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Almanya 

D ünk":fl merasimden 

Staj~lı gedikli subay mektebinin 
tlonaıun gelen ınezunlarınm dün fiilen 
ltııutn- aya iltihaklan merasimi ynpıl-. 
, ~nç denizci! .. ~ 1 l""C to 1 er og eden sonra mek-
'Uı klltrı p anmışlardır. Başlarında de-

<la hu.ıUrı~~ ve mektep kumandanı 
t'aber 'l'un gu halde ve mızıka ile be-

~~ ca'ddesıelbaşı - Galatasaray - lstik-
ı.r. lıfe Yoliyle Taksime gelmi§ler· 

l'aslıne T · aksım Cumhuriyet A-

ild intib11 ..• 

bidesi önünde. saat üçte başlanmış, 

mızıkanın çaldığı istiklal marşına 
genç denizcilerimiz de gür sesleriyle 
iştirak etmişlerdir. 

lstiktal marşından sonra deniz ku
mandanı söz söylemi~. deniz ordumuza 
iltihak eden genç bahriyelilerimize 
muvaffakiyetıer dilemiştir. Mektep 
kumandanı ile g~kli subaylardan bir 
genç, flbide defterine bugUniln hatıra
sını kaydetmişlerdir. 

Sabri toprak 
öldü 

Manisa Saylavı 

B. Sabri Toprak'ın 
evvelki gece Be
yoğlunda Alman 
hastahanesinde ve
fat ettiğini teessür
le habe ratdık. Bir 
hattadanberl şid

detli bir astın kri
zinden mustarip o
lan Sabri Toprağın 
Alman hastahane
sinde tedavi altrnn 
alınmasına ]Uzum 

görülmüş ve birkaç gece eYve1 
hastahaneye na.kledllmiştf. Mani
sa Saylavr, hastahanede kalp sek
tesinden vefat etmiştir. Cenazesi, 

(Sonu: Ra. 6, Sü. 3) 

HAVA 
mayını 

icad oldundu! 
Vaşi&gton, 19 (A.A.} - Dün mebu

aan meclisinin bahriye encümeni hu
Zllrunda Nesler Barlov ismindeki bir 
askert mucit ta.rafından harp gemile
rine karşı hava mayınları ile yapıla -
cak yeni bir hücum tarzı hakkında i
zahat verilmiştir. 

B. Barlov, ezcümle demiştir ki: 
~u tar1.da hücumlara karşı harp ge

mileri tamaıniylc aciz bir vaziyette 
kalacaktır. Bu hava mayınları, 4500 
metre yükseklikten her nevi harp ge
milerine karşı müessirdir. Bu mayın
lar, deniz mayınlarının deniz altında 
ynptıklan tesiri aynen havada yap -
maktadır. 

Bu husustaki plinlar, şimdi tama
miyle hazırlanmıe bulunmaktadır, Bu 
yeni hücum silahı hakkında tatbik sa
hasmn geçecektir. Bu yeni silah, her 
nevi nakliye gemileri ve diğer yar
dımcı gemilere k&r§r da müeesirdir. 

Başvekil ve Hariciye 
vekili şehrimizde 

Cumhur reisimiz tarafından ka
bul edildiler, bugün Ankaraya 

dönmeleri muh emel 

Başve7dlimiz ue ar'kadcışkın Haydarpaşa istct81Jonmıaa •• 

Başvekilimiz Ccl!il Bayarla Hariciye ı 
Vekili B. Rü§tU Aras dün sabah 11,30 
da Haydarpaşaya gelen muhtelit ka
tarla şehrimize gelmi§lerdir. 

Ba§vekil ve Hariciye Vekili Haydar 
pap iıtaıyonunJda Reisicumhur baş· 

yaveri baıy CeUil, Nafia Vekili bay AU 
Ç,etinkaya, saylavlardaa bay Kılıç Ali, 
bay Cevat Abbaı, bay Rasim, Çoruh 
valisi bay Refik, Sümerbıa.n~ umum 
müdürü bay Nurullah Sümer, lsttınbul 
vali ve belediye reisi bay Muhiddin Us 
tündağ İstanbul kumandanı general 
Halis emniyet direktörü Salih Kılıç ile 
diğer birçok zevat tarafından kar§ılan 
mı§lardır • 
Btşvekil trene bağlanan hususi va

gondan inince kendisini kar§ılayanla-

rm ayrı ayrı ellerini sıkmış, sonra Na
fia Vekili ile görüşerek istasyondan 
çıkmış, Hariciye Vekili ile birlilçte A
car motörüne binmi§ler; İstanbul yaka 
sına geçerek Pcr<Jpalas oteline inmit
lcrdir. 

Ba§vekil bay Celll Bayar ve Harici
ye Vekili bey doktor Rilştil Aras, diln 
Bğle yemeJ!ini Perapalas otelinde ye
mi§ler ve bir milddct istirahatten aon
ra saat 17 buçukta DolmabNıçe sara
yına giderek Büyük Önder Atatürke 
saygılannı sunmuşlardır. 

Başvekilimiz ağlebi ihtimal bugün 
Ankaraya dönccc~ir. Hariciye Veki
linin de kendisine refakat etmesi muh
temcMir. 

Ankarada heyecanlı bir muhakeme 

Elektrik kordonuyla 
metresini boğan adam 

"Durun! hakikati söyliyeyim bu işi 
ben yaptım!,, dedi 

(Yazısı 6 tınaı sayfada) 

Kaleci Hüsameddin topu 1ızakUıştınr1.:en ... 

Milli kümenin ikinci haftasında 

Fenerbahçe Muhafız 
gücile berabere kaldı 
Beşiktaş Alsancağı 3- O yendi 
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Sevinçli bir gün 

Halkevlerinin 
bayramı 

YAZAN: 

l_e=o_a_k_l}(_n_s_ü_· lhl_a ___ Gı_e_z_~_n_ırıı_I 
Memlekette, ancak, Arnavutlar bile 1 

"başkım,, adında birer fikir, sanat ve 1 
siyasa yuvası kurduktan sonra, biz de 1 
"Türkocakla.rı,,na kavuştuk. Bu oca-1 
ğın açıldığı gün, dün olm\19 gibi batı
nında taze ve canlıdır. 

Türk vatanında, Türkocağı bugün 
biu biraz tuhaf, biraz yersiz görüne
bilir; fakat o sıralarda hiç te öyle de
ğildi. O sıcak yuvanın eşiğini geçen
ler, kendilerini tatlı, yumuşak ve dost 

bir hava içinde bulurlardI. Türkocak
lan, daha ilk hızda çatıları altına ye
ni yetişmelerle birlikte ak sakallılara 
va.nncayn. kadar, bütün bir mefkfıre 
yoldaşlarım toplamı§tı. 

Osmanlı imparatorluğunun çok çe
§ltll unsurlan arasında TürkUn de 
kendine kendini mihrap yapı§ı, bu 
mihrabı, Türkocaklannda arayışı, pek 
yerinde idJ. Nitekim az vakıtta bu 
kuramların tuttuğu meızaleden binler
ee kmlcım parlayarak yurda dağıl-

aı. Bu kMlcımlann kimi Çanak.kalede 
kılı~ gibi çaktı; kimi çöl ufukların.da 
akan birer yıldız oldu. 

Türk vatanı yalnız TUrke kaldığı 
gUn, Tilrkocaklarınm da. vazifesi bit. 
miş oldu; Cumhuriyet Halk Partisinin 
açtığı ''Hnlkevleri,, şimdi memleket. 
t.e daha. geniş bir programla. mUsbet 
mesaide .bulunuyor. 

Halkevi, Türk çocuğunun, Türk 
gencinin, Tilrk ya.~hsmm ikinci bir 
yuvasıdır. Öyle bir yuva, ki adamm 

doğduğu çatılar altına toplanmasına 
imkan olmayan birtakım Ustünlükler
le doludur. 

H~kevlerl, halkın kafasını fşleye

eek, nıhunu zenginleştirecek, gövdesi
ni Msfa:nlnBlıra.cak her turlü vasrta
larls. donatılmıgtır, 

Hemen hepsinde binlerce cildlik, 
geniş birer okuma salonu vo.rdir. ~
leri, sporun her bölUmUnde çalıştıran 
§U'Qelerin yanıbaşında, konferans 
programları, temsil kolları, halkiyat 

ile uğra.şan gruplar göze çarpar. 

Biraz dikkatlice bakarsak, bu evler
de birer Halk üniversitesinin temelle
rini de görebiliriz. Yıllık çalışma blfuı-

çola.rnu inceleyiniz. Her şehrin en ta
nınmı§ mlitef ekkirlerlni, onların kür-

sülerinde vazife almıa bulursunuz.. 
Sağlık bölümlerinde yine en meşhur 

hekimlerin emek harcadıklarına şahit 
olursunuz. KütUphanelerl, gUnden gü
ne genişlemektedir. Bu, Eminönü hal-

kevinin önünden her geçtikçe, bol bir Fa .... .._..... .......... H ·-=w;:;;; ....... •--·--·-···ı· 

11-~G~ıe;;: .;şinden: ~ ı ecı me n 

~I E~ A~~ ~~rr~i 1 
l Hover bugUnlerde Belçikada bu- il: 

aydınlık içinde kitap!ara iğilmiş genç 
almlan seyrede ede ümidimi kuvvet
lendirdim. 

Bu evin çıkardığı mecmuaların her 
sayısını da ayrı bir dikkatle okurum. 
Benim görmediğim kim bilir daha ne 
değerli işler başarılmaktadır. 

19 Şubat, Halkevleri için bir bay
ram, bir yıldönümü olarak benimsen
meli, her'scne yeni mUjdelerle karşıla

şıyoruz. Bu müjdeler, yeni yeni Halk
evlerinin açılı§lan, eskiden var olan-
ların da programlarının genişlemesi
dir. 

Bugün yurdun başka başka yerle
rinde kırk iki halkevi açılma töreni 
yapılıyor. Bunlarla beraber §imdi~e 
kadar açılanların sayısı iki yUz doku
zu bulınaktadır. 

Yukarda söylediklerim, bu yuvala
rın ne değerli §eyler olduğunu anlat
mağıı. yeterse de bir nokta UstUnde 
biraz durmaktan kendimi alamayaca
ğım. 

Herkes, bilir, ki okuma, memleket
te bir killtUr yasnsına bağlıdır. Canı 
isteyen, her mektebe giremez. Mek
tepli olmanın eartları vardır. Mesela 

kırk yaşında bir adam, okuyacağım 

diye liseye giremez. Fakat hiç kimse. 
den de öğrenme sevgisini kaldırmak 

hakkımız değildir. Ba.~ka Ulkelerde 
halk darilfi.lnunları kurulmuştur. Yaş
ları, yaşayııılan, vakıtlan, geçim yol
lan resmi bir mektep bitirmeğe uy
gun olmayanlar, bura!ara. girerler. 
Geoe derslerine, lionferanslara, ser
best lAbora.tuvarlaro. devam ederler, 
ça.lı§II'lar, dldlnlrler ve ğeli§tlklerine 

inandıkları gUn de imtihana girerler. 
Bu üniversitelerin de ötekiler gibi 

devlet katında itibarları vardır. Şeha
detnameleri kabul edilmiştir. Burada 
değerlerini tarttırıp kıwı.nanlara ka
zanç yolları açık tutulur. 

Bizde henilz böyle teşekküller yok. 
Fakat işte Halkevleri göstcriıısiz, gü
rüıtUsüz bu i§i bagarmağa çalışmakta
dırlar. Eğer daha köklü bir mefkfıre

ye bağlanır, batı mcmleketlerindeld 
halk darülfünunlarınm programları in 
cclenerek benimsenirse, az vakrtta 

gerçekten bUyük bir ihtiyaç karşılan
mı§ olur. 

Devletçe gösterilen alakaya, hal-

km candan akınına, Evlerin harcadık
ları emeğe bakılırsa, böyle bir ümide 
kapılmak yersiz sayılamaz. Hükfunet, 

bunların gün geçtikçe sağlamlaşmala,. 
rı, memleketin en derin yerlerine ka-

dar kök salmaları için hiç bir feda

karlıktan çekinmeyor. Eldeki prog
ramlar gE:nişletilirsc, bugürı bir uçu
rum gibi derin bir ufuk gibi uzak gö
riinen gayeye ulaşmış oluruz. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Çapraz 
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1Muhnrrlr Sabiha Ze - •• • ' 
kerıya tararmdao Gordes-Akhısar yo U 
"Cumhuriye ,, f k I I d 

gaz tesi aleyhi- ar 1 yapı ma 1 ır 
1 

Manisa vilAyetinin Gördes kazasını ne a Ç 1 an da Va Akhisar demiryoluna bağlamak için 
Tavşan alanından bir ~se yapmak fik

M uh ak eme g e dün de- ri meşrutiyet senelerindenberi ma.-
Deli Petro 

Sovyet konsoloshanr 
sinde gösterilen /llBI vam edildi halli idarelerini ve bUtün bu cıvar 

Muharrir bayan S:ı~iha Zekeriyanın 
"Cumhuriyet,, gazetesi aleyhine <:.~tığı 

hakaret davasına dün ikinci asliye ceza 
mahkemesinde devtım olundu. 

Evvela iddianame okundu, İddiana
me ezcümle ~öyle idi: 

''Cumhuriyet,, gazetesinde muhtelif 
tarihlerde "Propaganda yapan 'k;im
dir?,, "Gürültünün i~yilzünü meydana 
vuruyoruz,, ''Vesik<.ı!ar serisine bir 
daha ilave ediyoruz,, başlıklı yazılarda 
adiyen ve madde tayini ile Sabika Ze
keriyaya hakaret edilıdiği, teşrii ma
suniyetinden ötürü Yunus Nadi hak
kındaki davanın tefriki ve neşriyat di
rektörü Hikmet Münif aleyhine m~
buat kanununun 27 inci madesi delale
tile 480 inci maddeye göre takibat ic
rasına karar verilmiştir. Bu müna~şa 
Alman propagandı:ı nazın Göbelsin bir 
nutkundan doğmuştur. 
Bundan sonra Sabiha Zekeriyarun dava 
istidası okundu. Sabiha Zekeriya isti

dasında gıırazkarane ve tecavüzkarane 
bir şekilde hakarete uğradığını ve 10 
bin lira tazminat istediğini söylüyor-
du.; 

Davacı vekili: 

- Müe'l\kilim göhret ve haysiyeti 
kınlmak suretile tahkir edilmiştir. 

Kendisi de erbabı kalemdendir. Pek
' ala cevap verebilirdi. Fakat, o doğru-

dan doğruya adalete sığınmağı tercih 
etti. 
Hakkındaki bu neşriyat bir maksat

la yapılmıştır, dedi. 

''Cumhuriyet,, mesul müdürü: 
- Hayır, dedi, bu bir ilmi müna

kap:lır. Yazıların heyeti umumiycsi
ni henüz tetkik etmedim. Müddet rica 
ediyorum, sonra cevap vereceği.ın. 

Bundan sonra gazetelerdeki yazılar 
okundu. 

Hi~met Münif: 
- Bu münakaşa komünistlik mese

lesinden doğmuştur. Cumhuriyet mü
dafaa halindedir. Avukatım Ank::ırada
dır. Gelinceye kadar davanın talikini 
istiyorum, dedi. 

Davacı vekili: 
- Davamızda "Cumhuriyet,. ve 

''Tan,, arroındaki faşist münakaşasına 

girmek istemiyoruz. Biz doğrudan 
doğruya hakaret gördük. Mesul mü
dürü buraya getirebilme~ için beJ cel
se sariettik. Noktai naza:-ları vakit 
kaybettirerek işi müruru zamana uğ

ratmaktır. 

Müddeiumumi Cevdet de şu istekte 
bulundu: 

- Hangi hususta suçlu olduktan 
iddianemede bahsedilen davadan dola
yı mahkemece sorulan suallere tıı~ık ve 
sarih bir cevap vermediler. Müddet 
talep etmeğe usulen hakları yoktur ... 
dedi. 

Neticede mahkeme, suçlunun talebi 
vechile dava mevzuu olan yazılar üze
rinde tet'k,ikat yzı;ıması için duruşmayı 
ayın 26 ıncı gününe bıraktı. 

halkını meşgul eden bir düşüncedir; 
fakat otuz ,otuz beş kilometrelik bir 

mesaf cdcn ibaret olan bu basit yol 
meselesi bugüne kadar bir tUrlU halle
dilememiştir. Hem Gördes - Tavşan 

alanı • Akhisar yolu KUtahya ile lz-

Dün gece ıehrimizdeki Sovyet ..,. 
solosluk binasında, baş konsol09 .. 
Georgiyevski ve eşi tarafırldan da..C 
edilen Jstanbul gazetecileri, "BJriılll 
Petro,, ismini taşıytın güzel ve ~ 
fakiyetli bir film seyrettiler. 

mir arasında en kısa bir milli müda- Bu filmden evvel, Moskovada Da• 
faa vasıtası olduğu bilinmesine rağ- lalin 20 inci yıldönümü münue~ 
men bugüne kadar gecikmiştir. yapılan geçid resminin ve KUltilr pııl'. 

Eğer bu yolun yapılması yalnız kın filmi de gösterilmi§, komıumus "" 
Gördes ahalisine ait bir idare vazife- dostumuz Sovyetlerin maddi ve maot" 
si olsaydı ~imdiye kadar çoktan bu iş vi kuvvetinin peıide üzerinde~ ~ 
başanlmış olurdu. Gödesliler ve köy- ri memnuniyetle takip olunmuıtur• 
lüleri bu yolun yapılması kendi ha- Türk~e sözle§tirilmesi de bl 
ya ti ihtiyaçları için bir zaruret oldu-

4 
üzere olan bu modern Sovyet filıııdll1~ 

ğunu pek iyi takdir ediyorlar. Bu mak- mevzuu, bugünkü Rus muharrirlerin 
sat için ellerinden gelen her türlü f e- :Aleksi Tolstoy tarafından yanlmı1~ 
dakarlıklara hazır bulunuyorlar. Ne Bizce "Deli Petro,, namile taıamılll 
yapalım ki bu yolun bir parçası Gör-, olan "Büyük Petro,, nun filmi 1700 
des kazası hududu dahilindedir. Ha~: Aesinde cereyan eden Rus • Iaves 

t fed~~H ıt"' 
ta.rafından gösterilen gayre ve a. barebesini göstermektedir. Baltık 
kA.rlık bu parçayı kısa bir zaman(la; nizine ha'l9miyct i~in iki 

..2!.."'$ rd yapmak için kafidir. Halbuki Banwr~ \'arasında yapılan harpte Rus o 
ma. bmir hattmm bir istasyonu oım tam bir bozguna uğradıktan 
Akhisar ahalisi böyle bir yolun li~~ :o;Deli Petronun inaldile yeniden yap 
dl hudutları dahiline giren pa.rçnsmı hazırlıklar ve harp neticesinde bir 
yapmak için galiba 'bir zaruret görme- libiyete erişiyor. Bu sırada Kate 
mektedir. Görmeyince de bu maksal , isimli bir hizmetçi kız, elden ele 
uğrunda gayret ve fedakArlık şayle çerek Ç<Jr Petronun yaverinin 18 
dursun, biç olınaz.M komşu bir Jiazai el, sonra, Çarın sevgilisi oluyor. 
hatırı için icap eden yardım !Uzumu-· Mos\ovadan Petresburga ta 

nu bile içlerinden duymamaktadır. İş- oradaki modern hayat Çann otlu 
te bu vaziyetin neticesi olarak Gör· • sinin babasına aleyhtarlığı., Baba 
des gibl ibir kazanın iktısadi hayatı oğul arasında mücadele .. Y c en 
felce uğramaktadır. ' da Katerinanın babasına tam ımlnaıl& 

Yalnız şimdi haklı bir ümit vardır. layik bir veliaht geleceğini,, 
Bu da Manisaya vali olarak geldikten garip müjdesi .• Eritilip top yap 
sonra imar sahasında büyük hizmetler çanlar. Tekrar çan seslerine kavu 
görmüş olan Bay Lütfi Kırdar'ın btı.. için veliaht Aleksinin çevirdiji en 
yol işi ile allkalanmış olmasıdır. Bay faaliyctlerL. Bütün bu hadiselerin 
T.Altfi Krrdıı.r'm GördeslllPr il,. herabPT't §•" :s.r:.ın.rı .. cıoJ7f!t a:~--1 -• ..-11-~ 
Akhisarlılan da harekete getireoeğt olan bu filmin başlıca aktör ve 
ve kısa bir zamanda mutlaka Tavşan· leri gunlardr: Birinci Petro: .( · 
alanı yolunu yaptıracağını şüphesiz nof). Aleksi: (Çerkasof), Kate • 
sayabiliriz • '(Tarasova), yaver Men~ikof: (Jaro 

Bununla beraber Gördes - Tavşan. • Dekorlar gayet mWıteşemdir Ye 
alanı - Akhisar şosesinin pek basit bir min cereyanı, hiç kesilıniyciı bir 
iş olmasına. rağmen senelerden ve se- ile takip edilebiliyor. 
nelerden beri yapılma.masmdaki i~ BiR ADAM YARA TM.AK 
sebep Uzerinde biraz dunılacak ol~ Davetliler arasında İstanbul vali 
bu vaziyetin diğer birçok yerlerde ou- belediye reisi Muhiddin Ö'ltillndill 

gün nynen mevcut olduğu pek liol~y 'mebuslardan Sallih Cimco.ı, 
tahmin olunabilir. Bir kazanm en ha.- ' Köprülil, doktor Hilmi Mı:ilatya, A 
yati şosesinin yapılması bu vasıta. tle ve Tarık Us, vali muavini Hüdai, 
kendisi için o kadar lUzumlu bir iş g<Sr- tür direktörü Tevfik ve muavini lf 
meven diğer bir kazanın yardımına reddin, belodiye mektupçusu N 
bağlı kaldıkça. her vakrt işlerin yU-, liman işletmesi müdürü Raufi 
rUyeccği muhakkak olduğuna ~ yas ve gazetelerin sahip ve bap 
memlekette yol meselesi kestirmeden rir ve muharrirleri bulunuyordu. 
hal için bir çare düşünmek llzım- ' Dün Sovyet konsoloshanesinde 
dır. Fikrimizce bu çare vilayetler ara- min gösterilmesinden sonra bir 
sındakl yollar gibi kazalar arasındaki danslı çay tertip edilmiştir • 

şoseleri de umumiyetle devlet işleri 
arasına almak ile mtimkiln olabilir. 

A. U. 

I<lJRIJ,..a abone olu
nuz ve abone ediniz 

KURUN 
ABONE TARlFESl 

fıtemlr.ket Memleltl 
içinde dııınd• . 

Aylık 9S 151 Krft 
5 aylık 260 421 • 
6 aylık 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

almacası 
Tarıreslnden Balkan Birliği lelll 

otuz kunış '1Uşillür. Posta birlllfa;.:: 
meycn )'erlere oyda yetmiş hepi' 

de. 4 - Eksik değil, iyi olmamış ka
vun. 5 - Aslının sevgilisi, bir kalas 
cinsi. 6 - Gürtiltiicü. 7 - Arıtmaktan 
emir, nyhklı ve hizmet sahibi adam. 
8 - Aşık usandırır, nalbandlar atlara 
mıhlar. n - }<";ski bir silah. geri bıralt
mak, arabca su. 10 - !nsanları en 
korkutan sey, büyük bir hayvan. 11 -
yUrUyüş, bayat değil. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1-Filozof blr hnyvan, sahne. 2 -
Bir r.algı, !stanbulda bir mahal. 3 -

·Şehir, pis değil, bir nota. 4 - 5arkı
~::..-d::, t=.1::-~!~w:&~, ~ı1m iuct..-::si. G -
Kocaman mamı.sın.a, aza kanaat etme
mek, 6 - Kaba adamların hitabı, ço
cuklar n ycneği. 7 - Beyaz değil, bir 
erkek ismi. 8 - Yemekten emir, acık-

Dünkü bulmacanın balledilmiı ıekli 

5 
6 
7 
8 

iı. fi - Her şeye Karışan, eKmeK yapı
lır, bir nota. 10 - Şans talih, !stan
buldn bir semt. 11 - Kısa zaman, da
marlanmızda dol~an renkli mayi, bir 
çi~ek. 

znmmcdilir. .... 
Abomı knyılını bildirch mektup.- ,.., 

grnf ücretini, abone pnr:ısmm posta~ 
ya hnnka ile yollnmo ücretini ıctare 
dl üzerine alır. • ..,.-... 

Yeniden b ohone y:ı:ıan veya 1 .,,,.. 
blrılen yaıılnnlora, mekteplerle k&J 
!arına ayrıcn tenzlJAt yapılır. 

TQrkl11enln her posta mnkııl"'' 
Kll/WN'a abone yazılır. 

A<lres deı_jiştirme ücreti 25 koru~ 
-o-

Göı üp düşündühce: 
1 S seme ev"el 

blY!gÜ ifil 
K1~ 111.ünMebetiyle Halici~ 

ımd~ KIJ§ıtllano aeresiııde lJUf'(i/11 
yapılnıa1dad1r. Geçenlerde 
W.nma1cta o1an avcı?ardaıı biri 
yakm bir berzahta 15 o7d_,. 
geleıı bir kaz mtrmt<§tur. 

' ) 

tı 
\ 
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Şebiı: hab~rleri 1 

Yoksul çoeuk rı 
himaye heyetleri 

C. H. P.· de bir büıoııa bağlandı 

Bütün okullara teşmil edilecek 
Son "k' 

SU) 1 ı yıldanberi ilkokularoaki yoki Kültür Bc:.'..:anlığı lstanbul kiUtür 
ku Çocukları himaye etmek maksadile direktörlüğüne gönderdiği bir tezkere 

rulan h" h d re.ık • ırnaye heyetleri geçen yıl de ilk okullardan sonra u urumun 
bi ala~tyi netice verdiğinden bütün orta okullaroa tatb~ edilmesini ve 

rcır;af~ heyetleri C. H. P. de bir bü- alınacak neticelerin tez elden tesbit 
P.a ba~lanmış bulunmaktadır. edilmesini bildirmiştir. 

'tsiru son ıckille ilk okullarda çocu~ Bu yıl orta okullarda tatbik edile· 
dınıı gcnıe Kurumunun yapacağı yar- cck bu şekillerden iyi neticeler alın-
dı ar yerine himaye heyetlerinin yar dığı takdirde bu okullard;, himaye he· 
•• r:1 teşkilatı kaim olmuc.tur. Çocuk 
~otrg :ı yetleri kolları bir federasyon teşkilata 
tclnı:rn: Rurumunun da tahsil çağına bağlanacaktır. 
lb· tnış olan çocuklara yardım yap-

71 kararla§tırılmıştır 
)'a lk 0kulla~a bu yıl himaye heyeti 
la. rdırn teşkilatı ile doyurulan çocuk.
tı rı~ sayısı 10 bindir. Kültür Bakanlı
h stanbulcla kurulan bu tec.ki!atrn 
•trd'ğ• :r 
tUıı 1 

•1 faydalı neticeleri görerek bü-
"ilayetiere teşmil etmi~tir. 

Öğrendiğimize göre, orta okullar 
dan müsbet netice alındığı takdirde 

teşkilata daha büyük bir hız verilecek 
lise, üniversiteye ve hatta umuma yıx

<lrm yapan muhtelif kollara bağlı bir 
yardım birliği teşkilatı vücuda getiril
mi$ ('l!ııcaktır. 

avva ıar esilirken 
d erileri bozuluyor 

Bunun ıçin yeni usul bırak huilanılacak 
ilt ~rt başında toplanacak olan zira- kongresi umumi ~tipliğine gönderi1e-
lt ;ongresi hazırlıklarına ehemmiyet- cektir. 
da C\'arn olunm ... ktadır. Kongreye bun 
lt n e\>\rel yazdığımız gibi Ticaret oda
b~,~~il.yi birliği Türkofis İstanbul şu
tcı-ı direktörlüğü birer rapor ı:öndere-

Balkan demiryollarında 

ıt Crd' tct(i ır. Bu hususta yapılmakta olan 
bir ~lcr bir hayli ilerlemiş, raporların 

~· 'mı bazırlanmıştr. 
'tlc~llilt lı;ongresinde yalnız zirai mc
'lnat~ değil bir!iO~ iktısadi, ticari ve 
1 .. ~:~ ltıcselelerdo konuıulacağı cihet 
lc&tJ 4fl~ı. il9ili nlıu1 f::ıhri\r:ı. ve müııı:: 
re f~. de birer rapor hazırlamak ilzc
Oqra1c 1>-:.te geçmişlerdir. B:ı cümleden \ 
tiftı' dun Ticaret odasında bütün 
tUc b·"c yapağı tüccarlarının iştira
~ond 1~ toplantı yapılmış, kongreye 
de g~rılecek raporun esasla:ı üzerin
rj l.0ril§Ulmüştlir. Bütün bu tetkikle-
O~carct edası tertip etmekedir. 

ll<ı~at a bundan b:ışka pirinç ziraati ile 
da t es ıiraatinin vaziyeti etrafında 
Üıcrı:tkikıer yaparak bu ik. madde 

rıc b' ttr . .8 ırer rapor daha haurliiyacak-
ti bi 1.tnun için pazartesi ve u•lı günle

rcr t l>i, oplantı daha yapıkı::aktır. 

Balkanlar arası şimendiferler kon
gresi devlet demiryollan dokuzuncu 
işletme dairesınde toplanmağa başla -
mıştır. Kongreye, Türkiye, Romanya 
ve Yunanistan hükumetleri murahhas 
lan iştirak etmektedir. 

Bu kongrede memleketimizi devlet 
dcmiryolları ticaret tarife dairesi reisi 
Naki, hareket dairesi reisi Şefik ve 
hasılat dı:ircsi gcfi Cemal temsil etmek 
tedir. 

Kongre on gün kadar devam edecek 
bu müddet zarfında Balkan birliği mü
nakalat nizamnamesi hatırlanacaktır. 

Bu nizamnamcı b:ıgaj, canlı hayvan 
ve eşya nakliyatı maddelerini ihtiva 
edecektir. 

-on.--

Borsa durgun 
İstanbul borsasında muameleler 

durgun gitmektedir. DUn birlnci ter
tip Türk borcu tahvilleri 19'dan mu
amele görmUş, llcincl tertip TUrk bor
r.u tahvilleri Uzerine hiç bir muame-'ti~;ccr taraftan öğrenildiğine göre 

t od Je olmnmıştır. 
tliıı dik ası §İmdiye kadar hiç kimse 
'clcYi kat nazarını çekmemiş bir me- Bundan bnşka Anadolu demiryol-
bUtiin daha tetkike başlamıştır. Bu da ları tahvilleri fil' Sivas-Erzurum tah-
~İil .... kkr.:ıaplrk hayvanların derilerini• villeri Uzerlne de dUn lılç bir mua-..,c .. 
~l'ttid' ıçın kullanılan bıçakların va- mele olmamıştır. Aslan çimento tah-

Sö ır. vlllcri cvvelld gün 13,36 liraya satll-

"tııl:~cn:ıiğinc göre, bu bıç:.klarlt& hay mıştır. Diln 5 kuruş noksnniyle 13,30 
lı.cltl n derileri etlerinden ayrılırken dan satılmıştır. Bir Inglllz lirasına 
deriler c~l~r bozulm:•~<ta hem de dün Merkez Bankası tarafından bir 
'a dcqçızurnektcdir Bu yüzden bilhaı gün evvelki fiyatın ayni olan 630 
bit CcJ~ı er.in bozuldukları tamamile teı kuruş kıymet tesbit edilmiştir. 
SoJ.: l'~r71§.tir. Hr.!buki Avrupanrn bir Londrndaıı gelen telgrafta bir ln-
~lc İçi crındc hayvan derilerini yüz- glliz lirasının gene 152.43 franktan 
~lrna~ ayrıca tertibatlı bıçaklar kul- muamele ı;ördü~U. doların da 6,0312 
~ ıtıllht tadır. Ticaret odası bu husus- den satıldığı blldirllmlştfr. 
~!. bıı elif rnernbalardan malumat al
tb6'tcrir nbc·vi bıç~kların hususiyetlerini 

Ur Uro •· oiUrı §urler elde etmiştir. Bu 
~q Ct göz .... 

•da b onunde tutulara~ pi-
l'lı~ u nev· b b '"1 ara~t 1 ıçaklann olup olma-
} h11su ırılrnaktadır. Ticaret odası 
" 8tak• · 'I>:~ aon 1 tetkıkatını ikmal ettik-
"llt ra b· 

--<>--

" A ks11,, ı1ap111 undan 
akıaı ma edi len 11ükleı 

Karadenlzde bundan bir müddet 
en·el kara~·a oturup yaralanan De
ni:ıyollnrı ldareslnln "Aksu" vapuru 
tamir crlllmektedlr. Vapurun Kara-ta bir d'I· ır rapor htızırlayarak bü-

tiır.ı tırnuı 1 ·ka~ıe nazari itibare alına- deniz lı;kelelerlne götUrmekte oldu-
tccktir an zıraat kongresine gönde- ğu yükUn ilk kıı;mını teşkil eden iki 

{\ Sanayi a· ı·w· \)ana • ır ıgı toplantısı 
tot 'b Yı birljl.· .. 
İrt• 4"1i1.li1 S 61 Yenı ıdare heyeti dok-
~ '"'- czcrin . . . . ta "'Yttı y rıyu:>etı altında ılk 
~: lialil Sapını§. birinci reisliğe dok-

llta 1 cıcri 'k' . . . li c fab . 1 ıncı reıslığe K~ra-
lılll rtkası ın"d" 

bin parça eşya "T:ıri" vnpuruna yük-
letllmlştir. Tart \'apuru bugün lima
nımıza geleı-ck Ye l{ara<lenlze hare

: ket cclocek olan "Cumhuriyet" ''llPU· 

runa nktarına cclllccektlr. 

Mallar aft olduğu linınna teslime
'111frken acenteler tarafından nYar-\i:> Uflll kiti . u urü Mehmet AH-

ia liaud GUl Plığe de eski umumi ka- ya btdelinlu mulrnhill olarak bir de-
~::1 da Vcka~?'ilzü .. ıeçmiştir. Bu top pozfto alma~nktır. Bu eşyalar ıslan-
\tcı-;, taPorı- te gonderilmek üzere mı>mış l"!Şynln.rdır. 

-~d· &clt'ın h ----------------------------~ y 1ğlnd azırıan-..a,ına kar..-
ttc en bu h - • 

bir i:~çilrni•t' ususta derhal faali- R l !Rf l'/\·a h l 
ı. 31.ır • "ır. :u,. .. ) ' 8 ('•ne () U-•toll cu d u ... ır anacak raporun ' 

&rcıını -~ tnevzu itibarile zira~ nuz ve abone edin iz 
&kadar tt•w·-;...ıı c ıgı.~en ziraat 

Milli künıenin ikinc i haftasında 

Fenerbahçe Muhafızgücile 
berabere kaldı 

Beşiktaş Alsancağı 3 - O gendi 
Milli küme müsabakalarından Mu

hafızgücü - Fcnerbahçe karşılaşması 

dün Taksim stadyomunıda oldukça ka· 
!abalık bir seyirci kütlesi önünde ya
pıldı. 

Nuri Bosutun hakemliği ile oynanan 
bu maça tak}mlar şu kadrolarilc çık

mışlardı. 

FENERBAHÇE: Hüsıxıneddin - Se
ıdat, Lebip • Esat, Angelidis, Mehmet 
Reşat • Niyazi, Şaban, Ali Rıza, Fik
ret, Naci. 

MUHAFIZGtlCtl: Fuat - Salih, 
Saffet • İbrahim, Cihat, Ahmet • Ce -
lal, izzet, Rıza, Şahin, ve Naci. 

Oyun karşılıklı ve saha ortc:ılarında 
yapılan birkaç hücumdan sonra beşin
ci dakikarla rüzgarı arkalarına almıı 

olan Muhafızların üstünlüğü altına 

girdiyse de enerjik ve oldukça süratli 
oynam:flarma rağmen kale önünde bir r 
denbire yavaşlamalan, şüt atamam<Aa
rı yüzünden bir türlü gol çıkaramıyor
lardı. Ara sıra Fikret ve Naci vasıta· 
sile yapılan Fenerbahçe hücumlacı ise 
Ali Rızanın ve Şabanın beceriksizlik,
lerile neticesiz kalıyordu. 

Fenerbahçe ile berabere kalan MııhafızgiiıcO. fu4bolcıilan , 

Devre ortalarından sonra Muhafız
ların baskısı daha ziyade arttı, bilhu
ıa sola!itklan ile yaptıkları hücumlar 
Fener müdafaasını allak bullak etmek 
te idi. Sedat • Lebip hattınm hiç mu· 
vaffak olıımayııı yüzünden t;eriye çe
kilen Angelidis muhakkak 4,.0l olacalı; 

pozisyonları tek baıına k~ıı koydu. 
ilk kırk beş dakika iki ta~fın da 

bilhassa Muhafızgüçlülerin ~çırdığı 

sayısız fırsatlardan sonra sıfır sıfıra 

nihayete erdi. 

iKiNCi HAFTAYM 
1!:inci kırk beş dokikaya Fener mu

hacim hattı Naci, Niyazi, Ali Riza, 
Şaban, Fikret geklinlde çıkmıştı. Bu 
hattın ml1vaffak olan iki oyuncusu 
açıklara geçirilince rüzgan da arkala
nna z.':nıı olan sarı la:ivertliler • ilk 
devreye nisbetle - daha ağır basmağa 
başladılar. 

Bilhassa Fik,retin kendine bas kıv
raklığile sold:ın yapılan akınlarda ge
rek san llcivertliler eşsiz solaçığının 

ııkı şiltleri ve gerekse Nacinin volele· 
ri bir tUrlU kaleyi bulamıyordu. 

10 uncu dakikaya kadar maça seyir 
ci kaltwn Muhafız muhacimleri bu müd 
det zarfında üstün oynamalanna rağ
men sayı kaydedemiyen Fenerlilerden 
topu kaparak ileri fırladılarsa da onlar 
da aıynı becerilçsizliği yaptılar; hatta 
zaman zaman Hüsameddinin lüzumsuz 
çıkrılarile bo§ kalan Fener kalesine 
topu bir türlil sokamadılar. 

Oyun gittikçe ziyadeteıen bir sert-

likle oynanırken Fikret yeC:iği bir tek
me 7üzünden sahayı terketti. Bu va
ziyette Fener hücum hattında yegane 
tehlikeli futbolcu Naci kalmıı bulunu
yordu. Onu da iyice marke eden Mu
hahzgücü müdafaası topu Fener saha 
ımdan uznlÇaştırmamağa çalıştı ve az 
çok da muvaffak oldu ise de hilcum 
hattı kalenin içine kadar girdiği halde 
bir türlü gol çıkaramadı. 
Müsabakanın ıonlarına doğru sert 

oynayan merkez muıwin Cihat hakem 
tar:ıfından oyundan çıkanlznca top 
tekrar Muhafız sahasına intikal etti. 

Fenerliler muavinleri, hiçbir iş gö
remiyen muhacimlerine katılarak m~ 

çın son dak,ikalannda takımlannı ga
libiyete ulaştırmak için bir hayli uğraş 
tılarsa da muvaffak olamadılar. Müsa
baka golsüz olarak beraberlikle sona 
erdi. 

• • • 
Fenerbahçc takımı, kabil oJıduğu ka-

dar fena bir oyun oynadı. Hücum hat
tında Fikret ve N<:o:::i müstesna diğer
leri artık takıma konulmayacak 'll;adar 
bozu~muş olduklarını bir defa daha 
gösterdiler. Muavin hattında Angeli
dis ve Mehmet Reşat, varlığı ile yok-

luğu müsavi bir müd~ıfaa önünde ve 
beceriksizlikte birbirlerile yarıı eden 
muhacimler arkasında bundan daha 
muvaffakiyetli binnüsabaka yapamaz
lardı. 

Muhafızgücü tnkrmında sağ müdafi, 
merkez muavin iyi birer futbolcu ol
duklarını dünkü oyunlarile gösterdi -
ter. Diğer müdafaa oyunculan vasat 
muhacimleri ise Fenerliler kadar bece
riksiz idiler. 

Takım itibarile çok enerjik fakat bi
raz fazla sert oynuyorlar ve telr.nik ek-

Haydrırprışa lisesi mezun ı•e talebeleri dün öğleden sonra Perapalas sa
k:mlannda bir daııslı çay tertip et mi§lerdir. Toplant1d.a birçok davet. 

Jil6r bııaı'"'*f, Mfe içınde e~lenilmiftir. 

sikliği açık olarak gözüküyor. DUnk.ll 
maçı gördükten sonra misafir klübün 
bugün Güneş karşısında oldukça bU
yük bir farkla yenileceği kuvveti' bek
lenilir. 

8. Takımlurı mUsabakasında 
GOneş Feneri ı :- O 

mağlup etti 
Dün Şeref stadında B takımlarının 

1~ mı:ıçlanna devam cdilrniJ ve Fener 
bahçe ile Güncı arasında oynanan 
oyunda sarı lacivertliler ııfıra kaqı bir 
golle mağlQp olmuılardır. 

lzmirdeki Maç 
lzmir, 19 - Bugün Beşiktaş - Al• 

sancak arasındaki milli küme k&r§I
laşması kalabalık bir seyirci önUnde 
yapıldı. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. S) 

ışaıetler: 

H a lkevi 
20 Şubat bWın yeni hayatımır.da. 

f eti hl erden birinin fecridir. 20 Şub&t 
kültür seferberliğinin, kültür ve kali
teye susayan insa.nla.rm bir menzile 
vardıkları gündUr. 
Kış aylarIDin en kesiti olan fU'bat:. 

son senelerde bize beyaz kar fırtma.. 
sı altında taravetini muhafaza eden 
taze nebatlar gibi kültür birikintileri... 
killtilr canlılıklarını saklayan yuvalar 
getiriyor. 

Halkcvleri bugür.. açıldı. Bugün hak
larımız daha çok sıkıla~tı. Kültür ve 
kalitenin ileri kara.kollan bugün fa.. 
aliyete geçti. 

Halkevlerinin ilk açıldıkları gttn.. 
leri hatırlayonım. Müphem bir his, I• 
nanamaz bir ruh; şüpheden kavrulaıı 
bir :r.eki. ile birçokları dudaklarmı b(l .. 

kiiyor, için, için: 
··- Bu olamaz, diyordu . 
Killtür ve kalitenin yeni merkezleri 

heyecan ve a§k ile sarıldı. Ufkumuz. 
da her şubat yeni, yeni merkezlerin, 
yeni sesini işitiyoruz. Bir bahara ve 
yaza hazırlık hissini veren bu §Ubat 
sembolü gerçek-ten kültürün, ve kali
teli insan yetiştirmenin feyizli baha
rına ve yazına hazırlandığımızı ne gü
zel anlatıyor. 

Fikrin baharına, ve kı!liten.in feyiz
li meyvalanna kavuşmak, dünyayı üs
tün seviyeli nıhlann i§tlyaklan ile 
sarmak inşa Türkiyesfnin idealidir. 
Ye§il gölge, hendese betonu, asfalt ya
nında fikrin, kUltUrün, medeniyet sev
gisinin manevt huzurun kalesini f eh
metmek de davalarımız arasındadır. 

Halkevlerl bu fütuhatın ileri kanı. 
kollandır. 
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AS R 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Fcrenç Körmendi 

Çevir~: 

Vahdet Gültekin 
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Çok geçı11eden Matmazel Klara yal
nız çocuklara karşı değil, büyüklere 
karşı da nasıl mukabele edileceğini 

bildiğini isbat ediyor. O insandan ka-. 
,.can György birkaç gün içinde hayre-
e şayan derecede munisl~ti, o kadar 
·i - o zamana kadar görülmemL5 şey -

bUtün boş vakrUarmı artık çocukların 
odasında Paula. ve Klara ile beraber 
geçiriyordu. O ciddiğ tabiatının biraz 
yumuşadığı görülüyordu: sık sık gü
lüyor, kızın anlattığı hikayeleri din -
leyor, gülmeli söylemeli konuşmaları
na o da iştirak ediyor daha. birkaç haf
ta evvel evin içir.de kaşlım çatık, ağ- ı 
znu pıçaklar açmaz bir halde, dalgın 
dalgm bakınarak dola~ Hcgedüs 
György sanki o değilmiş. 

György'ün hususiğ hayatındaki bü
tün o esrarengiz hava kaybolmuştu. 
Halbuki eskiden.György'ün yaşayışın
dan hiç bahsedilmezdi, çocuk Andras
"Y sokağındaki evin dört duvarı ara
sında se~iz sessiz ya.sardı. Şimdi 

mektepte olanları anlatıyor, arkadaş -
larmdan, öğretmenlerinden, konserva
tuvardan, görüştüğU kimselerden bah-
1ediyordu. 

Sonra, bu dış dünyadaki şeylerden 
hS§ka, kendinden de bahsetmeye baş
ladı. Latincede, coğrafyada çektiği 
müşkülattan şikayet ediyor, falanca 
parçayı çok güzel çaldığı için konser
vatuvarda kendisini tebrik ettiklerini 
söyleyordu. 

llk gelen Alaman mürebbiye onUD 
odasını alınca György tekrar çocukla
rm odasına gelmigti: Orda. oturuyor, 
ordn. yatıp kalkıyordu. Fakat biliyor
du ve başkaları da anlayorlardı ki bu 
oda.da yatıp kalkacak bir çocuk değil
di o artık; bUyümliştü; bu oda ilo ne , 
bir alakası vardı artık, ne bir müıl.a
sebeti, ne de bir rabıtası. 

Matmazel Klaranın ilk muvaffaki
yeti Paula.nm daha iyi bir çocuk ha
line gelmesi oldu. Kuzu gibi uslu idi 
artık, hep n~ si UstUnde idi, ne söy
leseler peki diyordu, nezaket biliyor, 
Klara. kendisinden bir şey isteyecek 
veya bir şey yapmasmr söyleyecek ol
sa hemen yapıyordu. Klaranın ikinci 
muvaffakiyeti György'ün değişmesi 

oldu. Paulanm daha ilri bir çocuk ol
ması annesiyle babasına pek tabiiğ 
bir şey geldiyse de, György'ün halin
deki deği~iklik onlan çok hayrette bı
raktı. 

Hep aralarında bundan bahsediyor
lardı. Babası büyük oğlundaki bu bir
denbire hasıl olan değişikliğe işaret 
edecek olsa, annesi: 

- Tabii, diyordu, bu kız çok ma
hir, çok sevimli bir insan. Daha çık
nğmdan çıkmış bir çocuk bile olsa a
dam eder. 

Klara. bilhassa çocuklarm anneleri
ne k8l1fl çok zeki ve nazik davrnnı -
yordu. En ufak bir işaretini an1ayor, 
~ istediğini hemen anlayıp daha o 
söylemeden evvel yapıyordu. Kadının 
evdeki ufaktefek işlerden hangilerini 
pek isteye isteye yapmndığmı ve he
men başkasına devretmek istediğini 
derhal anlamış ve, o söylesin diye 
beklemeden bunlan kendi üzerine al -
mıştı. 

Çocuklar mektepte iken o da anne
leriyle beraber pazara giderdi. Anne
leri alacağı bir ~y Uzerinde tereddüt 
mu ediyor, o da hemen kadının fikri
ne İ§tirak ederdi. Klaranm t;üzel bir 
zevki vardı, giyinişinden belli idi bu : 

Çalışan bir kızın ve son derece müte
vazı bir alcye mensup bir kızın bu ka
dar kibar, bu kadar ı;ık, fakat gülünç
lüğe kaçmadan giyinebilmesi hakika
ten hayrete ~ayan bir şeydi. Ne giy
se, hatta ba§kalnnna yakıı1IJ1ayan bir 
şey - mesela annesine hiç yakışma
yan bir elbise - bile Klaraya son de
rece yakışıyordu. 

Böyle güzel olması tehlikeli bir şey
di ama... başkası için, Toth Klaranm 
evden dıtan çıktığı yoktu. Pazar gUn-

!erindeki 83.bah duası mfistesna, so -
kağa hiç yalnız çıkmazdı. Iki haftada 
bir Papadaki annesine mektüp ya -
zardı. Pcştede tanıdığı yalnız bir ka
dın vardı. Papada eskiden hnkimlik 
etmiş ve şimdi ölmüş bulunan bir ha
kimin karısı idi bu. Hastalığını teda
vi için senenin büytik bir kısmını P* 
tede, c<zent Lucacs kaplıcalannda ge
çirirdi. Fakat Klara bu kadınla gö -
rüşmeye de pek nadir giderdi, gitti
ği zaman Paulayı da beraber götürür
dü. 

Klaranın güzelliği. kibarlığı, namus
luluğu... .Evet; Lk güıılerde çocuğun 
babası kızın namusluluğuna pek inan
rniyordu. Bircok defa, yan ciddi yarı 
şaka, annesine : 

- Nerede öyle, yüzde yüz mlik'.:m
mel insan! Her halde bir kusuru var
dır gibi geliyor bana.,. Bir k..ısuru 
veya bir dostu.. .. 
~i onun bu sitemlerine, canı 

sıkılmış gibi, itiraz eder: 
- Siz erkekler hep böylesinizdir, 

dedi. Sanırsınız ki bütün kadınların 

tek düşUncesi sizsiniz, başka türlü ka
dın olmaz dünyada ... 

O zaman babı.et yumuşar: 
- Madem ki sen eminsin, madem 

ki sen böyle düşünüyorsun .. derdi. 
Aıuıesi, kavga eder gibi bir hal a

lır: 

- Evet ya., benim kana.atim bu. 
Bu da sizin k:ıdmlan ne kadar az taru
dığınızı gösteren güzcl bir misal... Siz 
o bilgiç baylar; biz kadınları öyle 
yUzden tanırsınız ki! Kızcağızı biraz 
daha ya.kından anlamaya çalış ..... 

Bahası da ,onun dediği gibi, kızı 
j'akincla.n anlaxxra.ğ& talıııyordu. Q:> -

cuklarm oda.sına eskisinden daha sık 
geliyor. Hele, o Alama."l mürebbiye 
zama.nmda pek nadirattan olduğu hal
de, şimdi yemekte Klara ile uzun u
zun ve gülümr,eyerek konuşuyor; kı -
zm on.dan evvelki hayatiyle, o zaman 
neler yaptığiyle alakadar oluyordu. 
Kızdan memnun olduğunu da sakla
mayordu: tahsili kız lisesinin ikinci 
sınıfından ortaya çılonayorsa da her 
§eye kargı bir alaka duyuyordu. Çocu
ğun annesinden veya babasından oku
yup vermek için kitnp aldığı zaman 
onlara çok teşekkür ediyordu. Sonra, 
Pel'§cmbe akşamlan tertip edilen 
konserlerde György'Un musiki talim
lerini de idare edebilecek kabiliyette 
idi. 

Babası Kla.rayı yakmdan tetkik et
ti ve nihayet hakkında iyi bir fikir e
dindi. Yeni matmazelin Hegedüslerin 
evindeki hayatı açık bir kitap gibi idi: 
Bu kitapta en müşkülpesent, en kötü
niyetli bir adam bile bir tek fena şey 
bulamazdı. Çok geçmeden gayet 3.şikar 
olarak gördüler ki kıZln harC'ketlerinin 
tavırlannın, görünüş ve dilşünüş tar
zının, o gün için yüz binlerce ailenin 
i'i bir ev kadını seviyesi saydıkları 
seviyeden a.58.ğı kalır bir yeri yoktu. 

Fakat bir iki ay sonra Toth Klara
nın eve getirdiği o ferah havadaki te
miz mavilik bulandı. Paula György'U 
kıskıı.ruyordu; iki çocuğun hareketle
rindeki bnzı tahaflıklar da anneleri ile 
babalarının gözünden kaçmadı. Sanki 
tabint bu iki k:ı.rdeştcn birine iyiyi, 
birine de fenayı vcrm:'jti. György'ün 
d:ı.ima temiz ve nazik olan hareketle
rine mukabil, Paula hep surat asardı, 
çok müşkülpesent olmuştu, en uf ak 
bir şeye ağlayordu, hatta bazan hiç 
bir şey yokken. 

Annesi ile babası, kaşları içlerini 
knplayan kara düşUncele.rle çatılı, dü
şünceli düşünceli duruyorlardı. 

- Yine mi başlayor? diye düşünil
yorlardı. 

Bir akı;rım, Kla.ra ile de yak:nda a 
IA.kanm kesileceği kon~ulurken, ço
cuğun babası, hiddetle, mektep ve eve 
erkek hususi muallim getirmek teh
ditlerinde bulundu. Annesi çocuğun ta
rafını tuttu! Hemen karar vermeden 

( Yeni Neşriyat ) 

Dil kurultayı 
zabıtları 

KURUNun uzun hikayesi 

SONBAHAR 
Türk Dil Kurumunun 932 ve 934 Yazan! Herman Suderman Çeviren: 

yıllarında toplanan birinci ve ikinci 
Kurult~ıylarına ait zabıtlar evvelce ku
rum genel sekreterliğince hazırlanıp 

neşredilmişti. 936 yılında toplanılnug 
olan üçüncü Kurultaya ait zabıtlar da 
bir zamandanberi hazırlanmakta ve in
tişarı s.i)ırsızlı~n beklenmekte idi. 
Türk Dil Kurumu genel sekreterliği

nin büyük bir ihtimam ile hazırladığı 
bu eserin Devlet matbaasında basılma 
sr bitmiş ve kitap son günlerde neşir 
sahasına konulmuştur. Pek temiz bir 
cild i~inde zarif bir şekilde basılmıJ 

olan "Uçilncü Türk Dil Kurultayı z..
bıtlan,, Atatürkün yüksek himayeleri 
altında ve yükse~ huzurlarında Dolma 
bahçe sarayında yapılan o tarihi top
lantrya ait krymetli vesikaları ihtiva 

etmek itibari ile hususi bir ehemmiyeti 
haizdir; Türk ve ecnebi alimlerin ku
rultr.yda izah ettikleri tezler bu cildin 
için'de aynen ve bu alimlerin fotoğraf
Jarile birlikte ne§redilmekte<lir; bu tez 
lerin herbiri başlıbaşına kıymetli bir 
ilim eseridir \'e hepsinin toplu bir hal
de bulunması ilim meraklıları için se
vinilecek bir şeydir. 

Dil Kurultayı zabıtları, milli kütüp
hanemizin ehemmiyt1i bir kazancıdır. 

(f: * • 

Adliye ceridesi 
Adliye vekaletinin her ay başında 

muntazaman ne§rettiği adliye ceridesi 
29 uncu yılının ikinci sayısını vermek 
todir. 

Bu sayıda da başma!tale temyiz mah 
kemesi icra ve iflas dairesi reisi Fuad 
Hulusi Demirellinindir. 

Temyiz mahkemesi ikinci hukuk 
reisi A. H. Berki (Tatbikat sahasında 
nüfus ~nunun II. ci maddesi) yaş ka
yıt ve isim tashihi - unvanlı m·ıkalesin 

de II. ci maddenin ihtiva ettiği hüküm 
lerle tatbikatın nasıl cereyan ettiği hak 
kında mah'.lmat nı'lyor. 

Dr. Ferit Ayiter husust haklara ait 
tetkikler serisinin "hususi haklar il
minde umumiyetle kabul edilen sübjek 
tif hi:ık nazariyesi,, unvanlı makalesin
de geçen nüshada'}9 makalenin devamı 
olarak sübjektif hak nazariyelerini ve 
bu nazariyeleri reddeden liberal ve in
dividüalist hukuk telakkilerini anlatı

yor. 

Dr. Ali Rifat Alabayın "Neticesi ev
velden görülen hif.a,, unvanlı makale
si Cumhuriyet baJ müddeiumumisi mu 
avini Cevat Serimin "Bir kanun hük
münün şümulüne açıkca girmiyen bir 
fiili hakimin muhakeme etmesi ve ce
zalandırması temenni c'dilir mi?,, un
vanı altında Fransu:cadan tercüme et
tiği yazı, sulh hn}Çmi N::ıfı. Başak, Ta
nk Y enisoy imzalı makaleler, temyiz 
kararları bu sayının münderecatı ara
sındadır. Hukuk müntesiplerine tavsi
ye ederiz. . 

evvel biraz düşünmek lazımdı. Hakika
ten Klara çocuğun kalbine hitap edi
yordu. Aralarında meseleyi başbaşa 

münakaşa ettiler. Çocuk da karışmak 
istedi, fakat lüzum kalmadı, çünkü 
mesele kendiliğinden halledildi. Bir i
şin ''kendiliğinden, , halledilmesi ne 
demektir. Bunu hiç anlayamadık; fa
kat, hiç olmazsa. görünüşte, her şey 
eski tabiiğ haline girdi, kimse acaba 
hakikaten mıı.ra çocuğun kalbine hi
tnp ediyor mu, etmiyor mu diye artık 
hiç düEtiinmedi. J 

-s-
de burada bulunuyorsunuz. Ve bir - Ben mi, diye cıvıldadı. JIO 
cayımt muhakkak kl tcecekslnlz. mel surette seyahat ettım. Net• 
Vallah olmaz, çay içmeden bırak • meyeyim. Canım sağ olsun! •• il 
mam, imkdnı yok.. tan o kadar memnunum Jd, bff 

Diyerek odadan dışarıya fırladı '\"e cuk gibi gamsız, tasasız P 
hizmetçiye emirler Terdi. Hem hen her zaman neşeli ol 

Erkek, kadını mesut bir hayran- rim. Tablatlm böyledir. Aşalı 
lıkla seyrediyordu. Sevgilisinin bil- rı, her gUn yeni ve görülmedik 
tun hareketlerinde herhangi bir ka- lcrle karşılaşıyorum. Sonra 111 
dında pek ender rastlanan gayri şu- ki seni Se\·lyordum. Bu söztıllll 
urt bir seTlmlfllk ahengi cağlayordu. Iış anlama, ve alelft.de şp.hved• 
Sade ve özenilmeyen bir zerafetle, bir Ut'inı diye sayma .. Gftya ... 
elbisesi mevzun ve endamlı vUcudu- nim en yakınımsın da, ben de 
n ukaplayor \'e bu \ilcndunun kalın benim gibi apta1 bir kıza asi• 
hatları bacaklarının kadınca. lnhlna- llk vermeyen uzaklardaki 18 
ıarınm tclnde ddeta eriyip kaybolu- den bR.hsedlyormuşum gibi _. 
yordu. Bununla beraber, madem ki a7.,. 

Bu vUcut, bu kadın kendisinindi. neş her sabah Uzerlmize doıc1 
Bu taşkın. insanı arzudan arzuya 

sUrUkleyen vUcuda, bu coşkun ruha 
hDkmedebllfrdl. Bunun tein de, kil-
cUctik bir arzusu, kadına karşı olan 
nçhğı yeter artardı bile .. 

Erlteltin ruhu: Onu kendine bağ-
la, ve yeni baştan saadet yovanı kur! 
diye haykırdr. 

Bu sırada kadın içeriye geldi. O-
na htrkaç adim kala durdu ve elle
-:-lnl çenesinin altında kenetleyerek, 
gözlerini bütün azametiyle açtı ve 
baktr. Sonra .. o .. muhakkak ki o ... 
diye fısıldadı. 

Erkek bu lhtlrns şclAlesl içinde 
boğulmuş gibi pirelendi, sıkıldı. 

- Hiç olmazsa aptalca bir ''azlyet 
alayım .. diye dilşUndU. 

I 

Kadın: l 
- ArtJk akıllı uslu duracağım, di-

ye devam etti, ve sedirin yanıbaşın
dakl tabureye oturdu. 

- E .. çay dem alrncaya kadar, 
söyle bakalım, bu kadar uzun suren 
ayrılık esnasında neler yaptın?. Ne
relerd~~<>'?.dln, tozctun. Anlat. Epey
~o U2'\1ft b!r llQ.n~tın f;eÇtl değil mf., 

Erkeğe, bu sözlerin arkasında bir 
sitem vnr gibi geldi. Kadının bu sor
gusunu kuru ,.e kısa bir cevapla ge
çiştirdi, ama. ona sorarkf>n sesini I 
tatlılaştırdı ve : 

- Sen söyle bakalım, asıl sen ne 
yaptın? .. diye Uste çıktı. 

Kadrn gUldU. Elini salladı: 

sevgilimin sağ olduğunu, 

korkabilecet;'iml, sağlığı fç11l 
edeceğimi bllfyorum. Bu b• .. 
ter. Bilmem hiç denedin mi. 
olur da, güneş te pek keyifli 
altın ışık1armı saçarsa, pen 
önünde durup Allnha cok şottır 
nun, onun ıcın de ne güzel bit 
demek çok tatlı bir his! .. 

Erkek alnını sıvazladı ve 
kendine: 

- lmkfı.nsız!.. DUnyada b81Jt; 
ŞC'Y olamaz, diye dilşündU. 

Kadın, sovglJlslnln de kon 

cn•ıHısına devam ettJ: 

- Btr çoklarının, benim lta4 
şut olmalarının ihtimali var 
yok mudur bilemem. Fakat 
ı;;ilk!lr kl ben mesudum. Ve bu 
tfmfn en lyf, en ışıklı. gfineşll 

nı sana borcluyum. Mesell, b 
iki yaz ovTel Hellgoland'n gJ 
çen yaz da Shvarzburg'da idi 
zcı, hoş değil ml? .. Mesel&: 
yorum. Şefakln blrlfkte sözle 
cıyorum. Kocamı rahatsız~ 

uyandırmamak için yavaşça 
yor, çıplak ayaklarımla. pen 
gidlyol'lım. Dışarıda, bol at 
tar. sesstz ve sUkftn ve engin 
met fçln1e uzanıp gldl;orlaf. 
Eında. Uyl~ blr huzur coşuyor ıfıli 
Rnnın gl)zlcrl yaşlanıyor Ade 

(.Devamt 

Heberl Tayolr'un rakibi Sinemanın en cazip 

lliO~f POWf~ lO~fllft fOUli 
Bu ~ona s ARA v 8inemosıı 
!Jlevsirı1in en şen, en eğlenceli neşeli fi 

AŞK MODADI 
Şaheserinde bUliin seyircileri hayrette bırakmaktadıt• 

ilaveten: FOX JURNAL dü.nya ha\·adisleri 

~ En güzel mevzu.,. En nefis şarkılar ... 

TiNQ - RQSSİ nln dayanllmaz cazı 

VIVIA. E ROllANCE'ın cozlp sevlmlllf 
MIREILLE Balln' in şayanı hayret güzelliği 

YAKAN PUSELE 
Senenin en muhteşem filmi ve SAKARYA sioemaSIO .. 

emsalsiz muvaffakiyetini teşkil etmektedir. 

Ama acaba her şey hakikaten eski \' 
'•aline girmiş miydi? Ha.yır. Klara
nın getirdiği ha\'adaki o temiz mavilik 1 
hakikaten bulanmıştı ve, ara.sıra bu- l 
!ut geçmiyorsa da giine~in ışıklarını 

1 karnrtan bularık bir sis vardı . 
(Deııamı var) •••• 

, ~ -./ ~· • ~ ' • ." ' • , . . • 'I ( \ ~ ·_ı. 

CHARLES 
BOY ER 

Tarafından 

yaratllan BORA 
MELEK sinemasında devam ediyor 

ISTANBUL SENFONiSi HA ve olarak 
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Edebi roman: a& 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan HulOsi 

Znnncdorsem Knrnabada birden-, 
bira gelen kışla Pctro Grigorof 
tekrar hatırl:ımalt için yeni bir hak 
lı:azannıış oluyorum. Zehra Osmano
fun seyahati sıralarında Osmanof
lardan başka hic bir ı;cy düşilnmeme 
si ldzınıgelir; yahut CJsmanoflar ha
reketleriyle onu temsil ettikleri hal
de, kendisini tamamfylo başka bir 
a.ıenı!n içinde buluyor ve gene ken
di kendine: - "Kar, diyordu; bütün 
düşündüklerimi altüst cttJ. Yoksa. 
J.~arnabadın nihayetini Zehra Osmn
rıofa. göstoroblllrdfm." 

Hakikate gelince; Grigorofun ya
l>acnğı ~eyler icln nefsine karşı duy
duğu emniyet ansızın gidivermişti. 
Yalnız hi~ bir suretle bunu ikrar e
denıtyor : - 'Tuh, diyordu; kendi 
tnernl!'!ketlerl olduğu halde Bulgar
ların balkanlarda alışamadıkları 
Şey; bu kar işte!" hu onları korku
tuyor ve biç bir hareket yapamıyor
lar." 

:Fakat her şoyden evvel de Griı;o
tof, Osmanofların dostu olan Grlgo. 
ror Ortada. gözUkmUyordu ki... 

Tren istasyonuna gt•ldiğimiz ilk 
dakfkadanbcrl Grlgorofun aramız
dakt Yokluğunu hlssP.diyordu. Daha 
dotrusu Grlgorof, hu yoklu -
tu bana bizzat kendiı:;i his -

seturtyordu. Fakııt Oı;mnnoflar. 
acaba onlar da lıfssı>diy rlar ınıv-
dı? .. Belki. Sncle<'e söylemeğc ce~a · 
tetıerı yoktu. 

Nitekim. kendisi için GrigoroCun 
~lebııeceğlnl hor ne maksatla olursa 
aısu t n dalma söyleyen Zehra Osmano 
llrı Yanıbnşında. Osmanoflardan ta
~'1nlyJe ayrı ŞC'\· Jer düşünen Yusu r 

ile, Grigorofun yokluğunu duy -
lllı.tş?. Neden?. ÇUnkU. Zeh -
:allııı · hemen hareket da -

r:ı k · 
- " Kendisine çok güveniyor, diye 

dP.nı.m etti: korkuyorum ki Karna
l>nt baskınını unutmuş bile ... " 

Ve ben ll>lsini de tasdik ettim. 

904 Sonbaharını kışa rapteden 
günlerde her şey intizamını kaybet- l 
tiği lcln olacak ki. bilhassa aşağı 

hnlkanlnrı blrôenbirQ bastıran kış, 

bu lntlzam~ızltğa yardım ediyordu. 
Burgazdan sabahleyin kalkaC'ak tre
ni. Aydostnkl bilyUk rötarla al\şam 

üstü \'e gocenln başlartığı bir sıra 

karşıln.aık. 

tstasyonun bu karlı gece başlan
gıcım kasabada hiç bir vakit unuta
ımyorum. Yalnız, ben mi unutamı
.rorum? .. Bu hlktıyenin bütün de\"a
ınınca olduğu gibi burada da yanlış 
ı:öylcdlğlml biliyorum: Osman ofla. -
rın haşındı:ın gf't;ecek biltiln vakr-lar· 
da. hu \"akalar ne olursa olsun, başlı 
başına bir \"arlık halinde hiç bir va
kit ben yoktum. Nitekim burada dn, 1 

kC'ndlmln ıınutnmndığım dPğll , doğ"

rudan doğruya Ahmet Osmnnofun .u
nutamadığını f>liy!lyecektim. 

Hakikaten, istasyona geldiğim ilk 
dakik:ı.rlanbcrl çeneleri müthiş bir 
ıspnrmozla blrlb~rlne geçiyordu. 'A
cabıı soğ'nktan mı oluyordu bu?. Zan 
.~tmiyorum. Kışın en şid<letle hil· 

kUm stirdüğil dakikalar, birçok şey
ler için hnrada, yahut çiftlikte ça

lışmaya mecbur olan bir adam içln 
soğuk hiç bir mana ifade edemezdi. 
Fakat Sô/;uktan daha ziyade onun 
heyecanlı olduğunu görüyordum. 
Heyecanlıydı, bununla heraber'ken· 
dlsinc gelmek ın.zımdı: 
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Ge en Giden 1(/ • 
;ı k11Jını miltC'nJnp O mnnoflardo.n 

KUcUk istasyonun sakin ve ağdalı 
bir kımıldama tle dökülen karları a
rasında, daha bUyUk, daha sabit \"C 

dahn başka bir kar pnrcası gibi, öte
de beride duran ge<'e Hımbrılarından 

biri nıtma Ahmet Osmanofu çekiyor
lar. Konyak Mnba onu teskin edebi
Hr mi? .. Ahmet Osmanof bunu isti

~·or: fakat kO~Uk kardeşi Yı.tsufn 

yaptı~ını ona yapmıyor; yahut ses 
çıkarmıyor, "konyak, diyor, onu tes
kin edebilir!" 

BııAday 288 Ton R:u:mo1 252 Ton 
rıı~·a<le Orlgoro!R. ihtiya<'T \"ardı. Ne 

8.bilirdf bu ihtiyaç? .. Yusuf, kafa
ııırıııı içinde bu kelimeye bir şekil 
'"rerncmekle beraber orada bir ağrı !1bt onu buluyor; yahut bu ağrıyı 
hı<1trerck manevi bir teselli aradığı 

ıanı r an l\l'men yanıbaşında Grlgoro-t: ele ı:;e~lriyordu . Grlgorof. herkeF 

6 
rı kaçan Yusufun kafosınn nasıl 
Ok;ılrnuştu? 

k Şu kad:ır \'ar kl. Grigorof tn, hare· 
d etıerıne bir rtelinin bnrekf'tll"rin -
..... en dnhn başka bir maksatla hakıl· 
·•ılh·a 
.rı • n Yusufta bir oyunrak, 0STJln· 

.,~1fla.r için trhllkeli. kC'nclisi için rll" 
"{ e 
h nc·e.ıı oJnbJJccek bfr oyuncağın a .. 1. 

'e l\r>tlerın i görilyord u. 

lstOrııın içindir ki Grfgorofun tren 
as\'0 "t • n·ındaki yokluğunu hisseder 

ne~eı. Yusu t Osmnnof hlr nevi ür
~~ rne duyar gibi olmuştu. Ya. Gri
lla~~r. birçok defalar yaptığını ya. 
'tlorİ haher hile , ·crml'lt"lzln Osma 
C>aıc arı kendi başlarına bırakıp. an
i.ize lkı ny sonra meydana çıkmak 

re •· G ":'IYboldu ise? . 

la rlgororuıı bu ani lıar('lcetleri k:ıA 
&öz. . • 

ttı, 0 ıtrasında sık ı;ık olur vı> hat-
1(,.. .. sınanorıar ha,·atıncinn Umit hile 

0 er1 . 
hırd ereli. Faknt Iıl\yl~ bir dakika 
ta. ı:~bire çıkıp ~ı'lcn Grhrnro-

\'u n <'n tuhnfı. tf'k hlr kı>lime 
racı sur Osmanor hu kayboluştaki 

Şu kadar var ki Ahmet Osmanof
ta olduğu kadar uyuşturucu konyak, 
l<nrnabat istasyonunda hemen hepi
mize iri gelmiştir. Zehra bile. ken
dh;ini sımsıkı saran kocuğu içinde 
başını bir kedi g{hi dışarıya ~ıkar

ınış. gttzlf'ri parıl parıl yanıyor: 

- Konynk. diyordu; \"e Ahmet • 
Osınanohın ellerinden onu lç"erkcn, 
her halde aralarında hlc bir şey ko
nuşulnıuyord u. 

Osmnnoflara Karn:ıbat istasyo
nunda hu içki hlsslnfn geciken bir 
t rt-'n v~ lftml>nların bUyUk hüznün

"lP.n il '"l ri ıı:Pldiğloi söylPmekle bera
ber. ister istemez hepsinin .birdenbi
re kendilerine çevrlldfğinl de söy

le•rıi'~e mcc•bu!'Un'l., \"A Halfl, !=:eJim 
Osrnanor, hnttl\ Ahınetten ılaha eok 
gene Yıısu!n hntırlıyorunı: her ne 
l~nclnr Ynsur Osınanofn orad:ı ehem
miyet \"erllnılyorsn da haşir başına 
bir Alemde ynşayan Yus11C bunu o 
kndaı· farketmiyorrlu. Nitekim tre
nin hnrP.kctlnd<'n sonra hile, bU:rük 
koı;ui;unıın içinde ornda dimdik kal
dığını ı;örtir gibi oluyorum. Kar. 

onu çocukların ~·aptığı bir heykel 

:Arpa Hı .. Susam 1~ .. 
Un 121 

" 
Nohut 10 .. 

Su.sam 163 Afyon 9,1/4 .. 
Z. ynR 37,!\ .. P:ımuk 1!I .. 
P. .. 55 .. Mısır :rn .. 
s. .. ıı; .. Kepek 30 

" 

20 - sun,\ T - 938 - PAZAR 
O~ıe neşriy:ııı: S:ınt 12,30 Plıiklıı Türk 

musikisi. 12,50 Hn,•arli . 1 :ı,05 Kemnn kon. 
seri; Pror. J,Jko Anınr, Pi) ıınod:ı na~ ::ın 
S:ıbo ( lkellıoven: Dvorak). U · Son. 

Akşıını nc'iriy:ıı ı: .Ciant: ı s,:rn Plilkla dnııs 
musikisi. Hl Nihal ve arkaı;fıışlnrı fnrarın. 
•l::ın Tiirk mu.,ikisi ve halk ş:ırkıları. 19,30 
Konferon~: Pror. Salih Murat (Radyo der~ 
Ieri). 20 Müzeyyen ve orkodaşl:ırı tarafın
dan Tiırk musikisi YC halk şarkılıın. 20,30 
Ham roponı. 20,33 Omtr fü1n tarııfınctan 

kadaşları tıırnfından Türk . mıı5ikisi ve 
halk şurkılıırı. (Snııt ayarı). 21,15 Cemnl 
K&mil ve arkodıışları tarafından Türk mu
ııikhl v<.! h:ılk snrkıl:ırı. 21,50 KE'mıın kon
ı;eri: Orhan flornr, piyanoda \'alaolin Tns
kin. 1 - Sonıılc <Re Minör). F. Frncoe ır. 
nrnpça sö3 lcv. 20,45 ~tur.affer llkar ve ar-
2 - Stimıııııııg: Achron. 3 - Hıımorcc;ke: 
lhorak. • - Dıınse l~c;pagnol: Fablo de 
Snrnsnlf!. 22.20 Orkr.~trn: 1 - Mendcl5c;ohn 
Ilııy Bin~: ouverlurc. 2 - Tschnikmı~ky: 
Ronıanrc. 3 - Strau~s: 1.lehcszaulıer. 4 -
L>ero~se: Berceusc,. 22,45 - Aj::ıııs haberle
ri. 23 Pliıkl:ı solol:ır. opera ,.e -0perel par
çaları. 23,20 Son hnlıcrlcr \'C trtesi günün 
programı. 23,30 Son. 

tara~~ı dUşUntiyor \·e istasyonun bir 
Crıg0~dan çıkacak diye beklediği 
l'>rı;J oru gözleriyle aramaya çalışı~ ı 
lta 

0 
u. 'Fakat baskın gccPEıindcn bn.ş

Oıı ..... na ehemimyet ,·ermeyen Halil 
··•nnor k 

l ıa1a ardeşinln bu ruh çırıHn-
tını r ı 

halinP. ~etirlyor: fRknt Yusuf Osma- L ~ı !~ 
nor orada duruyor. işin en garibi, I _ ~~ ,. ' 
birisi hu kar heykeline yahut kor- .• ;::?.:ı-l&l'll--~--.iil-...;:..--

ı'lu,. h nr <ettiği znman doldurul-
·ı lı· s· ı 

llluşlu 1 Cı.h kndnr n~nblyet duy. 
h r mu ~ader·e aralarında herhangi 1 
1ar, ıı:ırıakaşaya vnltlt bulamayacak-1 
l'ıt J;ot n .. konuşmal:ı:;ızın karşı karşı
luıc btrnı IEc>r ve bıı iki du\'nr f.'n bii-
r r hııı 1 sır.. lL Y<:ıılnen çarpısa <'altla-
<! "• y 

Uts-. dtı usur Osnıanof ne dllşun-
~'bı ka şünrnuş \"(\ galebeyi olduf;u 
1 rrn"nt·dc•J)fn<> hırakmnkhı bir beis 

ı ı t\ 
1 1<ısı 

:rı nı R\"r 
ı. ansa H : 1 ayrı yoJ,lrıılı~ım tn -
"'~11 n lıl O ltıe rnarıof sacte"I" tek bir 
·ı '\'1111 &l\yllYer<'k "Ahnuık!"' r!Pdl: 
tti 1 ıır rtHıd 

l tin: nrn:ıdnn vazgeçtiği tl-
ı lı.uıa 1 lı za ctmeğe kalkışa-

k ııluğunn onu yıknrnk ve hozmak i- nlJGÜN KAl.KAC.\K VAPURJ.An 
çiıı hir sopayla vurarak cıl~aydı; Yu
suf orada pnrc:a ıınrça olabilir; fakat 
hu, onun flklrlc>rl f'trnfında hiç bir 
ŞPY nnlatmnıdı. 

rc;ıasyonrln rnnlı hiç bir şpy kal
rııayıncnya kadar orada duran Yu
ı;uf <'smanof, ~·enldr>n lstnsyonun kU

çiik blifcsfııC' dnldı: 

- J<on:vak' df'di. beni konyak u
::uşt 11 rn hill r'" 

\'p hu. O~mllDOİlaraan aana Zl)'8· 

tle. J<-ı rn:ı 1 at pPnsfyonlarındnn blrt
nt hu 1r1qk için Yusıtf Osmanofa yar
dım cttl. 

(ArT:(m var) 

S:ıııl Yapıırun aıl ı Gittiıli yol 
ıun nurc;a ~ludıınya 

!l.:ırı Koc:ıeli hm il 
ı o::rn bmir lr.mir 
12 Tarı Knr:ıdeııiz 

GELECEK \'APPIU •. \R 

12 Cıınıhuri~ el K:ıracleni?. 
8 l\ernnl Ay,· alık 

Sinemalar 
SAK.\HYı\ 

:MEi.EK 
SAHA\' 
SOMER 
iPEK 

: \"tıknn puselrr 
: noru 
: .\şk 1111.'lodist 
: Aşk mıınennlıırı 
: Ali Baba 

jLK TüRIC GAZETECi 
l'!O. 40 YAZAN: Turan Aziz Beler 

anladınız. Otomobilimi tanıyamaya- ı 
cak kadar kafayı dumanlatırsam on.. 
lar arabamı bulacaklar. 
Üniformalı bir uşak beni villaya 

kadar getirdi. Hazırlanmış olan gard
roba şapkamı brraktım. Salona girdim. 
Tam kapının yanında yıldızın Bulter 
- ev kethüda ve metrdotel - i var. Ba
na derhal ağzına kadar dolu bir viski 
dayadı karşıdan yıldız bağırdı: 

- Hallo Türk. 
- Hallo Türk .. 

Birçok halloln.r ve arkadan Türk. 
İşte insan Amerikada partylcrde böyle 
prezante edilir. Öyle el sıkmak, isim 
söylemek el sık1şmak. biribirir..e baş 
iğınek gibi şeyler buralarda yoktur .. 

Kapıdan giren kimsenin ismini herkes 
çağırır, başına bir Hallo y:ıpıştmrlar. 
Verilen bardak dolusu viskiyi hemen 
içmek gerektir. Çünkü burada aklı 

başında olarak durmak caiz değildir. 

!ster istemez bir bardak viskiyi yu
varladım. Ve salona karıştım. Misa
firler sökün ediyordu: 

-HalloDik. 
- Hallo Bcs. 
- Holla }.{ak ..• , 
Her g~len viski bardağını deviriyor. 

Kadıntnrdnn viski istemiyenlere kuv
vetli bir kokteyl veriliyor. Mutlaka 
içmek lazımdır. Dediğim gibi burada 
insan ancak viskinin tesiri başlayacağı 
zamana, yani 10 dakika kadar aklını 
başında bulundurabilir. Ondan sonra
sı ba.s hoşluğu. Daha sonrası sar
hoşluk. 

Bir saat sonra misafirlerin hemen 
hepsi gelmiş; kafalar adnmaktlh tüt
süleruniş danslar b~l:ımıştı. Mükem
mel bir 7.Cnci cazı oynak havalar çalı-

yordu. Fox Trot, One Step, Valse 
Blue biriblriM, arkasına ~ütlerl dön
dilriiyordu. Holivudda hattl bUtün A
merikada Tango yoktur. Bunu ha.zan 
kaba.re ve varyete artistleri numara 
olarak oynarlar. 

Danslar r.rasmda herkes parti par
ti toplanır; hep yeniliklerden, yeni ha
berlerden bahsedilir. Amerikada ince 
söz oyunları spil'itüellik cinaslar fnlnn 

Eğlencelere mutlaka hazır bulun
ması icap eden başka bir unsur daha. 
vardır. Doktor ve hastabakıcı kadın. 
Bu kndm mutbakta emre muntazırdır. 
Çünkü pa.rtylerde rahatsızlık vukuatı 
her zaman olur. 

Kafalar Dumanlamnca 

Artık evin içerisi biraz da timarha
neye döıımeğe başladı, teklifsizlikler 
çoğnldı. Sizın de tanıdığınız bir yıldız 
hem de güzel bir yıldız masa üzerinde 
çorapsız bir dans yaptı. Ve bütUn er
kekleri ayağını öpmeğc davet etti. T~ 
bii bu davete koşmayan kimse kala
mazdı. Yıldı?.ın §erefine yeniden içki
ler içildi, yeniden ona içki içirildi. Ar
tık herkes puslayı şa.sırmıştı. Bu ikin
ci kısmın sonudur. 

Şimdi üçüncü kısma ge!elim. Bu kı
sımda Party Amerikalıların pek b:ı

yıldıkları bir tabir olan Wild Party 
yani vah!ii eğlence dC\TCSine girmişti. 

Bu devrede tallı ve tatsız oyunlu cğ
le..'lce!er icat edilmelidir. Ne kadar mü
nasebetsiz olursa olsun. Avizeler ye
re iner. Perdeler parçalanır. Koltuklar 
ta vana atılır. Su boruları patlatılır. 

Bir aralık herkes bahçeye fırlar; 
artık koııan koııa,na. O güzel çiçekler, 
fidanlar ayaklar altında kalır; ezilir 
mahvolur. Bahçenin köşesinde buca
ğında kaybolanların sayısını Allah 
bilir. Biri 'bunun farkına varır avazı 

çıktığı kadar bağırır. Herkes buna il
tihak eder ve kaybolanlar biraz sonra 
ayrı ayn yollardan gelmeğe mecbur 
kalırlar. Baznn elbiselerle ,.e olduğu 

gibi havuzl:ı.ra atılanlar da vardır. 
Bu eğlencelPrde Iaübalilik. akla hay

ret verecek kadar geniştir. Öpilşmek 
Amcrikada en tabii bir §eydir. Yolda 

rastgelcliğiniz bir kadını bile öpersi
nir.. Bıızı ahvalde öpmemek kabalıktır. 
A\TUp:ı.da kadınlar biraz sarhC>fi olduk
ları zaman erkeklerin ellerine kolları
na vurmnğa b:ı.şlarlar; buradakiler sl
r.e dudııklarnu hatta dillerini uzatır; 
lcadml:ır kucaktnn kucağa zıplatılır • 
Daha neler daha neler! 

( Ar1·:ası oor) 

geçmez: burada yeni havadis, en son 
dedikoauıar. son i~ haberleri, skandal- "Bir adanı yaratmrk,, 
ler makbuldür. Bunlnn kim en e\rvel Kıymetli sanatldir Necip Fa
ve çok yetiştirirse sosyetenin en mak- zıl Kısaküreğin aylardanberi bahsedi-
bul ada.mı odur. len "Bir Adıım Yru-atmak,, isimli piyc-

~alonun bir kö~esindeki bUfe mütc- si, iki gün sonra Şehir tiyatrosunda 
mndiycn ııişcleri boşaltıyor. Gülünç oynanıyor. Temsil 22 §Ubat sah ak~a
hik~yeler kahramanlık vak'alan biri- mıdır. Baş rolünü Ertuğrul Muhsinin 
biri arkasına atılıyor. Atılıyor diyo- yapacağı bu piyes, kitap halinde de 
rum, çtinkli bu kahramanlık hikayele- ç~kmıstır. 
rinin yüzde doksan dokuzu yalandır. 
Ne adamlıır gördüm. İki aslanı bir
den deviren, kaplanları önüne sürüp 
götüien pchlivanlann miktarı hayli 
çoktur. Amerikalılar ayni zamanda 

çocuk kadar safdildirler. Bunlara a
de~ inanırlar. Hele eski bir çiba.n ye

TURAN TIY ATROSU 
Bu akşam: S:ın'atkiır 

~nşit v~ :ırkodaşlnrı .• 
Hakkı Ruşen, Rıfkı, 

ı~yüp Snbri birlikte .• 
Alman ,.e Macar 

varyetesi... 
ri bir vahşinin okunun saplandığı yer r.OKDO'l: Kar:ı. korsan komedi 4 perde. 
olarak gösterilirse buna. inanmayan GECE : Ahroşıın feneri komedi 3 ıwrde 
katmaz. Bütün bu safhalar eğlencenin 
birinci kısmıdır. 

İkinci kısım kafalar tamamen tüt
sillendikten sonra başlar. Kadınlara 
erkeklerden evvel azgınlık gelir. Ma-
sanın üstüne çıkan çıkana; orada on
lar dans eder bacaklarını alabildiği
ne açar. Etraftaki cemaatte durmaksı
zın onun şerefine içer ve ona da içki 
verirler. O yorulup atlayınca diğeri 
yerini alır. Sonra dans, sonra masa 
dansı, içki, müzik dansı o kadar biri-
birini takip eder ki burada hiç içme
yen bir adamın bulunması kabil olsa 
onun da biraz sonra sermest bir hale 
geleceğine §Üphe etmemek lfızımılır. 

Bu partylerde daima bir leke müte
hassısı hazır bulunur. Zira buralardn 
yalnız eğlenmek rn.zımdır. Ve hiç bir 
şey bu zevki ve eğlenceyi bozmamalı
dır. Halbuki yeni ve gUzel bir elbise
nin leke olması insanın bilhassa ka
dınların neşesini kaçırır. ~te bunun 

önilne geçmek için bir leke mütehas
sısı paıtylerde hazır bulundurmak a
det olmuştur. Bu adamlar hakikaten 
i§lerini çok iyi bilirler. Her lekeyi çı- j 
karırlar. 

2 Mart FevkaU\de 
gecedir 

ERTl"CRCI. SADl 
TEK Tl\'ATHOSU 

Yann gece: (Kadıköy 
- Süreyya). Sah: <Ba
(Üsküdar) sincmnlıı· 
kırküy). Ç:ırşnmhn: 

rıncl:ı: lıIIJRlmRll'B 
\"odvil 3 :rıcrcle 

HALK OPERETİ 
25 Şub::ıt cuma ı;t-cc~i ,.c 21\ şuhal cu

martesi gündüz matine Turnn Tiy:ılrosun
do. Harta içinde l~arlıköy Sür~y;ra. Beşik
taş Suııt P:ırk. Pnngollı Kurtuluş Tiynlro
lorındn ıemsillcrinc bnşl:ıror. 

tSTANBUJ, Bf<JLEDll,.~t 
ŞEHiR TİYATROLARI 

Saat 20,30 da 
PJ.JRGUNT 

5 pc.rde 
OPERET: 

Saat 20,30 da 
<SOZUN KISASI) 
Komedi 4 perde 
Pazar gUnlerl 



6-KURUN 

. Httierin nur u 
bek eniyor 

Ankarada heyecanlı bir muhakeme Dolar 
Düşecek mi 

(Vat tarafı 1 inci sayfada) 
Rlbcntrop • )lu:sollnl 

Londra, 19 (Husust) - "Deyll 
' Meyl" gazetesi haber veriyor: 

Elektrik kordonuyla 
me resini boğan adam 

Vaşington, 19 - Siyasi mahfeller 
Roosevclt'in 1933 senesinde maruz 
kaldığı müşkilatla ge~ karşılaştığını 

ve gene ayni çarelere başvurduğunu 

kaydetmektedirler. 

'.Alman Hariciye Nazırı Fon Rl
bentrop gelecek hafta Romaya gide
cek ve )lusolinl ile Avusturyadaki 
değlşlklfğl ve Orta Avrupa mesele
sini görilşecektlr. 

Bu mlilftkatın neticesi son hAdise
ler arasında en mühim hAdiseyi teŞ· 

"Durun! hakikati söyliyeyim bu işi 
ben yaptım!,, dedi 

Roosevelt, doların kıymeti dii§Urül
mesinin 1935 senesinde olduğu gibi 
fayda vermiyeceğini bilmekte ve pa
ranın kıymeti dlişUrüldüğü takdirde ' 
gelecek ay İngiltere ile Amerika arn
sında )laşlayacak olan müzakerelerin 
muvaffakiyetini tehlikeye düşürece -
ğini takdir etmektedir. 

kil edecektir. / ... 
{ 

İngtltere ile Fran"n. 
}lOrtcsto eclcceltlcr mi? An'Jsara 19 (Telefonla} - Bugün 

Ankarada çok bilyilk alaka uyandıran 
bir cinayetin davası görülmliştlir. 

20 gün evvel, beraber yaşzdığı, tak
riben 25 yaşlarında Kezibam, diğer 
metresi Ayşe :.le birlikte boğarak öidil
ren ve cesedini ide yattığı odanın dö~e
mesi altına gömmüş olan Keskinin bü
yilk Avşar köyünden elektrik tamirci
al Ahmet oğlu Alinin muhakemesine 
bu sabah ağır cezada başlandı. Cinaye 
tin davasmı dinlemclç üzere kesif bir 
\~abalık erkenden bütün adliye kori
dorlarını fdoldurmuştu. 

Muhakeme heyeti, reis Arif, aza 
Nesip ve Hayriden mürekkepti. Müd
deiumumi muavinlerinden Zihni de 
iddia makamını işg<ll ediyordu. 

Celse tam dokuz busukta açıldı. 
Ali ile suç ortağı Ayşe ıilngUlil jan 

ldarmalar arasında getirildi. 
Suçlular cinayeti kanunusaninin 30 

uncu pazor günü Alinin oturduğu tç
hisardaki 11 numaralı evde işlemişler
dir. 
Cinayetten bir iki gün evvel Keziban 

17 4 lira ~ıymetindc olan altınlarını 

bozdurmak için komşusundan almış, 

Merkez bankasına gitmiş. O gün va
kit geç olduğundan bozduramamıştır. 

Ertesi gün Ali evde bir kavga çıka
nyor. Kavga esnasında kadını yere 
devirip göğsüne oturmuş ve ellerilc 
gırtlağını sıkarak ve, metresi Ayşenin 
getirdiği elektrik kordonunu boğazına 
geçirere'ls sıkmak suretile boğuyor. 

Mahkeme iki celse akdetti. İlk cel
sede Alinin kom§ularından birçok §~ 
bitler ve tahkikatın ilk safhasında bu
lunan müddeiumumi muavinlerinden 
Hüseyin dinleı:tdi, Şahitlerden Ömer 
oğlu idrisin: 

- Ali cinayetten sonra: ''Keziban 
kayboldu,. diyerek bir de fotoğrafını · 
karakola götürdüğünü, fo.'lr,at yine bu
lamadığını bana söyledi,, demesi üzeri 
ne reis Aliye: 

Kadını öldürdükten sonra etrafı al-

Eminönü 
meydanı 
Binaların alınması 
kaı arı tasdik edildi 
Ankara, 19 (Telefonla) - Haber 

aldığımıza. göre Eminönü meydanının 
genişletilmesi için başlanan hamlık
lara devam edilmektedir. 

Istanbul Belediyesi tarafından sa..
tm alınacak yerler hakkında. umumi 
menf a.a.tler karan verilmesi Dahiliye 
Vekaletinden istenilmişti. Vekalet 
Belediyenin bu isteğini muvafık bul
muş ve satın alınacak yerler için ka
rarın tasdikini tasvip etmiştir. 

Tasdik edilen karar diln İstanbul 
Belediyesine gönderilmiştir • 

Bozkurt Sigorta şir
keti tesfiye ediliyor 
Şehrlmizdokl sigorta şirketlerinden 

Bozkurt sigorta şirketi heyeti umu
miyeslnl toplamış, tasfiye kararı ver 
mlştir. Seı:ilmlş olan tasvlye heyeti 
şirketin hesnplrı.rmx tetkik etmeh 
başlamıştır. 

Bu şirkete dahil otan slgortnlılnr 
da iflA.s etmiş olnn TUrkiye mlllt ve 
Fönike şirketinde olduğu gibi birer 
ikişer Anadolu ve diğer sigorta şir
ketlerine devrolunacaldardır. 

n. ltefil Ilnynr 
Tetkiklclinclcn Dönüyor 

Bundan bir müddet evvel slkorta
cıltğın teknik kısımları Uzerlnde ba
zı tetkikat yapmak Uzere A vrupaya 
gitmiş olan :Mlllt Rcnsurnne ve A
nadolu slsorta şlrlrntl mUdUrU B. Re
fli Celll Bayar bu ayın sonunda. seh-

ldatıyorsun, öyle mi? diye sordu: 
Ali hiç cevap vermedi. 
Bundan hadisenin safhalarına ait 

diğer tafsilata geçildi ve cel5e saat 
13,3.0 da bitti. 

Saat 15 de ikinci celse açıldı. Cina 
yetin işlendiği mahal olan demir fırkl) 
komiseri Salih dinlendi. Komiser ldcdi 
ki: 

- Tahkikat sırasında edindiğim in
tiba üzerine Kezibarun evde gömülü 
olduğunu iddia ettim ve bazı arkadaş 
larla beraber Alinin evine gittik. 

O gece Nc:.zan dikkatimizi bir san
dık çekti. Sandığın üzerindeki yorgan 
ları indirirken bir takım kan lekeleri 
ile karşılaştık. Facianın bu oda dahi
linde olduğu bizce anlaşılmı§tı. Sandı
ğı kaldırdık. Bir şey bulamadık. Orta 
yerde bir iki kilim vardı. Onu çekince 
u1tından taze topraklar çıktı, etrafa 
saçılan kilıter görüldü. Toprağı egerek 
evvell koskoca bir taş, daha sonra Ke
zibarun bacağı meydana çıktı.,, 

Komiser buraya gelince Ali: "Du -
runuz l Ha~ikatı anlatııyım. bu işi ben 
yaptım! 'dedi. Ve başka bir diyeceği 

olmadığını söyledi. 

Bundan sonra müddeiumumi mua
vini: iddianamesini okudu. Cinayetin 
nasıl yapıldığı, Alinin cürüm ortağı 

Ayşenin bir kutu içinde sakJadığı kan
lı elektrik kordonunun nasıl meydana 
çıkard:lığını cinayetin ne suretle işlen 
diği uzun uzun izah ettikten eonra, Ali 
nin ceza kanununun 450 inci maddesi

nin 1 inci bendi mucibince Jdamınr, 

su; ortağı olan Ayşenin de, 81, 522, 
525, 69 uncu maddeler nazara alınmak 
suretile, kanunun 296 ve 191 inci mad 
delerine tevf i'lı;an cezalandırılmasını is
tecli. 

Reis suçlulara bir diyecekleri olup 
olmaldığını sordu. Ali ve Ayte tahriri 
müdafaada bulunac&klannı 6Öylcdilcr. 
Muhakeme 22 §Ubat sah sabahına bı
rakıldı. 

Halkevleri 
Bayramı 

-

Ankara, 19 (Telefonla)' - Mevcut 
150 Halkevinin yıldönümü ve yeni 42 
Halkevinin de açılı§ töreni yarın (bu
gün) yapılacaktır. 

Dahiliye vekili ve Parti Genel Sek- ı 
reteri B. Şükrü Kayanın bu münase. 
betle Ankara Halkevinde yapacağı hu- ı 
susi bir kıymeti haiz değerli konuşma 
radyo ile nakledilecek ve Halkevlerin· 
deki toplantılar da dinlenecektir. 

Yurdun her köşesindeki Halkevleri 
bu mesut bayramı büyük törenle kut-1 
lamağa hazırlanmıştır. 

-~-·- 1 

Hariciye veklllmlzln : 
Mısır seyahati 

Kahire, 19 (A.A.) - Hariciye ne
zareti, mart ayı za.rf mda Kahireye gel
mesi beklenen Türkiye Hariciye Vcki- 1 

li Tevfik Rüştü Arasın bu ziyareti hu· ı 
susundaki programı hazırlamıştır. Ha.
len Kahirede buluno.n Mısırın Ankara 1 
elçiliği sekreteri, bu programı TUrki
yeye götürerek doktor Arasa bildire>
cektir. 

...................... ~ 
Sabri toprak 

öldü 
(Vst tarafı 1 inci sayfaM.) 

yarınki pazartesi gUnU, saat 11,de 
Taksimde, Sıraselvilerdeki Alman 
hasta.hanesinden kaldırılacaktır. 

Sabri Toprak memleketimizin 
slyast hayatında. uzun mliddetten
berl mUsbet faaliyette bulunan bir 
şahsiyetti. 

Sabri Toprak TUrklyentn te
ceddüt ve terakki harek~tlerinde 
dalma milsbet vazife almış bir 
şahsiyet ldt. 

Kendisi Bosnalr, fakat Manfsa
nın Turgutlu kasabasında yerleŞ:. 
mlş bir aileye mensuptur. İlk tah
slllııl orada görürken gösterdiği 

zeka. ve kabllfyet üzerine o zaman 
kasabadn bulunan Haydar Rrfnt 
ailesi tarafından Haydar Rıfatın 
tahsilde bulunduğu Darilşşafaka 
ya sevkedllerek yerleştirilmiş ve 
burada her yıl dalma sınıfının bi
rincisi olarak ilerleyerek· 1313 d,, 
mezun olmuetnr. St1n1'a Posta Tcı 
Telgral Nezaretinin tercnme ka
lemine memur olmuş ve bir tarnf
tan da. hukuk tahsllfne devam e
derek, oradan 'dn şah·a.dctnamo al. 
drktan sonra telsiz telgraf tnhsm 
için Jı.lmanyaya ~~nderilmtştir ve 
telsiz telgraf mühendisi olarak 
memleketine dönmüştur. 

Sabrl. posta ve telgrafta vazifr 
görllrken iki arkadnşr vardı: birl-

i nln ndı Kl"mal, btrfntn adı Hamdi 
fdf. Knmalf, politika a.1emi Kn
rn. Kemal olarak tanır. Hamdi 
cfo sfgortncr lfamdl denmokla rnn
ru f idi. Snbrinln hflkatlnrlekf te· 
mf?.Uli kendisini memleketin u
mnmr lşlertnde salali arama yo. 
Iuna sevketrnlş bulunuyor, Ab
d!Uhnmf t "devrinin yıktlmasrnda
kf mE>saTyo gönunn giriyordu. o. 
nun fcln Sabri, rne~rutlyetto tttt
hnt ve Tera1rklnln J{adrk~y ve 
ntıyo~hı kllt'bf mesullUğiinü yaptr. 
Mntarf'lk·e fclnde Tececlcliit fırknsr
nrn re!slfflne get!lrildi. nekirağn 
bötnklerJnde tstrrap çekti. Mnlta
y a. g~nderildl. :Antalyadan <lo~ru 
An]inrayR. geçerek' BUyUk- Mfllet 
l\feefüıt hUldımetinln evv'-'lll. postn 
ve telgraf' mUdür nmumfsf, sonra 
Bnvnk Millet Me~lfsinde mebus 0 • 

lnrali bfrfncl reis vekftf oldu. 
Cttmh-urJyPttn ,fraat vekillfrrl. 0 . 

rndnn c;ekftdfkten sonra da Bilk· 
reş etclUğl yaptr. Yeniden mebus
lu/!n gctfrlldf. 

/ 

Parla, 19 _. Echo de Parls diyor 
kl: 

Fransanrn Londra büyük elçisi 
dün Avusturya meselesi hakkında 

kat'ı tallmat almıştır. Bu talimat, 
bazı maf ilde tebarüz ettirildiğine 
göre, bir 1nglltz - Fransız protestosu 
yapılması merkezindedir. 

Jour gazetesi, dilnktl yapxlan gH
rUşmclerln hedefini, yeni b!r Strezn 
cephesinin kurulması teşkil ettiği 

fikrindedir. 
Söylendiğine göre, B. Eden, Fran

sanrn Londra bUyUk elçisine, İtalyan 
delegesiyle yaptığı glSrUşmeelrden 

memnuniyet verici neticeler alma
mış olduğunu blldlrmtştlr. 

NELER GöROŞOLDO? 
Londra 19 (A.A.) - Dün Londra

da B. Chamberlain, Eden ve Grandi 
arooındakl görüşmeler, İngiliz • İtal

t yan münasebetleri meselesini kati bir 
t istikamete doğru götilrebildi mi? Ga

zeteler, bu görüşmeleri aynı zamanda 
Avusturya hA!ıliselcri ile de alakadar 
tutarak, bu auale cevap venneğe çr.ı.lış

maktadır. Maamafih umumi kanaat, 
bu hndiselcr g<Srilşmelerin yeniden 
başlamaBJnı çnbu'l9aıtmnış ise de bu 
görüŞmetcrin esasını" teŞkn eylememiş 
old~ğu • merkezindidir. Bu sebepten, 
gaztelerin bilyük bir ekseriyeti, Baş· 

vekfilet dairesindeki göriişmclerin ev 
vctt,: ikt memleket araa~daki muallak 

ta bulunan meselelere, yani Habe~istan 
ispanya, Yakm Şarl~ işlerine ve ondan 
sonra da ikind derecclde Awıturya 

meselesine temııs eylediğini Y:inıakta 
dır • 

Manchester Guardiyan diyor ki: 
"iki ihtimal vardn-: Ya Ingiltere ile 

ltalya arasında bir anlaşma vukua ge
lecek, -.cyahut M11ır üzerindeki ltal • 
yan tazyiki ve ispanyadaki ltalyan 

ı müdahalesi kuvvetlenecektir. Fakat, 
ikinci ihtimali nazan dikkate aldığımız 
takdirde, ıunu diyebiliriz ki lspen'!·•~ 

Avusturya değildir. tngilterenin Avuı• 
turya istiklali için hiçbir zaman silaha 
sarılmayacağı çok bedihi olmasına rağ
men, Almanya ve İtalyanın hpanyol 
sahillerine yapacaklan bahri bir hare
ketin Akdenizdc bir harbe sebebiyet 
venniyeceii taahhüt edilemez. 

Eden istifa mı edecek? 

Londra 19 (Hususi) - Kabine bu 
gUn saat 13 de f ev~t.ıllide bir toplantı 
yapmıştır. 

Toplantı yarın da yapılacaktır. 
"Dcyli HeraM,, kabinede bazı fikir 

ihtilafları olduğu şayialarını yeniden 
tekrru-lıyor. Bu gazeteye göre, bu ih
tilafları bugün öğleden sonra yapıla

cak: kabine toplantısı ıonunda bazı na-
2ırların istifasına kadar gidebilecek 
mtı.'ıiyettcdir. Bu takdirde bu gazete 
ye göre, B. edenin yerine Lord Hali 
faks geçecektir. 

f;cçJrdiğf mabrumfyet ve TStrrap lstanbu l hapishanesi 
devfrlerlnfn yat!tgdrr olarak katr kaldıı ı/acak 
rnhatsrzlr~r çekerek", fstlrahatr 

!stanbul haıılshanesinin boşaltıl· 
çaJışTvnrdu. Bu ha.Jfnde bile sorı 
d masrna pnzartesinden sonra başlanı-

emlerJno kadar nasıl mmt gay<' 
la<'ak, ve mahkumlar Tekirdağ, Bur·ut;rnnda. uğrnRtr~rnt Büyük Mmcı 

, sa ve Kocaell hapishanelerine dağı-
lCCllslnde mevzuu babRolduğunu 

tılec.:ıkJardır. 
son zamanlarrlrı. yazdığımız tak. 
rJr ve teklltlerl gösterir. A ldrğxmız maınmata göre, bundan 

Dil hnı ultay l tezleri ' KPndlsf 1878'dR. doğduğuna gö- b6yle !star.bulda hapishane olmıya-
k f re Hlüm tam 60 yaşında fkPn ara- cak yeni bina yapxlmıyacaktır. 

Çl l mızdnn ayırmış bulunuyor. Bu zf. Bir seneye kadar cezalı mnhkO.m· 
1936 da lstanbulda Dolmabahçe sa- yA' dün geC'e kendfslnf tamynıı lar cezalarını tevkifhanede geçire. 

rayında toplanmış olan Uçüncü Türk herkesce rlSşyazlan ve derJn elem <'Ok, c1iserler1 vlldyetlere gönderile-
dill kunıltayınm tutulgaları ile bu ku- no karşılanmıştır. 

1 
cektlr. 

nıltayda. söylenen tezler ve komisyon Bllytık Mfllet Meclfs!nf, bn değer- ~ 
çalışmaları bir cilt halinde basılmış ve 11 uzvunu kaybetmiş olmnktan do- Et fiyatları tesp3t olunuyor 
iki lira fiyatın satılığa çıkanlmı§tır. layr duydufumuz t('lessUrle tazı- Et komisyonu diln sabah partide i-

Satış merkezi lstanbulda Ankara yetlerlmlzl .aunarı%. kinci içtimaım yapını@, et fiyatlarının 
caddesinde Tilrk kitapçılığı limited ı•-•••--••••••lllil kontrolil için encümen tarafından ha

• zırlanan talimatnameyi gözden. geçir-

Halkev eriııift 
yıtdörıürnü . 

(Vstyanı '1 inci.._sayıf~ 
Dö1lcllklc bnlkcvlerl meniıek j.I 
yeni fiklrlcrln cnnlanmnsı, her s 
hadn milli cln \'nmızın tnha~~flıı 
me l l~ln bir nc\:l kltı:ra~-çawe
sı gijrüyor. ııı ' 

J\'.oııuşma '\'C koııu:;;turma,..,u..tari 
araı-tırmn, yok sn ı tale bolero. yaidlDıc .,, .,,,.,.,. ,..,. 
köyrillük, her turıu yayin, gilZe~sa
nntlnrı tcşlik \'C bunlara benzer Jidl• 
li ,.e lcf:imai Tnzifcler halkevlerl i• 
c;imlc iftiharla ı:öğilslcrlmlz1 Jtabal'" 
Jncnk \'erimli hareketler uyandJTI" 
~~ . 

Halke\'lcrl üyelerinin sayıları ~ 
bin o ynkla,c;nnştır. Fakat kont cran~ı 
fcmc;il, film, spor, mütalen gibi "'~ 
silclcr llo halke\'Jcrinden :fnydtt!!" 

. ti 
nan rurt<laşlnrın sayısı 6 ınJJyon. 
geçmiştir. Yalnız bn raknmlnn g()Z~ 
nüne getirmek hnlkedcrinin :rnil 
l'nrhk snhnsmda bugün almış old0i 
lnrı mühim nıcvkU g<>ste~ğo kA 

1 
gelir. ;_ 

Denllcblllr ki hnlkcvlcrl Clcl"İC.f 
tcşldlAtı (crçcvcsl hnriclnde kala~ 
her turlü halk toplulnk.ln-rmm "'~ 
mllli fııalfyctlcrin lldeta b1rer mcrJc,d 
zt olmuştur. Hor \'atandnş bnrntnrd~ 
kendi istidadına, kendi snn'ntin~ 
kemli zet"ldnb göre ~nhı=:nn fayd:ıJ.
nnbil(H~ ~bt memlcT.:ctl ve "ats.r 
dn.;ltın fçfn faydalı olmak ı~tey$Jl'" 

ler hizmetlerinde yardım ~örınc~ 
dlr. ntt lttharln. hnlkcvlcrl yciıl ıs
tf<lntlnrm fnkt~nfr fçin birer ktiltfll' 
vo terrUbo 11\boratnvnrı 'dcmcktiı'ı 
Rndyo \'tt!::ıfıtsiyJc sesleri ve sözlCt:f 
h"cr tnrnfn ynymnk lmklinmı Terdlğl 
l~ln hn11ccv1eri mcinlckct içtn tıtt 
JmrclcşHk O<"nğr, Yahut hütUn TfirJC 
mlllcttnin mU.;tC'rek kalbi hnlino rcl
mfştir, mnmlclrnt hnrtr.fndeld muhlt-
1er tçln do Tü'!'k mtııctinfn dili ot_.. 
rnk hltnp f'tmcklC'dlr. 

Jr n!kc\"lcrl Cn'clce JrıitivcıcrfJI, 
pcykclcrtncfo pnc:Jnmm Türk gcnçlf• 
ğtnl yeni btr fstikbnlo lınZll'lnmnk i" 
çf n, Jclcnl potnc:ı f<;fncle erfforck h~ .,Y"' 
mm• ~n~1rbır dhn7.dl1'. nn r\ \et 

~ . 
Mcnt <'flınZT hor Tl!rkOn 1rri-nllt ıtri; 
ld\nlnrr nfsbl"tinı'lo kuvvetlendlm1c1'1 
mım btr vnrlfcc'lfr. 

ASIM US 

Milli küme 
maçları 
(Vstyanı 1 inci sayıfaM) 

Beşiktaş takımı sahaya şu §ekilde 
çıkıt: Mehmet Ali • Hüsnü - Faruıc, 
Nuri, Fuad - Eşref, Şeref, Feyzi ga.k· 
kı, Rıdvan Hayati. 

Alı:mncnk da şu §ekilde idi: HiJ..ali -
Ali - Cemil, Rasim Enver • NecJlll, 
Hakkı, Basri, Saim,' Ilyas, Doğan. :as· 
kem Mustafa Üçok. 

Oyuna saat 15.30 da. Alsa.Dcağıll 
vunı§U ile başla.ndı. Dakikaların ner; 
mesine raı;;'lllen ne Be~iktaş ne de 
sancak ümit edilen oyununu oynsY"' 
mayorlardı. Beşiktaş oyuncuıarın.Jll 
yükselen vuruelarma Alsanca.k o~; 
culan da falsolu vuru{llarla. mul:nbe 
ediyordu. . 

14 üncü dakikada Alsancak kaıcsı• 
nin knnştığı görüldü. 25 inci dakik~: 
da da Beşiktaş kalesi karı§tı. 0}~nc ıı· 
lar biribirleriyle vuru§tular. Hafif ~ıcır. 
rette yaralanan Fuat bir iki daltığı· 
dışarda kaldı. Bir netice aırna.rna.dıt3· 
nı gören Bcşiktnş t :.lmnmda. b!IZ1 tı"" 
dilat yapıldı. Nuri beke Hakkı sıı.n rre 
hafa ve HüsnU santrfora geçti. J)e" 

sıfır sıfıra berabere bitti. bi· 
İkinci devrede de .her iki takıJll <r 

. . d d k. . . . tı· .. nınsıı 
nncı evre e ının aynı ın """ 'h yet 
yunlarını idame ettirdiler. ~~;şııı 
maç sonlara yaklaştıkça. BeŞl ··fiil" 
hafif bir üstünlük elde ettiği go ..f-a.• 

ef' Ol.,.. 
dU. Otuzuncu dakikada Eşr ın aııe$1' 
ladığı topu Hüsnü durmadan ~s dil c:ıs. 
kalesiııfJ soktu. 35 inci dakık~ıssJl' 
Rıdvan korneyden gelen topu 

1
. e go

cak kalesine soktu. Bcşikta.Ş e 1~ç gol 
çen Uç fırsattan istifade ederek ca~· 
kazanmıştı. Buna mukabil Alsan 53~11 
lılar birkaç fırsatı kaçırarak :sıı şe
yn.pmaya muvaffak olamadılal'· • etiS'' 
kilde maç 3 - O Bcşikta.şm galibıY 
lebltU. ~ 
miQtir. Komisyon çarşamba. ~ ,.e 

~ • · c(!ecc~ 
kadar et fiyatlarını tcsbıt . ş:ı>· 

layın yirmi sekizinci günü etıerill 
m( fiyatı na.n"öıunacaırtır • 



I 

Sandal devı ildi 
li'~aıınıvnşada Mektep sokağında ... 

Uda,·erdt apnrtımnnındn oturan Ci- Piyasada Trlbleks kırılmaz cam nıevcudu kalmadığı tahakkuk etmiş 
baıı tUtun deposu amelestnden 16 ya- olmasına binaen \'e 20 - 2 - 938 tarı lılnden on beş glln içinde otobUslerine 
61nda Şnzlfhent, hemşiresi .9 ~aşında muktezi camlnrı sipariş ettiklerini Ticarette milteammcl sipariş, mektupla-
Cahide 11 K riylc isbnt ve azami bir buçuk ay için de bu camları arabalarına taktıra.-

e asımpaşada oturan Dur- .. 
tnuş dUn b h 

1
• caklnrınt da nrılhallcriyle beyan edeC'cklere, bu on beş gunlin hitamı tarl-

an a \.asım paşadan Ali-
nin sa.ııd 1 bl hinden ftlb:ıron, bir buçuk ay mehil verilmesine ve cnm bulamayıp taka-

a ına. nmişlerdlr. · · 
Sa.nd C mamaları scbcbirle bundan evvel plA. kalarr alınmış olan otobilslerın de bu 

lt~ al iball iskelesine yanaşır- nhktıma tfıbl tutularak pl!\kalarrnm geri vcrllmcslno ve bu müddetin hita-n liaııç ' 
ha8,1 1 

vapurunun p~rvanesfnden mında ı Şubat 938 T. lf kararnamede mUnderlç ahkAmın tatbikine geçll-
'tl 

0 
an dalgalar yUzU~den devril- mesiııc Daimt Encilmcnin 17 - 2 - 938 T. li içtimnmda karar verilmiş bu

d~ ş, 1clndekiler denize dOşmUşlersc ıun<luğu llt.ıı olunur. (938) 
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~ ... :···ne. .. ıi/~t . Demh::yof/arı ve Limonları işlt'_t.~e · 
!·~ ~ ' • ~ •'t ... ııf • ,,('j , • • • • 1 • 

· ~~:· .. ·.;:,~ .. :" , . ~~::·Umu~ .fdaresi ilanları · · · · . .- · 
. . .... . ' . 

Ankara. gan içindeki büfe, büvet, gazete satı§ yeri ve gazino binasmm 

bundan evvelki ilfuı cıeraf U dahilinde ve pazarlıkla kiraya. verilmesi 28 - 2 - 938 

pazartesi günUne bırakılmıgtır. Talep edilen ehliyet, malt kudret, nüfus ve 
hüviyet cüzdanı vesikası 23 • 2 • 938 ak §8.lllma kadar Ankarada 2 nci işletme 
tomisyonuna, Haydarpagada. 1 inci işletme mUdUrlilğüne verilmelidir. Şart
nameler ayni makamlarca pa.rasus ola rak isteyenlere verilecektir. {727) 

Ankara istasyonunda Devlet De mlryolları Umumt idare bin.asının şe• 
bir cephesindeki parke kaldırım Qzerl ne asfaltla kaplanması işi ile arka 
cephesinde asfalt kaplamalı bir mey dan yapılması işi kapalı zarf usullyle r <'traftan yetişen san~a ~rlartara-

1llda k 
lard n urtarılmış~ü . Yalnız bun 
~ an ŞazlmeP~fazla su yutmuş bay 

Keşif hcdell 1250 llra olan Ynkncıkta Ayazma bahceslndeki gazino- ekslltmeye konulmuştur. 

~~~r.J lıi~. h5,!~taseki hastahanesine 
ır,ffilıştır. 

nun tamiri acık eksiltmeye konulmu5 ise de belli ihale gfinllnda giren bu- r - Bu işlerin keşif bedeli (12, 600) liradır. 
ıunmndığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evraklyle şartnamesi levazım II - lsteklller bu tşe alt şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları-
nıUdllrlUğtını\e görUlebillr. İstekliler 24 90 N. lı kanunda yazılı vesikadan' nın Ankara, Haydarpaşa. vo Sirkeci veznelerinden 63 kuruş mukabnlnde 
başka Narın MUdürlUı';Undcn alacakları fen eh1lyct Yeı:;lkasiyle 93 lira 75 alabilir. 
lrnrnşluk Uk temlnat makbuz veya m oktublyle beraber 22 - 2 - 938 salı gU- III - Eksiltme 28 • 2 - 1938 tarı hinde pazartesi gUnll saat 15de Anka-
nU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. CD.) (821) rada Devlet Dcmlryolları Yol dairesinde topla.nacak merkez birinci ko-

~ncerc den dUştU öldU 
de bun sabah Tnkslmcle Sırnsclviler
letrı~turan Yani kızı Mnrik:ı. camları 
~ ızıemc}{ mnkB:ırlile oturdukları 

ı-:;ttınıanın heştncı katında pcnce- (1alh tesuray Lfs~si Dlreh lörlilğUodeo: 
va en sarkmış, fakat blrdr>nbire mu- üçUncU tnksit zamanı 1 ~fart 938 dlr. Vaktinde taksitlerin yatırılması 

ınisyonuncn yapılacaktır. 
IV - Eksiltmeye girebilmek için latekUlcrln teklif mektuplariyle bir-

likte aşağıda yazılı teminat ve vesal kt ayni giln eaat U de kadar komis
yona tevdl etmiş olmaları ltızımdır. ?ıa~~.llesını kaybederek cadde ortası- !Uzumu iIRn olunur. (869) 

UşmUştUr. n) 2490 sayılı kanun abkAmına uygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettlCl vo şartnamede yazılı vesikalar. cı,~aldırımn düşen Mnrikn. kaldırıl- -

' bastnhnncde ölnıUştUr. 
l'a C~sedi adliye doktoru Enver Ka
re~ muayene etmiş, l.llümti teshlt ede 

defnine ruhsnt \'ermiştir. 

(340) (730) 

Araba ~aza·arı 
Arn.ba .. 

~it et ı•iur.afterln idnresiudckl 
ııa t h"Yı;lrli nraba en-elki giln Ak
k<'rayaa Horhor cndclcsfndcn lner
a 

11 
beygirler ansızın UrkmUş. gemi 

~1Ya 1 n(\ il ip koşmaya başlamışlurc'lır. 
Y~lrle ltırııtn r Ynra1nnm1ş. arabanın oku 

tam ış, bire\ in duvarı hasara uğ-
ıştrr. · 

Şorö 2282 r Ramazanın idaresindeki 
'ec nuınaralı taksi arabası evvelki 
~lb.: aakırcılnrdan gecerkcn 15 ya
lılıet' eukriyc isminde bir kıza carp- 1 

lt, 

~nıq 
l'tla r Yo muhtelit yerlerinden ya-
lta\~~ttıı,, Cerrahpaşa haatahanetılne 
4~ tı\lllıştır. 

JıJ!~"cı :nn ondört lirası 
cıa1 l} tnekapıdn Uncu Vasilin araba.
tnap Uthnn evvelki giln Eyilpteki Cu 

a~a.r l arı.it ından öteberi alırken bir 
l(\tıe ~aıcı Burhnnı-a yelek cebini jl
''tıı earnış vo ıclnden on dört llra
"'a.ııınaş,rnııştır. Yankesici polisçe a
tı. 'lktadır 
Qilh • • 

1 a·ır"ın cebinde bulu-
n nan sıgaralar 

~ar;latta oturan sabıkalı Ahmedin 
"eşı • 

bıl!lll al usta fanın ey inde zabıta 
" urıuı· ıııılll, ı tarafından arru;tırma ya-
l'llıı1 1;~ !l ı Paket nsker ve köylil cıgn-

luııarak musndoro edilmiştir. 
b Caza gören=er 
.ı:.y,. 1 

!ltıutıd ~ iti &Un Fatihte 15 kfşl, Emtn-

1ar1rı.df>ı 38 kıeı muhtelif belediye suç 

cı,I" ""an dolayı cezalandırılmışlar-
. ı.:ornı 

>a'kaıa nönUnde on dört do dilenci 
>a~1rıd nrnıştır. Dunlnrdnn yedisi on 
"'' an ı.u Uk \"e a ~ • olduğundan babala-
lal'ın1 rı;r>l~rı de ynknlnnmış, ~ocuk
~ahk llcndtrcllklerlnden dolayı 
~ \'ôrllmişlerdlr. 

X"9-:J: -
au l\111 t•e ro ları 
lt ~ tıır . ld 

t'rılercıe cı hnlınd&. Yalnız re. 
~(Jtılı•ı:n ıı •batt t. içindeki kUçtik 
lıtı IUrırt11 tı· 
~ harııt~ı re \'orulmad.ıo x {ı 
tırı.l!J 'll iide Olllc•erala.rını ta.kıı 

urııunuz. 
littrı x 9 
\' J;rbı u aer. Çocu~ıarın11 da Çök s.e 

lı () 
bt tııarıh 

"" <>kuına lt~Yrıl Umanda eğlerıc.eıı 

1 
tnbı da olur 

~ p· • 
1ı;(••kıarını,:. ~ kuruştur 
ı larında ız.ı teşvik ediniz. Rafta 
G:ııarıa n ayırar·aklan k'tl,.Uk ye 

'ttlll btı kU U " •ncıa 1 ~ k ~kamı kısa bi• 
ede ederek 

'naceraı,__ X 9 un 1 
~hı :--"' ki llı~lıdırı la.bTnc1an birer ta.rr 

1\-ı Q er. 

1\ " racaat veri 1 
~'\ddosı v 
<Z AKIT kUttiphaııt s. 

7 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için ·öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkbr 

..._...... ....................... , ............. ·--······ .. ···---·. ·······--··-· ... ·······-·-·······--···-
Meccani muayene H 1 

.. ZAYl 

3011 sayılı nrabocılık ehliyetimi zayi et
tim. Hu kere yenisini nl:ıc:ı~ımdan eskisi-

Muhammen bedoll 955 Ura olan 1500 kilo (muhtelif ambaUjlı) mavt 
,.e kırmızı ınilrekkep 7 - 3 - 1938 pa. zartesl gUnU saat 10,30 on buçukta 
Haydarpnşndn gar binası dabı11ndckl komisyon tarafından acık eksiltme 
ueulilc sntın alınacaktır. 

Bu işo. girmek isteyenlerin 7163 kuruşluk muvakkat teminat vermelo
ri ,.e knnunun tayin ettlğl vesalkle blr llkto eksiltme gUntl saatine kadar ko
misyona milracaatları JAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(933)' 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Emnlytıt Umum MUdUrlUğUnco kadro mllnhallerine polis stajyeri ka· 

yıt ve kabul cdileccğlndeu, aşağıda. yazılı vesıf ve şartları haiz olan ta
liplerin bulundukları en yakın vildyete pullu bir istida He müracaat etme
leri Jflzımdır. 

Şartlar 
A - TUrk olmak, B - Flll askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C -

30 yaşından yukarı olmamak, D - Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa. bu
lunmamak, E - örnekleri Vil4yet Emniyet Mildilr ''e Amirliklerinde mev
cut gcdlkll erbaş ve diğer aslcerl okul lnra girecek talebenin bedeni kablli
yetlcrl hakkındaltl hilklimlere uygun derecede sağlam bulunmak, F - Sar
hoşluk veya kumarbazlık gibi kötli hallerle tanınmamış olmak, G - SUf. 
ti işlerde bulunmamıg olmak, H - A,ğır hapis v<ıya 6 nydan fazla hapis ce
znsiylo Yeya namus ve haysiyeti bo znn blr sucla mahkumiyeti bulunma
mak, l - Ecnebi kız ve kadınla evll olmamak vcyahu._t yaşar bulunma
mak. 

Vasıflar 
J - Lise veya muadtıl okul mezunları ile orta okul mezunlan, Uk o

kul mezunu olup da erbaşlıktan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş 
olduğu halde ynbnncı dil bilen ilk okul mezunları, imtihan edilmeksizin 
tercihan kabul edilirler. K - Yabancı dil bflmeyen ilk okul mezunları ile 
ilk tahsllinl bltirmemtş olanlar dl! yetıerde polis intihap encnmenlerl ö
aUnde "Yazılı, S6zlU" imtihana tlbl tutulurlar, bu imtihanlarda muvaffak 

_ Perşembe gllnler1 .aat 2 den e • kAdaı H ii Ortaköy raşbasamn k Palangada 2.'1 H 
:
1
! numarada Doktor Mümtaz Gürsoy H 

:. • w :: 

:: fakırlerı rarası?. mıı:-ıyene eder. :: 

nın hiikmii knlmadığını iltınen bildiririm. olanlar arasında; orduda motörlil vasıtalarla. fen, muhabere ve atlı kısım~ 
Falih Çırçır Fazilet sokak 21 sayıda ts- lnrda. çnlıı;ımış olanlar, bekA.r bulunRD Jar, ean'at ve meslek erbabı olanlar .. .. 

: : :::::::: ::::::::::a:.T. =:::x:= ::::-.: :::::::::::::::::: mnil o~lıı Ali Polat. (24661) tercih olunurlar. (856) 

Lcs I-Ianson bu s8zlerden hiç müteessir olmayarak: 
- Kol, tam manasilc tebe§irlc işaret ettiğim yerde 

duruyor. Tebeşir işaretini oraya kendi elimle koydum. 
Mensfild asabiyetle haykırıyordu: 
- Tebeşir işaretinden bana ne? Ben az dı:ı..'ıa ezile

cektim. 
Bundan sonra eğilip, çelik kolu iki elile k.aldırtıı. 

Filhakika onun altında tebeşir işaretleri görülilyordu. 
Hanson: 

- Görilyonun ya; dedi. Dediğim yalan mı imiş? 
Evet, görüyorum. Tebeşir işaretleri var. Fak~ yer

leri orası değil. Bak .. Dikkatle bak. Senin koyduğun tebe
şir işaretlerine bok. Onlan silmişler, yerine daha aşağıdan 
olarak bu işaretleri ~oymuşlar .. 

L:s Hzcıson yaklaştı. Baktı. Vaziyet, gerçekten 
M ensfildin anlattığı gibi idi. Hanson heyecanla dışanya 

Tcrans Marçın yanına doğru kosmağa ba§Jadı. 

- Yine, diyordu. Yıne oyun yapılıyor. Yarabbi, bu 
euarengiz hooiselerin içinden nasıl çıkacağız l l 

ıv 

Coni. Doglas masanın kenarından elini uzatmıı. An 
Deylinin serin parmaklarını okşuyordu. 

Coni gülümsiyordu. Fakat yüzUndc derin bir yorgun 
tuğun izleri varldı. O gülümseyiş, daha ziyade, aynı ma
sadz. karşısında oturan Terans Marça cesaret vermek 
i~indi. Terans Març. kendisine henUz getirilmiş olan bir 
yetncğin önilnde müthiş Jüşilnce içinde, bay~uş gibi kı
mıldamadan bakıyordu 

-20-

• 
Ben Sc".'lna hiçbir şey göndermiş değilim. Eserde hiç 

bir satır değiştirmedim ve bittabi senin rolünde ide bir 
değişiklik yapmadım. 

Marçın bu sözleri Uzerine, ortalığı bir silknnet kap
ladı. Sonra Coni söze atıldı: 

- Şu halde bu da, §imdiye kadar oynanan oyunlar
dan bir diğeri 1 

Març: 
- Onc:ı hiç şüphe yok, dedi.. Size yazdığımı söyle

diğiniz k :ğıdt da verir misiniz? 
Trent, başını sallayarak: 
- Maalesef, dedi. Onu attım. Fakat tizin resmi ka

ğıtlannızdan birine yazılıydı ve imza yerinde sizin ismini
zin baş harfleri görülüyordu. 

- Sana bu kağıdı lQm veridi? 
- Otel hizmetçilerinden biri? 
- Sen hangi otelde oturuyorsun? 
- Alkantara otelinde, ben .. 
Coni birdenbire sözü keserek: 
- Ben bütün bunlara bir nihayet verebileceğim san

dım, şimdi bu mektubu Alkantara oteline kimin bıraktı
ğını bulahm. Her şey meydana çıkacak? 

- Fakat mektup postacı vasıtasile gelmişse .. 
- Her halde postaya veren biri var. Ben derhal gi-

diyorum. Karşımızdakiler artı~ i~i azıtmı§ görünüyorlar. 
Gece yansından evvel bu işi hallederim. 

Coniı Marçın sırtını okşadıktan sonra: 
- Allaha ısmarladıkı dedi. Tiyatronun kapısına doğ

ru ko~tu. Fakat yan yolda bir durdu. Orkestra,dans nu
maralarım çalmağa henUz başlamıJtı. Bu sahnede, ba~lı
ca rol alacak olan, meşhur danör Mensfild Kentti. Coni, 
11okağa s;ıkm~dan evvel bu gUzel sahneyi seyretmekten 

-11-
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VADELİ 

-- -·---- Bütün Türkiye 
• 

T c R K antrasiti' nı 
Kullanmaktadır. ÇUnkU, en ldaraH ve bUtUn e91 

lhtlyacatı Tçln en elvarlfll kömUrdUr. 
Satıt merkezi: 

GiLKRiST VQKER ve şsı Ltd. 
Galata, Y~lcu Salonu kar~ısında Tahir Han 5 inc:.i kat. Tel : 44916 

NerJen . ~ 

r A • • 'İ 
~spır:.ın .. 

Çü nkü--ASPIRTNsenere~ 
• den beri . her türlü soğu kal( 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
~ I 

. tesiri şaşmaz bir_ ilaç olduğun&J 
isbat etmiştir. ..-

• • A S R 1 R 1 N in ~ tesirinde11 
t _..)!' 

emin · olmak için~ lütfen 

""' sına djl<~at ediniz 

P. T. 'f. Fabrikası Satıoalma Komisyo-
nundan: 1 Dr. Ihsan Sami --• 

BAKTEİYOLOJI 
5850 Kilo muhtelif eb'addn demir sac 

" 
,, 

" .. " 
" 

ıa.ma demiri 
dört köşe demiri 

2150 
1350 

200 
" 30 m/m eb'admda T. demiri 

Miktar '\"C nevileri :yukarıda yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme 
le satın alınacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 1494 ve ·muvakkat teminatı 112 lira
ıhr. Eksiltme 23 - 2 • 938 tarihine rastlıynn çarşamba gi.inli saat 16 da yapı
lacağından fsteklflerin şartnameyi görmek lı;:ın her r;Un, oksııtmeye girmek 
için de tayin edUen gUn ve saatte teminat makbuzları ile komisyona mfi· 
racaatlan. ( 7 3 6) 

Sahibi: ASIM US Neşriyat mUdürü Refik A. Sevengil 

kendini alamadı. 
Oynanacak olan şeyi kısaca anlatalım. Sahneı bir bora~ 

simsannın dairesini göstermektedir. Duvarlarda, borsa 
cetvellerini gösteren &iyah tahtalar var. Katipler, yüksek 
ce bir set üzerine dizilmiş, çalınan müziğe göre ayak dans 
lan yapıyorlar. Fırak giyinmiş bir merasim memuru, 
:ıym surette ayak oyunlan aç~rak müşterileri içeriye 
alıyor. Müşteriler de, çalınan parçadan dehşetli zevk duy
muş olarak, gülüp oynaşarak içeriye giriyorlar. Katipler, 
bundan sonra hep bir ağızdan bir şarl:ı söylüyolı:r. 
Çelik, balar •• lsicdiğinizdcn ıılmız. 
Sün1n paranızı! 
Milyonlar, milyonlar var!. Kaybetmek yok. 
Esh11m ve tahvilat .. Hangisinden isterseniz ~bmz! 

Dans, kıyamet gibi ortalığı sarsıyor. 
Derken, dans dünyasının hakiki ustalanndan ol~n 

Met\sfild Kent içeri giriyor. Kendisi de bir müşteıidir. 
Müziğin temposu şid::letlenir. Mensfild bir ycındar. bir 
yana gayet zarif bir ç~lırn1a sıçrıyor. Müzik şimdi s.-.nki 
yalnız onun için çalrr.aktad1r. Şarkr söyleyenler seslerini 
dahn yükseltiyorlar .. 

Çelik, bıııktr .. istediğinizden alm ! 

Mensfild Kent, bu sırada parrwyı, tezgah üzerine ko· 
yuyor. Kazanıyor. Dansederek gelen birçok çocu'tlar, el
lerinde srpet dolusu para getiriyorlar. Kent bu paralar
dan alıp cebine ldolduuyor. Bir kısmını da yerlere atıyor, 
bu serer şarkı değişiyor: 

Endi1<? cbneyin. Bütün pamnızı koyun. 
Esham düpniyecck. Esham düıemez! 
Tempo daha §lddetleniyor. Mensfild hala delice dans 

ediyor; sahnenin bir yan::lan bir yanına kuı gibi meharet 
le uçuyor. Derken birdenbire tezıahın yanına yaklaşıyor. 

LAEORATUV ARI 

Umumi kan tahlilS.b. Frengi nokta! 
nazarından (Wassennan ve KaJııı 
teamWleri) Kan kilreyvat.J sayılın&· 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahliHitJ Ultarmikroskopi, kan. 
da Ure, eeker' Klorür kollesterln 
miktarlarının tayinI. Divanyolu 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

No. 113 Tel.: 20981 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arka~ 

depolan kiralıktır. . bi• 
B":le~tirilmek ımretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edile 

lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. HURU~a abone olu
nuz ve abone ediniz 

Kaz;tnclıklarının hepsini cebinden çı~aırıyor ve süratle 
çarp:uak tezgahın üstüne saçıyor, bu esnada, muazzam 
bir fare kapanını andıran büyük bir çelik kol, müthiş bir 
kuvvetle yukardan iniyor. Görünüşe bakılırsa, tezgah 
önünde bütün paralarını borsa oyunlarına endişesizce 

atan miişteriyi olduğu yerde mıhlayacak; kapana kıs

mış olacak! .. Çeli~ kol, o kadar hızla ve ağırlıkla iniyor 
ki bir aralık biitün seyirciler helecana kapılıyorlar. Fakat 
hatukatte bu çelik kol, iki tane küçük çengelle emniyet 
altına alınmıştır. Mensfildin boynuna değmiyor, değmi
ye:rk bir irtifaa kad~ geliyor, orada duruyor. 

Bu sırada sahneye daha çok müşteri giriyor. Mcns
fildi çelik l:olun altında görüyor, fakat aldırmıyorlar, şar
kılar devam ediyor: 

Hiç cndiıe etme! Bütün paralarını sürt 

Müşteriler bu suretle Mensfildin hazin akibetine 
ehemmiyet vermoden oyunlanna devam ediyorlar. Şarkı 
ve mUzikle sahne inliyor .. Bu esnada perde kapanıyor .• 

Güzel, hicivli bir parça idi bul "Karnaval., rcvüsü-
nlin en dokun<:J!<h kısımlarından birini teş'k,il ediyordu. 

Coni dikkatle seyrediyordu. Mensfild sahneye girdi. 
Prova, tam bir muvaffakiyetlc cereyan ediyordu. Nihayet 
oyunun en heyecanlı sahnesi kaldı. Mer.sfild yavaş yavaı 
tezgaha yaklaşıyordu. Son kozunu oynayacaktı. Derken 
apansız durdu ve deli gibi ellerini oynatarak Kobrovski
ye, müziği durdurması için i~aret verdi. Sonra hay~rdı: 

- Hanson t Hanson ! 
Kolisten Les Hanson belireli: 
Mcnsfild Kent alabildiğine haykırıyordu: 
- Hanson 1 Uç haftadanberi bu sahneyi hazırlamak· 

la m~ •ıılsun. Bununla beraberı hali, şu çelik kolu nere
ye koyacağuu öğrencmemiısinl Kafan işlemiyor mu? 

-1'-

l 
.J,, E. Garltl 
ECZAHANESİ 

~· .ier nevi reçeteler sıhhi le 
natı ve ıtnyat. '19 
3eyoğlu 1stik181 caddesi N~ 
ferli Mallar Pazarı kar§ 

1 Pazar dö Bebe sırasında. 
1.. :er/ 

1 1• • - - 11 ı-uk 'Afah~ıııt" $fanbul As ıye ., ııncu u • 

!inden: 26 .'1 

Gnlnla AsikGrnsyonl Ccnernli htıOAb ~~ 
No. Ju yazıhaneyi knnunt ikomet~y:ı, ~ 
rak gösteren Naciye tnrafındon 1:;eıe 1'' 1, 
yn maadin şirket ocaklarında 8 bkcıı1eııı,, 
raman ol!lu Hasan aleyhine ınn ııırı ıtı1 
zin 937 /1823 No. hı dosyastylc ~iı:ıınetl•; 
davasında: Müddcialeylıin ıtıııll 1 f 
mechul olması h:ısebiylc dava arı ertıleııı 
nen tcbllit edildif;I halde cevaP " tı•1''ııı 

14 ınu olduitJından 21 - 3 - 938 sant 
sünfı tnyin eılilmiştir. 'jıt ~e ~ 

Mumaileyh llosanın ıneıkOr :r '"e\ 
nttc m:ıhkcmcye gelmesi ve:rn ·d~rde 11' ır 
kanuni görıiermesl \"C aksi fak cıı~' ıtır 
kında gıyap kornrı ittihaz otunıı uAıt ol 
liıl maknmınn kaim olmnk ü~ 
nur. (!HG63) 

Göz hekimi dl 
Dr.Muiat Rami~ 
Muayenehaneslni Taksıırı.: oJfJ-' 
Tarlabaşı Cad. URFA A~ 

oakletm1ştlr. Tel: tl J" 
- Oil >azardan maads hergun: Jt1 

ıonra saat ikiden altJYS ks 


