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Bir Hikaye SÜKRO SARAÇOGLU ATiNADA ~s!a~bu~un imarı 
- ~·;ı;;;::~L;HariciYe Vekilimiz DünMetaksasla lçTın 5 ~ılyEod~ILdi~a 
kalepam*ftun. fdan..e JrilkQ- s l A .k A . LI k . E . em 1 n 1 1 
=~~-:..4:!::n~~~::t::: e anı fetJ tınaya rıare et ttı , 
•• ..ı&h~ .. - dahil........ Vali Kndann Beyanatı 
~:e::.;:.r';.ı"::!!!:''!::!:~ Atinalılar Hariciye Vekilimizi Büyük Tezahüratla ,, ., 
:=:==:-..:'!":.:...U:: Karşı.amak Üzere.Hararetle flaZırlandılar. Tekmil latanbula Ayrıca Devlet Bütçesi,.. 
Jarle s•aeteclleri tet•ilr etmekteki Ş h• T•• k V Y 8 ki •ı D d f -1 J Y d T k k E'J.•ı• ,.1utm .. 1a1 ...... ..a1yerc1-. o. e ır; ur e unan ayra an e onan 1 ••• aen ae ar ım ı ıaıt l uı ıyor 
._,........... fe1r alak•••• ~.. ._,,. 
•et .._ ._ ,.ası tlolaY19iyle mutad Vali ve Belediye reiai Doktor ~--
dan fada mektuplar altlun. Çofu- Ldtfi Kırdar dün sabah Ankaradan 
nua mekaadmıı anı ...... ., olduk- fehrimize a-elmi.otfr. Vali ve Be-· 
larını s8rdiitUm için, IOllU ıelmez lediye reisi Nrt.aayondıa. Vali mua-
hir miinak ... lrapuı ~amak fllr- vini Hüdai Karataban, Belediye 
rile. IMınlan meaktt seçtim. Fa- reisleri muavinleri ve Belediye er-
kat ba.iyetinl ta,.in ederek uzun ılcinı tarafından karşılanmıştır. 
bir mataU. serdeden bir kayma- Vali ve Belediye reisi kendisini 
kanua.mektultu hakikaten dU.ünül karşılıyanlann ellerini sıktıktan 
mefe liyilr b.zı tafsilata temas et- sonra vapurb lstanbula geçerek 
tifi cihetle ondan ehemmiyetle doğru vJJayete gitmiş ve vilAyet iş-
bahaetmeyi hakikate kartı bir borç leriyle meıJgul olmuştur. 

. . Vali ve Belediye reisimiz Anka. telakki ettim. Is 
Bu zat, ileri sürdüğüm fikre 

hak vermekle beraber, ibu sözlerın 
nazariyat sahasında kalmıyarak 

b ir fayda temin edebilm~i için 
bazı şartlaıa Hizum olduğunu işa
ret ediyor. "Her haksızlığı, her ka
nunsuzluğu aJAkadar makamın tet.. 
kik ve ,nfsf eti karşısına koy
makla tadfl ve ta!hih ettirmek im-
kanı, muvaff.akiyct ihtimali var 
mıdır? .. sualini sorduktan sonra bu 
muvaffakiyeti imkansız hale soka
bilecek şartlan sayıyor. Mesel§. 
tenkide karşı tahamm ili fazileti 
gö~terflmez.'le, kanuna hürmet his
si pek samimi olmazsa, ~ ~ın
da bulunan•arda gayri meeullüğe 
temay6J hilkOm sürerse, umumf 
menfaat. memleketin selimetf, a
dalet icaplan gibi tabirler yürek
~ı·de değil de dillerde d-0Jaşıl"SJl, 
birtakım ahlAbızlar ve rfyakirlar 
bunları birer ikbal akı makamında 

Hariciye Vekilimiz Yugoalay hariciye nazın M. MarkoYiçle beraber 

Bela-rıd: 26 (A. A.) - Türki-ı tzanlı buradan hare.ket etmif n 1 oaı- Markoviç ile .B. Spaho, Türki-
ye hariciye vekili dün gece yarısı ietaeyonda hariciye nazarı B. Cin -f (Sonu 3 üncü aayfada) 

Mühim Bir Seyyahat 

ra.da tarlbula aid çok mühim iş .. 
lere :temas etmiş ve bu hususta mQı 
bet ve kat't netfcel&r almıştır. 

Dün kendisini ziyaret eden bfr 
muharririmize Ankara temasları 
hakkında sayın LOtfı Kırdar şu iza
hatı vermiştir: 

"-Ankara Büyük Milli Şef ba. 
ni lutfen kabul ve iltifat buyurdu
lar. Bu esnada lstanbula kartı her 
kesin ve lstanbullularımızın malu
mu olan yüksek hislerini ve sem
patilerini izhar buyurdular. Gerek 
..yan Batvekil ve gerek değerli 
Veliillerimiz lstanbulun vaziyeti 
ve ihtiyaçları hakkındaki maruza
bma alaka ile dinlediler. Kendile _ 
rinde lıtanbulun ihtiyaçlarını te
min ve refahını ikmal için aami
mi bir arzu olduiunu aöylemete 
ltlzum yoktur. 

Vali LOtfi Kn· ar 

kez de bizi mümkün olan yardım· 
lariyle daima takviye edecek ve 

bu surede arzumuza en kısa za
manda varmak yolunu bulmut • 
lacaiız. 

Belediye namına, Belediyeler 
Bankasından 5 milyon lira kadar 
istikraz imkanı temin edilm~tir. 
Bunu ,ehrin İmin için en f a,.dala 
ve tasarruflu fekilde sarfetmek Ü.

zere lazım olan planlan hazarlr.
yarak İfe bqhyacafız. latablıami 

.. kuJlanırlarsa, şahsf himaye ve ilti-
' 

İtalya Hariciye 
Nazırı Varşovada 

Denizbankta 
Yeni Kadro 
Hazırlanıyor 

Biz burada •a:aifelerimizde g&I 
terclifimiz dikkat Ye itina ile hiz
met kabiliyetimizi arttıracaiız naer (Son•, 

mas müzmin bir şekil alırsa hak-
sızlı~ll maruz kalanlar, yahut ka
nunsuzluğa kurban olanlar için ha
reket imk!nı olsa bile bir fayda 
melhuz olamıyacağını söylilyor. 

Filhakika kanun, hak ve. adalet 
mefhumlarının saltanat ·sürebilme
leri için ahlaki, sosyal bir takım 
şartlara Jüzum oldugu şüphe izdir. 

MuıoUni; "Polonyanın Yardımı Temi'! Olunma· 
dan Avrupada Siyasi Muvazeneyi Halle 

imkan Yoktur ! ,, Diyor. 

Umum mUdUr; ay batın
dan itibaren tebllj 

olunacetaını söyJll~rl 
Yusuf Ziya Erzin yeni bütçe ve 

kadro üzerinde çalışmıalarına de

M em 1 ek eti seven 1 erin vazif Psi de OOOO::o<:XXXXXX:OOCOCO~:XXXXXX:XX:OOOOOO::XXXXXX:XX::CCOOOOOO:XXXXXX:XX:OOOOOOXX:XXXX:X:X:X'.>CC000090 
bu şartların tahakkukuna gürültü-

( Sonu 3 üncü aayfada) 

süzce, samimiyet ile, fütur getirme
den çalışmaktır. Asırlardanberl 
kökJ~miş birtakım telakkilerin, ih 
tiraslarm, ~evkitabitlerin birdenbi-
Te sökülüp atılmasına imkiJl ol -
tnad1fını lbJJerek, nevmid olmadan, 
adım adım hayra ve adalete doğ
ru yüriimek icap eder, İşte TUrlc in
!kıJibından beklediğimiz en büyük 
iyJJikleNlen biri de bize böyle te
miz ve halis metııaf için sahayı •çık 
bırakmasıdır. 

:M&ktubundan bahsettiğim zat, 
maruz oldutu bir hali hikAye edi
yor ki söyledikJerinin delilini t~
.kil etıneti itibariyle burada teşrih 
edilmete defer. 

Bu zat, mektebi Mfılkiye :trıezu
nudur. Birinci sınıf kaymakamlı
ta terfi ettikten -bir mOdd&t sonN 
fnfisal ed~rek ttttün inhfAarına ge
çe~. ~n.r~. ıını!nyJe bfr kaym•
lamhfa t.ayinini iıtidı etmesi üze. 
rine, •ntTf tasrih edilmiyerek falan 
kaynınamlıfa tayin olundufu 
lcendfıfne tebllt edilir. Gitt1il kaza 
da üçfJncO ıınıf Ozerf nden maa., 

Hu.e,iııa Cahid YALÇIN 

(5-a 3 indi aa~ada) 

Para Hasta imiş! 

Yazan: Osman Cemal 
-0--

. • ncl ••Jfad• okuyunuz! 

, , 

Danzig Meselesi 

Lehistanda Almanya 
Aleyhine Nümayişler 

Dün Varşovadaki Alman Sefaret
hanesi Taş/andı, Camlar Kırıldı 

Daniigde da Alman Onivsrsiteliferi Mukabil bir nümay~ yaphlar 
Var!'lova, 25 (A.A.) - Bu gUn 

öğleden sonra Almanya büy,Uk tılci. 
liği önUnde yeni tezahürat vuku. 
bulmuş ve sefarethane tqlanmışlır. 

. Bir cam kınlmıştıı·. Polis nümayis· 
çileri dRğıtmıştır. 

DUn akşam hariciye bakanlığı 
hususi kalem direktörü Almanya 
elçihğine gelerek hidiselerden dola
yı hükumetinin teessUr ve teessüf. 
lertni bUyUk elçiye bUdirıni§tir. 

DANZtNG'DE DE MUKABiL 
NV:MAYIŞ 

HER SABAH 

y~udi h~ratından n&Sf} temız4 
dikse Lehli ha.§erattan da öyle te
mWiyeceğiz.) diye haykırmışlardır. 
Çıkan kavgada altı Lehli talebe ya • 

ralannuştır. Lehistanm D~deki 
umumi komiseri bu hldiseleri &eDL 

to nezdinde protesto etınlftir ve bir 
Leh tebligine göre, senato asayitlia 

muhafaza edileceği hakkında ko°"9 
sere teminat vermiştir. 

IVOR'DA DA. ... 

Vaı:şova, 25 (A.A.) - Ivor'd:ıki 
Lehli talebe de Danzig aleyhinde 
nUınayişler tertip ve poUteknik mek 
tebinde topluarak llariwta aleyh111. 
.de tarar auretıeri kabul «mı.ttr. 

Keşki Biran Evvel Tanısalardı ... 

· ·--~ daa aklığı 1'11 haberi ~Hyor: 
ık.Parisle Leadranıo "iart:esi b'lihü 
Franko hükumetini h~,.kan tanı· 

yaca.klan \'e ayni gUo cUmhuriyet
pllerln de general }'rankoya 1esllna 
olacakları haber verilınekt.edlr.) 

Demek olu~or kJ ispanyayı lkJ 

leaedü kana boyıyan, blnlette \"e 

blalttce yavnıya JeUm brnkan, ... 

~ <u!.'l!.brı ~ ıkaa \"! yüs biolerre 
hl1itlriın ha) atına m:ıl ol:ın lmUt'lnfr 
..Ona ermesi .Wlu Fransa \e ltıgiltt-. 
renin General Franko Hü~umetlıti 
tanımalan kili lmlı;ı. Bu böl le olun
ca insamn blliUhtfyar: 

- A devletlim, fU iti bir an .. _ 
vel yapaydmız da bu kadu can he. 
der olmasaydı! .• di)eccği gellyOI' • 

A. Cemaleddia SARAÇOOLU 
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L1•l~1: M =J #1 a1 ! §lil 
İspanya · Cumhurreisi 
Buglln Vazifesinden._ 

Ayrı lıyor 

Madritte Siyasi ve AskeriMahfeDer 
Arasında Aynlık Çıkt& -----c-----

A 1 Jalm mallfilleriııde artat bir mü .. 
Par!8 t'U (A. A.) - Bavu - vemet tıhtimali derpİf edilmemek-

jaııaı bıldfrb'or: w Gld11funu ve Madrid siyut ve 
1apa117a Cuahlll' bafku• 11• A· askeri mahfilleri awuıda ayrılık 

&ananın yann ispanya BIFlk BI- mevcut oldutun11 &'&Jterme'ktedil'
~liiini terkederek, •~• ler. General Jıllajanm fimdlye ta
_,frinin mallklneslne sfdeo•lf " dar haiz oldufu mühim rolU Dil su
•u suretle vaztt..mctea a.ynlacalı retle terkettitl. Albay Zulustanui 
teeyytıd etmektedfr. pasaportuna Jateclfli Ye flnuliye ka
l Bundan bqka )f.ıaıdridden iyi dar Kadridde kalmlf olan lfyasl 
•maJtımat ala• mahli.ltere plen ma- phBiyeU.rln de fthfrclen aynlmak 
!Omat, Cumhuriyet blJiMNrinln mfl- istedikleri kaydediliyor. 

ltalya Hariciye 
Nazırı Varşovada --·-.. ·~ Val'§Ova 25 (A. A.) _ Gueta mühim bir rol oynadığını keydeyle-

Bir Hikfye 
~ ı iDci -~··mıı:la) 

~valenameslnfn &'Gnderildiffnf 1'6-
rflnce, ifin tashihi ~in müraoaat
ta bulunur. "Sırası geldifinde ter
fil eihetin& gidilecektlr .. p mealinde 
bir cevap alır. İtiraz eder. "'UçllneU 
11Dıfa tayin tekllftmfse muvaf&Ja&t.. 
-ettjfiniz için ttçdncU sınıfla tayin e
dildlnfı" mealinde bfı: cevaba ma
ruz kalır. Böyle bir teklif ve mu
.takat ldcliui dotru olınadıtı i
oin, ŞdrQı Devlete milracaat eder. 

Epeyce uzun bir mtlddet l!IOnra, 
Şftrayı Devlet fddluının meşruiye_ 
tine, keyfbretln iddia veçbile taahi
lıf fi& mflracaat tarihinden itibaren 
m&af farkının tesviyesine hfikmfı
der. Ştrayı devletten böyle bir hil
kftm 9ıkmasma rağmen, sındı bf
rincf diye detti ikinci diye tashih 
olunur ve aradaki mut f arklan 
da buna _.re veri!ir. Bunun özeti
ne tetraı-milracaatlarda bulunur. 
Fakat aldıfı cevaplan ha·kka ve 
ıka11uaa uypn l'örmedfti için tek
rar ŞOrqı devlete mftracaat mec
bmiyetilule kall'I'. ŞOrayı Devlet yi
ne keıtdlslue Jıak verir ve .sınıfının 
eski karar maelbine• birinciye tas
hfht IClzumunu teyid eder Ancak 
bu karardan sonr.adır .Jd tasarra
fattan para olmatiıtı için şimdiye 
kadar h&IA tesviye edilmiyen 1939 
senesi maaş farkında'fl rayri müte
akip senelere &id maat :&rklannı 

aJmafa manttak olur. B11 brarlann 
lırtihsalinden evvel de, gtlya ıblr ıu. 
tuf eael'f aibf. 1938 de birincf llDt-

• 
Dilf'iJ.nce Ve iş: 

Hürriyet 
Iaınatta htllTiyet var mı, yok 

auı r bu, insanlığın içinden bili. çı
kamadığı bir fiJozoftk muamma: 
HUr bU- kudrete inansak ilnıimize 
güYeD311leyiz: inanmasak kendi hür 
riyetimiz için de bir kaynak bula. 
DUmJf oluruz. · 

Mesele, bu kadar çetin olmakla 
beraber insan. kendini hür saymak
tan ve hür saydırmaktan da lıofla
nır; Yalım hoşlanmakla kalmaz: 
hilrrlyettne inanmak mecburiyetini 
de duyar. Evet, mecburiyetini du
yar. anıretfni değil. ÇUnktl (Hllr
riyet • ile (Zaruret) zihnimizde uz. 
laşannyan md!humlardır. Mecburi. 
yet duygusu. nihayet düşUnceye is 
tlhaJe eder ve insan, kendinin hür 
oldupna tnamr. Çünkü bu inan ol· 
ınachk-ça hukukta. ahlik ta temelsiz 
hl-. demektir. Htırriyetsiz bir ah 
ilk ve hukuk tasavvur olunabilir 
mi ? Şu halde ameli ihtiyaçla biz, 
htiniyeti ancak bir (Mevzua) ha
linde kabul ediveriyoruz. Fakat bir 
defa onu kabul ettikten sonra dil 
insaııhk ic:fn bir dava haline getirt 
yoros. ona meftun oluyoruz. tşte 
bütün hürriyet kavgalannm men . 
tei budur. 

Benlmsediğimı.z, sevdiğim.iz hür-ı 
riyetin sadece duyulması. sevilmesi, 
yazılması klfl midir? Elbette değil 

Hllrriyetin de (iş) haline reJmesl 
lazımdır. \Halkın aklı gözilndedir.) 
teklinde eeki bir sa& vardır. Bu söz, 
iş haline gelmemiş, mücerret fikir
lerin anla~ılmusmdaki güçlüğü göş
terir. Hürriyet te mücerred bir fi. 
kir halinde kaldıkça kolayca anla· 
oıJamaz HOrriyetin İl haline gelme
ai, Dlı) demektir! Buna da sağlam 
bir cevap bulmak lizım: ış halinde 
hlirriyet, kJsaca herkesin hakkını 
Ye haddini bilerek çalışmam demek· 
tir. Her hak; bir vazıfe, bir il kar
llhğldır. Vazifesini yapmıyan hak
kını almak htlniyetini de kaybetmiş 
demek'tir. Herkesin haddini, yani 
hakkmm ve hürriyetinin sımrlarm.ı 
da hukuki kanuular tayin eder. Hu
lruld kanun, bUtUn bir milletin ira
desini temsil eden .hUkU.mler demek 
olduğu i~in vatandaşm kendi hflı· 
riyet sınırlarının tayini hususunda 
kendi iradesi de hissedardır. 

Vatandaş, kadir e kıymetilli 

bildiği ve onu kullanaoilditf ııisbet
te hürriyeti anlamış ve yaşamış sa
yılır. Hürriyetin anlaşılma ve ya 
p.nma del'e\!eSI de ancak bir cemi
yetin İf hayatındaki inkişafa göre 
takdir olunabılir: Bir millet ne ka
dar işle.kııe o kadar lıitrdar. Adaletlt' 
hUrrlyet bir arada bannamadar. 

"Bizi Tehditle 
Kimse 
Yıldıramaz ! ,, 

HIUer; dUn aöyleclill bir 
nulkund• bör•• dedi 
Miinilı, 25 (A.A.) Hofbraud& 

eöylediği nutukta. (Ecnebi yaygarn 
cıla.ruıın harbe teeviklerinden) hah· 
scdea Bitler, bilheSlia demiftir ki · 

{Hiç tanınmamış olduğu hald 
bir kaç arkadaşile birlikte müca~ 
leye bql.ıyarak bir imparatorluğu 
feth ve inanılmıyacak derecede çe. 
tin bir Yolu kat.eden bir adamın ik 
tidar mevkiinde bulunduğu şu sıra 
da başkalarının sa vurduğu tehdit.
terden korkabileceğine nasıl inanı
labihr? 

Mazide korkunun ne olduğunu 
bilmiyordum. Onun ne olduğunu 
bilseydim. kendim.den ntanır ve kea 
dimı Alman milletinin FUhrerlifhıe 
ili.yık gth-mezdim. Bizı tehditle ,) tl· 
dıramıyacaklardır. Fakat bu adam
lar bir gOn milJetlerl harbe sQrftk 
lemeğe muvaffak olurlarsa, biz bo. 
yun eğmtyeceffz. 1918 senesi AL 
manya t rihinde hıç bir zaman t.e
kerrUr etmlyecektir. 

irrglfiz 6enara1Dla htarada 
ükO ta tkiklıri 

p laka ~ Cianonun Polonyayı mektedir. Bu gön Polonyanm yar· 
at. 

0 ti mttnasehetile hususi suret· dımı temin edilmeden A ~pada ~ 
tı?:derdigi muhabiri· MWl801İni yasi muvazene ve mllletlenn geçm· 

fa terfi ettirilir. ...,......,,..ıs--.zzo;.,......,.--.._...,1i'!!ia ....... r~.,,. • ....,.a~M-.a •• ı • soJ' ..-ııı ln!ı! ı i 
• * 

~ 25 (A.A.) - tagWs .. 
tfhbarat dalreaJ müdür muavini ge.. 
neral F. Beanment Neabitt bu sa 
bab muha.fm alayının tatbikatmda 
hazır bulunduktan aoııra saat 13,.tO 
da jandarma ve polis eastitlllertnt 
ziyaret etmift;ir. Genel kurmay ·a
tihbar&t tubesi müdürü albay Sa.. 
hattin Kuban tarafından mJsaftr 
general terefine Anadolu kulQbQa 
de bir öğle ziyafeti verilmif Ye bu 
ziyafette mtlll mlldafaa hava müa
tepn, genel kurmay hava mtlşavi~ 
muhafız alayı ve merkez komutan. 
lan, İngiliz sefareti hav. ve dcruz 
ateşeleri ve mihmandaJa fnıiz bm
bqısı Aziz hazır bulunmuşlardır. 
General lSğleden sonra orman çiftU
li ve baı aJ' gezrnL<Jtir. Bu ak§aW 
tehir lokantaaında misafir generaJ 
tarafından bf r kokteyl parti terfi, 
edilecektir. 

tı ttalyau ıneei meselelerini halletmenin imkl. 
tarafından yapılan beyana . ~0 ...... - · 

-~ _..._.Jr+Allır m,, aı.ua·. 
ca ve Lehce olaı-a& De9n;wu~--.... • )(ussolini demiştir ki: 
Bu beyanatında llussolbıt, Polonyıt- (tki memleketin siyasi menfaat. 
mu teceddüt yolunda atbğı adım. leri arasındaki lhenk aralanndaJd 
)ardan ve memleketin inldpfımb.ın doatluk için hakild ve devamlı bir 
sıtayişle baMetmekte ve bu aa~ eaas temin etmehtedir.) 
bUyUk devletler arasmda Polonya. Ga.zeta Polak:a, ba11Dakalesinde 
ya hakkı olan vaziyeti temin eden Polonya ht.Udmıetile efkln umumi· 
Biyaat ve askeri vaziyeti dolayıeüe yesinin faşist ttalya nazırmı dost 
siyasi ve eakeri bir rejim kurulmUi bir devletin mümessili aufaUyle bfl· 
olduğunu ve Polonyanın ootraft ve ytlk bir 881"'imtyetle aeJlmladıfını 
askeri vuQeti dolayısile A'fl'llP&da yumaktadır. 

Ştrayı Devlet bu zatm 929 t.. 
rihbadekl ta)'hünf birinci sınıf a
zerinden kabul ve teyfd etmit ;Dn. 
bu karara tevfikan kendisine öçfln
ca ve -MrineJ t11ntf arasındaki maq 
far.klan verihnft iken, kıdem meee
leı.i mevaubahs olunca ŞQrayı 
Devletin karan ihmal ediliyor ve 
ancak 988 tarihinde birinci Mllfa 
terfi etmif gibi t.ellkki olunuyormUf. 

Memurlann farkı maıaş, harcı-
rah glbf sebeplmlen dolayı mdte
raldm matllplan da ta:hstsat aılın
mamlfbr, tahsisat bttmlft;ir, tasar
rufattan puanız yoktur sfbi eebep 

Y • p K ime verilmemekte imi,. 
eDJ apa 8 yıp İfte lıü:Aye burada bitti. Vab-

s • • y 1 T nıa cereyan tal'ZI Uktkaten ina-
CÇllDI apı ıyor ayyare nılmıyaeak de1'8eede gariptir. Bu 

Ölen ...... lllR w•81Jel- Bir yolcu ..... _,,__ ..... ,.,. ... ,. ll:llfl ut .ştrayı Devlet. Gel dd arilra-

INlln••I •çddl ile ...... iter UJ'll•ldu oaı&t ederek hakkını dava ve takip 
, Roma, 25 (A.A.) _ Ol8ll Papa- Loncira. 25 (A.A.} - D8n Ü• 6decek kadar metanet l'fisf;ermif, 
• am. ~ açılnulbr. Onbi· pm altı yolcu ve d&t ~ sa.hm.et ~kmit -.e aen•lefte bekle
l . kiliae reisi matle aJdığı ile Balear adallU'lll4alı Ceaaveyo milş. F&bt bumın ne kadar zahmet ::1.n ~ çok ufak olan şah- hareket et:nUt e18a bir Atmu ta)'· T& .fl&btl t.efldl llWfi &'Gzden k• 
i al aenetini de bası akraba Ye dos. ~ ıa..a. laaber almamı\- camas. 
~tuna blraJaaaktadır. Keadilıiıdw aa. llUfbr. ~ an,.....ıar ya. Uzun mlddet iclare hayatı için. 
nat wr1eri Jm)le1miyon11 de kfts.p. pi1maktadır. de ;raitmalmaş eldatu an~ 

• lanaı, V.tibn mtiaeaine'" Vatiku Alt~ 9lft' •11 nt mektubunu fil mu1ı&lia ile 
• kütiipJaaaeeine terketmift;ir. ""*"'" 1.. hitiriyor: 
~ Bandati umumi .kan•at KoAk· Berfin, 25 (A..A.) - Balev.C.. "KGQUk memurlarm ıal&hı hal 
lav'm bir kaç ıünden fasla' Al"Dle- nova yolunda içlndlt 10 idil = ile iffet ve Wfkametdaireslncle ha
)eeeğj, lıattl belki de bir ıtınde ni· halde kaybolall tqyarmiD raketleriyle, yadf_,. 1-IW•lan 
~ merkedndedlr. :=ı ~ ,_... W. kGkftmet ve millet iflerinJn htlsna 

lJi haller alan menbaJardan it· t _ •1• bük- darl su.retle cereyanını temin etmek fs.. 
renRcqlne g&e. Kardinal PaceJll'. JJlgt iZ Um an tersenfs cumhuriyet .tanonlannı ia. 
nlıı Papa ecnmea1 iktimaU kaYVfltil Amerikaya fidiyorlar tihfaf ederek meeuliyet kelimesfnf 

:· .. ~ ~...a~~~~~!~:~ Vaşflton, il (A.A.) - Attmcı kamalardan 91karm1f olan ve t.-
--.,-an ... nuaa&HM"llMRIM George'un lnlauıd JrltDa Alan-Fred· tedlklerl albf harekette .Jcendflerfnl 

Jamm. N1leriDi k&rdiııal ~ rik HgcW-. fncBk hitttlmdarlen. allhb'ettar gören bazı lmtrlenlen 
! \'ermeli ~ gibidir. DID Amerika •yahati haJrlnnda d6n Yeklletlel'I kurtarmıs. Kf111Ulf7etf 
l El ktrikJ Jd Rarielye Neareti Protolrol tefi billkaydfltart, bil& Jstfsna tetmfl . e e am Gerge Sumerlin ile göröemtlltör. edin.is ve bu dbilerl batan avakfbf-

Blr ÇOC'Jt flrrSIZI .. CIZISllJ 111111 Şimdiki pllnlara Fre hilkttın. le mnıete teı,hir ediniz. V• bnunu 
darlar 8 llasiralı sabahı V qiDgtona hakim kılıms. Bunu tıemfn ettftlRaif ord. - Florida - 26 (A. A.) .....ıı-ır n.a .,.,,.,. kat-..-1.lardlr. Baa· 

Bali .__,_d a.- •-- a& •- ---- Diz dakika d:lter k~lt memurlar-
t - Jaim18 • ey _... e _.., ya- .,a __ -- V-'--•'-6- n----14. &• 

.ı,,,, 6 dünn"• ı Wlll -- ayuv,-&WI. ~· da göralen yolauzulk keııdfiilln-

1 
tında bir OOCU•.. 1 ":"' 0 an ço- fle8inln bir melikAne@ine giderek o-
cak ıunazı Franklfn • Pieı-ee, 'bu rada bir ?eJ8. Ud rece kalacaklar- den safi .,. bu mJllet de ha.kiki btr 

h.t..ayeti ifledikten 9 ay son.m, Ofln m BtlkUmdarlar New York sergi. refaha nail olur,, 
r·:" d I .. oturtulmaık • . Ben bir '8Y ll&v. etm.J.e lfJsum elektrikli aan a ~y., sini, ya V&.ffııatcmdan HJ'dparb ti. ,. 
8Ul'etiyle idam edılmfttir. derken ve- v ....... - ..... tald lkamot;. sömıi;ronım. 

,,_ .ı.yv.uı-• HGaeyin Cahid YALÇIN 

Bir .... ~ topıentıemd•, 
l'ranko l8pan1umı filen tanıyan 
taaaq, ba l8ferkl Blknıl toplan~ 
bmnda da hukulru tuım&71 karar 
altma aJmll ft ba 1a.118mh1d takip 
edilecek yolun ihtiyar edilmesine de 
beiJ•mnlfbr. 

Burada BalkP cleYletlerinlll 
....._ olduklan ..... hldll!elertn 

llillahedeBlnde ye ha)dJd kıymetle· 
l'hil takdir ve buu. k8l'fl aJm•ca'k 
tll dörUst ve mUabet hareket tar
- glltmet hususundaki ytıbek 
atı....ı t.bl)e ft tecribedir· 

Dr. Rcpd..., 

leri emıasmda ıdyaret edeeetlerdtr. =========== 
iki Ani Ölüm 

Amarltaıın Barli Maslabat1Bzar1 
lld8 

Berlin: Z1 (A. A.) - Amerika 
MffrinfJI pr1 ~dıfı zamandan
Mi tefaretl idare etmekte olan 
Amerika JDMlahatrazan Prentl• 
Gilbert, evvelki akpm bir kaJb sek 
teefnden Glmtlftar. BaşkAtlb Pat.
terson, muvakkaten sefaret fflerinl 
idare etmektedir. 
ALMANYANIN ANKARA 

KANÇl.ARI DA VEFAT ETl'I. 
A.ııkara: 16 (A. A.) - .Alman

ya Bflyflk Elçfliil Kançlan koDIO
los Paul Von Wllm.adortt db Dt
leden sonra aıuum1. vefat ebnti-
ta 

Peşte Elçimizin 
Ziyafeti 
B. Behiç ; Naip Preu Hortl 

terefiae bir cliae Yerdi 
Budapette: 21 (A. A.) - Ma

car Telaraf Ajanm bfldfrlyor: 
TilrldJ'e Orta ~ B. Belıft 

~n bu a.kfam naib Prem Horty 
O. Bayan Horty teretlerfne bir dine 
Termiştir. Dfnede niyabet husuat 
blem mUdftrtl B. Vna1 ile harici
ye ~ Kont C..Jq, llkl l»atve
:tn Kont Betl&n, General Tanczeoa, 
eakJ nazırlardan Coll88illeno, Kec-
U. rei.d Kont 8ufeınTi, Be'91b ve 
Yunantstan Orta Blçllerf Y• 4'11• 
.....,.. .. ~RLilWllfta& 

Ş. Saraçoğlu Atinada 

lıtanbulun iman 
fllaı taraf1 1 fft (' o ••yf.da' 

renin ltadJ11m ,.apdmak ~ ... 
~ twlriae icra Vekilleri Le
~w:a ...._.. ...aA l!lfaaWa ~ 

.., ıraçotla Blkreıte ~W uk• Al:aide.uae çeluk koyuk• 

raca de.fet ~-yardım da 
tetkik edilmektedir. 

lıtaal>aı... imlr ~,.tetldk 1-
Pa Bapeldl kendi reüllfl ..... 

ye elçisi Ali Haydar Akta;r, Yuna-I 
niatan elçisi ve hariciye nezareti 
,.Ubek memurlan tarafından se. 
limlanmJŞtar .. 
HARtclyg VatlLfllıztN 

BEYANATJ 
Belgra.d 26 (Telefonla) - Sa • 

raçotlu Şükrü, dUn aqam aaıat 
19 da Türkiyenba Belsrad aefare
tinde gazetecileri kabul ederek 
beyanatta bulunmuştur. V &kil ez
cümle demı,tfr ki: 

-"C6-l ~ aeti.
•İa._ pek --....... Biikrette 
d&t Balkaa clnletlaia mllmıeııil
leriyle cleiD, cllrt ...... hattl 
dört brdef)e Wrlikte çallfbm. Bi
ribirimiaclea ....,. ... " ..__ 
miiaterib olarak ff Mpİalbe düten 
Yaderi 7aptwt-ma kani olarak 

a,nldak. Gtm.I -leketinisi s&-
cliaa Ye Yu...aay mllletlnia .... 
de s•tircliti .....ı..ı takdir ettim. 
Bir aolda,.a, caalı Wr a..91dhte aa
aan dildaıtfnlıi celbederim- O da 

ımmleketı.imisdea ... •irinin --
lam.ti içia 7qlae .... olan "Bal-
kan Paktı" dar.,, 

ATINA ELÇiMiZ SEIANIKTE 
ATATÜRKON DOODUCU 
EV( ZIY ARET ETrl. 

Selinik: 26 (A. A.) - "An~ 

ge:uı ·,ur. hir komia)-on teflail ederek ._ it 
Hadclye veıkili Şilkt'ii Saraçet- haldrmda bt'I Wr karar ala~ 

lu, ba akşam saat 16 de Gara7a tır/' 
plece-'k ve Yunan hqvekiU Metak-

sas ne birlik~ Atinaya harekete- Den'zbankta yeni k~dro 
decektir. h J 

B&tla Atiııa &jr,1Jat1a aı.ır anıyor 
Do., anda (8aştarafı ı ınci Myfada) 

Atma: 25 (A. A.) Atlna A- va.m edeee'tctir Unıum mBuOr dit. 
ja.Dlt bildlıiror: kendfsıyle prt:ifea1 pze•..ecıler& 

Atlna halkı yann Başvekii 2'un1an söylemiştir : 
B. Mefıdtsu iJe birlikte buraya p - -"Yeni hGtçonin tathikatt ile 
lecek olan Türkiye hariciye vekili ...... IUm. Yeni kadrolan; •:"ha _ 

B. Saraçetlu için çok bar.aretli v~ fllldaa itibaren teWit edeeefis.,. 
aanıfınt bh' kabule hazırlanmakta- B. Yusuf Ziya Pı-zfn: Alrr ınya-
dır. ya ~marlanan gemiler ' akkında 

Btton şehir ı,imdiden 'nirk ve teftişler üzerine yalanda İktf
Yunan bayraklariyle donatılmış _ sad Veklletfnfn fcabeden karanuı 
tır. ve ooetinf beyan etmiştir 

Gazetele:r, Saraçoğlunun ter -
dmei halini ve fotoğraflarını neş
rederek, Yunan milletinm B. Sara
çoğhınun şah ında yalnız dost ve 
mOttefik TOrkiyeııfn bir mUmb& li· 
ni değil, ayni zamand~ el n ve 
Balkanlar barışının müh 'm bir 
Amili ve iki memleket araısında 
mevcut &ağlam bağlan selaLml la -
caA-ını kaydediyorlar ve Atina a
halisinin, B. Saraçoğlunu alkışlar
ken, bOtDn Yunan milletinin hia
ıfyatına tercftmıa n olacağını bildi
riyorlar. 

Çinlilerin Zaferi 
7 Japon tayya esi du üroldti 

Şanghay: 26 (A. A.) C n A· 
jansı bıldiriyor : 

11) şutbatta Şanghay Ozerıade 
yapılan şiddetli bır hava muhaıoe -
besi esna!-lında 1 Japon tay) aresi 
dtışürülmftştilr. DOı.manın bu mat 
16biyeti ene bqınclanbert kayde
dilen en mfthfm hava matMbi1et1-
dir. 

dolu Ajanamın husuıt muhabiri bil- IE!i!i5i1i55!=:==:==SE55!!!5E!iiEi!!IEEa 
Bertin TOrk Ticaret 

Od ... nın kongresi 
Bertin: 26 (A. A.) - "Aıwl~ 

lu Ajan ımn Husu t muhabiri bil
di riyoı:" : 

diriyor'': 
Atlnaya aitmek flzere buaan 

bura.ya muv...ıat edecek olan ha
rld,. vekili Şflıkrft Saraçotluyu 
karşılamak f1zere Atina elçfsf Ru
'81l Efref 'O'naydın, ekspresle bu 
ul>ah 7,80 da buraya gelm~. 
Kendisini istasyonda konsolos İdris 
Curo ve konaoloıluk erkim ta.ra
fından karşılanDUf v• iıtasyondan 
dotruea, .konsoloala birlikte, Ata
tflrk'tın dotdutu eve aiderek ziya. 
ret etmfttlr. BflAıhare elçi, yıa:ııın-
4& Jconsoloa oldutu halde_ Sel&nik
tıe IDf& eclflmekte olan Türkiye 
Camlııuf,.tl Xon.4'oloslu.t binasını 

Ron1anyanın yeni 
Ankara elçisi 

Bttkret: 215 (A. A.) - Resmi Almaz yada Tftl'k Ticaret Od.a-
••zete, elçfllklerde vokua gelen ba sının bu yılkı genel toplantw Ttr
zı der.flkllkler hakkında kararna. .kiye C1.tmhurlyeti Berlin B17ilt 
meyi neşretmektedir. Hilen harici- Elçiet Hamal Arpag'ın riyMetf al
ye nezareti politilc dairesi şefi bu- tında Ttırk ve Alman lzalarımn .... 
hınan Radu Crutzeseo, Berlin el- tlrakiyle pugün pıl nışbr Oda -
çflifine, hilen Berlin elçisi bulu - mn yıllık raporunda söylendığl tı
nan Radu Cuvara Romanyanm ilk zere, TilrkJy& - Almanya tieeretl 
Atına bOyük elçiliğine tayin edil- 1938 de 280 nıilyoıı mark aibi bl· 
miştfr. Romanyanın ilk Ankara yttk bir yekOna varauştır. Bwıdaa 
bUytlk elçllifine de hllen Biga eJ.., 126 milyonu Almanyaya 156 mit
çisi b:ılumn Vaall Stoie& tayfıı o- yonu da Abna!l1'anm TlrkfJ"e.te 
lanmUftu. ' ihracatını tetkfl e1 emeldedlr • 
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ihtisas! 
liızim memlekette henUz anla-

11ılmağa ba§lıyan bir (sır) vardır: 

1htisas! 
Muvaffakiyetin sun olan bu 

mühim mesele cilınhuriyet devrinin 
ortaya koyduğu en btıyük i§lerden 
biridir. 

Hele aon gönlerde (ihtisas) (iş) 

ecik Sinema 
Salonu Açlldı 

Bahçe 
Tayyare 
Cemiyetinin 
Muhtelis Muhasebecisi Hatayaan 

26 ŞUBAT 1939 

Şehir Tiyatrosunda : 

Anna Karanin 
YAZAN: BAHA DÜRDER 

için en büyük '8rt olmuştur. Halbu- iiiiı:~==~~;.;;: Getirtilerek hapse tıkıldı 

&er: hepsine, eseriD ytırUyU§U mtiddetiıı. 
TolBtoy, Rus muharrirleri içinde, ce değişen atmosfer gayet güzel 

eserleri çok tercüme edildiği için, hazmettirllmit ve rollerinin muhtelif 
en çok tanıdığımız bir romancıdır. zamanlardaki vaziyetleri, psikolojik 
İrili ufaklı birçok romanlan hatU tahavvülleri benimsetilmijti Eseri 
birkaçı ikişer Uçer defa müteaddit aeyrederken romandan tiyatroya çe
müterciın)er tarafından dilimize çev. viren E. Guirand kadar onu tercü
rilmiş, ve tercümelerin muhtelif ol· me edeni ve bUtUn incellklerile sah
masına rağmen çok okunmuş ve tu· neye koyaru beğenmemek elden geL 
tulmuştur. Bugün bir Basübadel. miyor. Hattl vasatuı Usttınde bil' 
mevt, kı.saltılmıo olmasına rağmen temsil kabiliyeti gösteren aanatkar. 
bir Harb ve Sulh birKroyçer Sonatı- ların bile bu armoni içindeki haller. 
nın tercümesini görıniyen hiçbir mU· insana sempatik geliyor. 

ki eskiden (ihtisas) m ne demek ol
duğu anJqılmaztdı. 

Ziraat mektebi i.lisindm çıkan 

bir zatı. Hariciye Nezaretinde, mül
kiyeden çıkan bir zatı, ticaret neza
retinde veyahut muhasebe kalemin. 
de, ticaret mektebinden çıkan bir 
zatı kaza kaymakamlığında görmek 
alclfde hadiselerden sayılırdı. 

Fakat bunun sonu yüzde dok
sın dokuzda menfi olarak neticele· 
n :rdi. Çünkü bu güne kadar menıle. 
ketimlzde (iş) ile (maişet) tama. 
men birlbirine karlljmış bir halde 
idi. 

(tş) demek maişeti temin et
mek idi. 

Biz mai.§eti temin için iş arar
ken (iş) i ihmal ediyorduk. 

Halbuki esas olan (iş) tir. İ§ Ü· 

zerinde uğraşan da nihayet mUte. 
haseıs olur. 

Avrupalıların muvaffakiyet sır
farından birisi de (ihU aa) a eMm· 
nıJyet vermektir. 

Bir arkadqım anlattı: 
Geçenlerde tstanbula bir maki. 

ne ne birlikte bir de montajını ya
pacak müteha88ıs gelmiş. Mütehas· 
sıs makineyi kurarken ufak bir i· 
rıza oltn'1f. Herkeein yapacağı bir 
iş. Fakat mUtehuaıs birdenbire: 

- Yok ... demiş. Bunun usta&uıı 
getiriniz. Ona yaptırınız ... 

Bu belki biraz mübalağa. Fakat. 
tşte bizim memleketimizde de 

bu olduğu gün muvaffakiyet şartı· 
um yüzde doksan dokuzu elde edil. 
mi~ demektir. 

Son günlerde gazetelerde iş ve. 
ren müesseselerin ilanlarına bak
tıkça hoşuma gidiyor. Herkes işin 
erbabını anyor. Çok güzel amma .. 
Nedense halA. eski devirlerin itiya-
dını bu akmamış olacağız ki yine 
(mütehassısı) bırakıp (iltimaslı) yı 

yerine koymağa çalışanlara tesadüf 
ediyoruz. 

Memur, amir, İ§''eren... Memle
keti. seviyorsan, yurdun ileriye git. 
mesini istiyorsan (iltimaslı) ya de. 
ğtı (mütehassıs) a iş ver. 

Bunu yaptığın gün en büyUk va
tan hizmetini yapmı~ olacaksın. 

• TiLKi 

Sarhoş müezzin 
(Bur a) ırazete inde okuyoruz: 
Maksemde oturan Ulucami mü. 

ezzini .Fahrettin oğlu Osman ile ar
kadqı ayni mahallede Nazif sarhoş 

olarak gösterit salonuna gitmişler; 
fakat orada fazla ta13kınlık yaptık-

larından ve halkı rahat.sız ettikle
rinden yakalanmış ve adliyeye veril
mişlerdir. 

Amerika ve ~ Yrupada 

Bötla dOnyada oJduiu fibi ... 

letanbuld• d• 

TYRONE POWER 
ALiCE FAYE'nin 
Mubt~tem temsilleri Ye 

SARA J Sinemaıınıa 
Mlitteana pro;ramı 

Büyük Caz 
( Fransızca SözlO ) 

ılmiade takdir alkışları topla 

aldadır. Bilhaua · lrvlng 
Berll'nin Ye musikiıi Aile 
Faye'nin tarkılan bllyük bi 
alaka ile dinlenmektedir. 

Ciddea bugthı g&UJec:ek bir 
·ım Saat 11 ve 1 de tenzi 

il tlı ma tlaeler 

Bilecik Halken Bina11 açılaı töreaindea .ı,ir ıatiba 

Bilecik (Husuet) - Bileciğin en 
büyük ihtiyaçlarından birini teukil 
eden sinema binası da valimiz bay 
Ali Riza Oskayın kıymetli çalı§maıu 
1teticesinde ikmal olunmu§ ve vali
•in nutkunu müteakip açılmıştır. 

Salon Ankara Halkevinin gön
derdiği plana muvafık olarak inşa 
ettirilmiştir. önümüzdeki sene için
de elektrik tesisatı ve anfi &eklinde 

sıra sandalyelerle &air dekorların 
tamamlanarak buraya bir de sesli 

sinema makinesi alınması mukar .. 

rer bulunduğu haber alınml§tır. 

Gece salonda umuma ma1unuı 
olarak Halkevile sporcu gençlerimiE 

tarafından geç vakitlere kadar do. 

vam eden parlak bir müsamere ve
rilmi!flir. 

!IB il 81 

Y ozgatta Dağ Sporları 
ve Kayakçılık Faaliyeti 

Memleket Geneliğinin Kış sporlanna 
Karşı Gösterdiği Alaka Artmaktadır 

_ _.... ........ " ... ··----.. 
Yozgat (Hu u i Muhabirimiz -ı Birkaç sene evvel kış mevsimi-

Bahçe 21, (Huswd) - Bahçe 
tayyare cemiyeti muhaaibi Caferin. 
Bahçe tayyare cemiyeti kasasından 
açık vererek ortadan kaybolmuştu. 
tkiyü.a kUeür lira gibi bir suistimal 
yapan Caf eıin bulunması ve yakaln. 
ması hususunda sarfedilen önemli 
gayret müsbet netice vermiş olup 
suçlunun Hataya gittiği anlaşılmış
tır. Bu vaziyet karşısında ve yapı~ 
lan istişarelerle onbeş gün gibi kısa 
müddet zarfında suçlu Cafer Hatay
dan getirilmi§ ve ceza evine kon. 
muştur. Yalnız Caferin nüfns kay. 
dına göre 340 doğumlu olduğu anla
eılmıştır. Bu hadise etrafında tet
kikatta ve tahkikatta bulunmak 
üzere tayyare cemiyeti müfettişinin 
geldiği ve işe vaziyet ettiği de ha. 
ber verilmektedir. 

00 •• 

Karabük Demirspor 
KIUbUnUn Faaliyeti 

den) - Yurdun birç-0k bölgelerin- nin güzelliğinden istifade edemi -
de baı;lı~ an kayakçılığa Yozgat yen, karlı dağlarda spor yapamı
gençliği de son derece ehemmiyet ynn gençlik, Cumhuriyet rejimi
vermi ve yüzlerce heve kar ge- nin i. tediği tipteki in nı yarat -
çen yıl bölge başkanı sayın vali - mak için en amansız karlı günler
miz Feyzi Gilrel'in başkanlığında de de bora ve tipi içeri inde "'eşe 
toplanarak bölge Dağcılık ve Ka- ve zevkle spor yapmıya özsniyor. Demir Spor Klnbfinü:a k1yınetli 
yakçılık şube h1i tesi. etmişti. Ka- Soğuğa, gıcağa, acı ve ıztıraba kat- hamisi Safr•mbolu kaymakamı 
yakçılık için lazım olan malzeme )anmasını bilen, tipili havıa.larda B. Ihsan Kaya 
vilayet ve halkevi tarafından teda_ karlı dağlara tırmanan, kışın so -
rik edilmiş ise de mevcudu gayri ğuğuna kendini alıştıran ve mu
kafi olduğundan istekli sporcula - kavemetini arttıran gençlerden 
rın ihtiyacını karşıhyamamıştır. Cumhuriyet her zaman fedakir

Karabük (Husust) - 937 yılın
da, fabrikaların temel atımı ile 
birlikte teşekkül etmiş bulunnn 

Karabük spor kulübOnOn temsil ve Bu ~ene bölgemiz kayak adedini lık ibekliyebilir. 
çoğal mağa imkan bulamadığından 

811 811 81 
dağcılık faaliyetleri de spor çalış-

genel merkezden temini için mU - ınaları kadar bUyUk bir faaliyet ve 
racaatta bulunmuştur. Bir çocugv un hız eı:ıeri gö termektedir. BUtiln 

ViJayet makamı ~ehrimizin et- mesailerinde halkevleri faaliyetini 
rafındaki tepelerdlen kayakçılığa Beynini :tatbik eden bu kulillb son bir top -
oldukça elverişli yerlerde bir ka- lanb ile ismini Demirspor olarak 
yak evi ile yol Ozerinde de bir sı- Parçaladılar değiştirmiş bulunmaktadır. 
ğınak inşa ına teşebbüs etmiş ise Üyelerinin bol ziyalı, daha mo-
de mev imin müsaade izliği ka} ak -- denı ve konforlu bir çatı altmda 
evinin ve sığınağın yapılma ına Arkada,ıarı korkud•n toplanmalarını temin için yeni bir 
imkah bırakmamıştır. Önümilzde- çocuijun cesedin• binaya nakledilmek üzere bulu -
ki yıl içerl!dnde bu sene tesbit edi- saklamıtlar nan Demirspor, gençliğin her tür-
len yerde kayakçılar için bir ka- Bilecik ( Hususi ) - Bilecifin lü ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
yak evinin yapı)magı karar altımı OUnüviran köyünden Ali oğlu Ab durmaktadır. Bu itibarla, fimdi
alınmıştır .. Bu gibi enerjik teşeb- isminde yedi yaşındaki bir çocuk tik ihtiyaçlardan ikisi tatmin edil
büsler kayakçı adedini çoğaltmış- ve arkad&§ları on ikişer yaşlarında mek üzere bir sinema makinesi i-

tır. Cevat ve RUştU bir kaç gün evvel le raayo getirilmiş bulunmaktadır. 
Geçen sene te i~ edilen 'kayak-

ne~er yoktur zannediyoruz; eski Dekorlar: 
yazı ile dört cild halinde çıkmış An- Eser yedi tablodur ve beş muht& 
na Karenin tercümesinin herkes ta. lif dekor içinde cereyan eder. Birin 
rafından bilindiği gibi... ci tablodaki mükellef salon, ikincL 

Romanlarından yapılmış tiyat. deki hipodrom, üç ve beşincideki 
rolarına gelince: (Bilhassa günün muhtelif saatinde-

1928-29 tjyatro mevsiminde, Ra- ki tsıklarile) nazınn evi ve arkadan 
sih isimli bir mütercim tarafından görünen fon, dördilncll tablodaki (şe
yapılmış Karanlığın kudreti adapte. kil yanlışlığı olmasına rağmen) Ve
sini ve Reşat Nuri Güntekinin seli~ nedik altıncı ve yedincideki lstaıyon, 
bir Türkçe ile 1930-31 de sahnemi- her şey giizeldi. 
ze knzandırdığı Yaşayan Kadavra- Kostümler: 
sını hatırlamamak gayri kabildir. Çoğu yeni yapılmış olan kostüm. 
Bilhassa ikinci eserin, çok tablolu Ier heyeti umumiye itibariyle gilzel. 
olduğu için gayet güzel hazırlanmıı: Bilhassa kadınlann elbiseleri çok iti. 
dekorlan gözümüzün önünde ve ha. nalL 
kiki Rus nağmelerini ıhtiva eden Oymıntş: (Sahneye giriş sırasile) 
mUziği bugünkü gibi, kulaklanmız. Tallt: BütUn mukaddesab ~iğ-
dadır. ııeyen, zevkten ba§ka hiçbir &eY ta-

•• • nımayan ve kendi arzulan, kendi 
Romanlan piyes yapma işlerinde kaprisleri ve hatti, menfaatı uğrun. 

en çok muvaffak olanlardan Gaston da (oynun sonunda, kendini '-irçoll 
Ba.tiden sonra E. Guirand gelir. Bu müşkül mevkiden kurtarmış karde~ 
seferki eser dahi, birçok hususiyet. Annayı bile) herşeyi feda eden ba 
lerden ve tasvirlerden sıyrılmış ola- eahsiyeti, bu seneye kadar u k&ı1Jl 
rak mükemmel bir haldedir. Hatta 18.§tığı bir tip olarak canla.Mırdı 
tiyatroda aranan evsafı kendinde Muayyen ve mahdut ef'al ve hareki
fazlasiyle cemetmiş bulunmasından, tı olan Jönprömiyeler yerine, şim
hiç yadırganmamıştır. di onu muhtelif konpozisyonda gör. 

Lisan ve ttwciinıe: Vatanın lisanı mek sanatseverleri memnun eden 
mümkün olduğu kadar sade (basit bir haldi. Son tablolarda, karlı ha. 
değil) ve tasannu, ibhamdan uzak vada neden palto giyiyordu? 
bir lisandır. Bunu ilk tanıttığı Arka. Cahide: Olgun, mütehavvil ro
di A verçenkodan, tefrika halinde lünde oldukça muvaffak, fakat rol 
kalan Dostioveskinin Çürüm ve Ce. icabı silik . 
zasına; küçük, şişirme günlük telif Hadi: Birinci perdedeki ihtiyar
hikayelerinden hareketsiz bir eser da her bakımdan genç gibi, diğer 
olduğu halde lisan bakımından da rolünde mütereddit. 
hiç yadırganmıyan (Ayak Ta- Naciye: ( !) müptedi, lektür te. 
kımı Arasında) ya kadar bütün eser atraldan mahrum. Esas vazifcsin
lerinde de görmek mümkilndür. Bil· den neye uzaklaştı acaba? 

hassa Roman uslübile teatrat ifade- Samiye: Oldukça iyi, bu sükQti 
nin birbirinden ayrı yollarında hi,.. role oldukça ses ve can verdi. 
aksamadan yürüyen mütercimi teb. 
ıik vazifemizdir. Neyire: Her vakitki gibi mu-

vaff akiyctli; bilhassa düşünce ve 
Scılmcye konuş: 
Diyebiliriz ki bol mizansenlerile 

ışıkları iyi kullanılmış mükemmel 
dekoı-larile, bilhassa romandM alın. 
dığı için bir mecliste gUçlükle tatbik 
edilen kalabalık ve guruplu kısımla
rın güzel fiksc edilmesile bu eser, 
senenin en güzel eserlerinden biri
dir .. 

Bilhassa birinci tablodaki gurup. 
ların biribirini maske etmeden ve 
şahıların sessiz konuşmaların

dan seyircilerin nazarı dikkatı 
celbedilmeden ve büyütiılmemiş ha· 
rekctlerle konuşmaları; tiyatroda 
en güç meselelerden birinin halli ba. 
kımından biı· muvaffakiyettir. Ya. 
nşın canlandırıldığı hipodrom tri
bünlerinin arkası, bahsi müşterek 
gişelerinin önilndeki çok girip çıkma 
lı fakat iyi idareli sahneler de bunu 
isbat eder. 

Rol sahiplerinden hemen hemen 

psikoloji tahavvüllerinde, iradi ka. 
dın sahnelerinde kudretli. 

Kani: Kari Fon Morun bocalama 
sı yok, oldukça muvaffak bile. 15 
günlük bu tahavvül belli ki rol far. 
kından doğmun. 

Sami: Vazifesini yaptı; fakat 
son perdedeki haykırışı ıin sera-
bını bozdu. 

Hüseyin Kemnl: Eski Jönprömi
yelerin olgun rollerde daha çok mu. 
vaffak olacakları devirleri gelmiş, 
Ağır, dU. \inceli, diplomat ve anane
perest Karenin ... İşte HUseyin Ke
mal. 

Eserin umumi akışına Şaziye 
Halide. SUavf Necdet Mahfi, Kadri. 
Müfit, Muaz1..cz vnzifelcrini aksat· 
mamak suretile ayak uydurdular. 
};}:;erin tutulması her cihetten hak
lıdır. 

&ha Dllnler köyün üstündeki kayalıklar arasın- Gençliğin bu çalışmasına yakın 
~~a~hrimiz~bil~klerlve~~ ~~arla~~b~l~MC~~i~ alüMı ve ş~d mesaileri~e ön============================ 
heve!;karları ve ilgi gösterdfklerin

Rü§tU kayaların üstüne çıkarak o. ıayak oJnn kıymetli idare §miri ve 
1 den canlı bir kıç sporu memleket 

radarı t&i atmağa başlamışlar ve: Safranbolu kaymakamı İhsan Ka-gençliğini sarmıştır. 
Bu sene de ıkayıakçılar için va- - Çekil taş atıyoruz. Diye aşa- ya'nın isabetli direktifleriyle ku-

limiz vilAyet atölyesinde bir kızak ğıda kalan arkadaştan Aliye de ba- lObOn en kı a lbir zamanda çok 
yaptırnu~. fakat fazla kar ya~ma- ğırmışlardır. Fakat daha çekilme· daha yüksek kalkınma eserleri 
dığından bugilne kadar kayakçılık sine mahal kalmadan Ali, beynine göstereceğine katiyen inanılabili-
faaliyetine geçe~miştir. isabet eden bir taşla olduğu yere nlr. 

Kıayakçılarımız bir kaç defa baş- yığılıvermiş ve o anda ölmil§tür. /. KINILALMA 
larında lbeden eğitimi öğretmeni Arkadaglan aşağıya inip te Ali. •••·•••••• ........................ _ ..... . 
Zeki Onur olduğu kayak tecrübe- nin bu feci halini gördükı~ri zaman! ebe\·eyni çocuklarını aramağa ba§· 
leri yapmı,lardır. UrkmU§ler ve nihayet cesedlni sak. lamışlar ve ertesi sabah çocuklar:. 

laınağa karar vererek Aliyi kayalık nın cesedini kayalıklar arasınd:~ 
Dağcılık şubesi 16 kilometre - lann arasına gömmUşler, Uzerini do bulmuşlardır. 

1ik me af e üzerinde da fa çıkış ve taş, toprakla örtmüşlerdir. Akşaın Cevat ve Rüştü yakalanmış, ad-
in iş müsabakası etmiştir. Alinin eve avdet etmediğini gören liyeye verilmişlerdir. 

RAY VENTURA Te arkaaa\iı,._rı-CAZI 
nın em .. :ılsıı 

M O N A G O Y A' nın güzelliği ve şıklığı 

NEŞ'E Y AGMURU 
Musikili, Eğlenceli, Genç~ik Ye Naş'e dolu 

Filminin kıymetini nttı•ıyor. 

Bugün Sümer sinemasındı 
MuUaka gidip görUnUz. Hof iki saat geçireceksiniz 

BugUn saat u ve ' de tenzlllth matlneler. Birkaç sene e~el 4ehrimizin ~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
etrafindaki~peı~e~şm"~min- M E L E K sı·nemasında ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de çıkılması ve aşılması güç zan- -- - -
nedilirken bugün Yozgat gençliği 
yor, tabiatın güzelliğinden istifa
de etmiye, Cumhuriyetimizin spora 
ve sporc:ulara vermiş olduku hız
dan kuvvet alan memleket gençli
ği yer yer kendini yarın f çin yetiş
tirmiye çalışıyor. Vücudunu so
ğuğaı, meşakkat ve ıztıra.ba alış
tırarak yurd mildaf aası için hazır
l&nlJ'or ve hazırlıyor. 

haftadaaberi akıllara ha1ret veren bir muvaff akiyet Ye rağbet kazanan 

BUYOK VALS 
Filıı i i rahatca görmek istiyenler için son fırsat. 

Program Çarşamba a-Unü kat'i olarAk değiştirilet.ektir 
Bugün saat 11 vo 1 de teDıilatlı matineler. 

'Bugün Sakarya Sinemasmda 
SENORiTA 

( Franaızc• Kopyası ) 
Yeni Par•mount Jurnalde : İspanyantn bütiha IOD bidl.eleri 

Bu ün ıaat 11 ve 1 de tenzil&tb matineler 
...... 
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eneral Kazım-Karabeklrin Hatırab 
NASIL 
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CiRDiK~. 

• '4 Bl)YOK HARBE 

Mühim Bir içtima 
Encümeni Vükela İçtimaına Dave
timin Sebebini Anlıyamıyordum 

Orada Adliye Nazırı lbrahim Bey, Dahiliye Nazırı 
T alô:t Bey, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Meclisi 
Mebusan Reisi Halil Bey ve Enver Paşa Vardı 
Hakkı bey - Doğru! Hepsi doğ. 

ru? Fakat gitte sen onu Almanlara 
ve En vere anlat bakalım! 

Ben - Enver paşa di:n1emiyorsa 
siz de Talat beye yine bati vurursu.. 
nuz. Mesuliyette hUkQmetiıı hiesesi 
daha bilyUkttir • ••• 

Hakkı beyle bu son göI'flneJD i
miş? (12) ikinci teşrin 19U de Me
cidiye kruvazörile Trabzona hare
k~t etmiş olduğunu haber aldığım 
zaman hayretlere düştüm. Acaba 
benimle görtiştUkten sonra lni bir 
emir mi aldı da hiç birimize veda 
etmeden ayrıldl ! Peki bir kaç gün-
4ür Kars ile meşgul olması ne. 
<lendi? 

,,. 

t • 

t 

Avukat diyor ki : 
Kira Meselesi 

BedJa. Demir imzalı okuyucuma: 
Kiracınızla aranızda kira muka· 

velesi bulunmasına rağmen llç ay
danberi kira alamadığınızı bu vazi
yet karşısında ne suretle hareket 
etmenin muvafık olacağını soruyor. 
sunwı. 

Kiracıya karşı ~ıkışmanız boş. 

tur, her eeyden evvel anlaşma yolu· 
nu tercih etmenizi tavsiye ederim. 
Eğer kiracınızın kirayı ödiyecek ka
dar haczi kabil eşyası mevcutsa 
fazla mık tarda üzerine düşmeyiniz 

Kira mukavelesi ile beraber der. 
hal icraya müracaat ederek kiracı
nızın kendisine ait eşyaların hapse
dilmesini istersiniz. Zaten bu husu
sa ait icra dairelerinde kağıtlar 
mevcuttur. Bu kağıtları dolduru ~ 
ve icrai takibata başlarsınız. 

Yalnız dikkat edeceğiniz nokta 
kiracının bu yapacağınız işten habe. 
ri olmamalıdır. Eğer duyarsa haczı 
kabil eşyaları başka yere nakleder· 
ve sizin masrafınız dahi tehlikey.:! 
diişmüş olabilir. Hemen icra memu. 
rlle beraber eve gidere!~ haczı ka
bil ne varsa altı aylık kiranın tuta
n nisbetinde mevcut e~yayı 

hapsedersiniz. Eğer kiracı yırtıl
mamış bir insansa bu vaziyetin kar· 
şısında muhakkak size olan borcunu 
ödeyecektir. Biz şimdilik aksini dü
şünelim. On beş gün içinde borcu Ö· 

demiyecek olursa derhal eşyanın sa. 
tışını ister ve eşyayı satarak para. 
nızı böylece tahsil etmiş olabilirsi
niz. 

Mlitt>kait Mehmet Rami iınz.alı 
okuyucuma. 

Bayta: ı 

• ''PARA,, HAST -
ıs 

Hemen Pabucu Büyüğe 
Okutmalı 

Geçen gün Cumhuriyet gazete. 
ainde: 

Para Haatal 
B~lıklı uzun bir yazı vardı. 

Zavallı paranın, son zamanlarda 
müptela olduğu ıbu hai'talık için 
neler ~öylenmiyordu, neler! hasta 
paı·acık, şimdi bu elil]l hastalığını 
tedavi için kaçacak, !lığınacak ve 
orada rahat rahat kendisini tedavı 
ettirecek bfr yer •arıyormuş! 

Koskoca dünyada kaçıp, sı.11'mıp 
ha::;talığııu orada rahatça tedavi 
ettirıyek için kendisine mfüıait bir 
yer bulamıyan para cenapları için 
bizim ev ne güne duruyor acaıba ·! 
Bilmem ki, sabık IIaşmet!U ve Ia
hik illetlıi para cenapları lütfen 
ve tenezzülen bizim eve teı;.rif bı 
yururlar mı? Eğeı· buyuracak olur
larsa ben, kencli~iniıı iyile:;;me:;i i 
çin elimden gelen her ~yi yapa 
oııa doktorların en ustalarını gc>t" 
rir, ilaçların en miie::;sirlerini içiri ı 
istirıahtlerin en mükemmelini yap. 
tırırım. 

~····~~~~~~~~;···~ı 
'.. ....................................... ' 

Üstad Mazhar Osmanın müsaa
deleriyle ben, hastaya önce uzun 
!bir müddet (ılık su banyolan) tav
siye etmek isterim ama şimdi bü
tün diinya paralarının geçer akçeleri 
hep kağıt para olduğu için buna 
pek imkan göremiyorum. Yine üs
tadın izinleriyle bolca (açık hava ge. 
'ziııtileri !) diyeceğim, fakat dün
yanın biribirine gayet zıd istıka -
metlerden şiddetle esen ve Jcarma 
karışık cereyanlar husule getiren 
bu fazla ve muhtelif rüzgarlı mev
siminde bu k1ymetli varakpueJe • 
rin ı;eytan uçurtmaları gibi hava
lanıp bulutlara karı~maması için 
şimdilik bunu da pek uygun göre
miyorunı.. Hncamattan zerre kad:ar 
bir fayda çıkmadığı da i~te ı~van
ya, Çin - ,Japon meselelerinden pek 
ala anlaı;ııldı. Hastamızın ağzı y.ok, 
dili yok, eli yok, kolu yok, midesi 
yok, damarı yok, bağır8ağı yok ki 
011a öteberi içirelirn; iyilik sağlık 
diye 9urasına buragına hava cıva 
saralım; burnuna. kulağına kafn. 
ru yağı filan şırınga edelim! Enver paşanın ini bir kararla 

Mecidiye kruvazörünü hazırlatıp ha 
fız Hakkı beyi yola çikardığı da 
söyleniyordu. Muhtemeldir ki Talat 
bey işi idare edemiyerek veyahut 
Enverin dirayetine daha ziyade gü. 

1.:.-..- _ ___ __.._ _________ ~_ 

Ancak elli liraya kadar olan a
lacaklarda şahid dinletmek müm. 
kündür. Bu mıktar alacaklar için 

Fakat para için Cumhuriyet 
gazetesinin yazmış olduğu bu has
talık, nasıl bir haı:ıtalıktır acaba ? 
Vakıa o yazıda hastalığın ismi söy 
lenmiyorııa da gösterilen araza ba
kılınca bu: " uzunca bir sınır 
yorgunluğu ile sık sık gelen ipo • 
kondri buhranlarından mütevellid 
ve teheyyüç ile müteı·afik bir şaş
kınlık ve muhitten korkma!., has
talığı olsa gerek' Hey gidi, vaktile 
dağlar deviren, zincirler kıran, yer 
Ieri tirtir titret ip, gökleri zangır 
zangır zangırdatan heybetli. a ?. , 
metli, kudretli para hey! Niha\' r 
sonunda, sen de bizim gilbi bic:ı ı 
adem oğullarınn döndün ha! . 

HaU\ mı hala bütün maddelerin. 
ferman ferman bir krali; bir ilAhi 
sayılan zavallı hasta eğer bizler gi
bi gerçekten maddi bir uzviyet 
sahibi olsaydı, ben ne ~apar, ya
par, muhterem hocamız Mazhar 

Şahid.le davanızı isbat edebilirsiniz, 
Ar1b11rnunda düşmenm parçalanmış uzun b~hriye toplanndan Fakat bu mıkdardan fazla alacak 

venerek Hafız Hakkı beyin taarruza .--------------

aleyhtar olduğunu ve kendisine şi. yazan : General 
kayet etmiş bulunduğunu söylemiş 

bulunsun. Bununla beraber Hakkı K" K b k' 
beyin Enveı· paşa aleyhinde şunun azım ara e ır 
bunun yanında bu günlerde atıp L-------------__. 
tuttuğunu Enverin haber alarak - 59 -
zaten fırsat kollıyan erkanı harbiye 
reisi Bronzart'ın da teşvikile Hakkı 
beyi tstanbuldan uzaklaştırmış ol
ması da variddir. 

Ben hafız Hakkı beyin Kars ha
ritalarını kaç gündür tetkikle uğ
raşması ııı hayıra yormadım. Belki 
kendisinden de Enver paşa maJu
mat istemiştir. Ve Almanlar şu a. 
ralık Enver paşayı bir Kafkas taar. 
l'Uzuna teşvik etmektedirler. Her 
vaziyeti ancak Enver paşadan öğ. 
rene bilirdim. 

Enver paşaya fortraktan sonra 
töyle söz açtım: 

- Paşa hazretleri- Hafız Hakkı 

bey bize veda etmeden şarka bir 
Vazife alarak hareket etmişler. Zatı 
ilileri benden Kars hakkında şim
diye kadar hiç malumat sormadınız. 
Balbuki Hakkı bey bunun hakkın
da malOmat aldı. Bazı haritaların 

suretini bazılarının da kendisini gö
türdü. Erzurum ve Kars yaylalan
nın kışı pek şiddetlidir. Kışın şehir_ 

lerin sokaklarında bile kar bir met. 
reyi aşar. Dağlardan kuş uçmaz, 
kervan geçmez diye işitirdik. Eğer 
bir Kars hareketi dtiştinülüyorsa 
az kuvvetle müdafaa olunsa dahi 
Soğanlı dağları bir faciaya sebep o. 
lacağı gibi Kars son sistem tahkim 
olunmuş, kat kat tel örgüleri ve 
kuvvetli istinat noktalarile öyle 
müthiş bir maniadır ki hususile kı§ 

içinde zaptı imkansızdır fikrinde
yim. Ruslar •imendif erleri saye
sinde Karsa da hatta Sarı Kamışa 
da kuvvet yetiştirebilirler. Bizim 
yollarımız bile yok. Değil kuvvet 
sevki, sevkolunan kuvvetlere erzak 
bile yetiştiremeyiz. Cephane mese
lesi de başlı başına müthiş bir fa.
ciava sebeb olabilir. Liman da Bron 
zart da önce Besarabyaya asker çı
karmakla uğraştılar. Bu kabul edil. 
meyince bu sefer bizi Kafkas yaya 
taarruz ettirmelerinden endişede_ 

yim. 

Enver paşa - Senin şarktaki 

vaziyetten haberin yok galiba, ordu
muzun bir çok fedakarlıklarla eld& 
ettiği ( Azab • Gerek - Sıçan kale ) 
hattından (Heran - Minevord - Pır
tanos) hattına çekilmesi münasebet. 
sizliği işi anarşiye sürükledi. Va1iler 
tttihad ve Terakki ricali bile Tal!t 

beye ve bana şifreler yağdırıyor
lar. Bunun için hafız Hakkı beyi 
pek acele olarak oraya gönderdim. 
Vaziyeti yerinde görerek bana. bil· 
direcektir. Kars kalesine taarruzu 
düşünen yok. Hakkı bey daha ev
vel tetkik etmek istemiş olabflir. 

Bu vaziyeti harita üzerinde da. 
hi izahtan sonra Enver paşa endi. 

&eli bir ımrette üçüncü ordunun va· 
ziyetfni anlattı; Erzurum valiııi 

Tahsin ve merkeziumumiden ~şkiJA. 

tı mahsusa reisi Bahaeddin Şakir bey~ lar için tahriri vesaike ihtiyaç var
lerin Enver paşaya ve Talat beye dır. Mamafih diğer tarafa bir ye
yazdıklarına göre zabitan taarruz min teklifine hakkınız vardır. Bunun 
fikrinde imişler. Ordu kumandanı la beraber size bir tavsiyede bulu
Hasan tzzet paşa ve umumiyetle nacağım. Borçlunun kulağına yalan 
büyük kumanda heyeti işe yara- yere yemin ettiği takdirde ceza malı 
mazını§. Cessur kumandanlar işi kemesinde dava açmak tasa\ vurun . 
ele alır ve eğer iki kolorduda Batu- da olduğunuz duyurulmalıdır. 

ma çıkarılırsa Kafkasyanın işgali Avukat : Resıat Kaynar 
mümkün olurmuş!.. Van valisi Cev- !!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!""~!!!!!~!!!!!~ 
det ve Trabzon valisi Cemal Azmi radan çağırsanız çok isabet huyu. 
beylerden de askeri işlere müdahale rursunuz. Çünkü Edirne muhasara
Şeklinde Enver paşaya ve Talat be- sında beraberdik. Çok büyük fena· 
ye şifreler yağıyormuş! Onlar da Wdara sebcb olabileceğini tecrübe. 
taarruz için kuvvet istiyormuş!. me dayanarak söyliyebilirim. 
İzahatını bitirdikten sonra Enver Enver - Sivillerin harekata ka. 
paşa: nşmamalarını ve Bahattin Şakir be-

- İşte Hafız Hakkı beyi aceb yin oı·adan uzaklaştınlmasını ben de 
gönderdiğimin sebebi bu. Zaten ken- düşündüm. Talat beye söyliyece
disi de Bronzart le çalışmıyacağm; ğim. (1) 

söyliyordu. Yazık ki Enver paşa bu sefer de be 
Ben - Askeri harekata karışan· ni atlattı. Ve yine çok yazık ki Hafız 

lar kim olursa olsun susdurulsa çok Hakkı bey de şimdiye kadarki ı::ıu
isabet olur. Ben korkuyorum ki on- kavemetini daha ileri götüremedi vt> 
ları da orada Almanlar tahrik edi. esmekte olan taarruz havasına o Cia 
yor. Batuma iki kolordu çıkarılma. rütbe ve makamca büyüyeceğini his. 
sı Ordu Erkanıharbiye reisi Gozenin sederek, kapıldı. Netice Sankarurn 
fikrine benziyor. Vazifedar olmıyarı felaketine yol açtı .. 

lara şu hakikat dahi hatırlatılabilir. Enver paşanın bugünlerde ne müt
Balkan felaketine sebep olanlar da hiş planlar hazırladığını artık gün 
ilk önce bağırıyorlardı ki hala ne geçtikçe yaptığı işlerden anhyabili
duruyoruz. Bulgarlar kollarını sal- yordum: 
lıyarak memleketimizi çiğniyorlar, Hafız Hakkı beyden sonra sıra 
bırakın Filibeyi, Sofyayı işgal edive- bana gelmiş- Vaziyet şöyle inkişaf 
relim! Fakat felaket yüz gösterince etti: Bu sırada bir gece beni Enver 
ortada bu kahramanlardan kimse paşanın Nişantaşında itfaiye kara. 
kalmadı. Bugün de en tecrübeli v~ kolu karşısındaki konağına çağırdı
malfunath Ordu ve kolordu kuman. lar. Encümeni viikela varmış!. 
danlanmızı, çeteci zihniyctilc ilerisi- (Devamı var) 
ni düşünemiyen kimselere değişm.i- -------
yelim! Taarruza gelince: önümüz (l) Şarkın ' 'e lrakın ilk felalcet. 
kışdır. Şimdi bile dağlara kar düş. lerinin aıniJJeri arasında bu kabil in
müş olabilir. Noksan elbise ve tec. sanların bilir bilmez . iı;e karışarak 
hizatıa ve mahdut cephane ile aki- vazife ve idrakelerinin üstüne çık
beti sarih bir felaket olacak olan maları da sayılabilir. 
bir taarruza atılmaktansa kışlık En bül'iik fenalıkJarı tecrübeli 
müdafaa mevziinde kalarak mahfuz kumandanları iş başından çektire_ 
mahaller, yollar, köprüler inşasilc rek Ü.Zerlerinde nüfuz yapabilecek
kışı karşılasak. Gerçe Hafız Hakkı leri ittilıa.t ,.e Tt-rakkirıin emniyetini 
bey de bu fikirde idi. Fakat orad.a kazanmıt tecrübesizlere İJİ devret
Alınanların propagandasile ve gü- meğe sebeh oldular. lUeı-.elıi Iraktan 
zel hayallerle dımağları dolan Vali. Cavid pa-,a gibi Balkan harbinde te
lerin, cemiyet murahhaslarının, teş- mayüz etnıiı:; bir kurnandan kaldınJ
kilitı mahsusanın ve en tehlikeli.si dı yerine Te.5kilatı ınalısusa rei~i 
de vaziyeti kavnyamıyan küçük Askeri bey gönderildi. Şarktan ıx 
l'Utbeli zibitlerin tesirine kapılırsa kolordu kumanda.111 Alınıet Fevzi. 
iş vahim bir akibete gidebilir. Siz X. kolordu kumandam Ziya, daha 
bilirsiniz fakat Hafız Hakkı beyi bu sonradan ordu kumandam Hasa.n tz 
noktadan ikaz buyursanız münasip zet paşalar kalcllrıldı yerine Hafız 
olur sanırım. Hakkı ve Enver kumandayı ele al

Enver - Daha cepheye gitme- dılar. Her iki cephe de felakete uğ
aen, vaziyeti görmeden tesir yap. radı. Felal<ete sebep olruılar terfi ve 
mak doğru mudur? Şu veya bu ka. taltif olundu. t.ecrUbelf kumandarı
rannı buraya yazacak. Elbet biz de lar ise tekaüde ,,.e\·k<'dlldi. Büttin bn 
aüştineceğiz. işlerde hükumetin ve 8-i'ılan meclisi 

Ben - Paşam size bir ricam daha umuminin gözü önünde ceft'yan et. 
.var ki o da Bahattin Şakir beyi o- tt. 

Hastalık, ~ağlık el'kiden Jı 
bizim içindi ve bizim sağlığımızd 
da, haRtalığımızda da, hatta ölii
mümiizde de bizlere karı-:ı biricik 
ferman dinlemiycn (hiikiimdarı 
mutlak) ancak vı> ancak sendin! 
De~ene ki. i~in sonunda sen de bir 
(Mazhar o~manlık) olup ortava 
çıktın! . 

Cumhuriyf't gazete~indeki vazı
da benim Mna koymuş old~ğum 
;vııkarıdaki teşhiı-1e bizim Güllabü 
Azam nedir bilmem! Eğer muhte
rem ı;inir ve akıl hocamız, o yazı
yı okumuşsa, benim lrn meslek ha
rici te~1lisimi bahı;cdilen hastalık
tan pek aykırı görmez. Şu hal· 
de gelelim şimdi para cenaplarm
daki bu hastıahğın tedaYisine: 

Osmana gider, aziz kardeşimiz 
Fahreddin Kerime Koşar, hatta 
ınr.~hur Froycfün şakirdi irfanı ol
duğu ve hatta ondan takdirname
ler aldığı siiylenen hem dokt >r, 
hem ruhiyatçı lzetten Şadana 
yalvarır, kendilerinden bu beynel
milel hasta için şoyle bir reeete de 
koparabilirdim: 

Kilo: 
1500 Potİ.\ on Bmrıiyet 
750 Solition f stikrar 
500 Eau de Siit liman 
50 Sirop du Sulhii selamet 

Lakin, dedim ~·a, bu reçetede
ki halitayı içmek için ağız ister. 
Ha8tanın ise ağzı, dili olmadığı j. 
çin kendi~ini çok sevenlerden ve 
hayır ve hasenat sahiplerinden 

biri onun koluna girmeli, kendisini 
götürüp zamanın nefesi hak olan 
bir pabucu büybğiıne okutmalı! === =:cm = EüiS 

Köylerde Sıhhi 
Bürolar Kurulacak 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Ve
kaleti hazırladığı on yıllık çalışma 
programının tatbikine başlamıştır. 

Memleketimizin en mühim ihti. 
yaçlarından biri olan hastahaneler 
meselesini sUratle önlemek için muh 
telif vilA.yctlerirnizde 42 kadar has. 
tahane açılacaktır. 

Bundan başka yine muhtelif vi
layetlerimizde 4 sanatoryom 2 Pre
vantoryom ve 30 kadar da dispan. 
ser açılması diişünülmektedir. 

Bilhassa bu dispanserlerin köy
lerimize de teşmili ve hiç olmazsa 
nüfus itibarile kalabalık olan bu ka
bil köylerimizde birer (Sıhhi yurd) 
tesis edilmesi imkanları da ğöz ö_ 
nünde tutulmaktadır. 

Manlsahlar bir lise 
lat;yorlar 

Manisa: (Husust - Vilayeti _ 
rnizde bir lise açılması için teı:ıeb
büslerde bulunulması karar1aşt~rıl
mıştır. 

Diğer taraftan "Çoban İsa" kö
yündeki yeni "İlkokul" un açılma. 
merasimi de parlak bir ~ekilde ic
ra olunumuştur. -· ......... 

Sıvasda tlfUs 
Sivas (Hususi) - Son günlerde 

§ehri:mizde vukubulan tifüs hasta. 
lı~ nıünasebetile bütün okul1arda. 
ki talebenin saçları kestirilmiş, okul 
larda gereken her türlü tedbir Un· 
~tır. 

1 
Muazzam Bir 
Baraj 
2 m llyon coo bin llr• , 

sarflle Adanada 
yapılacak 

Adananın Çukurova mıntakasın.. 
da açılan kanalların, l:)On zaman
da sularmm azalmış oldukları gö
rülmüştür. 

Adana halkının al!kadar Vek8... 
lete müracaati üzerine, buraya bir 
keşif heyeti gönderilmiştir. Yapı· 
lan keşif neticesinde, heyet, bu ka
nalların daha fazla, bol su alabil 
meleri için yeni ve büyük bir bara.. 
jın imali lüzumunu raporlarında 
bildirmişlerdir. 

Yapılacak olan baraj, Seyhan 
nehri üzerinde olacaktır. 

2,400,000 liraya mal olacak olan 
böyle bir tesisatın ihtiyaca tama
men kafi geleceği, keşif raporunda 
ayrıca zikredilmiştir. -. -

SUrgUn edilecek hırsızlar 
Bartın (Husu~t) -Şayian hay_ 

van hırsızlığından do1ay:ı, mmta
knları ihtiyar heyetlerince tanzim 
edilip zabıtaca tasdik edilen maz
batalar üzerine mahkemeye veril
miş iki hırsız, birkaç gUn evvel 
Asliye Ceza mahkemesince altışar 
ay ı:ıürgün cezasına çarpılmışlar • 
dır. 

Budak Cebeeiler köytinden Ha
mamcı oA-ullarından Ahmed oğlu 
fsmail ve Ar!unda köyünden Kürd 
Ali o~fo Abaza Ha.san admdak\ 
bu ikf hııııızdan lsmadl Kayseı:fye 
Abaza Hasa.n da Erz.looan vn~.:' 
tfıae sUrgUn ectflffe.klenHt, · 
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Aşkın Günahı 
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NAZIM ALP GiRAY 
_ PekI, dedim. adem.ki söz ve. l Zarfı açtun, bilyilk bir klğıt • 

nyonnın, h~ kal; yann erkenden çıktı. En hepnda.: (~t aeıı-

eliri. den başka herkese mahrem oWı C m. 
Merdhenlerden ınerken gözleri· bu vesikayı yaln.ı& aea oku) )'Ul-

mi dolduran yqlar önUmU. ıormeme yordu. Son arzuma hUrmetell kiğı· 
mani oluyordu. dı tekrar zarfuı içine koydum. 

Eve geldiğim zaman ytızümde ~ katil cebinden blr klltt 
bır günlük acı ile beraber çlqiler, çıkardı ve okumağa ba31adı. 
mütemadt cfüşllnce gözüme 8lğma.. (Aşkımın tatlı hayallerile, kea. 
yan gentş nefesler annemin nuan dimi dUnyanı.İı en bahtiyar insanı 
dikkatini celbetmll olmalı ki olarak tahayyill ettiğim gtin, bir &lr 

- EncUment, neyin var, lauta nn meydana çıkmam, a.adetiınhı 

mı.sm ! Dedi beni. oıume ~ eden bir sehir 1:::61m• Aktam Kız 8an'.t Okulunun geçen aenehl 
- Hayır değilim ama, dedim. şeklıne inkıli.b ettirdi. aerglalnden bir görllrllnOf 

Biraz başı:m .çtyor bir aspirin at- O sırrı, o fellketlerin f.acıalannı 
sam geçer. • im.ili olan meşum sım açarken.elle.-

Gece oldu. Aıuıemler oduınıı rlm titriyor, ~ni izlınlb içinde boğ. 
mclirne (Hususi) - Trakyamn 

en Yerimll kU.LtUr ve sanat mcktep

leıinden blrl olan Akşam kız sanat 
mektebi tetkı1i.tı, dere yılı ba§mdaıı 

itibaren kıs enstitüsü hali.ne getiril· 
mletfr. Geçea aeııe açQğı aergi ile 
btlytik takdir kazanan bu ktıltUr 
mllesseaesi bu sene n evcudunu artı
tuıııış ve meaalsim: hır. vermiştir. 

Vasim biletlerimizi de almıltL 
Tren istasyona gi.rmletl ömrilmde 
daha trene blnmemJetim. Ağzım L 

çık. bu kos koca demir kUtle8lnl 
seyrediyordum. Şaşkınlığım o dere. 
cede idi ki, Nail beyin kolumdan çe
kerek, kompartımana yerleştiğini 
neden sonra farkcdebildim. 

- Burada rahat edeceğinızı U. 
mit ediyorum. Şlmdı size Allaha 
ısmarladık diyeceğim. On beş gilne 
kadar :tatanbula gelince, koleje ge
lir sizi ztyaret ederim. Şımcli ben 
Bursaya gidip bDyUk bır av partisi 
yapacağım. Ne ise sizi bir d ha gö
rtt.şllmde daha makul, yaşmıza mil. 
nasıp bır tavn ve va?.iyette bulaca. 
ğımı limited yorum Aynhnadan 
evvel barı.~mıyacak mıyız? 

Elim uzabnıştı. Ah. bu eh itmc
gi nekadar istiJordunı. Fakat eldı. 
venı çıkanlmış bu el üzennde te
kirin tırnak ızleri hali duruyordu. 
Bunun için bir utanma bl.S&l ile par
maklarımı değdirdnn. ft"'akat yUzU. 
ne bakmıy rdum. 

bazı hareket ve evsafı, melı.."tep uı 
r.anmnameaine riayeti öğretti 

nk gGnlerde kendisme, ancak 
terbiyeye uyacak gekilde hır iki k -
lime söylemekle iktifa ediyordum 
Diğer talebeler henüz gelm mış oldu 
ğwıdan yüksek dı\ arl rla rtUlü 
bahçede her zaman gezm me mti • 
ade cdiyorlardL 

Fakat nede olsa mahdu olan bu 
bahçe ile, çocukluğumdanberı SIÇ 

rayıp dolaştığım tarlalar, kırlar, Ot 

manlar. muk yese edilebilir mıy lı 
hiç! Sabaylıuı mu t kbel muallm -

oekiJdılderi halde, ben ldlçUldüğtım. maktan. öldürmekten, korkuyorun-
detı beri elinde bllyUdüğUm babam· Llkin Ercüment, o vicdan azabı \'e 
la alonda kaldım. Gece yanlarına o azabın verdiği iztırab bize ait de· 
kadar tnrJO maMlllar ve JdiçQk.IU. ğil. Biz bir gün suç iflediğiınis ~'
füme alt hatıralarla bent avuttu. nahlarda mücrim anneler b:ıbalar. il • • 

Yavaşça: 

Bu sızın hatanızdı ... Diye mı

• lerden biri kısa bir ders venyordu 
Beni korkutmamak ıçm bu iş çok 
7avq gıdi)ordu. Koy muallıml a\tı 
Y8flDl& basb.ktan sonra okuma Vi 

yazmagı oğretnuş bır parça da he
sap öğretmışti. O zamandanbert 
ders f l n Lhnıınııştım. Fakat kar 
tipilennin beni evde günlerce tuttu 
ğu zamanlarda, teyzemin on zam n 
lardll merak sardığı edebt romanlar. 
dan bazılarını gislfce alarak oku· 
mu3, bu güzel yazılardaki blrçot 
hadiseleri, tasvirleri dhn.-ığımın bir 
k~esme karma kan§lk bır halde 
sıkı~ıştım. Uykum gelmi§tl. Bir akpmdı. Piyaconun önunde 

- Haydi, git yat, lala, dedim. sen beni ÖiıUyordun. O ıırada., salo· 
Uykusuz kalma. na girmek üzere olan annem bizi 

Sabaha kadar Uirlll felaket du- görerek gertye donmtli. Hadiseden 
tünceleri, çevlt çeşit iztırab benı bir birkaç gUn sonra siz ııakletmiye ka
an olsun uyutmadı Elbiseleıimi bı. raıı verince, nıeseleyi beybabama 
le çıkarmadan odanm ıçınde dolaş· IC'!ll.'lya IUzum g6nnemı~ lı'"üat ~. 
bm durdum. nin hemen hel'.giın bize gelmen, an-

Muhtar Seçiminde 
Kanlı Bir Cinayet! 

nldandım. • 
Sızinle 

riız. 

Mektebe geldiğimden sekiz guu 
sonra, bir sabah kUçUk odamda otu
rurken mUdlı ını g lerek: 

- Kaybedilen zamanı etd et. 
mek: içın çok çalışmal~ 10.zmıgelccek 
yavıı.ını dedi. lrad nızc e erjtnlze 
emin mı inız ! Gururlu bır hnrcketr 
le: Ertesi gtin erkenden bir otomo- nemf şikayete mecbur etmiş. VazL 

büe atlayıp Neyllıla koştum. Kapı· yete vakıf olan beybabam, annemin 
yı aı;an hizmetçi, tuhaf tuhaf yUztL olmadığı bir gUn: 

Seçim Esnasında Halk 
H 

Girdi. Biri Oldü Biri de 
Birbirine 
Yaralandı 

Vagonun kot dor uıa ikaı k 
kayboldu v Ay h nı 1 ben kom 
partımanda yalnız aldık 

1stccliglın ~ man irudeeıne 

hö.kiın bll' kızım diye CC\ ab verdiın. 
me bakıyor, sanki g6zlerlmln içinde - Kwm, dedi. E cUmeuUe ara
bir şeyler anyordu. !çeriye girdim. nızda geçen bu şeylerden katiyen 
Ferhunde hanım bir kaııape berin- mu,tekiyim. Eğer onu terketmlye. 
de, yilrelderi parçalıyan hınçkınlL eek derecede sevdiğini ileri s\irsen 

---ı::;a:;;»c:a 

Ah! llk zamanı rda k llejde ge 
çirchğim o uzun ve f.ccı gUnl r!. Kol 
leJJn g nıq, ziyadar odalan, agaç. 
l rl , çıçcld rlc Uslu büyUk bah<:e
lerın rağmen kendımi deti hapıs
te ımışım sanıyordum. O derece 0-
mıtsi:dıkl · d ;unliy rdu kı bu
çok ker<."ler l cma ~ı bile d" ündltm . 
l<"'akat ı v p lıın kı c bimd<' pat m 
y k u Bun l ı başka, hah harek 

öyle ise kcnclinW çabuk değil 
timıek içın adam akıllı çalıpnak l&.-
1.ını. Bunwı içuı d ırad ye malik 
olmalı Tamamilc değı tiğinaz tak
dıı-de hn.p ol rak telakki etUğinız 
bu bw dan \ ni zı çabucak ÇL 

k ~rır. Soylcdıl l nıı ani dınız mt 
ço<'ugum? 

larla feryat ediyor. baban yoktur. 

Dubet nahfyeamio M.aşukiye 

koyünde muhtar intihabı meselesin· 
den kanlı bir kavga olmuş ve büyük 
bir arbede husule gelerek bu arada 
bir adam da öldürillmüştUı·. • Kızım. kızım benim. cttye 9aÇUl1 (Sonu yarın> 

baouu yoluyordu ,.,..,_........,...,,..,~..,...,"Yvv-"""""""""l"loA."""' 
Maaukfye köyünde bu ayın 1~ 

hıde muhtar intihabı yapıtmış ve 
:toy bu vesıle lle ikiye ayntmıştu·. 
Bır kl81Dl cskı muhtar Kazını tara· 
tını diğer bir kısım da Mehmet oğlu 

o anda, beynimd fi~er çak. YENi NEŞRIY AT 
tı. Gözlenm görmiyor gibiydi. İra
dem perişan olmuş, bir adım ata,. 
.nuyordum. Olduğum yerde nuhlan
mLq k, l.mı.qt,ıın. Bütün kudretimı kul 
laııarak, gtlç halle: 

- Ne oldu?!!. Ne&m aihYorau. 
naz!·! Diyebildim. 

- Neylfı.na, Neyliııa beni yalnıı: 
bırakana ağlıyorum . diye lıaaykırdı. 
Bu haykınR şuurumu bir an içla ben 
den almı • deli gibi olmuştum. Ya .. 
tak odasına açdan kapıdan girdiğim 
ıaman onu san bir gtll gibi, karyo 
laaında yatarken clSrdilm. 

- Benim Neyllm, benim haya
tun diye haykırırken gayrl tradt 
Wr hareketle duclaklarmm tberlne 
kapan•••· Sanki kalbimin parça. 
lumumdaa ıauuıe relen bn da· 
ID&l'lan, g&derimdell yaş teklinde 
dökWUyor, ve bu acıya tıh•mıntU e
demiyerek feryadedi,Jıordum. Hay
kırmamak, ağlamamak ıdlnkiln 

mü! 1çim yuuyordu. thnitlerlm bit. 
mif, hayatım peripıı olmuttu. Sor
dum: 

- O, nederı öldü, oau lum ol 
dürdü? Dedim. 

tntihar etmit. keadi MllcHnt 
&ldOrmtış. ~Uer. 

Ferhunde hanım komidiniu gö· 
itin.den bir mektup çıkararak: 

- Al ErcOment bunu MU yu. 
... dedi. 

- lıliıkemmel ! Kari T6doru ha. 
tuiıyor DlWIUUWI ! 

- Kari.. lılari 'l'Udor mu? .. Ah 
evet hatırhya bUdiflml annedtyo
rum.. 

Tereddüt ederek auatu. 
- 'Oç dakika mtkldetJe, bu kadı 

aa ve saltanatı devrini defUnOntta. 

Köy Dergisi 
Gazetecı arkad9.1lanm1ulao Mu- Yusuf Elit&i tarafını iltlzam etmı~ 

rad Serioğlu, Kadri Kemal Kop ve köyün içlnde bir dedikodu başla. 
Doktor Necaeddiıı Ata.sagunun mftt- aııttır. Nihayet evvelki gün iki ha· 
tereken neşrine ~ladıkları (köy ıım taraf ka.rfl karşıya gelmi ve 
dergisi) nfn ilk sayısı ı estmU ve gQ.. yapılan intihabın :yolsuz olduğu hak 
Bel bir gekılde çıkmı§br llmi, içtima- kında evveli hafif baflıyan ağD 
t, haftalık blr mahiyeti haiz bulu. kavgası, bilhassa Mehmet oğlu Yu. 
nan bu derginin köy iflerJle me§· 11Uf Elitao ile Ş&ban oğlu Kema.l Ka 
cul bulunan, köyde çal~an ve ö7 ya arasında tfddetli bir veJ<U alml.f 
için uğraşanların kWttir ve hayır ve Kemal Kaya tabancaaını çekerek 
thttyaçlanna vLmdilik • klfi olmasa Yusuf F.ütaşa at.et etmeğe başlamut. 
bile - )'elinde bir ilk oevab olacağı Ud taraf kavgayı yatıştırmak iKer· 
kuvvetle llmlt edilmektedir. ler'ken arbede de bUyümUt ve köy 

Biııde k~y d&•asuu köy ve köy. halkı birbirlne ~rek Yuauf Eltt&t 
lU mevzuJanıu mllıt.Bkll bir mecmua -!!!l!!!!!!I!~~~!!!!!!~~~~~ 
oerçevesf ~ele ilk olarak ele alaa IAYJSl kÖjU aJlkaa&r eden mühte&f 
bu arkadqlann cleterll tqebbös ve nıaim v. yuılarlle ailalü olarak gU. 
mealleri filhakika birçok rOç'Ulk· sel blr kap içerilinde Cihaa Jdltil~ 
lerie dolu bulunmaHma ralmen bu haneainde aatqa çakanl.uuvtır. 
g0çlil1derf yeııntek azminin mahaulCl Dergi bu mUnuebetle okuyucu. 

ı•-.. a ., .... 1 .. - da bildirmektedir: olarak ve derğiniıı mukaddime.uıde --- .......-• 
de iWı olundufu o.ere (Camhuri· 1 - Derginlı\ aahifelerl k6y ve 
yet Halle Partimizin ana prensipleri kl>ylilyU allkadar edea her ~t N-

dairesinde köye, köylüye ve .a. slm ve yaaya açıktır. 
hizmet) mabadı dahilinde ve be§ 
kurut gtbl her keıteye uygun bir fi. 
yat n ayni zamanda nelis bir 19-
kllde inüp.n başlıyan mecmuanın 
çıkıpnı tebrlk etmekten kendimizi 
alamadık. 

Yirmi aayfayı ihtiva eden ilk 

tu. Sert bir çi7.g1 halliıde lribtllmU3 
dudaklarile Lunaıım ytlzU bir mu. 
keye benzt:yordu. 

- Kraliçe Kari ... Derek Carver .• 
diye tekrar sordu. 

Oliver: 

• •• 
Logarltme cetvell 
latanbul Univmdteal Fen Faldlt

tesi Doçentlerinden Nusret Kürk. 
çlloğlu tarafından huırlanan (Beş 

qarlli Logaritme Cetvelleri) o taşa 
çıkanbnıft.ır. 

öldlikteıı sonra ortalık durulnıuf: 
ve Kemalin kerde ı Fikri de bu ara 
da yaralanmfı tu . 

Hadi ye o csn da köyde hır ke 
oifte bulunan suh hakimi s Jahattin 
\•az'ıyet ed rek hem n nıild eı ımu

miliğe haber veı mi n Ud ıumu. 

mı mua\ inı B drı giderek tahkikata 
el ko}' mustur. Katil Kemal Kayn 
tevktf edilerek, diğerleri lıakkmda 
kanuni takibata te' ul edilnuş· 
tlr. 

118 118 il 

15 Yaşında. 
Katil Oldu 

lzmitin Sipahiler dıvanımn koru
cu köyünde çobanlık eden 15 yaşın· 
da Anmet oğlu Raşıt ile 12 yaşında 
Kurban oğlu Nuri, dağ ba.6ında ko. 
yunları otlatırken k vga tmJşler, 

Rqit bıçağım çekerek Nunyi öldür. 
mUı. sonrA dı kaçıp gitmiştir. Hi
diaeye mUddehımunıl muavini Bedri 
yaz'ıyet ederek tahkikat incelemiş 

ve 1.5 yaşındaki katil yakalananfr 
•çunu ıtiraf eylemiştir. 

Kiraladığı atı satan 
adam 

İnegöl: (JJu u111) - tnegöHln 
Kara kaya koyünden le\i lild adın
da biri Domnu"ç.in Dumur köyün • 
den Jlalil İbrahim oğlu O manın 
70 lira kıyı01etindeki atını elli ku
ruş ) e\'mİl e ile ık günlüğüne kira
layıp a\'uşınuştur. Me"'lild bila
hare bu atı 1negölde 40 liraya sat
ını~ ve parasım cebine aimıştır 

MevHld te\•kif ed""miştir. 

Oliver, ahu kınput, &ıthıe u
lait nazarlarlae bakıyordu. Niha yt: 

- Düfündilm diye cevab verdi: 

- BlliYorum diye bağırdı. Bu 8&• 

bah. tamir edilen yolu geçerken duy
dufumuz koku.. Evet, evet, kanyan 
katnı.ıı.. yok kaynayan değil de a
lev halinde yanan katran .. Ve diri 
diri yakılan insanlar; ı .. Allabım a<ı 
JDtıthıı vey! .. , 

Tefrika No. 27 Çeviren : R. SAt;AY 

Lwıa anı bir IUal IOrdu: 
IA.rek Carveri de hatırladı· 

aı.z mı? Genç adam titredi w diaa 
4lk durdu. 

- Derek Carvar mı? Bu llJllıi t&· 
tuyonım. Denk Canar .... Oott, ne 
IDGtbit teY !_ Ne kob, ne feci bir 
koku bu Allahım bu ildm n.gfbi bir 
faciayi ortaya çıkanyor! 

Luna elite, Oliverin alnına le. 
IDU ederek: 

- Bunlan wıutun ve uyanınız 
4iye emretti. 

Genç adam gözlerini kapadı, eun 
ra her tarafı titriyerek açb n de 

derhal herşey gözlerimin önünde sı. 
lindi. 

Lun1& büyükçe bir kitabı aldı. ııA 

ce notların yazılmış olduğu bir kağı
dm ayırdığı bir sayfaya göz attı. 
Birdenbire donerek · 

Mükemmel! Diy · bağırdı. 

MusyU Hamand, tecrilbcınızc de\•am 
edelim. 

mand devrind yiz. Bu adam ıle ka
lıncı hatırlayınız Bu ikı şey ızde 

ne gıbi hisler uyand yor ~ 

• ihırbaz Magnu u, bıı muhare-
bede bayrak taşırk gorUyonım 

Giizel. Magnu u du immeğe 
devam edi ' > h ne >ru) orsunuı 

M Gızli oda) ı .. Tablo· 
yu ... 

G&lerlnde tarifi Jrabll olmıyan 
lıir tımitsWik ve endişe okunuyor 
la ellerini asabt bir halde sıkarak 
ft bUWD vUcudu titriyeret bir ki· 
1"ıs veya korkunç bir işkenceye ma. 
nz kaJmıe bir adamm vaziyetin! 
pteriyordu. Oliver kadar bozu18n 
Svanild, yanma yalrl•F""'k istedi. 
l'abt Mad•m York ellerinden tut. 

na bir uykudan uyanan bir adam gi Birkaç sanıye smıra Ohver tek 
bi etrafına bakındı. rar denn bır uykuya dalmL~tı. YU-

Başını elleriyle sıkarak: zilnde yeniden endişe alameti ri be· 

Oliveı rt.ık sukwı t bulm ı . · 
ğu ağır söyliyordu. 

- Hakikaten ... Zannedlyorunı.. Jirirken: 
diye kekeledi. Vyudum mu?, Ah, ta Mari fl'Udor .. C ı \ ı. Alev ha
man1, şimdi hergeyl hatırlıyorum linde yanan katran.. D mırıldarı 
Gözlerinize bakmıştım. Mis Barten- dı. 
dale, gayet bUyU.k gôrlindliler. Ce- Genç kadın · 
sim bir ziya dalgası içerisinde ken- • Mmiyı clişu ın > ını Jı} e 
Climi kaybettiğimi hissettimf«' de emretti. Biz, şımdi Harn de Rı 

- Zihninizi ıyıce toplayıp bun. 
laruı sıze görtindiığü nızamda sa~·ı. 
nız. Meza.t' mı size gizli o ayı hatır
latı} or? 

Hayır! T blo hatırı tı) r . Bu 
d unce beni şatonun altında aile 
po t -el ı nın bulundugu odaya, bu 
hatırla\ı da Jaburatuvan ve dUn 

f rkı ı 

acak 
Tatlı ve derın k tnn ı nkh 

go erı beıu o d rece mUşfik nazar 
J ı · p1 dı kı bu d nbıre küstah 
bu nmın eridi ru ttim Bun 

Kol .m • kı mı me ut o 
idaı·ecı rci ıı k yuz.laı ıud knd 
çirkın fakat nadır :r. kalı 'e aynı •. 
mand ıyi kulbh ve hısh hır kııdı 
dı 

ı nncı: k ndımi tutmak u;ledım 
\asım cl ınden geldiği kadar 

benı burada kapalı b1rakacakbr O 
uu•ı mü&t.o.hk<'m 'e haksız hareket 

Bcnı gorur gormez nasıha'" n ı 

meğe yeni İnuhıte alıştıı maga k 
k1şnıadı. Yalı ız bana karşı hali 
tnuşfık bir ta\ r go tereı-ek, Vt • 

sık sllnltımın SÖ?.d faı kında b•l 
olnuyarak, tahsilim müddetine ı 

turacağun odaya. ba.\'Ulumu geti 
ti. Esyalar dliıeltti. Ve yin o, şi 
diye kadl\.r hiç bilmediğim en ipti 
ve c miyet ha.yatı lazım \'e zarııı 

oldugunu anlamı!j 

Cahıdc, kızım, Nail bey soyl 
ii;riniz şekilde bir kımsc değildir 
Haksız ha.ı kel eden SlZSmi.z. Pede
rinizin keııcllSllle tahnul ettiği \•uf. 
f ey{ btiylik bir hUsnü nıyetle UF.eri· 
nf' ald1 ve yenı kızının gosterdiği 

~ abi ve biraı da haksız muamel 
il cok 1.0rl1Ut&D l>tı va.zife~nde gerı 

!emek istP.nu:•clı (De ...... war) 

RADYOLiN 
ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra muntauman dişlerinizi fırçalayımz.. 

bulduğumuz e)leri yanı el ile kılm

cına kadar getiri.} oı 
Mumy la mı l hakkında ne. 

ler biliyorsunuz., 

Rir lahza düşündükt n ·onra. · 
Hıçbn şey- fakat o bronı kı

lınç) k mu" ... 

NC' gibi hır şey hatırladınız'! 

Bunu tesbıt edemiyorum iti .. 
Mis Bartendal, yazıhanenin bu 

gözünden bronz kılmcı çıkararak 0-
lıverin ellen arasına koydu. Ve em· 
retti: 

- Bakınız, yoklayıp, kokla) ırı .• 
Ve bunun sızde tevlit ettiğı hisleri 
bana soyleyin. 

Genç adam emredilen şeyi ri 
.)aptıkt.an sonra: 

Bılıyorum dedı ... Bu bır koku. 
Ve burada duyduğum bir koku. 

Luna eaşımn bir vazıyet aldı. 
Oliver, bır kokuyu tesbit etmek 

i tiyen bir adam halinde ıdi. Burun 
k pakla titriyordu. Sonra ayağa 
k lkarak doğruca yazıhanesine gıt. 
tl ve Tommi nin hırnkmı ldu u 
kiıçilk dallnrın lronduiu vazovu l'Ö8-
terdi. 

Çam dalını göstererek memnun 
bır tavırla: 

İşte dedi. Fakıtt bunla.rdaa 
çok \ar ... Bir orman ... ve kılıç .. Ba 
kın Uç hatıra birbirleıine ~ı · 
Çamlaı, 1ulınç ve. Oh! üçtinclisti 
birbırine benzıyen, uzun, uıce ve 
parlak iki şey ... parlak .. 

Olher, ne söylıyeceğıw bilemiye
rek duraladı. Ve birden, heyecaa 
dan yan ölU bir halde bulunan SvL 
nilde doğru gıderek : 

Saçlar .• Diye bağırdı. Evet, 
bileklerime kadar kaim ve bir d!J, 
ğtlm ile nihayetlenen sarı ve öriU 
mli.ş sadar. Ve bwılaruı yanı ba 
şında bir tJeY göremiyonmı 

Kılıncm üzerinde yazılı bu 
lunanlan okuyabiliyor musunws! 

yarısı kırılmı§ sililıı dikkatk 
tetkik ettikten sonra: 

- Hayır, fakat başka bir leY 
var. Bakın, altın tabakasının solun.. 
da ... 

Luna bir genç adama yaklqtJ 
ve gördUğU teYleri vuzuhla anlata.. 
bilmesini temin maksadile elini alm 
na koydu. Oliver, ümitsiz bir naıaı 
Ufettl. (De.ama W'U) 
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1s=.::~~ azlı- Bir Çocuk, Kamyon ı_R_A_D_Y_o_ı 
tından doğan davalar Altında Can y d• 

Bebek - latfnye yolunu• ıqılm&- e r 1 
maa t>fr a7a kadar bqlanaealdır. 

::;:r:::V.:!.~.!;1!:::.;.· Dan Türbede Vukua Gelen Miles-
IV ...ıı. Mnaıa. atd •••i aif bir Kaza bir Mektenlın· ı·n 

12,SO Program 
12,35 Müzik (Küçü orkestra. 

Şef: Necip A§km) 

1 - Techaikowsky • Milletler 
.Wti. 

1 - Robert Stolz • Viyana pıı 
ceıe,tn ctiMldir. 

Bu Suretle Sanlacivertliler B Ta
~-· Uk Şampiyoml Oldular 

tlymetıere h•• bina aahibhıd tu- H r 
naB-.vı..ttı«dtr ayatına Mal Oldu / •• 

hıa eabiblerfııha ttfrazlan .mı 
llemelw t&Nfından tetkDI ..._ 

S - Amadel • Saz çalan &ili 
. aWtlnden qk rUyuı. 

.. 11.taQ. 

Kllltıemelw 14Uu1ıan lilt ap 
bdaır aran l>ailıJaclid....,, 
~~ 

Eroin 
Bir 1111Deye J&kın bir umandu.. 

ı,..& ~maddeleri .......... 
la .,... .... Lupua ._, 
Kulm maMPeei Kısa~ ~ 41 
aayıh ftda mukim kabftlll Ali flV· 

ftlki gb kendtsindea eroin alma#& 
gelen aofllr Mmtafa, Etem, Cemal, 
Agih ve diğer Mustafa namlBTJli· 
daJd mtıtternertıe birlikte ve eroin 
blllan.m1' ve yakalanmıştır. 

DUnkU yan .. na.r · 
• Fındıklı Mandıra sokak 3 nu· Daha bet dakika cnei mektepte• çıkıp ıen bir kut gilııi 

marah Alman tebaasından l1haıwı cı'flldayarak kofUtlln kllçtlk Rifattan; beş dakika soma 
Gtd~taearay kaleıi la&ade tehlikeli ltir •• nindeki 10ba ltonısundüi kuruı:rJ.· kalma J .. beıyu lrtOııtl• albadaki canaız cemettir ı .... 

Din IHt masJarl B takımlan Ve Nitekim 18 men dakikada lar tutuşmuı ve derakap aönd\lröl. Dön aaat 12 buçut vakitlerinde! amlcbtlarmı tente içinde bulunan 
p.mpiyoaluiu idn G&lat••raf ile <Wataaarayhlar bir atbol J&Pl10l'• mtıettır. Jstanbul belediyesi önünden Clncı hammaı Sıvaslı Ali ile Sıvaalı Ka-
ınen-"--"'- .._ _ _... ...... ıa;r. '-r. a. ıı.: ·~u--- ...n-.ı "'--~- • Galata. v ____ ,.., -~....ı lV\ meyd• .. ına ... ~. :_ Pi ı-•= d IJ'" ,_ UWUr- w..-.wa - AS ~u 3v.- .... ~VA ~~W - '"1 .- _.. •• , .... UleJl Yel'w C& dir görmedikleri gib~ eoför ve tofö· 

8oD. daJrikqa )reclar her Dd ta· gektlft bomba g;w fllt JaaftCluı Ga· IWDlarah Avadlala boya w pa1ıtü desinde çok fecı .ve 12 yqında bir rUn yanında buluııan tuzcu Vasilin 
Jamm da. 'bu llMlfl. blrlllcl takım ele. ıaıue.ray ağlanna takılıyor. FeMr. fabrikasının Jetim kazanının fazla mektep taletiesinin k~on tekerle· kltibi 6imon da görmeınielerdir. 
manian ile çıkacaklan aöylelliyor- be.lıje 2, GalataaaraY 1. Bu 1ola..ı rumımndan .......,,1r1 Jmnmlar ~ altında ouı venneBile neticeleııetı Yokut qağı gitmekte olan kam. 
dil. BODra Galat.auray mttdfauı Fene- at.ee almıı ve itfaiye taratmdaa lln· bil' .kua olmll§tur: yondan çocuklann ikisi atıamıe 

Bu -..ııetıe sah•, havaıun ria yaptıiı hücumlardan lıwlah1'W dtlrtllmllfWr. Bir mulıarririmizin ınalıallinde Jllfat atlamak ı.terkeıı mrıvu.::. 
tok Mlfuk oı.uma rajme11 çok ka- ye boyu& tehlike u.ttlne tehlike • Kulediblllde Lale çatme soka. yaptJiı tetkikata nazaran Rifat is. sini kaybederek arka tekerlefin al. 
k1MlkktL atlabyor. pıcla 17 D.umaralı )ı(izrül Jwsmm mhlde olan bu çocuk, babui Rus- tmc!a edJ:miet;lr. 

Nitekim taJnmlar sahaya cıktlk- as incıl clalrikaa Buri usaktan dördtıncil da.treeiiıde :mukim Tak. yada ltuluuıı Billl D&Dllllda birisi- ~förlln bu kuayı hisaetmlye-
)an za.maa iki tarafın e()yle dizildik. 11ıkı bir ~t çekiyor. Top kalenin bir foryanm 11<>ba borusunua kunuDJan ahı ofludur. Valdesi Zt1leyha ve kar rek yoluna devam etttf1n1 a&'en 
leri c6dlldi1: karış kenarmcla avta ıtdtyor. St1- atet almıt ve itfaiye taratuadftn dıltlerl llUalye, Ahmet ve Gblde çocuklar kO§DlUI ve hatti orada 
~: leynıa•, Ekrem ve Musa ayaklanna 86Ddtlrillmtıştftr. 91 birlikte vak& mahalline kırk elli bulunan bir bisikletli tGCUk ta lııL 
Otmwt; LO.tfi, Cemil; Ekrem, geçea ller topu 6ldtlrilywlar. • Dtiıı saat 9 buçukta l'l'opkapa adım mesafede Gedikpqa ffunam aikletle bakkal dUkkim &dinde 

Bedii, lıluaa; Necdet, SUleyman, 3S tnctt dakikacla Naci topla be. Arpa Emini mahalll8hıde Drkçtı aokat 6 numaralı haneniD ildDc1 dunn\11 olan kamyon goför\lne bir 
Kebmet yıı.u, S&Wıattin. raber Bedltyi atlabyor. Kaleci ile bqı sokak 4 numarada iadiY• e\lde katmda oturmaktadırlar. QC>Cuk ezdiğini aöylemekle tof&r de-

Pı•r hlr .. ı kartı karlıya: Şttt. .. Gol .. Pwner 3, ldmH bulunmachlı sıra.da e1lJl&ı 19- Ayal ~nda, Sultuaahmet t4 rakap kamyonla dönmüt ve vulyetl 
BUaamettin; Lebill, Saim; Ce- Galatasaray ı. Oyun bundall llOl11' mMte oıcıutu 8lpra Be-.... • ~t· \lncl1 :mektebin üçUnc\i B. suufın.da görtince zabıtayı ha.berdar etmlt ve 

Al R F th
. B ld M Fenerin JıAkfmJyeti altında cereyan ..,.....- J- ekuyan Rtfat, dftn, mektepten çık- meaeıe- mtt..3..a..a..-.. -nrı..-, -··--'N.t; f ıza, e ı; a un, u- ... .,. UVIDll•ın "---t..11... ,.. __ .- ~-- _ _._ J- uuıca1ıuı1&11UUA~ ... _ ..... 

__ .. N . n-....l v-Lld ediyor ve S-1 Fenerbalıçenbı pllbl- J-~ -.-- QU- W&WID 80Dr& .,vıue ~ ve bh: .. -.ı AAn-ı..u-. ~er, a.eı, _.., a.w . ....- yorsam ~- ,...ıt ..,gwa ~~ 
Balrem: Adnan Akın. yet:Ue netıoeıeniyor. parça yedikten IOBI'& ftden =:=:====:3C::z:::::::m==::ı:::::: 
Peııerliler rUzgAra kareı oynu- atylelfJde trenerbahoe B takımı Keyfiyet Jı:oqnlan tant.11u1u OlkJnalbr. Bu IU'8da 1'alltaJlalede Umanda bir prpıtmmı 

lrot". B taknnl•n ..-ptyonıutunu b· a&'WmUI ve derakap yetilllerek ~- tuz tüccan Vasilin bakkal dökkln- Evvelki akfam saat 17 de Gala· 

San 
u..ıv~uı- .. a.cr:.- "'·-· saudl. oudu muhtelif v:•..ıı·-=-~-- yan,.uuı larına tuz tevzi etmekte olan •e n--1• ta ı aaı - ~~ •.-e-- wp ., nc:uıauaa - r UM:ll yo cu onu önilnde Şile Umam. 

oynunalrla beraber hiJdm bir OJUll B.N. • olduğu halde Jrurta.nhmftır. tente ile kapalı bulunan~ mım&· na b.yıtb. M t.onluk Mehmet kap-
cıJra,nyerlar. Rakip kaleye bir iki • • • Kend!si caakurtaraıı ile Gqnb& rah kamyonu yokuşun qalı tan.. tuun ida.re&indeld lorlu met&1l Be 
de mtDdm teh•Uaıı atıattııar. Bu .._ Voleybol müsabakalan ~ aaMoJuuı111tur. fJDda --. hekba. ı.. 16ttb'· .tıte..., Alrdea• t.t ı .. ..._.. 
~ ~ aoma, san Yeuikapı orta okulUllua yeni u- ----------- ısıek ben PQel'lıelı lUtat. ~at Joaef b.ptuun ldıarelliDdül Bebek 

==~~ == :W~ -:u:' - ... iiYATRö~ 5?:m:n~: ~=== 
l'ener ıwemma &aUM •utttyor, ta- 11k mas 2'1/'i/939 puatteeinden rtJBA.N nr.&T,110811 -:=:Coouklum--~ll!la.u•auntıa~~;;>;;:;~;•;•-.;'*:.:aytat:;~JKtar.;:::·;.._._ __ 
bt ewe,.... bu ~ istifa· lttbaren mektep lokalinde yapıla• 8-ln stbMI• uat 11 .. Ba Dil ·=:·:~:::= =eaktar.=·==::::::======= Ge•JO,aO•W1 • ro n Toplandı 
ille l'aı• JcalMlna tntyor, Neadet lzm•trde l:rtuirul Sadi Tek ve ~ 
lalDe ..... ~ l*8a 8lmı'& da SIFIU.Ell PiYES 1 P. 
Lebibi atlattı. Ve topu blQe.... aa flll>at aab akfamındaıı itfbw 
ortaWI. Blıll=r'dln topa CJikJ1 I' ., klçakçlSJ ratatui INsA1i ILUUT 
raptı. Top ta aoldaD s.ı~ttbahı .. tlmir (HUlllli) - Zımta, Jm.. (le) dala re't'lll, blJtk Y&l')'99 

nime 411tfl ft stml bir fltle tak\. mal ~ ,apan Yapadav· ÇılalUerin U1"t -nra 11uaaraJan 
iıwım tik" - • .,.mı .. .uetl• Jd bir (11idl hılglppda talıldk&t * 
-.n MM't ....... taJrml ..... ,.,..,w.w. ı'epeitqı Dram "-• 

......... - pUe ....... au- JC,pJaramulaı' p•he)lertwle .. QOndftw_ ....ı 14 • 
aıımı.r ve Gü.tuaraJ' kaleain• Kem«' ~ evlerde otu. ... _ .. -- L-..3·-·--- -."- .......... ..._._ ı\NNA &AIO:!ftN 
tehlikeli olmaia baflıaıJer. ·- - JUIUllUA&&Ut lf"A 1f1A r• ay 

Nitekim 33 üncU dılrDrada sal- metli Avrupa Jnimaşları giydikleri T Perde 
dan Galatasaray kaleıllDe inan I'• Jaatti IMa bmaflan bqkalanna sat· BU AltŞAM 
ııerti1er Baarinhı çok maktan çekti· tıklan ubıtaoa görUlmtl§ttir. Zbıta· aaat 20,80 da 
il fit Galatasaray direklerini yah· nm dikkat ....... çeken bil vak& • N N A K A a 1 N j N 
rarak dıtan t*tı. tır.erin• tahklkata be§lanmıe, bu T P B :a D B 

I • - +wwln ...._ ... ytne gibi ~ .nme gt,en ka. 
IBidm Gaıatuaray kaleelM mQııor. clmlanD evlerinde mlh hAJdmliği- * 
ıar. Fakat bir netice &hlırqorlar. mn müaadeaile arqtırma.lar yapıl· llllld&I ca•duin._ lt--41 

S1 tnd daJrflrıda Osman. Naci Jllllbr. klmımcla 
ne garpıprak il.hadan çıkıyor. Qa. B. )ıtebmed oğlu otelci Yunus Gttnd11z saat 14 de 
ıatuvaY bu suretle bir lld dakika Buuı 1Dzı Bn. Emhıe, Alt kanıP BiR MUHASiP A.RANIYOR 
9 Jdli ile 0JUD& deftm ecliJm'. OL NMlye. BMa1l kızı Fatma. Zllbey- 4 P E R D E 
JD8IUD yerine Cemil geçiyor. Blru )'b' km Şadiye " Buerill ...... 
80ll!'I. o.maıı tekrar kaleye gtrfyor. de Japlan arqtırmaW' neücesin- a. •Jrte- 20.30 u 
Ve biraz eoınra da devre ~1 Galata. de muhtelif cins Jllks AVl'llp& ku· 8la ll1Jll&8IP ARAllflYOB 
earaym g~ bitiyor. ma§lanndan yapılaıll elbüıeler bu· 4 Perde 

Udnd devre: lunm\11, hatıl Emhıenln erinde hio * 
tunanı1maJN1m11birmıktarda1ru. BALK OPERETİ 

Bu ..,.. rtlsgtr Galatuan.YOl 
aleyhiM, Bu ~ Jl'eDitrlilerÜl 
bir w ıoı J8PIOÜ'lan .pnectiuyor. 
Cemil Saut:ralorda. Bedii de bek oy .. 
myor. Oyma o.tatuaraym bir hil
oumlle bepb. 
Topa.~ ... ..... 

ler ~ Qalatuus)' ...... .... 

fadar. 
ıo uncu d&Jrikade. -t acJim cır-1a,.,,. t.op GalataaaraJ kaleldnlaı 

l!ıntme dOlöyor. Havadan topa oıklf 
Japmı Osman topa elinden b.çlrL 
fQt. Nad de J8tileı"8k taınmmm be. 
l'aberlik golilntl bu&Ul'8lle yapıyor. 
l'eııerbahçe ı, Galatasara.Y l. Fe
Derliler daha 11Wm bir oıua caJr&. 
ftlorla&. 

mal ele ~tir. Basln 18 da Alqam 1 da 

Tahkikat :aetieeıdnd• b1I kumat P 1 P 1 Ç A 
w euaW'ıD muhteJlf tarihlerde bu- 88)1lk Operet 1 perde 
radakl akJ'aba8UU ziyaret m•U... (J'OKS) 7enl bale heyeti 
dile yogustavyadan eeJırlmlze p- * 
len yu.goetavya teb'uıııdan B. Be- CEMAL SAHiR 
Jdr ~ tarafmdall -. thilerek Emtne w Hacer nmtu0e KaiMJt, ......_, Yeclika ... 

ll&ttlnkhia anJall'nnP'· Betibı• ............. 
Bu tumaetar. zati eua mara-ı•-•Dr. u..a. samı--• 

mnda ~ resminden Jr:açmla- l I m ptirilmll olduğmıdan gettren, S T AF L O K O K AŞI S J 
atan hattl a.bn alanlar hakkında lstafllokoklardan mQtevellld (er· 
b.nunl takibata baelanmıttu'· genlik, kan çıbanı, koltuk altı çt· 

Yugosl&vyah B. BeldriD lfm<lt bam, arpacık) ve bQttın cUd hasa-
Belgradda btlluaduiu da ı.ptt .. ıklanD& k81'fl pek tesirli bir apdtr 
dimil tir. DWaarol• Ne. 115 

Heyetiamamiye; Riyaset Me•e· 
le•ini Mttmlıere için Haftaya 

Telırar içtima Eclecek J 
lataııkl Baroa heyeti .. mm.. 

yeat din ffled•• ... Ad~ 
toplaıunlfbl'. 

Bu tctfmada; ~ U.ftaki top 
lantıda eb!k kalan .. Dfvam Hay
siyet" balan itin fntfhalb 7apılm11p
tır.. Reylerin t.asııffi Pi vakte ka
dar ılrmClt ve tasnif tonunda; A-

Takat Ba.a,ta 8a4leU:ln, Yud Ke.. 
mal, Kail Kanerı Badi ...., ent
t• Ziya v• Jıltln!r Oalıba latlhala 
ohmduklal'l anlqıhmftar. 

Duo umumi he7etl: CtWUrl'ttBI 
stlntl tekrar toplanac&t " B. R~ 
ıan Hayrfnfn relellkten fltlta m• 
eelealnl drlfeoektlr. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

BUyUk lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve ıo.ooo) liralık 
iki adet makafat vardır. 

Bu tertipten bir bllel •l•r•k lftlrAk ebı•ıt 
ihmal etmepdz. Biz de piyangonun mee'ud 
ve bmhtly•rt•n .... ,na glrmlf olureunuz ... 

' - BruMAJ••n• • J'elemeııl 
nDı. 

f - Robert Sto12 • Praterde ,... 
taçlar tekrar çiçek açıyor. 

1 - Walter Schrader. Akeam 
a.rı (Bula paroa) 

13,00 Memleket saat ayan, a
jua ve meteoroloji Jaaberlerl. 

ıs,ı~ lılt\zik (kilçttk orkestra. • 
Şef: •Necip Aokm) devamı. 

T - Delibn • Jıfenba • balet stı 
iti. 

8 -Josef Breuer • ttalyan gar. 
ım.. 

9 - Hermann DosW • Marş 
10 - Tschaikowaky • Vals 

13,tsO .14,30 Türk müziği 
Calanlar: Vecihe, RU§en Kam, 

Cevdet kozan. 
Okuyan: Necmi Riza 
1 - Salim beyin hicaz pqrevi. 
2 - Her zahmı clğers(ule, Aaa 

bey. 
3 - Şevki ltey • Demem can. 
4 - Rutell Kam • Kemençe tal 

•imi. 
~ - Hae.ı Arif • Benfm ha.Hm 

firalwı1a. 
e - Bimen • Yıllar ne çabuk. 
7 - Saz Rmalsl 
17,30 Procram. 
17,315 lltlzik (Puar çayı) 
18,1'5 KonU§ID& (ÇQcuk lal.ti) 
18,4~ Mtızik (Puar çayı 4eva 

mı) 

19,U '!'Irk mtt.lll (fud ~na 
tl • Uaat fulı) 

Tahsiıı Karp.lruf ve Safiye To. 
lraym ltUrakty1e 

Çalsnlu: Hakkı Derman. Eer'9f 
Kadri, Buuı Ollr, Buri O'fler. 
Hamdi Tokay. 

1 

"lerl. 20,00 Ajans meteon>lojl habere 

20,11 TUr.k mUzltf. 
Çalanlar: V eclhe, Re@at EireJ. 

&ueaa lWri, Cevaet Kor.an. 
Olnl1UJapı Xabmutı ~ 

Kt.1)VA Seaar. 
1 - ı.taban ,...... 
I - ı.a'l.h6Jr n ...... Na. 

n .. bele ......... '-. • -........... ~ililiL~~---·--- ----,_ ..... _.,.. .... 
~--.... .. 

• - ... - • Ullü llll"]D .. 
Caaıalrlıl. 
1-Rı'kffhtlll.lldıaektlm ...... 
t-Palll .............. . 

.. tcba. 
,_..,.. ........ --ı. • 

......,.._~· ----· 
• - 'l'aldıl' 111'111 • .. ..... 

-.nllııa. 
10 - Uwak ....... , • 8-'e~ ........ 
21.,GO il ...... 8ld ..,... 
11,00 KWlt Ofelll ,. ...... , a. 
21,18 lıllbılk ~ .,,._. 

bandola. e-r: ... .....,, 
1 - l.lnch .......... 1111111'11. 
2 - Sclıu•na • lfafrecl 1IVlıll 

tUrU. 

·-~-Konüow-lebl. 
nad (Senfmtt parp) 

a) Dmls • 8lnW in 1 dil 
b) X.hMrla ... ., .. 
.,~ ........ && .. 

4) Bafdadda lılr ..... u 
CBlnlıir .- M'rıt llldliil) 
22,00 Anadola _,.... .... -. 

9181) 

22,10 Mtımk (Ca.._... PB) 
22,45.23 Son ajana .. ,...,1 " 

yannkl program. 



.. ,,. .. -Traf Olduktan sonra cll
dlnlza krem sürmeyiniz 

POKER 
K ER§ Tr•t btçaklan cildl lfU· 

mutabr va yUzUnUzU 
pamuk gibi yapar 

Her Yerde P O K ER Irat bıçaklarını 
ıerarla iste iniz. 

SIN GER 

Bayanlara maheue SİNGER 18a.yar bilezikl• beraMl' altla MMMri
Dia :reaf modelleri l"llmiftir. 11'1atları 85 ili 160 liradır. 

- EMSALLERİ GIBt ON BEŞ SENE GARANTİDİR. -
Ta,radan taleb vukuunda yeni katalot pnderiHr. 
alNGElt SAAT MACAZALARI - htaooul Emia .. I, N: ltfM 

Wimllk dolay&aile mataumız yanındaki dıU- ı•lu.ta na.Jdolanuı,tur. 

İstanbul Belediyesi İlinları 
Bir 111etreaafn 
nı u.h a ın ırum 

Ada Ho .bedeli aahuı Hk ı.mtnat 
Aksaray yangın yerlnd• 965/8 34 Llııa K, )(. 8. murabbaı Lira K. 

llarita numaralı arsanın 
allkasında yüzsfiz a1'8a 
Cfhangir y~mgın yerinde fi. 
ruzata mahaJlesinde Terlikc;i · 
80kağında 536 ve 426 1 harita 
ımmarah arsnlar arasında 
16 santim yüzü. 

• 00 316,00 ili 60 

1,80 1 18 

Yukarıda emti, maba11e ft sokağı, numara81, 1ahaeı Te ınu'hUD· 
rıen kıymetleri yazılı !bulunan yerleı satılmak ü~re. ayrı ayrı &Çık art

tırmaya konulmuştur. ŞartHm.eleri levaaım müdörlütttnde &'Öf'Ulebf
Mr 

İstekliler hizalarında göırt.erileıı ilk teminat makıbuz v~ya mektu. 

biyle beraber H - S - 989 salı günü saat 14,80 dıa Daimi Enc'lmen<le 
bulunmalıdırlar. (B) (1276) 

• K6'if bedeli 6591 lira 27 kuruş olan P.anıgaltı puar ma.hallmia 
Jcatraulı şoşe olarak yapılması kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. 
ICefŞif evrakiyle şartnamesi levazım müdürlüiün-Oe görülebilir. Eksilt
me 28-::2-989 sah ·günü sa.at l6 de Daimi Encilmende yapılaea.lctu. 
~idiler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikada.n başka Fen ifleri mf1. 

ttlrUiğünden ve Ticaret Odasından alaeaklan neikarla.rla '19 Hra 85 
k•ruşlı.ık ilk teminat makbuz veya mektubiyle berab6r t&klff mektub 
tarını havi kapalı u.r:fl&nnı yukanda yunlı l'ftnde aa&t 14 • kadar 
Daimi Encümene verrnelidir~r. Bu sa.a~n senra verilecek zarflar n-
imi olunmaz. (896 ,, 

T&NISA.8A.H 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BiR TEKKAŞE 

NEVROZll 
• •.....W ~ " dit atnlantıt 
ıGrttü• hal.,. k&fldtr Romatfsma 
eYoaı, ıflıfr, m&faal n Ml&a• illQ. 

raPJan MavllOZ1Jl'le Waw edlllf 

. ·-
~. Orf» .,. llronfitıe ka111 .. ' - ~( 

m8-eir fl&t N&VROZIN'dlr. ...,.... .1 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Untht. -cl.fkkat, taklidhırinden aak:mınız ve N.evrozin yerine b .. k& Wr 
nwM'ka verirlerse siddetle reddediniz.. • 

Satılık Ankaz 
Emlak ve Eytam Bankasından ı 
S. 849, C. 107 Ça'km&kçılarda, Valide Hanında S, 3/1, 8/2, 4.,'5 

n&Nnar.h barakalann ankazı satışa çıkanlmıştır. İhale 3--3-989 

cuma günü Hat ondadır. İsteklflerJn bildirilen gün ve saatte şubemiz 
Enllik servisine 6 lira pey akçesiyle müracaat etmeleri. (1270) 

Devlet Demiryolları İlanları 
....................................... 

Muhammen bedeli 1725 lira olan 150 adet demir el arabası 15. s. 989 

9a11amba aünü .saat on buçukta Heydarpap.da gar binası içindeki 
ıllomieyon trafından a.çık ekailtm• ile satın alınacaktır. 

Bu ite l'irmek istiyenlerin 129 Ura 88 .kunıfluk muvakkat temi
:aat vermeleri ve kanununun tayin ettiği vesaikJe birllkte eksiltme gil

:aö saatiue kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ald tartnameler komisy mdan parasız olarak dağıblmak. 
tadır. (1258) 

Bahçe ve Gül 
Meraklılarına 

127 çeşit yediveren etiketli 
Avrupa gülleri, çok çeşit çam. 

lar, salon yeşillikleri, süs ağaç

ları, v. s ... 26 senedenberi fi
dancılık ve gülcülük ile me.şgul 

Ortaköy .Pidancı Vasil. Kıatalo

ğumuzu istiyene gönderiyoruz. 

fatanbul Aaliye Altıncı Hukuk 
Mahkemeainclenc 

Ayşe tarafındap .kocası olup 
mukaddema Üsküdar<la Çekme kö
yünde tabelcci olarak ikamet et
mekte iken hAlen ikametgahı meç
hul İsmail Suad aleyhinde açılan 
boşanma davasının 23 - 2 - 939 ta
rihli tahkikat celsesine ilanen vaki 
davet üzerine hazır bulunmıyan 
müddaley hakkında gıyab kararı 

ittihaz olunarak keyfiyetin ilanen 
tebliii ilin duruşmasının 17-4-
989 pazartesi günü saat 11 e bıra-

,. - " ' kıldığı ve imla kılınan ihbarname-
nin bir nilsnaslnın da mahkeme di 
vanhaneeine asıldığı tebliğ yerin~ 
a-eçmek ilzere ilan olunur. 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 
Vlllyet ka~ıaı No. a1 
Kitab, Mecmua Ye her türln 
tabı 1şlerini en temiz en • 
güzel •c en ehven fcraitle 
seri bir surette yapar. 

ZA Y1 - 1833 numaralı plaka
mı ?.ayi ettim. Yenhıini alacağım

dan es.kis1nin hilkmü yoktur. 

Y etilköy ialaayon ~ .. i 1 . ..., ........... ' 

26 ŞUBAT 1931 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
o/o 7,6 

Cinair Miktarı: Muhammen B. Muvakat Te. Ekailtmeniıı 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati: 

Muşamba 27 adet 
Selef on klktch 15-000 tabak 
Çunl afzı 1 adet Sif İzmir 
dikme makineai 

378.-
806.25 
490,..... 

28 35 
60 47 
96 76 

Açık eksiltme 14 
,, " 14.30 ,, 

" 16 

I - Ciu Y• mikdan tahmin bedeli ve teminatı yukarıda yazılı ~ 
kalem malsenıe tartnameleri n ntmunel&ri mucibince ayn ayrı &k.silt 
~ konmuştur. 

n - Bbfltme 18 8 989 pertembe l'Ünil hizalarında 1aı.ılı H· 

aüerde K.abatqt.a Levazım ve mübayut fUbeaiadeki alım Jcomiayoruın. 
da 7apdacaktır. 

m - fal'taaaı• .,.. nttmuaelv her pn •ö•ü aeçen şubeden para. 
- &lınabUfr. 

iV - Dikit makin• eılcliltmeeia. iftira.k etmek iatiyenler f ennf 
t.klftlerini fah.iaarlar umum mödürlüif.l Tuz Fen ~mbesine 5 gün ev· 
vrel berayı tıatbilc t.•di etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammı 
ittirak Teaikuı alma.lan lazımdır. Flbiltmeye i~tirak edecekler yu 
el. 7,5 ,.Uvenme paralariyle münakasa için tayin t'dilen gün ve ea-a 
leN. 7"JDancla adi -..çea Dm.lsy!>na •elmeleri ilin olunur. (1129 

Maim clndı Mlktan 
Süpürge 8000 adet 
ttzam kee. Bıç. 10 " 
CibaH F. Ahçılıtı işi. 

• Muba· men 11. Mu·nldcat Te. Ekailtıne 
Lir Kr. Lira K. ,eldi 
84 !5 26. 159 pazarlık 

!51 26. - ,, 

I - Clbali Fabrika. .. ı memur amele lokantası abçılıtı bir sen 
müddet~ eksiltmeye konmuştur. e mevcut numuneler mucibince y 
.kanda yazılı iki kalem malzem pa7A\rhkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 7-8-939 ı hine raatlıyan Sah günü yukarıd 
hizalannda yazılı ımatlerde Kabn' şta Levazım ve mübay.aat şubeaind 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

fil - Şartnameler, yemek fiat Hsteleri her gün SÖZÜ geçen şub 
den alınacağı gibi nilmuneler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün n saatlerde yü~ 
de 7,6 güvenme ve .ahçılık işine iştirak edecekler 800 liralık depozi 
lariyle yukanda adı geçen komisyo:ıa gelmeleri ilan olunur. "990" 

1 c * 
I - İdaremizin P.aşabahçe milskirnt fabrikası şişe yıkama atöly 

ve üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucibince ka 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradı 

III - Eksiltme 17 mart 939 t rihinc rn tlıyan cuma günü saa 
15.80 da Knbataşta levazım ve mü ıbaynat şube~indeki alım komisyo 
nunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde inhfsa 

la.r levazım ve mUbayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi • 

ler yapmı, olduklannı g<Ssterir vesikayı ihale gününden sekiz gUn e 

ftline kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıcıa fen 
nt ehliyet vesikası almaları Ulzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be.:ıinci mad 

dede yazılı fennt ehliyet vesikası yüzde 7,5 güvenme par.ası makbuz 

veya banka teminat mektubunu ihth'la edecek kapalı zarfların ihal• 
günü en geç saat 14,30 a kadar mezkOr komisyon başkanlığına mak 
buz mukabilinde vermeleri Jazımdır.. (1278) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıb Fakülte i mecmuasının şimdiye Jcadar çıkmış ve bundan 

sonra çıkacak mishaları, 25 er kuruş fiyatla 1 tanbulda Ankara ca 
desinde Üniversite kitabevinde satılmaktadır. (1261) 

lstanbul Marangozlar Cemiyetinden : 
25-1-939 tarihinde ekseriyet -Olmadığından yapılamıyan c 

miyetimiz heyeti umumiye toplantı!ı 28-2-939 salı günil saat 14 d 

Eminönü Halkevinde yapılacağından kayıtlı azanın gelmeleri rica olu 

nur. 

İlanen Tebliğ 
lstanbul Beşici icra memurluğundan: 
Küçük Pazarda Mehmet paşa yokuşunda 89 No. lu evae mukı 

iken hilen nerede olduğu bilinmi,ren Aliye: 

ı - Vakıf Paralar müdürlüğünden 25436 ikraz No. siyle ve m 

kavelede yazılı şartlar dair~inde yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon 

14-.ı-936 tarihinde borç aldığınız 400 !!raya mukabil birinci derece 
de ipotek gösterdiğiniz EyiiP.te Kasım çavuş mahallesinin eski yeni 

desinde eski 15, 17, 16, 17 yeni 27, 27 / 2, 27/ 4 No.Jı altında dOkld\nl 

rı olan bir ah~aı> evin borcu ·müddetinde ödememiş olmanız dolay)siyl 
alacaklı Vakıf Paralar idareef tarafından rehnin paraya çevrilmesi yo 

liyle satışı ' istenmiştir. 
, 

2 - Borcun takib günü olan S0-9-938 tarihinde baliğ olduğ 

mikbar 100 lira teslimat çıktıkta:n Mnra (1511) Ura (87) kuruş olu 
mezkur tarihten sonra her gün için faiz .karşılığı olarak borca 12 k 

ruş zam edilecek ve ayrıca bilOmum icra masraflarıyle takdir olun 
cak ücreti vckil~t tarafınız.a aip olacaktır. 

3 - Bu ilinın neşri tarihinden itibaren ottlı gün zarfında bu bo 

cun tamamına veya bir kısmına ve ·yahul yapı1an bu takibe 1carşı bi 

itirazınız var.sa dairemizin 988/5007 No. h dosyasına yazı ile veya ş 

fahen bildirmeniz ve yahut yine bu müddet zarfında borcu tamame 

ödemeniz luzımdır. Aksi takdirde birinci fıkrada n<lresi yazılı ip 
tek gayri mcnkulünüzün dairemiz marifetiyle paraya çevrileceği tar 

fınıza ödeme emri \ 'C enet ureti tebliği makamına kaim olmak uz 
re 6- l -U3!> tarihli icra hfikimliği karnrına tevfikan 80 gün mUdde 
le iliin olunur. (1267) 

S.hıbı: .. -hmet Ce'm• leddin S A R A Ç O C L V 
••iı• •M••&a lı1lıcta ÇE'l1lt ...... ..... llattıınl Dl 1 sa 


