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eh Vahud ıerininı 
ehcir edilmeleri 
ceıe ıazırnnıış! 

Okmeydam cinayetinin yeni ve 
merakll saf haları 1 

Kanlı elbiseler 

Lehistanın bu maksatla Arap 
bulunamadı 

Muradın cüzdanından 17 yaşı nda 
bir gencin fotoğrafı çı kh takında faaliyete başliiyaeağı 

anlaşılıyor 
-~. 22 '(A.A.J' - MilU birlik kam· vetleıimiz için esaalı bir ehemmiyeti haiz· qel teekfl eden ft babsr hiç te mu e
.. trkanıharbiye reisi ve mebusan mec- dir, devletin iktisadi hayatı, devleti teh· dilmiyen bir unsur~ etmektedir. Bu 
a.l'tisi vekili Venda, radyo ile~ dit eden her türlü tehlike karpsmda dai· meselenin yegAne hal sureti, kütle halin· 
~ bir hitabe söylemiştir. ma faal bir hattı hareket ittihazma ama· de yahudileri muhacerete sevketmek sure
.. l'oıonyada yahudi meselesine müteal· de olan vatanperver millt unsura istinat tile Polonyadaki yahudilerin miktannı 
hl..~ bu hitabesinde Venda, Polonya etmelidir. cen1 surette azaltmaktadır. 
-~erinin muhacereti meselesinin hal· Halbuki Polonyamn ticareti, büyük ve _.. (D111a11113 üncüdı) 
~ müstacel mahiyetinde ısrar küçük sanayii, u çok ~yük bir nisbet 
~. dahilinde. yahudilerin hAkimiyeti aıtın- Raiıicumhur 
~P. ezcümle demiştir ki: dadır. Yahudiler ise Polonya iktisadiyat • h 
~Halihazırda bizim esas vazifemiz, l lleminde şehir ve köyler hallanm iktisa· lnönünün seya ati 
iM. ~ kuvvetlerimizi arttll-ınaktır. Dev· dt istiklaline mani olan ve Polonya halk Parti kongresinden sonraya 
~sadi bünyesi, bizim tedafüt kuv- kütleferinin normal teldmülüne katlı bir 

kaldı 

den tekrar kabineye 
• • 

gırıyor 
Jialara göre milll mUdaf ~ nezarellerinden 

birini deruhte edicak 

Ankara, 22 - Cumburrelslm1z lmıet 
İnlSnUnUn Ankara kazalarında yapacakta.. 
n seyahatin gUDU henllz kat'! olarak tea
bit edilmeml§tir. Vumaffh Parti kongre
lbıcJen 10nra yapılacalı anlapbyor. 
Reı.lcumhurumunn evvell Çrbı:k b· 

ZU1111 tqrlf edecekleri zannedilmekte • 
dlr. t.met lnlSnll stalt mfkyutül aeya
hatlerine bu ay tonunda çıkacaklar ve bu 
arada tıtanbulu da ıereflendlreceklerdli'. 
ı İIJJltt lıı&Ail clU. Nk içinde bir ge -
ıdDU yap11111lar ve d&ılllte BarNkll Ce
W Bayarm klStkUne uinY&rü bir mllcL 
«!et kalmıtlardır. 

Bugün kahveci lsmail dinlendi. Elbiselerin satdması ihtimali 
azerinda tetkikat rapdıyar 

Katillnlt ctsttlin buluri4ıilu 111 .... Yamı 3 üncüdı 

Rasathanenin rololerlne ~Ure 

tııı.....-- 22 ~(A.A.).- Deyli Ekspres 
~. hükQmet mabafilinde deveran 
~bir pyiayı kaydetmektedir. Bu Ja"' 
1.:.~ göre F.denin milli müdafaa işlerini 
;:!! eden nezaretlerden birini deruhte 
~ suretile önümfi7.deki sene zarfında 
~girmesi muhtemeldir. 

-.. IUete, F.denin kendisinin kabineJe 
~_avdet etmesi ihtimali yolunu seci
~olan bir hattı hareket ittihamı• 
~ ~ surette içtinap etmi~ olduğunu 
~ta ve F.denin istifasına sebebiyet 
~ olan İtalyan münasebatı meselesi .. 
.. kaı>atılmııi bir fasıl telatdti edilmtk-

Nevyork Sergisine Memleketimize de geliyor.! . 
gidecek bir memur Avrupanın her tarafında . şiddetti 
ortadan kaybolmuş fı~hna ve kar devam etmektedir 

deniliyor 1 Birkaç ıtındenbeı'l \>lıtUn Avrupayıu-{ milthi§Ur. BUtUn vapuı'lar en yakm Jl.. 
ınp kavuran fırtma ve kar tipiler! gelen manlara iltica etmişler v ebugün Akdeıü.. 

ı-~u ilAve etmektedir • 
Bir mebus bir sual takriri haberıere ~re uı' devam etmektedir. de serer eden bir tek vapur bile katina-

~ Aınerikadan dandn 
K....l..oııdra. 21 (A.A.) Kuin Mari vapu. 
'Aınerikadan avdet eden htboni 

• Şehrimizde de havalar hayli sofumUll& DlJIUr. lııtanbulclan hmire kalkan İzmir 
V&rmlŞ c1a kar dUpnemiftlr. Fakat Karadenlzcle vapuru Çanakkale boğaıı dı3mdakl kesif 

=iİiiiiİWiiİiİ(Yjjİ"iİPİiİıiiİiajjibc._ild._e)._ .. , lıafaret ııfm altmda yedi dereceye kadar ııil ve tipi ytlzUnden yirmi saat te~hhtlrle 
• mmiştir. 1zmire varabllmiftir. 

Raslltllane soğuk dalgasmm birkaç güİı Kradenizde fırtma durmuştur. Limşn -'bu ubah Plymouth'ta karaya 9k BugonkD sayımız 
L.._ ~ Reuter Ajansmın muhabirine 

6 ~1'ııatta bulunaral: Amerikaya yaptı- nu aUtllnailm. Memleketimizin buı pb 1 ~ 
'at ie)ahatin resmi mahiyette olmachiı· aiyctlerinin kanaati hilifma olarak A- ~ 
~dikten aonra dcmittir ki: merika efkin umumiyeti aureti umumi. 

"" ...... Fakat Amerikalılarla tngilizlerin yede dünya meselelerine ve bilbuaa Sayfadır 
tek.bil noktai nazarlarım bilmeleri. Uzak Şark meselelerine kartı büyü 

~Yiik bir ehemmiyeti haiz olduğu- bir alika göstermektedir.,. 
1 

Jlııll"lllil ______________ IMW 

t='ransız Başvekili 
bir 

Korsika 
Askeri . heyetle . birlikte 

ve Tunusu 
teftişe · g~diy.o r 

l'arta. 21 {A.A.) - Jour guetealninl Daladyenin Xorsikada bUyQt bir. alya-f kilde manevralar yapıyor. Evvell Cem-
~a göre, Bqvekll Daladye, 2 kinu- st nutu~ söyliyeceği ve oradan da Tunun berlayn.ln Boma aeyahatinl kendi efkln 
~de Foch kruvazörll ile Korsikaya gidecegi zannediliyor. umumlyeslne Franaız - İngilb anlqmuı. 

11 
tefu, seyahatine çıkacaktır. Paris, 20 {A.A.) - 1taıyaa. litıtrWı nm çok sathi bir ıey olıiuğu IUl'etlnde 

~ Och kru\'UÖrüne Algerie ve Bertin hakkında, Petit ~ Jdı aksettiriyor. Diğer taraftan MUIOUnl her 
'ile "~örleri ve keza bir torpido filotilll- ''Franaa ile İtalya arum4a ne 1* 'l'u.. halde İngiliz nuırlarile mutalebatmı g6-
t)U bır deniz ta~l filosu refakat nua ne de bir Koralka, Nla ve sa. me- rllpıek fltrindedlr. Fakat Çemberlayn 

Yecektır. aelesl vardır. Bu glbl JDeAleJer ortaya &· bu manevralan daha ıimdiden akim bırak 
"t>eııız genel kurmay reisile bir hava tılmalda çıkmaz. Her halele İtalya pilkO- 11111tır. ÇUnkU Avam Kamarumda yaptı-
' bir de kara generali Fransız BagvekL Jojik bir hataya dUımilftllr . ., iı beyanatta Romaya yeni bir anlagma 
~e l'et'akat edecek zevat araamda. bu- Figaro diyor ki: arqtırmak için değil sadece bir noktal 
~aktır. Bahriye nazın Fransız Ba3Ve- "Roma hUkQmeti Fransa ile fngiltere • nuarteatfıılnde bulunmak için gideceğini 

Korsikada kat'§ılıyacaktır. n1n arasını açmak için gayet açık bir ee· kat'! surette söyleml§Ur.,, 

sonra memleketimize de gelmesi ihtimali lara sığınan vapurlar seferleriiıe bqla • 
olduğunu söylemektedir. m111ardır. Karadenizde seferde . b'ulunan 

Kar ve tipjııin tesiri Akdenizde çok (Dtvamı 4 üncüdt) 

Yeryüzü insanlarının esrarı ... 

Vahşi kabileler 
arasında 35 yıl .. 

Medeniyet meşalesinin 
henüz tutuşmadığı meç
hul ve esrarengiz iklim
lerde yaşayan insanların 
hayatları , gizli ayinleri, 

gizli Adetleri ... 

35 Mile Avuıtralya, Okyanuıya, 

Amerika, Asya ve kutupların 

en vahıi yerlerinde yaf&llllf bir 

Almama dünyaya yeni İlfMlı .. 

ölimı tehlikeleri içinde çekilmiı 

fotojraflarla (HABER) yakında 

tefrikaya baılayacakbr. 
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Japonya tazyık alllnda 
Tokyo, 21 (A.A.) - Japon matbua. 

tı Hariciye nazın Aritarun geçen gUn 
ecnebi gazetecilere yaptığı beyanaan 
hariçte uyandırdığı akisleri tetkik ede· 
rek bugünkü §erait altında lngiltere ve 
Amerika tarafından Çine açılan kredi. 
lcrin Japonya üzerine tazyik yapmak 
ıuretinde telikki edilmek lazım geldi

HABER - Abam PGf'tul 

fstanbulda otobtb lmtlyazt belediye tarafından ku11am1mcaya kadar hu
sasl te§CkkUlleree lflııtllecek olao otobllslerln ecferlcrlnde lntham temini \'fl 

mo,·cut sakathklarm izalesi yeni belediye relslmlzdcn halkm beklediği işlerin ha. 
§Dlcla gc1e.nlorden blricllr. 

tik 15 olanh §Ofllr 'e bDet~Jlcrln mal sahi pi erile ortak olmala.n, ,ani 

lcat'i surette menedltmellc1lr.Ş1mcll1d usullin zam.l'lanın sayma~ tnznm yo!'..~ 
ki beJedJye reisimiz blJe yapılan n~rlyat üzerine ,·erdiği be~aontta bo haJOll' 
kabul ctnılJ, bu meselelerle me§gul oldu&u içindir ld otobh ımllsttmall d~ 
dularmm ortaya çıktltrmı SÖ)lemlştL "Yeni belediye reJslmlzden bu işin htpı""" 
bekleri~ 

ğini kaydeyliyor. 
Asahi Şimbun gazetesi Uzak Şarkta 

Japonya ile İngiltere ve Amerika ara
sında gerginliğin önüne geçilmez bir 

bunl&rm maq veya ye,'llllye yerine otobtta hasıla.tmcJau ondalık alınalan ualtl ~ 

----------~~------~~--~~------------------------------~--..-.------------------------------~-----------

mahiyet aldığını yazıyor. 
lio§i Şimbun, diğer devletlerin Ja. 

ponya aleyhindeki vuiyetlcri b" ne 
~ IE IHI ii 1~ ID IE v ıE . iMi IE IMllL IE -IK IE T ır lE 

. .. 1 , ,# 

:!u:a::u:u~~~nk~~;:nş:~~ı:; Tedavülden 'Radyo.da '' Fı·nlandı·ya 
byuıW:duRğunu tebarHnz e.tti.nyor.N kaldırılacak paraf ar • 1 k 

em oman arıcıya azırı . gecesı yapı aca B!lkreş, 21 <A.A.> _ co. N. B.> Ha.. Eskı kuruşluklarla yoz parahk , , 
nci~e nazırı a eomnen istifa etm~§. ve beş kuruşluklar toplanıyor E bi 1 k ti d TU ki • · A k d 
yerıne müsteşar B. Gafencu tayin edil- Bu ayın son gilnU tedavill mevkün- COe mem 8 8 er e yaşayan r er IÇIR 0 ara r8 JO· 
mJ~r. den kaldınlmıı bulunacak olan eski sunda böyle geceler tertip edilecek 
b' ~U~reı, 21 (A.A.) - Rador Ajana bronz bet ku~u'ldada yüz paralıklar An.kanı radyosuna k.o.I'§ı memleket dı.f yanm zengin bir tabaka.ımu teekll eden 

ıl nyor: ve nikel bir Jruruıluklar bankalar ve ımda görllleıı büyük sempati ve alaka Türk topluluğu Ankara rad)'OSuna braı 
Yeni Haridye nazırı B. Ga.fenc.o mal aa.ndıklan tarafından toplanmakta gözönilnde tutularak ve binlerle mektup' allkasmı mUtemadiyen yazdı.klan mek • 

Kral huzurunda yemin etmiı 'H vui- ve Merkez Bankasına teslim edilmekte- la yapılan mUracaatin yerine getirilmesi tuplarla göstermektedir. Finlandiya gece-
fesine ba.flamııtır. dir. için radyomuzda sık aık dost memleket- Binde bu doat Balta devletlnln eevimll 

B. Gafenco, 1892 de doğmuı ve Pa· Fakat ıu toplama iti arasında umul- leri alAkadar edecek ve Türldyeye ala- halkına hitap edilecek ve oradakl Tilrkle· 
ris üniversitesinden hukuk doktorluğu madık ıarip bir va.dyet ile k.a.tf Ia§tL kala.ııdıracak nElf!iyat yapılması takar • rln tamamen Orta A!fya. milziklerbıl tqı.. 
almııtır. · Kendisi, çok kıymetli bir ga. maktadır. Bu parafar toplandıkça piya.. rUr etmiştir. Bilhaaaa muhtelli memle • yan karışık elmal musikisi ve prkılan 
zetccidir. Umumi harbe tayyareci ota- k 
ra.k iştira'< etmiş ve yararlıktan ıebe. 

sada azalacağına mikta.rlan da artma • ketlerde toplu halde bulunan Türk kilt· radyoda çalınıp söylenecektir. 

tadır. lelerini aJAhlandıracak ve onlarm ma • Bunun için de Finlandiyadan bir musDd biT ~k '?tP1cl nlıanı ve İngiliz harp • 
sal ot 1't ~ taltif olunmuıtur. Bundan da bir 11clr kimıelenn bu pa· balU mtıziklerile kendilerine en yatın heyetinln Ankara radyosuna getirtilme· 

1oı;ç de Argus Ekonomik gazetesinin ralan şimdiye kllAfar sakıad kian anla- eekllde hitap edecek neşnyat yapılacak· sine ve bumda, nramırda bulunan Fin 
direktörlüğünü <!enıhte etmlı ve 1937 tılmaktadır. Bil de hallan her nedense t:r. Tilrklerlndçn de istifade «lllmeslne ka· 

yeni paralara 'lrarıı böyle bir lptilisı bu. Ö ;ı;.ı_1,.,.. -a rar ...... n-ıftttr de Timpul gazetedni ç•kannaya bll§la· ğrendi6........., glSre, Ankara röUyosu .. -~ • 
lunmaktachr. u ı ı nuıtır. D. Gaf enco, 1928 de nasyonal tık harld servisin! Finlandiya Türkleri Radyomuz zaman zaman uuy e gece er 

Şimdi tedavülden kalJmlmakta olan rti d .. tir çlltçi kabineıi esnasında harbiye genel için yapmağa karar verm13Ur. FinlruıdL te p e ece.. • 
bronz 5 kurutlu1clar 1341 aenealnde çı

sekreterliği va:üe!ini deruhte: etmiş 
kanlmtıtır. Bunların ikinci bir kalıbı da 

ve bilAhara kabineye hariciye. ticaret 
1926 senesinde yaprlmıt v~ piyasaya çı

ve milnakalat nezaretleri müstqan ola-
rak girmiştir. kanlmt§tır. 

Brc.nz yüz paraJıklar da gene 1341 

Sevdiği kızı yaralı
yan genç 

Ağır cezada Uç se
neye mabktl.m oldu 

Şilenin Pinti ltöyilnde sevgilisi HL 
mideyi tabanca ile yaralayan aığırtmaç 
Amin muhakemesi nihayetlenmiştir. 

Aziz bu cinayeti köyde Hakkı isminde 

birlniıı yanında çalıtzrken itlemiıtir. 
Patronunun kızı Hamideye tutulan A
z~. la%I Jcendilerine vermek istememe
lerine kızarak bir gün yolda rastladığı 
Hamideyi tabanca ile karnından ağır 

ıurette yaralamış, yap lan tedavilerle 
'kıZin hayatı kurtarılmıştır. 

Dün Ağırcezada bitirilen bu muha· 
kemede suçlu 18 sene hapse mahkfun 
edilmişse de y2şının kilçilklilğil ile su. 
sun tam teşebbüs halinde olmamaaı ha
fifletici sebep telakki edilmit ve mah· 
kfuniyet müddeti 3 6eneye indirilmit
tlr. , 

Gümrük kanunları fihristi 
Ankara, 21 (A.A.) - Gümrük mua

fiyetine mUteallik hUkilmler gilmrUk ve 
tarife kanunlan ve hususi ka:ıunlar ile 
pek ziyade dağılmıı olduğundan eüm· 
rlik ve inhisarlar vekaletince buruan 
tatbik edecek memurlarla alakal ların 
tetkiklerini kolaylaıtırmak üzere her 
birinin mevzuu ile taalltlk ettiği kanu
nun isim ve numarasını gösterir bir 
fihrist hazırlanarak gümrüklere gön.. 
derilmiıtir. 

Atatürk tÇin Vilno'da 
Toplantı 

Varşova, 21 (A.A.) - Vilno'da bU. 
yük kurucu Kemal Atatürk için bU.. 
;Dk bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan 
bda Polonya, Türkiye ve bUyUk TUrk 
kurucusu hakkında koof eransla.r ve 
rlmi~. 

ıeneainde ve 1926 da dar\Jc:c:ılmiştir. 

Oamanh hilt<-'°Jınetine a;t kırk para
hklarm ise :u!:>u asn geçen bir tarihi 
vardır. Bu pa.alar ilk defa 1327 tarihin
de yani hürriyetin ilarundan biraz letl· 

ra baaılmıftır. 
Fakat ondan Sünra bu parua~c'an mil 

teaddit defalar ve Cumhunyeun illnm
dan ıonra da bir kaç defa tek:ar basıl· 
dığı mal\ımd11r. Bu paralan:ı 1341, 
1926 tarihlilerl tedavillde buhınduğu 

gibi 1327 deki ilk baskıları da vardır. 

Vinç vagonları almacak 
Devlet Demiryollan idaresi, çok 

ıenlşlemi1 olan Demiryollan ıebeke
mlzde yUk nakliyatının da o nisbette 
çoğalmış olduğunu, ağır yüklerin bir 
yerden bir yere nakline olan ihtiyacı 
göz önünde tutarak Devlet Demiryol· 
lan için yeni.den vinç vagonlen ısmarla. 
mağa karar vermiıtir. 

Verilen karara göre Devlet Demir
yollan için 12 adet vinç vagcnu yaptı· 
nlacak veya satın ahnacakt:u. Naha 
Vekileti bu çok mOh.im it için 3150.000 
liralık uhdsat vermi§tir. 

-o-

Tepebaşı tiyatrosunda tamir 
Belediye, sahnesi yeni bir ıeki1dt ya. 

pılmıı olan Tepebap tiyatrosuwia Jne
mcn yapılmıt olan tamriatl rağmen ye
niden bazı tamirler yapılmasuıa 'karar 
vermiıtir. Bu tamirat acilen yapılacak· 
trr. 

Demir çimento 
fabrikası 

KarabUkte bir fabrika daha 
kuruluyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Yakında faa. 
liyet.e geçecek olan Karabük demir f ab 
rikast:1da artacak olan demir curufun. 
dan çimento !stlhSall suretiyle istifa. 
de etmek maksadiyle Sümer Bank Ka 
rabll.kte bir demir çimento fabrikası 
kuracaktır. BugUnkU projeye göre. 
fabrikada gUnde 450 ton demir <;imen
tosu istihsal edilecektir. İleride bu 
mlktarm günde 800 tona ibliiğı için 
fabrikanın tevsii mümkUn olacaktır. 

Doçent ve asistanlar terfih 
edilecek 

Ankara, 22 - Maarif vekaleti, doçent 
ve asistanların terfi şcldlleri üzerinde ye
ni bir kanun projesi hazırlamaktadır. Pro
je ile finiversitedeki doçent ve asistanla· 
rm sayısı çoğalmakta ve asistanlar için 
dereoeler konulmaktadır. Bu suretle asis
tanların maaştan artacaktır. 

Rumanya veliahdmm 
motörüotu Haliçte 

Romanya veliahdi iı;in alınarak Kösten· 
ceye götürillmek ilttre limanımıza gelen 
Tayf un isimli motörbot Haliçte fabrika 
ve havuzlarda temizlenmektedir. Motör 
bot bazı kısımlan monte edildikten 
sonra Köstenceye gidecektir. 

Tonton amca 
kazazde 

Almanya ile 
kredi müzakereleri 

Heyetimiz dun Berline gitti 
Almanya ile yapılacak 150 milyon 

marklık kredi anlaşmasının müzakereleri· 
ni yapmak üzere hariciye vekrueti umumi 
katibi Numan Rıfat Menemencioğlunun 

riyaseti alundaki heyet dün ak~ eks
presle Berline doğru hareket etmi~tir. 

Heyette Numan Rıfat Menemencioi· 
lundan başka Ziraat bankası umum mü· 
dür muavini Cezmi Erçin, Maliye vekA· 
leti nakid i~eri umum mlldiiril Celftl Sait. 
Türkofis başkanı muavini Celft.I, hariciye 
umumi katipliği hususi kalem müdürü 
Cevdet vardır. 

Numan Rıfat Menemenciollu Ankara· 
dan hareketinden evvel Cumhurreisimiz 
İsmet lnönü tarafından kabul otunm~ 
tur. Heyetimiz, Atman milli ekonomi na· 
zın Funkun Türkiyeyi ziyareti sırasında 
karsılığının malla ödenmesi suretile tek
lif ettiii 150 milyon marklık kredi müza· 
kerelerini ikmal ettikten başka Türk • Al· 
man ticaretinin inkişafı hakkında da gö· 
rüşmeler yapacaktır. 

o 

Zelzele Mmtakaıına 
Sevkolunacl!.k Malzeme 
Ankara, 21 (Hususi) - Km;ehir-

Yozgat ve Keskin mmtakalarmda yer 
sarsıntısı inşaat ve tamiratında 
kulla'Jılmak üzere Kızılay tarafından 
sevkotunacak inşaat malzemesinin devlet 
demiryollarında parasız nakledilmesi 
hakkındaki kanun lfıyihnsı bütçe eneli 
meninden geçerek ruznameye alı:ımt1-
tır. 

Diş hekimleri üc~ 
tarifesi 

Sivasta müşterek tarift 
yapıldı 

Sivastan haber verilen b1r yeniU) ~ 
rimiulekl alakadar mahafilde bU)~ 
dikkat uyandırnnetır. _,,. 

Sivaatan verilen habere g5re, bU ':.J 
de bulunan yedi die tabibi blrl~ 
memleketin lktıaadl vufyeWe rJJ~ • 

olan hallan Meme kabUyetlnl •e r,I 
yaıubqmda olarak lct1mat ve 81h~ 
lan tetkik etmf31er ve memleke ,. 
ilk defa olarak mUgtcrek bir tedtı.~ ~ 
retf tatblkma karar verm~lerdlr. ':;
neticesi olarak Slvaa die tabipleri , 
edecekleri tarifeyi ve ~ylece ge~ 
davl gerekse konsültasyon fçin ata;,f_ 
n UcreUerl tablt etmişlerdir. :SU , 
nJn huauslyet.t. almdlye kadar aınaa'~ 
retlere nazaran çok daha qağı !JV 

makta olueudur. 
Şeh.rlmlzdekf dl§ tablpterl bdat~ 

klınler de bu mtlfterek tarl!e lfln1 ' 
btr alAka Ue kar1Jlam?Şlardıl". B~'°' 
tabibi ve hekim adedi nUfuaa ıı'İ 
çok fazla otan tıtanbulda bOyle btr -..J 
lmkA.n bulunup bulunamıyacağı mUDV" 

mevzuu olmaktadır. ~ 
tstanbulda tıp muhiti ~yle bususb'~ 

arzetmektedlr 1d fazla hasta gebıl~ 
tı;fn neretterlnt ancak pek zengin b 1' 
rm tahammnt edebileceği blr bac!d~ 
setten hekimler oldu~ gfbt 1ıasta ~ 
mayrp Etlbbs Odam yardnn san ',/ 
yardrmne yat5TV8ll ve ~k fena bayıtt 
bı.r1 t~nde bulunan doktorlar da '.J' 

---"'-~ 

Devlet sorası ltanund 
kabul edildi _ _JJ 

A"3kara, 21 (Telefonla) - ~ 
Devlet ŞClrası kanun liyihaaı ~, 
görUtmelerini tamamlanu§tn'. Ş~ 
nm tevhidi içtihat karan vermek ;J 
kı tanınıp tanınmaması Ur.erinde cJ! 
hararetli müzakereler olmut. neti ~ 
tftraya bu hakkın verilmesine ~~!: .. , 
çe exUmeninhı teklifi kabul ecıııw-
tir .. 

-....O • 

ikinci Fotoğraf Sergİ•~ t 
Ankara, 21 (A.A.) - Matbu& ,, 

mum mUdürlüğü tarafından eeJ1l '°' 
vinde hazrrlanan "Tilrkiye ta.rib•. fD' 
zellik ve iş memleketi., adlı lkinCl f 
to sergisi, önümUr.dckl cumarıesl 
nll açılacaktır. 

11 Vali Tekaüde 
Sevkedilecek ~ 

Ank&ra. 21 (Huausi) - Dab 4, 
Vekfiletl on bir vallnln tekaUde ,eli' 
ki hakkında bir kararname projeli~ 
zITlamaktAdır. TekaUde se~k~i~. 
"8lflerln ekserlal yqlan Deri oıanıar'" 

MeviOdu Şerif 
Eski Darbhane mUdUrU merhum ~ 

:thaanm eti Bayan Fatma Fermetin tıJ!I; 
na ithaf edilmek Uzere l5ntımllzdeld fi* 
martest gllnQ lSğle namazını ınnte 

Abarayda Valide camilnde mevıtld ~ 
nacaktır. Merhumenin ailesini tanJ),.ııdl' 
Jarla ama edenleı1n teeriflet1 rica otuO 
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Parti Kurultayı 
Pazartesi sabahı toplanıyor· 

···-- ·-·---------·--··----····· .... 

tÇERDl!;: 

• Şehir planı üzerine belediye taraf m
dan i"stcnen bazı izahata Prost ve bele· 
diye fen heyeti tarafından bir rapor şek
linde cevap verilmiş ve Dahiliye vckfileti
ne gönderilmiştir. 

Okmeydanı 
cinayeti 
esrarı 

~Ydanı cinayetinde bazı yeni sa!
Zab ltleydana çıkmış bulunuyo·r. 

Münhal mebusluklara 
gösterilecek namzetler 
Emekli general Cafer Tayyarın mebus 

namzedi gösterileceği söyleniyor 

J ATATORK 
1 için yapılacak 

mezar 

• Belediye Taksim bah~esi için yeni 
bir proje hazırlamaktadır. Bahçeye gir
mek serbest olacak ve duhuliye alınmıya

, caktır. 

ıta üç gündenberidir Arap Murat ve 

ei~asan refakatile maktul lhsamn kan
~ ~selerini aramakla meşgul olduğu hal 
~ aınanuştlr. 

Ankara, 22 - Bütün vilayetlerden sebepleri anlatacak ve bundan sonra c-

ec;: sabah gene suçlularla birlikte Top· 
~a gidilerek kuyuda taharriyat ya
lalct .~tır. Arap Murat, kanlı elbiseleri bir 
ltle,.~e keserek ufak parçalar halinde des
~ 1P bostan kuyusuna attlğım söylediği 

parti kurultayında bulunacak murah - bedi Atamızın aziz hatıraları anılacak .. 
haslar gelmeğe başladı. Oteller tama- tır. Usulen se~ilecek iki başkan vekili, 
men dolmuştur. Trenlerde de yer bul- altı sekreter ve 15 nizamname komis. 
mak müşküldür. yonu azası, parti nizamnamesinde yapı

ı.ı~Uçlunun gösterdiği kuyu bugün bo
ı~ış \•e içinde elbise bulunamamıştır. 
"Gp Murat: 

Parti kurultayı yeni bir siyasi faali
yetin başlangtcı addedilmektedir. Mün
hal 18 mebusluk için gösterilecek nam
zetler hakkında muhtelif rivayetler var-

~.Ben buraya attımdı! diyerek fazla dır. Son verilen haberlere göre, namzet. 
~ t Vermemiştir. ler arasında Pariste bulunan eski Millet 
~ Utün sıkıştırmalar boşuna gitmiş ve Meclisi Reisi Doktor Adnan, emekli 
~evvelki ifadesinde ısrar etmiştir. general Cafer Tayyar ve eski Denizyol

\ı.A ~~sonra Arap :Murat\~, ~or Hasan ları umum müdürü Sadeddin de vardır. 
!arı "«lisede ismi geçen Remzının çalıştık· Evvelce isimleri bildirilen Hüseyin 

'fe Yattıkları Nasibin ahırına gidilmiş Cahid Yalçın, Kazım Karabekir, ve Rı-
t taharriyat yapılmıştır. za Nurun namzetliklcrine muhakkak 
l\rap Murat kuyu başında, lhsamn el· nazariyle bakılmaktadır. 

la !erini çakısile kestiğini ve sonra kuyu· 
ba attığını ve çakısını da ahırda yatağının 
~ Slıcunaa bulunan eski ceketinin cebine 
~~Uğunu söylemiştir. Yapılan araştır
~ ~la hakikaten !\luradın söylediği 
~ bulunmuş ve ayrıca ot yatağında 
~e iki kuruş ufak para bulunan bir 
• . Cüzdanı görülmüştür. Ahır sahibi 
~bin Murada ait olduğunu tasdik etti

~~ Cüzaanın içinde 17-18 yaşlan?~a bir 
.:.~. tocuk rcşmi bulunmuş, kendısınden 
... \Umuş, tarak fabrikasında çalışan Ce
~ adında bir delikanlı olduğu anlaşil-

ır. 

~il hadise, J\rap Muradın ahlaki vazi· 
. ., ilıerinde bir inceleme yapmağa Jü· 
~ &östermiş, fakat, gerek Nasibin ifa-

1 \ıe- gerekse diğer ifadeler bu ciheti 
ıt etmemiştir. 

Parti Kurultayı Pazartesi günü saat 
1 O da Parti Genel Başkan vekili Celal 
Bayarın bir nut'kuyla açılacaktır. Baş. 
vekil bu nutkuyla, parti kurultayının 

vaktinden evvel t:>planış hakkındaki 

Nevyork Sergisine 
gidecek bir memur 
Ankara, 22 (Telefonla) - Nevyor'lc 

sergisindeki Türk paviyonunu hazırla
mıya ve idareye memur komisyon reisi, 
eski Merkezbank müdürü Salahaddin 
Çam'm istifa ettiği bildirilmişti. 

Söylendiğine göre, Salahaddin Ça-
mın istifası, kendisinin bu vazifeye ta 
yininden evvel sergi işlerine alınan bir 
memurun sergi tahsisatından mühim 

bir miktar para ihtilas ettiğini öğren

mesinden ileri gelmiştir. Bu memurun 

şimdi ortada olmadığı söylenmektedir. 

?ııtaahaza zabıta bugün tarak fazrika· 
~a ~lışan Cçmali sorguya çekecektir. 
~ asip sözleri arasında maktul İhsanı 
ıı .tnadığmı da söylemiştir. Bu sırada ba 

~ııns;1er Arap Mu~adm bir ~~fta kadar 
eı bır kuyu çengelı bulmak ıçın komşu· Gerek bu meseleye, gerek serginin a~ıl-

~ıı?an ihtiyar bir kadına m~rac~at et· ma zamanına 4 - 5 ay kaldığı halde he· 
~ili, iddia etmişler, bunun uzcrıne bu nüz Türk paviyonunun in§asına ba§• 

Ilı 1ntn evine gidilmiş ve isticvap Qlun- lanmadığı hakkındaki §ayialara dair bir 
11Stur sual takriri verildiği de dönen riva-

lll ~adı~. filhakika Arap Muradı tanıdığı· yetler arasındadır. 
~fakat bir kuyu çengeli aradığını bil· (HABER - Muhabirimizin tele
fılıtıaği~i, kendisine böyle bir mür~~at fonla verdiği bu haberde ortadan kay· 
'1 dıgını zaten Arap Muratla goruş· bolduğu şayiası dönen memurun adı iyi 
~ ~lerini ve zira kendisinden korktuk· işidilememiştir. Bunun "Şakir,, olmak 

ııı SÖylemiştir. ilitimali vardır. ) 
~tap Murat, bundan önce askerliği za· ============================ 
k ~ında 1·andarmalık yapmış ve iki yıl 
:"lCI vazzuh edeceğini dü~ünerek bu delili a· 
ı... ar te\kifhanede bulunmu. ştur. Zab.ıta, 
"il ramak tadır. 
t .?lıaıinin Arap Muradı cınayet delıllc· 
~:' .. iınhada ustalaştırmış bulund~ğunu Elbiseler bir Klücadele olup olmadığını 
~ }Unerek elbiselerin kuyuya atıldıgı hak da gösterecek ve başka yerlerinde vur· 

lldaki iddia~mm zçı.bıtayı aldatmak mak ma veya bir başka ~ekilde öldürme te
dıie olduğuna kani olmuş ,-e elbiselerin şebbü lerini meydana çıkaracaktır. 
lılrna 1 ihtimali etrafında tahkikata baş Suçluların kendi aleyhlerindeki en kuv· 
llıı~tır vctli delil olacak elbiselerin bulunması i· 

li ~Und~n sonra zabıta, Arap Murat, kör çin zabıtayı başka yollara sevketmeğe ça· 

ıı.~~n ve Remzjni~ devam .e~tikleri I.s~ lı;tıkları anlaşılmaktadır. Zabıta bugün 
··ı.qllın kahvesine gıderek sahıbı lsmaılı tarak fabrikasında caJışan Cemal Ye kah· 
~g~Ya çekmiştir.Arka51ndan da su_çlu.~a· \'eci lmıail ve daha Arap Muradı ve kör 
t cınaret günü rakı aldıkları yen gos· Basanı tanıyanları isticvap ettikten son
;rrnclcri için Edirnekap1ya gidilmi§tir. ra elbiselerin satılması ihtimaline kar~ı 
r-.ıalıkikata bugün de ehemmiyetle devam elbise satılan yerlerde incelemeler yapa· 
"'l lec,.ı.-4· caktır. l "-'\lir. 

t lenuz elbiselerin bulunmasını kolaylaş 
dıtacak bir iz ele geçirilmemiş ve suçlular 

~ ku~uya atmak hikayesinden başk~ bir On yılda görülmemiş 
hıı Söylcmemi,Jcrdir. Her ihtimale ·a:şı kara kış 
a ha\ alideki kuyular hemen tamamı le 

lacak tadliatı tesbit edecekler ve hazır-
layacaklar.ı: projeyi kurultay umumi 
heyetine arzedeceklerdir • 

Bu projenin umumi heyetçe müza
keresinden sonra Partinin yeni genel 
başkanı seçilecektir. Yeni başkanın se. 
çilmesini müteakip 'bir hitabe ira.d e
deceği tahmin edilmektedir. 

Parti kurultayında bulunan İstanbul 
mümessilleri cumartesi günü Ankaraya 
hareket edeceklerdir. Bütün valilerin 
kurultaya iştirakleri imkansız görüldü
ğünden memleketin her mıntakasından 
bir valinin bulunması kararla§tırılmı§
tır. İstanbul valisi Lutfi Kırdar kurul. 
taya iştirak etmiyecektir. Kurultayda 
bulunacak valiler, Ankara, Kastamonu, 
lzmir, Samsun, Erzurum, Edirne ve 
Mersin valileridir. 

Leh Yahudileri 
( Başlarafı 1 incide) 

Biz, yahudilere karşı cebir ve şiddet is
timaline ,.c haklarında ifratkarane mua· 
meleler yapılmasına muarızız. Fakat ya
hudilere karşı yapılacak olan iktisadi mü
cadeleyi "ticaret, küçük ve büyük sanayii 
Polonyalışlaştırmak,, için fevkalade arzu· 
ya ~ayan ve rasyonel addediyoruz. 1kti· 
sadi hayatunız için zararlı ve pahalıya 
mal olan yahudi mutavassıtlığını da or
tadan kaldırmak istiyoruz. Polonyanm 
kültürel ve sosyal hayatı, yahudi veya ec· 
nebt her türlü tesirlerden azade olarak 
Polonya zihniyetinde istinat \'e isliklfılini 
muhafaza etmelidir. Fakat Polonya, yahu
dilerin kolonizasyonları için Polonya mil· 
lctinin kesesinden para sarfedilmesini is· 
tememektedir. 

Dün "milli birlik kampı,, tarafından 

parlfunentoda verilen ve ilk defa olarak 
yahudi meselesini parlamentoda a~ıkça 

mevzuubahs eden istizah takririnin hüku
meti, Polonyadaki yahudiler miktarının 

tenzilini istihdaf eden bu çetin meseleyi 
müsait bir surette halle matuf enerjik bir 
gayret sarf ma sevketmekten hali kalını· 
yacağı muhakkaktır.,, 

Varşova, 22 (A.AJ - Gazetelerin gece 
çıkan .nüshaları, birind sayfalarını bir 
milli birlik kampının yahudi meselesinin 
halline dair olan istizah takririne tahsis 
etmişlerdir. 

Bu gazeteler, bu meselenin Polonyanın 
dahili hayatında son derecede ehemmiyet

li olduğunu \'C acilen halledilmesi lfizım· 
gelmekte bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler, Polonyanm yahudi meselesi
nin bir hal suretine iktıran ettirilmesinin 

bu derecede müstacel bir mahiyet iktisap' 
etmi) yegane memleket olduğunu kaydet
mektedirler. 

Ankara, 22 - Atatürk için yapılacak. 
mezar hakkındaki rnporlarr tetkik et·i 
mekte olan komisyon dün Ba§vekalet i 
Müste§arı Kemalin reisliğinde toplanJ 

mıştır. Komisyon bu hususta verilmişa 
olan 6 - 7 raporun tetkikini bitirmi§· i 
tir. Raporlar içinde GUzcl Sanatlar Aka-E 
demisi profesörlerinden Tavt'm rapo.i 

1 
ru da vardır. Komisyon yakında. umu· i 

..~~-~~~~-~-~~~~T..~~~~~····-·-··· ... I 
"Aynaroz kadısı,, 
filmi menedilmedi 
Alakadarlar verilen haberin 
doğru olmadığım söyliyorlar 

Mevzuu Müsahip .zade Celalin bir 
piyesinden alınarak ~evrilen "Aynaroz 
Kadısı,, filminin menedildiğini bazr ga. 
~eteler yazmaktadırlar. Filmle alaka
.dar müesseseler tarafından verilen ma
lumata göre "Aynaroz Kadısı,, mene

dilmemiştir. 

Menedildiği şayiaları, filmin bu haf
tadan itibaren lstanbul yakası sinema
larında gösterileceği ilan edilmişken 

gösterilmemesinden çıkmıştır. 
Bu teahhürün sebebi ise filmin An.. 

karada tetkikine lüzum görülmesi
dir. Filmin bir k.opyesi Ankaraya gön
derilmiş ve alakadar müesseselere ge. 
len haberlere göre men'i mucip bir ta~ 
:rafı görülmemiştir. Film gelecek çar
§ambadan itibaren tekrar gösterilecek. 

tir • 

Trakyada zirai kalkmma 
faaliyeti 

Edirne, 21 (A.A.) -Trakya köyleri 

için geçen sene Edirnede açılan Tanm

başı kursundan mezun olanlar köyleri
ne dağıldıktan sonra kurs ikinci devre. 
ye girmiş ve biı devre için gene dört 
vilayetten hepsi ilk mektep mezunu o
lan daha 40 köy çocuğu gelmiştir. 

Bunlar küçilk ziraat sanatlarına ait 
aıneli ve nazari olmak üzere bir sene 
ders göreceklerdir. 

Diğer taraftan Çorlu - Boğa büyüt
me çiftliği dördüncü devre olmak üze .. 
re 100 mevcutlu kadro ile açılmıştır. 
Yeterin er müşaviri Şevki Özer vila
yetlerde küçük boğalıklar satın almakta 
ve sevkiyat işlerine nezaret etmektedir. 
Bunun ı 5 güne kadar arkasr alınacak
tır. İnanlıda kıvırcık koç çiftliği de a
çılmıştır. 

Şehir Tiyatrosundan 
Semiha Berksoy 

89rlinde opera tahsilini bitirdi 
Berlin, 22 (Hususi) Berlin Opera mek. 

lehinde tahsil etmekte olan Türk artisti 
Bayan Semiha Berksoy tahsilini bitirmi§ 
ve Berlindeki devlet operasında. zor bir 
Imtihanr bilylik bir muvaffakıyetle ver· 
mi§ tir. 

Kıymetli Türk artistine operalardan 
birinde yakında bir rol ı,-crilecektlr. 

rısıııa koşup hir kiısc yosurclu 
göstererek: 

- B:ık knrıeığım, ılenıiş. Heri
fin öirhem tarafına senin altın 

ta~ıştır. D ÜXYA \:1 hir t~l~ş s~r~ı. 
C:ınayef kt 1 lhı::amn 52 lirasına . Orı y) ıldnnherıdır son~l· 

dın, cr'kck' öliiyorlıır. rıclcri, bayırlan, nehirleri, i.lcre· hilcziğiJJi :ıttım, :ığır çekli ne cok 
Ilurnlarda ne fıı· tııııı Y:ır, ne Jcri herhnya eden, binlerce insa~ yoj:!urt tıldım l laın . I~ ma u : . . . mcmış sogııkl:ır oluyormuş 1\e• 

t d aan ırtıkap olundugu tahmın edılmek birlerde, Jinınnlnrdn hnnkizlcr 
ır. görii!üyormıış, yollnrı karlar iirl-

J:;.lbic:cl · b 1 ası surluları.n di· miiş, fırtınalar .denizleri kudur!· 
~t r erın u unmam ' ;)' muc yapurlar ışlcmez olmııcJar 1 ad ı · · hak.k t· ;• ., ' talı . e ennde de bır ketum veya ·ı ·a ı her yere santimetrelerce kar rlü)· 

tı( gibi noktaların mevzuubahs edilme- miiş, tipilerden yiizlcrce insnn 
ı.~e S<!beb olmaktadır. Maahaza şimdiye güç kur~u~muş :_e n~hayet lııgil-
~da . . . terede 2a ınsan olmuş . 

. r ele geçen delıllcr ve dınlenen şahıt- Diinyadan nj:ınslnr yağıyor; 
~ bızzat suçluların ifadeleri ve mavakaa soğuktan adnm öliiyormuş. 
t Utabık izahları kendilerinin İhsanın ka Hn~bı~ki ~vr.ı.ıpnnın garp ucun 
lieri ' • .. .. . . . da buyuk hır ulkedc, Asyaııııı 
~ olduğuna katı hükum verdırmıştır. şark ucunda yiiz binlerce insa· 
de ~ zabıta tahkikatı ikmal vaziyetin- nın yurdunda şarapneller, toplar 

Ulunduğu \'e bilhassa elbiselerin ele kurşunlar, l~oınhalar, ~azl:ırla 
~tnes· ·ı . . . . yer~cr olcv sulunlan fışkırıyor. 

ı ı e cınayet şeklının tamamıle ta· Dinlerce insan, ~;oluk, çocuk, ka-

kar yaHıyor, ne soğuk \'ar, ne ti- nııı ölümüne scbch olan tankları, Knrısıda bir leğen getirip: 
pi f{öriilüyor. Anın, 2:; değil yüz· toplıırı, tnyyorelerf, torpidoları - Dak kocacığım demiş. H:ıni 
Jcrce yirmi beş insan ölü~ or. fırtınayı nesi:.tıib:ıhor karı bi~ f rnndan aldığın o lıül ük halıyı 

Biçare tabiatin elinde fırtına, yılboşı elllencesi z:ızelcyi lıir 'er~p bu leğeni. nl.dım. Budnl:ı 
7.Clzelc, kar ı·e yağmurundan bn~- çarlston dansı h~linde düşün· herıf aldondı, gıttı. 
lı;a nesi ,·ar? ıHirecek kadar korkunçtur. Hey Hoca <lıişünmüş ve cev:ıp ver-

Yiiz yılda bir scmatl:ın bir ta5 gidi beşeri) et hey l miş: 
düşecek de, üc hcş insan iizcri· Kendi ~a~ığını .sö.nueyip baş- - nir tnraftan sen, bir tarar-
ne isabet edecek de adam ölecek. k~sı~ın .sozuntl~kı 5öpü cören tan l•cn k:ırıcığım çabuk sermn· 

On yılda hir fırtınalar kopn- bıcnı ":. ınsanl~r ·-' :ırsın 25 kişi ycyi keclıl c l iikleriz. 
cak, karlar yağacak, seller taşa- de soı;ukt.an olsun, kıtlığına kı- Böylece: 
cak da 25 insan ölecek, kırk yıl- rağı mı gırd~? Bir taraftan tabiat Ye tlij:ier la-
da bir zelzele olacak da üç beş 1nsanlar hır yılıla yarım mil· r:ıflan biz nüfus sermayemizi 
ev çökecek, birkaç insan can Ye- yon daha artrnışlar. Bu sıeai:;a çabuk kediye yükler.iz ve böylece 
recck.. kar mı da:ronır, bu artmaya insanlarile lıirlikte zalim tnhint, 

Yıll:ırca, lıcı:giin, lırr nol in- ıliinya d:ır g~lir. ııı:ızliım medeniyete m:ılğliıp o· 
saıı denen ınahlükun dağları, te· ?\asreddin lıocn ~vinerek ka· lur. 

• Dcnizbank vapurlan için yetiştirile
cek ahçı ve kamarot kurslarına şimdiye 
kadar elli ki~i müracaat etmiştir • 

• Köprüdeki Kadıköy iskelesine, Kadı· 
köy veya Haydarpaşaya gidecek vapurla
rın kolay tefrik edilebilmesi için yeniden 
elektrikli tertibat yapılmıştır. 

• Maarif vekaleti tarafından önümüz· 
deki mart ayı içinde Ankara sergi bina
sında bir on yıllık neşriyat sergisi açıla
caktır. 

• Yılbaşından hazirana kadar meıi ola· 
cak muamele vergisi mevaddı iptidaiye 
tenzilat listesi vekiller heyeti tarafından 
tasdik edilmiştir. 

• Maarif müdürlüğü şehrimizdeki ilk ve 
orta mekteplerle liseler'ae önümüzdeki se
ne gelecek azami talebe miktarını tesbit 
etmeğe başlamıştır. 

• Ayın 27 sinde Ankapda toplanacak 
olan büyük ziraat kongresinde tetkik edil
mek üzere İstanbul sanayi birliği tarafın
dan bir rapor gönderilmiştir. 

• Türkiyede meccanen okumak üzere 
Hataydan 25 talebe gelecektir. Hataylı 
talebeler lskenderundan hareket etmişler
dir. 

• Yılbaşından itibaren meriyete gire
cek olan devlet sennayesi ile kuruan mü
esseseler hakkındaki kanunun tatbikatı
na ait hazırlıklara devam edilmektedir . 

• Adli evrakın posta vasıtasile tebliği 
hakkındaki kanun layihası mecliste bui\in 
lerde müzakere edilecektir. 

• Çocuk bahçeleri hakkında belediye· 
nin tetkikleri devam etmekiedir. Yalnız, 
bunlardan evvel mekteplerdeki bahçelerin 
ıslahı daha muvafık görülmüş ve bunun 
için hazırlığa başlanmıştır. 

DIŞARD.b,: 

• Pariste dolaşan şayialara göre, Leôn 
Blum, kanunusani ayı içinde bir tetkik 
seyahati için Amerika birleşik devletlerine 
gidecektir. 

• Eski Litvanya finans nazın doktor 
Karvelis, trenle Mernelden gelirken Kov· 
no istasyonunda polis tarafından tevkif 
edilmiştir. 

• Mısır başvekili Muhammed Mahmut 
Filistin konferansının şubat başında top
lanması muhtemel bulunduğunu bildir
miştir. 

• Arnerikada nazır muavini Sayre, Va· 
şingtonla Sidney ,(Avustralya) arasında 

dünyanın en uzun .(15.000 kilometre). tel
siz telefon irtibatını açmıştır. 

• Belçikada hükumet meclise hava mü· 
dafaası teşkilatı hakkında bir proje ver
miştir. Bu projeye göre, 15.000 kişilik 
bir hava müdafaa kıta~ te,.kil edilecek 
ve müteaddit tayyare filosu techiz oluna· 
caJ.."iır. Masraf yekfmu bir mil~·ar 200 
milyon franga baliğ olacaktır. 

• Almanyada Thuringe hususi mahke
mesi, kaçmak için diğer bir mevk-ufla bir
likte bir muhafızı öldüren Peter Forsten 
isminde birini idama mahkum etmiJir. 

• Cenubi Slovakyada evvelki gün Ma
carlarla çıkan hudut hadisesi kapanmış
tır. Hudutların tahdidi için Macar ve Slo
vak makamatı tekrar müzakerelere başla
mışlardır. Bu milzal{erelcre önümüzdeki 

haf ta devam edilecektir. 
• Slovakya diyetinin ilk toplantısı, 18 

kanunusanide Bratislavada üniversitenin 
büyük salonunda yapılacaktır. 

• Polonya ve Litvanya ara_mda bir ti· 
caret muahedesi imzalanmıştır. En ziyade 
mazharı müsaade millet esasına dayanan 
bu muahede, scneYi altı milyonluk mal 
mübadelesini istihdaf eylemektedir. Mu
ahede, 1 kanunusani 1939 tarihinde meri-
yet mevkiine girecektir. ~ 

• İngiliz kralı Georges, ailesi efradı ~. 
birlikte noel yortularım geçirmek i~. 
dün Londradan Sandringham şatosuna 

hareket etmiştir • 



22 • 12 • 938 Perşembe 
1'i1rl.:lgt J{aduo /Jlfu:yorı /'osfulurı 

TINlKll"E UAD\'OSU 
ANKAHlı llMJl'OSU 

D:ılg:ı mıınlu~u: 

1G39 M. 183 Kcs.1120 f'w. 
T. A. Q. 39,il ~I. 15Ht:ı 1-\cs.I 20 l\w. 
1'. A. P. 31,iO M. lltıi:> K<"s.I 20 l\v.·. 

18,30 Tiirk muziai (ince :ı7. fos 

hl. rn,:;;; 1'onıısıııa (ılrıını ı.:ıalil. 19,15 Sa-
1 

al ny:ırı ı·c lı:ıltt>rll'r. 19.2j 1'lirk müıi~i 
(ince s:ıı f:ı~lı dl·111111). :W ~hıı.ik ı kuı:ük 

orkulra ı;::ıkısı): 1 - K:ıu.erin l\al:ırın ;ı I 
( ıtuıJol( Kııtnı'1). 2 - B:ıllerina (Felclköl
lcr). 3 - Pıınınc f>Ur un cnfnnl derilnl 
(~luri' 11:1\·cl}. 4 - Siııg, Sing, Siııp \"ii. 
ı:::elcin O'ııııl Prcil). fı - Cn\•otin cnaro . 
Ci - Klclnc melodi cı:rnnı Grothe). 7 -
Snk!ofon olo (\':ıl ). 8 - Tnnzende ller. 
ı:l'ıı (C:ıcrniL:). 21 So:ıt ayarı TC Parokoıı 1 Tcy. l\fak. Bors:ı. 21,10 Tcımil Cfolm:ı lln
nım malıkcınede) komedi. 21 ,30 Türk ıııüzi-1 
~ı (şarkılar ''e s:ı7. c~crlcri). 22,15 l\onuş.I 
nıı:ı. 22,:ıo ~lür.ilı: (hir operanın tanuınıı). 

23, 15 • 2~ Son lınlıcrler ve ya rıııki prog. 1 
r:rnı. 

Ankara radyosunnn 
yarınki programı 

Optra ı•e senfoni J.onsulrri: 
9.10 Brcsl:ı\': DeetJıo\·cn ve~. 

9.10 Lcipziıı, Hamburg: Pucclni. 
9.30 ı.ondra (R.): ''l\lcsslııh" (Hande!). 

10 Roma Gr., Dcrlin (uz.un dolg:ı) · 
Puccini progromı. 

lO ı·urino Gr.: "Arlesiann'' (Cilc:ı). 
10.30 Slr.ısbu?: MosscneL 
Oda musikisi ve konserler: 
6.SO StokhoJm: Se' kuaMelleri. 
7.30 Berlin (uıun d.): Drahms \"C YoH'un 

şıırkıları. 
8.30 Pnris (P.T.T.): Keman \'e piyano 

ile son:ıllar. 
J0.20 Köııigshcrg (ıteilshel"g): Sark1, pi. 

lOnO. 
12.5 Yarşoı·a: Kcm:ın, piyano. 

J,
ts. l:onfcrans ve konuemalar: " 

' !)0 Budapeşte: Noel'e dair piyes. 
O lleromünsler: 1938 Nocl'I. 

. O Nopoli gr.: "Glauco" (Morsclli)'. 
1 .30 Paris (P.T.T.): "B:ıslibndclmeı l" 

(Tolstoy'un eserinden piyes ştkllne 
lco)·an: Henri Bntaille). 

1/afi/ musiki: 
8 \·:ırşol'e: Orkestra, ~:ırkı. 
9.10 Münih: "Paganini" (Lehar)'. 
ıo J\oma gr. Bcrlin (uz.un d.): Pucclni. 
l 0.30 Bordo: Operet ınusikfsi. 
11 Ilııdap~I: Halk orke trası. 
1 t.30 Dirçok A lmnn jstasyonlnrı: Halk 

musikisi. 
nuru mıısil..isi: 

i Brük~eı 2; 11 Napoli r.; 12.10 Brük
sel 2, llih·cr ıım 2; l2,15 Roma gr.; 12.25 
l.on lra (R.); 1. Hi l.ondrn (ı ·.). 

Yabane1 radyolardan 
seçilm iş parçalar 
23 - 12 - ıo3s cnı.~ 

12,30 Turk nıüzifji (Türk~c ~arkılar). 13 
Saııt o.rarı \"C h.ıbcrlcr. 13,10 - 14 Müzik 
(Oi.)n eıicumhnr Jınndosıı - Şef: ltısan 
KUnrcr): 1 - Cezıılr marşı (Oğü~t Ilozl. 
~ - \'als J.'E.<!htdlııntin:ı (C \"nldteufel). 
3 - Şair ve küylü. U\'crtür - (Suppe). 4 -
E'n - potpuri - (F. T.chıır). 5 - J,e 1'assc 
.. <lamı dcs llolıemicn, - (D. Godard}. 6 -
Türk! ehe • entcrmcıo - (W. Halim). 18,30 
:Muzlk (cazh:ınd). 18,45 Saat ayarı \'C lın
bcrlcr. 19 Türk ınuzi~i (şarkılar ve SC}llDİ
Jcr). 20 Müzik (Rl~:ısclicuınhur flarmo. ()r. 
!test. şer: Pr:ıclorius): 1 - • 'cctıtlager \'On 
grennda (T\onradln Kreuozcr). 2 - Çello 
Consertosu Si bemol majör (l.uigi Bocchc
rini) .solist (D:ıvid Zirkhı) . 3 - Senfoni • 
Do ınajör (l\urt Atıcıhl'rst. 21 Saat yıırt 
\C r ro Ko. 'fan. Mıılı. Jioro. ~1,1{) Türk 
mOzi~i (halk şarkılar). 2Ua 1\oııuşın:ı 
(Spor hıali)·ctlerl). 22 Müzik (Küçük or
kcstrn): 1 - Uııdiııc - ııı·crıür - (l.ortzinsl 
2- Rigulcllo (Yerdi). Kintcsscm:cn (Morc
na). 4 - Dic J\osenden - (Jo7.ef l.anncr). 
5 - Dns cigarctıen mndel (Sicde). G - l • 
\"cnetıııni chcs Gondellicd {D:ırllıoldi). 7 
- Eln Karnc,·:ıh - Trnum - <M:ınfrcc\I. 
23,10 l\fiizik (Mondullnnla) . 23,~5 - 2t Son 
h:ıbcrlcr "e yarınki program. 

ispanyada noel 
mütarekesi 

F rankocular tarafından kabul 
edilmedi 

Burgos, :22 (A.A.) - Stefoni .Ajansın. 

dan: 
'•Frıınkist İspanyol mcııabiinden öğrcı· 

ntldiğinc göre Barsclonn hük(imeti, bir 

mOtarekc yapılmasını istemişUr. 
B:ı tRlebi, Bug03 hükümctinin menfi bir 

Ct\"at1la karşılamağa hazırlanmakta. oldu 
ğu öylenmektedir. Fih:akl böyle bir mü· 
tareko düşmanlıırmn mühim tedafüi ve 
lna.rruzl lıazırlıklannı ikmal fırımtmı ve
recektir. Bu hazırlıklar, bir müddeltenbe. 
rt bQtOn ceph~ boyunca yapılmaktadır. 
Diğer taraftan Franki't İı!panyol hll· 

lı:t'ımetl, ka~ıt ,.c şartsız teııllmlyetten 1 
baııkn Barselona ile hiçbir husuel mUıa • ı 
Jc:ercdc bulunmıyacağtnı beyan ctmintir.,, 

HABER - iilipm po taııt 

•• 
Uç türlü 

Şişmanlığın sebepelcri pek çoktur, 
o sebeplerden şişmanlığın nasıl (:Cldiği 
de pek karıtık bir iştir ama, §İşm•ııiara 
karşıdan bakınca onları üç grupa ayır· 
mak mümkü~diir. 

Dir kere, kınn~:ı yanaklı, 1 cn:ı yağiı, 
hem de etleri sıkı şişmanlar.. Onlar 
güçlü, kuvvetli de olurlar. Enseleri ka
hn, çok dayanıklı, sok da becerikli .. 
Böylelerine §iımanlı.k en ziyade ı;ok ye. 
mekten gelir. İlkin yemeklerini ualtıp, 
sonra da, çok~a yel yürümekten ba~la· 
yarak, biraz zorlu hareketler yapınca 

§i.:nanlıktan çabuk ve 'kolayca kurtulurlar. 
Bir türlü şişman da yağlı, fakat sarı b:nizli, gevşek etli, yorgun, o.. 

turduğu yerde kalır, lipacı, fikirce de zayıf olur. Öylelerinin §i~manlığı 

tir<l:t ı:uddelinin ve kadınsa kadınlık, erkckıe erkeklik yumurta! klarının 
iyi işlememe•inden gelir. Onun şişmanlığının tedavisi uzunca ve o gudde

• 
şışman 

Yazcm: Dr. G. ~· 
Fakat, şişmanlıktan niçin kurtı.lmalı, diyebilirsiniz. Kadınlarda ; 

manlık modanın ı:ıddı -sanıldığı içio "işman bayanlar :zayıflığı gUzellı" 
için isterler. Halbuki erkeklere §İ§m<nlık mutlaka çirkinlik vermez. 

Bununla beraber şişmanlık insaıun sağlığını bozar, ömrünü kısatt~r. 
Sigorta şirketlerinin kurdukları stati-tiklcrin hepsi bunu gösterir: şış· 
manlar zayıflardan daha ar; yaıarlar. 

Şişmanlık bazılarında bir hastalıktır, bazılarında da baş'ka bir ha~•: 
lığa kar§ı tabiatın verdiği bir :müdafaa vasıtası, mesel5 verem hastaları 1P 
oldukları vakit, sok defa, şişmanlayarak o hastalıktan kurtuturlar. 

Böyle müdafaa vaıatası olmayıp ta başlı başına bir hastalık cJd\liU 
za:nan şişmanlık insaın vücuduna türlü türlü zararlar Yerir. 

Böbrekler bozulur, idrar geç çıkar ve azalır. Karaciğer bozulur, b6~ 
rtklerden çıkan azot kanın içerisine karışır. Bundan da adını şüpbeS1' 
bildiğiniz üremi hasıl olur .. 

Karakan damarları bozulur, vücudun ötesinde b:risinde şişler pe)"' 
cla olur. Bunun arkasından kırmızı kan damarlarındaki tansiyon da artilf·· 

Daha 11onra yürek te yorulur, ncf es darlığı gelir, akciğerlerin alt tarana· 
rında kan birikir .. 

lcrin hormonlarına bağlıdır. 
'ltçüncü sınıftaki şişmanlara, daha ziyade, yalancı şişman demek doğ- Bundan dolayı şişmanlar çobuk ihtiyar clurlar ve ömürleri kısalır .. 

ru olur. Çünkü cnun !i~manlığı yüreğinin zayıflığından gelir. Bundan do- Onun için §İgmanlıktan kurtulmalı: iyidir ve lüzumludur. Ancak bır 
layı kanı iyice dolapmaz. vü~udunda su birikir, şişman gibi görünür, hal- taraftan az yemek, bir taraftan da çok hareket ctme"k 1nsanı zayıflatır, 
buki §işmanlı'i< değil §İ§tir. Onu tedavi için en önce yüreğini kuvvetlen- diye kendi kendini şişmalıktan tedaviye kalkışmak tehlikeli olur. Şişrn•"' 
.dirmek lazımdır. O vakit ncf« darlığı geçer, vücudundaki şişler iner. lık has'lca bir hasulığa karşı bir müdafaa vasıtası olarak gelmişse a.ı >e' 

Bu üç türlü ıiımanlık pek te ayn ayrı değildir. Bazılarında iki 1:ür1ü- mek o hastalığın tekrar ilerlemesine yol açar. Yürek yorulmuş bulunurs• 
11:.i kan~ır. Onun için şişmanltğı kendi kendine ı:eçirmek pek güçtür. Me- çok hareket onun yorgunluğunu arttırır, yağlar belki erir, fakat şişrnaJ1~· 
ıt:la gi1manlardan bir çoğu yemeklerini azaltırlar, her gün kilometrelerce ğın yerine, zararını .daha çabuk belli eden yürek hastalığı ilerlemiş btf 

yol yürürler de gene işmanlıktan kurtulamazlar, bazılarının şiımanlığı halde meydana çıkar. Şişmanlık dahili guddclerden birinin e'ksik işlellıe" 
artar bile, bazıları da hasta düıcrler. Şiımanlıktan kurtulmak için beki. sinden ileri geliyorsa ne perhizin, ne de çek hareketin faydası olur. Şıt-
min, ıi§manlığr meydana getiren sebepleri arayıp bulması lazımdır. mantık geçmez, fazla olarak zayıflamak istiycn çok sinirli olur. ~ ............ -......................................................................................... . ...........-" 

Soğuk dalgası memleketimize 
geliyor mu ? 

(Baştarafı 1 incide) Paris, 21 (A.A.) - Soğuk, Paril'Jte 
Erzurum vapuru fırtına ıırasında lnebo. münakalatı jşgal etmekte ve telefata 
luya kaçmıu ve 150 ton llamuleslnden sebebiyet vermekte berdevamdır . .At. 
ynlnız 50 tonunu çıkarnbilm~tir. Kradc· las Okyanosu lle Mail§ denizi:ıde hü _ 
nb: vapuru da 1stanbuldan sonra İnebolu· küm SÜl'.mektc olan kar fırtınası. li 
ya. uğrıyamamııı ,.e Karadenizden dönen manlarda. b!r çok gemileri mahsur bı
Gllneyau vapunı da Samsunda yUk alrp rakmı§tır. 

verememiştir. Şimali Trakyada hava dai· Fransa ile lngilterc ar.asında.ki bnb. 
mı al&lidir. Balkanlarda kar yağmaktadır. rl münakalat. kı!mcn felce uğramıı • 

Anadoluda bazı mrntakalara lı:ar düş • tır. 

mektedir. Rüzgarın Saint Nazairc sahiline at 
_ . ~ mı3 olduğu Uç romorkör batmıştır. 

Uludag ve ete.klenne de çok kar yag· 35 t yilk kl" - · d d i b. 
tı 1 me re se ıgın e ma e:ı ır 

mış r. dok, rüzgarın şiddetinin tesiri ile de-
Macar • Alman hududunda nizc yuvarlanmıııtır. Hasar. iki buçuk 
yollar kapandı milyon franga baliğ olmaktadır. Ayni 
Budapeşte. 22 (A.A.) - Son günlerin limanda diğer bir çok merakip te bat. 

mebzul karlan, Macaristan ile Almanya m1§tır. Nüfusça hiç bir zayiat yok. 
hududunda her türlü münakalatı inkıtaa tur. 
~ratnu~tır. Almanyaya gitmekte olan 

hububat yüklü birçok \'8gonlar yollarda Lchistanda yollar kapandı 
kalmış ve bu hal, ihracat tacirlerini ciddi 
zararlara uğratmıştır. 

Don yüzünden Budape~te sokaklarında 
yürüyenlerin kaymamaları mümkün de· 
ğildir. Birçok otomobillerin kayıp de, .. 
rildiği ve sokaklarda yürüyen kimrelerin 
düştilkleri ,.e bunlardan iki yüze yalan 
kimsenin ilk sıhhi imdat müesseselerine 
götürüldükleri hahcr verilmektedir. 

Skandinavyada 
Sto~holm, 22 (A.i\.) - Bütün Skandi· 

navyada hiiküm ürmekte olan kar fırtı· 
nalan, şehirlerde 'e kbylerde birçok kaza· 
!ara sebebiret \'ermiştir. Yola devam im· 
kansızlığmdan dolayı birrok otomobille· 
rin yolda b1rakılma51na mecburiyet hasıl 
olmuştur. 

t O Bin bira §İJesi patladı 

Varşova, 21 (A.A.) - Memleketin 
her tarafında soğuklan takip eden 
mütlıiş kar fırtınaları münakalatı fe.l. 
ce uğratmıştır. İ§sizlerdcn mlirekkep 
bir takım <>kipler, seferber edilmiş ve 
yoUann Ye demiryollarmın açılması 

için sevkedilmişt!r. Ayni zamanda kar 
süpürme maki:1cleri de başlıca yollar. 
da faaliyete gcçirilmi9tir. ' 

T:re:ıler, büyük tcahhilrlerlc seferleri 
ni yapmaktadırlar. 

Bir vapur battı 

Kiel, 21 (A.A.) - İngiliz bandıralı 
"Jeanne., vapuru Öreeund'un şimal 
methnlinde batrnıetır. 

J..ondra, 21 (A.A.) - Armentieres --- -----------
b:ırlanndar. birinde soğuktan 10.000 
bira §işesi patlamıştır. 

Fransanın muhtelif yerlerinde so • 
ğuktan ıo kişi ölmüşlUr. Parislil~rl 
1879 danbcri bu kadar fena bir hava 
görmediklerini bcya:ı etmektedirler. 

Maginot hattından Parise dönmek. 
le o!tı.n askerler, nakliyat inkıtaa uğ -
radığ1 için yarı yolda kalmışlardır. 

Cennvada termometre sıfınn attın. 

da 18 dereceye iruni5tlr. Akdcnizde hü 
küm silre:l fırltM yüzünden ire.nlat 
tehir edilmiştir. Sabah saat 7 denberi 
Londrada kar yağmaktadır. Şehir ve 
civarı kalın bir kar tabakasile Cirtül. 
mUşlUr. 

Buzlar seyrüseferi ağırlaeotrrmakta 
''e fazla olarak ta kazalara sebebiyet 1 
\'ermektedir. I 

Meteorolojik raporlara göre, Alma.1 
yada soğuk devresi sona ermek üzere. 
dir. 

Münih rasathaneel cenuptan !Icak 
rüzgarlar gelmekte olduğunu haber 
vermiştir. 

l>HAM f\IS~ll 

22-12.1 !138 Per~r.mbc 

~ünü okşnmı 20,30 rlıı 

\"INl>SOIHJN 
SE~ 1\Al>n\l.ı\BI 

f5fii;Jci/ caddesinde 
Komedi kısmı 

22-12.1038 Pcr~cınhc 

ı.ıfinü A'kş:ınıı 20,30 d,ı 

J) \~IA Çllrnl~ 

Bili G('ZEI. 

llAl.I\ 0P1m1~1·t 
Ru nbıım h:ılk grrNİ 

Son lcm!lil : (IÇ1ÇL} 
Cııın :ı :ıkş:ınıınd:ı n ili. 

lıarcıı ~eni operet: 
n \llME r 1:.FJ:."\Dl 

llıiyıık Macar botrsi.,. 

'11:1UN Tl\'.\TROSU 
BU GECH 

Sanatkar l\"aıif, 

Cemal Solıfrı 
S \RA \'1, I !'\A l~rn 

J perde 

1 Amerikada büyü1' 
bir rezalet l 

Meşhur bir ticarethanenin iç yüzü neymt 
Amerikan polisi dünyanın üçüncü ele- 1 Ele geçeceğini anlayan Kostcr ~(lf'(lııfJ 

recede mühim kimyeYt müstahzarat tica· J limanında her zaman hazır bulund~,-or 
rethanc:;inin bir esrar kar;akçısı ~cbekcsi 1 yatına binerek kaçnuya teşebbüs ~ 
olduğunu meydana ~kannı~tır. Fa1.;at, rıhtımda tam otomobildeJl ~ 

Mak Kcsson ve Robbins ~irketi ismi i· 
le 105 senedenberi faaliyette bulunan eski 
bir müesses~ bugün Donald Koster adın· 
daki m~hur bir Amerikan i§ adamı tara· 
fından idare ediliyordu. Şirketin baıolıca 
ortakları olarak da Corc ile Ditrih ismin· 
de iki kisi vardı. 

Amerikan p0li i, şirketinin hesaplarım 
tetkik etmek lüzumunu hissetmiş ,.e bu 
tahkikat csııa~nda, müessesenin esr;:~ 
ka;-akçılığr yaptıbrı anla~ılmı~tır. Donalei 

Ko.:.ter, kimre'i mlistahzarat ve füiç ku· 
tuian içinde Amerikanın ,.e A\TUpanıo 1 
birçok şehirlerine esrar ve diğer uyu~tu· ı 
rucu maddeler göndermiştir. 

Fakat sahtekarların faalireti bununla 
kalmamı§, büyük mikyasta silah kaçakçı· 

lığı da yapmı~lardır. Bilha ;a, Bolh·>·a i· 
le ParagU\·ay arasındaki Şako muharebe· 
sinde Kosterin büyük bir rolü göıiilmüs. 
kaçakçı, her iki tarafa ela gizlice silah gön· 
<lcrmi~. elinden geldıği kadar da harbin 
uzam:ısına çalışnu~tır. 

Amerikan polisi tahkikatını ilcrleti· 
yor. O zaman anla51lıyor ki Kostcrin a ıl 
ismi Fılip 1\Iuzikadır ve ortaklan da 
kard~leddir ... 

ği zaman poliS!cr kar§l ma çıkır~:· ~ 
!\Iuzika onları görünce otomobılil'~ r. 
~üratle • ürüyor ve poli ler de ı<ert 
takibe ba~lıyorlar. 

'~v 
Basdöndürücü bir süratle ı 1e\')'<_'~ 

delerinde ~11p1lan bu yanş neti~ 
kaçakçının otomobili bir kazara 
Ye Filip ağır surette yaralanıyor. ~IJ 
gene evine kaçmaya muvaffak tt 
Yalnız, orada. yaralarının tesiriJe, 
ölüyor. 

Filip Muzika bundan on alU ~ene~ 
evvel de birsahtckarlık suçundan ıtı.'l 

0 
olmuş ve üç sene hapiste yatınışU· ~ 
manki suçu. alış veri5te bulund~= eı 
e.sseseJeri. bazı hilelerle, dolandı istt 
mas1ydı. Fakat, Filip Muzika ıısP{ 
çıktıktan sonra hilekfirlığı dnh3 (J 

arttırmıs ve daha geni~ bir sahada 
yete g~i~ti. 1 
Şako harbinden r-0nra Filip Mll.t.i; ı 

p.ınya . ve Ç.~inc de gizli surette sı 
<.ephanc göndermiftir. F 

Müe:-':lcsenin ortağı olan k~~ 
bcrtle Corç da le\ kif edilmif mıh.ı 
dır. / 

~~~~~~---~~~~~-~ 

BU AKŞ A '\1 

SARAY 
si nemasında 

CLA~K ~A~ILE 

MD~N~ ILOV 
S;penseır ırıracy 

V A RALI 
K ARTAL 

Fran;ızcn ıözlü aık ve ihtiraı filıni 

BiR KADlNA iKi AŞIK .•• 
Senenin en büyük atk filmi 



1 g i 1 iz 
onıaya 

• 
Baş ve k .i ı 
gitnıelinlidir? 

ı~AZI NAZIRLAR 
U ziyaretin fayda-
;~dan ve lüzumun
~n şüphe ediyorlar 

'll.dr.a, 21 (A.A.) -Avam kamara
ltlılli gönüllü hizmeti hakkındaki 

akcre sırasında, işçi muhalefetin. 
lı, Greenvocd, kabinenin umumi 
'il~ daha vazih bir şekilde tes-
~ iıtcıniştir. 

Undan sonra muhtelif hatipler gö_ 
~ lcrvisinin leh ve aleyhinde söz 

~~lerdir. 
.~et adına beyanata cevap ve
;~hn Anderson muhalefetin prensip 

1 .t'Yle nıilli gönüllü hizmetinin tesi-
1 C}'binde bulunmadığını tcsbit ve 

rede dmiştir. 
ltc~Yet Meclis hükQmetin takririni 
~ kar§ı 270 reyle kabul etmiştir, 
~~· 21 (A.A.) - Stcfani ajan-

~eler, bazı genç müsteşarlarm 
~ ile kilden harbiye nazın Hor Beli. 

ı:illi mlldafaa işleri nazın To
~ kip \-C Lanecaszer dükalığı s; liyesi Lord Vintertonun istifası:ıı 
~ ~bnin oldukları rivayeti ile işti_ 
~ ~evıı.m etmektedirler • 

Macaristan, Roma - Berlin 
mihverine sadık kalacakhr 

ltalyan Hariciye Nazırı Kont C~ yano 
Dönüyor Bugün Roma ya 

Budapeşte, 22 (A.A.)' - ltalya harici
ye nazırı kont Ciano ve yanındaki zevat, 
bu sabah saat 7,20 de Romaya mütevecci
hen hareket etmişlerdir. 

Milano, 21 (A.A.) - Popolo d'ltalia 
gazetesinin muhabiri, Macar hariciye 
nazırı Csaky'nin kendisine şu beyanatta 
bulunduğunu bildiriyor; 

"Macaristan, Roma - Berlin mihverinin 
politikası olan ı-anyanın politikasına sa
dık kalacaktır.,, 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Macar Ha
riciye nazırı Kont Csaky, dün akşam 
İtalya hariciye nazırı gerefinc verdiği 
ziyafette Macar - İtalyan dostluğunun 

temelini merkezi A vrupada adalete is. 
tinat eden bir sulhün teşkil ettiğini, 

Roma - Bedin mihverinin .de bu pren. 
sipten mülhem olduğuna nazaran Ma
car harici siyasetini aynı emellerini ta
kibcyliyccegini, Macaristanın mihver 
devletlerine sadık kalacağım ve bu mih 
vere dost olan devletlerle de dostluk 
münasebetleri idame edeceğini kaydey. 
Jemiştir. 

maunın imza edilmek üzere olduğu ha. 
ber veriliyor. 

Bu anlaşma mucibince Budapc§tede 

bir İtalyan lisesi kurulacak ve Macar 
mekteplerinde 1talyanca da tıpkı Fran
ınzça gibi mecburi olacaktır. 

Stoyadinoviç kabinesi istifa etti 

Yugoslav kabinesinde 
değişen nazırlar 

Yeni kabineyi yine Stoyadinoviç kurdu; dahili 
ve harici siyasette değişiklik ohnı ıacak 

Belgrad, 21 (A.A.) - Avala Ajansı kilin avdetinden evvel ilan edeceğini 
bildiriyor: zannetmektedirler. Meclis ilk celses:ni 

Başvekil ve Hariciye Nazırı Dr. Mi- 16 Kanunusanide aktedeccktir. Meclis-
lan Stcyadinoviç bugün öğle üzeri Kral tc partilerin yerlerini muhafaza etmesi 
sarayına giderek Kral Naibi Prens Pol ihtimal dahilindedir. - 340 hükılmet 
tarafından sureti hususiyede kabul edil- partisi, 68 muhalefet -

miştir. Mebusan Meclisi seçiminden yeni Kabine Kuruldu 
sonra parlamento teamülünden olduğu Belgrad, 21 (A.A.) - Avala Ajansı 
veçhilc Dr. Stoyadinoviç, kabinenin bildiriyor: 
kollc'ktif istifasını takdim etmiştir. Fa. 
kat Doktor Stoyadinoviçin listesinin Yeni Yugoslav kabinesi aşağıdaki 
tıe!iim mıntakalarının iki aülliı;ünde tarz.da teşekkül etmiştir: 

llqil.:l<ış lfoıel T~:cun yu:ıyor: 

''1\işnnlımılan a) rJ!dını .. Bu ışı nıçın 

yaptı~ımı bugün Len fle lıiJmiro~uın . Bu 
i~ bir çılgınlık dnkilrn<.ı r.omıntl:ı ıılılu. 

sinıdi ')·nptı~ıın işe çok ııi ııınnıııı. Onu es
kisinden <inha çok cYİl orunı. Hunu n:ı .. ıl 
nnlulubilirim'l., 

nu çılgınlığı yapııı:ızd ın cn·cl düo.;un"il'' 

nn duba do~ru olur ıhı. Al ıl:ın ok f.?<'rı cliın· 
mcı. Fakııt f.?Ut"endırdi iniz ddık:ınlı) ı ı:ö· 

rüyorsnnız ona bu hokikııll onl:ılınıı. A~kı· 
nı yc.ııiılen k:ızonmnk iı;in ~c~tıne lOI lııı
dur. Tlıı tedbirle muh:ıkk.ık nıll\ nrra'k otur-
unuz dehıironım. rııknt l :ıpıl:ıt'nk lm~h:ı 

bir şey göremiyorum. 

-t-
tJsl:üdar Neriman llıcrsu soruyor: 
"llfr deliJ..-anlruı srı:luonrm. O do tıcınn 

rıldırıııpr. llu cltlil.anlı il:l def<ı btni fı11-
bamda11 isledi. Fal:at i/.:isimlc ılc ı cd cel'o
bı aldı. Şimdi cvle11111emi.:dcıı tmıwnılle 

ıimidini kesmiş lıir ııa:iyelleılir. Fa/;at fırı

na rağmen bcnimle evlemııek lıııkkmdul i 
tasavvurundan ııa:nrrmetli. Ben iu, onu 
rok sevdiğim halde aileme kar;ıı ısrar rt
meğe cesaret cdcmiyorıını. Onlan ıııu.:larip 
ederim diye ıırl. uyorum. Hu tlrlil.anlıııırı 

birrok rne:iy llrrl11c karfı lıir Irk kıısıırıı 
var ... Sabi/ ııe clevamlı bir ;,; 11ok .. Jlabtı
mın lckli/leriJıi recldelmesiııe w mıılıim 

scbeb bu olııuor. Hıı rıanıuslıı, mert, cesıır 
fdlrot talisiz delikanlı ile eıılentbilmel..· lri11 
bir rare yok mu~ 

"Hu derdin bir tek çare i rnrdır. S.ıbır. 
Ancnk sabır SR)csiııdc- cmellcrlni:r: lahok· 
kuk edebilir. E\'\'rlfı se,·dığıni rlcllkonlı~ :ı 
s:ığlunı ,.e de\'nnılı bir iş bulm:ısını \O\' i
ye ediniz. l'\amu~lu, mert, t'e~mr bir deli 
kanlı dediğiniıe göre sc,gilinııln kol:ı\ rn 
lıir iş huhıbilcccği.ai lnlııniıı cdı)onıın. Bu 
iş bnşl:mgıçtu belki pek p:ırlıık olınaı. F.ı· 
kat ıarnrı yok ... Bir ~ uvo~ ı ldııre eclclıılc· 
cek bir pnrn temin ellikten sonra ı;,iıi b:ı· 
bnnml:ın hir defo dnh:ı hth·chllir. Bu cl!'f.ı 
bu adnnıın aşkla de\·am \'C ı.clınlı, iralil·~ı 
rnulınkknk ailenizin nnınrı dikkatiııı ı.-rlhc· 
der. Şüphesiz sizin ltn:ıtin'ı de anncnıı1 H' 

bob:ınız üıcrindc İ)'i intıbnl:ır lıırakını~lır 
Onlnr dn bu delikanlının silı ın:ıncn tne>'-uı 
edcbllcccı1inc ve mndtlelen yoksulluk fçcı ı· 
sinde bırakmı) acnğınn knn i olduklnn son 
ra bu izdivaca nnırım ki mani olmın;Jar .. 

~ctıing Nevs, Başvekilin vaziyeti 
ve kabinenin bünyesini tarsin 
için sene başında umumi inti

ta ınübaşeret etmeğe karar vere. 
~tb.i yazmaktadır. 
h...~' 21 (A.A.~ - Bazı nazırla

~"~erde istifa. cdecckJçrine ve 

Macar hariciye nazırı, Viyana kara. 
rmdan dolayı beyanı memnuniyet et
miş, bu kararın macaristana bir milyon 
Macarr iade eylediğini ve binaenaleyh 
Macaristanın bu karara karşı ebedi bir 
şükran bcsliyeceğini ilave etmiştir. 

· d ğ d Başvekil ve Hariciye Nazın Stoya-
mutlak bır ekseriyet kazan ı ın an ve lnvynnın dahili ve harici siyasetinde hiç 

dinoviç, Münakalat Nazırı 'Mehmed 
371 mebusluktan 304 mebusluğu elde bir de~iklik :~rukuunu ifade etmez. Se 
ettiğinden, Kral Naibi Prens Pol, yeni Spaho, Adliye Nazırı Stankoviç. Mna. çim esnasındaki nutuklanmdıı tasrih etti-

~ umumi intihabat yapılması 
~ Olduğuna dair ısrarla dolıı.şan 
~ hakkında Röyter ajansının '=e:nto muhabiri su malUmatı ve. 

k b. · k "d D St rif nazın UJ"udzir Bovoliub, Sosyal yar-a ıneyı urmaya yenı en r. oya - :s ğim ve efkarı umum.iyece bilinen progrıı-
d . · · t · t' dım nazırı Dragişa Svetkovir, Orman İtalya hariciye nazırı Kont Ciano da 

verdiği cevapta Viyana kararının sulh 
muahedelerinin en haksız hükumlerin-

ınovısı memur e mış ır. :s mıınızı tahakkuk ettirmek için eserimize 
Belgrad politik mahfilleri, yeni Sto. ve maadin nazırı Dobroviye Stokoviç, devam edeceğiz. Kabinedeki değiı:Iklikler 

yadinoviç '.kabinesinin hemen bugün i- Maliye nazırı Lctitza Duşan, Nafia na. hakiki ihtiyaçlardan doğmufitur. Bu ara-

~berlay:ı bazı genç nazırlar tıı. -
~l.~ yapılan teşebbüsleri tetkik cL 

den birini ortadan kaldırdığını ve orta çinde kurulmasını beklemektedir. Yeni zm Moho Krek, Harbiye ve bahriye da ıimdiye kadar dahiliye nazırı bulunan 
Avrupada adalet prensibinin tatbikini kabinede bazı şahsi dcğiıiklikler ola- naım Milutin Nediç, Ticaret ve endüs- Korochetz. intihabatı mUteakip blı mlin 
teyit eylemiş olduğunu kaydettikten cak, hükCımetin umumi polftikası aynı tri nazırı Nikola Kabalin, Beden terbi- det istirahat etmek hususunda uzun za-

J....~ Gelecek tatil devresinden ev _ 
~h~ka §eylcrden bahsedildiğinin 
~i pek az muhtemeldir. önü _ 
~lti bir kaç ay zarfında umumi 
~bat ynpılnıa.s: ihtimali mevzuu 
~~az, Tcchizat ve mecbur! tcs
~ ti ihdasına tart!tar olanlar 

sonra demiştir ki: kalacaktır. yesi nazın Mastroviç, Posta telefon na. mandan beri izhar etmekte olduğu nrzu 
İtalyan siyaseti, Roma - Be;rlin mih. BAŞVEKİL İKI HAFTA zm Panta Yovanoviç, Dahiliye Nazın dolayısile kabineden çekilmiş ve yerine 

verine istinat ettiği bu prensipten mül. İSTİRAHAT EDECEK Milan Açimoviç, devlet nazırları: Va- Sloven mebusu Snoj getirilmiştir. Bundan 
hem clagelmiştir. Almanya ve Italya Belgrad, 21 (A.A.) - "D. N. B.,, jislav Coe, Cafer Kulenoviç, Franz Suo. bnıtka şimdiye kadar devlet nazırı bulu_ 
Merkezi Avrupa hudutlarının tayinin- Stoyadinoviç Cuma günü iki hafta is. ya.. nan Krck, nafıa nazın olmu§tur. 
de bu prensibi muzaffer kılmışlardır. tirahat etme1c üzere faviçredcki Saint - Stoyadinoviçin sözleri Diğer taraftan Hırvat nazırlardan Ka-

· ))Jğer cihetten kabi:ıenin bazı 
~~ nonıa ziyaretinin lüzumundan ve 
~~dan eüphe etmektedir\ Bütün 
'~ siyasi bir kararsızhk havası 
~lfntg olmakla beraber mesele ya. 
hı; -11 tetkik edilecek olursa, bunun 
~ ~etnnıiyeti haiz olmadığı mü~ahe.. 

Kont Ciano, İtalyan siy<1.setinin orta Maurice'c gidecektir. Bayan Stoyadino. Belgrad, 22 (A.A.) - Başvekil ve ha- bnlin ve Mastorvitch yeni kabinede de 
Avrupada Macar dostluğuna, Roma - viç orada bulunmaktadır. Avdetine ka- riciye nazırı Stoyadinoviç, Avala Ajanm mevkilerini muhafam etmişlerdir. 
Bertin mihverine ve Belgrad arilaşması. dar, iç politika sahasında bir değişiklik mUdUrUne aşağıdııki beyanatta bulunmuş Bununla berabed hepimizin müşterek 

na istinat edeceğini söylemiştir. olmaması muhtemeldir. tur: eser için dostluğumuz ve iııbirliğimizi mu-
Budapeştet 21 (A.A.) - İtalya ile Belgrad siyasi mahfilleri, yünek se- "-Riyaset etmekle mUbahi bulundu _ hafaza ettlğiınizl kaydetmek arzusunda • 

Macaristan arasında bir kültür anla§- çim komitesinin kati neticesini Ba§ve. ğum yeni hUk(lmetln teşekkülü, Yugos· yım . ., 

·~----------------------------------------------------------------~·--------~----------------------------------------------
~ lebilir. 
~linıentonu:ı toplanacağı tarih O

~ SOııkanundan biraz evvel bazı 
~llercıc değişiklikler yapılması 
~ l3 e muhtemeldir. Esasen çoktan. 
~ t~..._ll§veku ooyıe bir deği~ikımği ar- Londrahları meşgul eden veya mağnetik dalgası gibi bir hadise mi 
~, "llleJde idi. Bu arada. Maughau oldu? 

lA !11-an file Lord Vinteton'un çekil. mesele ! Bilenlerin söylediğine göre, zelzele \'eya 
~ti de mevzuu babsolmııktadır. Bu. L ONDRADA hemen herkesi meşgul ditrer tabii hAdiselerln saatleri durdurdu-
~a braber Başvekilin yapacağı ~ edecek bir mesele ortaya atılmı~ ğu görülmüştür. :_•azılan da sokaktan ge-

Konferans başladıktan sonra tiratro gi
şesine giden iki ajan (!) tah.:.ilatm ken· 
dilerine teslim edilmesi emrini aldıkları· 
m söyliyerek 25 bin dolan almışlar ve 
kalan biletleri de kontrol etmişlerdir. 

~-::nıaıar neticesinde gen,. nazırlar bulunuyor ve bunu haber veren gazete r.ı-n kamyon gibi yasıtalann, rakkaslı sa-
:'l-..ı 1' ır~· Paraları kendilerine veren veznedara 
q .... -~" elan "'apılan cikayctlcrin muhik okuyucularına soruyor: atleri durdulabileceğini ileri sürüyorlar. 
~1.1 1: " '"' bir sigara ikram ettikten sonra ortadan 

.. 16t kanaatine varması imk!l:ıı da 13· 14 knnunuevvel salı - çarşamba ge- Fakat Mister Olerinin evindeki saatlerden• 
~ y""t 1 kaybolan sahte memurları henüz yakala-
~ 1:1.1 tur. Bu takdirde bu nazırların ccsi hiç saatiniz durdu mu? yalnız iltisi, arkadaşlanndan da birinin .,ti rnak kabil olmamı~tır. 
~ lab fa edenlerin listesine yazılmala- Neden? diye mi soruyorsunuz? hadise saati rakkaslı imiş. O halde sebebi başka 
~idir. şu: yerde aramak ıAmn.. Yunanlı bir papas Tarzanı 

~ lt dra, 21 (A.A.) - Harbiye nazı- Mister Oleri isminde bir adamın evinde işte, Londrahlar belki bütün lngilizler taklit ediyor 
~~tbelişanı:ı talebi üzerine hükfı - dört saat varmış. Gece yatarken saatlerin bunu aramakla mesgul... Q EÇENLERDE Yunanistanın Pali-

."'-1 liberaller, bugUn öifleden sonra d" dil .. d k · bah k Ik 1 · k b d l "'«<.n ~ or nu e uruyor. Ertcsı sa a ·tı- Bayan Ruzve te oynanan ovun opanaja ·asa ac:m a ya mz yaşa-
~llt} tnıaıar ve harbiye nazırmm mu- trı zaman bakıyor ki saatlerden biri 1,5 _ . . . 1 masını seven bir papazın yüksek bir meşe 
ı~ ı.atının muınaileyhin iktidarsız _ d .k. . . .. k 1 .. .. .. ...... 20 B IRLEŞtK devletler reısının kansı ~ .. .. d b' kul"be k rd ;y 

~
l 1 a, ı ıncısı uç on ·a a, uçuncusu uçu b R lt b' h . . al>aCJ ustun e ır u u ugu Ye ora· 1 eri sürmeleri keyfiyeti:ıi pro _ d" d" ........ 25 d ayan uzve , ır ayır cemıyetı d .. b 1 d ,..,, ö .. 1 . t" Bü 

t- cf-1."lerdır· . geçe, or uncusu uçu geçe unnuc:.. f . b' k k f k .. I a yaşamaga a. a 16 • g ru muş ur. · 
ı:ı "'ll"' a men aatıne ır aç ·on erans Yerme u- t" - .. - .. t 'ndek' k lübe · 
~: ~Orbelişa, bu toplantıyı mUtca _ Adam hayret ediyor, çünkü saatlerden :r.ere Green Baya gitmi~tir.Cumhurreisinin 1 dun gu.nun~~gacm ep~ l"l·ı ·u 1sın-.oaGv k"l B ,..,... be hiçbirinin şimdiye kadar durdui:'Unu gör- kansının konferansını dinl~e ko.san I e g~çıren .. ot~ pdapazı "O} .. u erbe '

1
'aaz arı-ır e 1 • ~m rlayn ile uzun . . . . . . . m agacm u un en \'ermege aş amıc:tır. 

o~'ti.i~rnede bulunmuştur. memıştır. Mıster Olen kalkıyor, yazıha- bınlerce halk arasında sıvı! memur olduk-
1 

~ 
~ eıtıldiğine göre, B. Çcmbcrlayn, nesine gidiyor. Orada da bakıyor ki saat lanm ve bayan Ruz,·elt ile ha:rır müesse· 1 Haberi veren gazetenin yazdığına görr ,8. 

1 
harbiye müsteşarı Lord Strath- ikiye on kala dunnus... sine gönderilecek parayı muhafaza için papaz bu k"Ulübeyi yapmak için çok uğ· 

~ ?rtrı~e müstemleke nezareti pnrliımen O sırada bazı arkadaşları geliyor. Hay- Vaşingtondan geldiklerini söyliyen iki ki· raşmış. Fakat şimdi orası tam konforlu 
~birıı.ıat.eşan Lord Dufferb Andovayı ret ettiği bu hadiseyi onlara söylüyor. §İ de konferansın verildiği tiyatroya gir- bir oda olmuş. Arada sırada ağaçtan ine· 
~ 1~d~ı~e çağırmıştır. Politik mah _ Onlar da evdeki saatlerinin gece iki ile mişlerdir. Tiyatro müdürü sivil polisleri rek kendisine yiyecek ve su temin eden 
' kı kanaat, B. Çcmberlaynin an_ üç arac:mda durduğunu söylüyorlar. bayan Ruz\·eltin yanına götürmü~ ve me- papaz orada çok rahat ve asude bir hayat 
ti ltlıkta kat'i kararını ittihaz ede- Bu, sadece bir tesadüf müdür? Yoksa murlar konferans saatine kad:ır bayan sürdiltıiinü Ye Allahına daha yakın bulun 

tlıerkez!ndedir, o gece saatleri durduracak bir zelzele gibi Ruzvelti yalnız bırakmamı§lard.ır. duğunu söylemekteymiş. 

Balay~arını sine:malarda 
geçiren genç bir çift 

17 üÇOK yaşta e\lenenlere lng ltrrt' 
\.. ,.e Amerikada son günlerdr p"!< 

ra.t geliniyor. Geçenlerde lngiltcrcde C\'· 

lenen 16 yaşında, kızla 20 yaşında bir de· 
likanh da bunlar arasmdadır. 

Evlendikten onra bala)'? SC) ahatinl' 
çıkmak adettir. Fakat bu eocuklar balay
larmı na~ıl geçirecekler? 

16 ya~ındaki gelın Mabel Kent ıle: 20 
şındaki güveyi Le,,li bunun da çarec;ini 
bulmuşlar: Ualaylarını sinemada gcçiı:i· 

yorlar ... 

Esasen iki genç birıbirlerinı ilk de•a o 
larak sinemada gönip tam mıc:ıar: ondan 
sonra da daima sınema~ a gide lermi~. Bı-

rihirieıırıi sevip e\ lenmere karar \Crdık· 
ll'ri zaman anaları babalan müsaade et· 
mt'ınlş. Jı:kat onların ı rarlan karşı mda 
razı olmuşlardır. Bununla berab~r. nıkf!h 
:nera.:.iıninde hiçbir tarafın ailc::ıi buhm· 
mamıştır. 

lki gene: yeni e\li. bala~ larım hergün 
Londranm bir ba_ka sinema ında geçır 
mcktcdirler. 
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Zat maaşlilrı işinde 
mühim bir· nokta 

daha var! 
Sıra numarasına göre maaş tevziatı yapılıyor. Bu, bazı 
muhtaç maaş sahiplerinin tevziattan on, onbeş gün sonra 

maaş alabilmelerini mucip oluyor. Bunun da önüne 
geçmek gerektir 

Zııt maaşları sahlblerfni yılda iki defa 
kanun muktezasıdır. Fakat yoklama edi
len noktaların tetkiki o kadar müşküldür 
ki hemen hemen gayrikabili tatbik denile· 
bilir. İzah edelim: 
Yaş ve öltim vukuatını ilmühaberde 

göstermeğe lüzum yoktur. Çünk~ mal -
müdürlükleri yoklama ilmühaberi bulun
masına rağmen ashabı maaşın cüzdan, 
resmi senet ve nüfus hü\•iyet cüzdanlarını 
görme:lrn maaşlarını vize etmemektedir. 

Nüfus tezkC'releri mucibince kanuni 
yaşını doldurmuş bulunan maaş sahlble
ri malmildürltiğünün daima malümu ol -
mak lazımdır. Binaenaleyh: 

Yoklamaya bu kaydı koymanın, bekle
menin amclf bir manası görülemez. 

Herhangi bir suçla mahkum olan zat 
maaşları sahihlerinin de adlarını malmü
dürlüklerine bildi~k suretile daha pra. 
tik bir yol bulunmu5 olabilir. 

Yoksa zat maaşı sahibinin mahkümiyeti 
bulunmadığı hakkındaki kaydının doğru o· 
lup olmadığı nasıl tahkik olunabilir? 

Evlenmelere ait muamelelerin de ev. 
lenme memurluklarından malmüdürlüğüne 
bildirilmesi daha pratik olur. 

ÖIUm hadiseleri hiç bahse mevzu ola -
maz. Yoklamaların bizzat yapılması isten
diği gibi, vizelerin de bizzat maaş sahib
lerl tarafından yaptırılması usuldendir. 
Ancak vekCıletnruneli olanlar bundan ha
riçti. Her iki· şekilde de zat maaşı sahibi
nin berhayat olup olmadığında şüpheli bir 
nokta kalmamış bulunur. 
İkametgah meselesi dahi mühim bir 

noktadır. Herhangi bir mnaş sahibi ika· 
metgı\hını §Urası veya burası gösterebilir. 
Bu o kadar tahkiki ayrı bir kUlfet olan 
iştir ki, polis \'O adliye de bunun için 
ikametgah tezkeresi diye bir usul koy
mağa mecbur olmuştur. 

Mahalleden m:ıhallcyo, ' den eve, mev 
kiden mevkio ve nihayet memleketten 
memlekete nakiller kat'i ve muntazam u
sullere bağlı bulunduğu takdirde ikamet
gah tayini diye bir cihete de lüzum kal
maz. 

Nihayet bu en basit şekilde mahalle 
bekçllcri tarafından da hallolunabilir. 

Maahaza sahibi maaşın ikametgahı ne
resi olurS3 olsun, ilmühaberlere bu hu
auııta konulan sütunlarla meşgul olunma. 
dığına göre, alakadarları eeemmiyetle il 
gilendiren ne tarafı olabilir? 

Maarı sahibi bizzat maaşını almaktadır. 
Hakkında yapılacak veya yapılması lU _ 

zumlu görülebilecek tahkikata medar ol
mak ilzere bir ikametgah adresi matıub 
ise o halde ilmühaberlere bu ikametgahı 
bittahkik zabıtanın yazması Iazımgelir. 

Bunun lmkii.nı büyük kUlfeUerc bağlı -
dır. 

Umumiyet itibariyle yoklamaların pra • 
tik olmadığı aşikardır. 

Fakat birinci yazıda da (1) söylediği

miz gibi maaşlnrm sukutunu mucib halle
rin de tahkiki gerektir. lşte ~!aliye Ve
kaletinin yoklama işlerinde bilhassa bu 
noktada meşgul olduğu görülüyor. 

(l) 18 Blrinclkiinun 1938 pazar günlü 
nUshada. 

Bu geçen üç aylık tevziat sırasında da 
}ine maaş sahiblcrinln büyük müşkülat 
içinde kaldıkları görUldU. 

Yoklama ile meşgul bulunan idare fi.
mirleri başka işle uğraşamıyacak kadar 
tehacüm karşısında kaldılar. 

Bittabi bu görUııUmüz, zat maaşı sahlb. 

-

!erini en çok ihtiva eden Eminönü ve 
Fatih merkezlerine racidir. 

Malmildür!Uklerf de tehacilm kaqıısm -
da kalmışlardır. Halbuki yoklamaların ıs
lahı halinde, yapılacak tahkiklerin ayn 
bir şubenin elinden geçmesi ve malmü
dürlüklerine yalnız vize iıılerinin kalması 

böyle bir tehacümü do önlemek olur. 
Tediyat sırasında da günlere taksim e

sası şikfı.yetlcrin amillerinden biri olmak
tadır. Meselıl zat maaşı sahiblerinden bi
ri ayın tam birinde maaşını alabildiği hal· 
de, diğer biri ancak 12 sinde, 15 inde a. 
labilmcktcdir. Onun numarası o zamana 
tesadUf etmektedir 

Buna mukabil Eytam bankasına üç ay
lıklarını kırdırmış olanlar daha ııeri bir 
zaman içinde maaıılarını alabilmektedir
ler. 

Bu hareket, bu maaştan başka geçimi 
olmıyanlar için çok müşkül bir vaziyet 
ihdas etmiş bulunmaktadır. 
ay başlarında alacağı maaşı cilzdan nu
marasının yllksekliğlnden dolayı diğer ay 
içinde almaktadır. 

Bunun da önüne geçmek lazımdır. Ak
la gelebil<>n tedbir, üç aylıkların tevzi
atı sırasında günlük taksimata göre tedi
ye gişeleri açmak ve böylece bir iki gün 
içinde sonunu almaktır. Yani gişeleri ço
ğaltmaktır. 

Netekim eytam bankasında bu hareke· 
tin amt>li faydası görillmüştür. Bankada 
izdiham pek azdır. tediyat daha rahattır. 

Maliye Vekaleti, bilyük bir kitlenin mü
him dertlerinden biri olan zat maaşları 
işine elkoymuş bulunuyor., bu gibi nelicc
lerin önüne geçilme.si mümkün olacağı 
görülUyor. 

Maliye vekaleti tetkikatını ikmal edip 
yeni bir usul vazettikten Mnra tekaüt ka
nununun bu husustaki maddesinin tadili 
için teşebbilstc bulunacaktır. 

Asri ağaç 

1 NSA:\LAR ar· 
tık ağaçları 

da rahat bırakım· 
yorlar, onların bile 
dosdoğru büyümele
rine karışıyorlar. 
Bu da, erlerin, balı 
çelerin süsü uğrun· 
da yapılıyor: 
Bir İngiliz, bundan 
yirmi ~ sene evvel 
büyük bir tahta sak 
sının içine yanyana 
iki fidan dilaniş, kök 
leri birleşerek büyü
meye başlayan bu 
fidanlar biribirile 
bir tek gövde teşkil 
edecek §ekilde yük· 
selmişler. Bundan 
sonra, ağacın sahibi 
dallan biribirinden 
ayırıyor, onları e
ğip bükerek tezyint 
bir şekle koyuyor. 
Dallar büyüyor, tek 
rar birleşiyor, tek
rar ayrılıyorlar. Ni· 
hayet resimde görü· 
len acaip şekli alı· 
yorlar. 

Bu "asrı ağaç,, bugün Londradaki bir 
ziraat sergisinde tes hir edilmektedir. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılannızı derh,..~ keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

~ 
Yıl başında size nasıl bir hediye 

istersiniz ? verilmesini 
Bugün kadınlar ara mda bir anket a

çılarak yılba.mda size na::;ıl bir hedi) e 
verilmesini istersiniz? .. diye sorulsa emı
nim ki gelecek ce\ aplarm yüzde doksan 
sekizi "faydalı şeyler,. "i~ yanyacak u
fak tefek eş} a,, şeklinde olacaktır. An· 
cak eski bol de-.irlerde yaşıyan ihtiyar 
kadınlar kendilerine maziyi hatırlatan 

lüks eşya}'I tercih etmiş bulunabilirler. 
Şu halde yılbaşı hcdiyC'Jerini intihap eder· 
kt>n daima işe yarıyacak şeyleri düşünmek 
icap eder. 

Her kadın için zaruri olan eşyadan biri, 
belki birincisi eldiven ve el çantasıdır. 
Kadın sokağa çıkarken mutlaka bunlara 
ıhtiyacı vardır. 
Ya~lı başlı bir ti.lim, elbiselerine fazla 

cep koyduran erkeklerin zekaca kadınlar
dan daha üstün olduklarım iddia ediyor
du .. Alimin bu iddiası haksızdır. Kadının 
el çantası erkeğin ceplerinden daha çok 
öteberi alır, fazla olarak kilitlidir. 
Yalnız bir kadına bir el çantası hediye 

etmek istenildiği vakit mümkün olduğu 
kadar o kadının zevklerini, se,·diği ve ter· 
cih ettikleri renkleri dü~ünmek ve ona gö
re seçmek şarttır. 

Bu sene spor biçimli meşin çantalar 
çok modadır. En moda renli: de nar çiçe· 
ği rengidir. 

Resimlere bakınca bu seneki çantalar 
hakmda umumi bir fikir edinmiş olacak
sınız. 

4 numara ile gösterilen çantalar kapak 
yerleri yaldızlı podösüetten yapılrnı:;; za
rif çanta•-:~dır. Genç kızlar daha ziyade 
kese şeklindeki çantaları tercih edecektir. 
5 numaralı şekil bu çok güzel çantalardan 
üç renk gö teriyor. 

Eğer intihap ettiğiniz hediye hir eldi
ven i e bunu 1. 2. 3 numaralı §ekiller a-

rasından ~çcbilirsit\iz. 1 numaralı şekil 
biri i beyaz olmak ş::ırtile iki renkli pödö-
süetten bir eldh•endir. Sedef veya inci düğ 
melerle kapanan bu eldivenler yılın en 

• 
Yünlü bir rop 

~ 

son örnekleridir. Daha sade bir eldh·en 
tercih edecekseniz 2 numarada gördüğü

nüz bağlı eldiven tavsiye edilebilir. Kibar 
bir gC'ce eldiveni için 3 numaradaki beyaz 

tı' 
1939 yı1ı yaklaşıyor diye A vrupanın bütün terzihanC'lerl yılbaşı gcccsıııdelJ 

larda ilk defa giyilecek elbiselerini hazırı nınak içil\ durmadan uğraşıyorlııt· ~ 
moda mecmuaları görülmemiş modellerle doludur. İşte bu modellerden çolC ıc 
bir tuvalet ... Bu C'lbiscnin etek kısmı çizgili taftadandır. Üzeri brode bir kertıC~; 
den tutturulur ... Ceket tamamiyle dekolte ve beyaz ipeklidcndir, omuzdan 
ilo tutturulmuştur. 

1
g ı 

Size haber verelim ki, bu modeli teşhir eden mağaza, buna bizim parııJllıı 
1600 lira fiat koymuştur. ~ 

'.J 
~~--~~-· 

1939 VILBAŞI ~ 
Hava Kurumu Büyük piyangoS 

~lYıylYı~ n~ıraımnvesn 
Kışın bu soğuk günleıinde bu yünlü rob SQQ QOO . d 

çok ~inize ) arar. Ko) u _renkli ~ir k~maş. • L 1 r a 1 r 15.r! 
tan )apılmış ve beyaz bır pike ile suslen. Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.~· 
md iştirk. Yakifn dyüksekytirkvc bokyun üzl eri~- liralık ikramiyelerle (400.:)()0 ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır .. • 

e ço zar urur. n anın enar arı ı-
cabma göre açık ve kapalı olarak kulla- .Keşide yı~başı gecesi yapı.lacaktır. 
nılabilir. Bu robun en veni tarafı kolla- Bıletler <2.:>), (5) ve (10) lıralıktır. 
nclır. 2,25 eninde 1,4.0 ·kumaştan çıkar. l Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. '1t:r------------------" ~~ 



Sınıfta ~. lntnkam 
,~;ıann sarayı Vatikanda daima on· Muallim balırmak 
1lii ~tı Yaşlarında papaz namzetlerine fiilhıin tasrifini yap 

tdılen bir vazife vaniır. Her sabah tı: 
r,.ı.._11Yandığı zaman ananevi bir cümle
~rla-~ı. 
~ ··~ .... 
1 Uhterem peder, saat yedi ve hava 

~ 
~ın verdiği cevap da şudur: 
~.aha ve bana bu malOmdur! 
~ Papa zamanında olduğunu bil· 

ttr;' bu ~uklardan birisi bir gün 
~ enı peder!,, tarafından haksız 
'~ı~tı. Ertesi gün bunun inti· 

t 
1 alınağı düşündü \'e sabahleyin 
~ Cfirnıeyi tekrarladı: 

~· Uhterem peder, saat yedi ve ha\-a 
~· 
~1da gene mutat cevabı verdi 
fk ~ ve bana bu malOmdur! 

- Ben söylemedim. 
Sen söylemedin. O 

sö>·lemedi. Biz sö~ 
lemedik. Siz söyle-
mediniz. Onlar söy· 
Jemediler. 

Çocuklardan birini 
kaldırdı: 

- Tekrar et baka· 
yım. 

Ç.ocuk. keşfinden 

mamnun. derhal cc-
\-ap verdi:· 

Ze!(a 
- Bir çocuğum ol· 
du. 
- Tebrik ederim. 
Erkek mi? 

- Hayır. 

- Kız demek. 
- Nereden bil· 

din? Ben çocuğu· 
mun kız olduğunu 

daha kim~>·e söyle
memiştim. 

~enk 

. faıırkı 
- Bugün yüzünü 
yıkadın galiba ? 

- Nereden anla· 
drn? ~ lrıtzin de bir şey bildiğiniz yok. 

~! saat dokuz ve mütlıi§ ya~ur ya· 
-- Hiç kiın~e söy- - istemez Hanri, bunu avlama ... Artık yılan derisi modası geçli. Timsah avla! - Boynunun siyah· 

lığından! 

1' BANKADA 
de0tarruJ yapmak istiyorum, fakat 
~Pek açık. Bir mha para i.sttmelt 

tıermeyin! 

ı, lokantada 
"'~· srt, tala) bı~akla epey uğraşrp et· 
a 1ikten sonra garsonu çağm:ir: 
~il biftek çok fena, yiyemiyeceğim. 

11'"'1.\lt, 

~İrkildi ve ya)\'ardı: 
l C: gayret etseniz .•• 
ı~~ l'ret mi etsem? Çıldırdın mı sen? 

>ı Gstahlık! 
\t C'\f fecıersiniz efendim. Maksadımı. 
~: Müşterilerin beğenmedikleri 

t:i Patron bize verir ded. 

~ d IFDrar 
14~ll :Bakırköy hayatından bıkıp U• 

\,'\n tdı. l{açmağa karar verip gUnler· 
,"l\dllerck mUkemmel bir firar plAnı 

, llar '\l'e derhal planın tatbikına geç-

~ 
~~~ klUbeainden bir kangal ip ça
'Gld~dllar. Geceleyin fpi pencereye 

ll tan sonra ucunu sarkıttılar. 
~tıı~clJ, kaçatnn ! 

1 eden eğillp baktılar. lp U%Undu, 
teli ~erde hnlkalanmrştr. Delilerden 

~~Urıc Sôylendi: 
~ atı Y.açamıyacağlz. 
~ Cdcn ! 

~ ~;!"llna, ip çok uzun! 
~ ~ ah! Hnkkm \•a.r. 

1 ~"ıı "'nlh lkl nrkadaıı yllreklcrf mlrya 
?'tlnn vıı.zgeçmeğe mecbur kaldı • 

lemedi! 

Genç kız, se~·!l~n~~r görmez ha·l 
beri verdi: 

- Bundan sonra hep geceleri bulu~ma· 
mız ıamn ... 

Delikanlı sordu: 
-Neden? 
- Annem sıkı sıkıya tenbih etti: 'Bir 

daha o aclamın yüzünü gömıiyeceksin., 
diye. .. 

AKiLLi ADAM/ 
- Ayaklarına neden öyle ağ taktın! 
- Ceplerim delik, düşen paralar kay-

bolmasın diye! 

Kabahat 
Davetlilere bir saat kadar piyano çal· 

dıktan sonra: 
- Biliyor musunuz ki. dedi, ben kimse

den piyano dersi almadım.Kendi kendime 
öğrendim. 

Misafirlerden birisi nunldandı: 
- Kabahati ba~alanna yüklememek· 

le büyüklük gösteriyorsunuz! 

- Italyan karikatürü -

Tarfth1i b~r hatıra 
Patron, memuru yukardan aşağı dik· 

katle süzdü. Suratını buruşturdu \'e söy
lendi: 

- Elbiseniz çok eski... Pek de eski mo· 
da, bu biçim elbiseler onbeş sene evvel 
giyilirdi • 

Memur boynunu büktü: 
- Hakkınız var efendim. Fakat bende· 

nizin indinde bu elbisenin tariht bir kı~,. 
mcti vardır. Onun için değiştiremiyorum. 

Patron hayretle onun yüzüne bakınca 
devam etti : 

- Bu elbiseyi, maaşıma son defa zam 
- Biraz açık saçık sahnr.lcrde dürbü- ihsan buyurduğunuz zaman yaptırmı~tım. 

nün ancak tersinden bakmasına müsaade 
ediyorum. 

- Fransız karikatürü -

Natoka 
- Kanm herhangi bir mevzu üzerinde 

saatlerce söz söyleyebilir. 

- Benim kanm daha harikuladedir. 
Hiçbir mevzua ihtiyaç duymaksızın sa· 
atlerce söz söyler! 

FAYDAU BiR iCAT 
- Şimdi uykuda isltdili kadar yürü· 

siin uzala gidemez! 
-Fransız karikatürr7 -

Fayda 
• - Yahu, şapkan pek cSkimiş. Yenisi· 
ni alsana .... 

TlllARRANEDE - Budala mıyım ben? Hiç alır mı· 
- O aynayı bana ,.er .. Bcnlm aynam ymı? 

o. ; - Neden? 
- Hayır, r>cnin değil benim ... Baksana 1 - Karım "bu şapka başındayken senin 

Js;lnıle ben varım. le katiyen sokağa çıkmam!,, dedi. 

Patron - Burada t•aktinlzi boş geçiriyorsunuz galiba? 
TJalıtilo -- Be,. mi? biltfkis .. GP-leli bir ha[ ta oldu, mcmurlamuzdan u&ii benimle evlenmtğe talip oldu. 

5S>Cafıa0u 
!\fahkemeye ~ahit ~ıratile çağnlmı;tı. 

Geç kaldı. Onu sık sık maznun me\'kiindc 
gördfığü için tanı}'nıl reis sordu: 

- Neye geç kaldın? 
- Koridorlarda dolaştım. mahkemeyi 

bulmak için ... 
- Buraya ilk gelmiyorsun ki. 
- - Evet ama bu sefer yanımda yol gö@ 

teren yok. 

Gelin - Dar•etlilcrin biran cvı·el gitmt-
sini bilsen ne kadar istiyorum. 

Damat - Teşekkür ederim. l'almz 
kalmak için ben de salmsızlanıyorum. 

Gelin - Onlar gidince hemen iskarpin
lerimi çıkarıp ralıat cdcetfim.Ôyle sıakıyor 
ki! 

Mecburi Dtfalye 
rınzmetı 

- Uç aylık mecburt itfaiye hiımett kil 
dmlara da şamil olacak mı acaba? 

-- Hiç zannetmem, çünkü imkansıı ... 
- Neden imk~nsxz olsun? Kadınlarm 

a8<erlik bile yaptıkları memleketler \'ar. 

- Belki askerlik yapabilirler ama itfa· 
jye i~lerinde asla ~b~mazlar. 

- Yangın söndilrmeğe kabiliyetleri ot· 
madığı gibi boş bir iddiada mısın yoksa? 

- Öyle bir şey söylemedim. Kadınlar 
itfaiyecilik ~-apamazlar. Çünkü bu işte bir 
kaç dakika içinde giyinip sokağa tıkmak 
lftzımdrr. 

Asansörcü - Karuu:ı kata? 
Çocuk - En üst kata. 
Asansörcii - O ktttta oturan akrabmt 

mı var? 
Çomk llayır. Trabzanlordan kayrr 

1ak itımck için ... 
Fransız Karikatürü -

iraoa~ davası 
Boşanmak i..ızcre mahkemeye milracaat 

etmişlerdi. Hakim sordu: 
- Niçin ayrılmak istiyorsunuz? 
Cevabı kadın verdi: 
- Anla~mıyoruz. 
- Aranızdaki anla~"Ullanıaılık nedir? 
- Ben ayrılmak istiyorum. kocam iste-

miyor! 

ıramor ıca~ıml 
İki kadın konuşuyorlardı: 
- Ben gülümser gülfimc::emez hemen 

adres.ini verdi. 
- A.m·-ı. da cüretkarmıı. ! 

Hayır di~çi imi~! 

1 D~aret 
Ne ile geçmiyorsun? 

- Ev esya ı "atı) orum. 
- Karlı bır ış mi? 
- Bilmem ki! 
- Nasıl bilmezsin? 
- Çünkü bizim evin aynasını babanım 

vaktile kaça aldığını bilmi}·onım. 



I . 

Soldıı ve U ttc: Loretfa Yıtng blzz~ 

otomobil kullanmak hakkına malik değil
dir. Çünkü otomobil kullanırken bir kn

za yapmıııtır. O günden sonra film ~Ir. 

keti muka,·elenameye bu yeni madde~ i 

koymus \'e aylığı şirketten verilmek üze-

Sonya Heni 
Dünyanın en çok kazanan, 

1 
en cimri kadınıdır 

Boş vakitlerinde bebeklerile 
oynamaktan zevk duyuyormuş 

Uzun müddet dünya patinaj ~mpi· 
yonluğunu muhafaza ettikten sonra 
sinema yıldızı olan şimal güzeli Sonya 
A:eni daha yedi yaşında iken patinaj 
yapmaktan büyük bir zevk duyuyordu. 
Sekiz yaşına girdiği ~aman da ilk de· 
fa olarak şampiyon clmuştu. Yirmi üç 
ya~ına gelince eski bir askerden çok 
muvaffa'kıyeti, birçok madalyası, diplo. 
malan vardı.. Dslonun çok zengin bir 
tüccar ailesinden gelen Sonyanrn ailes · 
kızlarının hiçbir cepheden para o;Ikmt 
sı çekmeden, tutturduğu karlı yol .... 
yürümesini istiyorlardı. 

Sonya Heni yirmi üç yaşına kadoır I 
çok sevdiği bu yolda seve seve yürüdü. 
Fakat bu yaşa geldikten sonra artık bu 
bu işten de hevesini almış oLduğuna 

kanaat getirdi. Şimdi ayağına taktığı 

patenlerden altın çıkarmak zamanı gel· 
diğini çok iyi hissetmişti. Holivuttan 
yapılan teklifleri memnuniyetle kabul 
etti. Ve ilk olarak senede iki film için 
.(250) bin dolarlık bir mukavele yaptı. 

Güzel şampiyon biraz makyaj yapıp 
objektif karşısına geçince hakikaten 
müstesna bir cazibeye malik olduğu 

meydana çıkmıştı. işte bunun üzerine 
de pek haklı olarak haftada (5000) ro. 
lar istedi .• Bu, Karo! Lombardın, Bet 
Davisin kazandığı paradan çok daha 
fazla idi... Sonya Heni üç iş aclamile 
anlaşarak bir senede alacağı bu parayı 
20 hafta zarfında el.de etmek im'kanla· 

nnı buldu .. Bu §Ckildc haftalı~ı 12,SOO 

dolara gelmiş oluyordu. Şimdiye hdar 
en gözde yıldızlar bile bu kadar yük -
sek bir ücretle çalışmamışlardı. 

Güzel yıldız Sonya yeni atıldığı bu 
hayattan şüphesiz ki çok hoşlandı .. Ta. 
til zamanlarında film arkadaşlarile 
flört yapmakta geri kalmadı.. Bütün 
meşgalesi ahbaplarile gezip tozmak, 
çiçek ekmek, ve boş olduğu zamanlar
da bebek oynamaktan ibaretti. 

Şaşırmayın, Sonya gibi küçük topar· 
lak yüzlü, çocuk tavırlı kızın yirmi üç 
yaşında .olmasına rağmen bebek oyna. 
ması biraz da tabiidir. Bazan bebek oy· 
nuyor, hazan genç arkadaşlarını bebek 
yerine koyuyordu. 

re ydtlızm emrine bir l'Oför falısls et. 
miştir. 

Altta: Jan .Artür, tiyatro ıılye inde rol 
alnıağı çok se,·er .. Fakat mukavelcnanıcsi· 
ne göre sahne illerine çıkmak hakkın
dan mahrumdur. 

Llyana Durben tl<'ıılz gc:r.lnttlcrf nclt'n 
çol< hoı:ılanır. l•'akat muka\'elesl bu arzu
nun yerine getirilmesine manidir. Çünkü 
deniz h:ı.rn!lı billür sesini bolar. 

l\tnrlen Ditrih mukan•lcnamr.siııc göre 
tamam 60 kllo gelnıcl< mecburiyetindedir. 

Ne noksan, ne ele ra7.la gelem<'z. Btnaenıı. 
leyh gı<lasıııı istediği ~ibl alama'l. 

Het Da' is kumrallığmı muhaftıza et. 
mel• mecburiyetind<'dlr. 
Sağda 'e iistte: Slh'iya Sldney, gece 

Jdüblerlnc dernm edemez. ~'Unkti uyku· 

Bir 

Yıldız, 
sinema şirketi nazarında 

Tlron Pover kayak sporlan yapmak 
hakkına malik değildir. Ancak rol ica-

bı kıs -,poru yapar. 

bin lira alacaktır. 
Tabii güzel yıldızın radyıe<lan ve da

ha başka işlerden kazandığı yüz binler
ce lira bu yekundan hariÇtir. 

Bu kadar muazzam bir kazancı olına. 
sına rağmen Sonya Heni fevkalade ha· 
sistir. Güzel yıldızın rakipleri ve gaze· 
teciler bilhassa bu nokta üzerine halkın 
nazarı dikkatini celbetmektedirler. 
Sonya Heni şüphesiz ki dünyanın en 

zengin kadınıdır. Böyle olduğu halde 
Holivut gazinolarında çahJan garson • 
lar şimdiye kadar Sonyanın bir defa bi

le bahşİJ vermemi~ olduğunu söyle· 
mektedir ler. 

Ge~en sene Norve~e yaptığı bir seya. 
hat sırasında da güzel yıLdn:ın bu tabi· 

~Devamı 15 incide 

demirbaş eşyadır I 
Sinema artistleri 

Mukavelelerine göre ne gibi 
hüriyetlerden mahrumdurlar ? 

Genç kızlar ve dellkanlılann gö:r.Undc; 

;nolivut bir clünya cennetidir. Bu te~bilı: 

~bir farkla yerindedir. Cennette menedi- ; 
4 • 
.. ıen işler yoktur. her ı;ey mUbah, her ha-• 

;rekct serbesttir. ı~akat Holkud da ö3~ 1t 

•le değil .•. Orada y~ıyanlann bir !;O~'ll • !büyük bir şöhret ve mllyonlart'a dolar 
kazanmak lmkinıru elde etml~lerdlr. 

Fakat ~a.a.<letlerinI gölgeliyen bl r ı;oı.: 

•mahrumiyetler mukabilinde. İnsan bir 
defa ııinema yı1dızı olunca nrtık onun 

için hürriyet mevzubah'I değildir. Bir 
~·ıtıhz, bir !!Inema ~lrketl nazarında de
mirbaş e,ya kablllndendlr. Binaenaleyh 

•ulun zaman iyi muhafaza edilmesi lii.-

l
zımgellr. llulyala.rıla ya,ıyan Ilotl\'utta 
iyi bir konturato imzalamak hakikat 

halde Juısu!!f ha.yata alt bir çok hürri

yetlerden nzgeçmekten başka bir ~ey 
değildir. Konturato hlliifma hareket e-

den yıldızların derhal muka\'clcnamesl 

fcsholunur. YaphğJ mukanlenamc hU. 
l..ümlerine riayet etınlyen yıldmn ise 
tekrar Holirntta ı, bulması imkam;ızclrr. 

I
Ru sayfadaki re imlerde, tanmmı, ba

zt yıldızlann muka,·eJelerino göre mah

rum olduklan hürrfyetlerl üğrenet'eksl· 

nlz. 

1.-TıJV YV'i 

Robcr Taylor otomobil l<lare eUlği 
\"akit yıldırım gibi hızlı gider. Fakat ne 
yn.psm ld ı;lrket 60 kilometreden fazla 

giderse mukavelesini feshetmek hakkı

na maliktir. 

Küçük Haberler 
• Şarltrante, senaryosunu bizzat kendi· 

sinin hazırladığı, musikisini kendisi bes· 
tclcdiği "sihirli yol,, ismindeki filmde 
başrolü oyruyacaktır. 

• Ludvig Borgerin yeni çevirdiği "'üç 
vals,, isimli filmin 1939 kışının en güzel 
opereti olacağı ve bütün dünyada büyük 
bir rağbet kazanacağı tahmin ediliyor. 

•Edvig Föyyer "ben maceraperest bir 
kadındım,, filminde macerayı seven bir 
Rus kontes rolünü oynamaktadır. Bu film 
Uiter bitmez yıldızın Jan Müra ile evle
neceği de ağızlarda dolaşan dedikodular
dandır. 

Sonya, her sene tatil zamanların.da 
birkaç haftasını Amerikayı dolaşrruya 
hasreder. Bu şekilde hem yeni filmleri 
için bir muhit hazırlar, hem de eski 
filmkrinin bırakmış olduğu tesiri tetkik 
ede~ ~ -

Sonya Heni 1936 senesinde çevirdiği 
ilk filmden 41 S,000 lira kazanmıştı .. 
1937 senesinde ikinci defa veçir.diği 

film de ona bir milyon lira temin et -
mişti. Fakat çevirmekte olduğu yeni 
film bütün rekorları kıracak güzel yıl. 

dız bu filimden tam 2 milyon beı yüz 

Soldan itibaren: Kloc1ct Kolbcr film ı;c' lr irken gayet muntau.m 'eldlde ycrook yem ek ,.e 52,5 ldlo ağırlıb'l gc!:mCmek 

üzere bir muknelc lınzalamı~tır. 
\ 'allas Beri tnyyareclllğe perestiş eder; kendi inin husu~i bir tayyaresi nrdır. Fa.kkat talyareye blnmeği tehlikeli te· 
lii.kki eden film şirketi Berl'yi tayyareye binmekten menetmiştir. 
Jocl l\rak Krea ka.rı•u Fran~ Dey He b~rn her film ÇC\irf'meı:. 
,Jon Bol mtithlJ ~lr clı;ara tıryaklsidll'. ı·akat muka,·elesl kentli lnc sUndc ontlan f!\zla dgaro içmek mUsade ini ver-

mez ... 

' 

el, 
suz gC!:Cn btr gece gftzel ı:eJ.rt ~ 
çok fena iı.ler bırakır. ı/. 

Altta: esmer güzeli Doroti ıJı >'~ 
giin gayet kısa bir zıımnn ııÇ P" 
dolnsınnk müs:ırulc ine mııliırl1t• ~· 

• rı)C 
haricinde clnima kapalı yc:e / 
mak mel'buriyctiııdeclir. ~ .. 

Sinemanın istikb'1~ · 
Holivut, mevkiini Avrup31' 

terkedecek? .. ,11 s~ 
Avrupa sineması, Amerık -~ır 

masına hangi cihetten fııı~· 
J 

• AJ11er ., 
talyanca film gazete.sı, .•.. 1' 

masının bir buhrnn gcçırdıgıtıl 
ten sonra Avrupa sinemncılığııtıtl ~ 
randan istifade ederek Ame~• 
sının yeryüzünde tuttuğu rnc'·1'P 
dip etmlyeccğini soruyor. ~!'{Jı 

Bu gazeteye göre Avrupa siJl 
Amerikan sinemasına faik c!dı; ;~ 
A vrupada çevrilen filmlf rlı'ı n. ' 
meti haiz olan escrle:-<1"1• P.~·ı;; 
eserlerde mevzuun bozulmaınaS11't'·:f 

Fransada ve ltalyada bu ıı0 J. 
dikkat edilmektedir. Halbuıci ,(
sanatı, teknik işleri vasıta ollli ~ 
karmış, doğrudan doğruya fi&~_. 
et.nıi§tir. Bundan dolayı Arııcr 
mncılığının elinde Holivut ı;i~1 ~· , 
mel bir sinemn merkezi oıduğıl 
merkezden lfıyıkiyle istifade ed 
tir. Amerikan filmi dekor<iur. { 
dir, özU noksandır. Amcrikaıılııte' 
virirken dekor ve ihtişam içiıl :ıu 
etmezler. Mesela Romeo ve J 
Ameriknn barına götürmekte :1' 
bt: iki sevdalıya kokteyl içirtt11 r 
rcddüd etmezler. Bu <ıuretl" tıı 

ri! t maziyi istedikleri gibi tah 
çekinmezler. ıf. 

Halk bu çeşit eserlere ilk ~ rtJ 
çok rağbet etti. Fakat bu gilll ~~ 
tr. Bilhassa sinema sesli oıault gıJf. 
mevzuun ehemmiyeti arttı. ~~ ı~' 
sanı artık dekor görmcğc dcgı1• f 
len mevzular işitmcğe gidiyor· ti e 
senaryosu yazanlar dn me•-zule. J. 
lerl ebedileştirmek istediler. c 
rejisörleri bu basit mcvzulnrt ~I 
layık görmedi. Ve Amerikndıı 
buhranı buradnn başladı. . 1\1! 

doli\ 
Bu buhran devam ediyor. P f11 

kaları artık eskisi gıöi hnrıl ~~ 
mıyor. Buna mukabil A"rupıı {ı 
ha çok aranıyor. ~'-

Makalesini hulasa etUğuniı :~· 
M f'l O '1."ll ,.,. gore ı m sermayesı ya"aş .; ııtl ' 

kadan A vrupnya kaçacak, yoI<t 1~ 
lan Hollvut kısa bir zarnııJl 
yokluğa karışacaktır. 

Mişel Morgan t • 
* M.işel Morgan Holivutt311 rlô1 

vnkit istasyonda kendisini uğU ğıı~ 
kadnşlnrınn: "Ben yıldız oJdtl ıı'' 
türlü lnnnamıyoı'Um. Baksııtlil' 1, 
teş:.ic gelenler nrnsıc.da tek b f.tl· 
ci bile yok.,, diyerek 3nkn yAPıtlıı t 

tinden Pnrise dönerken l.f ı'.'rl:'!" f 
bir yıldız olduğuna inanmış olSll ~ 
tir. Çünkü istasyon, kendisiıld;:ıı ~ 
şehrine dair düşüncelerini so ııııll 
cilerlc doluydu. Fakat yıldız ~el 
pek memnun görünmüyor. 13tl ·ti~ 
yetsizliğlnl nrkndnşlarındnn .b~B·" ~ 
sıkarken: "Jnn Gabin geırııcdi ıı.5~ 
o gelseydi, hiç biriniz buıunıJI 
cUmlesiyle açıkça 4l3ylemi~· 
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Benim görüşüme ~öre: 

Klüplerimiz 
ve mektepliler 

llaftalardanberl dedikodu hallDde P1bhnu bir laalter 1llllQe& ftlllp& ·h-a 
lnUbl etmlt balaaayor: 

- Askerlere ve mekteplllere banclaa b6;rle ..._ ~· 
IDllplertmlzde uker Az& eeuea ~k u olclapadaa • DOkta laıeıWe duraaqa. 

ealJs. llektepJller baklanda tatldk eabalıaa IDttbl edea ba bnn '"' netl"911111 
mlttalea ecleeeğb. 

illa kllplerl, tmıb lokalleıWe topla.ueü gmollie epora J1Ua1ek ldes•• te
IHlffa. ettirecek blr mabecl olarak teaw tı417ora. 

Bls ldlhlerl, ~ ~ maarUla faa87('1 prognmlamn sWallllde tatmalı ,_. 

tOe "°' qhumda mltemmba bir teP1J1t olarak kalMıl .edlyons. 
Ba&b ldlbterlmlade f.U.Olde Wrlncl talmaluda OJIU1U el""'Mlarm ,..._ 

&-o ta1mD1armm l9e fantam• mekteplller tefldl ederler. Ba mema~ brarlJle 
kllplertmls IMO talmDJarmı tene=m, Wrblel talumJarnu l9e kmDea bJbetme• 
medNrlyeUaae lcelecülanlır. 

DellhelHk, atleHıan, ftle,'bol Ye ._.etbolealar ile ~ IU1ıarlyle mektepll 
olhldu.aa ba 9'flDNalan da bpedea ldlplerlmb faalQeüert.la lmllm apmmı 

tam ettllderf takdirde memJeRt epora loln M71Js bir nime ~ oıac.kfır. 
T8rk Spor Karama meldeplDerl ldtlblere strmelerl laaneanda eauea takyld et· 

adt ~ 18 JafllldlD ...ıs lıalaaulara llsw vermemekle ~ Pida 
hahmaaJan ldtlplenle fullyettea menetmlf ...._11JOrda. Ba memaalyet.I amama &et. 
mn etmMJe ldlblerln vulJfl&lerl ook mlfkll ..... lplr. (lbkl llleft8t elemaalanm 
müataaa ve bot Jıalaa J"erlerl clolchumü lolll elemaalarma maddi ,......... •~ 
1amnak mec.-barlyetlnde kalaeülanlır ld ba da amalar tetldlitm ~nine l1jdmla-..... 

Bana makahll mekteplllerfa YUlıetferl de mlfldlllelmlltlr. Çlnkl: 

Spora bir den olarak bbal edea Kilttlr Büanlıiı atJetbm, fatbol barebtl ,a
l*!alr -.Jaalan ol'"Mu, deals eporlan yapma~ mn.lt tetldl&tı olmadu • llare
lmUerl bJ'lllıyabllecelr mldlrf lla4cll Mltla lmlrlnsqJıkJara nlmea lllytlk fedül.r
'*larla ba lınlrlnmbkJar ıunaaJa 1mJıb dahlJlne sine lılle kfta ft JU tallllerln
.. ~erlmb nerede ftJdt ~er ve •erecle epor ~? 

Ba ıeaoıere 7ecAae tana,. edecellmb ,_ !alo llplMı 7oldar ld Ulplerlmb 
ola-ldır. Oaa laarlclnde glcteeekleıt 7er pdno, blave, '" .........,.r w llpOI' yapa

-- :rene mallalle anlan olMütlr ld .. da memleket QOra lda 11aJv1ı bir .e.e ............. 
• • • 

lporaa a1ı111r Ye MCIJI lbıerlllcle ~ oldala mlspee teıllrlerl ..... tal. 
111 etmele 11sam ı&nalJonm. Awk '1lpledıDlda • &awll ftllfeıl Te wrl
tba ,..._ .. ,...._ IWdlde Wtmak nnıClle TUlfelerlDI tamamlJle Japqt 

~ c1ltlbmlemls Jlmngellr. mo ftlplae 101rtur ld ldtlplerlmb ba .... 
wulfeleıllll tamamen yap11111 aıcldedllemmıJer. IDlplerla mJalu pnel dlreldarlllb 
~--.ıeıert.cıea lıbtdlr. Ve .. ._ .. ta ettld1erlae .......... IMıJaıunaldadır. 
1 '"~ ..... ,.,,. 1ıldm de glnltlilmtb IJafbcıa noktalan urabyoram: 

ı - ... eh* Hmelerl pael dll'eııt&tljb tetJdldndM ~eJ'ek rejimin, 
~ Deftml 14 UncQ de Adil Yurdahl 

Anhra at1elkm aJanblı 1"I ,._,.. ...... ~ .. ~
blylk bir IObk kOf\1811 ~ 
llmlerlmb a•ıhehlr bir atlet 
ltUralr ettllS ba kotadan mutell 
tantaaelerdlr. llrayla: 

Kota bqlarlren. 
BqladıktaD IODrL 

Kotunun kUçtıkler blrinelll .,.dl 
rtrlreu. 

Cila realmJer Anbraaa l'oto eew tararmc1u oMDm•ttb'> ~ 

ı--~··KiÜ~ı~; --, Kırmızı beyaz l'Jlecmuasının hazırladl 
Talebe az~larının kayıllannı Gençler turnuvası 

ıerkın edecekler 1 
Umum t!:!ü~:d::Lıe biri. maçları yarın başlıyor 
Bedea ren&,.a Umum lllildllrlQl.0 .MemleketlmJzfn blric1k bitaraf 9J>Orl etmJetlr. Bu hafta oynanacak JIJlllllfı 

ala talebe'" ukerlertll spor 1111p1e.J mecmuuı Kmnm • Beyu, IOll gQnlerde hakemleri fUD)ardır: 
rtae ~ ve a.a grapa daJıD yurda yeıı1 ve bllytlk bJr hizmet daha "-ert.laoe etadm4a: 
ıpol"Olllana *'8erblba 1'8P"n'M' Jaa.. ~rmefe bqllllllf balwıuyor. l'enerbahçe • KaraıQııırUk. U..-
wuııM temfmW• 11011ra hea klip- Tamamen ihmal ecUlm1t olan geng ta- set lluhlddln Apak. 
Jer, Jıemea laemea. IMHttn m1anaı kay. kmılar arumda Kmnm • Beyu'm bUytlk Baydarpqa uJaumda: 
WIDek _..._. bqmm41t bldıklaq- bir turnuva b.uırtadpı JUID!ltık. ~ BeJlerbeyl • Akyıldm; 
.. s&ftll'8ll Alllııaraya ·~ 8 ....,. lan idare 4Hl90Q komite mımtara de ba- Alemdar. 
ler ~ dllelWmeslal ı.temı,ıer-

1 
mlamq oldufwıdan oyunlar ba hafta ca· Her iki maçm da hakemi rraı#: 

dlr. marteli gününden itibaren Fenerblhçe, renpıdlr. 
Sllleymaniye, eeret ve Baydarpqa u...ı ._. ~~.-... • 

Fab& Bedea l'erlılJ'ell Unnma 111.. 'il"""'& - ,, 

4lrlql, ba mttranate mlsbe& cevapj' u.halarmda oynanmafa bqlıyacalrtır. 8eflktat • RalıcJoğla. Babm ~ 
Çıktıfl gündenberl memleket lpOl"C1I • 

Yermell t6Jle ama. "llekteplllerle ·ı lufwıa faydalı olacak her itte 3aa)'ak ol-
orcla meuaplarmm kendi eamlalan maf1 kendine ılar edlıun)f olan Kırmm 

laarlelacleld IPOI' tetelddUlerlae slıme- Beyaz reflklmbl bu IOll tefebbtllUııden 
melerlllla Bedea TerlılJ.S Kuaa · dolayı hararetle tebrik ederb. 
m •llllmlerlıac1em olhian• lılldlr-

Umum mtldDrlDk 
M.Dıa virler heyeti 

toplanıyor 

G ru p birincilikleri ~ kllp:;.::7 .... ~:: Bu haftaki· maçlar ve hakemleri 

Beden Terblyell Umum Jftdlrl$ 2 
~ide mtlpvlrler heyetini ama· 
ıilid .bir toplantıya davet edeeelrtlr. 

Ba toplantıda umumi kltlp Cemal, 
~ 8pof Kurumunun eald umumi Utlbi 
1flalDettln, ve atletJsm federuyonu reJa1 
VIJ'an Allr tarafından haırlanan teıld_ 
Jk~ tefkllt edlJeeelrtlr. 

o 

Veni baktamler 
imtihan olaeak 

Büemlerlml9den Nuri B08utun naare· 
t1 artmda den SOren futbol hakemlerinin 

kul'a Dlhayet bulmqtur. imtihan llUalle

rt hakem lromltell tarafından hamlan • 
qtu'. Kırktan fula hakem &ltlmWekl 

alı lbtl akpmı Emln&ltl RaDum -.. 
Jonunda lmWıan edDecetlerdlr. 

Macaristan • lskoçya maçı 
Gecenlerde Parla muhtelltJnl & • 3 ye

nen Macarların Budapqte takımı tüoç
yada aynı muvaffaluyetlnl lrazanamam11-

tır. ~arla Glalkavda lbrm Parlı:da 
yaplDJI old~lan maçm Uk devrellnde ta
lroc;lar 3 gol ile kolayca pllp vufyete 
reçmlt1er, ikinci deTrede on Orl klel ola

ftk aynamaJarma ratınen yine de hAkl· 
mfyetlerfnl devam etttrmlıler fakat gol 

çıkaramamışlardır. Bu arada Macar ta. 
lmm Suotinln ayafile pena1bdan ıeref 

laYl1annı lraydetmıılerdlr. Kaçı talı:lp e
den (Z:SOOO) eeyircl Macarlann alır oyu-

a brpnnda hiçbir heyecan dunmam11 • 

1ardır. !abanın mlalı: ollJ!unun llacarla •

1 
na O)'QDU berinde btl)'tlk bJrrteelr yap

blmı da bydetmelc llzımc!ır. 

Eskişehir takımı Kocaeli 1aua ...., .... bJ'ıtlamua terkin Kırmm. aeyu oyunlarm birinci llDlf 
edllmeslal " ban,clu 101U'a ~er- hakemler taratmdan ldarealnl de temJn birincisi oldu ._ ... Jıaıdohm........- Mhllnnll • 

!mit, 21 (A.A.) - Cumart.s stıntı tir 

altı b&Jse arumda he1Jım11 olan Kocaeli ~ lıa&'I ~ brillmü ~ler • llClO PllJlm llJlll 
futbol pap blrlacWli mtllabablan dQn feallıeıl .,... ftr1i111DDı1a m1Ja1m mn· .-.uNOSı ( 
ı.u-1_.1_ 1CA11A0011110tro 
._....."". l'inale bluı Buna " ~ ı.n. e ... _..,. ~ JdlpJerta bpt. lmAllHVI• ----
hlr tatnnJın aratında )'&pllaıı m&Ç Eül, 1armt ~ aaJaplı)'Or. AIMLDllı .. 

oehlr pmplyon t!aknnmm 2. o galiblye- -========~·ı =, ===='~·==-::! ::=~· - - l 
tile neticelenerek EskifehJr talı:mıı Koca· eouv1ı1A11ıvc, S --
eU ırupa blrlnclllflnl kaanm11tır. Romen muhteliti ~='. --· -. 

Adana idman Yurdu Varın lstanbola ==·":, --(-..-~ ..... -
aellyor llOODA• 4 

Seyhan grup birincisi :=~:; --İ 

tu~~~~~ e::= ;;:; YUveıatta. Trlkotor.,. vn1vers1te kultıp :::=:0~ -- --
mtıaabalralan bittJ. Seyhan b3tıeal pm. 
piyonu Adana tdmanyardu Seyhan pupa 

blrhlclal olarak bastın AnbrQa laarebt 
etti. 

ltalya lik maçlarında nziyat 
ltalya Ut maoJarmda Torlno, Uprla 

" Bolonyı. taımıan ıs .., pmaJa n 
lafta plmektedlrler. Romanm 14', .Am
broslanuım on ~ pavanı vardır. NapoU 

takımı bu 1Mme bir muvaffakıyet &Getere· 
meml'ltlr. 

Bir Yugoslav takımının 
Fransa turu 

Yqoalavya tamPb'onU Beolf'ldlld takı
mı 20 klnunuevvelde l'rama tanellbıe 

çıknuftır. Yugoalavya tamplyonu Bordo. 
da, Jlarlilyada ve flmalt Afrilrada ıc maç 
yapacaktır. Beynelmilel hokey maçıuda 

Viyana ve Berlin maglOp 
Katovice, 21 (A.A.) - Dart tehir ara

IDlda icra edDen beynelmDel hokey ma· 
omcla Cl'aVMle .. Katovfıee, Viyana .. 

Berlblı plebe oaJmıllardır. 

lerbıden teakU edilerek Romanya muhte- eooAııcı, (ı t 
oaııucoLı >-~ 

Jltl umlle memlekettml8de tıç maç YL '"""IUIMOll • 
,..t olan futbol takmu yarm 311eden "1tANTAll • ---

80llla llbrfmlse gelecektir. Romanyalı IAllllOHIA ı - _ __, 
n111ııvıLtıtA1 ı 1' 

İltan --" eALATAMllAYı --
fatbolcalar, nJıtmlcla, bul -.atab· CUlllllLITAtı...._ =- - -
• " apora1ar tarafmdan bqıtanaeak 
ft kendilerine .. ..Uecettlr. 

J'atbol federuyomı Anbnaakl Ulr 
mqJannm birinci devresinin bit.mit olda
tuını hel&p ederek Romanya tatnnmı 

PIDI' ıtlnll Ankara mahtellWe brplaf

bracütır. 

Aüaraya hareket edecekler, pazar at. 
tum !stanbula dönecelrlerdtr. 

lstanbu1 lDı: maç1anlun tehir ~ 
!Mal t• llomanya)ılar, !ataııbal muhte
lltUe batta arumda oyıııyacalrlardu. 

Marar takımı 
ae·~mlyor 

ftl.tı ~ •• ...., yapmak Wft 
t.et edllın ıı.ta? Klfpeft tmmı pua· 
tııert" a1amadifr''td* ıe1end)'eCelbd ~ 
mlftlr. 

Uypett htJnmmm kıymetli 

Zlngeller cenubi Ameritada ~·--· 

reelin Boka Juıı:yor talammdd 
bir teklif alnuttır. Budapefte 
ba lronupnalarm bir neticeye 
yacatı ve Zlngellerlıı bunca _. 

verdtlf Uypeot taJmnmı terk 
il 13ytemnektedlr. 

__ .... ._.. 
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[ge'de köy ka l kınması 

Söke köylülerinin 
yüzleri gülüyor 

Yolsuz ve mektepsiz köy kalmadı. Kaymakam ıy ı 
çalışmalarından dolayı birinci sımfa terfi ettirildi 

.. , ·Yeni köprüler ve şoseler yapılıyor 
~ ~~e: (Hususi) - Söke kazasına da-ı kadar ikmal ve tasdik edilmiş buluna
~ bUtun köylerde hummalı bir faaliyet eak, blitçelere mevzu tahsisatla köylerde 
~~· Çalışkan kaymakam Yahya Er- yeni senenin imar faaliyetine geçilecek-
st ~ • ?ilhassa mektep işleri ve yol inşa- tir. . 
\o Crınde durmaktadır. Kaza dahilindeki Kazamızda kısa bir zamanda muvaffa-
?ıı l'letiıı hepsi de muntazam yolJarla 

erlceze bağlanmıştır. En küçük bir kö
t~bile otomobille rahatça gitmek müm _ 

dUr. 1 

ta lfen~ mektepleri inşa edilmemiş bir
'trrtç _koy varaır ki, buralarda da binala
~/ltı:ı:ı.aı ve inşası için çalışılmaktadır. 
de garasr ve Akgöl nahiyelerinde beşer 
~haneli, Serçµı, Balat, Sarıkem~r köy

,:de üçer dershaneli mektepler inşa 
a llıektedir. Azap ve Özbaşı köylerinde 
~ Pllac:ak liçer dershaneli mekteplerin de 
lııetıı.eııeri atılmıştır. Yenihisar; Sarıke
(o r ltöyietinde modern birer hükumet 
~e~ğı i~a edilmiş; Akköy, Bağarası, 
~ llihisar köylerinde okuma odaları açıl-

lır. 
'l 6 " 

1{5 
~ :Y gençleri okuma odalarına munta-
11>( an .devam etmekte ve buralardan 
llaıai&tifade eylemektedirler. Yenihisar, 
q ~· Yeniköyde birer beton umumi ha. 

~aptmlmıştır. \ 

~~ltköy :ve Yeniköy yolları arasında 
aı taıanı çeş~eler kurulmuştur. Bu köy 
>~ lında üç betonarme köprü de vardır ki, 
~~en yaptırılmıştır. • ı 

'ger cihetten köylerin iktıııadi kal
\ alarına. da Ç!\l"e aranmaktadır. Bilhas
~algıııın kaldrnlmasr v\e köy sandık
~ Varidatlarınm arttırılması husus
~ temini üzerinde çalışılmaktadır. 
tıı~ !!andığına ait arazide hububat, pa
'tU.tUn diktirilmekte, gelir temin o-

).{ ktadır. 
ııı~ltasrarıarı köy sandıklarından veril .. 
~b· ilzere bütün köy bekçilerine resmi 
~llıe, kasket ve ayakkabı yaptırılmış, 
~l\ııl edilmiştir. yerek merkezde ve ge
~ e lnülhakatta asayiş çok mükemmel-

Qa Zirai yolsuzluklar görülmemektedir. 
lı~t 9 senesi köy bütçelerinin tanzimine 

annııştır. Kanunuevvel nihayetine 

kıyetler gösteren ve halkın da sevgisini 
kazanan kaymakamnnız, dahiliye vekale-

tince de takdir edilerek birinci sınıf 

kaymakamlığa terfi ettirilmi§tir. Köy iş. 

lcrinde iyi çalışan Anaburgaz ve Bağara
sı köyleri muhtarları da kaymakamlıkça 
takdir edilmişlerdir. 

T epeköy yolu 
Celladgölü içinden 

geçecek 
Asfalt yollar 9 metre 
genişliği ode olacak 
İzmir, (Hususi) - Cellat gölünü kurut

ma ameliyesi büyük bir hararetle de -
nm etmektedir. Cellat gölünün kurutul
masiyle meydana çıkan arazi civar köylü

lere verilmiştir. Göl içinden - çıkarılan 
balıklar satılamadığı için ııurada burada 
kalmıııtır. 

Vilayet makamı Cellat gölilnde Sinek
li tepede bir meydan ve anıd yaptıracak. 
txr. Tepeköy • Selçuk yolu da Cellat gö-

lünün kurutulan kısmından geçirilecektir. 
Bu günlerde vilayetin başlıca çahıımala-

rı asfalt yollar işinde temerküz etmiş • 
tir. Tepköy - Selçuk yolunun ~6 kilomet
relik kısmı şimdilik asfaltsız olacak, bila. 
hare ikmal edilecektir. 

Meydana getirilecek asfalt yolların ge
nişliği 9 metre olacaktır. Bu dokuz metre
lik kısmın altı metresi asfalt yol, tiç met
resi de yaya kaldırımdır. Bu kısımların 

birer buçuk metrelik trotuvarı olacaktır. 
İlk partide yaptırılacak asfalt yol 28 ki
lometre uzunluğundadır. Bu kısım bir 
milyon 100 küsur bin liraya çıkacakhr. 

.HABER - :Akpm poswı ı:r 

'' Memleketin 
da si/Q/ıa 

kurtulması uğrun
sarılmıştık ! ,, 

Emin Dayı böyle diyor ve ilave ediyor~ "öyle bir tarih ki, 
mal, mülk, servet düşünmek kimsenin hahnna gelmiyord u,,. 

Mis gibi geçiniyordum. Fakat kör manm yolunu bulmiş biriıim. Fa'kat 
tali burada da bana yetişti. Bir fırtına ben elime geçirdiğim şeyleri hükumete 
oldu. Rizedeki bahçem sel altında kal. verdim. Yalnız g·ıyem vazifemi eda et· 
dr. Ne mahsulüm kaldr, ne bahçemde mekti. 
sürülecek hal 1 

:Su vaziyette hayatımı temin etmek 1 

müşkilatı karşısında kaldım. Yapılacak 

şey, İstanbula giderek bura.da bir iş 
bulmaktı. Evlatlarımla beraber buraya 
geldim. Sarıyerde bir bahçecik buldum. 
Orada 7, 8 senedenberi çalışıyorum. 
Bu bahçe Evkafa aittir. 

Allah, burada da bana iki evla~ nasip 
etti. On evladım oldu. Biri ölmüştür. 
Onunla on bir evladım vardı. Ve hepsi 
ikinci aileme aittir. Birincisinden ço
cuğum olmadı. Bundan sonra bahçeci
likle uğraştım gene. Fakat g~çincmez 
oldum. Kazancım kifayet etmedi, et • 
miyor. Çcluk çocukla perişan bıldım.,, 

Emin dayının bundan sonra'ki hayatı 
insana ıztırap veriyor. Emin dayı, ye· 
tişmiş çocuklarını okutmak vaziyetin
de kalıyor. Kendisi okumadığı için bu. 
nun seiyelerini bütün hayatında çek -
miş biridir. Evlatlarını okutmak emel
lerinin en mühimi olduğu halde kazanç. 
sızlığından dolayı bunu yapamamış ve 
bu münasebetle müracaat etmediği ma
kam bırakmamış, fakat büyük yerlere 
ne onu bırakmışlar, ne de müracaatları
nı söylemişler. 

Emin dayı diyor ki: 
"Bir başkasının benim ağzımdan 

yazması ne kadar. mühim .clabilir, hiç. 
A'sıl derdimi ben anlatmalıyım. Haya. 
tıım ben söylemeliyim. Geçirdiğim he
yecanlı ve tehlikeli zamanlan anlatınca 
bugünkü vaziyetime elbette bir çare 
bulurlardr. Fakat muvaffak olamadım. 
Bırakmadılar, 'konuşamadım, derdimi 
köyliyeı:nedim • . 

Beni çöktüren bu vaziyettir. En kü· 
çük çocuğum üç yaşın.dadır.,, 

Bunu söylemekle Emin dayı hayatın.. 
oa hiç suiistimal etmemiş, rakı içme
miş, hatta sigara bile kullanmamış biri 
olduğunu da anlatmış bulundu. 

Emin dayı diyor ki: 
''Eğer ben çetecilik zamanımda na

musumu muhafaza etmeseydim, çok 
zengin olurdum. Para kazanmış, kazan-

Zaten o zaman öyle bir tarih idi ki 
malın kıymeti yoktu. Bin öküzün ol -
muş, yüz binlerce kcyunun olmuş, eş. 
yan varmış, mülkün varmış ne ehem • 
mi yeti vardı? 

Memleketin kurtulması etrafında 

herkes silaha sarılmıştı. Mal, servet dü
şünülecek zaman mx idi? 

Ama, hiç ihtiyarlığımı ve bu yaşımda 
başıma gelecekleri hesap etmemiştim. 

Ben bahçıvanlıkta kazanacağımr san -
lllJştım. O kadar çok bahçıvan var ki, 
o kadar bu işle uğraşan var ki ben dü: 
mende gelirim. 

Sermayem yok ki işimi büyülteyim. 
Velhasıl bu yaşta fena mevkide kal -
.dım.,, 

Filhakika Emin ôayın·n dört erkek 
evladr ve altı kız çocuğu vardır. Bun
ların beşi mektep çagına gelmiş bulu
nuyorlar. Hiç birisini mektebe gönde
ı:emiyen Emin dayının en büyük 1zt1-
ralır buradan gelmektedir. 

Emin dayı diyor ki: 

''Satacak savacak bir şeyim de kal· 
madı. Siz, on çocuk ne demektir, on iki 
kişilik bir aile nedir, bilir misiniz? 
.Yalnız ekmek olarak günde ŞO - 60 ku. 
ruş lazım. Elbise, mektep ve şu bu he
~ap edilirse ne mühim bir yekuna baliğ 
olur. 

Halbuki ben bugün ekmek parasını 

aahi teminden aciz vaziyetteyim . ., 
Emin dayının en büyük ç.~uğu 17, 

18 yaşındadır ve erkektir. 
12 yaşındaki km Saime de hastane _ 

clcdir. Bu münasebetle Emin dayı di • 
yor ki ; 

"Bu kadar çocuğu bir kadının idare 
etmesi çok müşküldür. Evde mangal
dan başka bir şey yok. Buna da odun 
ve çalı ç~rpıdan başka bir §CY. koya_ 
mıyoruz. 

lşte kör tali burada .da bana yetişti. 
Bir akşam eve dôndüğüm zaman kü
çük kızım Saimeyi ateşler içinde bul • 
dum. Mangala düşmüş, elleri yanmış. 
Sol elinin derileri yüzülmüş. 

Epeyce yanrlığı için yavrucağın canı 
fazla acıyordu. Hemen onu Gülhane 
hastanesine götürdüm. Ameliyat yap. 
tılar, Tedavi altındadır. Şimdi de onu 
ziyarete gidiyorum.,, 

Sarıyerin bir köşesinde mütevazı yu
vasında on evladı ile haşhaşa binbir 
y:oksuluk içinde yaşıyan Emin Bayrak
darın kendi hayatını ve geçirdiği mace
raların bazı safhalarını öğrendik. 

Görüyorsunuz ki Emin Bayrakdar, 
Milli savaşın kahramanlarından biridir. 
Filhakika çete reisliği yapmıştır, ama, 
bu işi bir asker hüneri ve disiplini ile 
eda etmiştir. 

Bunları okuyup dinledi'.~ten s0nra 
Emin dayı hakkında istiyeceğimiz şeyi 
söylemiye lüzum kalmadığına kaniiz. 

Memleket vazifesini tamamUe yep -
mış bulunan bu eski asker ve Milli 
kahramana ne yapmak, nasıl yardım et· 
mek Jazımgeldiğini büyüklerimiz biz _ 
den önce düşünürler. 

Japonyada bütçe 

240 

" 
açıg ı 

Milyon Türk 
buluyor 

1 

lirasım 

Japonyanm yeni sene bütçesinde harp 
masrafım kar§ılamak üzere vergiler arttı· 
rılacaktrr. Yeni bütçe her zamanki bütçe· 
den 8 milyon İngiliz lirası fazla olarak, 
215 milyon 500 bin sterlindir. Bütçe açı· 
ğmm da 40 milyon sterlin olacağı tah· 
min edilmektedir. 
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Atatürk 
Albümünün 

3 Uncu tab ı ç ı ktı. Müvezzi .. 

lerden isteyiniz 

TERZİ 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakka't'J 113, Türk fo-

I to evi Uetilnde. -· 
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Hünkô.r Bursaya kapanmış, dünya 
umurundan · elilıi çekmişti 

Filhakika Hünklıt Orhan İstanbul 

boğazı sahillerine kadar kaç 
kare Uga.r (llmiş ve genç Andronlkosu 
betdlrmi~tl. Artık Osmanlıların bu savlt!t
lerinin önüne geçmek %amanı çoktan gel
miş bulunuyorclıl. Bltans1n gOliç hUkUm· 
dan Andronikos, Kontofors (lJ ile ge· 
ce gUnftUz müzaKercatıydi. 

Osmanlı ordularını mağJOb etmek az 
but ij değildi. 

Filhakika, bir aralık Pelokanon mu -
harooosindc Osmanlılar mağlub olmuşlar
dı ama, bu defa otdulnra bizzat hünklr 
Orhan kumanda edecekti. 

HünkAr Orhanı tanımıyan \'ar mıydı? 
O ııetvctll ve ucvkctlu babası J.<tıra Oe. 

manın bile daha ölmeden 'önce tahtına 

llyık gördüğU korkunç bir kumand n, 

etrafa babasından daha müthiD bir hava 
estiren bir hilnkArdı. 

Orhan hangi savll§tan mağlüb 'çıkmış
tı? 

Mağlflbiyet nedir bilmiycn Osmnnın 
namağltıb oğlu hünkA.r Orhan, daima Bi -
zaruı için bir bomba, bir §arapnel de -
mekti. Patladıktan sonra Bizanınn salta
nat ve istiklaline arhk bir masal, bir ef
sane diye bakmak lazımgelecekti. Bu
nun için alınacak tedbirler her eeyden 

İşte zaman, Androttikos için, bir fır
sat halindeydi. 

Hünklr zaferlerin ne§eslyle Bunıaya 

kapanmt~. huta kansmm başında he • 
men hemen dUnyıl umurundan elini çck
mf.i bir h&ldeydL 

Bit taraftan da muhariblcrln en kor • 
lrunçlanndan olan gazi AbdUrrnhman ela, 
gUzel karısı Saryanttı koynundan çıkıp 

da herhangi bir harbtı girişecek takım -
dan değildi. Akçakoca, Konuralp, Karn 
Halil ihtiyarlamıelardr. 

K nto!cre Osmanlı ordulıınnı Filok -
sende kıran usta harpçiydi. Andronikosa 
söylUyordu: 

- Orhan aUvarlsinl Keııif üzerine çı

kardığı uman harbe gtrifmek gerck tlr. 
DUeman taha Uclc vakit bulamadan 

kaınnıreak ne li, ksi takdirde mun -
ta.zam bir rtcat yap rak dUıımanı boğaz 

vo d relerden geri çekmek, ovada açık 

bir m yda.n harbine scvkctmek lliztm • 
dır. 

Andronlk02ı bu ttı.vsl~tyi yerinde bulu
yorda. Oımıanlılann en korkunc akmcıla. 
n eUvarllcrlydi. 

Bunlar Keııilc d ğıl!hktan sonra ptyn • 
deyi dağıtmak daha kolay olurdu. 

Fakat diğer tarafta da Oamanlı hUn
lln Orhan boe durmuyordu. İşte llmdi 

afı ~karı bir mccıtst harb kurmunltr-
aı. . 

Vem Alledd.ln, Abdurrahman tazi, 
onuratp, Candarlı Kam Halil, Karaca-

bey, samM çrıvuısu toplanmışlardı. 
HünkAr Orhan bir sedire oturmuş, bU

yUk blr toıblhle biraz uabl oynuyor -

du. 
- Şcvketlü kardeşim J\lAcddin, dl)'e 

Söze ba~lıyan hünlclr Ohran, mUhlm ''e 
çok: ciddi bir bahse intikal edeceği za • 
mantarda olduğu gibi dudaltlıı.rını birkaç 

kcra yalamıatı. 

Hrpal hilnktrn döndUler. 
- Andronikosun kırdığı ceviz bini 8.§· 

tı. Bir Türk hanına yarQJmaı kU&Lahlılt· 
!arına muttali olduk. Uzun zamandan. 
beridir savaşımız yoktur. Halbuki henüz. 
devleti aliye, §Cvketlfı pederimiz O!man 
hıının kurduğundan ileri gitmemio de
nebilir. nı:ı:e vasiyet eylcdi~i bu değildir. 
Birkaç gtinedek Andronikos mel'unu ile ı 
karı;ılaşacağtz. Şimdiden hattı hareketi -1 
mfzl tasmim etm~mlz ıerektir. Kahra -
mıın kardeıılerlm olan sizler: 2'evketlü 
Alanddlndcn istişare kılıp bir hud'al har. 
biye h&ztrlarsınız. 

Hünkarın iradesi söz götUrmcz bir hal
deydi. Toplananlar fikir dermcyanrna f. 
in mUııalt olmadığını takdir etmişler • 

di. 
HUnklır hnrbe karar vermişti. Yapıla

cak ey, ııcvketlfıunun arzusu veçhlle ta· 

fer kazanıp Andronikosu tarihi Alemden 
ııilmckti. 

Hazırun altın ı.arlh fincanlarla ikram 
edilen kahveleri içerken vezir Altuıddin 

ıözil Abdürrahmnn gaziye intikal ettir • 

ml3U. 

HUnklr bir aralık gözlerini dikip kaldı. 

ğt ttablhten baamı kaldırarak! 

- Ha, dedi. Nedir bu gUrtUg\i? 
Vezir Alicddln hikaye etti. HUnklır 

hiddcllenm~ti. Haykırdı: 

- Peki, ama, bil'- kulumuzun gözünU 
çıkaran evliddan hayır mı umulur? 

Abdilrre.hman gazi bu hitabın altında 

ezilmişti. Ona oğlu böyle bir §eyden bah
setmemişti. Vuir A16.eddin de hiç bu va· 
dide bir ey ı5ylemcmlşti. 

- HUnk!rrm !'lem. Dedi. 
Hünklr tekrar haykırdı: 

- Kısan kısas! 

Bu deh~tll bir iradeydi. AbdUrrnhman 
gazi biricik nurtopu gibi evlddının bir 
gözUnU patlatmak demek olan bu irade • 
den tedehhUg ctm~, gözleri dolnıu§, bey
ni durmutı, kan kalasına hlicum et

mieti. 
Eğer kendisine ııahib olmasa, hUnklr 

mUıikar demeyip burndakllerln h psloe 
hançer üıUreeekU. Fakat bu ~ AUab da 
affetmez, Jtul da mazur gBrmezdi. 

lıinlerce inaanm tavuk boğazlanır g1. 
gi öldUril'dUfij bu zamand hayatı teh
did edilmek v ılyetlndo kalan oğlu blr 

herifin gözünU patlatmışS!l ne olurdu, ne. 
çıkarrlı bundan? 

Vezir A laeddin, AbdUrrahman gazinin 
gözlerine bakmış, ya la dolduğunu gör -
mUıı, ilzülınUş ve hünkar iradesini beğen
memişti. 

- Şevketlu kardeelm Orhan! dedi. 
Abdürrnhman gazi kahraman, hizmet ve 
umur görmÜIJ bendendir. Saryasına ve 
onun tek mahsulil olan oğluna dUşkUnlü 
ğU blıce malô.mdur ve pek tabiidir hUn· 
kArım. Hiımcllcrlne merhamet buyurul
masını taleb r.dcrim. 

Gazi AbdUrrahınan ağlıyordu . 

HUnkAr Onzlye dönerek sordu: 
- Adı ne oğlanın? 
- AbôUrrahman şevketlum! 
- Neye kendi adını verdin? 
- B na çok benzer hUnkArım. 
- Pek haşan bQyUtmUşsUn. 
- Sayci ıahıınende kahraman bir ku-

lun yetişiyor efendimiz. Daha "imdiden 
an&ısr (kara) dedi. 

HUnklr guterek tekrarladı: 
- KUçUk Kl\ra Abdurrahman, ktiçUk 

Kara Abdtirrnhman! 
Haydi affettim gazi, ama, göz kulak 

ol. Bir başka seferde tkl misli cczasmı 
veririm. 

Abdilrrahman gazi hUnkann e!Jnl öp
tU. 

Moclla dağılmak üzereydi. Hilnkltr ve. 
zir Alıi.cddine dönerek: 

- Aıker işleriyle Çandarlı Kara Ha
lli mo gut olsun! Nizam verdiğin misli -
ın hareket oluna. 

Diyerek Çe.ndar!Jya karşı bUyUk iti -
madı olduğunu heyetin muvnceh slnclc iz· 
har etmi§ti. 

Vezir AlAcddin daimi ve UcrcUI ordu-
nun ilk müeaslısidir. Tarihin çok mü • 

him hA.diselerindcn biri olan bu tesis 
hakkrndn cıı doğru ma!Umatı Hammerde 
görUrilz. Filho1dka İdris, Sadeddin, Mev
lanz1tde, Cihannüma, Robert.sov (2) Os. 

manlı askeri tculdlltmdan bahsctmişler
ıe de bunların telldklerlndon ve sair 
mehatlnrdan en iyi mallımatr toplıyabilen 
Hammer olmuııtur. 

( D cı·amı var) 

(1) Osrna.ıılı orehuunun lıarb u u11crinc 
'Akıt olan K&ntofcrs, dalma O manlılıı. 

rm bir ihUcumuna marux kalmak 1ehUke
ıdndc olan BJzaruıta. kralıı y alan me\'ki 
sahibi bulunuyordu. 

<>nce Orhanı daha ba§langıçta. yıldır -
nıaktr. Demir do tavında. dövUlmek gc -
rekU. 

(!) 1812 de Londrada dm ( A \'i v 

the tat.e of Aurope • A1-:nıpanm hallneı 

bit :naıar) adlı eser. 

'ASK ROM· [91111•••~ 
:reyze, yeğen pek kibarlık taslarlar. Melikenin ne k girindiğini 

lÖrmediniz mi? Kız, sanki 1stanbulcla, yahut Ankarada inüs gibi... 
!urada O kadar SÜS, Slkhk hoşa gitmez, göze batar ..• 

- Ama, bu kız pek iyi ahlaklı bir ~ye benıiyor. 
- Fakat, bir kere düşünsene ki, oğlum! Yirmi yaı.mda bu kadar 

-111 -
kırmak i tememi i. 
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"Doktor J D Dürana mürncıınt cdlnlr.. 

Siıc nckndnr )"il ıyacağınızı rlynıi bir 
kat'lyetle ancak o bildirebilir.,, 

Bu teklüi okuyan k:ltlb ademi ilimatla 
omuz silkti. Maamafih teklüin garabeti 
merakını uyandırmr§tı. l§i milyardere ha

ber verdi: 
Rcadlng emretti: 
- Tetkik etmeksizin hiçbir teklif hak

kında hükUm vermeyiniz. Jan Duran hak· 
kında tahkikat yapılııın. Naıııl adammııı 

öğrenelim. 

Yapılan tahkikat doktorun lehinde neti· 
co verdi." Bunun üzerine Amerikalının ka
tiplerinden biri derhal ''Gülhi köşk,. e 
gitti. 

Katib, ha>'ret ve ıscvinç içinde olıın Ja
na haber verdi: 

- Doktor, M. Rcnding size muayene 
olunmak isliyor. l{cndlalni ne zamnn ka

bul edersiniz? 
Jan kulaklarına inanamıyordu. Cevab 

verdi: 
' - Ne zaman arzu <'derlerse ... 

- Drrhal olur mu? 

- Hayhay. 
- ~f. Reading otomobilinde bekliyor. 

Kendisine haber vereyim. Bir kaç dakika 
BOnra buradadır. 

Biraz !!Onra uzun boylu, kır ımçlı biri 
içeri girdi. Janr §öyle bir süzdükten son

ra kcndlslnl tnnıttı: 
- Edvard C. Rcndlng ... 
Ve derhal llbe etti: 
- Hayatımın ııekadar silreccğinl rı. 

yad bir kat'iyeUa blldlrebilcceğinizi &öy. 

Iodiler. Do~ru mu'? 
- Evet, doğrudur. Muayeneden evvel 

bir sual sormnma müsaadenizi rica ede
rim: kendinizi haeta hissediyor musu -
nuz? 

-Hayır. Doktorlar da bende kat't ee· 
kilde te§his koyabilecekleri bir hastalık 
bulunduğunu iddia ctmiyorla:- z:ıten ... Yal

.nrz vücudumun ~ok yorgun olduğunu, \'Ü· 
' cut makinemin tam randmnnınt verdikten 

.sonra !on demlerini yaşadığını söylüyor
lar. Hiçbir çaresi de l okmu;s. 

- Doktorların hepsi nyni kanaatle 
mi? 

- Evet. Ölümümiin pek yakın oldu _ 
ğunda hepsi mUtteflk ... N<'yso bunları 

konu~mamızda fayda yok. Ben sizden 
hastalığım hakkında mnlümat almağıı 

gelmedim. {\tumilm ne zaman? Bunu öğ
renmek istiyonım. Fakat benden hakika· 
ti gizlemiyccckslniz. 

- Gizlemem efendim. 
Rendlng cebinden çek defterini çıkardı. 
- Şeraitiniıl nrnen kabul ediyorum. 
- Hiçbir ücret kabul etmem clendim. 
Mıtyardor kaşlarını çatt1. lş ve para a-

damı tecrUbcsiylo menfaat goze ııc 
kimselc>rden gizli mabatları o1ı1b 
düşüncesi) IC" çekinirdi. Sl5ylcndl: 

- Eô) le olması hosuma gttıneıl 
Jan gUIUmsiycrck cevab \'erdi~ 
- Sizden para kabul edemcrn• 
- Ne istiyorsunuz o baldo? 
Milyarder bir yandan da muıı>cne 

cekt!tlni çıkannağa da\'rnnmıetı. Jall 

iş:ırclle m!ni oldu: 
- Lüzumu yok efendim. 
Muavinini çağırdı: 
- Bart z ... 
Kekeme göründü. Jan emretti: 

- Cereyanı aç. 
B:ırtaz, mokinenln önündeki pe 

çekti ve cereyanı açtı. Doktor, ı,niJ>'ııl' 
makinenin önündeki yeri r;östeıdi: 

- LfJttcn eu tabureye oturur ı:ıı 
nuz? 

- Bu muayenenin ücretini 
isterdim. 

- Sonra öğrenirsiniz. 
Makine işledi. Jan, Bartazın )'8 

Amcrikahnın hayat hnttmı ekrıınd• 
llrtıneğ çalıetı. tJ 

Milyarderln hayat hattı başlangtC 
rck ve mntereddid bir seyir takip 
fakat sona doğru daha kuweUt 
Doktorun yüzü sevinçle pıırladı: 
derin ömrü daha çok uzundu. 

- Bir k~e g Ur Bartaz. 

- Peki doktor. ıı. 
l\ekcmo, kaı·anlık odada kaybOld 

az f!Onrn gelerek cıımı makinenin ıo 
raf almn kısmınQ koydu. Jan fotO 

dı. 

- Derhal dcvcloppo et. 
Milyarderin bileklerindeki bnğt•tf 

dil. Bu, heyecanla sordu: 
- Netice? 
- Bir suale mü.caado cdinlz . I~ 

Doktorların size ta \'Siyesi: "Kendill 
mayınız. Fazla mesai ölümilnUı:U t•' 
der,, şeklinde idi değil mi? 

- Evet. 
- Farıcdinlı: ki bu makine doktor 

kine tamamiylo zıd bir tc13hls J>O'""',r . .ıJll• 
zaman ne yaparsınız? 

- Ne mi yaparım? Bu sorulur ııı" 
te<Jlğim gibi çalıcınm. Arzu ettığiııl 
tr yn.ııarım. 

- O halde M. Readlng ... , 
Milyarder mabandinl işitmekten it 

mı13 gibi onun sözilnU kesti. Doktortl
11 

.. .. .• ıc 
rlne yllruyilp onu omuzlarından " 
ve gö%1erinin içine bakarak ııByledl: 

- Söyliycceklcrinizc dikkat cdİll~ 
çln bilmem size ve bu makineye l 

oosledlm. Sözlerinize inanacağrnıİJJ 
bcblc sizden hakikati isUyoruın· 
tcmem. Söyleyiniz. .... ..E~l3l!lt·>mınmmmınmmmomı 

kilde omuzlarını silkti ki, insan artık en kötü {eyleri akJ1ıı3 • 
bilirdi. 

Güllü nine, gene birçok şerler anlatan bir iç çckınesinde11 
~özüne devam etti: ti' 

-- l'ihayct, bir de piç dünya}a getiriyor. Fakat, cezasını 
luyor, çiinkü, hastanede çocuğunu doğururken, günahkfir 
Allahına tec:lim ediyor .. Bunun üzerine teyzec:i ı;ocuğu alıP 

süslenmek, yüzünü gözünü boyamak ne dernektir? Bu kadar parayı 
Dereden bWuyorlar? Ay,. teyze öyle zengin bir kadın değildir. Böyle 
olunca, yeğenini de bu lükse alı~tırmamalırdı. in an, yorganına go· 
r~ ayağını uzatmalıdır. Böyle müsrif, düsüncesiz bir kızı kim alır? 
Bak, gOreceksiniz, bu kız koca bulamıyacak. evde kalacak ... 

Fakat, epey ~yler anlatmı~ olmakla beraber, Güllü ninenin 
sozleri benim ası l öğrenmek istediğim noktalan aydınlatmamışu. 

Düşünceye dalmıştım. 

ba ı}•or. 

Masum, temiz yüzüyle, bütün gece guzürnün önünden ::ı) 
yan b~ henüz açılan bir gonce kadar taze ve güzel kızcağııırıti· 
tında böyle acı bir nokta bulunması beni çok müteessir ctflll~~ 

- Herhalde, dedim, bu kızın biraz lükse, tuvalete oii~ 
- Belki bu iki kadının, kafi derecede paraları \"ardır. lç yüzle· 

rini kimbilir? .• Hem, bö;1e, biraz ~hirliye rakın gi~·inmek . hafif yü· 
zOnil boyamak, gilnah mıdır? 

- E •.. ~Ium. İnsan bulunduğu yere uymalı. Oylc, basJ.:alann· 
dan ayn ya~ ho~a gitmez. Allah için. namu!;lanna hiçbir söz 
aöylenemez1 ama çok fazla masraf ediyorlar ... Nereden buluyorlar? 

- Madem ki namusları iı;in söylenecek bir söz bulamıyorsunuz, 

parayı nereden buluyorlarsa, buluyorlar: bundan ize, yani köy hal· 
kma ne? 

- Söylenen söz gene onlann iyiliği içln, oğlum. Oyle göze bata· 
c.ak şeyler yapmamaları Hızım, dilin kemiği yok, ~yleyiverlrler .. 

- Evet ama, Melikenin göze batacak fazla bir süsü, boyası, hop· 
palrğı yok ki.. 

- Orası öyle ... Melike do~su, neme 13.ıım, fena k"IZ d "'~ldir. 

Biraz kibirli ama, o kadar kusur kadı kızında da bulunur ... 
- Öy!e jge, daha ne isteniyor? Varsın biraz da süs yapsın! 
l stanbulda boyasız tuvaletsiz hi~bir ktz görınem~e ah~mı~ olan 

ben, farktruı varmadan, Melikeyi de müdafaaya başlamıştım. 
Kadın mar ct~edi. Belki de otelinde misafir olduğum için, beni 

- ~a~ıyorum, dedim; mademki bö~·le tu\'alete düşkündur, \e 
güzeldir, bu kız neden Ye~ilpmarda oturuyor? .. Böyle inzh·aya çc· 
kilmcsinc sebeb ne? 

Güllü nine yeniden alevlendi: 

- Bu da büsbütün ba~a bir hikAyc .. dedi. Dedikodu olmasın 

diye size söylememiştim. Fakat, mademld, bunu bilmiyen yok, size 
başkası anlatacağına. hm sö~·liyeyim, daha iyi. değil mi? 

- Tabii, tabii! Pek merakımı uyandırıyorsunuz, Giıllü nine; 
anlatın. dinliyorum .. 

- i şte: vaktilc Ay~ teyzenin, Meliha adında kendinden çok 
gen~ ve Melike kadar gütel bir kız.kardeşi vardı .. Kadınlar için gü

zellik !:>azan bela olur, onları felakete sürükler.. Meliha da tabii 
bütiln delikanlıların gözlerini üzerine ~ekiyor. Onun hoşuna gitmek 
için erkekler biribirlerine gjriyorlar .. Bir gün Meliha, kalkıp Istan· 
bula kaçıyor. Fakat orada da erkekler peşini bırakmıYorla .. Anlaşı· 
lan, kızcağm niharet tuzaklama düşürüyorlar. Başından ooer geç
tiği pek iyi bilinmiyor, ama ... 

Güllü nine, sözünü tamamlamadı. Fakat öyle manidar bir şe· 

kendisine annesinden geçmis olacak .. 

Faı-::ıt ·- fü·et.. Kız evlat daima annesine çeker, derler. 1 
bir kabahati yOk .• Te)•zcsi, mademki, kız kardeşinin başır::J~ 
bihyordu, yeğeninin de ayni akibete düşmemesi için, ona :J 

ı; · tcnncli; öyle zengin hayatta. şehirlerde gozü otmamasıll4l ~· 
hydı. Kız kard~inin ba~ma elenlcri unutmamalı; ,·e be~~ 
ammnA çeken fena huylan !H:men görüp kızı ona göre terbi) 

liydi. . j~ 
Güllü nineyi koltuklayıp, nğzmdan daha faıla SÖZ alın~~ 
- Çok do;ı-ru söylüyorsunuz, dedim, fakat antıyaın~ ) 

şey var: Melihamn o kadar dü5tüğünü kim biliror? Bcll.:J, 
kızın bahasile münasebeti olmuştur. et'~ 

-- Kim biliyor, olur mu, oğlum; köyümüzden bir çok · .. Jet·· 
onu 1 tanbulda görmüşler .. Yaşadı~ı hayatı hiç beğenrne~11. "' 
ı:ı'k. kibar bir harat sürüyormuş. Bu gördüklerini g"lip kö~ Jdl· 
tılar .. Mclihamn oro:::pu oldu3u ağızdan ağıza herke~e ya) 1 

· ( Vcı:amı var). 
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C üzdandaki resim Yazan: I kimim -41- /lotıraları anlatan vt vesıkaları vru•11. A.K. 

) 
'1 ~ licrma Valner kocasının is-
~ Uzerinde b1rakmı~ olduğu ko

)Jt r~u?ı ceketini aldı. Onu pantalo· 
,:ırlıkte bir as'kıya takıp dclaba 
t, niyetindeydi. 

kat çok tertipli bir kadın olduğu 
,.,.ela içlerinde unutulmuş birşey 
\ tın diye ceketinin ceplerini araş-

11,. "ı \ .. ~· ·'., ıte 1,, diyerek kocasının para 
~~ı cebinden çekip çıkardı. Ko
•, ~bir it geyahatinden dönmüttü .. 
''""li1ıı, yazlık, açık renk kostüm-
• tiYDıiıti~ . 
~ ~ Henna ceketi gene iskemlenin 
~~ astı .• Masanın başına oturdu. 
~ 'lı~m her gözünU • tecenUsten 
~I., "' !~inde :ne var diye kemali dik
' boıaıtıp içinden çıkanları masanın 
~...":~oydu. 

\~lllfter marklık iki ban'knot çıktı .. 
~ tGccar adresi.. 1ki kullanılmıı 
~ biıetf, üç posta pul\Lı Son otel 
~ 'l'etefcn edresleri taııyan bir 
- lıt, bir çengelli iğne .. 
~ ~ı o kadar chemimyetli bulmı
~ Hcrma bir de cüzdanın "giz· 

' .. baktı. 
~hl. .Ohl.. 

\S ~ ~ bir elli marklık vardı. Bir 
...., e de çekilmiş film .. 
~ lfele dur bakalım neymiş!. 
~ 1ece kendi kendine konuşan genç 
~ bu negatifleri alarak pencereye 
' titti. Onları cama dayadı. Bak-
L_.~ladı. 
~ ikisi aimsiyahtı. Her halde 
'~t\iıerek yanmıı olacaktı. 'Oçün'le çok ışık ve çok gölge gösteri-
' il Ona bakarken Fran Herma; 
bt) ele, hele, hele! • 
ı..... 1 ~yle.niyordu. 
... ~tle §una bakın bir kere!. • 
~ filnıin ilstünde bir kadm resminin 

-- ~ardı. 
~bir ~drnın, 'kısacık, küçücük, dara-
~ banyo kostümü giyen çıplak bir 'lr Oldufu &örillüyordu. Arkadaki 
~ltlar uzun kumluklar clmalıydı. 
~c~ 11Mubterem zevcimiz !,, iş se
~l'inl Ostseede yapıyor ve cüz· S'; &izli tarafında bir negatifle 
~ldf ordu. Ya bu resmin pozitifi nere-
' ac.ba?I. 
~ona pozitifi göstereceğim! .. 
*it 1 baktıkça : 
~e Ytzid kanya bakınız diye ıö
~ dıı. Kocaman manda gibi vücu
~tır gibi kalçalariylc utanmadan 
~ ltlı: orada duruyor. Hele yüz 
~~ll Çİz&ilere, buru§ukluklara da bir 
.let ~·· }{arı, kocakarının biri olmalı ... 
~ tn onun yerinde Glsaydım, rest ~c:~k olsalar muhakkak clclrim
'· ~ li ve bütün vücudumu kapar
"~ttQ nıan ne sakil şey 1. • 
~' ~et-ına cüzdanı masanın, ceketi 
.. ,dt. ru? .ilatün.de bıraktı. Ellerini ar
't; bi kılıdledi ve odanın içinde bir a· 
'ıı ~ ~Ubn dolaşmağa batladı. 
'~1Yle tıpkı pazar günü vereceği 
~ıb~ ırlıyan bir papau benziyordu. 
~ Yet geri döndü. Negatifi aldı. 

tı evden çıktı bir fotoğrafçıya git-

Çeviren : Suat Derviş Yapılacak iş şudur: Hemen Pa· 
nosun gömleğini tetkik etmek 

Zaptiye odasına döndük, aklıma biri 
şey geldi. 

- Şu ağızlara tıkanan paçavTalar nere· 
de? dedim. 

Çok aradılar. Çöplere atılmış. Dere ke· 
nanna adamlar gönderdik Bir hüsnü te· 
sadüf olacak ki çöpler henüz suya atılma· 
rnıştı. Iki üı; paçavra getirdiler. 
Gördüğüm zaman sevinçten zıplayacak 

tun. Hiç belli etmedim. Bilakis vaziyeti 
büsbütün başka bir tahkikat safhasına 
dökrnilş olabilmek için: 

- Sanırım, dedim, Çullu çetesidir. 
Milddeiumurnt muavini genç biriydi. 

Ornerle beraber sevinçle ellerini çırptılar. 
- Evet, evet, halledildi, dediler. 
Onlar böylece biledursunlar. 

ti. Filmi devolope ettirmek için bı

ra"ktı. Fakat fptoğrafçı maalesef kopye· 
sini ancak ertesi gün yapabileceğini 

söyledi .. 

Bu paçavra parçalanndan birini onlar
dan gizli olarak cebime yerleştirdim ve 
aynldım. Vaziyeti kısaca Hüsrev pa~ya 
yazdım. Çulludan da bahsettim. 

Vahram beni merakla bekliyordu. 
Dedim ki: 
- Hallettim. 
-Nasıl? öğle üstün Herr Valner eve döndü • 

SeJamına h~z gibi bir selamla mukabele 
edildi.. Bu soğukluğu izale etmek için 
olacak Her Valner : 

Cebimden paçavra parçasını çıkararak: 
- Bak, dedim. Bunu tanıyor musun? 
- Hayır, dedi. 

- Bugün hi\va çok sıcak, dedi. 
Karısı cevap verdi: 

- Dikkat et, bu süratle lAzımgelen pa· 
çavrayı evden tedarik edemeyince ıömlek 
yırtılarak elde edilmi& bir parçadır. üstü 
kirli ve tozlu, içi hafif yallı bir haldedir. 
Belliki ten gömleğidir. 

- Elbet de, burası şehir, ,1Aj gibi ol
maz yal. . 

- Ne demek istiyorsun!. • 
- Sen gazetelerin bilmeceleriyle uğ-

ratıp durursun. Sana bir bilmece söyle
yeceğim hallet bakalnn. Gayet kalın ba
ca gibi bacakları kocaman kalçaları ve 
sayısız buruşuklukları var .• Nedir o, 
bili. 

Bu izahatı verirken Vahram hayretlerle 
başını sallıyordu. Halbuki nihayet bu ka
danru görmek pek basit bir işti. 

- Bir kaplUmbe.ğa olacak! .. 

- Bu gömlek Hmçakh çetele· 
rin gömleğidir. Derbentte çevirdikleri pos
ta arabasından çalman iki balye mani· 
fatura efY8SJ içinde bulduktan bu ıöm· 
lekJeri aralarmda dalıtnıqlardr. 

- Evet .. Onun gibi bir ,ey ... Fakat, - Bize, hepsini Merzifon merkezine 
teslim ettiklerini söylmişlerdi. fakat, bunu §imdi bir tarafa bırakalım 

da sana bir gey söyliyeyim. Buıün ıe
nin ceketini iskemleden alırken cebin
i'.en cüzdanın yere düştü .. Onu yerden 
"kaldırdığım zaman elime ne geçti zan· 
nedersin?. 

Güldüm. 
- Bittabi yalan, neyse, mesele burada 

değil. Yalnız bu gömltlin hangisine ait 
olduğu mühimdir. 

- Evet. 
Her Valner sıçradı: - Bunu da hallettiğimi zannediyorum. 
- Evvela gizli gözdı: eın marklık 

bir banknot buldum . 
- Nasıl? 
- Panos içlerinde en şi~anr ve en yağ 

• 

_..Devamı 15 incide Iısıdır. Bu nisbette de pistir. 
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buhrandan eser kalmııtı. 
Büyük bir sakinlikle biz • 

mctçiye: 
- Bana karıı gösterdiğiniz 

merhamete tekrar tekrar te • 
şekkür ederim. Size her haki
kati söyliyeceğim. Büyük En· 
izitörle bir meseleyi konu§
mak için Venediğe gizlice gir
miştim. Bana evinin burası o\· 
duğunu söylediler. Karanlık 

basar basmaz da bahçeye gir -
dim. 

Hizmetçi bağırdı; 
- Fakat teessüf ederim ki 

ıldanmışsmız ! . 

- Nasıl? Burası Dalondonun 
evi değil mi? 

- Evet ... Gerçi burası onun
dur. Fakat o artık burada otur· 
tnuyor. Buraya 'katiyen uğra • 
maz bile. Evde yalnız ben va-

rım. Bekçilik ediyorum. Dan
dolo çoktanberi, büyük kanal 
sarayında oturuyor. 

R.olan derin bir nefes aldı. 
Dandolo demek artık Olivo· 

lo adasında oturmuyordu. tıte 
nihayet hakikate ermi§ti. 

Sevinçle: 
- Demek bahçenin böyle 

harap bir halde bulunmasının 
aebcbi bu. Dadolo ne zaman.. 
dıı'lberi :veni sarayında oturu -
~·or. 

- iki ıene var. 
- Familyası efradı ela lctndi. 

ıile birliıltedir ıüpheaiı. 

- Familyası mı? Hane i fa
milyası? 

Rotan titredi. Vücudunu so- • 
ğuk bir ter kaplanuıtı. Keke. 
liyerek: 

- Bana temin ediyorlardı 
ki ... onun ... bir kızt .. 

- Ha anladım. Siz Sinyora 
Leonordan büısetmek iıtiyor -
sunuz? 

- Evet her halde o olacak ..• 
Öld:j mü? 

ihtiyar birdenbire: 
- ölmek mi? Allah esirge· 

sin... Hayattadır. 
İhtiyann bu sözü Rol.ını bir 

sevinç çrlıınına döndürmü§tü. 
Batırmamak için dudülar.ru 
I&Irdı. 

ihtiyar hizmetçi ili ve etti: 
- Sinyora Leonor, necip ve 

asil zevcilc birlikte oturur. Ne. 
niz var senyor, ne oldunuz? 

Rolan ayafa kallctı. Çehresi 
morarmı§tı. Gözleri fırlamı§tı. 

ihtiyar hizmetçinin omuıla -
nndan tutup earaarak : 

- Ne dedin? Leonor evlen
di mi? 

- Evet. 
- Ne zaman ... Çabuk ıöyle 

yoksa bofanm seni. 

- Doğru. 1 
- Bu gömlek de bu kadar müddetti: 

çöplerin arasında bulunduğu halde gene 
üstündeki asıl kirini değiştirmemı~. yağ· 
lı "luşu da ona bu müstekreh manzarayı 
vermiı;tir. 

\·c bir cam parı;asile kazıdım. Altından 
çıkan ya~lı kir camın üzerinde birikti. 

- Şimdi, dedim. Yapılacak iş şudur: 

Hemen Panosun gömleğini tetkik etmek. 
Bunun için de hala Derevenk manastırın· 
da bulunan vaız MardiroSi yazmak ka· 
fidir. 
Nasıl olsa bunlar manastıra gidecekler 

ve orada bulunan çamaşırlarını değiştire· 
ceklerdir. Yanlarına almadıktan uzun 
müddet üstlerinde kalışından anlaşılıyor. 

Vahram kalktı. ve elimi hararetle sıka
rak: 

- Sanki dedi. Ç.OCukluğumda okudu· 
ium hırsız polic; romanlanndaki meşhur 
pblis hafiyelerine benziyorsun birader. 
Ne güzel bu neticeyi hallettin. 

Ve hemen oturarak komiteye bir mek
tup yazdık. Ben, tahkikat safhasını Çul· 
lu üzerine çe\irdiğirni de söyledim. 

Vahram da: 
- Ben de bu işin başında Daniyel oldu· 

lunu sanının. dedi. 
Talasa gidiyoruz. Burası kl;ük bir yer

dir. Fakat bu havalide de hemen bütün 
Ermeniler Hmı,;akhdrrlar. Protestan \"azn 
Kirop buraları tarayarak teşkilata sok
madık bir ermeni bırakmadı. Burada bir 
hafta önce Tufulyas oğullarının evi ba· 
sılmrştır. Ayni tarzda soygunculuk olmuş 
tu. 

O gün Reştuniden mektup ~ldık. Talas 
~besine mOhimce miktarda para veril
miı olacak ki, Merzifondan hareketimiz
den önceki varidat yeldlnu kabannış gö· 
rülüyordu. Emval gayrimenkulleri değiş· 
memisse de menkul ~ya miktarı fazla 
gösterilmişti. Vahram dedi ki: 

- Ilk tahminimde zaten bu işi Hınçak 
çetelerinin yaptığım Söylemiştim. Şimdi 
vaziyet daha fazla tenevvür ediyor. Bun· 
lar Talas şubesi efradındı.ndırlar. Gas· 
bettikleri para ve eşyadan Talas şubesi-, 
ne verdikleri anlaşılıyor. Ve biraz düşün· 
dükten sonra: ı 

- Vahim bir neticeye doğru yürüyoruz. 
dedi. Bu heyeti derhal dağıtmak veyahut 
bu hareketlerinin önüne geçmek lazımdır. 

Fakat Talasa gittiğimiz zaman üzerine 
vardığımız çok miihim bir hadise bizi ol· 
duğu kadar bütün te,,kilatr \e hükumeti. 
sarayı, Ropen Cevahirci) anı \"elha ıl du· 
yan herkesi dehşete ,.e telaşa dü~ürmüş
tü. 

Ancak bundan sonra vaziyeti halletmek 
için zecri tedbirler ittihaza mecbur olduk. 

Talasda bizi şube erkanı karşıladı. Ce
bidelikyan da buradaydı. Çok memnun 
görünüyordu, bize: 

- Talas Merzifonu da geçti, diyordu. 
- Ama, dedim. Bu işler pe~ meşru şe-

kilde olmıyor. 
Güldü: 
- Gayemiz ihtilll. Zaten esaSJnda ?ne§" 

ru i~ başında değiliz. Köprüyü geçinceye 
kadar her is bize mübahtır, dedi. 

O sahiden, fakat ben Vahram i temiye· 
rek hatır için gülüştük. 

Talas şubesinin Mmilerinden bulunan 
Haçator yüz senelik eski bir ailedir. Ti
caretle meşgul olan bu aile Talasda ol
duğu gibi bütün Kayseri 'e civarında da 
iyi bir şöhret bırakmıstı. Talas şubesinin 
bir içtimamda heyet Haçatordan bürük 
bir yardım istemi~. Ç".ete efradına ayn ay· 
rr birer at alınması için Iazımgelen birka ; 
yüz altını vermekten çekinen Baçatorun 
Hrnçak çetesince tecziyesine karar veril· 
mi~ ve bu karar da b:zim geldiğimiz ak· 
pm tatbik edilmişti. 

O aksam Cebidelikyanla birlikte Talac; 
da meydan boyundaki kahveye ~ttik. 
Ertesi gün şubeyi teftiş edecektik. §uJ>e 
nin buradaki faaliyeti h:ıkkında Cebide· 
likyan bildiklerini söyledi. "Dikkatli olu· 
nuz!,, ihtarını ne ben, ne Vah .. am unut
muştuk. Hacatorun evi kah enin tam 
ka~1smda küçük iki katlı, etrafında par· 
makhklar çevrilmiş bir evdi. 

Bir aralık Haçatorun sözü, açıldı, Ce· 
bidelikyan içtimada görüşülenleri Haça· 
torun parayı vermekten sebebsiz imtinaı
nr, ve bu münasebetle şubenin tecziye 
kararım \'erdiğini söylemiş. noktai naza· 
mnızı ö~nmek i temi~ti. 

(Devamı tar) 
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monsenyör. 
- Hayır, yapacağım ziyare

ti yalnız başıma yapmalıyım •. 
Juana müdahale etti: 
- Bu vaziyette çıkmanıza 

imkSn yok .. Daha yüz adım 

gitmeden peıinize hafiyeler 
takılır.. Tanınırsınız .. 

Juana haklıydr •. Bir hayli u. 
zamış, saç ve sakalı sırtındaki 

gondolcu elbisesinin berbatlığı 
göz.den kaçmıyacaktr. 

Juana: 
- Çıkac;akaanız, size biraz 

çeki düıen vermem lizım.. A
zıcık durunuz, dedi. 

Rolan bir is'kemleye oturdu. 
Juana getirdiği makasla saka. 
Iını kesti. Saçlarını taradı. Kı. 
sa bir zaman içinde ideta ta· 
nınmıyacak bir derece tebdili 
kıyafet etmiı bulunuyordu. 

Juana bu iti bitirdikten ıon. 
ra R~lana dikkatle baktı: 

- Şimdi sıra elbiselerde! 
dedi. 

ğimiz sıra.da sizi tanıyınca kor
kanlardan biri. 

Rolan silratle Juanamn ver
diği gemici elbiselerini giydi. 

Şimdi hakikaten tanınmıya • 
cak bir hale gelmişti. 

Rolan çıkıp gitti. Aynlrrken 
kapı eşiğinde Juanaya, elini 
dudaklarına götürerek bir buse 
göndermeyi unutmamıştı. 
Dı~rda iri adımlarla ilerle· 

di. Hemen hemen bütün Ve· 
nediği yaya olarak dolaştı. 

Sokaklar tenha idi. 
Yalnız rıhtım üzerinde top

lanan beı on kişinin aralarında 
iki mahkumun kaçtıklarından 

bahsettiklerini işitti. V enedik· 
te bu hadise, büyük bir dedi
kodu halinde dolaşıyor olacak. 
tı. 

Rotan hem yürüyor, hem dü 
şünüyordu: Dandolo acaba na· 
sıl ve neden büyük engizitöı 

tayin edilmişti? :Foskarinin, 
Lo: norun babasını bu mcmu · 

Koşarak bir sandık açtı. riyete tayin etmesine sebep ne 
- işte, dedi. Zavallı Nino- clabilirdi? Mademki Dandelo 

nun yortu elbiseleri ... Nino si
zin tevkif edildiğiniz senede 
ölmüştü. 

Rolan sordu: 
- Nino da kim? 

Jskala Brino cevap verdi: 
- Arakadaılanmdan biri. 

Rıhtımda size hücum ettiği • 

bC.yük engizitör oldu, Rolanı 

niçin kurtarmıya çalışmadı . • 
Düşünceleri kendisini büyük 
bir endişeye daha doğrusu sı. 

kıntıya sürüklüyordu. 
O Leonorla konuşmaya gidi

yordu. Bu sevinmesini icap et 
tirmcz miydi? Bahçenin d~ • • 
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'"hisarlar u. Müdürlüğü.nde.n 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. K.r. 

% 7,5 teminat 
lira Kr. 

Eksiltme 
saati 

- Seyfettin Küçükayasofya , 14 - Tur • 
gut Seringen Kumkapı, 0,0, 15 - Hay
rünnisa Kadırga ilkokul, 16 - Nezih 
Kral Beşiktaş 38 inci okul, 17 - Lutfi 
Özin Emirgan, 18 - Hatice Moral Çen
gelköy cami meydan 16, 19- User C.S.S. 
Kadır~. 2 O- Leman Doğanay, 

Dosya dolabı 3 adet 150.- 450.- 33 75 15 
Boya levazımı 22 kalem 400.- 30 - 15.30 

BlRER DEFTER KAZANANLAR 

Pire, Brindisl, V encd.Hı 
Tricııtc 

Biltiln Avrupa tçin ekspres trenleri 
ne telaki ederler •• 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 

Pire, Napoli, Marsilya, Ccnova 

Kavala, Sellnik, Goloa, Pire,, Patraa. 
Ayııaranda, Brlndisi, Ankona, Vencdill 

Trieste 

Selanik, Midilli, İzmir, Piu, 
Kalamata, Patrc:s, Birindisi, 

Venedik, Trieste 

Burgu, Varna, Köstence 

Sulina, Kalas, lbrall 

PALESTİNA 

F. GR!MAN! 
PALESTtNA 
F. GR!MANt 

C!ITA' di BARİ 

İstanbul.PİRE 

16/12 
23112 ! J 
30112 o 

3/12 ~ 

w:ııı .3 ~ i 
31112 ~ .s. 

saat 24 ]:ı. 1 J 
NAPOLt gün 3 jours 

111 ,, 
•• MARS!LYA. gün 4 jours 

~ 
Fenicia 1/12 8 

~ 
Merano ısı12 ~ 

Campidoglio 2~ 
.s 

Diana 8/12 ~ 

Abbazia 22112 l 
--Y 

"" 
!seo 1112 ~ 
Albano 15/12 ~ 

Vesta ~ 
Albano - 3/12 

Abbazia 7/12 

Campidogli<> ı4112' 
Vesta 11112 ~ 
Quirinale 21112 j 
Fe:ıicia 28112 

lseo 31/12 

Meran o 111~ 
/ 

Abbazia 
Campidogli~ 

'-.. 

21 - Semi Caı:ter Kadıköy 7 inci okul 
219, 22 - Melek Şehremini saray mey
dan cad. 65, 23 - Sevim Kı.ıtali 61 inci 
okul, 2· A 549, 24 - Mustafa Ünver 
Kmık belediyesinde, 25 - Cavit Gülen 
Üsküdar Açıktürbe 10, 26 - Seyfettin 
Kumkapı O.O. 27 - Salih Sağlam P.T.T. 
memuru Muzaffer oğlu, 28 - Saba Ma
ray Cağaloğlu Mahmudiye cad. 25, 29 -
Ya~ar Fırat Üsküdar 1 inci orta okul 
3-B 355 30 - Hamdi Dedeoğlu Samatya, 

I - !daremizin Yavşan Tuzlası için §artnamesi mucibince yaptırılacak 3 a.. 
det dosya dolabı ile Tekirdağı Şarap Fabrijtasr için satın alma.cağı ve 20-10-
938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem boya levazmunın müfredat 
listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle mu vak.kat teminatları hizaları:ıda gösteriL 

miştir. ı 
III - Eksiltme 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı 

, .. . ISTANBUL ilARlcl'··AsKERİ 
KITAATI İLANLARI ıı)\3' .......... ..' .. saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba yaat şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içb tayin edilen gün. ve saatlerde % 7,5 güven. 
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9304) 

Tayyare fabrikaları ihtiyacı için 919 
kalem avadanlrk kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. Tahmin edilen bedel ( 45) 
bin 500 lira olup ilk teminatı 3412,50 ku· 
ruştur. Eksiltmesi 26-12-938 günü saat 15 
te vekalet satınalma komisyonunda ya-
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rından atlıyaca'k, hizmetçiler - Birdenbire Dandolonun sara. 
den birini uyandıracak Dando - yın bahçesini çerçeveleyen duva

loya haber g-önderecekti. Ora· rın yanında bulunduğunu gör
ya varır varmaz onu görmekte dü. işte küçük kapı. Du· 
bir dakika bile kaybetmiyecek- vardan sidr ağacınm kocaman 
ti. kolları uzanmıştı. Zindanda bel 
Olivolo adasında, İskala Bri. ki bin defa düşündüğü ve ha-

noyu yere yuvarladığı köprü· yalinde canlandırdığı mesut e· 
den geçmek üzereydi. Kalbi vin işte önündeydi. Korkusu 
şiddetle çarpmrya başla.eh. Yü· geçti. 
rüdü. Birdenbire dizlerinin ga. Birkaç dakika sessiz kaldı, 

rip bir şekilde titrediğini his- Sonra birdenbire duvara tır -
setti. Şimdi yürüyemiyordu. mandr. Çok sürmedi. Kendisini 
Küçük kilisenin kapısı eşiğine duvarın üstünde buldu. 
oturdu. Bahçeye atladı. Etrafına ba. 

Neden sonra büyük bir gay- kındı. Kimsecikler yoktu. Bil· 
retle kalktı. Bacaklarının titre. diği güzel ve kokulu çiçeklerin 
mesinin sevincinin büyüklüğü- bulunduğu yerler baştanbaşa 
ne veriyor<lu. Kimbilir, Leonor çalılarla dolmuştu. Bu ne de -
kend'sini görür görmez ne ya- mekti? Korkuyla mırr1dandı: 
pacaktı? - Yoksa öldü mü? ·Fakat 

Kiliseyi baştanbaşa katede ~ bunu öğrenmeliyim. 
rek harap bir bahçeden geçti. Doğrudan doğruya hiçbir 
Darağacına giden bir katile şeyden çekinmeden kapıya 

benziyordu. Başını göğe kaldır· doğruldq süratle ve şiddetle 

dı. Gittikçe kararan göğe bak- çaldı. Bahçe gibi ev de mi kim 
tı. Bu, kararan sema, kendisine 
bir felci.keti hal::er veriyor gi -
biydi. 

Acaba liu felaket ne olabilir
• di? 

İşte buna bir türlü cevap ve
remiyordu. Belki Leonor öL 
müştü. Yahutta .. . 
Korkımya başla.dı. Titriyor

du. 

sesizdi yoksa.. ı 

Hayr ... Pek de öyleye ben
zemiyordu. İşte içeride aya'.:: 
gürültüleri hasıl olmuştu. Ge
liyorlardı. 

Az sonra bir ses sor.du: 
- Kim o? 
Rolan cevap vermiyordu. Bo 

ğazma bir yumruk s.okulmuı 

g'biydi. Nihayet: 

• 
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- Mühim bir haber getiren 
' biri .. diyebildi. 

Zincir şakxrtrsr ve kapr gı ~ 
eırtrsı işitildi. Bir ışık göründü. 
l:apı arahğmdan Rolanm pek 
o/İ tanıdığı bir baş göründü. 

Bu Dan.dolonun eski ve ilı .. 
tiyar hizmetçisiydi. 

Hizmetçi sordu: 
- Siz kimsiniz? Bu saatte 

bahçeye nasıl girebildiniz? 
Hüsnüniyet sahibi olmasanız 

gerek. Hazır bulunduğumu a
kıldan çrkarmamalısımz? 

Rolan ellerini lıiribirine ka .. 
vuşturdu: 

- Beni tahkir etmeyiniz. Ve 
bana itimat ediniz, dedi. Ben 
şiddetle takip edilen birisinden 
başkası değilim. Gerçi bu bah
çeye bir hırsız gibi girdim. Fa
kat arkama düşenlerden kurtul 
mak için bundan başka bir şey 
de yapamaz.dım. Takip edilen 
bir adama merhamet etmez mi .. 
siniz? 

Hizmetçi, tatlı bir dille ve 
ac ndrrrrcasına söz söyliyen a
dama baktr. Bu alelade bir a· 
d:?.m. bir soyguncuya benzemL 
yordu. Kapı zincirlerini bUsbü
tün çözdü. Kapıyı büsbütün 
açtı: 

-- Giriniz, dedi. Giriniz ki 
Allah sıkışana yardım etmedik 
demesin .. Nedir bu Allahxm!. 

Bu hafiyeler, bu dehşetler .. ; 
Hep Venediğe mi? .. 

Rolan girdi. İhtiyar yüzüne 
baktı: 

- Ne o, dedi. Ne diye titri
yorsunuz? Neden sarardmız? 

Artık emin olabilirsiniz. 
Rolan başile teşekkür etti. 

Dişleri biribirine çarpıyordu. 
Şimdi Dandolonun yemek O· 

dasmdaydr. 
Hiçbir şey değişmemişti. 

Her şey yerli yerinde duruyor
du. BLiradaki eşyanın hemen 
hepsini tanıyordu. Oda, Leo • 
norun ke.ndi .dokuduğu bir ha. 
h ile örtülüydü. 

ihtiyar Filip: 
- Oturunuz, dedi. Söyledi· 
ğim gibi artık müsterih olabi
Iiı siniz. Burada sizi kimse ra.. 
hatsız etmez. Görmek değil, a
ramak zahmetine bile katlan
maz. 

Rolan oturdu. 
' Hizmetçinin verdiği bir ka
deh şarabı bir hamlede içti. İh

tiyar ilave etti: 
- İhtimal karnınız .da aç, de· 

ğil mi? 
Rolan cevap verdi: 
- Hayır .. Teşekkür ederim. 
Bu sırada Rolan yavaş ya-

vaş kendisine gel:yordu. Artik, 
kalbinde ne öyle ~atlıyacak gi
bi vuruş, ne asabında şiddetli 

• 

• 

1 

3 ıll ., 
pılacaktır. Şartnamesi 230 kUrtl tstetd1, 

bilinde Ankarada Ko. dan atınl~· Jiııe ~9 
lerin ihale saatinden bir saat e\" e .....,_eıJ 

\'eıw , 
dar M.M.V. satmalma Ko. na (S167), 

,(623) . 

Resımoı 

Halfta'ır1 1'1 
. ı 1'tı 

ı 5 1 ncl sayısı Ç 

Müvezzilerden araY111~ 
~ ~ t 

~..ou.4-

ilr. lrf an Kal''' 
RöNTGEN MOTEHASSJ~l ıc.r 

tbaııesı 
Türbe, Bozkurd kıraa ~"' 

~ısında eski Klod Farer .soltaİ' 1 1e 
~ • 10. öğleden sonra 3 tet> 
kadar. -------· 
-- Atasaglln Dr. Necaeddın 

,t<~; 
Sabahlan 8,30 a kadar ve e J.P'' 
lan ı ı ,20 de Laleli TafY"\.ıP 1 
ı nci daire No. 17. okııY'l 395' 

ı ııızdan para almaz. Tel:~~ -
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...,, 22 BtRtNCtKANUN - 1938 

~ı1cave 
Cnzdandaki resim 
c....._ • ( Baştarafı 13 üncüde) 
~ ihtiyari rahat bir nefes alan 
~-er: 

'?aYrum, dedi. Bir tarafı. bir par
ıı.ı.. laldamaklığım fena bit"' !CY de
""1a ıUrpriz yapabilirim!. 

'ıll ~ ll'a&at sonra başka bir 9.:y buldum. 
.~Her Valner b!r kere daha ir· 

'n eline ne geçmigti bitemiyor· 
ll'aqt erkek cüzdanları daima ko· 

için ele geçirilmesi korkulu ve 
li olan ıeylerdir. Kendinden pek 

Olarııyarak: 
ller halde mlithit bir ıey bulmu1-

• dedi. Kimbilir ne ehemmiyetsiz 
)_lt)dirt. 

'buldun söyle bakalım?. 
"Söyleyemem. Bu husuıta yarın 

&CSrüıUrilz ! 
* ı;ı • 

er 'lalner cUzdanını karıttırdı, dur· 
t.ııtaıında bırakmıı olmus mubte· 
0lan ıeyin ne olabilecefini bula

Otdu 

'ır ırtil
0

det etrafına bakındı. Karnı 
guruldadığı ve evde yemek 

'}'tceğini de anladığı için çıktı .• 
' bir lokantada yemek yedi. _ 

eve döndUğU zaman yatagı-

~lr odasındaki divanın üstüne 
L. ~ı olduğunu gördü. 
•.,~ l&bah Fran Herma gitt resmi 
~ Ocl.ıında yabıu kaldılı zaman 

'-un rcame baktı:. .. Nihayet.,. 
Baktikça yüzünün çizgileri 

}'or, tatlı bir mlna alıyordu: 
lir kere bacaklar çok zarif ve 

ltlaeı.. Yüzdeki buruıukluklara 
onlar da yalnız negatifte görü. 

...,dıı. Hem fazla gilnefte kimin yil· 
lıf1ııaz. Sonra da kalçalar hiç te 

bı,. &tn:ı defilmit ı. • 
~ e IÖyleniycrdu. 

liralarda Her Valner yazıhane· 
ı.... C'lfne dönerken, evindeki buzu
~i için ne yapmak lbım ıeldi. 
\«tılinüyordu. 
~SUk aeyabat arkad&flıiı yU

bu kadar ean ııkıntııma ne 
~CİJ? 1naan on dört gün bir it 
1\ı~ çıktıfı saman dOnyadan e

lini çekip aptal gibi dolaşmazdı 
belli karısı cebinde bir kadın 

h.ahnuıtu. Yahut buna benzer 
.. !ıtifade etmeği dUtUnmeditf, 
01dufunu ve nereden aldıfmı bi· 

lu adreıler için b6yle meıele 
• iyi miydi? 
~ .. 

Ctrer girmez : 
llerrna, diye söze baıladı. Cüzda.. 
bulduğun elli markla una bir '= koıtümU alsam nuıl olur?. 

to\ tnakul bir hareket yapmıı o
diye cevap verdi .. Bu fikri ben 

ttlatı buluyorum.. öteki meseleye 
onu gömelim ve bir daha ondan 

Yelim. Yalnız iıtikbalde tunu 
ki. len aeyahatte clduiun sa· 

"' ~ benim elerimde binlerce frr
llblctn vardrr. 
'l.ıner baf:.nı öne efdi. içini 

)tL....~Yet memnundu. 
:"'«t ll'ran Valner ondan daha mem 

~ lcocaaının cebinden çıkmıt o. 
. -,,tlfıer Her Valnerin bundan iki 
~et porf oyuna koyup, o saman-

Mahallesi. 

Ç;ukur 
HQseyinala 
Evliya Çelebi 
Kalyoncu 
Tomtom 
Asmalımescit 

Şahkulu 

• 

Sonya Heni 
Dünyanın en çok kazanan, 

en cimri kadınıdır 
Bot vakitlerinde bebeklerile 

yonamaktan zevk duyuyormuş 
__. BOJtorafı 8 incide 

ati nazarı dikkati celbetmiı ve Lon:lra· ( 
dan ayrıldıktan birkaç gün a<:ınra İngil
tereli bir gaaetcci Amerik.aMlci arka-1 
daıma: ''Gelecek sene geldiği zaman t 
aynı otele inerse, her zaman'lci gibi bah· ı 
fit vermemeıile tanınabilir.,, diye yaz-

ınııtır. l 
Sonya Heni, Normandi transatlanti-

ği ile seyahat yapmakta iken bir kraliçe 
muameleal ıörmekte idL GU.zcl yıldız 
için anlatılan maceraların en güzeli 
(Jünyor Olimpik KlUp) hadisesidir •. 
Sonya Henl patinaj ıporu meraklısı 

gençleri etrafına topbyarak bu iıimde 
bir klUp teaiı etmek iıtemit ve kendisi 
de bu te9kilitın tabii reiıi olmuıtu. Bu 
milnaaebetle gUzel yıldız bütün patinaj 
merakWanna birer mextup yazarak klU 
be dahil olmalanru teklif etmlıti.. Bu 
ıekilde teıekkUl eden klüp bir ay kadar 
faaliyette bulunabildi. Fakat ay sonun· 
da poıta pulu f aturaaı ıetdiği zaman, 
gil.zel yıldıa yaptıiı bu maıraftan ilrke. 
rek heveali patinajcılannı yU.rilıtU bı -
ra1ap klübü ter'ketti. 

Sonya Beninin hasislik hildyeleri 
birer efsane gibi Holivut tarihine geçe· 
cektir. 

GU..el yıldıa için haıis olduğu kadar 
da paraya harlıtlr denmektedir. 

Bir radyo anaajmanı için Sonya Heni 
HoUvutun en tık ye pahalı lokantasına 
davet edilmiıti. 

Güzel yıldız, yemek paralarını ken. 
dl.ınln ödemeli tehlikesine rafmen rın
dnuauna ıttme'k ceaaretinl ptermlt 
ve orada buJuıtufu bir it adamile pa • 
sarbp prlflldttL Milyonları "olan bL 
lla yıldıs, her an için ıldatılacağından 
1Uphe ederek, birkaç masa ileride atu
ran Barbara Stanvlkl ltaretle: 

- Ona da bulradar mı veriyonunaa, 
aakın bana daha u vermit olmayaamıs1 
diye ~rmuıtur. 

Sonya Heni için, yalnız yıldızlar mem 
leketi Hollvutun değil, Amerikanın, 

batta belki de dünyanın en '.laaiı kadını 
denmektedir. 
Hakkında bu ıeldldc .azler söylen -

mekte oldufunu bilen yıldız efkarı u. 
mumlyenin 'kanaatini deği§tirmek için 
f8yle demektedir: 
•- Yalan taylllyorlar. Ben katiyen 

haaiı değilim. Tyron Pover ile nitanlı 
olduğum zamanlar ona birçok pahalı 

hediyeler aldıfnm da herkes biliyor .. 
Hatti geçen aene seyahat yaparken ü-
1Uyilp haıtalınrnamalan için arkadq : 
1anma da 30 tane dı1c yakalı kazak aJ_ 
dığınu elime alem duydu. Bilmem bana 
hasis demek doğru olur mu?,, 

Hakikati IÖylemek llzımgelirse mil
yonlar kuarup, bet on kurut muraf e
den güzel yıldıza her halde halis de -
mek doğru olmu •• lllaamafih bu da ef
kln umumiyenin takdirine bağbdır. Fa
kat muhakkak olan bir teY varsa Son. 
ya Heni dünyanın en çok kazanan ve 
ea u sarf eden adımdır. 

dan beri unuttuğu filmlerdi. 
Ve bu filmlerde bizzat Fran Herma· 

nın beraber yaptıkları bir tatil seyaha
tinde, plajda alınınıt reıimlerinin nega • 
tifl bulunuyordu • 

Dolnıdan doiruya t.eblil edilemiym a· 
razi tahrir neticelerini ihtiva eden kağı- · 
dm asılac:alı yer 
Kalyoncu sokaıt 

•• 
Tozkoparan aokalt 
Galatasaray 

.. 
Tilnel meydanı 

.. " 
Firu.zala cami 
Kuloilu tstlldAI 

~ yazıtı mahalllt arazisinden bir Jmınına aJt tahrir neticeterı saıupıerinin 
ilin oğrenilememesine binaen doğnıdan doiruya t~bliğ ~il~y~ ~?~da 
~arla bugün il~ edileceli ve bu gibi yerlere aıt tahrir netıcelennı ihtn"a 
~ varakaSinm yukarıda yazılı yerlerde aSJh bulundurulacağı 2901. sayılı 

~r kanununa göre haklanm istimal etmek üzere alfilcadarlara teblığ olu· 
~) (9277} 
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. YERLİ MA LI 

Okıürenlere ve 
ıötüı nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

fUrklye Cumhuriyet 
AKTI F 

Mrrk~z Bankası 17 ı 12 ı 1988 vazl vet.I 

K~a: 
Altın .. n kloırnm17 159 069 
Bıınknot • • • • • • • 
Ulaklık • • • ,. • • • 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Jlrası • . • • • • 

Jlarirlckl llulıablrler: 
Altın: san kligram 9M4 614 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
DiRer dövizler ve borçlu 
kllrlııg bakiyeleri 

Ha:ine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak_ 
diye knrşılı~ı • • • , • 

Kaounun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedlyat • • • • • • 

Senedat cü:danı: 
Hazine bonolan • • 
Ticari senetler 

. .. . . 
Eıham v11 tah11lldl cü:danı: 

{
Deruhte edilen evrakı nak 

A tiyenln karşıh~ı esham ve 
tahvlJAt itibari kıymetle 

8 -Serbest esham ve tahvllAt: 

Avaıular: 

Hazineye kısa \•adcli avans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvililt illerine • • • • 

Hissedarlar • • • • • • 
!\fuhtelif • • • • • • • 

' 

Sermaue • ~ ~. S I F 
lhti11aı akreıi: 

Adi ,.e fe,·kııllıde • • • • 2. ';J 2.234,ı ı 

JJra 

41.02.&.119,4C Hususi • . • • • • • 8.000.000,-

SOl.'109,0l 

10.092,66 

'1.277.984.88 20.024. ı ·~.a~ 

lM. 748.MS.-

143.U:SZ.712, 

78.89.ı.aı ı '18.8H.8U. 

4t.830.9öt,95 
6.':68.611,40 48.S09.:'S63,sr. 

4.MtJSOO,
tM.4l51,M 

7.808.722,-

Y~kt>n 

12.M4.678, 
4.~.ooo.-

ı:a.Me . .uo.,86 

862.56'7. 726.SO 

T~da11illddl Banlrnotlar 
Deruhte edilen evrakı noktl}e 

Kanunun 6.8 inci mndtle
lcrine tc,·fikan hazine tora. 
hııdan vaki tecliyat • • . 

Deruhte edilt'n evrakı nak. 
diye bakiyesi • • . . • 

Knrşıhlı tamamen altın olarıık 
ılhcten tedavüle \•azeclilcn 

Reeskont mukabili ilAveten 
teda. vozed. • . . • 

Türk lirası Mevduatı 
Döviz Taahhüdatı: 
Allına tahili kabil döYlzleı 
DUter dövizler n~ nlıraklı 
klirinır haki)elerl. 

Muhtelif • • • • ••• 

ır>S.748.003.-

16. nr..8."iı .-

l43.032. '7 ı 2,-

10.000.000,-

38.000.000,-

:l.801,42 

2fl.1 Hi .l\M,04 

Ura 
15.000.000,-

8.712..984,tt 

900.082. 'ff S.-
21.290.938,eı 

ıe.100.etea 

9 ı .M0.8M,ll 

362.307. 796.eo 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 1skonto haddi % 4 Altın ürerine :nıın<ı ç~ 3 

ŞEKER i tesiri kat'i, alımı kolay en İyi müshil ıekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 
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a u e urub 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca., kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kız[ar ve büyükler her yaşta ·istimal edebilir 

-..ııllllllııııl.-..llllllıııılllllıııllllııı,._.._ıllllıııllllıııllllıııllllıııllllıııllllııAAılllıılllıılllııllllıllllıllll~------------------ııfllll.-. ... ._~.- - - - - - - - - - - - - - - - - -c~ P'lll ~ r• • .,..l..,j~l.J .. A, ... A_A_A_.A.LW __ \_.A..LA-.1..LJLW.Ji..W. ..-::_ ~ 

. . J~ 

. ' . -, 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Sabah, öğle ve - akşam her yemekten sonra 
KlYlllan maktnır 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler çehreyi 
~ıYızeDDeştlrnr. 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler mideyi 
SağDaımDaştorır. 

RADYOLiN diJleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde yüz öldü
rür. Dit etlerini besHyerelı: ha.stalanmalanna mani olur. 
Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle ve ak§aID her yemektıen 

sonra RADYOLtN 

·--------------------------~. Kansızlık, kemik hastalıklan, dimağ yorgunlukları ile ,·ita.minsizllkten 
doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bibıtesi icap eden bir kn\'Yet şurubudur. Çocukla.rmıza. 

Vitalin ku\·vet şurubu vermekle onlan sağlam, gürbüz ~.J 

ve ncş'cli yetiştirirsiniz. 

ViT ALiN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya iht.lyaçJarm hayati 

kudret ve kUlo"\"etlerinl arttmr. 

İNG.tLtz KANZUK I!;CZANESİ 

BEYOQLU - İSTANBUL 

~ .-
EV l N 1 Z E H·E-R· VAt,<IT 
NEŞ'E ve~ ZEvK 

. 
Teşhir ve satış salonu : 
EDiSON 

r- DiKK·AT -• 
Ufak bir masrafla ç.ccuklarmx.zm 

sevincini, memnuniyetini, saade
tini temin edtbilirsiniz. 

.JAPON 
MaJl-azalarının 

Pek zengin çeşitlerini ziyaretiniz 1 

kafidir. 
Beyoğlu, Istiklal Caddesi No. 150. 111 

Baylar 1 
Dünyanın en sa~lam 
Sıhhi lastikleri olan 

~DR-TEX 
Prezervatlflerl ni 

dairna tercih ediniz. 

Operatör Ör. Cafer Tayyar KAKKAT 1 
Ş!ŞL! CERRAHİ KLtNlCt 

llavadar Jıususı Jıastanesl 

- ı • 

GE T:·I R-1~ 

Bütün göğüs hastalık
larına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

. . . . 
, •• • • • t 


