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Japonyanın vaziyeti güçleşti 
S ovyetlerden korktuğu için 
Çinden Sovyet 

hududuna asker 
sevkine başladı 

IR."~~:"»· iki Hükümet arasında 
Sovyetlcr birliğine ccnub kısmı da Ja. yani Sovyetlere alt kısımda balık avla-
ponlara bırakılını§tir. mak hakkı ve bazı petrol imtlyazlan ve

( Devamı 5 incidt) 

l talya anlaşmayı 
neden feshetti? 

~ransanın Lavalin taahhüdüne rağmen zecri 
tedbirler tatbik etmesi sebep gösteriliyor 
l>arfs, 23 (A. A.) - Havas bildiriyor: susta Daladyo ile göril§mek için pazar-

aa ~llZırlar meclisi, Laval ve Musolinlnln tcsi sabahı Parise muvasalat edecektir. 

ll:ıada 7 klnunusani 1935 tarihinde !im- İtalyan ajansının tebliği 
~dıklan Fransız • İtalyan anlaıımala- Roma, 24 (A. A.) - Stefnni njanSl bil-
' fqhıt hUkfu:neti tarafmdnn fcshedil- diriyor: 
~~Yle vücut bulan vaziyeti tetkik mak- İtalyan hUkClmcti tarafından Fransız 
'aıuyıe yann toplanacaktır. k sefirine 7 ikinclklnun 1935 nnlagmalan-

o : daiL-iddialar nm hUkUmsUz tcl1i.kki edildiği hakkında 
~..oına, 23 CA. A.) - Gazeteler "Na- yapılan tebligat Laval protokollarınm 

:
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Yonun İtalya seferi,, isimli eserin !tal- resmen f eshl mahiyetindedir. Bu proto
d' Yanmadasınm coğrafyasını ihtiva e. kollar, hukukan tekemmill etmedikleri 
llt~ kuımmdan iktibaslar yapıyorlar. Bu için hilkilmsllz kalmıştır. Bu protokolları 
~baslar Korsikanm coğrafya bakımın-, nkteden Fransa hükClmeti Ren Uzerinde. 
tun li'.ransadan zlyade ltaıyaya alt oldu- ki emniyeti için Almanyaya karşı !ngilte-
() \l ispat. ve teyide matuftur. reden daha geniş garantiler elde etmek 

aladyenin seyahatı maksadlle mUtevnilyen İtalya aleyhine 
" l>aris, 23 (A. A.) - Dnladiyenin Tunus bir müzakere mevzuu yapmıştır. Esasen 

11 ır Ik h . ta ors a seya atine aıt program pa· bu gibi, milzakerelerden sonradır ki 
~ ttesı gUnU lqlt'i olarak tc~hit edilecek- F:rnnsa, 1talyaya karşı zccrt tedbirler tat~ 
~ilhakika Tunus umumi nlu;i bu hu.. blk etmiştir. 

l\fü badele ve tefviz 
• 
işlerinin tasfiyesi 

Bu hususta.ki kanun layihası dün 
Mechste kabul edildi 

ltt /\~1rara, 23 (A.A.) - Büyük Millet 1 
1 Cclısi bugün Reia Vekili Faik Öztrak.. 
4 başkanlığında toplanmıştır. 
ttı;elscnin açılmasını ,müteakip adliye 
~ Ufettişlerinin izinleriyle vazifeden 

ı!tılzna ve devamları hakkındaki kanun 
ey· 

}' •rasr ile esbabı mücbire ve zaruri-
0;den dolayı takip ve tahsiline imkan 
~I cihetle kayıtlarının silinmesi 

Yiyanada 15 idam 
Avusturya nazileri şefi 

öldürüldü 
l>e~·u Herald'dao: 

ltt ~VUsturyadaki cs
~'U ?'\azı hareketi §efi 
VI Zbaşı Leopoldun, 

Yanadaki muhalif 
tı,~ la er arasında yapı~ 
" ıı ııon bir temizleme 
<1(1 d" ~ 
be ıger 14 kişi ile 
ti l'aber idam cdildi
<li bnber verilmekte. 

t, 

),> J\.\'Ust).lrya Alman
~~a ilhak edildikten 
lı· ııra Lcopold kısa 
~r lnüddet itibar gör 
it Uş, fakat sonra ar-
a Plana atılmıatı. YU:r.ba ı l.<'opold 

istenilen bir milyon küsur bin liraya ait 
tezkerenin geri verilmesine ait Başve
ka.Jet tezkereleri okunmuştur. 

Meclis bundan sonra ruznamenin 
.diğer maddele;ine geçerek tahlisiye u. 
mum müdürlüğünün 1934 yılı hesabı 
katisine ait kanun layihası ile 1938 yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bütçelerin bazı tertipleri arasında 2 
milyon 459.256 liralık münakale yapıl
ması ve gene bazı tertiplerden 12050 
lira tenzil edilerek yeniden açılan bir 
kısım fasıllara fevkalade tahsisat olarak 
kcnulması hakkında kanun layihasını 
kabul etmiştir. 

Büyük Millet Meclisi memurlarının 
j te~kilatı hakkındaki kanun layihası ile 
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mu~adel.c ve tefviz i~lerinin kat'i tasfi. 
yesı ve ıntacına mütedair kanuna ek 
kanun layihası da Meclisin bugünkü 
toplantısında müzakere ve kabul edilen 
kanunlar arasında bulunmakta idi. 

Sonuncu kanun layihasının hüküm. 
Ierine göre bu kanunun neşri tarihine 
kadar olan muamelelere münhasır ol-
maK üzere mübadil, muhacir, mülteci, 
göçebe ve hükmetçe nakledilenlerin ve 
harikzedelerin hükumet tarafından gös 
terilmiş olsun olmasın, bi.dayeten işgal 
eyledikleri hazineye ait gayri mcnku1-

.(Dcvamı 5 incide), 

Japonyaya sonradan §İmal sularında 

bir ihtilaf daha ... 
Londra, 24 - Röyter ajansının öğren- A m er,· k a d a fa ş ,· z m 

diğine göre diplomatik mahfeller, Saka- ~ 

tin adasmm aimal sahilleri civarında ba- d • • '1J 

~:v;;::·~ır:ğ";'~:m;:~~;. d:~:~: uşmanlıgı artıyor 
:::k::::~.bUyUk bir alAka De takip Almanyayı tahkir mahiyetinde telakki edilen 

1905 senesinde imza edilen Porumouth • • • • 

nutuk Ruzveltın tasvıbı le söylenmış muahedesi mucibince Sakalin adası lld 

•••••••&e~A••+•+•••••+•••e•• 

Türk Hava 
Kurumu 

Reisicumhurumuzun yüksek 
himayelerine ahndı 

Ankara, 23 (A. A.) - Reisicumhur 
İsmet !nönU on dört yıldanbeıi fahrl 
ba§kanlıklariyle ııereflendirdlkleri Türk 
Hava Kurumunu, yüksek himayelerine 
almak suretiyle de havacılık davasma 

karşı, tariht kıymeti ve derin manası bU

tUn Türk mllletince çok iyi anl~ılan, alA
kalannı te;id buyurmuşlardır. 

Türk kanatlarının yarınki muvaffakı

yetlerini kolaylaııtıracak değerli bir tak
dir ve tcıwilı: olan bu bUytik teveccüh, 
milli hat-acıhğmıızm, daima iftiharla 
ııaklıyacağr bir kazançtır. 

General Kazım 
Karabekir 

Dun akşam Ankaraya gitti 
Kısmi intihapta saylavlığa namzetliği

nin konulacağı artık tahakkuk etmiş olan 
emekli general K~mı Karabekir Ankara· 

da Yenişehirde bir ev kiralamıştır. Gene· 
ral, yılbaşında Ankaraya giderek orada 
yerleşecektir. 

Kizım Karabekir dün akşamki ekspres· 
le Ankaraya gitmiştir. Birkaç gün sonra 
şehrimize dönecek ve müteakiben yerleş· 
mek üzere Ankaraya gidecektir • 

Kendi 
evlenen 

kızla rile 
babalar 

• 
ıOğullarile evlenen. 

kadınlar 

35 sene ;Avustralya, Okyanusya, 
Afrika, Asya ve kutupların e;n vabıi 
yerlerinde y&f&ID!f bir Alman, 
lkincikanunun birinden itibaren si. 
ze jf~aya baılaya.cak. • 

Yeryüzü insanla-
nnın esran 

j merakla okuyacağınız bir eserdir. 
~ ··~·~~-....-. 

Londra, 24 - Ame
rika Dahiliye nazın 
taraJmdan söyleni
len ve Berlin hükQ· 
metince Almanyayı 
tahkir edici mahi • 

1 
yette görülen nutuk 

) klolayısile Amerika 
~ · ile Almanya arasın• 

dakl gerginlik art• 
mrştrr. Malo.m oldu'" 

Amerika <lahlllyo ğu üzere Almanya 
nıu.ın hükQmeti bu nutuk 

Öolayısile Amerika hükfunetinin resmen 
tarziye vermesini istemiş, fakat Amerika 
bu talebi reddetmiştir. 

İngiliz ~eteleri, Amerika dahiliye 
nazırının dünkü beyanatına karşı Alman
ya tarafından yapılan protestonun Ame· 
rika tarafından reddi keyfiyetini mevzuu 
müsavi kısma ayrılmış ve §imal kısmı 

(Devamı 5 incide) 
Diktatörler afoylılnı1c bir nutuk ijyJiyen 

Amrrikan ii.yanmdım Plhnan 

Okmegdanı cinaqeti -Kanh elbiseler bir 
türlü bulunamıyor 

Arap Murat zabıtayı bugün de Topkapı 
haricine sevketti 

Okmeydanı cinayeti esrarını muhafaza 
etmektedir. Katil zannile yakalanan Arap 
.Murat maktulün e1bise1erini koyduğu ye
ri göstermemekte inat etmektedir. 

Dün akşam da sorguya çekilen Murat 
bu defa elbiseleri Topkapı dı~mda ha
vuza attığını söylemiş ve bunun üzerine 

~ Devamı 5 :itıcide 

Silivrikapıda garip ve feci bir hadise 

Zengin kızı için 
Yoguslavyadan 

getirilen damat 
Genç kız tarafmdan beğenilmeyince nişanlısın ı öldürmege 

teşebbüs etti, fakat kendisi yaralan d ı ve öldü 
D ün Silivrikapıda bir h~di5e olmuş, 

ve Yugoslavya tebaalı bir genç tabanca 
'kurıuniyle kalbinden yaralanarak öl
mü~tür. 

Bu vak'a garip bir sergüzcıtin niha
yetini teşkil etmektedir. 

Silivrikapıda bir kaç fmn sahibi 
zengin bir Yugoslav vardır. Bu zengin 
zat krzını ne zaman.danberi evlendir
mek istemekte, fak\t bir türlü milnaııip 
bir koca bulamamaktadır. :Kızın bilhas-

sa yüksek drahoması için çok talipler 
çıkmı§sa da babası bir türlü kızını bun. 
lara verememiştir. (Devamı 5 incidt) 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 
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Ebedi Şefin mezarı 
Mimarlar inşaabn yerli 

sanatkArlara yapt1rllmasmı 
isti yırlar 

TOrk mfmarlan BQyQk Millet medisfne 
ve Ba~ekatete müracaat ederek Atatürk 

• u JIMJ"llda Sllrdll bir .... ,..... ...,.. 17p1da ı.tub9 rellP neılı -•lmü isen Haseki hut....ıae mlncalı& ........ ve amellpt ....._ ,...-

mıfbk. Yem adıfla Emine dön Udnd ameliyat JaPllnulta'. DIJdtlerde Mr arma 

124 DfRtNCYKANUN - 1os• --

1a.tert70r. ,,,_ 
• Kmla1 bnmaan BanUJ tabMI clla Adalet Jaanmda ...ak 1411 

aı JaPmll&ır. Jlealmde toplutıda 1MdaDaalardaa bir l"IP 1ır11a,.r. 
için yapılacak mezar inpatıru keodileri· ----------------------------------------------
nin yapmasını istemi§lerdir. Mimarlar, 
"'onun dehasını hiç kimse Tflrk mfmarlan 
kadar tas üzerine tesbit edemez,. demekte
dirler. 

Koçuk sanallar 
kanununun tatbikatı 

kontrolu 
Eenehl tebaasından 

lşçller hA Ul 
fah,ıyorlar mı? 

Tapdan §Myet w tetkikler. tehrimlz
de küçük sanatlar kanununa aykırı hare
ket eden bir ~ mOesseselerin bulundulu 
nu meydana~. 

Muhtelif mesltlderden bulunan ntan
dqlarmmd8n bir çok kili bu 8ebebten 
ieU bldddanm ~. Bun· 
larm ifadesine a&'e. bur ecnebi w battA 
sahibi Türk maim w mOesrnıelf.I' bile 
ecnebi tebeasmda lgl 'fe mOstabdem kul· 
Janmakta w it için kendiluine mOracaat 
eden TOrlı: tebeaa kimselere bot yer ol· 
ımdılmt tayleınektedirler. Bu arada en 
fula ismi ~ meslekler lrunduraabk, 
ppkaalık. makine vesaire tamir ve ya· 
pıabiı. teniliktir. 

Karakay ve TOnel cavarDe. Beyollun
dald tunduraa mağaa ve at61yelerinin 
eberiainde ecnebi tebeasında i1çiler kul· 
lamlchlı iddia olunuyor. Halbuki kundu· 
nalıkta çok mahir bir çok Türk usta ve 
iglleri bugOn ıem bulunmaktamr. 
Şapkaalıkta da böyledir. Bilhassa yOk· 

sekkaldmm civarile Beyoilunda bulunan 
bdm ppkaalan da milesseselerlnde ec
nebi tebeasmda fgllere yer vermektedir
ler. halbuki bu i3te çalışabilecek birçok 
Türkler bulunduiu gibi Rum ve &meni 
vatanda§lammz da vardır. 

Terıilikte de aynen bu vaziyet devam 
et.ktedir. Galata. ve Beyoilundakl ek
seri terJllerln i~leri ecnebi tebeasıdır. 

Bundan sonra demir sanayiinde çab
pn igiler arumda ecnebi tebeası çoktur. 
bunlar, bilhassa Galata, Çcşneymcydanı 
ve Kalafat yerinde mOhim miktarda bu· 
Junmaktadır. 

Bu sayılan mesleklerden bafka bir çok 
mesleklerde daha bu şekilde çalıpn ec
nebi tebealı fgilerin çok olduJu iddia olu· 
nuyor. Bu tekildeki ieçi kullanan milesse
• llhiphri kilçük sanatlar Jwnmunurı ilk 
pkması anında ban tedbirler alır gibi ol· 
nnqlma da sonradan bu hususta sıla 
kontrollere tesadi1f etmediklerinden eski 
yollannda devam etmi5}erdir. 

Bu saretıe bug(ln vatandaşlardan mir 
rekkep birçok f~ kafileleri işsiz bulunur
ken, diğer tarafta ecnebi ubeasmdan bir 
çok kimeeler hAll çalqmakta devam edi
!/Ol'Jar. Kendflerite g~tOlümüz birçok 
iJÇiler bu hususta bilhassa yeni Valimiz 
LQtft Kırdann bu )'olda derhal sıkı bir 
kontrol yaptmnasmı ve tedbirler a!ınma· 
smı rica \'C temenni ediyorlar. 

istihsal fazlalığı g~rDlmiyen 
sanayi şubelerimiz 

Ankara. 23 (A.A.) - iktisat vekAletin· 

Kasaphk hayvan 
• 

pıyasası 

Ziraat kurumunun 
mUdahalesila dUfUyor 

Bundan on gQn evvel kasaplık hayvan 
getirterek kesime başlıyan Devlet ziraat 
isletmeleri kurumu. iddiam bir tekilde 
faaliyetine devam eder* km bir aman
da piyasada lmil olmala be31aımştır. 

Devlet ziraat i,letımert kurumu, flm" 
dilik piyasadaki umumi toptan fiyatından 
ikJ kWU§ daha eksiğine satq yapmakta· 
dır. Bu fıyat kurum ~ili komisyon
aılardan hayvan aldJlı halde dibi idare 
etmektedir. Fakat toptar..cıı.r kurumun 
böyle ucuz satq yaparak pı,..,. Jarma· 
mu bot karplalDMDf w rekabete blk
mı§lardır. Bu da kmmmm pi;ymyı mat.e
dil bir fiyat leviyeslne tn:a etmek prm-

• 1 • d"_.....a. m;ı.erıne unun ...--......u. 

buhranı BfraflOda 1 Temiz yağ ve 
hilesiz süt 

Pamuk ipliği 
fabrikalardan şikayetler veni eaıediye Reisi ttı 

iktisat VekAletl bu mUhlm işle esa~h işlede uğraşıyor -
surette meş~ol olma~a başladı Vali ve belediye reisi L1ltfi Kudl"~ 

A sabah Eyilbe giderek tefti:i!erde ~ 
Cmnhumisimlı ismet fnönO. Kastamo- lktisat vekrueti memleketimlı için çok muştur. LOtfi Kırdar kaymakamlılL~ 

nu havalisine yaptJklan seyahatte bilhas- mühim olan pamuk ipliği meselesini e- merkezini ve çocuk dispanserini ~ 
•pamuk fplili darlıiı nazarı dikkatleri· saslı bir §ekilde tetkik etJJMte baflamır tir. Akpm üzeri de aehlrcilik mnteP"" .. 
ni cdbetmiı ve bu darlılm izalesi için tır. Alüadar tezgah sahipleri pamuk ip- Prost ile fen heyeti mildürü HüsnO !'~ 
derhal dlrektiOer vermitlenU. lill ihtiklnnm ve darlıltnm iktisat ve- ıar şubesi mildüril Galip. LQtfl ~ 
Yalnız Kastamonu havalisinin delil. kAJeti sanayi umum mildürlQl(lnce narh ziyaret etmiıJer ve geÇ vakte kadlf r 

bilhassa köylümQzQn peynir ekmek kadar konulmasından sonra ba§ladılJru ileri sür lar Ozerinde megut olmutlardır· ..ı 
muhtaç oldulu ve giydiit bezin esasını mektedirler. Bu iddia. fabrikalarm narh· • _....., 
teokfi eden pamuk fplili sıkıntısı memle- tan ne §ekilde istifade ettiklerini gösteren Vali ve belediye reisimiz lstan~ 
ketin her tarafında mevcuttur. Bilhasla bir delil halinde bulwımaktachr. bQyük dertleri olan süt ve Yal j1 
Cumhurreiaimizin yaptılı 80D seyahatten hakkında da tetkikler yapmaktadl'~ ~ 
eonra Jstanbul ticaret odasına ve iktisat 8 b h k k f fi Kırdar iktisat müdOrlOlfuıdeJI ~.ı 
vekAletlne tiUYetler yaiznala ~anur U Sa a İ esi SiS susta rapor istemi~tir. Vali ve ~ 
tir. Yapdan bQtQn ılklyetler pamuk ipti· Denizlerde fırtma kesildi, reisi piyasada hilesiz yağ satJlmall_ .. ....t 
li ve kaput bezi piyasasına hakim olan terin daha ucua ve kan§ıkm oıanJll"~ 

Yabmkunanan kuaplara llCtlnneden Adana fabriilıatı 6-'nde ~ fehr:mizde tlbl IÇlldl maunı temin •çtn_sal~tadır .. 
sıradan mal satması ban kasaplan mem- dır. Fakat piyasayı bilmiyerek yaptıktan Bu sabah limanımızda kesif bir sis ol· . ..MI 
mm etmemektedir. Bu kasaplar peşin pa· hareketlerle mallamu Adana fabrikaları- m~ ve saat sekize kacıar seyrisefer tama· GDmrUk mUfettişleri toplP~":. 
ra ile daha futa para vererek kesilen ko- nm ""--"--· at .. 1•

1
-- ve onların "'--1-t- d .. + Adal K dıkö H Al ·~ \.IAMU' ıuuCM: men urmu!l'ur. ar. a Y ay- GUmrWt ve lnhJsarlar vekllewt I' 

yunlarm içinden beğendiklerini eeçip al- Jerine aydukJm iddiasile Silmerbank fab- ~ ve BoP.zjçi seferleri de bu saate gQmrt1k mtıfettfelerlnl bir t.opıaot11" / 
mak istanektecfirler. Fakat kunım daha rikalamun hareketleri de tenkid edilmek· kadar yapılamamıştır. tik vapurlar ancak »--yı dn·tınmektecllr. T

0 
.. 1 ... tJdt-~ 

ziyade haikm et ihtiyacmı karplayan ka· tedir el b·ım·-ı ........ ... AN-
• eaat s. den sonra köprüye 1 e ı tgaer ••· •·ı-..r-9 alt mevzuat tetın · ~ !ıaplan nazarı dikkate alarak konulan usu- ------------• .. _, ... 'fi ~&U ır. 

10 bozmak istememektedir. dir. Sıs yQ~ünden kftprü de-,uamamıştır. tir. VeWetln yeni teftlt beyed. ~.111: 
Kadı köyünde Karadenizde hüküm~ fırtma tama· Mustafa Nuri Aııkarada vazlfealDI ...... . 

Devlet ziraat ieletmelerl kurumu ffm- men durmu~tur. Akdenbde de bava tama· 

dilikaene~olaraksatıtyapmaktadır. otomobil kazası :~:ı:t~:e::r~ DlJIUr. 
0 

r· Ankarada dev!et tiya~rosf 
Venlre cl.ıaraları Gıno bir kadın •lırca Jİralandı G . --:-bo---d·ıı . ıılr.arlf veklletl Ankarada 

bozuk ,ıkıyor Diln Kadıköyünde bir otomobil kazası ayrımu a 1 erın devlet tiyatrosuna alt bir proj• 

inhisar idareli, Yenice opralarmm sa- olmut ve pnç bir kadın alırca yaralan- • •hl.:: ki mala bqlamqtır. A 
bpm ~macun temin için bir aralık ım::iye alt 
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Maltepe numaralı hu· ISh Ka art Yapılan tetkiklerde tfyatrooaıı ~ 
ikramiye ~suınno koydu ve kısmen bu aust otomobil Kuptinden geçerken önü· 400 Bin liralı~ tahsisat garajtan ctvarmda lneam mtınallb ~ 
revacı temine muvaffak oldu. ird b. b. kadın -"-· fö "ld" mettedir. Bu saha tehrba en 

ne b en ıre ır ~·ve'°. r ven 1 noktalarmdan biridir. 
Fakat bugQn de vuiyet bırnamile aksi arada u mesafe oldulu içın otomobili . • . 

teıahOrdedir. durduramamıştır. Biranda tekerlekler al· Ankara 2:' - GayrımQbadil 1~ • • • • ·ıır. 
Yenice cigaraJan paketleri içinden bo- tında kalan ıavalh kadıncalD muhtelif lannm tesviyesi ~ ~~ ~~· GDmrUk resmı mdırden 1 

plmış cigaralar çıkıyor. DökillmO~ tütün yerlerinden aiırca yaralamDI§ ve bayım hince çıkanla~ ~ne tah\illerının !Ik Ankara. 2' - Evvelce yüsd• 
ler, cigaralann dolduruldulu ıaman uira· bir halde Haydarpaşa nümune hastanesi· ödenecek kısmı ıı;m Düyunu umumıye beg gUmrl1k remnlne tlbl olan b1dl-' 
dığı ihmalin delilleridir. ne kaldınlmııtır. Yaralının Kadıköyllnde b~t~ 400 bin ID:8 ilAve edilmiş~r: rekkebabndan bundan eonra an~ 
Yarım Yenlceler de kurtlu çıkıyor. Ta- Osmanalada oturan muallim Haminin Bır hükme göre. hazine ve tahvili veril bet gUınrllk almacalctır Bu m 

ze tiltilnler kurtlarurlanmı veyahut tatlı refikası Semiha oldulu anlapbıu~tır. mele suretile ödenecek olan isti~ bilhassa frengi tedavl~de kalJalS 
tQtQn böyle bir tehlikeye maruz kalJrDU1. lO liradan noksan ol~armm asgari kesıı tadır. Bundan bat~ üclier 

Bunlar. Yenice aıaralanndan fiklyetl Bir haftada yakalanan 1er1 nakden Menecektır. kullanılan aubrotentn de cGmrllk 
:ıtır· idarenin dikkat nuannı ceı·' kaçakçdAr Halk Radyosu tipi •. :;~reıwbat clbl yOad• .,... 

o Ankara. 23 (A. A..) - G~ bir hafta Ucus fiatla aatılabllecek yeni bir rad.. 

lstanbul avukatları bugUn de 
toplanıyır 

!atanbul avukatıan bu ,on &lleden 
IODra alınea alonun~ ıeçeıı haftaJı:l 
toplantnmı deYIUDI olarak bere bir içti. 

lolDde sGmrGk mahafua tefldlltı ü b· 10 tipi için çaJqan komlsyoa mealalnl 
p.tçı. 1192 kilo stımrllk ,kaçalı, 800 kilo bltlrmlf ve bazrrladıtı raporlan po9ta tel· 
ü7 sram 11)'111turucu madde. n albn u. ırat umum mtldftrlo.ğ1lne vermlftlr. 
n. ıeben bir ttlrk llrur, iç sll&h, elU Halk radyosu ismi verilecek bu radyo
lkl mermi. 178 kelim hayvanı Ue 18 b- Jar igln nafi& ~eU her fedaklrbjı 
p.tçı hayyaıu ele geçlrmf§trL yapacaktır. 

ma yapacaklardır. Toplantıda ~en haf· ----------
ta yapılan intihapta mectJateld yedek a
salık lçbt mllsavt rey alan AU Baydarla 
Kıbrmlı Celll araamda yeni b1r lntlhab 
yapıJacaJı:tır. 

Tonton amca 

ıtfalye neferi 

Vekiller Heyeti toplandı 
Ankara. 24 - DünkQ meclis toplantr 

undan sonra V eklller heyeti de Bqvekl· 
lette toplarunııtır. 

iş kazası 
iki amele sekiz metre 

dDşerek yaralandı 
Beşikta~ta OraPn sarayında 

makta olan Şeker fabrika~~ 
kaza olmuı ve iki amele ain' suı--
ralanmqtır. 'l 

UskQdarda Çavu§(fere caddesındt :il 
yan Manastırlı 56 yaşlarında ~ ~ 
ÇengelköyQnde oturan Vangel ,. 
cephesinde iskeleler üzerinde yerdd ~ 
metre yüksekte çallŞll'larken _ ~I 
Ozerinde bulunduktan tahta ~ 

~emlekette imal edilmekte olan kor-I ~~
dela, gaytan, lamba fitili, lAstik §erit ve 
kundura tarmıtasr sanayifnde fazla istih· 1 

ikisi birden yere yuvarlanmqlarcbt~ neticesinde Nazif bilhassa çene 'fi 
daQ a1Jn:a yaralanmıı ve yüıOnOO 
1er1 hurdebq olmU§tur. Nazif f 

.ı nlzamnameai hQkOmlerine gOre tetki· 
kat yapılarak bu sanayi ıubeleıinde i!tih· ı 
sal fulabtr buJunmadılı anlaplrıuıtır. 

.... hastanesine ve vQaıdunun muhıeli 
!erinden aım:a yaralanan vangel 1# 
pı olarak CerrahJ>833 hasıanesfd' 
nıım.Jarchr. 



BAU:R c- .... podua 

• 

la zamanlar her anat eaerlnin bir 
ahllk dersi vermeaı. hiç olmazaa 

lara terbiye, nezaket ıibl ıeyler af. 
tl iateıılrdi. Bu limdi kalkmlltır 
'l'WD, yine edebiyatın "hıaletamuz-ı 
t,·lnıumı bekllyenler pek çoktur. 
"1nanımııı:la bir de .sanatın mu. •timat dav,Jara karıpWmI tatt-

Şikago g angsterler 
aklını kaybetti ~ L Bazı ldnuıeler var, her eae- ça r 1 

'- • eden bahsedene etsin - dai-
llll!llJlnhinin mensup olduğu aınıfm 

• 'ı,temayllllerlni, peein - hll-

~E. s-:.~ ~aydut. ~l Kapon 
~::·"::~:· d•l!L GD!d•n mı ~apıshanedekl sıkı ınzı~at JDZUnden çıldırmış; 
-..~- bah!ediı;:~; :ı:~:~~~~ ;·:~ hır müddet daha hUrrıyetıne kavuşamıyacak 
~ glll kokladıfI var mı?,, Temiz, "Şlkaıo ganpterleri çan" ismi verilen} rakmıt, fakat orada mahpus . olan diğer 
~bir caddeyt mi anlatıyomınwı? yi. meıhur Amerikan haydudu Al Kapon, bu- haydudlan kudumıftlr. 
lıiıı.:..""""- hazır: "Senin ııszUn yalnız öyle lunduiu hapishanede deli olmuttur. Hal· Alkantreı haplahaneal aade böyle azı.. 
~ .Jll1 ıörllyor t Şehrin gün görmez, bu:ti haydud, 6nllmllldeki aym 19 unda lı haydudlara taJıa1I edilmil bir yerdir. 
~ yatafI 10b klarmı ne yapıyor- aerbeat bıra:tııacaktı. Orada en lıkı bir :lnzıbat htıkUm. aUrer v• 
~?w lleJe kıl gllnlerinin de bir keyfi, Şikqolu ranıaterin malıkOmiyetinl bl- mahpuslar adetl bir eair hayatı yaşarlar. 
ı..-~Jaa'8Dm da bir aevki olduğunu aöy- tirmek için daha iki •eneli vardı. Çtln:tU Bu hayata ıanıaterler daima isyan ede .. 
~ kat'Jrmaym; alse: "vay efendim, Al Kapon on aeneye mahkbı olmutbı ve ler ve bu ytlzden cezaları ,.nt;Jkça artar. 
&.~ kadar seviyor musunuz? odunun, .Alkantrez hapishaneainde sekiz seneden- Halbuki Al Kapon, bu seldz seneyi 
~ kaça aatııdıfmı hiç aklmıza ıe. beri bulunmaktadır. ualu bir ~ ltaatl ne gecirmi§tir. Hay .. 
· ~or musunuz?,, Fakat haplallği müddetince hiç bir fena dudlar ise, orada da bqlanna geçeceğini 
~· bu gibi itiruılar, pek lı:olay hareketi ılSrillmedifl f~ oezaamm iki zannettikleri "çar" larınm bu hareketini 
~ olduğu için, teeir ediyor; verilecek aeneıl affeclllmlttir. yadırp.mqlar ve onun kanunlara itaat et-

buıamıyoraunuz. Fakir fıkaranm Halbuki, Nevyorktan bildirildiğine glS- meıine kmrıJ11ardır. 
lrokıam-&a pek fırsat bulamadıkları, re, Al Kapon yaklapa hllrrlyetine kavu-... İtte, .a&ylendtjtne ı3re :Al Kapon'un 
~rda oturup odun köpıUte para p.mıyaca~. ~ilnktl deli olmuttur ve ba· çıldırmuma, içinde bulunduğu bu mili 

n bir mau.1 değil. ıHemen riz cinnet aWml röatenneye bqlamJltır. kUI vaziyet sebeb olmuttur. Eald haydud, 
~ onların sefaletinden mes'ul hill- HaydudUIL deli olmama aebeb diye, 
....... bqlıyomınuz; 1nnn olullan da bapishanedeki aw fnzıbat glSeterlliyor. bir taraftan hapishane kanUillaruia ria

lılrtbiıierine halk olduldamıa göre Eak1 Şikqo p.npteri bQyük bir uim ve yet etmek, bir taraftan gangsterlerin 
~ "-'uUyet hlui de bllabUtün eBUIDI irade göstererek, hapishanedeki kanunla· fena muamelellne ka?'ll koymak için bU
·i"llll... rm hlcbJrJne aylan ~et etmemil, ko- )'Ok nh buhranları geçirmJe ve nüıayet
~t b1r cemiyette aanatm rolU 1adece n1Jllll&k yasak olduğu zaman konupıa - te, atımı kaybef.mlatir. 
~ yokaullarm halüıden babltt- Dili. otur cll!dlklerl ~ oturmul, kalk 41 :Japon, cezumdaa iki sçne incliril· 

lbldir? fnaan, aıkmtıd& olaa hem- dedilı:Ierl zaman taDrm11tır. dJğin1 haber alınca çak sevinmlf ve gele-
e acımakla, onlar için çalIIDlak Vaktiyle en azıJı bir baydud olan bu a- cek aym 19 unu iple ceJrmeye baelamıttı, 

elcUğlni dilfünmekle beraber yine danım, bayle Wllu bir çocuk gibi hareket Haplaten çıktıktan sonra, bir köteye çe

Uıı lflzel 191lerinden, hayatın yük- etmeli . hapJab•ne erUmm memnmı bı " ~ aaJdlı bir JJayat )'llUUya karar 

Al Kapoa, mahkl.lın olduğa zililla, kelep. 
~ ellorlnl §apkasmm altında nkll)'al'8k 

gülüyor 

verdiğini söyll1yordu. Onun bu arzusunu 
yerine getirmek iç1n, eski haydudiuk ar
kadagları kendisine Tcksasta bUyilk bir 
çiftlik .almıglar ve hediye etmlilerdi. Al 
K:ıpon ltA.nunusaninin 19 undan aonra, 
hapishaneden çıkıp buraya çekilmek ve 
orada yqamiı.k istiyordu. 

BugUn, delilik ari.zı gösterdiği için bu
na: mıt1ıı yoktur. Çilnkil eski haycjudun 
nezaret altmda 'bulundurulmuı ve ;lcab 

ederse tmı.arlianeyd kaldırılmuı lcab et
mektedir. 

1t1dnerinda bahHdemn mi! fıkara.• 
>obuııuk fnaan için bir gaye değildir; 

~kaçılacak bir haldir. Bilhassa fı. 

~mayı 3fretmek için, budl 

Şimali Surix~Yi ilhakı 
prt1ardan daha yllkaelt 

enlatmak tlaındır. Sanat, bir 
kulm oflunu refaha, rahata da-

(Yaımz bir bakıma diyorum; çUİı. 
t için. daha birçok pyeler s&l

düşünüyormuşuz ! 
de ka'lııUdlr.) 

Bir Fransız gazetesine göre, mustakil Suriye botun ecnebi 
ihtiraslarn•a teslim edilmiş bir Suriye demekmiş 1 laınentama bUttln dtlnyada bir ne

"ftraıet edebiyatı turedl. Bununla blr
L ~ler keadilerini hali, vakti yr 
\.,,._ Olan kimselere alkıll&~'Orlar. Fa. 

l'nlllayla Suriye anamda, Sarlyenla 
ı.tıkJ'1llll tunrnaJr Usere, ...... M"'ll O" 

ı.a mulıede, bir HDec1ea fala saman 
ıeallil ı..lcle, Fnull mecN tarafln. 

a.a •• tuc1lk eaDmemlttlr ve 1dlllM 
• soa &bJeı4e l'rwlS matlraafnd-. 

tolc IUkUr ki bu edebl1at hen\11 Jdç 
L~ta halk aıumda, tamre ça!lttr
;l'ıa.r araamda yayılmadı. Bunun ıa
L ~ defil - çUııkU 18!l&t her eeY1 haz-
~k bir Jmnettir • fakat blrta• • • hpeaam tuA VQ=•.a tanı,e. 
~ davalar fçin. tehllkell oldufu .... e hlaaa D~ Slıllmeldıealr. 

deyim. Fıtarayr, Nfalet içinde. Guetelerde ~ .a,uiler SarlJala 
~ 1atenı11•t et:mek o laftlJs- 1'Jwa illa IUlda lılr ....._. llOktul 

Fnuayla ppılan anlqmadır. Ba itte 
Mr cebir yoktu, halla dayanan bir 
M ..... •vardır. 

Dlier tarafta, Suriye naıtJOu.llstle
ıtnla Frauızlara karii '".l'tirldyeııba 
l>llttbl flmall Sarly~Jl llhak etmek il· 
tecql,, pkHMe bir hWlaJan oldllja 1-
pret o'lalıUJOr ld, l>mau c1a itiraza ltl
nm o1mıJaeak War 111&1181n: ve yer. ....,., ... 

ki, o da ıu: Suriye, tek kitle teşkil eden 
bir memleket değil, ayn ayn ırk ve din
lere :ıaeuup ::t.vnıJerln, blrlbJrinden çak 
farklı mw,taQ.laı:da yqad:ıkları bir mem-
lekettir. ' 

Bir yanda lam, Haleb ve Oront vadisi 
vardır 1d bir mUslUman grupu teakll et. 
mektedir (yalnız, Haleb iehrinfn yamı 

bile hriltlyandır). Diğer tarafta DOmı 
daiı var ki buradakiler de Şam htıkbıe· 
tini, Türklerin hlkim olduğu zaman bile .,.. bir ~llket olur. Onlara haDedlal tetkll 9"111•1• W-••elep, ....._ Bmıaala hraber, l'rıl•--• 88'1;re 

ne l'111mJ var! Kendileri bil- elda ~ ~· llelt ..,..... ıeal lılr safla& tetldl edecek ta0mı•m11tır. 
mı? Hem de "sefalet edebiyatı,, •IJilTorlar. ola lalmlbıılelEI lhler Mldmaa lılr Bir yanda elmall Suriye yahut Elcezlre 

laıınm blldiğlnden bin kat daha Ba mesele haJrkmda, riSportaJ ve il- ftldr vermek lsere mableJI aaldecU- var ki, yirmi sene evvel çölden ibaret o-
~Yorlar mı? onlara hallerlııin, in- 7MI palar mahanlıl olaa 1eram ve ıons: 1an buralarma Fransa ha)'at vermi§Ur ve 
Ofııt için ;yeslıie tabJ!, aonnal hal ıal l'aıo kudetlerba bir makale81 Çlk. Franl11 "" Suriye muahedeal, yani Su- burada muhtelif ırk ve dine ınensub mUl-

htaılnl vermeyin. BU&klı kendile- lllJltno. Banü, Sarlyedm büleeJerkeD rlye tlzerlnde1d himaye haldrnnndan vaz- tecilerin emııfyetlnl temin ediycruz. Dl-
~ ıır. rUka lm ıır. da t edin . ~e alefhlllde Frum mdRata- ıeçip geçmtyeceifmiz meselesl ki.nunuaa- ğer taraftan Alevi dafI var ki, buruı da 

•- e&e, 3 e eae ve ' da -1.1.._L..._. .,,:_..._., - •-- -- ..__ - •-•- "·'-el hafta d in b'-ı-,.. 8lıcaJt 1Beleil 6nUıil daha &ilJel, --.-ı;~ 9 Vl'Ullll - - W..- .WWU .u.111 llJ1 aJl IODra mecllste y e ~ idaremiz 1ayea.inlfe yeniden 
~k bir hqatm tasvirini yap· •lere telov te.dlf ..a17or. Mesel&, mlllakere edilecek. Bunun fçin, Fransa· doğmaya baal&m11tır. 
kabU olur. Füat "sefalet edebi- Tllrlderla llatap "ılrllmemlt lılr 114- nm Akdeniz p.rkmdakl vaziyetinbı bağlı LUbnandan bahsetmiyorum. Çün:ttl par 

'kolay bir teYdir; ellerine rahat ra. detle,, Jerlettllderl 81Jlm1Jor ld, 'baa- bulundufu bu mesele baklanda halkama- limentosunda müttefikan verfJen karar-
ltıellilecek öyle ,bir damar geçmlt da ....._ olc1aldarmı ltaref.e ilzam 111- ltmıat vermenin tam zanıamdır. Zira, bu la, Franaadau. ayrılmak istemediğini bil-

~leıt bu itten çabuk çabuk vazcecl· le J oktv. (lbkl Bat&Jm !'Irk oJda. m11ele oldukÇI\ karılık ve blru dikkate dird1. Esasen, mevzubahs obua muahede 
~. Ama 

0 
damardan çıkan maden imm tedm eclea ve nnlere ba bldD muhtaç bir halde buluneyor. LUbnam alAkadar etmemektedir. Fakat, 

ıt:~etll bir fe1 deiUmll! ... Bunu an· ı::v:e:rea==lllDetler===~Ceml7~~etbala ....... -bnn---"--ıı-ea .... e_ıec1 ___ e ... llk~sö:'.'.:::ze=ç=arpan=:::~b .... 1r_n_o_kta__:_v_a_r __ ...:..:... ____ .:_fD:.:n:.:a::•:..:ı.:S:...:inrid=:" ı) 
~hıız; çUn:tll bunu anlıyabilecek ...._ ...>. - - -

0lıaıar zaten o daman ifletmefe .,.. >" 

Tina gire atdr. 

NuruUa71 ATAÇ dolru cumleler 
Ocuk Esirgeme T AN ıazetesindekarl aorp• 

lanna cevap veren meçhCıl 

K filoJor, iki cümle yazarak bun-
U rU m U Jardan hanıishlin dolru oldula 

sualine elhak isabeW bir cnap 
Esirgeme kurumu İstanbul mer- veriyor. 

ta: Sonılan cllmleler ,unlar: 

L: Sefilfikda bankalar caddesinde 2 numa· ı - Atatilrkten ismet ln6niine 
~ Özgüler tarafından tertip ve 2 ..,.. Atatllrkten ismet lnönilye 

uı nam ve besa~~ ~~ ve Bu cilmlelerln ikincisi doitru 
ÇOcukJar menfiati ilen sürülerek oldutunu söyllyen gramer Alimi· 

ve müesseselere birer lira be- ne nazaran bazı dolru cllmleler: 
latılınaia çalıplaıa "Savap alu1u 

lalcbnnaıan,, adlı kitapta kurumu· ı - 'Burnuyu ı~rmlyen filozof, 

alakası olmadıtımP gazetenizle ilA 2 - Bu ı: Tan'ın .da abıycı 
"1&ılanaıuıa dileriz. di\tllll 

Kafesler İı!İnde bu teselli ne ölmezlerdL 
Y Sonra tavukçWar doArusu fn· 

Tavuklar ölüyormuş san adamlar. Bicare ~ilsiz, a.~·z· 
sız hayvancıkları kesıp öldur· K AFESLER içinde sevkedi· mllyorlar, öldükten sonra kesi· 

len tavuklardan bazıları· yorlar. 
nın kafes içindeki izdihamdan insaniyetin bu derecesine ma· 
dolayı 6ldüklerl Te bunlann ke- şallah dolrusu t 
slUp piyasaya ıevkolundulu ••• 
kontrol neticesinde anlafılmıf 
ve bu işin 6nilne ıecilmesl all• 
kadarlara teblil edilmiş. 

Çinlilerin zaferi 
Ş ANGHAY cenubunda. mu-

Zavallı hayvancıklan, tram- harebeler başlamıı, mevzi• 
vaylarla sevketseydik, buralar- leri Raanı • Pu irmalı boyunca 
da insanların izdihamını 11Srüı> yaplmı' olan Ta11111ei Japon Ju
hallerlne tiikrederlerdi. taatı Cinlll~r tarafından çevril· 

Para il~ insanların kafese kon· miştir. 
duklarını görüp nasıl sal kaldı· Yüzlerce dfi~maıt neferi öl· 
Aımudan ibret alır ve bir dahamüıtllr. ~bililer on kadü- kam-

)'on elde etmişlerdir. 
Aman Clnliler, sakın bu gani· 

meli alıp zafer kazandık deme
yiniz. 

Slı otomobil, kamyon nedir 
bilmezsiniz. Bu on kamyon Ja· 
ponyada kimbilir kac kişinin ca· 
nını yakmıştır da ne olursa ol
sun ilk safta dfü~man hattına sil
rüUlp, mildafaasızca size bırakı· 
verilmiştir. 

Bizden ibret alın da şu kam
yonları gene yurtlarına gönde
rin. Asıl zafer budur. 

Ondan sonra hergiln Japon 
ıuetelerinde vesaiti nakliye 'Ye
kayilni okur, ne yaphlınw an
larsınız. 

Blıim alzımız taksilerden yan· 
dı da olobilslerl üOilyo.,... De
mek oralara bldm ıazetelet "4-
miyotT 

tÇ~l{LJ~: 

• Çocuk Esirgeme kurumu Eminönü 
kaza kolu 1938 senesi kongresi bu akşam 
yirmi buçukta yapılacaktır. 

• İnhisarlar idaresi, stokların ikmali 
için tüccardan anason alınmasına karar 
vermiştir. Mübayaata yılbaşından itiba· 
ren başlanacaktır. 

• Çocuk Esirgeme kurumunun Kasım 
paşa nahiye kolunun kongresi gelecek pa· 
zar günü saat onda toplanacaktır. 

•Yüksek iktisat ve ticaret mektebi me
zunlarının sene}ik toplantısı bugün ölle
den sonra cemitetia-Beyoğlundaki merke
zinde yapılacaktır~ 

• Adliye vekaleti tarafından all&dar
lara gönderilen bir tamimde noter m.ua· 
vinleri ile bu işi glken adliye memurları· 
run da teminat yatınnaya mecbur olduk· 
lan bildirilmektedir. 

• üniversite talebesinden kırk kişilik 
bir gnıp, sömestr tatili münasebetile orta 
Avrupaya bir seyahate çıkacaktır. Tale
benin müracaatı üzerine rektörlük tara· 
fmda '1 seyahate müsaade edılmi~. 

.. üniversitede rektör profesör <:emil 
Bilsel tarabndan her sene olduğu gibi bu 
.sene de bütün son sınıf talebelerine önü 
mOıdeki ayın on üçünden itibaren çay ve
rilecek ve bu münasebette talebe ile hasbi· 
bel edilecektir. 

• Ticaret odası umumi heyeti dün too
ianarak önümüldeki aene faaliyeti iiııel(n
u g~. 

• AtatOrk köprüs(lnlln, kurulan dubala· 
n üzerine asfalt dökülmesine ~ 
tır. Azapkapı önünde batmıı olan iki 
duba bugünlerde çıkarılacaktır. 

• itfaiye yardım sandıiı tarafmdan eu· 
bat i~inde, bir balo verilmesi kararlaıtını
mııtır. 

• Kontrpllklarm ticaret odası tarafın· 
dan damplanması bitirilmiştir. • 

•Maarif müdürü Tevfik Kut. yeni a
çılan yatı mektebini teftiı etmek üzere 
Çekmeceye gitmiştir. 

• Yugoslav heyeti ile afyon anlapnası 
üzerindeki müzakerelere, iki günlük fası
ladan sonra bugün tekrar başlanacakbr. 

• Belediye talimatnamesine göre, sine
ma salonlannın her seanstan iODra bir 
çeyrek pencereleri ve kapılan açı1arak 
havalandınlması li.zımgelmektedir. Buna 
rfo.yct edilmediği görülerek allkadarlann 
nazarı dikkati cetbedilmiştir. 

• Sıhhat müdürlüiüniln yaptırmakta ol 
duğu ı.ehirligaz sığmağuun inşaatı bitmir 
tir. 

DIŞARDA: 

'lngiliz nazırlarının ekserisi, noel yor
tulannı geçirmek üzere Londrayı terket· 
miştir. Başvekil Çmıberlayn ve refikası 
Chequerse hareket etmişlerdir. Harbiye 
namı Hore • Belicha, noe1 yortulamll 
Alsasta geçirecektir. Ekseri namlar, noe1 
ile yılbap arasındaki haftada Londrada 
bulunnuyacaklardır. 

• Mareşal Göring, dört yıllık pllnm 
komiseri sıfatiyle Almanyada politeknik 
mekteplerinin müddetini üç yıla ve maden 
mekteplerinin müddetini de iki yıla indir · 
mi§tir. Bu tedbir, mühendis ve fen adamı 
eksikliğini bertaraf etmek içindir. 

• Amerikada nafia işleri §efi Ropkins, 
pek ziyade mutedil temayüllere sahip ol· 
makta itham edilen müstafi nam Ro
perin yerine nafia nazm tayin edilecektir. 
Hopkins, Ruıvelt kabinesinin sol c:enahı
nı takviye edecektir. 

• Berlinde neşredilen bir kararname ne, 
Prusya piyangosu da dahıl -oldulu, ıı.Jde, 
bütün piyangolar lağvedilerek bunlann 
yerine "Alman imparatorluk piyangosu,. 
adı altında tek bir millt piyango thdas t- · 
dilmektedir. 

• Lehistan hariciye namı Bd, ,omı
yu geçirmek <lzere evvelki gün Fransız 
Rivierasma ~ etmiıtir. 



Ankara radyosu 
24-12-1938 CU:'ılAllTESl 

15,30 :'.\lüzik (0percl1cr). l i, 
30 Müzik (dans saati). 18,30 Kon115ma (dı~ 

politika hadiseleri). l!l Türk miizi~i (halk 
türkiileri). 19,15 Saat ayarı ve haberler. 19, 
30 Türk müziği (halk tiirklilcri dc,·am). 
20 Temsil (Toska - yazan - \'iklorit•n S:ır
don). Türkçeye çeviren (Ekrl'ln Rcşil). 

R:ıdyo kiiçük orkestrası lcm!'.il esnasında 

Ciaccomo Puccini'nin Toska operasınıl::ın 

parçal:ır çalacııktır. 21 S:ıat ai"arı ve Pa 
K. To. 21,10 Tiirk müziği (inces:ız fo~lı}. 

22 Konuşma (Jıaflalık po~ıa laılusıı). 2:!,l:'ı 

Miir.ik (Küçlik orke~tra): 1 - Pc!er Şmoll 
- ııverliir - (\'eber). 2 - Hollandveibchen 
- (Emmcrih Kalman). 3 - Burleska - (Gu-
lotta). 4 - Yalzer au~ Der Christbnum !Re
bi kof{). 5 - Diverliınento - (Çaykovski). 
6 - Lcben Hcisl Lieben (Leon Jessel). 
7 - Romans san parol No. 20 (Mendels
sohn). 23,15 Müzik (c:n:band). 23,45 - 21 
Son haberler ve yarınki program. 

Vabane1 radyolardan 
seçilmiş parçalar 

15 - 1:i,30 müzik (operetler). 1 i, 
Proı;r::ıındaki v::ıkillcr Tiiı·kiyc suali ü· 

zerine ve öğleden sonraki snat olarak gös
lcrilınişlir. 

5. Jlcrlin (tıztın d:ılga) : Xoel oratoryo
su (Balı.) 

7. Paris (P.T.T.): Ileelhoven, Yngner. 
5. Dükreş: Noel oratoryosu (Snint Sa-

ens). 
5.20 Viyana, Lcipzig: Bah, Karem. 
10. Brüksel 2: Bah, Korclli. 

110. 15 Eyfel kulesi: 'Ayda., (Verdi). 
10,30 Ileromünstcr: "Hnnscl ile Cretel., 

Oda musikisi: 
5.40 Ililversum 1: Hafif orkestra. 
8,55 Yarşova: Radyo orkestrası, 
9. Lil: Triyolar (Balı ves.). 
Hı,25 Ililrnrsum 1: Orkestra. 
11. Paste Prırizien: IfaTk ınusikisi, 

11.15 Prag: Beclhoven. 
Pitıcs ve konf cransrar: 

9.40 Monte Ceneri: "Le Campane.,, 
• 10,25 Bordo: "La veillee dcs enfants,, , 
10,30 Lil: "Les lrois aveugles de Compig 

ne,. '(Tovard); 
llaflf musiki: 
5. Brüksel 1: Humursk :<Dvarjak,): 
7. Derlin: Çocuk korosu. 
7.30 Brüksel 1: Gevaert programı. 
9. Budapeşte: Angelus (Lizzl}. 

10.~0 Frankfurt: Haydn, l\Ioznrt, Glük. 
l)nn.ç musikisi: 
1 \'e :l rııdio Paris; 7 Ren; 9 Radio mcdi

tcrr:ıncc, 1,30 (gece Y. S<ınra): Dordo :<tn· 
gilir. caz musikisi). 

Orta 

~ 1 , 
Kış içinde sağlık I 

Yazan: D·r. G. IJ::,. 

t 
Bir kaç gündenberi devam eden, bi- ı KıJ mevsimi gezmek bakımm<las1 ho§a gitmc&c de, çğlenıncğe hiç Ol~· 

zi .de haylice hırpalayan bu bozuk hava. ni değildir. Hatta ktşm eğlenceleri yH eğlencelerinden dalta çoktur deıın 
lar için gün dönümünü kar§ılıyor, bu lebilir. Eğlenmek, neı'clenmek sağlık için iyi bir ıey olduğundan 1ıaJ 02.C"' 
ayxn yirmi beşinden sonra havalar gene simi bundan dolayı da biıi memnun etmelidir. 

düzelecek diyorlar •. Belki de, doğru, la- Fakat bu mevaimin eağlık tlıerio.e, fiziyoloji bakımından da iyili.!deri 
kat ne de olsa kış, er veya geç, kendisL .. 

var dır. Bir kere, soğukta haımı ucaktakin.den daha kolay olur. Kqırı il~ 
ni -gösterecek. ·-..t• 

nm ısınmak içhı kaJ.ori ihtiyacı fu!a olma'lda beraber! hU'ln1 J:01unda m,, .. 
Zaten krş da, yaz da insanlar için lü4 1 

ğinden, onlan kolayca temin eder, 
zumludur, Vakia, herkeıe ayn ayn ~ 

lüzum yok. Her vakit bahar havası ol.. Bizim Avrupalılarm bir soğun.dan daha ziyade yağlı yemeıniJc~ 1 ~ 
sun, diyecekler çok bulunur. Halbuki, hikmet te kııın meydana çıkar. Yağlı yemek, ısınmak için lılmnd.ır. Cof ~ 
hekimlerin en büylik piri !pokrat he.. rafya bakımından bi.dmle ayni seviyede bulunan Avrupalı:lar bizden dab' tıiJ 

kim, her vakit biteviye hava olursa insanlar akılsız olurlar, demi§, insanlL aı: yağlı yedikleri halde bizim daha çok yememiz:, bizim mcmle'kc~ ! ' 
ra zeki\ veren sıcağın ve soğuğun biribiri arkasından gelmesidir. Büyük o memleketlerden .daha soğuk olmuındandır. Şu balde kış mcvalıniJıde 
hekimin lbu 6Özü ilkin biraz garip görünürse de, daima soğukta yaşayan alaturka yemeklerimizi daha emniyetle yeycbiliriz. Kuyrukyağt bile bil 
Eskimolularla, daima sıcakta ya§ayan zencilerin pek te zeki insanlar olına· mevsimde insana daha az ağtr gelir. Etlerin de, kıgın, daha yağltparçalatııı' 
dıklan düşünülünce ona hak vermek tabii olur. Afrikadan bizim araıncza ıeçmckte zarar olmaz •• Sebzelere gelince bu mcvsbni.n - en incesi oJına~ 
gelen zen::ilerin burada kı~ ve yaz .geçirdikçe, zamanla, daha zeki ol.duk- dn • en faydalı sebzesi lahnadır:. Vitaminleri bol olmaınndan, bir de pifitl' 
larrnr da biliriz. lirken çok yağ kaldırmasından dolayı.. Soğuklarda onun. hazmeditıneti d• 

Bir taraftan da Amerikalılar tecrübe etmişler: Fabrikalarda, hangi gUx olrnaz:.i 
mevsimde, clursa olsun, eıcakhk daima ayni derecede tutulunca iş mah- ..,."' 

Yağ.dan sonra_ kı§m insam en iyi ısıtan §ey harekettir, Çokça ,.11 
sulü azalıyor. işçilerin çok mahsul verebilmeleri için hararetin, bk gün yiyerek hareketeiz kalmak, insanı ıoğub kar§ı dayandmr, fakat kutup!S' 
içinde bile, ayni derecede kalmıyarak değişmesi lazım. Fikir işlerinde bile, ra yakın adamlan kı§ın hep uykuda geçirdikleri gibi battal eder. Onun iS~ 
üniversitelilerin ders çalıştı'klan yerlerde, sıcaklık ayni derecede tutulunca bizim iklimiınizde çolc§ia hareket te lilzumludur. Hareketi de, bilir~ IPr 
mahsul azalıyor: Mesela yüksek matematik meselelerini halledenler, ,;:ı.. §eker ve şeker olacak sulu karbonlu gıdalar temin ederler. Ondan dolııY1' 
cakhğı sıks1k değişen yerlerde daha çok oluyor. bu mevsbde tatlılarla unlu yemeklere de daha ziyade rağbet gösteııne~ 

Bu tecrübeden bizim için çıkanlacak birinci netice, kışın oturduğu- iyi olur, 
muı, çalıştığımız yerlerde sıcalli derecesini daima ayni halde tutmak 
sevdasından vazgeçmektir. En iyisi sıcaklık derecesinin on dörtle, on ıse- Kıı, fizıyoloji balaınmdan iyi. bir mCV'limdir. Fakat bu mevıiınin ken'.difi: 
kiz arasrnda değişmesidir. ne mahsus haıtalik:ları da çoktur. Soğuk almak. o haıtalıklarm ıeimeJiıl' 

Sonra .da memleketimiz.de havaların sıksık değişmesine memnun oI- kolaylaıt:rrır, Soğuk almak ta bir yerde otınurken, sıcaklık derecesi ~~ 
malıyız .• Öyle olmayıp ta çoğumuzun farkında ıolmayarak istediğimiz gibi farkb lbagka bir yere birdenbire gitmektir. B<Syle yapınca insan ya.zm ,,ue 
daima bahar havası oJsaydr, ya kutup ajamlarr, yahut Afn"'karun üzerindeki soğuk alabilir .. Fakat laJrn soğuk almak daha zararlı olduğundan, Jıavataf 

. adamlar gibi kalırdık., En eski Avrupa medeniyetinin Ana.doludan başla- sık sık değiıse bile, siz soğuk almaktan çekinmelisiniz •• Soğuk alman:ıJl' 
mJ.st •burada havaların sık sık değişmesindeki iyiliği isbat eder. <ıikkat ettikçe, la§ nıeniminden 'korkmayabilirsiniz. · 

--.--------------------~----------------------------------------------~ ~ 
TeşekkUr ,- e u M .. h. M d d h İstanbul lkinci Sorgu hakimi mer- • PuEg nK ut ış - uazzam ve son erece e eye-

hum Mahirin cenazesine bizzat gelen- 1 } b• f•ı •• 
lere veya mektupta taziye lutfunda Sinemasında Can } Jr } fil gormek isteyenler 
bulunanlara merhumun ailesi tarafın-
dan teşekkür edilmektedir. '~merik'an halk ~üşmanlarının korkunç maoerare.rile ibretle seyredilecek hayatların& gösteren 

" · ".<Fransızca sözlü) 

Kayıp aramyor 
İstanbul Sultanahmet 44 cU mek

tepte talebe 14 ya.§IDda Nazım dokuz 
gündenberi kayıpbr. Gören ve tanıyan 
olursa. Beşiktaş polis merkezine ma
lfimat vermesi rica olunur. 

SON GANGSTER 
Şaheserler şaheserini görmelidirler. 

Filme tJAve olarak FOKS dünya haberleri ve Walt Disney'in renkli Mi.ki )fava filml 
Bugün saat 12,45 ve 2,30 da ucuz matineler vardır. 

ZAYİ 

Haydarpaşa gümrüğünden almış •Tillllfill]~~~mlmlnılllillllmlllmlllrnlllOOll•~- .... Dl K KAT E D İ N İZ -41111ınl-
olduğum 365 lira 55 kuruşluk 60375 • ~ WALT DtSNEY'nin 10 kısımlık tamamen renkli ve FRANSIZCA SöZLU ve pdalı yeglne ıaiteseri '11fJI 

numaralı 30-9-938 tarihli makbuzu E:3i p k p \\l d" c .. n 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es- ~ amu rensesve ~ e 1 . UC"-' 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

kisinin hükmü yoktur. il 
Deniz Bankın kursuna Hüsnü Kunt ~ ( . ~~ Sinema harikasını gösteren yegane sin;ı;.alar. 

10Et;;i::0~~i1p ~t;~,!~~~.ı~~~::: ! 1 'T AKSiM ve SUMER 

mektep 
mezunu aşçı 

namzetleri 

~ (ASl\IODE), 5 perde ~ \ 

olmaktadır. Bankanın vapurlarında, otel· htiklM. caddesinde , Çocuklar için tenzilatb: fi,.tJıar. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilit1r matineler. ~ 
Denizbank mühim bir İ§le nıeşgul 1 '- ) Sine:rnalardır. 3 gündenberi binlerce seyirci tarafından takdirle al.k:ıılanmaktachr. 

lerinde bilgili ahçı, metrdötel ve garsona ·~-'-1K2·o-9m3e8di kCıusmmıarlesı· mwmmıııınııı~maı~ıııı~ııooıı_ıınıımmımmmıılBll~ _.,/ t 
olan ihtiyacı gören Denizbank bir ahçı, - •- ~ 
~~~w~~~$~u ~nd~~H~ ~-------------,--------------- ~ ~ 
vermiştir. Bu kurs, ileride bir mektep ha- ÇOCUK TİYATROSU • 1 .... ·A'll HALK OPERETİ • -. .-. .-. .-. - - .-. - -. - - .- .- - - - - - _;-..,. ~ 
lini almak üzere, Galatada yeni yolcu sa- 24.12.f)~~.~~Ul~l=~l~;t~ü~~~l:iümı saat AA B~~~~~ sa;~~~~a B""'u_g_u•· n .. 4.ALM,,JJ..LE..Lil._.L,,L.E..LX-K..Ltı.s-ı·n..Le..J..m..J..a'-s~ndB ~ 
lonu insaatı ikmal edildikten sonra bu ., Büyük Yeni opmt ' 
binada açılacaktır. Çünkü bu modem te- ~ füji: Raşit Rıza ZEVK .. EGLENCE ve UCUZLUK HAFTASI ~ 
sisath binada bir de çok modem bir mut· TtIR.\N TİYATROSU ~ "' Büyük l\lacar balesi 2 Bu·· .... m .. Film Bir.1- -
{ k b l cakt B d D U G E C E ~ ~ HER PERŞEl\ffiE ~un. ~ 1. a • u una ır. unun yanın a ayrıla· Sanal kar Naşi!, · ' L 1 

k al d d l .. ··ı k tfak . ,(Halk gecesi), 1 - ŞHı.RLEY TEMP E . b\ ca s on a ers er goru ece , mu - Cemal Sahir q 

ta ve yolcu salonunun gazinosile yemek İPEKÇİ MERHUM Cumartesi ve Pazar matine saat 15 de. şit 
salonunda da stajJannı göreceklerdir. ,~ perde -' tarafından Franatzca ıözfü olarak yaratılan harikulide güzel ve mUe5 ~ 

;;~;~~=~~::;:: ... Y~R.~i. ~~LI ~UNA DERL~R ! K 1 R c i c ·E G i : 
Sından alacaktı A d b 

. el·- 231 T urk koylusunun yctrştırdıgı pancarı Turk fabnkaları şeker yapıyor. Turk fab· ~ 
r. vrupa a u nevı m \. = 'kal k l • · HACI BEK! H ı· r·· k . ·ı . . 1·1 LOKUM~ 

teklere lise mezunları kabul edilmektedir. =n arının şe er e~nı. R a ıs ur ışçı erının e ı e l!I 
l!k zamanlar aranan bu tahsil şartı dola- ~YAPIYOR. Asıl ~erlı maiı buna derler. il 
y~sile kur:a ~ın:senin mü_rac~at ~tmiyece- : A L ı• M u H ı• D D ı• N 
ğı zannedılmışti. Halbukı, şımdıye kadar Ei 1 
yetmiş genç müracaat etmiştir. ;: 

Denizbankın bu kursu, bizdeki gı.nane- = H A c I B E K ı• R 
vi bir hususiyeti gene meydana çıkarmış ~ ;:;;;: 
bulunmaktadır. Kursa müracaat eden~ , , 

~"llll""IJI\ Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy gençlerin sicilleri tetkik edilirken ekseri· ~llllUH 'nıı 
--~~-~~--~~~~--~~-----~---------~-~-~~~ sinin Bolulu olduğu nazarı dikkati celbet· 

miştir. Boluluların ötedenberi yemek pi· - "• ·~ ' • • r • .' -1... • ' ' -§İrme ve servis işlerinde gösterdikleri fev· 
kala.de maharetlerile edindikleri şöhret 
bu kursun muvaffakiyeti için bir hayırlı 
delil telakki edilmektedir. 

Dolmabahçe hadisesi 
tahkikatı . 

Dolmabahçe hadisesinin tahkikatını 

)'apmakta olan mülkiye müfettişleri bu i
§e nlt fezlekcyl hazırlamağa başlamışlar
dır. Mllfettl!jler dtin gece geç vakte kadar 1 
vilayette meşgul olmuşlardır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kınklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

Jcabınçla günde 3 kaşe alınabilir. 

2 - MM Mauslann Mucidi ve Baban 

WAlb.T DISNIEV . 
tarafından tamaıniyle renkli olarak yazılan 

HAFTASI MiKiNiN 1938 ŞEN 
DIKKA T: Bu hafta çocuklar için her seansta tenzilat vardır. :S\l~ 

saat 1 ve 2,30 da tenzil!th iiatlarla HALK ve TALEBE matine~ 

11111111 - ------- -------------.- -~x.ı.K.V..a.>..-.----..L -zır..ı.. ~.-.r_/ 

VıDbaşı münasebet:ıvne 
SA K A R YA sineması 

BUGÜN bütün küçilk ve büyüklere MlCKEY'in en gilzel hediyesi~ 
takdim edecektir. 

Valt Disney'in emsalsiz §aheseri GÖRÜLMEMİŞ :M!CKEY'iJI 

1939 ŞEN HA~,TASI 
ve mevsimin en müthiş kahkaha. tufanı 

3 Ahbap Çavuşlar Eğleniyor 
Çocuklar için fiat 10 kuru§. 



JIA.Bn - A.kpua ._ ... _.., 

Vedı reylik ekseriyet temin eden Sovyet - Japon ihtilafı 1 

aladye U •• çu·· ncu·· defa '(Bo§ta1a/ı1inddı) 
rllmlşU. Fakat 1935 aeneainin aonteıri -
ninde komilniatiik aleyhinde bir pakt im.. • t • t • t d • za edllmeııl üzerine Sovyetler muahede-

1 1 m a 1 S e . 1 Y1 yenilemek latememillerdir. Bu müna-
sebetle Lltvinofun bazı ııevkUlceyg ıııebeb 

~. 23 :CA.A.): - Daladye kabinesi, meselesini ileri sünnü~ ve 137 reylik bir leri dolayıaiyle bu suların yüzde 10 nil-
• yalnu uedi reylilc bir ekseriyet petJnde bir bmuncla balık avlanamryaca-

J · ekseriyet kazanmıştır. Meclis, bütçenin 
ttnüı olan mebusan meclisinin ilk ğı hakkında geçenlerde yaptığı beyanatı 

"anesinden sonra dün geceki celse- heyeti meanuasını 229 reye karşı 366 hatırlatmak llzmıdır. 
llihayetindç üçüncü defa olarak itimat reyle kabul etmi§tir. Bilhassa Uu.k l&l'k meaelelerinde ihtl-

Şimali Suriye'yi ilhakı 
düşünüyor muşuz ! 

IU aahllıl olu bir aüeıt mQeahld IUJ:r
ter ajın1mm bir m'llllarrl.riu demlftlr ki: 

"Japonyuun QD1D tfmıHıulea ~ 
tuonun tlmalfD• bel fırka uker naklet
mesi aebeblls delildir. ~ hareket, Çin 
ne Sovyetler lılrliil arumdald nakllyatm 
l:esflm.ml mtq edecek olan Kama ... 

.,,.. '(B(Zltara/ı 3 üncüdı)ı ı · riyetl ile yaptlması dU.UnUlen asker! it- aanat eyaletlerinin 1atll1aı lçln Japonya 
ecıe imza edilince, fktısadt hayatı, tifak mw:ibince Suriye menfaatlerini si- tarafmdan huırlanan plbm tatbDmıı cld 
btıuın hayatı tamamlyle Suriye dev- llhla mtıjafaa 1çin mildahale mi edece- dl surette cecfktirecektlr.,, 

tlbi olunsa LUbnanm vaziyeti ne ğiz? Fakat, bunu nasıl yapabiliriz, çünkü SovyeUer blrllibUn J'aponyaya barb t-
t ayni zamanda Tilriüyenin de dostu oldu. lln etmflll lhtlmall mevcut olmamakla be

ğumu.ıu iddia ediyoru.ı. Blr kere daha mu raber, Japonyanm daim! surette Cinhı 
ahedelerimiai yerine getirmenin manen ıimallne ve merkaine )'el'l911H81nt de 
ve maddeten tmklıııız bulunduğu bir va- kabul etıııd;Jeceii &lfklrdır. P'abt Amerf,. 

ziyet içinde kalmıyacak mıyız? ta ile .._ ___ ._ Cin• hararetle -- .. • • • ......--ÇUU& .,_ 
dun etmek anuunu izhar ettikleri. 111 

:Aleviler, DUrz!ler ve Elcezire halkı a- aırada bir l9llrlma harelı:etl yapmanm 
:ramıda çıkacağını muhakkak olarak gör- tam muı Plmlt demektir. So\ryet]erbı 
dUğtlmUz dahili lııyanlar Suriyeyi ateşe alyuetl c!alma Japonlan mtıphem bir va
ve kana boyıyacak olursa acaba yine mil- lfyette 'blntmalr fltlhdaf etmektedir. 
dahale etmemiz l!l.zungelecek mi? Bizim -=-:=-----=~--------

idaremiz altında kalmayı tstiyen asnen Okmeydanı cı·nayeıı· 
Şam hUldlliıetine Jtaat etmeleri için as-
ker gönderecek mlyb?. (B.,ı•-ta 1 inddl) 

Bana §Öyle cevab verebilirler: bucOn Topkapıya gidilerek aragtıınwlar 
''Muahedenin protokollan imza edildi. yapdmqbr. 

İller o kadar ilerledi ld geri d~nmek için Ara§tumalarm neticesi henüz malt\m 
~ok geç kalıhı3 bulunuyoruz.,, CWildir. Fakat Arap Muradın zabıtayı 

Geri dönmek için hiçbir zaman geç ka- Jelli bir yalanla JDellUI etmek istedili sa
lmımt deilldlr. Birkaç sene evvel, bizim- mhmttadır. 
Je hemen hemen tamamlyle neticelemni§ --=f=---::.---d~-------
hlr muahtdeyl reddetmit olan Suriye par aşızm Oşmanlığı 
llmenton bize takip edilecek yolu gös· "(Blqttıttlft l incidı/ 

termiyor mu? bahsetmekte ve bunu Ruıveltin kendi da· 
Tilrlı:lerln Sancakta1 gl5rU~miş bir biliye nammca Almanya aleyhinde alı· 

lllcı.&lt Ynıl•• :aemar Te ~erini na hattı Jmebti tanfp lllllhi,etinde _. 
:tovdülan bu anda Smiyede do, bfsl f- ltkti eylemektedir. 
nandırmak istedDderl btltlln aözlerlne Amerikadan gelen haberlere göre Ame
rağmen bizden nefret eden nasyonalist. rikarun Almanya tarafından resmen ya
lerden ayni muameleye uğramak tehlike- pılan protestoyu reddeylemiş olması va
mne tendimW manıs bırakamayız. §ingtonda siyasl mahafilde Almanyanın 

BQllln btltllıı milletler Akdenizdeld va- on senedenberi Amerika ile olan münase
styetlerinl klrnetlendJmıeye çalışırken batında uğradığı muvaffakiyetsizliklerin 
oradaki mnkilmbıl bapılarma terkede- en alın olarak tellkki edilmektedir. 
meyis. Bir kere daha eunu aklımıza yer- Mez~ mahafildeki mevcut kanaate 
lettirmellyiz ki, arkamızda düşman bir göre Amerikanın toWiter devletlere ~ı 
memleket olursa, Lübnanda da, Berutta olan hattı hareketi yava, yavaş tavazzuh 
da uzun müddet• tu~na:ayız. : t ~ etmeğe ba§}amıştır. Amerikanın enternas

yonal i~erde gittikçe daha bariz bir §ekil· 
Fraıuıanm menfaati, hiç olmazsa b'u " de vaziyet alacağı anlaşılıyor. Bu i~ A-

gUn için, bu muahedeyi tud1k etmemek- merikanm mesuliyetlerini arttırdıımdan 
tedir. Surfyenin menfaati de bWlu icab Amerikan sil!hlanmasınm yeni bir esas 
ettirir. Çilnkll, kendi baama terkedilecck üzerine teıyjdini zanırt kılmaktadır. 
olursa kendisini Franaanm yardmıı ile bi- DiktatarJlkler aleyhinde bir 
le olla, yine müdafaa edecek vaziyette 
değildir .Tek ve aaıl emniyet, himaye ni- nutuk daha 
zamnuıı. Fransaya verdiği manevt otori- Vaşington, 23 (A.A.)' - Ayan hariciye 
tedir. encümeni reisi Pıtman, gazetecilere beya-

Suriye, istikllli için icabında natta bulunarak eıcilınle demi~tir ki: 
mücadele H_ Amerikan mil?eti Japon hükCımeti· 

ni sevmiyor. Amerikan milleti Alman hü· 
Kahire, 23 (A. A.) - Stefani ajansı kQmetini de sevmiyor. Mmetimiı komü· 

bildiriyor: 
Fransa _ Suriye muabedeainin taadi1ı: nist olsun fa~ist olswı her tQrlil diktatör-

1 lak hQkQmetlerine muarudır. 
huauaundaki teahhurdaıı bahseden "Ku-
k Amerikan milleti mevcut muahedelere 

attem" gazetesi, Suriye baevekilinin, l· 
cab ederse, gayrikanuni vasıWara da istinaden ahlrut ve adalet prensiplerini 
mUracaat ederek Suriyenin iııUkWi içJn meriyette tutmak kudretindedir. Hük{i· 
mücadele edeceğini vaktiyle beyan etmlı metimiz bunun için hiç d.e asked kuvvete 
olduğunu yazıyor. müracaat mecburiyetinde defildir ve zanı· 

Bir karikatur sergisi 
Karikatürist Necmi Rıza ve Zahir 

Güvemli yeni senenin birinci gününden 
itibaren Saray sinmıasmm holiinde 20 
ikincikinun akpmına kadar. sürecek 
bir karikatUr sergisi açacaklardır. 

Zahir GUvemli, sergiye kırk kadar 
tnaınmıı zevatın portresiyle, Necmi Rı
za da altmışı mütecaviz eserle iştirak 
edecektir. Sergi her gün 13 - 23 arasın.. 
da aszk olacak ve serbestçe ziyaret e
dilecektir. 

Serginin bir hususiyeti de şudur: 
Eserlerini teıhir edecek san'atklr. 

lardan Zahir Güvemli orada hususi me
mur tarafından satılacak olan "Baılar 
ve Anket,, isimli karikatür albUmilnü 
yalnız 2 İkincikhlun pazartesi günü 
15 - 19 arasın.da arzu edenlere imzala
yacaktır. Teıhir olunan eserler satm a
lınabilecektir. 

ret hasıl olmadıkça da müracaat etmiye-
cektr.,, 

Hariciye endhneni reisi, bu beyanatın 
münhasıran kendi phst mütaleası oldu
ğunu ilAve eylemiştir • 

Amerikan pzetelerinin m6· 
talealan 
Nevyork, 24 (A.A.)" - Gazeteler, dahi

liye nazın !ekesin nutku üzerine Alman 
hükQmetinin istemiş olduiu tarziyeyi ha· 
riciye milst~n B. Yelisin red ile karşı· 
lamış olmasını umumiyetle tasvip etmek
tedirler. 

"Vorl Te!egram,, gazetesi ise lskem 
gibi büyük mesuliyetler yüklenmiı olan 
kimselerin daha ihtiyatlı davranmaları 
llzımgeldiğini, çünkü dünyanın "iştial 

ınaddeleril~ .. dolu olduğunu yazmakta ve 
bu maddelere "şifaht benzin,, katılmasını 
tehlikeli olacaimı ilAve eylemektedir. 

• • • 
Amerikan dahiliye nuın Misttr lksin 

Yuposlavyadan 
getlrilen damat 

( Baştarafı 1 incide) 
Nihayet günün birinde kızın iki er

kek kardeşi vasıtasiyle kıza birisi talip 
olmU§ ve ıehrimizde çalışan Yugoalav
lardan olan bu gençle kız nişanlanmıı
tır • 

Aradan bir müddet geçtikten sonra 
fmnlannm idaresini bu gence bırakan 

kızın babası, bazr rivayetler ve gördü
iü lüzum üzerine nişan bağını çözmüş 
YI Jaa tekrar aerbest kalmıftır. 

Fabt bu tecrübe zengin Yugoalavı 
yıldınmJ delildir. Kızına yeniden bir 
koca bulmak Uzere teıebbüalerde bu
lunmaktadır. Bu arada ıehrimi.zde ken. 
diline bir damat bulamıyacafma kani 
olunca memleketi olan Yugoalavyadaki 
akrabalarına n tarudıklanna müracaat 
ederek kuma bir 'koca tavsiye etmele
rini btemiftir. Aradan çok ceçmemiı, 
Yuplavyadan celen muhtelif haberler 
aratmda zengin Yuco.ıa. kızma müna
aip cördüğil Pavloviç adinda bir genci 
aeçmiıtir. 

Bu gencin Yugoslavyada kimsesi oL 
madıfı gibi terVeti de yoktur. Fakat 
fakirlik kum babası için mahzur tellk
ki edilmemektedir. Onun fikri kızma 

namualu birisini almaktır. Kendi serveti 
onlann yapmalarına klfidir. lı bu su' 
retle halledildikten ıonra müstakbel 
damat Yugoslavyadan kalkmıt ve teh
rim.Ue gelerek Silivrikaploda zengin va
tandaıınm evine yerleşmiı ve fınnlann 
da çalıımağa başlamıştır. 

Fakat aaıl hadise bundan sonra mey
dana çıkmı§tır. Çünkü 'kız bu genci be
iaımemiı ve onunla evlenmek iıteme
miftir. t 

Bu vaziyette kızın baban milfkül 
mevkide kalımı ve kızına beiendirmek 
için Yug.ollavyalı bir köylü olan cenci 
giydirip silslemeğe ve en pahalı ku
mapardan elbiıder ve paltolar yaptıra. 
rak müsta'kbel damadını kızına sevdir
mete phfm .... 

Jl'alrat biltiln bu saJıımalar botuna 
gitmifı ve delikanlı kmn kendisini iste. 
mediğini hissetmiştir. 

Bu vaziyete çok müteessir olan genç 
son günlerde nyıflamıı ve • nyli hırçın 
bir hal alauftır. Nihayet dü.1 bir kaza 
bu hldisenin sonu olmuıtur. 

Dün akJam Uzeri eve dönen ıenç 

odasına çekilmit ve bir ara nipnlıaı o. 
lan km yanma çağırmııtır. Kız odadan 
içeri &irince gördüğü manzaradan he
yecana diltmüttür. Çünkü ıencin elin
de bir tabanca bulunmaktadır. Nlpnlr. 
anım bndiıine kartı fena bir fikir bes
leclilini aanan genç kız bu vaziyet kar
§llında erkete elindeki tabancayı hı -
ra'kmasmı .CSylemiı ve elini uzatarak 
bu tehlikeli IJeti almağa davranmıştır. 

Fakat genç, kızın bu hareketine kar. 
ıı tabancayı vermemek için israr etti· 
ğin.den iki nişanlının arasında bir çe
kiıme olmuş ve bu sırada da tabanca 
birden bire ateş almıştır. 

Çıkan kurşun çok garip bir tesadüf 
neticesinde genç erkeğin tam kalbine 
isabet ettiğinden derhal ölümüne sebep 
olmuıtur. 

Zabıta hadisenin tahkikatına baıJa. 

mııtır • 

nazırlar heyeti toplantısında faşiı• a· 
leyhinde şiddetle sözler söylediği yazıl

mıştı. Son gelen ingilizce gazeteler de 
okuduğumuza göre, nazır ezcümle şunlan 
söylemiştir: 

''- Faşizm Fransa gibi Amerika, hatta 
demokrasilerin ana!;ı olan lngiltere için de 
daimi bir tehlikedir.,, 

Mister llcs bugünkü diktatörlük idare
lerinin ortaçağdaki idarelere bile benzeti 
ltmiye~ini, böyle bir mukayesenin o 
de\'irler için bir hakaret olacağını söyle
miş ve demiştir ki: 

.. _Doğru bir mukayese yapmak ister~ 
!ek insanın okuyup yazma bilmediği , hay 
van gibi yaşadığı de,irlere kadar inmek 
JAzımdır. 

''Bugün A\TUpamn ba:ı yerleri insan 
ilmi sayesinde alimleri iptidai insanı, bir 

1 

Bur•dtm "Dırlli okuyucunuz,, imzasi· 
le gelen mektuptan: 

"Kocan1 beni aldatıyor. Buna ~iizde 
yüz kaniim. Fakat elimde hiçbir delil 
yok ... Şüpheden ölüyorum. Kocamın hi
yanetini nasıl isbat edeyim?,, 

Bu zannın bir vehimden ibaret olduğu
nu söylememe müsaade ediniz. Saadetini· 
zi bir zanna kurban etmeyiniz. Elinizde 
hiçbir delil yokken bu zannı nasıl beıı:li· 

yorsunuz? .. Vehimlerinizi zihninizden ı:i· 
liniz, mevcut olmıyan bir hakikati ara
yınız. Bu suretle yuvanıpın neşesi ve sü· 
k\lnu yeniden teessüs edecektir. 

* Tahtakale Rqıp Silik ~oruyor: 
''Yirmi beş ya11ndınim. Haftada 

beş lira kazanıyorum. Fakat hayattan 
bıkmış değilim. Daha çok kazanmak 
emelindeyim. Çünkti bir genç kıza gö. 
nUI verdim. Onunla evlenmek istiyo • 
rum. Anne, baba şefkatinden uzak ya. 
gadım. Çocukluğumda beni seven, ok. 
§1yaD olmadı .. Hayabm sıkıntılı g~ti .. 
Şimdi ne yapayım.. Sevdiğim kız aca. 
ba benimle evlenir mi'!,, 

Yirmi bq sene cesaretinizi kaybet. 
memipbı.ij. Şimdi de meyus olmayı. 
nız. Haya{ ümidini kırmıyanındır. E. 
ğer sevdiğiniz kız her noktadan sizin 
denginiz ise, ve bilhassa kalbinde de 
size ka?'§ı bir meyil varsa her. halde 
sizinle evlenir. Kendisinin fikrini al. 
dıktan sonra ailesinden istemenizde 
hiçbir mini kalmaz. Evlendikten Mn. 
ra bir yuvanızın oluşu Hizi daha çok 
cesaretlendirir, daha fazla çalışmı:ğa. 
daha çok kazanmağa scvkeder ve me. 
sut olursunuz. 

---------------------S_IRDAŞ 

Avrupada soğuk 
dalgası 

Tirana 23 (A.A.) - Arnavutluğun her 
tarafında bir soğuk dalgası büküm sür
mektedir. I§kodra ve Koriça mmtakala
rmda mebzfil karlar yağmakta olduğu ha
ber verilmektedir. 

Romanyacla 
Bükrq, 23 (A.A.) - Fena ha,alardan 

ve kardan dolayı gerek Romanya içinde, 
gerek ecnebi memleketlerle telefon muha
beratı çok yerlerde inkıtaa uğraını~tır. 

Fransa da 
Paris, 23 (A.A.)' - Taillef er adındaki 

ve 700 ton haanindeki ve Cherbourg 1 i • 
manına mensup Fransız vapuru, kar hr
tması yüzünden yolunu §aŞırmış 'e Re· 
ville bumu açıklarında bir kayaya çarpa· 
rak batmıştır. Cherbourgdan ge!en romor
körler, tayfa)·ı kurtarmağa mu\ affak ol
muşlardır. 

Varfovada 
Va~va, 23 (A.A.)"-Hiü.""funet merke

zinde karlan ortadan kaldırmak için 
3.000 ki§i çalışmaktadır. 

Mübadele ve tefvi.z 
işleri 

( Baştarafı 1 incidı) 
terin icar ve ecrimisilleri tefviz ve tah. 
ais muameleleri sonradan bit~rilerelc 

kat'ileıinceye kadar geçen zaman için 
kendilerinden aranmaz. 

Tahakkuk ettirilenler de terkin edi
lir. Bu gibi icar ve ecrimiıiUer için açı
lan davalar ve icra takipleri durduıulur 
ve alınan adli ve i.dari kararlar kat'ileı
miı olsalar dahi terkin edilirler. 

Tabail edilmit olan icar Ye ecrimisil
ler ıeri verilmez. Tahsis veya telviı e
dilen ıayri menkullerden önce mü.ta. 
hiklcr tarafından ya doirudan doğru

ya veyı hükumet tarafından göat,rilme 
ai hasebiyle iHal edilmit iken sonradar 
istirdat olunmuı bulunan ıayri menkul

ler ile haklarına mukabil kendiler~ne 

bcno Yerilenler tarafından gerek hükıl. 

metçe gösterilmek ıuretiyle ve gerek 
gösterilmeksizin işgal edilmiı bulunan 
gayri menkuller hakkında dahi bu hü. 
kümler caridir. 

Büyük Millet Meclisi gelecel: içti
maını 2 fkincikinun pazartesi ı:ilnü 

yapacaktır. 

kafa kemiği veya yıllarca ewel kullanılan =================== 
!Jetlere lüzum kalmadan tetkik edebilirler. 

!'8*riyetin ıekft ve kültürü çok ipti
dai devirlerin kalın karanlığı içine gömül· 
müş, hiçbir iz kalmamıştır. 

"Bugünkü diktatörler, çok daha ıalim 

bir orman devrinin hükümdarları gibi yük 
sehnektldirler ... 

Mister tks nnerln vrrdili nipnlan n· 
bul ettikleri için, Ford ve Lindberge de 
hücum etmiıtir. 



DABER - Akpm poıtuı 
-

Ferdi Tayfur, 3 ahbap çavuşlardaki 

Arşak Palabıyıkyan'ı 
nasıl konuşturuyor ? 

Mikrofon başında konuşmak bir mesele ... Bazı artistler 
kendilerini kaybediyorlarmış; bir kısım kadın sanatkarlar 
dişlerile mendillerini paralıyorlarmış; erkekler yanındakilere 

yumruk sallıyorlarmış 1 
Yabancı filmler tUrkçeye 

Nasıl 
duble 

ediliyor? 
Dublaj işinde çalışan artistler 

kimlerdir ? 
Nişantaşmdaki lpek film stüdyosunun 

bulundutru binaya girer iirmcz ilk gö
züme çarpan, dıvarlara yapıştırılmış bir 
çok afişler oldu. Bunların üzerinde .. gü
rültü yapmayınız,. "yavaş konuşunuz .. 
"yavaş yürüyünüz,, gibi cümleler yazılıy
dı. 

Koridorda ayaklarımın ucuna basarak ' 
ve gürültü rapmamağa çalışarak ilerle
dim. Birden yanımdaki hademe bir ka
pıyı açarak : 
'- lşte burası, giriniz, dedi. 
Evvela karanlıktan başka bir şey göre

medim. Fakat etrafıma dikkat edince, kü· 
çük borda bir sinema salonunda bulun· 
duğumu anladım. salonun kö~esinde bu· 
lunan perdede bir film sahnesi gösterili· 
yordu. Filmdeki artistlerden biri türkçe, 
diğeride arap şivesile konuşuyordu. Hal· 
buki biraz daha dikkat edince anladım ki, 
lürkçe ve arapça konuşanlar filmdeki ar
tistler değildi. Onların dudakları kıpırda· 
dıkça perde önünde duran bir kaç kişi de 
önlerindeki mikrofonlara doğru derhal 
arapça ve türkçe sözler söylemcğe ba~lı
yorlardr. Ferdi Tay tur Lorel 'c ırardisiyle ba.,başa . ~ " 

4yni sahne mütemadiyen ba~tan gfi3te
rili}·or. Her defasında mikrofonların ö
nünde bulunanlar ayni cümleleri arap 
şıvesiyle ve türkçe olarak tekrar ediyor
lardı. 

Bilmem kaçıncı defa tekrardan sonra 
1 

birden iki zil sesi işitildi ve derhal salon 
ay<.!ınlandı. Göz gözü görünce mikrofon 
başındakileri tanıdım. Türkçe konu. 

şan Ferdi Tayfur, arapça taklidi yapanda 
Şehir tiyatrosundan l\1ahmutlu. 

Gözlerimi salonun dört bir taraf mda 
gezdirdim .Mükaleme defterinin önüne o
turrnus İpekçi Ihsan, kontrol kabinesinin 
içinde gözlerini perdeye, kulaklarını o· 

parlöre dikmiş Osman ve nihayet dub. 
laj işhieki sıralarını bekliyen Şehir ti
yatro.,undan Sami ve bayan Selma Son· 
gur hepsi harıl harıl i~lerine hazırlanı· 
yorlardı. 

• • • 
Birkaç sahne daha gösterilerek çalışıl· 

dıktan sonra ilk i~i biten Ferdi Tayfur 
oldu. Bu fırsattan istifade ederek stüdyo· 
yu dolaşmağa başladık. Ferdi, her füet 
önünde bana izahat veriyor ve ben de o· 
na sualler soruyordum. Öyle ki, bir müd
det sonra salona döndüğümüz zaman ar
tık bir filmin ne suretle dtibla.j yapıldığı· 
nı tamamen öğrenmiş bulunuyordum: 

Salonda film sahneleri gösterilirken söy
lenilen türkçe mükalemeler kontrol ve mu· 
ayene dairesinde ayar edildikten sonra 
zaptetme makinelerinin bulunduğu yere 
geliyor, burada bulunan ses mühendisi. 
alıcı makineleri çalıştırıyor ve bu suretle 
sesleri zapteden filmler kapalı kutular 
içinde banyo dairesine götürülerek yıkanı· 
yordu. Bundan sonra büyük merdanelere 
sarılarak kurutulan filmler kontrol daire· 
sinde resimlerle karşılaştırılıyor. ayar e· 
dili~·or ve ince ~ritler halinde kesilerek 
resimlerin bulunduğu filmlerin kenarları· 
na yapıştınlıyordu. 

• • • 
Türkçeleştirilen hemen bütün ecnebi 

ftlmlerinin dubl~jım yapan sanatkAr Fer· 
dl Tayfurla salona döndüğümüz zaman 
h~Oz ~ra~ına epey vakit ''ardr. Kendisin· 
den bu men:ua dair öğrenmek istedikleri
mi sonnanın tam sırasıydı: 

Flhnlertn turli~f'ye ~evrlllşlndc se&inden 
lstltıı.de <'dilen artist Said 

"- Galiba yeni bir film dublajı yapı
yorsunuz? 

- Evet; Ramon Novarronun "Şeyhin 
a~kı,, ismindeki filmini türkçeleştiriyo
ruz. 

- Demek siz böyle aşki filmlerin türk· 
ı;eleştirilme !nde de çalışıyorsunuz? 

- Rana kalsa yalnız komedi filmlerin 
dublajlarını yapacağım. Çünkü mesela 
Lorel Hardi gibi Amerikalı kt-miklere, 
türkçeyi yabancı bir şive ile konu5tunnak 
çok hoşuma gidiyor. 

- Lorel ve 1 Iardiyi bu şekilde konuş· 

tunnak nasıl aklınıza geldi? 
- tık defa Lorel ve Ilardinin çe\'irdi· 

ği bir filmi duble etmeğe karar yerdiğimiz 
zaman bu artistleri ne şekilde türkçe ko· 
nuşturacağımızı düşünmedik bile. Hatta 
şu gördüğünüz salonda işe başladığımız 
zaman dahi bu hususta bir fikrimiz yok
tu. Mikrofon başında, komedi bir filmde· 
ki ecnebi artistlerin doğrudan doğruya 

türkçe konu~malanm doğru bulmadım. 
Ve, bildiğiniz gibi, taklitli bir şekilde 
düb!aja başladım. Bu. ipekçilerin de hoşu 
na gittiği için devam ettik. Görüyorsuıfüz, 
bugün halk da bu ~kildeki taklitli mü
kalemeyi tutmuş bulunuyor. 

- Ya üç ahbab ç.avuşlardaki Arşak 

Palabıyıkyanı nasıl konuşturdunuz? 

- O da bir te·adüftür. Bu filmler lstan
bula geldiği zaman hiçbir sinemacı almak 
istemedi. Fakat günün birinde aklımıza 

bunları türkçc konuşturmak geldi. Bir 
filmlerini tecrübe etmeğe karar 'erdik Baş 
komik olan artistin tipi enneniye benze· 
diği iç.in bu şekilde ttirkçeleştinneği dü· 

, §Ündüm. !lk film çok rağbet gördü. Üç 
ahbab ç.a\ U)ların e::ıkiden çevirdikleri ne 
kadar lılm varsa getiriyoruz. Bunları da 
ayni ~ekilde ti.ırkçeleştireceğiz. üç ahbap 
çavu~larda Arşak Palabıyıkyanı ben, di
ğer artısti de :Mahmut duble ediyor. 
Amerikalı komiklerin son haf ta lstan

bul sinemalarında gösterilen filmlerine 
dikkat ettinizse siz de farkına vannışsı· 
mzdır: Fılmde görunen kadınlar en az 7 
~ne evvelki modaya göre giyinmişlerdir. 
Başkadın artist Telma Tod ise samnm 
dört sene ewel ölmüştür ... 

- Peki hem komedileri. hem de ciddi 
dramları türkçeleştirmek zor 
mı? 

olmıyor 

- Ne yapalım: buna mecbur oluyorum. 
Çünkü bizde dublfıj yapan sanatkar he· 
men yok gibi. Herkesin sesi bu ise gelmi
yor. Birçok kim~eler mikrofon başında 

güzel konuştukları halde söyledikleri la-J 
kırdılardan ancak bir kısmının alıcı ma
kineler tarafından zaptedildiğini görüyo· 
ruz. Bir sesin boğazdan Ye ağızdan çıkışı 
bile dublaj işinde büyük rol oymyor. Da· 
ha tuhafr, ~esleri müsait olan bir çok kim· 
seler de mikrofon başında tabii seslerini 
çıkaramıyorlar. Mesela sahne artistleri· 
rnizdcn sesi çok güzel birisi ''ardır. Fakat 
mikrofon basma gelince kendisini sık· 
maktan bir türlü tabii sesi ile konu·~mı
yor. 

- Heyecandan ileri geliyor galiba? 
- Tabii, fakat bu hiçbir şey değil, bir 

çok kimseler var ki mikrofon önünde ken
dilerini kaybediyorlar, asabiyetlerinden 
ellerindeki mendÜleri parçalayan, elbise· 
terinin ötesini berisini yırtan bayanlar ol
duğu gibi, dişlerini sıkarak yanındakilere 
yumruk atan erkeklere de rastlıyoruz. 

Hele bir gün bir arkadaşımla mikrofon
başında beraberdik. Film gösterilmeğe 

başlayınca birdenbire kolumu yakaladı. 

Oyle srkıyordu ki, az daha m·azım çıktı
ğı kadar bağıracaktım. Sonradan anla. 
dım; meğer zavallı, !ilindeki artistin 

Veni müşteri 
Müşteri - Bu kadar fena yemek öm· 

rümde yememiştim. 
Garson - Bay bizim lokantaya ilk de

fa geliyorlar galiba? 

IOeOll 
Genç kız, arkadaşına sordu: 
- Mehmetli nasıl buluyorsun? 
-:-- Budalanın biri! 
- Benimle evlenecek ama ..• 
- lşte sözlerime bir delil! 

RADYOFONİK TEMSİL 

Kısa boylu artist - Bir kellmo daha 
söylersen kafanı patlatırım! 

nstıfade 
- Kon!eransmrzdan doğrusu çok istifa· 

de ettim. Güzel anlattınız. 
- Çok teşekkür ederim; benim için ne

§ereC! 
- Yalnız bir noktayı sonnak isterim: 

.Mevzuunuzu iri ka\Tayamadım, konfe· 
ransmız neye dairdi? 

Kaynana 
- Kaynananla aran nasıl? 
- Fevkalade iyi! 
- Maşallah! "' . 
- Evet. Bir senedir konuamuyoru:ı:. 

' TAŞ DEVRll1tDE tJ/ 
- Bayanlar, baylar. Lütfen 

riniz; kontrol ..• 

- Vay nerelcr~sin yahu? Nı t~ 
danberi seninle görüşmediğimizitı f 
da mısın? . ·./ı 

- Evet; sana on lira borf verdıl1 

beri! 

- Bu akşam Reşat da gelecek; hani }utr zaman şaka yapan şu sevimli ' 
- Bir gı7n şakayı bırakıp işi ciddiyı dökeceğini unıd11ğun anlaşılıyor. 

dudak kıpırdısını kaçıracağım diye he. 
yecana dü§üyormuş. 

- En fazla hangi sahneleri türkçeleş· 

tirmek hoşunuza gidiyor? 
- Komedi ve sert jestli sahneleri duble 

etmekten çok hoşlamyorum. Yalnız aşk 

sahnelerindeki ywnuşak sesleri türkçeleş· 
tirmek çok güç geliyor. 
Bu sırada Ferdi Tayfura ~ırası geldiği 

haber verildi. Konuşmamız yarıda kal
mıştı. Bu defa da !hsan !pekçi ile ko
nu~mağa ba§ladık. 

- Tfükçeleştirilmiş filmler halk arasın
da asıllanndan daha mı çok rağbet görü· 
yor? . 

- lki sene evvel ilk dublaj yapılan 
filmler fazla rağbet bulmamıştr. Fakat git 
tikçe bu şekildeki filmlerden hoşlanılma· 
ğa başlandr. Sanatkarlarunızın tecrübele· 
rinin çoğalışı dublajlann daha güzel ya· 
pılmasını mümkün kılmıştır. Geçen sene 
ancak bir film türkçeleştirmiştik. Bu yıl 
ise ~imdiye kadar üç film duble edildi. Bu 
miktar mevsim sonuna kadar 15·16 yı 
bulacaktır. 

- Bundan sonra türkçele~tireceğiniz 

filmler hangileridir? 
- I lenüz hepc:ini kati suretle seçmedik. 

Fakat bunlar arasında, Cari Kuper tara
fından oynanan "l\1arko Polo., Dor~>ti 
Lamur taraf rndan çevrilen "kasırga .. Üç 
ahbab çavuşların "harbe gidiyor,, ve Lo· 
rel ve Hardinin "maceralar peşinde,, film 
!eri yardır . 

- Bir filmin dublajı Vçin ne kadar sar 
!ediyorsunuz? 

- Bu, filmin uzunluğuna göre, deği~i· 

yor, fakat Yasati olarak 3000 liradır. Ye 
çalışma müddeti de 10·15 ı::ün sürer. 

- En çok rağbet gören duble edilmi~ 

filmler hangileridir? 
- Bu!alobil ile Ehlisalip muhare 

çok tutuldu. Lorel Hareli ve üç ahb' 
vuşların filmleri daimi rağbet gö 
dir. 

- Dublajda çalışan artistler 1' 
difl . 

- Esas olarak Ferdi Tayf ur bil 1• 
fazla çalışanıdır. Şehir tiy:ıt~ 
Mahmut, Sait, Sami, Necdet H ' f' 
yan Selma Songur, Nevin, Sartıl 
Cahide de her filmde muhtelif 

çalışırlar. ·~ 
Dublaj hakkında öğrenmek isted1 

bitmişti. Biraz da ba~ka me\·zuıard' 
nuşmak istedim. 

- Yeni türkçe film çevirmek )1 

tasavvurlannız var mı? 
- Aynaroz Kadısı gördiiğü bil)'~ 

betle bize bu yolda büyük cesaret 
Çevrilmekte olan "bir kavuk de,rril 
bir iki sahnesi kaldı. Bunu kurbatl ıf 
mma yetiştireceğiz. Sonra, yakı~~ 
rollerini ErtUe,lTnıl Muhsin ile Feı-:1 

!urun oymyacağı ·"kıskanç,, filınitl~ 
meğe ba§hyacağız. Bunun harid s3 
esasen ~ın alındığı için yal11Jı . .., \ 
sahneleri kaldı. Film bu mevsıı"eııif 
cektir. Gelecek sene için de çok g 
program hazırladık. Mevzuları~ 
komedi ve. dram olmak ü:ı:ere b 
üç tane de kostümlü tarihi filt11 ~ 
ceğiz. 

Bu sırada lbsan İpekçinin de bir 
deki mük~lcmcleri tesbit etmesi ıV 
mişti. O mükffieme defterinin bıılıl 
masaya doğru .ilerlerken ben de 
yapmamak için ayaklarımın ucıJrı9 
rak karanlık salcf1dan dışarı çıktJClf 

SBAHATTlN ) 



ormanlar hakimi 
...__ - 3 -
~ anJanuıtrm.. ROver. tedim. Fakat tabancam orada yok 
~ldurmak, mavzerimi de tu. 
~ ııtım, zavallı Neclayı - Nasıl. .. ÇalınmıJ mıydı? 
\, ~iyetten kurtarmak la· - ~bilir belki de Hüseyin 

• alm gtı .• Bunun ilzerine sürüne .. 
~denberi yükselen :.ın. rek tek bacağımın üzerine daya· 
• ~ ~bebini §lındi an!a • Kara kaplan 2 

e düşündüm, Rıza bitkin narak çadırdan s-;ktım.. GözUm 
Bazilne devam ediyor· yeniden Neclayı aradı. Meple • 

~ 
~ etliler dört bir yandan 
~~ .• Şimdi binlercesi ya· 

bir halde ellerindeki ok
\~tarak 'kapanın etra· 

11.iiy~lar. Oh Suat onu 
~ ~eıe hapsettiler, onu Ka· 
l."~ ıannediyorlar •• 
~~ ıon sözlerini dinleme
' ~n çıkmağa hazırlan • 

~derhal NeeUrurt imda· 
dı C.ftm .• dedim. Rıza da 

'b. • kıpırdandı: 
~ de sizinle geleceğim. 

~ hlcağından rahatsızdı. 
,/, ~ekilde gelmeıine razı 

/;1 lfa11r, haytr, dedim. Siz bu 

ıJ ~ Yilrüyemeulniz. 
iııt' di buraya kadar nasıl sü • 

~ llııe, buradan oraya ka· 
~elen ıidcbilirim, de· 

Çok iyi tarunuıtım. Mu· 
ki timdi fevkalade bir 
~ llhipti, Neclayı kurtar. 
~ Çtrpmıyordu. Bu anda 

kuvvetinin yapabilece· 
~k fazla bir kuvvete ma· 

' 5I Gr" ltGlcr ko~..bu 
~ ğıru &ilrilkliyerek ça. 
~dar gelmişti. Şimdi de 

f • lfeclayı kurtarmak için 
~~irlıktan çekinmiyen, 
t; ~ıracı bir mahlGk ola· 

~ O"---'- • • • • h -.. a.uuara gırıgımız a· 
8-J~8rUlece'k bir ıeydı .. En 'ih elindeki bilyilk elek. 
bil ~sile ilerliy.cr, diğer e· 
he:Yuk bir balta taşıyordu, 
~ tı elimde tabancam oldu 
'ı-~:c onu takip ediyordum, 

da cla dört kişi Rız~yı bir 
~/: Uzerinde ta§tyorlardı. 

ttraftan yilkselen vahşi 
•esleri gecenin karanlı • 

~Ctfn akisler yar.ıtıyordu. 
9 ilık geri kala: ak Rıza ile 
-~b ba§lad:m, biraz daha 
~~ınak istıyordum : 

ıı_ "~ti oldu d~ Y' ı~ilrr Nec. 
l>•crwer? 
~ ~ i ~ YCltıyordum, Necll su 
Sın çadırdan dışan çık-

~~ i~ck için mi? dedim .• 
tı bu liu Q ıeyin yokmuydu? 
'll 8:-Yin esasen meydanda 
~ Utün yerliler gibi o da 
ti Plandan korku ile balı • 

t: lo b nra ne oldu? 

~rda ne geçtiğini tama· 
~Yorum. Necla su i!jmek 
tl çıkmı§b .. Biraz sonra 

:r<!en vahşi tan tan sesler 

'tttİu her taraftan bu sese ce 
~ er., Kara orman bir an 

lerden çıkan kızıl ışıl:lar arası~ 

da onu gördüm. Bir kaplan kapa 
• .ına 'kapamıılardı onu Suat .. Bir 
kaplan knpanına .. Bunun ilzerlne 
yerlilerin üzerine hUcum ettim. 
Beni geri ittiler .. Ne yapabilir • 
dim. Onlar yüzlerce kigiydi, ben 
bir tek kişi, silah·m da yoktu .. 
Çaresiz sürünerek &ana geldim .. 
Düşünüyordum.. Zavallı genç 

kadın'*muhakkak büyük bir tchli 
ke içindeydi .. Çok d:l:katle hare· 
ket edip onu kurtarmak lazımdı. 

Yanın saat kadar ormanın ka. 
ranlık yollarında dolaınktan son· 
ra Rızanın kauçuk ağacı ektirdi· 
ği mıntakaya yaklaımıştılc.. U -
ıaktan meplelerln kırmızı alevle 
rinde vahşt feryatlar çıkararak 

danseden yerli haft: gö:ülUyordu. 
Biraz daha yaklaıtıktan sonra 
Suadı emniyetli bir yere bıraka· 
rak yalnızca kalabalığa doğru 

ilerlemeğe ba§ladım. Meplelerin 
~ı'kardıfı kıorkunç alevler arasın· 
da yan çıplak yerliler. kanter f. 
çinde blmıılar, .ahıt feryatlar 
kopara.ralr. oklannı h:ıvalara fır • 

Jatarak dansediyorfar bir ıeyln 
etrafında dönüyorlardı, Biraz da· 
ha yalsla~nca 'di~at ettim, Bir 
~~ı 'Ye qparun içinde 
genç bwnı ğ'lSrdtim. Zavaıtı 
Neellıun korkudan kopardığı fer 
yallan (1uydum •. 

(At-kası 'Yt'lr) 

BiLMECE 

Doğru .ııaymaııını biliyor musu
nuz? Tabii biliyorsunuz. O za. 
man 86yleyin bakalım, yukarkl 
r,ıekilde kaç a)'TI murabba var. 

ATa§brmanıza yardım için §U· 

nu da 11!.ve edelim kl, bulacnğr
nız rakam 20 lle 40 arasmda o· 
Jacaktır. 

Bu bi.!mecemizi haltedenlcrden 
birlnclye altın uçlu bir dolma 
kalem, ikinciye bir resim albtl· 
mil, UçUncUye bUyük bir ıf§e ko· 
lonya, aynca 200 okuyucumuu 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

........... .., ...... ~ 
HABEP 

ÇOCUK SAY;:ASJ 
Bilmece lıupomı 

24 Blrinciktınun·1938 -

Sevimin okudukları 

Balon nasıl keşfolunmuşfu 7 

···% ,...,,.. 
Daha J 7 ind yUz yılda Fran· 

sideuna ismfu.de bir Fransız 

balonlar ile havada bir tekne.
nin uçabileceğini düıilnmüı 

v.: bu tckifde bir resiuı yap· 
mı§tı. Fakat bu dil§Uncesini an· 

c;ık tatlı bir hayal olarak ka· 
bul ediyordu. , 

18 inci yUı yılda, 1783 ıene· 

sinde Fransada zengin bir ki· · 

ğıt tüccarının oğulları olan 

Monl!olfie kardeşler bUyük ... -

Lir meyd~lıkta . kl!ıt ve sa· 
man yakarak eğleniyorlardı . 
Kenarda bezden yapılmıt bir 
torba vardı. Samanlardan çı· 

kan hararet ve duman ile bez 

torba yavaı yavaı ıiıerek ha· 
valanmağa başladı. Bir çeyrek 
saat uçtuktan 11cmra iki kilo· 
metre kadar ıuap dilıtn 

Mongolfie kardeıler balonu 
ilk evvel böyle kqfetmiglerdi. 

Ayni senenin ağustos ayında 
Şarl iımlı.je bir Fransız da 
ipe'Jc bir torbayı Hidrojen ga· 
ziyle doldurarak havaya uçur· 
muı ve bu balon da 300 metre 
yükıelerek yirmi kilometre uç· 
mu9, yere dügtUğU zaman, köy
lüler içinde şeytan bulWlduğu· 
nu zannederek ipek torbayı par 
~l•mıtlardı. 

Bu zamana kadar balonla 
kimse haV"c1ya uçmağa cesaret 
edememişti. Ayni ser.e i'inde 
P..->zi isruinge bir Fransız uçma· 

Af .E~·m,k ~ J>akat 
b.ılcnu 'tir iple y:re bafh idi ..• 
Maamafih beş T.afta sonra 'Ro· 
zie ile Marki d'Arland serbest 
olarak balonlariyle havaya yük 
t~ldiler ve rüzgara uyarak yir 
mi beş dakika havada uçtular. 

Artık balonla uçmak her
kes tarafmdan taklid editmeÇe 
başlandı. Zamanla terakki ede· 
rek, sepetJi balonlar ve kabili 
sevk balonlar icat eılildi. - - .. _ ____, 

Bunları biliyor musunuz ? 

Daha 1906 ıe· 

Eğer kadm 
saçlarının u
run olma~ bir 
r:afer ise, bu 
§Cref muhak· 
kak ki, Japon· 
yanın Ha§ijo 
adasında otu· 
ran resimde 
gördüğünüz 

kad·na aittir. 

nesin bile Mü ~ 
nihte Almah 
profesörü • · 
Kcrn, telgraf 
ile resimleri naklediyordu. 

Bu gör.düğil· 

nüz böcek Şi· 
tide yapı. Çe· 
ne kemikleri 

vücudundan 
çok büyUktür. 

Japonyanın 

Saruka Jima 
adasında yeti· 

§en bu mu· 

az zam turp 

be§ kilodan 

fazla çekmek· 
tedir, 

Vene.ıüella· 

da1d pulların 

hemen hepsi· 
nin üzerinde 
"mektep,, ke· 
limesi yazılı

dır. Bu pullar· 
dan kıı:anı· 

lan para hallan kültUr ihtiyacı· 
na urfolunmakta.dır. 

t~ h § e r e dönmUştü. 
~ IÜrükliyerek çadırın 
~ kadar çıkabildim, o za~ 

mıınn•ı•••W.......,1milRllldlilillliu11111m wsuw....,••••••===•mmwww•aaw• 

~~clerden yükselen ıgık· 
rı etrafında dansedere'k 

0~Ucri gördüm. Dı§arda 
" k bir bayram vardı. 
~tlf 1

• ıonra, sonra ne oldu? 

'ti bir h"'k 'k .l ~ • • "" ı at~ .uogru gıttı • 
lıılıyor, elimdeki silMıın 
~, ııkıyordwn, Rıza de • 
~ . 
~ı.~aziyeti görünce, derhal 
'"'-llltre.k aiWımu almak fı-

• . .?.:ı. 

Şaka: 

Hava bozuk 
Kocası gazete okuyordu • 

Kansı yanına geldi: 

- Kocacığım, bugün İstan
bula kadar inip bir manto, bir 
kaç elbiselik kumaş, dört beş 

çiftl potin, bir düzü:.c: çorap 

alma 'kistiy .. rum .• Fakat hava 
bo:rarsa diye korkuyo.Lın .. A· 

caba, gazetede bu hususta bir 
şey var mı? . 

- Var kancığrm.. Müthiş 

fırtına, doJu, tipi, yağml r tay· 
fun, hepsi bir arada liiy\,. yazı· 
yor. 
-~~~~ ,_,,_. 

Çocuklar,! 
Temiz olunuz .... 

Temizlik için tabii ve gUzcl 

fCY bol banyo yapmaktır. En zi· 
yade gündüzleri kirleniriz. Hem 

bu liri temizlemek hem de kolay 
v~ rahat uyumak için akpnlları 
11cak ıu ile yıkanmak çok fayda. 
hdır, Banyo yaptığımız zaman 
kan vllcudumuzun sathına girer , 
beynimizde .daha az kan kalır, bu 
da beynin istirahat etmesine, ya· 
ni uyumamıza yardım eder. 

Sabahleyin sıcak hamama gi • 
rer veya sıcak au ile yıkanms&k 
üzerimize bir gevşeklik gelir, o 
gün iyi çalışamayız. 

Eğer sabahleyin hamama gidi. 
lirse o zaman hamamda mümkün 
mertebe az kalmağa ve sıcak su 
ile yıkandıktan sonra ılı'k ve son
ra da soğuk su ile dµ§ yapmak 
wurıfık olur. 

" 

Anlayışla anne 
Annesı kızım methedıyordu. 

- Benim kızım mektepte hem 
cebir, hem de ingilizce öğreniyor. 
bülbül gibi konuşur. 

Sonra kızına: 
- Haydi kızım hanım te)'Zene 

cebirce "sabah şerifler hayrol· 
sun,. de bakayım! 

Tanıdık 
!ki sab:kalı caddede ngider

lerken bir tanesi karşıdan ge· 
len bir adamı işaret 'derek: 

- Bu adam bana yabancı 
' .. ... ııyor .. Muhakkak tanrdı· 

fım bir kiıue olmalı, deli. 
Diğeri cevap verdi: 
- Evet ben de tanıyorum, 

hapishanede gardiyandır. 

Hepsi aynı şeyi söyledi 
- Sana doktor günde bir 

bardak çay iç, !azla içme de· 
mi~ti. Amma sen beşinci bar
dağı yuvarlıyorsun .. 

- Bunda şaşılacak bir ıey 

yok. Beş doktora gittim, beti 
de bir bard<.k i~ diye tavsiye et· 
tiler. 

-. ,.... --zwww:ı 

HABER'in yazı müaabaka11 

kuponu. ~o: 1 . 

Güneşte su var mıdır? 
Güne~e su yoktur. Suyu terkip 

eden oksijen ve idrojen eüneşte 
de vardır. 

Küremizde oldulu gibi orada 
da bu iki madde birleşip suyu 
vücuda getinnek isterler .• Fakat 
güneşte o kadar şiddetli hararet 
vardn: kl bir türlü qir1e5emedif'· 

Haöer:bugünden başlayarak, 1939 senesi mOnasebetile, 
küçük okuyucuları arasında bır güzel yazı musabakası açma· 
ya karar vermiştir. Küçük okuyucularımız yazacakları yazı· 

mn mevzuunda c:erbest olmıyacaklardır. Yukanya koyduğu· 
muz resim gibi 5 tane muhtelif resim koyacağız, küçük okuyu· 
cularımız, bu be~ resim içinden beğendikleri herhangi bir ta
nesini bize 250 kelime içinde güzel bir şekilde hikaye edecek· 
!erdir. Seçtikleri resmi en güzel hikaye eden on ok-uyucumuza 
gazetemiz, muhtelif kıymette hakikaten kıymetli hedireler 
verecektir. 

Müsabakaya i~t ı rak için acele etmeyiniz. Koyma)"l vaa· 
dettiğimiı bu beş re im gazetemizde çık~m. bunları toplay1· 

1 
nız. lçlerinden birini seçiniz \ e ycuma) a başlayımz.Sonresmin 
çıktığı haftayı takip eden yirmi gun ı çinde bize yazdıklarım· 

1 

zı açık adreslerinizlc gönderinız. Şunu unutmayınız: kazana· 'ı 
cağınız hediyeleri alabilmek için isimlenn neşredildifj ~ 
kadar her batta sayfaımm bir k~inde bulat2ium kupoDlr 
n toplamanız ve bize göndermeniz lD.zımdır. ---.. ----:----, .. ....-................................ _ .............. . 
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Küçük kısa ceketler 
pe:< moda 

S::n zamanlarda 
pek taammüm eden 
kısa ceketlerin 

çok kullanışlı ol 
luğunu itiraf et
mekte bütün ba.. 
yanlar ağız birliği 

etmiş gibidirler . 
Yalnız mütema
diyen ayni şekilde 
görünmeğe kadın 

zevki bir türlü ta. 
hammül etmediği 

için, bütün mezi
yetlerine rağmen 

bu ceketleri kuL 
lanmak istemi-
yen bir çok ka. 
dınlar da varôır. 
Halbuki yüksek 
zevk sahibi olan 
bir kadın bu ce
ketlere bir takım 
yeni garnitürler 
ilavesiyle istediği 

kadar mütenevvi 
modeller yarata. 
bilir. Ayni cekete 
başka başka bir 
takım manzaralar 
süsler çok ucuz
dur, yapması pek 
kolaydır, yalnız 

biraz düşünme.is. 

ter. 

Fantazi bir 
ceket sabahtan ak
şama kadar gü. 
nün her saatinde 
giyilebilir. 

Tivcd bir etek
lik üzerinde ingi. 
liz kadifesinden, 
yahut kalın jerse
den yapılmış ya. 

kasma ve cep ke 
narlarına pike şe. 
rid geçirilmiş ve 
kardigam (Şekil 

1) ne sabahtan akşama kadar evde do
laşır, ziyaret kabul eder, ziyarete gide
bilirsiniz. Kısa veya uzun herhangi 
bir eteklik üzerine giyilmiş siyah 
Dradan yahut siyah kadifeden yakası 
ve kol kenarları sutaşlı bir ceket ile 
(şekil 4) sinemaya, tiyatroya, hatta 
konsere gidilebilir. Gece evde kalırsa
nız koyu renkli kumaştan bir pantalon 
üzerine ayni ceketi giymek kabildir. 

Çok k:sa, adeta yelek yukarısında ka 
lan Bolerolar çok şıktır. Bunları giy
dikten sonra aynaya bakan her bayan 
muhakkak kendisini beş yaş gençleş. 

miş bulur. (Şekil 2) de gördüğünüz bu 
boleroları kenar brcdeleri ile zıd renk-

lf A O IJ!J 
Kalln mantolar 
mevsimi geldi; 
nasıl bir manto 
seçeceksiniz? 

te bir kumaştan yapınız. Ve giyaiğil 

1 
niz vakit ceketin çok yukarı kısmına 

brodeler rengin.de bir kemer geçiriniz. 
Eğer beliniz çok ince ise ceket ile etek -

Tavsiyeler l j 
lik ayni renkten yapılabilir. 

Aksi takdicde etekliği brodeler ren. 
gine yakın veya o renkte bir kumaştan 
yapmak daha doğru olur. Bu bolerolar 
bu yıl çek moda olan ve Çin mantosu 
ismiyle anılan kısa paltoların altında 

pekçok giyilir. 

Dört köşe gibi duruşlap, basık omuz
ları ile çok güzel görünen bu kısa ce. 
ketler iki renk kumaştan da yapılabilir. 
Evde ve dışarıda giyilir. Manto ile gi
yilmeyip tayyör ile giyildiği zaman 
jile yerini tutar. Koyacağınız iki sıra 

düğme ise Boleroyu tamamiyle oriji. 
nol bir mahiyete sokar. 

Uzun h::ylu, ince kalçası olan bayan 
lar bu bolerolardan ziyade, 3 numara 
lı şe'ldlde gösterilen kısa ceketleri ter. 
cih etmelidir. Bu ceketler siyah Dra
dan yapılır .• Yakasının etrafı, etekleri 
ne kadar önü, kol ağızlan, cep kenar 
lan ya kalın, dantelalarla, yahut kadL 
fe şeritlerle süslenir. 

Bu ceket için çok yumuşak olmıyan 
bir kumaş intihap edilir. 

Hülasa bu ce'ketler hangi biçimde 
yapılırsa yapılmsın, spor toplantıları 

veya balolar müstesna olmak şartiyle 

Meliş güzeldir; çUnkU ... 

Eski örme bir ceketiniz vardı. Artık, 
işe yaramayacağını düşünerek belki 
yününde istifade edebilirim diye söktü. 
nüz, Fakat iplik kıvrılmıştır. Bir türlü 
düzelmiyor, canınız sıkılarak sakın at
mağa kalkışmayınız. Bu iplikleri made
ni bir süzgeç üzerine koyunuz. Süzgeçi 
de bir tencere üzerine oturtunuz. Ten
cere kaynar su ile dolu olacaktır. Bir 
çeyrek saat sonra iplikler düzgünleş. 

miş clur. Siz de yeni bir örgü yapmak 
için bu ipliği rahat rahat kullanırsınız. 

• Bir dolma kalemini kolayca temiz
lemek isterseniz içerisine sirke ilave e
dilmiş su çekerek temizlemek kifayet 
eder. 

• Bir yere çakılı bir çiviyi kolayca 
çıkarmak isterseniz, evvela çivinin üze
rine bir damla gaz damlatırsanız, beş 

dakika sonra çiviyi zahmetsizce çıkar
mak mümkündür. 

her yerde giyilir. 
Yalnız şurasını unutmamak icap e

derki bu yılın bütün modaları gibi bu 
m~<lada şişman bayanların aleyhinedir. 
Onun için kısa ceketleri yaptırırken bir 
parça da rejim yapmak faydalı olacak. 
tır • 

1 - Yeni siyah ro
buna çok yakı5acak 

yeni ve romantik bir 
ınıı.klyaj düşilııdU. 

2 - Yüzüne mat lılr 

krem sürüyor. Bu kre
min fazlasını bir hav
lu ile siliyor. nu ı1u

rC'tle yUzUncle çok ince 
blr krem tabakası kal-

mış oluyor. 
3 - Cildine daha 

fazln taravet verebil
mek iı;in yanaklarına 

çok açık bir ruj sürü-

Kalın mantolarm 
mevsimi geldi. Bu se 

1 ne bir manto seçmek 
, çok gUç bir .i§ olsa 
. gerektir. ÇünkU mo 
deller pek çok, bi• 
çimler çok değişik .• 
Fakat en çok göril
len mantolar bele sı· 
kt sıkıya yapışan 

Jilz mantolardır. A
ra sıra eteklere doı; 
:ru geni§llycn man
tolara da rasgeli
yorıız. Fakat bun
lar her kadına ya· 

kışmıyor, ancak kal .~ıı c;I 

çalan çok ince olan kadmlnra çok lyl giulyor. Düz mantolar kadının ~.,,. 

bütün glizelliğile meydana çıkardığı ve kadını uzun boylu gösterdiği içi.Jl 

do.ha hoş görUnUyor. ıııV! 

Bu senenin mantolarında kürke sık sık rasgeliniyor. Fakat tnmaın!le kUr1' ~! 
!ar yok gibidir. Kürk daha ziyadC' mantola nn kenarlarına geçlriJ.iYor. Bu lt~:ııı 
artık tilki derisiyle karşılaşmak mUmkün değil gibidir. Tilki derisi çok 1'1

11 

için artık bıkılmıştır. 

(1) numaralı ııekll siyah bir rob üzerin~ g1yl!en kenarları astragan ıc~P~ 
renkli dradan ı;ok gUzel bir mantodur. Bi c:iını çok sade, etek kısımları baf 
tir. Ceblerl kUrk altında gizlidir. 

··rduf 
(2) numaralı şekil gri ~ünHi kumaeta n bir mantodur. Kenarlarda go , 

tabli kUrk hissini veren süsler Perlsaner ismi verilen yepyeni bir kunıaştşil · 

mı11tır. 
Jll 

(3) numaralı §ek.il maron renginde yilnlU kumaştan yapılmış spor bit' ı 
dur. Arka kısmı geni15 olup ön tarafı bir kemerle sıkılıdır. Geniş eşarp ekose ıtt'l" 
tandır. Üç renklidir. Kol kapakları da ayni kumaştan olabilir. Bu manto 

11 

eteklik de geniş pili ve ekose kumaştan yapılır. 

( 4) numaralı model, klasik modelleri .seven okuyucularımızın hoşuna gi!ı 
JtUr" tir. Koyu renkli güzel bir kumaştan yapılmış olan bu mantonun yakası 

Eşarp emprime ipeklidendir. Deri bir kem eri vardır. 

• Kıristal bir vazoyu temizlemek is
terseniz içerisine biraz odun kömürü a. 
tınız. Uzcrine bir parça su koyunuz. 
Ve kuvvetle çalkayınız. Sonra temiz su 
ile yıkarsanız vazo tamamiyle temizlen
miş olur. 

~* Sinirli kadınlar ekseriya 
uykusuzluktan şikayet ederler· ıı.1 

k I• 
madan evvel bir bardak sı.ca ·1'11 

yor. 
4 - Gözlerini kapı

ynrak bUtUn yUzUnU 
pudralıyor. Seçtiği 

pudra her gün kullan-

içerlerle sakin ve rahat bır ll) 
yacaklanndan emin olabilirler. 

dığından bir parça da
ha. açık renklidir. 

5 - Dudaktan tçln 
olılukçn koyu bir du
dak boyası seçiyor. 

0ctıf 
6 - yu:z;Uil 

5JJll 
ranın fazlıı e 

·ıo bir fm;a l .ıııı 
·ıcıcr"· · 

sonrn kirJJ1 • ııı 
göstermek 1~(1)~ (• 
kozmetik tı 



Bu mUthiş ka
zada dört 
y o 1 c u 

yaralanmış! 
~ertliıüla Mltsurl elisprcst ismi \'erilen büyük btr liatar) tçtncle e111 yolcu olduğu lialde, bir kazaya uiramıı, ve lokomo
tif bir tarafa, , ·agonlar bir tarafa uçmuştur. Fakat, bu müthl_ş kazıula yolculardan ancak dördünün yaralandığı görillmil&· 
"'1 ki bu netice, ngonlann çelik olmasında bulunuyor. Çelik ngonlar hiç parçala nmamıı, ancak altüe~ olmuıtur. Yolcu. 

'-c 11a aDN bu ıanmtı Ue b!nz n.lıat. ız ohnuotardır. 

t· 
•01h"Qdda muhtaç musikişinaslar menfaa. 

lJııc Yapı1an bUyük bir daruılı çayda sine- • f " ' . ---ncuranıan arasına.. bir "Sinema kra-
llı;~I . h k 

1 
1'·e\"yor1da l>lr garajda ylnnl gündcnbcrl fa!lılasız denm eden ,.e dalıa nekadar 

" müsabakası yapılmııı a em er .. _ .. . .. 
ı:... ' ııureoegl belli olmıyan bir dans musabaka!lt b~lamı3 bulunu)or ... Bu dans tabu 
~U.l}lt ~e~it mayolarla karşılımna dizilen t;o.ktaıı dans~tan çıkmış, yarımyamalak çalan bir cazm sesine uyan bir yürü· 

Ztl sinema flı;Uranlarmm içinde zayıf, yliş, daha dogrusu bir uyuyuş ~kllnl almıştır. Dans ba,ıarken mU.sabakaya gt. 
11~1ıtt boylu Patsy Maoo•ı krallçc olarak ren 78 çiftten yirminci gün ak'8Jll1Dda ancak Uçll çift ve UçU tek olarak danse· 
ıı~ .... 

1 
dad den dokuz kişi kalmıştır. Müsabakaya girenlere günde Uç defa ayakta olmak 

"1.13 erdir. Patsy Mace 19 yaşın ır. 
lııca §artlyle yemek yemek ,.e günde yanın &aat uyumak müsaadesi Yerilmlıtir. Ga· 
bit 'fakat sportif bir ~iicudu, çok sc,fmll raj gece g\inclüz ııeyircllerle doludur. Resimde görülen bu t;lft yirmi gUn sebat 
lt l1izii ,·ardır. Bu müsabakada kazandı- edebilen bir dellkanlı Uc nlşanll!lldır. Hail dansedlyorlar. Gcno kız nlp.nluunm 

lrı'1klfat kocaman bir gümüş kupa, bir kollan arasında adeti. uyumuı bir halde 1Uriikknl7or. 
ile'''~ 

'4Ull konturatıdır. 

~~, 
1Js 'Yorlda tcessiis edecek olan kadm po-
,, lıeıtkllitma Intl'iab etmek istlren .Joan 
"t • 
1

111 
~gall BrukUn kollejlnln sonuncu smı-

Lomlrada Jier sene olduio gibi bu ıı<'ne 
lerden birinde iki raklp sınıf arasına.. bir de bir ehli hayvanlar sergisi &(ılmıştır. 

~amuı-da otomobil lastiği ta.,unak m\isa.. Resmimiz bu eerglde birinci mtlklfatı 

:Amerfkanm rekor merakına yc-ııi bir nıi sal .. Nevyork sokaklarında l.ıir yortu ~il· 
•it ~ılall merulra srrumda Amerikalıların mc:thur Sam anıt.asım temllıU ~en 
dUnyanm en bUylik insanı clola5tırılını t ır. Listlkten yapılmıı olan bu balon 2' 

ı metre boyundadır n Helyom ;aziy le §l §irllmlıtır • 
..._...-;.,....,.-.-"r"V~~=---~~~:--~· 

Can baz 
yatağı . 

Vllcut hareketlerinin sıhhate 
ve gilzclllğ0 faydası olduğu
nu herkes bilmekle beraber, 
bunlan yapmak zor gllr, ü

tenlrlcr. 
Halbuki, yeni lcad olanan 
T• "Canbaz yatalı" ismi n. 
rllen bu §llte üzerinde liicot 
Jıareketlert çok tatlJ bir eğ
lence ve bUyUk bir zc,·k teıt• 
idi etmektedir. Vücut yata
fmm arkalığına dayanıyor, 

ayaklar yatağın ucundaki 
yu\'arlak kısma konuyor. On· 
dan sonra her tUrlil hattketl 
rahatta yapablllyonunu:ı. 

d-..Jır. Ku\"\"ttlne pek giiveniyor w: 
el - Ben .Tapon g\lrf"şl biliyorum, ellm
tıı klnıse kurtulamaz, diyor • . 

bawı yapılmı,, resmini gördUğUnU:ı genr kazanan Jneil gÖflUirlyor. Nevyorkta Jiamtanmakta otan 19S9 dUn ya trıaTlll~&ft llfrka~ restm ve ftıa'PC!a tf'~ 
talebe bUtUn müdahalelere raioıen ha- götürmek ımretlle takımını ~zandınnı~- bir edilmek tiztre Sanfranslsko hey.keltr aşlarının hımrladıklan kocaman heykel· 

ıun taratma dört otomobil Ji,stıil birden tır. ler. 
1 
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Beşiktaş - Galatasaray maçı 
Takımlar ne vazigette ve maçı kim kazanabilir I 
Ga Saray g Yannki maç!n B~şüktaş 1 

Galatasaray klübQ, manasız t>k ikilikle b6lündilkten ve bapndaki bQ· ffl U kayesesı 
yQk kıymetler darıltılqıktan sonra hiç olmazsa eski klasından çok kaybetti. Bu· Yukarda Betiktq ve Calatasaray 
nunla beraber Galatasaray bir enerjiydi. Yıkılmadı. Derlendi, toplandı ve txr takımlarının bugünkU vaziyetle-
ıUn puantajda ikinci vaziyete kadar yilkselmele muvaffak oldu. rinin teşrih ine çalıştık. Şimdi her 

Müdafaası vasat, hafbek zayıf, forvet iyidir. iki takıını mukayeseye cehtede-

F dl llmı 
8r V8Zly&t CALATASARAY: Safları arasın-

Mil:lafaa da ekseriya muvalfakıyetll maç· 
SACIT: lar çıkaran Sacidin futbolü bıra-
Dd eene evvel Fenerbabçeye ve sonra G~ ~r yQkaet bir oY1D1 goste- kacqı hakkında bir şayia mev-

nnk yerini garanti etti. Nihayet Admlraya ka111 da fevkalade oynadı ve o cuttur. Eter bu havadıs doğruy-
fütbol üstadlannm bile takdirini kazandı. Bütün bu takdirlerin bot olmachlı· sa yerini kim alacak? Fazıl mı? 
m seçen seneki Yugoslavya maçı da isbat etti. O da çok tecrUbeslz. Yalnız tec-

Çok uzun denecek kadar bir boyu var, fakat o nisbette her kaleciye milyer' rUbeslz olsa yine iyi. O nispette 
aer olnuyacak derecede çevik. Bu bu eebledir ki Condence bir oyun listemi olan de tutuk hareketleri vardır. O 
takım forvetlerine hiçbir fırsat bahtetmeı. Ama ani ~ karpsında haldı en iyisi Fuadın llıanı me-
tutuk kalır. Yan havadan ve köşeden çekilen ıütıerde mahir, yerden ~leri Minini halledip kaleye ikame et-
bulan §Ütlerde zayıf. Son maçlardaki muvaffakiyetsizliğine sebeb olan önOn· mek llıımdır. Böylelikle kale çok 
deki müdafilerin "oynak., ve "tutuk .. hareketlerini gösterebiliriz. ıqlamlqmıı olur. Ondan sonra 

Futbolil terketmemelidir. bu ıene vasattan yukarı bir oyun 
• • • 91karan LQtfi • Adnan mUdaf aa-

Galatasaray takımmm bir ıamanlar Avrupada bile emsali nadir otan akı 11nı ıöıönUnı almak icab eder. 
bir mildafaası vardı. Seneler geçtikten sonra mesile değişti. Bugün mütemadi· FutbolUn ezelf kaidesidir: "Bir 
yen delişmekten mQtevellit emniyetsiz bir müdafaa battı var. Simdi an1apna mUdafaanın emniyeti, UçiJzUnUn 
w antrenman IAzımdır. yekdlltrlnı olan anlqma kablll· 

LUTFl ı yetil• kaimdir .. , Bu ıınçler de ay. 
Cüssesi, bacaklannm yapısı ve bOyU mtuıataa<Wtt muvarraıayetJert ıçın nl flYI fazlulle becerecek kudret-

klfi gelmiştir. l:mıirin eski LQfısi en uıun degajman yapan bir oyuncuydu. tedlrı.r. Blrlblrterlne dıkkat ıde-
Şimdf ise mütereddit hamleleri var. lyi yer tutmadan ziyade, tehlikeli tarafı rek vı temklnll oynamalıdırlar. 
mükemmel kontrol edebilmek hassası mevcuttur. Kafa vuruştan iyi. En güzel Bu yapıldılt takdirde son mUda-
meziyeti enerji ile tazyiki biribirine meıcedişidir. Kusuru: Kalecinin fazla ö· faa mU11ll11I hl9 bir tehlikeye 
nilne tıkılması ve 18 i~nde ekseri anlarda fazla soğuk kanlı kalışıdır. meydan verecek bir mahiyet ar. 

ADNAN: ntmez. Haf hattına ıellnce: Mu-
Doğanspor saflanndan birdenbire temsill takım saflarına kadar yOkseldıği sanın rahıtaızlıjl ıec;mıı. takım 

r.ıman çok mükemmeldi. lstanbula geldikten sonra haf ile beklik arasında bir da yer almqa bqlamıttır. Cer-
~ übere maruz kaldılt için eski intıbaını azalttı. Filhakika güç pozisyonda çl bu atJnlerde sufl'u bir az eksik 
. • :ıce "görü~.Jerl ve "giri~er .. i var. Degajmanlannda çok büyük bir isabet ama. fevkallde teknlll sayesinde 
; r. Kafa oyunu daha fazla mümarese ister. "Topa h~iyeti dolayısile bu hatasını kapatabllecektlr. 
bır santrhaf olabilir... Bıdlf, Musa ile yer defiştirerek 

-laflar hUcumlaran mU1Mlrlyetine yar

Gene mazi ve gene ~Onde teoessOm eden: 'Mitat, Nihat, Suphi,. hattı. 
O hat o zaman Balkanlarda Türkiyede delil orta Avrupada bi~ pek nadiren 
bulunuyordu. Seneler seçti. Eskiler yerlerini yenilere bıraktılar ve yeniler birer 
Yeniçeri olarak isyan ettiler. Renk baki kaldı ama !tlnt delişti. Çatı defi§tL 
Ve Ana çatı çok barlı bir §ekilde sanıldı. ltte bll! düıelmıiyor. Bereket versin 
ki Galatasaray bir Omit dünyasıdır. 

M\JSAı 

Milkemmel boyu o nisbette mnkemmel bir teknilf var. AyalJ!'a en hlldm 
hafbek. Sistemini kar§ısındaki vaziyetin icaplanndan alır. Kusursuzdur. Pilse 
ve üst her vaziyette topu havalede güçlük çekmiyor. Çok ince ve sistematik bir 
''göıill,,0 var. Bunun içindir ki santrhafda da ıiyadesile tatmin edebilmekte
dir. CeWJar üzerindeki müessiriyeti harikulAde. 

BEDii: 
VOcudu milsalt. Kabiliyeti de vardır. ince mane\"ra?an olmamakla beraber 

iki ~ranmdakilerin temposuna uyabilmek hassası faz!asile mevcut. Kafaları ve 
pas verişleri ıüıeJ. lhmal edilmemeli. lki kuvveUi yan hafı bulundulu takdir 
de santrhaf yerinde aksamaJ. 

CELAL 
Boyunun kusurlannı kapatan bir çalı,muı var. Açıklan marke edip yan

lış. Hücumlan takip edişi kuSW'ludur. lyi bir antrenör onu normal bir cenah 
hafı mertebesine yükseltebilir. 

Fcrvert 
NECDETı 
Top süril§Q, aOratl ve f{ltlerl mOkemmel. Selefi t.ebtebi Mehmedl tanym 

ntmq delildfr.1nitleri bir Iİsteme istinat etmesi itibarile iyi. ortalayqlan 
.... ,,,.,,,,,.. 14 unrud, 

--·-

dım etmelidir. Celllln hUcumlara 
mUmkUn mertebe yardım etmesi 
lhımdır. Forvet, haf hattının bu 
tekilde kuandıtı bir kuvvetle ra· 
hat bir oyun çıkarmak lmk&nına 
malik olabilecektir. Sat 99ıkta 
Necdet mUkemmeldlr ve oldukça 
formuna lfrmlt bulunuyor. Satlc; 
te Süleyman tamamlylı Necdetln 
temposuna uymalıdır. Fazla geri
ye dı kaçmıyarak, fırsatları ko
valamalıdır. Cerlyı kaçmamalıdır 

, dedim, çünkü Musa bütün eksik· 
( Dıvam• 14 üncüde) 

An karada 
Gurup birincileri çarpıştı 
Bugilo f ınaJ maçı yapılacak 
Ankara, 23 (Hususi) - lılillt kil· 

me haricinde kalan mıntakalann 

"Türkiye blrincilJti.. maçlarını oyna-
1 mat bere dtln eehrfm1ze gelmJo bu

lunan Kocaeli grupu birincisi F.akfte· 
hlrin Demlrapor takımı ile Samsun 
gnıpu birinclal Samsun idman gUcU, 
Aydın grupu birinclal Aydınspor ve 
Seyhan grupu birincisi Adana idman 
yurdu takım1an birinci karşılqmala
nnı bugün "19 Mayıs" sta.dyomunda, 
pek az bir meraklı kUtlesl k8.l'§lsında 
yapllll§Jardır. 

Çekilen fikstUr mucibince lSğleden 

evvel Aydınspor • Demirspor ve öğ· 
leden sonra da Samsun İdman gUcU • 
Adana idman yurdu ta.kımlan karşı
laştılar. 

nk maçta F.eki§ehlrliler 8-2 galib 
geldiler. İkinci maç da Samsunlulann 
Adanayı 4-1 yenmesile bitti. 

Yann (bugün) yine 19 Mayıs staci· 
,omunda Eskişehirle Samsun takım
lan aruında final maçı yapılacaktır. 

(Dtvomt 14 üncütlı) 

Bet!1ctaı takımı bqlanpçtanberi laaa falllalarla likin ba§mda 
rüyor. Kısa fasılalarla dedim, çünkü, bu takımın günü gününe uymaz. M 
aeJA bugün Galatasaray kar§ıamda kazandığı galibiyet )'arın Galataaara 
dan lialettayin iki klb &§ağı bir takım kar9ıamda afıra müncer olur. 

Böyle aonrmal neticelerin ıebebi de her ıeyden evvel kar§lsmdakl 
nkibini mümkün mertebe benimsememesinden ileri gelme'lctedir zanruJ" 
dayım. Takımda Her Zingerin vUcuda ıetlrdlll vaziyet devam etmektedir• 

1934 den 1936 ya geçen muvaffakıyet seneleri iıtiına edilirse, takıtl' 
için gittikçe gerileyor diyebiliriz. Çünkü Beıiktaıta bütün büyük klüpl~ 
r imiz gibi eski büyu"k kıymetler üstünde muvaffakıyetini idame ettirell 
bir teşekküldür. 

Sistemi havadan, derin ve uzun paslıdır. MUdafaaSI emniyetli, baf 
hattı vasattan apğı, forvet ortadan yliksektir • 

Fera1 vazıyetDer 
MEH.'.\fET ALI: 
Siyah beyaz takımm ılmdiye kadar Osmandan 9Cflra sahip oıcıui" 

en iyi kaleciclir. Yer tutuıu. blokajlan mWıemmeldir. önündeki mUdr 
filerin temposuna tamamiyl~ uymakta ve batti ekseriyetle müdafilerif 

hatalarını da fedakarane plonjonlarla bertaraf etmektedir. Maçın blll 
safhalarında topun seyrini kaybetmeli ve mtitereddit çıkı§ları eıı bü,ıW 
kusurudur. 

Hü5.1ü. Faruk battı, eaki Adnan, Kadri veya Adnan, Hüsnü kacld 
mükemmel delil ama, baJihazırda Faruk, Repd hattından sonra en i,& 
müdafaa •• Bu hatta "tcc:rübe,. ve "atak ,, her ikisi de mevcuttur. 

HUSNb: 
Gene eıkiıi kadar f edalctrdır. Ve ıene takımı için olduğu kadar bil" 

tün TUrk ıporc:ulan içinde eksilmez bir ferağat numunesidir. 
Şimdi eski c:oıkun litili, yerini tec:rUbe ve •ilkunete terkct:miıtir. 
FARUK: 
Vilcud yapıhıı itibariyle D}Ükemmel bir hafbey tege'kkülatına ~ 

olan bu ıenç, futbol bilgisini kafasmdan ayaklarına indirebildiği ve ,ıc.. 
tikçe pi9tip için artık iyi bir müdaf l olmut ve tamam ·bir emniyet baJıfCt' 
mefe bıtlamıJtır, 

En ıuç zamanlar.daki ıoğukkanlı ve ceıur "ciriıteri,. ile tcpu. istedi
ği tekilde, istediği yere uzun, kısa dligUrebilmek meziyetine de ubipıit• 
Kafa vurutian zayıftır. Markajı mü'kemmeL •• 

Hafaek hatb ; 
Hafbek hattı, her zaman töylenildiif gibi Beılktqın en ıayıf nokwıdıt• 

Senelerdenberi iyi kötü, iki yan hafı bulduiu halde henüz ıürükleyidı 
enerjik bir merkea muavin bulamamııtır. Hasan bu yerde ıiyah - beY" 
formayı pew giymif, Nuri tutunamamrı. L<itfide kaybedilmiıtir. F'~ 
rimce bu hat ve ıu tekil daha müfit olabilecekt:r: 

Rif at, Bedii, Feyzi •• 
RIFAT 
Boyu, bacaklannın vaziyeti, atif'atf, enerjili mükemmeldir. YaJıııf 

daima açrfı marke ederek, içleri demarke bırakıır kusurludur. Topu iste
diğine 'kolaylıkla gCSnderebilmcaine rağmen henilz jestlerinde kıvrak .,, 
ince değil.. Ezberci de ... 

BEDii: 
Santrhaf yerinde §iır..diye kadar didinen gen~lerin gerek topa Ilı, 

kiıniyet ve gerekse .zeka itibariyle en iyisidir. Boyu tamamdır. 
Daima, en milsait cenahı görerek topu oraya aktarışı ve kalt önUn~' 

ara paslan ile çalıtı§ı mükemmeldir. tlcri, reri u2n.şması da ivi. Taktı~ 
noksanı yok .. Teknik nckaanı azdır. 

FEYZi: 
Uzun boy, uzun, kuvvetli bacaklar ve enerji.. Bu n~cy de FeyziııiJI 
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, 
ı'\nkara vo lstan6ulc!ıı r.ıuhtellf mftçlar yRpr.:ak Ozere memleketlnıtı~..,rl' 
vet edilen Romen muhteliti, dUn öğl6den sonra saat 15 de vapurla '"'j; 
mize gelmişler, bir mUddet istirahatten sonra akşam An karaya h•~' dl>' 
etmişlerdir, Yukarda vapurdan lndik:eri zaınan alınmış resimlerini gar~ 
IUnUz Romen sporcu kafilesi on yed i futbolcü ve üı; idareciden ib• 



Bir adam vazifesinden za
zaevi bir yıftır diye çıkarılabilir mi? 

oldu Zafiyet fennen bir malOliyet değil midir? Yarım asra yakın ömrDnD 
bir işe tahsis eden adam &O ıaşında eli kolu boş Bllrllla, malllramluta ikutalmalara için bir okaala 

adası &Çil& r.z.Vflin ıtllyeleri, senede 9 ilin 
fanila, 3800 çift çar111, 100 bin metre alaca ıe 
800 çift iskarpin çıkarmaktadır 

a tmaiYlnln otiuma oCluında &ı;"m• mırutrftl ft tıraf arCla ofuran mati. 
, qatıda hpplıhanınin dokuma tezglhları ~ortadaki müdürdür) 

ur (Hu.uıl) ....,. llllla ~a bapl•• __..., tı!ll et 
~ lılr mtıddettenberl ~ rencUkleıiİll w '6rd~ JUIJO • 

~IUUllDl.aı için çabplan • yeni o. rum: 
oc1uı merulmle açıJmıetır. Bu Cezaevinde 12 tlaca tezgllu, 2 tri. 

de ilbay namıaa mektupç•L kotaj makinesi, 4 ayakkabı, 2 maran.. 
erklnı, daire mtldUrl~ri ile da. goz atelyeai vardır. Bundan halka 

1ıaaa zevat bulunmutl,l'dır. ~ kofuelarmda Jdlçtık el örilctllük 
12,30 da Cea.evine Iİttfiim za. kfi1e1er1 bulumnaktadır. Ve buralard.-ı 

daha kapıdan girince ıörmtıe oL boncuktan ayakkabı yllztl, çanta ve 
"eiilfk1ik ve tendılit heni hay wcade gibi ifler yapılmaktadır. Fa • 

1-aktı. Burayı bir aenc evvel de kat en çot övtlnWecek tımn dokuma 

kapı dışarı edilebilir mi 1 
Halil Parmakm: Kuımpapda Pi. 

yaU TahtaköprU 10kaimda 25 numara
lı evde bir kanaiyle beraber yaıayan 

63 yapnda sol yam tutmaz olmuı e. 
mektar bir kamarot .• Hayatının 32 se
nesi çalıımakla ıeçen Halil Parmak. 
sız, vapurlann projektörlerini idare 
itinde epeyce yıpranmıf, 28 sene kama
rotlukta ve bu itcfe, 8 ıene de fabrika.. 
da uğraııp didinmiı ve yarım asra ya
kın emektarı olduğu bu vazüelerinden 
avucunu yalayarak çıkanlmıı, peripn, 
muztarip ve konuıurken ağlayan, ağ. 
Jar'ken konupn, maJQl bir ihtiyardır •• 

tdarei Mahsusa zamanındanberi 

Marmara üzerinde hemen her vapurda 
emeği ve mesaisi aebkeden Halil Par
makaız tam 60 yapnda Akay idaresi 
tarafından (Zayıf ve ihtiyar) hükmü 
ile kadro harici edilmit ve eline de 
(125) lira verilerek leyleğin •ttıit 

yavru cibl ıefalete terkolunmuıtut. 
iki buçuk, Uç senedir, arkadaılannm, 

eski kaptanlannın yardımlariyle geçi
nwı bu malQl eme'ktar gemici, peripn 
elbiseleri içinde yarım aaırhk değneği
ne basa basa sürünür gibi yürüyerek 
bile seldi. 

Hayatını dinledik.. Maceralannı öf. 
rendik, ıztırabıDln ıobebini tetkik ettik .. 

Halil Parmaksız, kaç kıt. vapurun u
cunda idare ettifi projektörün altında, 

d.onına tehlikeleri ceçirmiı v~ hatti bir 
gihı donmuı, ar'kadaılann·n yardımiyle 

hayatı kurtulmuı, böylece yıllarça dil. 
rilat ve sadık çalıınuı ve nihayet ihti
yarlamıı, ve bu hayat ıeraiti karııaın. 
d:ı zayıflanır§, romatizma illetini almıt. 
sol yanı tutmaz olmuı bir halde tahdidi 
sinne uğrayarak Akay idaresince alaka
sı keailmiı ... 

Halil Parmaksız diyor 'ki: 
"Doktor beni muayene etti.. Bizim 

nizamnamemiz mucibince ( 61) ya§UU 
doldurmuılara her ıene hest1biyle bir 
aylık olmak üzere bütün çalı§tığı ıe. 

r.::lere göre yüzde 25 tazminta verilir 
ve böylece çı'kanhr .• Ve yahut ta umQ
len tekaüde sevkedilir. 

Biz yedi emektar arkadq, zayıf ve 
ihtiyar diye 61 yqımızı doldurmağa 

bir kaç ay kalmııken kadro harici ediL 
dik. Bana 125 lira verdiler. Halbuki tam 
32 yıl ben yüzde 2 aidat verdim. 
•Böyle aidatlı belki bine yııkm mlla

tahdim var. Benim ıibl artık çalıp. 
mryacak hale gelen de ancak on, en 
be:J biçare var .• 

tclarei mahsusa zamanında bizim gL 
bi emektarlar köhne vapurlara gönde. 
rilerek hemen hemen tam maafla ölUn
ciye kadar tekalide aevkolunurlardı. 

Seyrisefain idaresi zamanında da biz 
ya§takilere merhamet olunarak tekaüt. 

ve çorap, fanlll atelyeleridir. Ulk balda verilirdi. Böylece bir çok em-
Dokuma tezglhlan senede 99:500 salim var. 

metre alaca dokumakta. trikotaj kıs _ Fakat Akay idaresi nizamnameyi ay. 
mında yine senede 9000 fanili., 3800 nen tatbik ederek beni ne te'kaüd etti, 
çift çorap örUlmekte, kundura atelye. ne de.ııbana 61 i doldurmadıfım için tu
lerlnde yaplla.n ayakkabının mikdan minat verdi .• 
i:ıe 800 çifti bulma~. Bütün bul Hakkımın etrafında yıllardır uğra11-
ça.1ışma1ar candan ilp~~ yap~ yorum. Her yerden celen cevap, ,ayıf 

• ~ ........ ~ ve~~~~~ 
Jçlii de yeni açllan okuma 'Odasma bu dır. "V'ulfeden milteveJÜd f>h' ~fet 
~lerde ihtilam olan hocalar getiril • olmadıkça tekaUdlülc ha'kkmı kazana. 
mektedir. maZDll§ız .• Yani kolumuz, bacağmm 

Hükumetimiz, hudutlanınız da.lıilln. kesilmedikçe tekaüd olamaz1D1f1%. 
de b11lunan bütün cezaevlerinin hapisa Görüyoraunuı ki ayağım ve omuzum 
ne şeklinden kurtulup birer ıslahhane tutmuy«. Çalı1&cak kudteıtim yok .... 
eekline ifrağ ettiği bu zamanda Bur. A~ım, yardımsu ve hakkımı alamamq 
dur cezaevi de uı..,ımaet istenen he. bir halde sUrUnüyorum .• Benim vuife
defe doğru adımını atmq ve ilerlemiye de ne atır hava prtlan içinde uğraı
bqlamıtbr. tığum ıösteren on \ete yakın kaptanın 

phadetlennı muııtevı veafkalarım var.,, 
Halil Parmaksızı dinledikten sonra 

evrakını tetkik ettik. Filhakika Alcay 
aıJıhl idaresi Halil baklanda ".zayıf ve 
ihtiyar., diye hükmünü vermiıtir. 

Şimdi muhakeme edelim: Bu adam 
bir heyeti s hhiyece muayene edilmesini 
istediği halde buıüne kadar ıe•kolun. 
mamııtır. 

Heyeti sıhhiyenin vereceği rapor, bu. 
gUnkU haatahklann on iki, on bet se· 
nelik eskilifine nazaran vuifedeiı te. 
ve!lild ettiğini göstermiyeceti ne mal(Un 
dur?. Akay idaresi aıhhat dairesinin 
hillanil ile bir adam böylece peripn ve 
muzmahil bir hale cetirilebilir mi?. 

Bunlardan mühim olan nokta sudur: 
Zafiyet bir illet deiil miyidr, r ma. 

JQliyet değil midir? Filhakika bütün 
vesaikiı}de Halile zayıf ve ihtiyar oldu. 
iu için tekaildlilk hakkına aUlp ola· 
mıyacap ve ancak vazifeden tevellild 
eden malQliyetle tekaild edileceiini ve 
halbuki bayle bir malOliyeti bulunma. 
dığı için de bnunt bir imldn buluna. 
mıyacap bildiriliyor, 

Zafiyet bir malılliyettir, hem de ma. 
1Q1iyetlerin en mütbifi, en Erkuncu, en 
fenası .• Kolu olmana da, insan çalıp.. 

bilir. Hatta yan belinden apfı olmıyan 
da it yapabilir. Fakat, zayif adam bun.. 
lan yapamaz. Bu adam vazifesinden za. 
yıf olduiu için, yani malOl fıulunduiu 
için çıkanlmqtır. 

tı yapamıyacak derecede ihtiyarlık 
ta bir malQUyet delil midir? B~r adam 
vuifealııde ihtiyarlana bu adam teb.. 
Udliilc ha1dmıı kuan•mn mı? Verilen 
cevaplara nazaran Halil Parmaktu va· 
sifeainden maWen çıkanJ.m.'IW. ama, 
.. ~ .._,,. Teraleınittir. 

'Kaldı ki bir lıeyeti sıhhiye bu biçara. 
nin diler ve munzam malQliyetlerinl · 
de tnbit edebilir. Yıllardır, yarma uır
hk bir emektar da b6yle clileame vui. 
Jetinde blmaz:. 

Bu adama aidatım iade etmek lbım 
ıetae bilhnap keneli paramdan abnmq 
ve iadesi icap eden (307) kU.ur liranın 
tesviyesi lhımcelirdi.. 
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• hapisanede yapılan itlere K"'"'-" ..,.~ı 
'WNIC!. 

de lergi tertip olunmuttu. 
gorap, fanill, dokuma gibi 
itlerinden bqka, marangoz, 
atelyelerinin yaptJiı, haki • 

zarif itJede, yine elde yapılan 
illeri bilba- nalaft dikbtf 
ordu.. 

odası yapılan aalon bizi Çe. 
bulunc!uğumuzu hatırlatmı .. 

tadar temiz ve ayduıbktı. Du • 
ldıbt levhaJarla süaleımıit ve 

donatılmıfb. Tam sal ta.. 
-.ı1ibuı kitap dolabuwı ilstilntl 
Atamızın btıatU allslemekte)'dL 

okuyacak caatllara verse. 
blem ve kitap gibi mı'•· 

lllır lfisbde de herhangi bir va 
lbsumıu olan eezayı tıbbl,e 

._ılrt..ı idi. Sıralar yepyeni ve 
l:"'llraaJl:l marangozlar tarafından 

Dıp.rda okullanmm saç 
Jaktıfımız odunlarla ımttığı 
burada, Zonguldak tipi dök. 

•aden kömtlrU aobuı bulun • 

tamamlandıktan aonra 
mtıdflı11 Kemal KNlriııoflu. 

qılıp ait aöylevlle merutme 
oldu. Geçefl ilene " bqma 

blan dfrektar bir sene fçhıde 
1.1a..... . y&plllll oldufu 1lll•hatı an 
~ cezalı kofullarile yeni yap 

hamam ,ve mutfağı geadfreret 
Verdi. 
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Uçgüz bin 
cahimden 

hıristigan narı 
kurtarılıyor! 

.Asrımıza kadar dalına tezaylid eyliyen 
inkıraz şu vakayla iptidar etmiştir. Mü
verrihini Osmaniye bu askerin müessisi 
olan zatın zühdü takvasile iktidarmı 

metbUsena eyledikten sonra bu sayede 
her sene alman biner neferden üç yüz 
bin hristiyan narı cahimden kurtarıl -
dıklarmr beyanda müttehidürreydirler. 

Yeniçerilerin adedi sultan Mehmedi sa
ni zamanında bin iki yüz, sultan Süley • 
man zamanında yirmi bin ve Mehmedi 
rabi zanıanmda kırk bin olduğuna naza
ran en aşağı beş yUz bin hristiyarun kı
lıç kuvvetiyle tebdili din et tiril erek sa. 
ilcayı taassubla istibdad askeri yoluna 
kurban edildiği anlaşılıyor. 

Yeniçerilerin teşkilatını müteakip Ala
eddin asakiri sairenin teşkilatını dahi yo
luna koydu. Asakirin fethi biladı mütea. 
kip muhafazalarma da alAkadar olmala· 
rnu tergiben mahallatı meftuba arazisi
nln asakire taksim edilmesine karar ve
rildi. O zamana kadar Ucretli daimt pi
yade askerine yevmiye yerine esnayı 

muharebede yolları hilsnühalde tutmak 
§artiyle arazi taksim e<llldi. 

Bunların da vaktiyle yeniçeriler gibi 
bin neferden ibaret oldukları muhtemel
se de bilahare yirmi bin nefere baliğ ol
muşlardır. 

Gayrimuntazam piyadeden ibaret olan 
Arnbiarm yeniçeriler gibi ycvmieyleri, 
Yeyabut piyadeler gibi toprakları 

yoktu. Bunlar akıncilara müşabih bir ne
vi ukcr olup bilahare köprüler tamirati
le sefainde kürek çekmek gibi huswıat· 
ta istihdam olunmuşlardır. 
1taatıan yolunda olmıyan bu a.eker 

hakkmda teveccilh mevcut olmadığından 
muhasaralarda ilk ateşe bunlar sevkcdi
llr n yenlçeriler cesetleri üzerinden ge
çerek hUcum ederlerdi. 

Silvaıi askeri de piyade gibi munta -
zam ve gayrimuntazam aksamdan ibaret
ti. Halüe Omerin sancakı şerifin muha
fazaeı zmırunda te§kil ettikleri askere 
mU3abih olarak ihdas olunan ücretli dai
mt süvari de dörde milnkasemdi. 

Esasen iki bin dört yUz neferden iba. 
ret olan bu süvari sultan Stileyman za
manında bini sipahi, bini silahtar, bini 
ultlfecl, bini de gurabadan olmak üzere 
dört bine iblağ olundu. 

Sancağın sağın.da ve solunda ve pacli§a
hın yanında yilrtiyen bu slivari dörde fn
kmam eder, ordugihta padişahın yanın
da konar ve asakirl hassadan ibaret ol
duğu cihetle muharebe zamanı ordunun 
merkellnde ahzI mevki eylerdi. 

Garpta yeniçeriler kadar kesbi iştihar 
eyllyen Ucretll süvariden maada piyadeler 
gibi araziye sahih bir yeni süvari daha 
tesis olundu. 

Bu süvariler vergiden muaftılar. San
cak beyleri, binbaşılar ve subaşilar ida
re.sindeydi. 

Büyük ve kilçük araziye malik olan 
timar süvarilerinde dahi ayni silsilei me
ratib mevcuttu. 

Bu süvariler bilahare ıslah edilmİ§se 

de zikrettiğimiz §U zamanda muharebe 
için içtima emri ahzcttikleri vakit ayni 
müslimler gibi yüz bin neferden mUrek. 
keb kıtaa:ta mUnkasemdiler. 

Aliieddini sani saltanatında Ertuğru • 
lun vukubulan fütuhatı ve sultan Osma
nın !jimali Anadoluya vaki hareketi nak
lediliyorken ücretsiz ve araziye malik ol
mıyan akıncılardan bahsolunmuştu , 

Bu süvarinin gayrimuntazam kıtaatı i
le Arablarm hükümdaranı hristiyaniyeye 
karşı sevk ve tahrik olundukları mUd -
detçe Avrupaya verdikleri dehşet yel!içe
ri ve sipahilerden aşağı değildir.,, 

Çandarh Kara Halil hünkarın iradesin. 
den hakkiyle gururlanmıtstı. Halbuki halk 
Çandarlıyı sevmiyordu. Onun zulmüne ta 
hammül güçtil. Bunu vezir Aiaeddin de 
biliyordu ama, nihayet kardeşi olmasına 
rağmen irade eden hünkArdı. 

Alaeddin Abdürrahman Gaziyi yeme
ğe çağırmıs ve beraber çıkıp gitmişti. 

Abdürrahman gazi saf bir adamdı. On • 
dan kimseciklere fenalık gelmezdi. Bunu 
Alaeddin kadar, asker de, halk da bili -
yordu. Fakat gel gelelim hünkar Orhana 
dert anlatmak güçtil. 

Padişah, Sarya ile evlendikten sonra 
Gazinin tabiatlarının değiştiğini'söyle -
miş ve o gündenberidir ona karşı mua
melesini çevirmişti. Haşin ve dilrüşt gö
rUnUyordu. Bu iıtin içinde bir bit yeniği 

vardı, ama, bunu anlamak ne mümkün
dü? Orhan ketum ve esrar saklamasmı 
bilir hünkardı. İntikam almak için en 
milna.s.ib zaman kollamasiyle tanınan Or. 
han, Abdürrahman Gaziyi kaç kere en· 
di5eyle uykusuz bırakmış, düşündürmüş
tü. Acaba hünkirla onun arasına bu ka
ra. kediyi sokan kimdi? 

Sultan Nilüfer, kendisini ziyarete gelen 
Saryaya daima büyük şefkat göstermşiti. 

Bu işe N"ılüferin ön ayak olması ihti
mali akla bile getirilemezdi, ama; insan 
kavun değildi ya, belki de Nililfer Sarya 
için hilnkdra bir şeyler fitlem.İf ve bu da 
Gazi'ye karşı padişahm teveccühiinU kzr
mııtı. 

Veıir Alaeddin biraz iştihasız yiyen 
.Abdürrahmana sordu: 

- Bu işler elbette nizamını alrr. Üztil
me sen Gazi. 

HlinitA.r savB§a başlayınca, müsellem 
kahramanlıklarmdan biri onu tekrar sana 
bağışlar. Hünkarın fona niyeti yoktur. 
Kardeşimizdir, biliriz. 

i ı 1H1A B E.R ' l ıN • aJmWDltEim;l•J;tt: W.llt••i' 
Şimdiye kadar buraya niçin gelmemigtim? .. 
Ormanın ortasında bir açıklık, bu açıklığın ilerisinde yı

kık bir duvar göze ,.;arpıyordu. Bu yıkık duva..'"ln arkasında, 

Çam r"~ ·~n arasında, bir harabe görülüyordu. 
Santii kuvvetli bir miknatıs beni oraya çekiyordu. fnsan 

her halde mukadderatına doğru böyle sürükleniyor. Kendisini 

Ama, henüz musahabe böylece .Abdür
rahman Gazi',ri alii.kalandıran bir bahsa 
intikal etmek üzereyken kapı açılıp bir 
harem uşağı yerlere kapandı. 

Alaeddin sordu: 
- Ne var Anber? 
- Şevketıu efendimiz, devletıiı m.l.ısafL 

rin devlethanelerinden bir kapı kulu bir 
şeyler arzetmek dileğindedir. 

Abdürrahman Gazi, hayretle Anbere 
baktı. Alaeddine dönerek anlamadığını 

gösteren bir hareketle dudaklarını bük
til: 

- İrade et de şevketlu vezir, gelsin 
bakalım, dedi. 

- Pek alft. buyursun! 
İçeriye Gazi'nin on beş yıllilı: emektar 

askeri girip yere kapandı. 
- Efendim. Dedi. Oğlunuz AbdUrrah~ 

man henüz eve gelmedi. Refikanız ga -
nilllerine şüa bulmaz, derd anlamaz me
rak koydular. 

Hilnkar huzurundan şevketlii vezir 
nezdinde olduğunuzu öğrenip baklpaylnl
ze arza geldim. 

Abdürrahman Gazi yerinden fırladı ve 
kendi kendine külihmı başma geçirir
ken söylendi: 

- Hiçbir gün böyle olmamıştı. Hemen 
hAlik hayırh ede. 

Alaeddin de UzUlmUştu. Bu çocuğun e
le avuca sığmaz bir afacan olduğunda 
şüphe yoktu. Sonra az buz delikanlı da 
değildi ha! Bir yumrukta koca bir akın. 
cmm gözünü patlatmış ve arkasını takip 
eden belki yüze yakın adam elinden ya
kasını kurtarmlljtr. 

Herhalde hayatını pahalıya satardı, a
ma, el elden UstUndU. Yine bir kabahat 
yapıp da bir kenarda katil mi edilmişti? 

Bir şey söylemedi ama, Abdürrahman 
Gazi, vezirin gözlerinden kendisinin endi
ısesine iştirak ettiğini görmüştU. 

Se18.m vermeği bile unutarak fırlayıp 

kapıdan çıkmağa seğirten Gazinin arka -
smdan h~ykırdı: 

- Bana da neticeyi bildirmeği unut
ma Gazi, yolun açık olsun! 

Gazi eve gitmiş, sevgili karuıı Saryayr 
yatağına kapanmış ağlar bulmu12, bilsbü
tUn aklı başından gitmişti. 

Haykırdı: 

- Sarya! 

Kadın ağlamaktan lınarml§ gilzel göz
lerini kocasına döndllrerek büyük bir ü. 
mitsizlik içinde: 

- İşte böyle Abdürrahman. Dedi. Hiç. 
gelmedi. Arkadaşlarını, bulunmuı mUm
kün yerleri arattun, izi bile yok. 

Bir hRber verdiler: kale haricinde bir 
çocuk cesedi bulmtI§lar. 

(Devamı var) 
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- Ben artık mesullyet kabul edemem 
M. Reading! 

- Ben de keza... Maalesef ... 
Readfng, ild tıp profeıs<lrUne bakarak 

milstehzii&ne gülümsedi. 

Yakınlarını hayrete boğan bir faaliyet
le tnilyarder bir haftadanberi hummalı 

bir şekilde çalışmaktaydı. Bir müddet _ 

tenberi ihmal ettiği itlerine dört elle 
aanl.mış, geceli gUndtlzlU, kitiplerinl yor-

24 BtR1NCIKANUN - ıts,! 

- Nakleden: F ,_! 
lstlkNI bizim .. ariık .. 6eP"'-
Dilnyanoı en ıl&ldıu• blfl 1 ~ 
taaaa ömrtlntl feu• .. ..., 

milDJ)dla oldu 1 
Fw IBm ve fenghlla bir .ı"" 
Öllmt1 llüer verm ma1ttnel 
ae.., lılr Fıaaa dlllW: 
Doktor ıl• Dinil... _ .Jll' 
Berlrella Dl l8lllall ölecettal ~ •. .. artılı:.......... ~ 
HerkeaJn balda mevzuu ••a10Jlll ~ 

veren maldne,, ydL Sokaklards ~ 
rlnl tammıyan Jdmaeler bile ~ 
bunu kon11f1110rlar, guetelerlll 

gunluktan harap e~ecek faal bir hayata tabılan bir~ dakika içinde kı;ı.-.. , 
aWmI§tı. ~tiplerinin haber vermeleri U- tenlyordu. Bir gOn evvel h<'rkdlıl ~ hı. 
~erine, tnilyardere bakan tıp fakUlteall hull1 olan .Tuı DUran ve malı:fneli ~ 
ils~~larmdan ild doktor hemen kotup bire bldDcl plb& ıeçmlflercU. ,, 

ge millerdL _ Efkln umumiye ikiye a~ 9' 
Reading onlara dondu: tnmıı keefe lnuuyor, gok klmll 8' 
- Zahmetinize çok teeekkür ederim. nuyaralt alay edfymdu. ; 

Cekleriniz hazırdır. Fakat beni mazur ıö- Keıif yal lekNI gibi &'~J' ~ 
rllnllz; o kadar çok itim var ki.., vadia Franaadaıı IOIU'& .A~ -r f ~ 

Milyarderin tekarar faaliyete bqladı.. meribya da yaYJhmltı. Her t.raıl' J 
ğI haberi etrafa yayılmıotı. Herkes onu Jdnenlıı lehinde ve aleyhinde s8"" l 
değişmiş, tekarar canlallDU§ bulmakta ve 1ar oluyordu. 

bu işin ıımna akıl edirememekte idi. tUın mah&flll böyle bir ketf e JEi , 
Reading hangi ikair çegmealndeıı lçmlftl? .laamnıyor ve meehur ilim ~1 

Yol verilen doktorlar har.retle .Oyleni- kaleler yazıyorlar, mW&katlar Vfll'll"'-'. 
yorlardı: dr. _ ..,J1 

- Kendini öldUrüyor! - 0Uhni1 haber vermek~ 
- Yaptığı çllgmlık! Bunu ketfettJii lddlaamda bul~~ 
- İntihar! ya delidir, veya safdlUerl doı.ıfl". 
- Bir haftaya kalmaz ölilr! fatiyen çok akıllı biri! _. t 
- Peki ama vaziyeti böyle birdenbire Jan Dnraıım hall de lJlmlerl ~ 

neden değiştirdi? leyhfne çevirmeğe bir hayli yardJIO tr ~ 
- SP.bebi bilmiyoruz. Fakat neticeyi tL Kapısını herkese kapatml§U. ~ 

mUşahcde ediyoruz. Çalıgtıkça sıhhati ye- için tıb fakillteıine müracaatta b~ 
rine geliyor. 1UJ1tr. Gazetecileri bile kabul eftiJ1!"'~ 

- İnanılacak gibi değil! Bartu gazeteci, ainemacı h~ 
- İnanılacak gibi değil, fakat hakikat~ ufra.J!Uftr. Onlara cevab ye~ 

Açıkça itiraf edelim: Aldandık. Bir "hat&.- du. ~ 

yı trbbi,. daha! Bu ilk defa olmuyor, her - Makinenin bir fotoğrafmr ~ 
halde son defa da değil! maz mıyız? 

Fakat bu garip vaziyeti tıbben izah et. - Hiç olmazaa makineyi garte~ 
mek lazımdı. Tıp fakültesi bir izah ıeklt Doktorun emri kat'!ydi. Barts' 

buldu: Yİ içeri almıyordu. ~ 
"Reading'ln ynq inkişaf edea ve fla- Allmler, metiıur doktorlar .., 

yolojik olmaktan ziyade ptfsik bir ıaut... mllracaat ederek delil, izahat !it 
lığı ,·ardı. Bu nziyette ona çabplail me- Milyarder cevab verdi: _ .ı#. 

o etmek bayatını kııtaltmaktı.,,, - Delll mi? tıte ben! Ölüme ~ 
Bir gUn evvel ona istirahati tavliye e. dum. Çalışırerun öleceğüni l(Syl ~ 

denler şimdi çalışmağa teşvik için mantı- GörUyonunuz ld ölmedim; bi10fl ~ 
kt sebepler bulmakla meıguldtller. mi daha sağlam hluediyorum. Sd 

• • • Wl gelmezse doktor J'an ~ 
Bir iki gün sonra gazetelerde heyecan· ı O aize fatediğinlz izahatı venfD. A 

tı haber bir bomba gibi patladr: Onun ayağına gitmqe razı ., 
"Plltln kralı Readfag'ln c1aha oa bet lardJ. Efer o tecrtlbeye tendill ıv 

sene ömril oldulu feDDeD ulafddı.,, kabul edeceklerdi. Halbuld J'anS 
Gazeteler, radyolar, havadis fllmleri yanqmryordu. Onun bekJedl,l ) -~ 

hep doktor Jan DUran'm ıayanı hayret mllracaatm yapılmurydı. ~ 

keşfinden bahaetmete bqladılar: (Dıv(lf#t 

Tamam?..::;I _ Mit, 
Bu sabah, resim eeyalanmı yukan ta§Jmağa ~ ~ 
Bir de at kiraladım. Bu suretle yolu da uzak gel 

ve öğle yemeklerini köyde yiyebileceiim.. ~ 
Sehpamı, boya kutumu, portatif iskemlemi, giln~ 

runmak için JmJl&ııdıjım bUytık eemsiyeyi, hulla, 
resim yapa.bilmek için llzımgelen bUtnn levazımı bekliyen akıbet ister iyi olsun, mter kötü ... 

S&at dokuza geliyordu. Öğle yemeğine kadar daha çok 
vaktim vardı. 

AçWtlığı geçtim. Harap duvara sokuldum. Yaklaştıkça, 

Çamlar arasındaki bina harabesini daha iyi göriiyordum. Göz. 
leriml, merak ve heyecanla etrafta dolaştırıyor, muhiti inceden 
inceye tetkik ediyordum. 

eskiden yaşamış derebeylerinden biri.sine ait olacaktı. Fakat 
beni burası alakadar etmezdi. Ben bu harabeye sadece bir ar
tist gözile bakıyordum. Zamanın tahripkar tesirlerine, ve tabi 
at kanunlarma meydan okurcasına belki asırlarca dimdik du
ran bu dU\·arın fakir asaletile, etrafını çevreliyen zengin ye. 
şilliğin boş gururunda öyle kuvvetli bir tezat vardı ki, bu muh.. 

§tdım. " 

Güllü nine, blittln bu eoyayı. yemeğe gelirken, ~~ 
bile, olduiu gibl bırakmakta bir mahzur olmadıiJnı, ,,. 
kının bir çöpe bile ellerini sürmiyeceklerinden ~ . cdf 
aöylemifti. Za.ten, öyle br yer aeçnllttim ki, buradan 'k.O"" ~ 
lay hiçbir kim.senin geçmesi imkinı yoktu. 3'i 

- Sessiz bir orman 1çindc esrarlı bir harabe! Ne fevkala
de man~ara' 1-,te, uzun zamandır aradığımı nihayet buldum, 
zannediyorum! .. 

Enkaman, harabenin, büyük bir taş binaya ait olduğu 

anlaplıyordu. Bir zamanlar, bu muhteşem yerde yükselen mu. 
azzam köşkUn, belki de sarayın yerinde şimdi yallll%, cephe ile 
sağ taraf duvarının teşkil ettikleri köşeden bir kısım kalmış_ 
tı. Fakat bu da acınacak bir haldeydi. Kat ve çatıya dair hiçbir 
iz yoktu. Fakat, duvann yarısına kadar çıkan geniş mermer 
merdiven,· binanın dahili tezyinatma dair giizel bir fikir veri. 
yordu. Hiçbir canlı mahlukun şimdi bir basamağını çıkmağa 

ceısaret edemfyeceği bu merdiven iskeleti, zamanında acaba, 
hangi hısanlann ayaklarına basamak olmuştu? 

Böyle btr köyde. böyle bir binanın nasıl, ne zaman ve ne 
maksatla yapılmış olduğunu anlıyamadım. Her halde, burada 

.. 

· teşem tablonun önünde ideta bir veM duydum. Kalbimden 
kopup gelen bi:· minnet duygusile gözlerimi seme.ya kaldırdım. 
Derin bir nefes alarak: 

- Çok şükür, Allahım! dedim. 
Duyduğum bu derin heyecan karşısında arbk şüphe etmi. 

yordum .. Yeni eserimi.. Benim, yalnız benim olan. uzun za
mandanberi tahayyül ettiğim eserimi, burada yapacaktım .. Bu 
benim. belki en büyük şaheserim olacaktı .• 

Tesadüf beni buraya getirmişti. 

Tesadüf mil? .. Hayır! Babam: 

- Kadere inanan için, tesadüf yoktur, derdi. 
Beni bu ormana, bu muhte§em mevkie sevkeden kuvvette 

de, kaderin görünmez elini hissediyordum. 

Gene minnetimi, şu kelimelerle izhardan kendimi alama. 
dun: 

- Allaha şükür! Bin kere şükür! 

TuaJimi gerdim, fırçalarımı hazırladım. Hemen "' 
11onra gelip, ite bqlıyacağım._ -~""~ 

Bu 11SIZ ve llHSiz yerde, muhtetem bir ailkflıı bDP"" 
rüyor. ~ 

Hakikaten, geceleri eşyalarımı burada bırakunı, tl";J, 
Yalnız, ansızın havanın bozması tehlikesi var, ama, ~I 
ıslanmasına mlni olacak bif kovuk bulursam, bu teP"' 
kalmaz. Koca harabede her halde böyle bir -yer bulunur· ..J• . . . .,,_ 

Eşyalan mt1temadiyen getirip götUrmek dercJiDd" ~ 
tulduğum için çok memnunum. Dün, duvann müsait .bft!I' 
de. mahfuz bir oyuk hull'ladım. Şimdi artık ne ruı'~ 
yağmurdan, ne de muzır hayvanlardaıı ko~ ~:~, 

Reamjni yapacağım manzaranın taslafına ~.)' 
ce, uzlin zaman, yer intihabile uğn.ştım. Birçok P.n1'-
etüt yaptım. , 

1 

[Devamı "''" 
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"Bir çocuktan dul kaldıml,, Yazan: I kimim -42- Hatıraları anlatan ve ı esıkaları vncn. AK. 

Haçadorun evine koştuk, karısı 
boğularak ö1dürülmüştü 

'r.'tttnckten 8C1nra köşkiln büyük sa. 
lı llll~ toplanan misafirler, ev sahibe
>ıı 0lan bayanın elindeki san saçtan ya
~ llııı yüzüğü görünce hayret ettiler. 

·' ~firler arasındaki bir genç kadın, 
~Yar, fakat kız kalan ev sahibesine 
~u : 
~ liarumefendi, bu yüzük nedir 
~ aşkına? 1. Sanki bir çocuk saçın
ı Yapılmış 1. 
~ htiyar kız evvela kızardı. Sonra sa. 

~ı. Nihayet titrek bir sesle: 
....._ :Su o kadar hazin bir hatıra'ki on

~n bahsetmek bile istemem. Ne za
~ aklıma gelse ağlarım 1. 

ed.l. Onun bu sözleri üzerine talı
~ ~dersiniz ki, herkes vak'ayı öğren. 

• ~ ıstedi • .Fakat ,akdıncağız anlatma
la ta isrc:ır ediycrdu. O kadar yalvar

r ki nihayet razı oldu ve nnaltmağa 
lla.ı:ıı •. 

• • • 
bıı 'iııılrca evvel.. Gene ·YeşilKöyde, 
l: köıktc oturuyorduk. Komşularımız 
t a~lllda bir dul kadın vardı ki, onu ai
~~den biri imiş gibi kendimize ya. 
"Ilı &a;yar, sabah akşam bir arada bu;r, hoş saatler geçirirdik. 
~\ 0rn~umuzun on iki yaşlarındaki er
tt&· Socuğu, garip bir mahHiktu. Ze-
1:?!e• düşün~leriyle, konuşuşuyla 
~ İ'Üınüşte küçülmüş,, hissini veren, 
b . ilden evvel yetişmiş bir çocuktu. 
~.hayallere dalar, kö~klerinin 
~ ~tsınde 'Saatler~r.: yapayalnız gezi. 

~rd~. Başı eğilmiş, elleri arkasında 
~ •g:r ~~üyen! bazan durarak ya
da 1- hıç mutenasıp ıelmıyan §eyleri 
~lindüğü anlaşılan bu küçük çapkını 

tcrcnıden seyrederdim. 
~llcriya güzel ve aylı geceler.de, ak
~cıncğindn ,sonra : 
~di bahçeye çıkalım 1 

btrdi. Ve ona uyardım. Bahçede yü
t 'en birden durur, ayın halesini, a
t~ların geniş yola düşen gölgelerini 

ltrir. .. . 
>~ ' Bak, bak, dedrdi, fakat anlamı
~ tıll?ı, hissediyorum ki anlamıyorsun .. 
~ anlasaydın ne mes'ud olurduk!... 

l:t ~ için sevmek lazımdır!.,, 
\il ıozler beni .katıla katıla güldürür
~ a·'Seni çılgınca seven küçük yarama-

PUcüklerc boğardım. , 
,~~ defa da yemekten sonra anne. 

I' " dizlerine otururdu: 
~ ~ta~ l'eyze, bize aşk hikayeleri an

~!.,. derdi. Adeta yalvarırdı. An
' de, gülmek için, ailesinin bütün 
'YClerini, babasının sergüzeştlerini 

tlrdr. 
~~· ~l -~ıd, hazan dehşet, hazan şefkatle 

~l\~·01an bu hikayelerin tesiri altında 
" ıtıden geç~r: 

!4 'Bende, bende ıenlar kadar, hat
~~rdan daha çok sevgi bilirim 1.,, 
% ellerini çırpardı. 

~otıralan, bana mütemaciiyen ilanı 
'-t ~iladı. Pek ırubabbetli, frkat ce. 
~~ bir n~~ .• Bu o kadar garipti ki, 
li tı ıwüyor:iu • 

taıı;r ~abah odama, topladığı çiçekleri 
' trıyor, h:r :kşam yanımızdan ay
~ .~ll "seni seviyorum!,, dioyr, clleri-

op~ 
l:ı Uyordu • 

~~~· benim için tatlı bir oyun, her iki
~~ annelerimiz için de he§ bir eğlen-

~~Ünün bir kere: AJıkım on iki ya· 
tldcJi "~ ben yirmisindeydim. Bu aşkın 
~tc/ı~lini kim akla getirebilirdi? Onu 
t6'~ığı kadar öperdim; cınnelcrimize 
~12 terek aı:k mektupları yazardım ... 
~ ~ktuplanma ateşli cevaplar verir
~ t Unları hala saklıyorum. Kendi
t~}' deta erkek saydığı için, bu aşkın 

"eı:.t &iıli olduğunu zannederdi. 
)tt ~.hat bir sene kadar sürdü. Niha. 
~~d.ı ır akşam bahçede dizlerime ka-

' \>e delice eteklerimi öptü: 
~ . Seni tıeviyorum, dedi, ctlecek ka
lıt~ddctle seviyorum, eğer beni alda
~ hi •. anlıyor musun, eğer beni baş. 
~si. için terkedecek oluıı;an ... ,, 

'\.·trune kadar titredim ve kekele-
" . 
.;:-- lçeri girelim, içeri gh.elim r. ,, 
<.Jtd' 11ll. Ayağa kalktı. Baş'ka bir şey 

Yazan: IHI n lkc!lyecn 
söylemedi. Arkamdan geldi. Büyük 
kapının mer-Oivenlerinden çıkarken be
ni tuttu: 

''- Anladın ya, dedi, eğer beni ter
kedersen intihar edeceğhn 1.,, 

Çok ileri gittiğimi anlamıştım .. Artık 
ihtiyatla hareket etmeğe baş'adım. Ve 
ona bir gün şöyle dedim: 
"- Artık bu gibi latifelerin sırası 

geçti, büyüdün .. Ciddi bir aşk için ise 
henüz küçüksün; her şeyin vakti var ... 
Ben sabredeceğim!., , 

Sonbaharda onu leyli mektebe koy. 
dular. Yazın tatili Yeşilköyde geçirmek 
üzere geldiği zaman benim bir nişanlım 
vardı. Bu adnını görür görmez meseleyi 
anladı ve sekiz gün c kadar diışünceli 
bir tavır takındı ki korkmağa başladım. 

Dokuzuncu günü .sabahleyin kalkın
ca, odamın penceresinden bir mektup 
atılmış olduğunu gördüm. Hemen alıp 
okudum. Şunlar yazılıydı: 

"Beni terkettin. Sana ne söylemiş ol
duğumu bilirsin... Bu harekctinle be. 
nim idamımı emretmiş oluyorsun. Bir 
başkası tarafından bulunmak istemedi. 
ğim için, bahçede sana ilk ilanı aş'k et
tiğim yere gel ve başını kaldırarak 

bakı.,, 

Birden aklımı oynattığımı zannettim. 
Alelacele giyinerek bahçeye koştum ... 
Gece sabaha kadar yağmur yağmı~tı .. 
Başımı kaldırdım ve yapraklar arasın
da bir §eyin sallandığını gördUm. 

Bundan sonra ne yaptığımı bilmiyc· 
rum. Ewelô. bnğırmııınn, dUşilp ba
yılmışım. Sonra tekrar kalkıp köşke 

koşmuşum .. Bilahare kendime geldiğim 
zaman yataktaydım. '.Ba~ımın ucun.da 
annem vardı • 

Onu tekrar görmeğe cesaret edeme
dim. Yalnız, sarı saslarından bir demet 
istedim. İşte bu yüzük te gördüğünüz 
o saçlardır.,, 

İhtiyar kız, bir ka çdefa burnunu sil
İhtiyar kız, bir kaç defa burnunu siL 

.di, gözlerini kuruladı ve sözlerini bitir· 
di: 
"- Hadiseden sonra, nişanımı boz

durdum .. Ve on üç yaşında olan bu ço. 
cuktan dul kaldım.,, 

Sonra ,başı göğsüne düştü; için için 
ağladı. 

HiKAYECi 

Vahram: 
- Tecziye kararları komitece verilir. 

dedi, şubelerin salfilıiyeti yoktur. Hem 
bu kadar büyük bir parayı velevki vere
cek de olsa birinin azadan cebren alma· 
ğa kalkmak doğru bir hareket değildir. 

Ben de söyledim: 
- Kaldı ki çeteye at verilmesi ke)•fiyeti 

komitece düşünülmü~ ve bunun için ted
birler alınmıştır. Talasın işküzarlık yap· 
mağa kalkışı vaziyetimizi halk nazarında 
küçültebilir. 
C~bidelikyan cevap vermedi, fakat, em· 

rivaki olmuş gibi bir \1lZiyet aldı: 
Vakit epeyce ilerlemişti. Cebidelikyan 

müsaade istedi. Biz biraz kaldık. Yarınki 
teftiş şeklini kararlaştırma!. Jçin biraz 
başbaşa kalmamız lftzımdı. 

Henüz birer kahve daha içmiştik ki ge
ce karanlığım yırtan acı bir kadın ferya· 
dı ile yerlerimizden sıçradık. 

Biz, kahveci dışarı fırladık. Bizim gibi 
bir ı:ok halk da evlerinin kapılan önüne 
biriktiler. Pencereler açıldr. Her ağızdan 
bir ses çıkıyordu. 

- Ses şuradan geldi! 
- Buradan geldi! 

Hakikatte sesi en iyi Vahramla ben ta
yin edebiliyorduk galiba. Ses Haçatorun 
evi istikametinden gelmişti. Bir kadın 
bir defa haykırmıştı, o kadar. 

Haçatorun evinde bir ısık bile yoktu 
ve bir hareket görülmüyordu. Bu bir aile 
kavgası olabilirdi, doğum olabilirdi, niha· 
yet bir rüya buhranı olabilirdi. Aklımıza 

başka hiçbir sebeb gc;lmiyordu. 
Nihayet Vahramın teklifini de makul 

sebeblerlc ben reddettim: o, 
- Haçatorun kapısını çalıp soralım, 

demi_sti. 
-Dedim, bize ne yahu? Evi değil mi 

bağırır da, çağırır da, .. 
Fakat köy bekçisi bizim kadar alaka 

sızhk göstennedi 
Koşa koşa gelerek Haçatorun kapısını 

şiddetle çaldı. Bir daha çaldı, çaldı, çal
dı . .Ne bir ses, ne bir ışık, ne bir hareket 
duyuldu. Şimdi iş mühimdi. Çünkü Haça
torun ak~am evine girdiği malumdu. Ka
nsı hiç sokağa çıkmıyan bir kadındı. 

Pazardan pazara kiliseye çıkar, bazı cu· 
ma günleri de küçük çocuğunu meydan 
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kürsüsüne kadar yakla§tılar. 
Ayin başlanuytı. Rahip yavaı 

yavaş kürsüye çıkıyordu. İska
la Brino, belki ömründe ilk de
fa bir kiliseye giriyordu. Hal. 
kın kalabalığı, hepsinin bUyük 
bir tevekkülle baş eğişlerine 

hayran baka knlmıştı. 
Rotan rahibi gözünden ayır

mıyordu. 

Rahip birdenbire halk'a dön
dü. Kollarını açtı. Mukaddes 
kitabı alarak açtı: Sayfalarını 
çcvirmiye başladı. Bu sırada 

Rotan, içinden gelen hamleleri 
müşkülatla önlüycr, kendisini 
güç tutuyordu. 

Bu adam, Venedik başpisko-
posu monsenyör Bambodan 
başkası değildi. 

Rolan, daha ilk bakışta tanı
mıştı onu ..• 

Şimdi artık, onun Vencdik 
başpiskoposu olduğuna kat'i
yen inanmıştı. 

Bu, gençlik günlerinin en sa
dık dostlarından biriydi. S-::n
radan sinsi sinsi kendisine puıou 
hazırlamış, anasına kendisinin 
öldüğünü söylemişti. 

Rolan, İskala Brinonun elini 
yakaladı ve rahibi işaret ede
rek: 

- Rahibe iyi bak l dedi. 
Haydut gözlerini papaza 

dikti.. Birdenbire sarardı ve 

yumruklarını sıktı. 

Rotan gene geldikleri gibi 
halkı mü§külitla yararak aııa· 
rıya çıktı, haydudu da ıürük· 
ledi. 

Dışarıya çıktı klan zaman: 
-Tanıdın mı bu herifi? diye 

sonlu. 

Haydut, boğuk ve karanlık 
bir sesle cevap vert.~: 

- Evet monsenyör .. 
-Kim?. 
- Bugünün meşhur pisko· 

posu; .Jünün de "yaıasın Kan
diyano 1,, diye bağırmama mu· 
kabil bana para teklif eden, ih
tiUil gecesinde de annenizi öl. 
dürmemi istiyen adam. 

Rotanın dudaklarında kor
kunç bir tebessüm belirdi. 

Aldanmamıştı .. Nihayet Bam 
boydu bu, demek .. İntikamını 
alacaktı. 

R~lanla, haydut Juanamn e
vine döndüler. Bir kaç saat lta
dar uyudular. 

Akşnma doğru, Rotanla İs· 

kala Brino, şayed bir kaç gün 
gelmiyecek olursa merak et

memesini Juanaya söyliycrek, 
evden çıktılar .. Filhakika, bu. 
günöen itibaren taın sekiz gün 
dönememiılerdi. 

Rotan, bu bir haftalık gaybu
beti sırasında ne yaptığını söy
lemiye lüzum görmiycrek Jua.. 

bulunca biraz dolaştım \e e\ ine doner·ı 
di. Bekçi bir düdük çalarak zaptiye ça
ğırdı. Ben, Vahram. kah\eci ve birçok 
meraklılar evin önüne toplandık . 

Biıi haykırdı: 

-- Yahu , dedı. Haydi kıralım kapıyı! 
- Muvafık,. mU\ııhk diye haykmştı-

lar. 
Henüz zaptiye gelmeden iki üç genç ka

pıya at:ıana ak zaten alelade iki ment~ 
üzerinde ı an kapıyı arkasına devirdi· 
ler. 

Zaptiye gelmiş, hepimiz eve dolmuştuk. 

Haçator odasında yerde ağzı tıkalı, elle
ri ve ayakları bağlı, yüzü morarmış. elin
de bir avuç yolunmuş saç. baygın ve ağzı 
köpük içinde yatıyordu. 

Mini mini çocuk da yandaki dolaba ağ

zı bağlanarak yüzüstü atılmıştı. Yavrucu· 
cun burnu kırılmış kan goğ:-;üne doğm 

sızmıştı. 

Kimbilir ne azap çekmişti çocuk, ihti
H'iç içinde gözleri kapalı boyuna çırpını· 

yordu. 
En f ecii üçüncü müşahede oldu. Haça

torun karı ı gözleri dışarıya fırlamış, du
daktan şiş ve patlamış. saçları dikilmiş, 
vücut şişmiş bir halde karyolanın kenarın· 
da bulundu. Kadının boğazında ete gö· 
mülmüş kaim bir lamba şeridi \'ardı. 

Eller takallüs etmiş. 't ücut kıvrılmıştı . 

Once çocuk kurtarılıp derhal çağrılan "e 
diye ile zaptiye dairesine kaldırıldı. Haça· 
torun ağzı çözüldü. İpleri kesildi ve yüzü 
suserpilerek ayıltıldı. Adamcağmn kor
kunç gözlerle bize bakarak ennenice: 

- Allahım, diye haykırdı ve dişleri 
kilitlenerek kendini kaybetti. 

Bir şediye ile de bunu kaldırdılar. 
Vahram ve ben biribirimizc dehşetle 

bakıştık. Halk tüyleri ürpermiş bir hal· 
cit!ydi. 

Katilin nereden girip nereden çıktığı 
arandr. Arkada harnnın penceresinden 
gi~ Ye buradan çıkmıştı. Dolaplar. 
konsol gözleri darmadağınıktı. 

Bir hafta tahkikat yapıldı. Hiçbir şey 
elde edilemedi. Bir haf.ta sonra yatağında 
biraz kendine gelebilen Haçatoru Vahraru 
la ziyaret ettik. Kayseriden gelen doktor 
görüşmeği menetmi:ıti. Fakat 1-iz konuş· 
mağa mecburduk. 

Sordum: 

- Haça tor elendi vaziyet etrafında bi
zi tenvir edebilir misiniz? 
Adamcağız ıstırab çekıyordu. 

- Ben, dedi bu adamı bir kere gör
müştüm, ama nerede hatırlamıyorum. 

Kanını gözümün önünde sürükliyerek 
yerden yere çalarak, binbir azapla boğdu 
lfünl 
Hıçkırarak ağhrordu. Burnundan hafit 

bir kan sm;-ordu. Nitekim Ifaçator da 
bu vakadan birkaç ay sonra bir dimağ 
nezfinden ölmüş, çocuğu kardeşine kalmış, 
aile perişan olmuştur. 

- Tarif etıneğe çalışınız Haçator efen
di. Hıç olmazsa karınızın intikamı alına
bilsin! 

- Uzun boylu, zayıf yüzlü, sarı bıyık-
lan vardı. 

Vahram ha}•kırdı: 

- Gülbenk! 
- lsabet ediyorsun mö rö 

dedim. 
Vahram. 

Bu vaka zaptiye nezaretine, oradan sa
raya aksetmiş, katilin behemehal buluna
rak lstanbula gönderilmesine iradei se
niye çıkmıştı. 

Zaptiye hemen hemen seferber haldey
di. Fakat burunlarının dibinde ell~rini 
kollarım sallıyarak dolaşan katili bir tür
lü ele geçirememişlerdi. 

Tüylerimiz ürperdi. Hmçak gayelerini 
tahakkuk ettirecek bu şakilel".Se iş \ilaha 
kalını~ demekti. 

Vaziyeti Merzifona bildirdik Kayseri· 
den I Imçak rüesasından Everekli Vamok 
oğlu Kapriyel, Gürümlü Karabet, Halıcı 
Moşo, Midil oğlu Serkiz geldiler. 

Bir içtima yaptık. 
Bu içtimada da karşımıza (x) işarctj 

çıktı. 

Nizamnamemiz sarihti. Gülbenkin ida· 
mı ve diğerlerinin, yani ~eriklerinin de 
muhtelif cezalarla tedibi icap ediyordu. 
İçtimada benden cesur kimseyi görmedim. 
Onlar hakkında görüşülürken korkuyor 
lardr. Hakikaten bu şerirler de korkula
cak kadar zalim ve amansızdılar. Meclisin 
en hararetli zamanında elime bir tezkere 
sokuşturdular: 

"Aziz işin selameti \'e hayatının \'ikaye
si için bu meseleyi kapatınız. IIaçator a
ilesinin tecziye i bizce de mukarrerdi. Ke-
tum ol!,, l Devamı var J 

KArrRAMAN HA YDUD IOJ 

İhtiyar titriyerck cevap ver-
d: : 

- İki senedenberi . 
- Kocasının adı ne?. 
- Altiyeril . 

R::lan yumruklarını sıktı ve göz. 
terini havaya kaldırdı. Bit' anda 
da çökmüş, bütün hayalleri, 
bütün eziyetleri sanki üzerine 
yıkılmıştı. Yıldırımla devril~, 

sele kapılmış iri bir çınar ağacı 
gibi hiç bir şey söylemeden, 
bahçenin karanlıktan arasında 
kayboldu. 

Zavallı ihtiyar, tanıyamadığı 
bu adamın iniltilerini dinledi • 
Sonra o da derin bir sessizliğe 
gömüldü. 
R~lan, ancak sabaha karşı 

eve döndü. 
Juana ve iskala Brino, Rola 

nın sakin yüzünden önce bir 
şey anlay:ımadılar. Fakat on
da, fevkaHide bir sır gizli bu
lunduğunu, haydut çok geçme
den sezdi. 

Rolan evden çıktığı sırada, 

onu, arkasından gizlice takip 
etmek istemişti; hatta hareket 
te etmişti. Fakat az sonra geri 
dönmüş Juanaya: 

- Mademki efendim, yalnız 
ıitmek istedi. Takip etme1cte 
mana yok 1 aemiştl. 

Ona ilk' defa olarak cf cndim 
diyordu. Bu içinde birike biri'ke 

taşan bir hürmct;n eseriydi. O 
geceyi uykusuz ge~irmiş, hep 
Rotanı düşünmüştü. Sabaha 
karşı dalmış, üç saat kadar u
yumuştu. 

Ama bu uykusunu .da yatak. 
ta değil, masa başında, dirsek
lerini masaya dayayarak geçir
mişti. Sabahleyin içeriye giren 
Juananın çıkardığı gürültüyle 
uyandı. Getird:ği elbiseleri giy. 
di. saçını, sakalını tıraş etti. 
O da R~lan gibi kılığını düzelt
miş, kıyafetini değiştirmişti. 

Şimdi sabırsızlıl:la Rotanı 

bekliyor<lu. işte tam b:ı s·ra
daydı ki Rotan içeriye girdi. 

Masanın üzerin.de duran bü. 
yük kupayı iki defa doldurarak 
biribiri arkasına boşalttı. 

Sonra İskala Brinoya döne
rek: 

- Bugün pazar değil mi? 
diye sordu. 

- Evet monsenyör .. 
- Sen Mark kilisesinde'ki a-

yinde bulunmak istemez misin? 
Bu nasıl sualdi. Haydud şim 

diye kadar dine taallük eden iş
lerin yanından geçmiş bir adam 
dcğil(ij. Sonra Rotan? Onun 
da dini bütün olduğunu bilmi
y.crdu. Bu hususta şimdiye ka
kadar aralarında hiç bir ko. 
nuşma da geçmemişti.. Büyük 
bir şaşkınlıkla Rotana bakıyor-
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(Başlara/ı 10 uncuda) (Baştarafı ~O uncuda) 

nefsinde toplanmıı .. Bir zamanlar Etref, Şeref, Feyzi müsellesi Türkiye- tehlikelidir. Plase üst ve burun şiltleri mükemmeldir. lçle yer deği~tirebilmesi zayıftır dı·ye 
nin en güzel cenahı olmuıtu; bunda da Feyzi çok kuvvetli bir amildi. sıkışık vaziyetlerdeki atakları iyidir. Yegane kusunı; bir takım kaptanı için 

Şevkle oynadığı zaman açıkların önünde aıılmaz bir sed gibidir. Sıkı olmaması lanmgelen asabiyetidir. ~ıkar lab·ı·rmı·1 
ferikikleri, derin pasları, güzel giri§leri vardır. Ah o ıinirleniı olmasa.. DSı~n.Lbli~nygy MAlen·,Nuz:un, kısa ec:2pelerle ralıc:m2sı mük' emmel. revkalide den- ~ _!_ Ba~tarl ata 11 . -•,. Hatası: Diripling noksanıdır. Sol ve sağ haf yerleri için iyi, mer'ku mu- ~ ~ :ıl'·- .r' ... _ ~ flJi"'". 

avin için sakat. cek kadar da ince bir görüşü var. Fikrimce santrhaf denenmeli; hiç olmazsa Dört.ay daha bekleterek bu~ 
F o"et bir oyun ..• Oyle zannediyorum ki bu mevkii doldurabilecektir. Filhakika hali· sırlık e.wektar tazminatla çı~ 

Beıiktaıı, ötedenberi kazandıran onun ıo seneden fazla bir zaman· hazırda iyi bir sağiçtir. Açıkla ani yer değiştirmesi ve "brlayış.,ları güzeldir. di ve nih'atyet emsali gibi mali'.Ud sı1" 
danberi muhafaza edebildiği forvet hattı olmuıtur. Oyuncular. biribirle. Noksanı! sıkı şüttür. ilde sevkı'l-lunsa kanunsuz veya 
riyle anlaşmıı, yekdiğerini anlamıılardır. Halihazırda Türkiyede en teh- SALIM: sız it yaptlmıt olmazdı. ~ 
likeli forvet hattı budur. Mükemmel bir müdafi, iyi bir haf ve nihayet faydalı bir santrför. Bu yerde Biz, zafi:feti bir maıfiliyettir di~ 

EŞREF muvaffak olabilmesi için iki yanındaki içler ona icabına göre eşapeler uzatma- Vazifede, '\UZifesini eda edeod,..-.ii 

Her şeyden evvel nefesi yerinde. Cevval bir açıktır. Hesaplı kornerle- bdırlar. O bunlarla iyi işler becerebilir. llerisi için ismen ve şahsan çok benze- kadar ihtiyır.damak ta bir mal dll 
ri, falsolu ıütlcri vardır. Eskiden her kaleci için en büyük korku, onun <liği Leblebi Mehmedin yerine, yani sağaçık mevkiine çok mükemmel bir nam- diyoruz. Ay~a bu adam on, oıı 
ıandelleri idi. Eski Etreften bugüne yalnız saydığım meziyetler intikal e. zet. Or:ıda fazla muvaffak olabileceğini şimdiden iddia edebilirim. danberi omu:.uu ve bacağı tu-
debilmiıtir. Top ıürüıünde büyük bir incelik gözükmez. Yalnız görüıü EŞFAK: haldedir, diyoı·uz. Bu malUl deıa, ıııff' 
iyidir. Ortalayııları da .... Hatası: Çabuk sinirlenir ve sinirlendiği :zaman Gittikçe tecrübe kazanmakta olduğuna şüphe yok. Pas alışı ve verişi mü- bun, makhur, pıerişan ve hasta 
öfkeli, inatçı bir hal alır. Top kontrolünü kaybeder.. İtidal.. kenu.1el. Delici ve dalıcı. Yani (W.M) in aradığı bir forvet tipi. Topu sürüşü 1 damdır. ' ~ 

ŞEREF yanlıştır. Kafa vuruşları iyi, plaseleri de ... manevraları cevval ve tatminkardır. Tekaüt kanun.lan ihtiyarlığı~ 
Boyu, ve belden aşağı kısım yapısı harikuladedir. Attrı paslan, açığı- BOLENT: hakkı müktesep telakki ederler. ~ 

na hazırladığı vaziyetler itibariyle mükemmel. Top sürüşünde bir incelik yok ve monoton. !nişleri sistematik ve fennt de- de bu hadise nev.ima bir malulif't 
(W. M.) sistemi için ideal sol insayd. ğil. En büyük meziyeti fırsatçı oluşudur. Şütleri her vaziyet için kafi addedile- mek oluşudur .. 
Hatası: Daima derin paslı oynayıp, kısa eşapeleri ihmal ediıi. H~r bilir. Kafa vuruşlarının hiç olmaması bir noksanlıktır. Kaldı ki ilaveten. Halil için 

vaziyette vele merakı ve kafasını ekseriyetle kullanmamaktaki inadı. Sa- İhtiyatlar tır denmittir • 
iının hafifliği. Sahada tutunabilmesi için antrenmanlan biç bir suretle KOÇUK BOLENT: :tı yapamıyacak derecede zali,.C 

ih 1 
• l~ d d G ı demekti

0

r? Yıllarca .._..purlarda bi'....t ma etmemesı azım ır. Gelişmiş vücudu, sağlı, sollu şütlerile güzel görüşlerile halihazır a a ata- .... rll':.. 
NAZIM saray forveti için lazım bir elemandır. mezahim ve meşekkat içinde yıp t' 
Muhakkak 'ki bir forvet için lazım olan boy vecU11eden mahrum. Fa. FUAT: ihtiyarla.mıı, namuslu .l>ir emektaı', 

lı:at bir santrfor için en büyük meziyet olan "Görü,,, e ve zekiya malik. Geçen seneki Muhafızgücünün kalecisi Fuat. Fevkalide çevikliği ve o nis- vaziyetten halis etmek için gene 
11 içinde her vaziyette topa bakim olıu ve kırşı taraf müdafaaaının bette nefis blokajlarile plonjonlan var. Degajnıaru en uzun kaleci. Beklerle oy· yın nizamnamesi kafidir bizcr .• 

hatalarından çabucak istifade edişi çok güzel, sistemi de Beıiktaıın siste- nayışı, çıkışları mükemmel. Halihazırda Sarı • Kırmızı kalenin en rakipsiz Akaydan istediğimiz şudur: ., 
mine uyıundur: Açı'klarla oynar. adamı. Bu adaman vazife yapamıya~ 

Gözüken hataları cü11esinin müsaadesizliğinden tevellüd eder. ALI: recede zafiyeti, vazifesi •rasında 
HAKKI Vücudu, müdafaada muvaffak olabilmesi için çok müsait. Sağ ve sol bek hür ettiğine göre fennen "Ve ilıneıt. 
6 sene evvelki Hakkı değil an,a, cene ıahalanmızın eısiz aağiçl. yeri için ileride emsalsiz bir ümit, topa uzun, kısa istediği şekilde ve kusursuz bir maluliyet değil midir?. 
ileri, geri bir makine gibi çalı~ması,yorulma bilmeden uğraıması, mü- vuruyor. Süratini arttırdığı takdirde eski meşhur adaşı kadar yüksek bir §()h- Niçin diğer ll1lıtalıklanuın v11Jnı 

dıfaada "top söküıleri,, hücumda "çakış,, ları milkemmel. retin mümessili olabilir. bepleri bir heyeti sıhhiyece arat 
Takımı için sonsuz bir maneviyat ve kudret. • Antrenör mııtır?. 
Fırsatlan hazırlar ve ekseriya neticelendirir ... Görü§,, ü en yüksek Galatasaraya daima en müfit antrenörler, İngiliz antrenörlerdir,? Eski mu· Umumi zafiyet tabiri bir hastalık 

1 f 
forvet .. Kafa vuruıları harikuladedir. Yırtıcı.dır da... vaffakiyetlerin mümessili Billi Hanter, olduğu gibi, ölmüş Galatasaray takımı- Böyle .clduğu bizzat Halil ha.kkJJl~ 

İtidali; sert oynamağa baıladığı zaman uçar, gider. • nı dirilten Dödif ut da bir İngiliz futbol adamıydı. rilen rapordan da müsteban bul~ 
HAYA Tl Tandlerden bir şey elde edilmezse gene bir İngiliz San • Kırmızıyı erişilme na nazaran maluliyetten kasit ıı' 
Ç 

• d • b · h b mede tasrih olunmuı mudur ki bil 
evık vilcu u ıUratıyle eraber sıya - eyaz için istifadeli olmuı bir si güç zaferlere isal edebilir. 

açıktı .. Fırsatçı olmamakla beraber, iyi ortalayııları vardır. Kafa vuruıları bir maluliyet telakki edilmiyor?· 
noksan, solu zayıf. Yarınkı· maçın mukayesesı· Ye nihayet yarım asra yakın lS ti 

lJı idareye tahsis etmiı bir emek~ : ; 
tiyatlar le haı:e'ket doğru mudur?. Ve ı"'..-:w-• 

Son sUz 

SABRI (Baştarafı 10 uncuda), mıf iki müdafidlr. Oeri müdafaa hıyet buna verilen 125 lira ne 
Boyu ve cüaaeıl mUsait. Fakat &t'iyen bir ıantrolor Cleği1. GarUtü likleri fazlasile doldurabilir. Ta• müsellesinin aksıyacağını pek dır? ,, 

yok, ıs içinde kuandıiı fıraatlan zayıf hamlelerle çiineyor. Daha ziyade kımın muvaffakıyeti santrforda zannetmem. Yalnız bunun için Bupn periıan ve muzmahil~ 
( B) takımında hazırlan-'"•9 muvafıktır Salimin çıkaracağı oyuna bağlı• Hüsnünün formu mevzubahı O• _4.f ...... • Türk babuırun vaziyeti iizerind~ 

FUAT d•r. Etfak, Bülınd cenahı anlq.ı lur. Eğer bucünlerde formuna ıi• endiıeterlıınizi alakadarların 
Topa hakimiyeti, kıvrak hareketleri ve kifi bir aür'ati var. En bil- mış bir haldedir ve tehlikelidir. remediyse bu cenahtan btraz ak.. '-'..J 

· Bilhssa Eşfak ileri paslar yapa.. bT cörerek b~i irpd veya bu biçat~.:J.f 
yük kusuru olan sertlikten ayrılmıı olması kendisi için clduğu kadar ta- sıya 1 ır. Jiı auretiy:fıe minnettar. edec:,)11,'"1 
lamı için de faydalı olmuıtur. rak Salimi delici bir. vaziyete so· Haf hattı Rifat, Bedii, Feyzi şek.ı inan ve iımııla muntazmz. A 

Hafbe'k yerinden ziyade forvette C:Jaha muvafık olacaktır. İtidalini kabilir. linde olursa muvaffak olur. Yok ~J 
daha tanzim etmelidir • Açıklar yerden, az driplingli, eğer, yine merkez muavin yeri ı.. fena oynmnıyor. Bilikis Eş~ 

içler santrfora eşapelik pas açık• c;in Osman tercih edilirse iki için fazla olarak delicidir ve yırttO' 
larına uzun pas vererek oynama- ve cenah haflarının vazifeleri 1U9 da. 

Yukarıda Betiktaı takımının ferdlerini teker teker ele aldık. Tetkik 
ettim. Bugün ıampiyonanın en kuvvetli :1amzedi olarak gösterilen bu 
takımın yegane eksiği, henüz 'kat'iyen balledilemiyen rıntrenör mesele. 
sidır. Be1iktaf, Avrupadan ve bilhassa tngiltereden celbedebileceği bir 
antrenörle hakikaten eritilmesi güç muvaffakıyetlerin sahibi olabilir. Fe
dakarlıkla ve elbirliğiyle bu iı yapılmalıdır. 

lıdır. Bu şekildeki bir oyunun ne- lefecek. Tazyik avantajları çabuk Santrforda lllzım oynarsa dt'. 
ticesi müsavi bir farkla biter. kaybed'lecektı·r Bedı·· ı'h al ed'I ·• ı • ı, m ı • iyi olur. Bu !•kilde Beşikt..,._1 
BEŞIKTAŞA OELINCE: memelidir. · şırtıcı bir sisteme eri,mif • 
Mehmet Ali formundadır. HUsnU, Eşref .. Hayati. ikisi de seri ve a:z Açıklara Ani uzun paslar, on 
Faruk da bütün merhalelerden çalımla fazla fırsat hazırlıyan a· kiz içinde müsmir hamleler··· 
muvaffakıyetle çıkmış ve anlaş- çıklardır. Fuat da, açık yerinde nun tahakkukunda da şeref 
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bilhassa tamame11 Beşiktaf 
1 mek olan Hakkı Amil oJacal< 

dır. Şeref eşapeler yapmall, .. 
kı da ona sıkı atakbr HA.ve 
lidir. Bu şekilde oy1ı111un cer• 

du. Rolan devam etti: Yüzüğün taşı çok kıymetliy· 

di .. 
aşağı olmıyan bir yüzük ... yetiı ... .. , 

müsavi bir hadde çıkabilir. 
Hır iki Takımın da kazan 
için müdafaanın kus•suz ç - Çektiğimiz bu kadar sı

kıntıdan sonra her halde Alla. 
ha dua boynumuzun borcudur. 
Benimle beraber gelmelisin. 

Juana haklı bir tereddütle 
bağırdı: 

- Ya sizi tanırlarsa?. 
Rolan, ıenç kadını temin et-

ti: 
- Tanımazlar .. Emin ol... 
Sonra birdenbire mırıldandı : 
- Fak•t ben tanıyacakları.. 

mı tanırım.. Haydi yürü takala 
Brino. 

tkiıi birden evden çıktılar. 
Rotanın nipnlanaclğı gece 

üzerinde sayısız mücevher var
dı: Boynundaki altın k~rdonla 
belindeki kıymetli taıtarla süs!ü 
'kemer n parmağında da kıy. 

metli bir yüzük ... 
Altın kor.donu annesi, belin

deki kılıcı babası, parmağında. 
ki yüzüğü de niıanlısı hediye 
etmi§ti. 

Rotan, yüzükten baıkasını 

muhafaza edememiıti .. ötekile
rin ne olduğunu, nereye gittiği
ni bilmiyordu. Parmağındaki 

yüzük, %ından kuyuların.da ce
çirdiii altı sene içinde eıtyakın 
a&ldaıtıfmı yapmıştı. Bu aı
bıun bir i§areti gibi her daki
ka kendisine Leonoru hatırlat.. 
mıttı. 

Rolan, evden çıktıktan sonra 
Riyalto caddesine doğru yürü· 
dü .. 

Bugün sakin görünen cadde, 
o zamanın en kalabalık yerle. 
rinden biriydi. Burası, zengin 
dükanlan etrafında toplayan 
bir köprüydü. 

Rolan, bura.daki dükkinlar
dan birine, en küçük bir tered
düt ıöstermeden girdi. Buraya 
iktidar mevkiindeyken bir kaç 
defal!lr girmiş ve bir çok şey. 
ler satın almıştı. 

Dükkin sahibi, Rolanı, baş
tan apğı uzun müddet süzdü. 
Kısa bir sükuttan sonra parma
ğından yüzüğü çıkarmrya ça. 
Iııtı. 

Bu sırada en küçük l:.ir ür· 
perme bile duymamıştı. Yüzük 
ç kmıyordu. Sanki yapışmıştı. 
Uğraıtı. Neden sonra çıkara• 

bildi. Fakat bir damla kanla... ı 

Dükkan sahibi mırıldandı: 1 

- Fena .. Bu yüzük sizi öl
dürebilirdi .. 

- Ben de onun için satmak 
istiyorum. 
Dükkancı yüzüğü aldı. Dik· 

katle gözden geçirdi. Tarttı. 

Tetkik etti. Büyük bir san'at 
eseri olan bu yU.zük aıuhakka'k 
ki delcdiy.di.~ Beı yü% eldiden 

- Buna, dedi, iki yüz altın 

ekil verebilirim. 
Rolan hiç bir kelime söyle

medi. İtiraz etmedi. tki yüz e. 
küyil aldı ve ts'kala Brinoya 
verdi. 

Dükklndan ~ıktılar. Bir kol
tukçu dükkinma gir.diler. İki 
yUz altın ekü oldukça mühim 
bir se~t sayıldığı halde, bu-
11u takala Brino gibi bir bay. 
dudun, bir hırsızın eline teslim 
etmenin ne demek olduğunu 

dütününüz. takala Brino, ıa

ıırmııtı. Kendisine nasıl emni
yet edebilmişti. 

O ki bu mikdarı değil, bunun 
dörtte birini eline geçirmek lL 
zere canlara kıymış biriydi. 
Gözlerinden Rotana acıdığım 

okumak kabildi. 
Ne saf adamdı bu Rolan .. Ne 

iyi kalbli adamdı .. 
Rolan arkasına döndüğü za

man, takala Brinonun durdu
ğunu ve düıünceli bulunduğu.. 
nu hiasetti: 

- Ne düşünüyorsun?. 
- Hiç ... sizi takip ediyorum. 
Koltukçu dükkanından Ro

Jan iki takım seyahat elbisesi 
aldı. 

- Atla mı y.cla çıkacağı%. 
- Belki de Hele sen 9u pa-

ketleri ıötUı:: ve ıilr'atle bana 

b'kala Brino uzaktaıtı. Ro .. 
~an, Sen .Mark meydanına doğ
ru yürüdü. Ust kısmında, ka• 
natlan gergin lir aslan heyke .. 
li bulunan uzun bir ıütunun 
önünde durdu. Burada bir bay
ii kalabahk vardı. Halk buraya 
asıtouı bir ilinr Gkuyordu. 

Bu, haydut takala Brinonun 
beraberinde tehlikeli bir bat
ka hay.dutla kaçtığını ilin edi· · 
yor ve iri harflerle de nerede 
bulunduklarını bildirecek ola
na yüz ekil mükifat verileceii· 
ni bildiriyordu. 

Rc,lan da kalabalıkla beraber, 
bu ilinı okudu. 

Bu 1111ada, yaru:ıdaki illnr o .. 
kuyanlardan biri: 

- Şehirden pek uzaklaıma• 
mışlardır sanırım, dedi. 

Rolan 'kendisine söylenen bu 
söze kısaca: 

- Her halde.. diye cevap 
verdi .. 

Sonra, düıünmiye batladı: 

"Acaba, kendi adı ne diye ya
zıtmamııtı da (bir baıka hay
dut) denmekle iktifa edilmiıti. 
Bir kaç dakika sonra takala 
Brino, Rotanın yanına geL 
miş bulunuyordu. 

İkisi birlikte, 1ı:alabalık ara
mıdan kendilerine gUçlilkle yol 
a~akvauwrece~ papum 

maları IA.zımdır. Oyun, takttr' 
en fazla fırsat hazırlıyan haf 
tının kazancı olacaktır .. a 
maçta Beşiktaş 5-2 kazanı.ırkell 
na Oalatasaray haf hattı ~ok 
na oyunlariyle yardım etmi4" 
Halbuki bugUn vaziyet o .O 
gibi değildir. Netice ne ol~ 
sun herhalde çok enteresal1 
caktır. 

1938 
Resımı ı 1 Hafta'tl 

ı rs inci sayısı çılı 

Müvezzilerden aray~ 

~ 
OROLOC - OPERA TOll 

Dr. Kemal Özsad 
Karaköydeki muayenehan~ -~ 

nelbaşı İstikl&l Cd. No. '(380)i ~ 
yan Ap. nakletmiştir. Telefon: 4 
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Quzellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

~DYOLIN 
~i ş l e ri -Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

tADYOLiN 
:Q iŞLERi 

Dişler mideyi 
~ ~ 

sağlam !aştlnr 
. 

~ll:nm:::ı::r.:=::1.:.:.c-:m===: ... :..::ımı::. ı ıım m::mmmıii:::::.o:. 
~~DYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan ı 
\'\ı~de vüz öldürür, diş etlerini bealiyerek hastalan- i 
~::. ...... ~.~~~~~~~ .. ~~~~?r, ağızk~-~~? .. ~!.~-- ·~ ., r .............................. ·-··--········-····ai---···--··········--....... - ....... GJIP' 

' 1 Okat Valiliğinden: 
-1' ~Erbaa Kaza merkezinde yapılacak ilk okul binasına ait inşaat Nafia vek9.le-

Sdıkli (20652) lira (48) kurus kesif ıc projelerine gnre 2·1·939 tarihine rastla· 
~lesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeni salonunda eksiltmesi yapılmak 
2 Palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
3' Mu-. J.kkat teminat (1549) liradır. 
~"' Eksıltmeye girmek istiyenlerin eksiltme için muayyen olan günden en az 

e\rveJ Tokat Nafia müdürlüğünde mütesekkil ehliyet vesikası komisyonuna 
~ l.~_Ua vesika alması ticaret odasma kayıtlı old~Y\lllU gösterir diğer bir vesika· 
i "<llllil bulunması laznndır. 
~Teklif mektuplarını işbu vesikalar ve muvakkat temim:tm makbuz veya ban· 
~bu ıle birlikte tarifatı kanWliyedairesinde.eksiltme..saatinden 1 saat evve· 
s~ komisyon reisli~ne verilir. 

Yukarıda yazılı olanlann haricinde gönderilecek teklif mektuplan kabul e-
6 • 
. "' l-Ier nevi rusum pul tellfıliye ve gazete il!n ücretleri üzerine ihale yapılana 

? 

RABER - Aksam po!lfaa 15 

• 

• 
GETI R·IR 

RADIO 

Teşhir ve Satış Salonu: Beyoğlu istiklal Cad esi No. 34 
EDiSON Müessesesi 

SİGARADAN KURTULMAK ÇARESİ 
Hakiki Katran Pastilleri, hem 
aıgaradan vazgeçirir, hem 
ölcıürü'lderi kökünden keser. 'baha ziyade bilgi edinmek isti yen k~if, proje_, fenni ve eksiltme şartnarpele-

' 1~ arzu edenlerin daimi encüme ıe müracaatlan lüzumu ilan olunur. (9068) r • ----------•• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil _______________ _ 

M A R·T HAVA Si~• 
Mahmut Yesaıinin 

1\t. Türkiye 
Mecmuası için 

~ 
~~rladığı bu milli aşk ve ihtiras romanını bugün çıkan nllshasında 

11l.'unuz. 

~ Y AHUDi TABURU 
t.~~aııdanları kimlerdi, hangi tarihte teşekkül etti, Çana.kkaleye nasıl 

dıfer. Bir t abur Yahudiden kaç kiti kurtulabildi? 
BütUn bu hakayild öğrenmek için 

• • • 
~ M. 1URKJYE ı 
.. ~Uasının bugün çıkan nllshasını mUvezzUerden isteyin ve okuyun. 1 1 

Karaciğer, böbrek, ta§ ve kumla
rnıdan mlltevellld sancılarmın, da
mar sertlikleri ve 6i:ımanlık !JfkA
yetlerinU:l URINAI. ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücudda toplanan asid llrlk ve ok

salat gibi maddelerl eritir, kanı te

mlzler, lezzeti hos, alınması kolay

dır. Yemeklerden sonra yarım bar. 
dak su lç.erslndo almır. 

INOILtZ KANZUK 
ECZ.\NESI 

1
, '~-------_-_-_-__ ._-_w __ ~_-__ ._-_-_-_-_--__ ... _-_-_-_.__-__ -_-_______ -__ ._-_-_-_-_-_._ __ -_., __ ı_ I 

Gayrimenkul satış ilar.ı ı BE YOOLU-lSTANBUL 

lerıbu l Emniyet Sandığı 'llrek tDrlUğ0ndeıı 1İI!!~~~~~~~~~------· 
,3 eay Koço Polos Lefterin 18168 hesap numarasile sandığımı7.dan aldığı kat ihale yapılabilmesi için teklif edilec.ek bedelin tercihan alınması icabeden 
~) .lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vaadesinde borcunu öde· gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 
tlıa 1~tnden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanupun 46 ıncı Aksi takdirde son arttıramn taahhüdü baki kalmak ~rtilc 27·2-939 tarihine 
da ddesinin matuf u olan 40 ıncı maddesine gorc satılması icabeden Beyoğlun· mUsadif pazartesi günü arnı mahalde ve a)'fli saatte son arttırması yapılacak· 
~~~eri.koy birinci kısım mahallesinin Rus sokağında eski 25 yeni 91 numaralı tır. Bu arttırmada ga}'t i. .: . .nkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
t iır bahçeli bir evin tamamı bir buçuk a}' müddetle açık arttırmaya konmuş· Hakları tapu sicillerile sabit olmryan alfilcadarlar ve irtifak hakkı sahiple-
{~t. Satıs tapu sicil ı~aydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen rinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım ilan tarihinden 
t~) lira pey akçesi \'erecektir. Milli bankalamnızda? biri~in t~minat mek· itibaren yinni gün içinde evrakı müsbitelenle beraber dairemize bildinncleri 
~ .da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledıye resimlen ve vakıf i- lazımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sa-
<4 tsi ve taviz bedeli ve tellfüiye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi bit olmıyanlar satı5 bedelinin payla~masından hariç kalırlar. Dahs fazla malO· 
\" ·.12-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istirenlere sandık hukuk işleri ser- mat almak istiyenlcrin 938"379 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri ser-
~Ilde açık bulundurulacakur. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ''isine müracaat etmeleri lüzumu il~n olunur. 
liıt namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmİ§ olanlar bunları tet- • • • 
ı-har e()erek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve i- Emniyet sandığı: Sandıklan alman gayrimenkulü ipotek etmek istiyeniere 
lıı olunur. Birinci arttırma 9-2·939 tarihine mfüaclif perşembe günü Cağaloğ· tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 

1lda kain sandığımı7.da saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvak- göstermektedir. ,(9343) ... 

1-·/~~ ~.~,~P.~!,.l~~ü~~~•~ı Beyo~Ju Yıldız sineması karşısı Lek
Jer opnrlıman. Fakirlere para51z. 

----Tel. 43924 ----i 
~Ilı Dirinci sınıf operatör .... -. 

1 Dr. C!!!~enT!!ı?~r Kankat 
Umumt cerraht; dlmnıt, sinir cerrahi· 

si, ve kadın do~m mntehassısı, erkek 
ve kadın ameliyntlnn ve modern ameli· 
ya!l:ır. dimıığ, sinir, yrız buruşukluğu, 
meme knrın snrkıklı~ı. ameliyatları 
Muayene; snbnhl:ırı ıo dan 12 re ka· 
dar, snlı, perşembe, ve cumartesi ~nnJcri 
10 dan 12 ye kadar meccanen. BcyoJtlu 
Pnrmnkknpı Rumeli hnn No. 1 tclefor ı 

4'086 

r - DiKKAT 
Ufak bir masrafla çccu'klannmn 

sevincini, memnuniyetini, aaade· 
tini temin edebilirsiniı;. 

.JJ~~O N 
Mağazalarının 

1 
Pek .zengin çe§itlerini ziyaretiniz 
kafidir. 
Bevo ~lu, Istikıat Caddesi No,~ 

r- Saç Bakımı -, 
Guzciliğın en birinci şartı 1 
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BÜ1'ÜN AÔRILARI KESEN EMSALSİZ BİR İLAÇ 
1111 il 

• 
NEOKÜRİN, _ Baş - Diş Romatizma ağrılarını -derhal keser. 
NEOKORİN, Grip, Nezle ve soğuk algınlığına da emsalsiz bir devadır. 

Ateşi düşürür, vücut kırgınlığını alır. 

Bayanları_, ayba
şı sancllarını keser ve ideti 

kolayl ~ştırır. 
NEOKORİN'i daima tercih ediniz. NEOKORİN mideye, kalbe ve böbreklere zarar 
vermez. Günde 2 -3 tane alınabilir. NEOKORİN ismine dikkat ediniz. Bir kaşe 6J ~~ 

Altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

et urubu .,,j." ~ 

Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur . . 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir ~ 
---~~~---................ ~---~~ ....... -~~~ ~~ . , 

1 

-- GOMENTAL --
( Nezle ilacı ) 

<.'~ı, defa ehemmiyet vermediğiniz birXEZLE ve GRiP mikrobu yuvanızı 
yıkan bir dü~man olabilir. B u mikroplan imha etmek iı;in GOMENTAL kul· 
lanmalı. Sureti istimali çok kolaydır. NEZI:~- -~ ve GRIP'e karşı GOME' · 
TAL kullanınız. !\1EZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI defeder. 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T ES l Rl MUHAK K A KT IR her 
eczanede bulunur. 

Ronıatiznıa 
• 

Lumbago 
Siyatik ve 

Soğuk algınlaklaranı iyi eder 

1 tesiri kat'i, alımı kolay en İyi müshil şekeridir. Biluınıır" 
zanelerde bulunur. _/ 

~A~:..~i1A.a..,'- ~'...-J,,. ' -~~-~,.,.#,,.._.. .'~~",._/,. kA/t,,-r~~ Vt" ~ ~~,,, • • 
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