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;~o~-a·eıa 12~leıe~ •• •• am iLAN IŞLERl:f<l.? 

~" T ttt:"!"a~'ld un~, _Korsika ve Cibıı tiye dair taleplcritıde Almanyanm nı iiza1ırreli11ı tıe kadar 
lfiıı; iıar ~n ıktıbas ediyomz. Karikatür, Roma - Berfin mihverini leş kil eden devletlerden 

e etmektedir. 

gı"i vendiğini gösteren bu karikatiirii bir 11'11 • r.· ı 

biritıin agu ocı;)ı;,asi/c olckinitı menfaatler 1; .. e 

• 

! ag_yare kaçakçılığı hadisesi 

Çeın er yn 
ispanyada krall k kurulm2s· nı 

Musnlin'ye teklif etmiş . 
rspanyadaki ltal yanlar geri 
çekilirse lng·ııe re lta1yaya 

l<redi verece!< 
Romn, 12 - Jnı;iliz Bnşvcl.lli Hususi tren saat tam 16.20 de 

u sabah gazeteci 1 • .,:embt>rla.) n ile Harici.} e Nazın durur durmaz, B. Mussolini, 1ngi e r ı n Lord Halifox dün Romnyn varmış· !iz başvek:Jinin ~ulun~uğu v~go. 
l ınr, istasyonda Musolini ve Kont nun kapısına dogru ılerlcmış ve 

Ciyano tıırafındnn karşılanmı:;lar - J çok hararetli bir surette B. Çem-

e dildi . .,Amerika bedbi~'f alfimatına müracaat ,, 

Onig'in F ransada 
~Oladığı bildirildi 
luf Ruhi para almadığını, bu işi 

Ba ostıuk için yaptığını söylüyor 
ŞVekilin Paı1i grupundaki 

~.. nutkunun metni 
ile bu ~akÇıiığı hadisesi mü 1 rr yazan muharrirlerinin bu sabah 

buı\lnan ('ıu etrafında n~rı- lstanhul müddeiumumisi Hıkmet 
~i1·at ,.. .. atanbul gazetelC'ri- I Onat tarafından şahit sıfat ile ma!Q.. ,Ud .. 

urlerile bu yazıla·! (Devamı 4 uncüde) 

o.~ta Avrupada 
J!nıh anlaşmas:na rağmen 
QlJkUn teessüs 
k edemiyor 

·~ • Macar hududunda hergün 
~ ~ ~ıı~~eeni ' hadiseler olmaktadır 

~ il bit ite, 12 (A 
~'O~ ditildi ~· .A.) - Res-1 mışlrdır. Ateş, Macar irtibat za-
~~~ \ı !:iin~ıne göre, bu ayın 1 bitinin telefonla vaki müracaatı 
"'-~ tıtaatı :a saat 2 1 de Çekos· üzerine kesilmişti r. 

~~~~~~~~~~~ 

1-~ü~B E-R'~~ .. ~ ~--~~~~ ·~{ 
Güzel gözler müsabakası ! 
s~nenin en büyük t•ğlt·nceli ve 

mUkafalh milsa 1a ka ;ıdır 

Bugün kadın okuyucularımızdan 
aldığımız güzel gözlerin resimle · 

rini neşre başhyoruz 

• 

No.: 2 Firuzağa 125 
Du resmin sahibi b ize odrc:.ini \"azi lı surette bildirmelidir. (Se

bebini ic sayfalarımızdaki tafsiUıtı oku~ up ıınl:ımnlıdı r. ) 

Okuyucularımıza dağıtacağımız mükafatla-
rın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta
kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam
balar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıy-
metinde kartlar muhtelif ev eşyası vesaire 

1 

!\lüsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 2 
11.1.1939 - 11.3.1939 

Müsabakamıza iştirak 
ediniz ve kuponlarımızı 
toplainıya başlayınız 

~'aba arkasza adındaki ı Macar hiıkOmeti, Budapeştede -
sına. karşı ateş aç- ( Det>amı 5 intide) ' 

••••••••@••······································· 
Tafsilat 14 üncide 

Cumhuriyetçiler 
~rankocuların taarruzunu 

tardettiler 

.................. "' ... 
Cet>h ·- ~ 

ede Cımılmriyct crdu sıma mc11su1> asktrler 04 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

Kazanan 
numaralar 
3 üncü sayfamızda 

ltalyan Hariciye 

Nazın 
Ayın on dokuzunda 
Yugoslavyaya gidiyor 

{.Yazısı 5 incide) 

' 

!b~ın (ğ)ır©ı ~a ıf2>~ ırns se'ffu ırDern 

ilkbaharda Avrupada harp 
olacağı 

kanaatindeler ! 
Almanya ve ltal-

jya harbe sebep 
1 olacaklarmış 

1 

Vaşin~ton, 11 (A.A.) - Havas 
nuhabiri bildiriyor : 

Dün Amerikanın Faris ve 
Loı .dra sefi rleri Bullitt ve Ke· 
nedy taraf n dan verilen izahatı 

d:nlcmiş olan ayan ve mebusan 
meclislerinin askeri encümenleri
nin bazı azası tarafından verilen 
malumata göre Kenedy ilkbahar
da umumi 1 ir harp patlaması 

muhtemel olduğunu söylemiştir. 
Amerikanın Londra sefiri böy

le bir ihtil::fın Almanyanın U"k
ranyayı istilası veya Italyanın T u

(Uenımı 5 incide) 

l' c11i RiyascticımıTııır Genel sekrete
ri Kemal Gedclcç 

Riyaseti Cumhur 
dairesi teşkilatı 
Yeni bir kanun layihası 

hazırlandı 
DF" Yazısı 4 üncQdı 

lngiliz Başvekilinin tarihi 
şemsiyesi teşhir edilmeyecek 

Çcmbcrlayımı meşTmr şemsiyesi Mü nil: konferansının toplandılt $a'W
nım kapısındaki vestiyerde. (Ayrıca Göringin kılıcı ile llitlcr ve Mu· 
solininin kasketleri ve Daladyc ile Çemberlaynın fötr §apkaları görülü-

yor .. ), ... Yansı 4 üncüde 



~ 

Türkiyede petrol araştırmaları 
Yılda kırk bin ton benz~n 
sarf~den Türkiye yerli 

petrol arıyor 
Bugilnkil Türkiye Cumhuriyeti -ı Türklyede petrol taharrisi mev -

ııln meydana geldiği Osmanlı lmpa- zuu hakkında konuşurken, sondaj 
ratorluğu padişahları vaktiyle, Irak, ameliyeleri direktörü Cevat Eyüp 
Kafkasya, Mısır, Romanya ve Arna- Taşman §Unları söylcıni§tir: 

..................... -..:~- L .. -.ı.., ,, a...-~111 

vutluk gib! petrol servetlerini ilıti-
va eden sahaları ellerinde bulundu
ruyorlardı. Halbuki son seneler zar. 
fmda yapılan muannidane iatilq~afa 
rağmen, Turkiye ancak iktısaden 

elverişli olmıyan birkaç petrol ve 
gaz emareleri tesbite muktedir ol -
muştur. 

"Bee seneden daha az bir zaman 
zarfında, yani petrol grupunıin te -
ııekkülilndenbcri, milli bir servet o· 
lan idrokarbon hakkında taharri -
yatta bulunmak vazücsiJfle mUkeL 
lef bu teşekkül, bu husus için 
1.000.000 dolar sarfetmi.§tir. Vasi 
mlkdarda jeolojik tetkikat v.e istik
§aflarda bulunmu§, jeofizik ctüdler 
için iki şıevslın uğraşmış, mcınle -
ketin muhtelif kısımlarında derinlik 
leıi 50-0 lla 4.300 kademi mUtcea,iz 
kuyuJar açmıştır. Bazı ahvalde iyi 
emarelere teıadilf edilmiştir. Son 
olarak a~ılan kuyulardan bazıları 

6ktısadi bakımdan tam bir kıymeti 
haizdir. 

• Üniversite rektörü bıt senetıi11 ilk tanışma çayını dün saat 17 de ede- • Fra'1sa11ın yeni Ankara elçisi M asigli A11kara)•a tıarmr~ ve 
biyal fakültesi talebelerine vermişi ir. 1'oplanlı çok giizel geçmiş ı;e rek- erkanı tarnftnda11 karşılanmıştır. Re simde sefir ve zevcesi istasyo""'
tör talebelerle mııhtelif mevzular üzerinde görı"işiilmiişliir. Resimde ta- -rülmektedh. 

O urihtenberi petrol 1.ı:endine 

mahsus bir kuvvet iktisap etmiş ve 
Osmanlı imparatorluğu da inkıraz 
bulmuştur. Şimdi bu imparatorlu -
ğun bakiyetcrinden kurulmuş olan 
Türkiye Cumhuriyeti mevcuttur. Fa 
kat Tilrkiyedc, mebzul petrol mcm

balarına sahip bir mmtakanın orta
sında bulunmasına rağmen, mutasav 
ver devlet sistemi için büyük bir füti 
yaç olan petrol mevcut de~ildir • 

Bir hükfJ.met mUesseseai olan .M. 
T. A. nm - Made.ıı Arama EnstitU
s.li - mühim şubelerinden biri de 
petrol grupudur. Bu gnıpun direk -
törU, Amerlkada tahsil görmliş 

Teksas ve Meksika petrol sahala _ 
rmdaki ''Dohertry,, ve sair şirket
lerde yirmi sene çalışmış bulunan 
Cevat Taşman ismindeki bir petrol 
jeologııdur. 

Geçeıı sene Taşman ve Amerikalı 
petrolculardan mllre.kkcp arkadaş -
lan ara§tır:ınalannı üç sahaya inhi
ıar ettirmi3lerdir. Bu ara,tırmalarm 
neticesi, petrol fıçılarının adedinden 
z!yado kuyuların mikdarı ile daha 
iyi ifade edilmiştir. Sondaj ameli -
yelerlyle açılan kuyuların mecmuu 
52 dir. 

Avrupa Tilrklyesinde, Çanakkale 
imtidadmca temerkllı edt>ın arqtır. 
malarda, Yllrefte civarmda aekiz 
kuyu açılmıştır. Bu sa2ıalarda i>i 
gaz emaresi bulunmu§.lla da petrole 
tesadüf edilmemiştir. 

Adana havalili cfrarında, Anado
lunun cenubu ıprkt mUntehasmda 
bulunan Adana ovasında da sondaj 
ameliyeleri yapılnı", burada yalnız 
bir petrol zuburu bulunmu~tur. 

"Bu ameliyelerin inki§afı ve yeni 
emarelerin mevcudiyetine dair veri 
len ma1ümat dolııyısile, memleketin 
beş muhtelif kısmında kuyular açıl
ması dilşilnülerek, faaliyetin tezyi -
di görUşülırıüştür. 

"Bu faaliyetin ekserisi lran silsL 
lesinin §imali garbi>·e teveccilh ede
rek döndüğü ve takribi olarak bir 
iisıal garp istikameti aldığı dirse
ğin civarındaki strüktürde icra edil
mektedir. Burada tesadüf edilen 
ınmtaka §eraitinin, Bııhreyn sahasın 
dakiyle §nyaoı dikkat bir derecede 
mukayesesi kabildir. 

"BucUne kadar iktll!adc.n elveriı
ll petrol lbulunmu§tur. Fakat had. 
taları alınmış bazı strütürlerde ü -
ınit v.erici şerait biribirine tetabuk 
ettiğinden, böyle bir petrolün mev
cudiyeti bariz bir §ekildc muhtemel
dir.,, 

Muauaırı hükümet fabrikaların
da, hilkümet bahri ticaretinde, ağır 
bombalar taşıyan tayyarelere sahi!> 
donanmaslylc makinelcıımiş ordu _ 
sunda dalına fazla!a"an dahili ibti
ya~ların temini hususunda yerli is
lihsalirı noksanlığı şiddetle hlssedil-
mektcdir. Geçen ıene Türkiye, 
1936 seııesi rakamına nazaran 'O 33 

/ebelerden bir grup göriilüyor. 

(lld6e~, 
. . 

"Millet,, vapuru 
kazası 

Yunan vapuru kaptanı 
müsademeyi anlatıyor 
Geçenki büyük f ırlınada Ereğli 

limanında Millet vapurıle çarpı an 
Yunan bandıralı Nomikos ~ilebi 

dün limanımıza gelmiştir. Şilebin 

bordac:mda açılan yara çimento ile 
kapatılmıştı. Kaptan kôprüsünde 
de hasarat vardı. Yunan kaptanı 

Dimitri Millet ile nar:ul çarpıştıkla
rını ~yle anlatmaktadır: 

"- Bız Zongulcl.ıktan yüklü ola
rak gelm;5 'c denizi ha bank göre
rek Erei:(iye sığmmı, tık O gece fır
tına çıktı. Karanlr\ta bir geminin 
tizeriınize du m.!:~te olduğunu gör
dük. Demır tarayarak geriledik. Fa· 
kat para ctm.?di. Demiri tarayan 
vap:.ır üz~rimize dü;tü tam baş bor
da...'!lıza çarptı. Buradan büyük bir 
yara aldık. 13aış anbarlar su ile dol
du. ('arpışmadruı sonra meç}JUI \'a
puru goremcdik. Ar.C3k ertesi günü 
bunun l\ fiil et \'apuru old·Jğuııu ve 
battığını öğrendik.,, 

--o--

Karah~sarda köy muh-

tarları top:antısı 

UçüncU sondaj ameliyesi, ancak bir farkla, .0..000 ton beniliı iatih • 
2.500 kadem aeriııJikte bir G:YUnun ilk etm~tir. Bu benzinin mühim 
açılmasını müsmir kılacak iktısaden 1 bir k11mı devlet ihti:racına, sınni 
elverifli o1mıyan bir petrol emaresi 

1 
teııebbilslere sarf.edilmiş, cliz'i bir 

nin bulunduğu Mardin - Sürt mrnta kısmı ise nisbeten .küçük otomobil 
kumda yapılmıırtır. Taımanın eldpi-1 sahipJeriııin depolarında i.9tihlfık e. 
nl bu mmtaka}'a getiren kamyon _ dilmi§tir , 

Ş. Karahisar, 11 (A.A.) 
Halkevinde, köy muhtarların:n iş
tira1ciylc b:r toplantı yapılmıştır. 

Köy kalkınması için yapılan bu 
toplantıda muhtarlarla köy 'ka
nunu, köy gelirleri ve köy bütçe
si hak~mda geniş izahat vcrilmi§
~ir. 

Bu iz..ıhatı müteakip Halkevi 
ban.dosu tarafından bir konser 

Jarm Jstihlik ıett.iii petrol, burada 
bulunandan daha pek çok !.azla ol· 

M. T. A. parasının azlığı dolayı-
verilmiştir. 

sile araştırmalarına nihayet vere -
muşt~.ıı·. eek d~ldir. Bu mllesseıenin arka-

-- Socony Vacum Şirketleri tarafın -
Maamafih bu ameliyelere Nar - ımaa .20.000.000 tlirk lirası bir ıer- dan temin edilmektedir. Bu §irket-

din - Siirt havalisinde, Dicle nehri- mayeye malik olan ve lüzumu halin. !er mallarını Boğaziçi sahili boyun
nln her iki uhill boyunca devam e. de bu aılkdard:ın daha f.azla da çı· daki depolara yığmışlardır. Vaktiy_ 
dllmekte olup, petrol ara)ıeıları karabileoek bulunan hUkümct kont- le vaziyet bu şekilde değildi. l!l.35 
Hermis No. 1 de 2.500 kademi müte- I roluna tabi Etibank vardır. Bu ban· scn<>slnden evvelki zamanlara ka -
caviz bir derinli;e kadar .sondaja ka, madencilik, elektrifikasyon ve dar, Tilrkiy.cye petrol ithali.tının 
devam etm >i ta:;avvur etmektedir zirutte millt bir inkişafın husulil i- bUyük bir kısmı Rusyadaki neft 
ler. Aaşma.'l ile jeolog, jcofirisyon çin hazırlanan ikinci beu senelik \'C Romanyadaki Stcaua Romnna 
ve paleontol gl:ırdan mürekkep gru plinın bir dirijeri olmuştur. §İrk tlcrindcn yapılıyordu. 

pu, eğ r iktn:acli bakımdan istis- t Esas meseleyi daimi olarak kö. . . .. _ 
mar edil bilir dk.Carda P trol mev· ~ • . . O zamandanben Rus) adan Tür 

mUrUn it.abesi mıkinı :teşkıl etmek- . . . . , 
cut oldu wu t:ı' lirJ b ou 0 rman ·- .. . ki) e gıbi bu kndar komşu \e do::t 
bulma~3 :ıı: .. r:ı: \f'~· ı r ••e ı·ar • U:~· ~mur ic:i~e gelın:_e. Karad_c· ı bir devle~~ dahi olan petrol ihra -

0 ruz un ı.ladındakı Karahuk havalı · . . . . 
din ~ı"r1 ı 3 , ri bu ci} tt n en catı cksılmışt.ir. Türkiye nomanJa-

- "' ~ sinde bulunan ve 2.000.000.000 ton <lak" 2 000 000 .. rk r üt 
mli.s it • 1' 1 g kt dir. tahmin edilen rezerve! r, ı.ıerkezi 1 

• • tu ırasını m cca. 
\"a lılo!ı:n !'dilmiş müterakim krc

An doluda.ki ar.im linyit de-palan, 
ıl 'l'ür'lti\~'l kömür bakımından la"ar di>inın mc,·cudiyelinc r:ıgmrn, bu 

rufa ihtiyacı olmadığını göstermek- memlc ketten ~ apılan pctıol müba
te lir. ya.atını tenkis etmitşir. nu petrol 

ncs 1 si AmC'rika:ıın Turki:,cyc o 
D ha futa ~eler in.,a edilse, l:ın ihracatının tcza)Udünc lıizmC't 

k m ·on srdan .alman pek fazla güm etmek bibi bir nC'ticeyc vaımLstır. 
r k r:<ı mu tenzil edilmiş olsRydı, 1 nıı ihracat gecen sene, ı.000.000 

•n ·~ 1 ' ıi,.. v ·vct o zall"an farklı olabilirdi. dolannı benzin ve petrol te!lltil e -
b l'"'!l- 1 

ir Lir k 
F ı':at h'll'" oldu~u gibi iyi. yoll.a - den, 13 000.COO do'arlık bir yeküna 
nn m ,. ut olmaması, gilınrük rllsu- baliğ olmuı:tur .Am"rika Birleşik 

munı rı hemrn hemen \"asat bir oto- bük. m tinden Tilrklyeye i~raç edi· 
mobil ıfiyatına muadil bulunması, len diğer m::.dclelerin büyUk 'Lir kıs
bir galonu 45 sent olan ve bunun mını, 2.500.000 dolar tutan bomb3 
~ ':'5 inl hUkümcte alt vergi ter;kil 

1 
tayyareleri tc~kil etmektedir. Ilu 

bu ~!d) e d ~ r.ı o!.. "l ır. c- )" l':lP.n benzin fi "ah dolayıaile, Tür- keyfiyet Türkiyenin niçin petrola 
ri Ç:m:ı~kalcde de d"'rmu~ • ;· j'r. tdy~~e otomobil ile. geyahat her hal- 1 s:ıhlp olması icap etti~ni gösterse 

TUrklcr .ı\lın:ın'~::.ıı :ır.ü~J..Jc t:"'". d ... Az zevkli olır.sktadır. (gerektir. 
srna ırıll:ste:ılt e.nlqmala.rma lc:ır:Jı 

1 
Halen Türki)·enin petrol llıUyacı- "WorJcl Pctrolcum,, 

bilh:ıS!3 b::.s .. ast.ırl:ır. run mUhim bir kıamı Sclıell ve mccıııaasından 

"Yeni,, meyve hali 
acele tamir ediliyor 

Halin deniz taraflna çök_mesi de daimi 
şekilde kontrol edilecek 

!stanbulun :reni Illf)'\'e halinin bir tamire ihtiyaç gösterdmini mey
birçok kı unlannda çatlamalar Ye dana koymu;tur. Bu tamire sürat
çatı:;ında arızalar o1dut'Unu geçen 

1 
le lüzum g1>rüldüğündt'n daimi en

c;ene yazmış ve halin çökmekte ol-
1 
cümen derhal tamir tahsic:atını ver

duğunu da bundan bir müddet ev- 1 mi~Ur. Bunun için merve halinin 
vcl iHhe etmi.tili:. Lugünlerdc tamirine ba)anacaktır .. 

Arrıca halin deniz tarafına çük
mec::inin te-biti i~i uzun zamana mü
tevakkil olduğundan daimi bir kon
trol yapılması takarrür etmiştir. 

Halin bu kısımlann::ı bazı i)aretleı 

Be~ediye, halin bu vaziyetini na
zan <likkate alarak bina~ ı tetkik et
tirmiş \"e bu tetkiki yapan fen heye
ti halin acilen tamirine lüzum gö:ı
termi~tir. Bu 5(!kilde halin tehlike 
gösteren kısımlan tcsbit <.'dilerek 
tamir kcBfi yapı!mı1tır. konulınu5tur ... 
Yapı!:m ke~if halin 1638 liralık Tamire şubatta başlanacaktır. 

Çanakkalede şehitler abidesi 
ne zaman yapılacak ? 

Şehitlikleri 
mesele 

imar Cemiyeti bu 
ile ryleşgul olmağa 
başlıyacak 

Şehitlikleri imar cemiyeti heyeti ı ri gayet az o1an cemiyet ancak E
umumiyesi p:ızar gümi E..111!nönü dirnckapı şehitliklerinin imarı i~i ile 
halkevinde yapılacaktır. me5gul olabilmiştir. Edirnekapı şe-

Şehltlikleri imar ·cemiyeti yeni hitlıği bir hayli tanzim edilmiş ol
yıla yeni bir programla girmeğe ha· makla beraber daha birçok da nok· 
;mlanmaktadır. Şimdire kadar geli- >anları \'ardır. Fakat en ziyade Ça· 

Parke yaptlacak 
yollar 

Bazı yolların parke olarak inşası 
"'ararlaşmıştır. Bu arada Pangaltı

da pazar mahallesi, kumbaracı yo· 
kuşu, Galatada tulumba sokağı, 

Beytülmalcı youkuşu, Sakmığacı 

~o!ları Yardır. Bundan başka Yük
;ckkaldmm, Ham::ılbaşınm birer 
kı ımları, Ağahamamı, Turan cad· 
de i. Aynahçe~e. Sakızağacı, Val· 
:fo çe,mesı, Elmada~rı. Yeni~elıir, 
kad"ye, I"azancı yokuşu, Şişli pa
.zar mahalle,i \'e kır sokaMaki bozuk 
..han mecralar tamir olunacaktır. 

--•o--
Tütün yüklü bir molör 

bat ti 
Gir~sun, 11 (A.A.) - Şehrimiz 

inhisar Mildilrlüğün:: ait 53 ı;ın

tlık, tahm~n!n on bin lira kıymetin 

:le mamul tü ün, müteahhidi tara
fından bir motörle Kesaba götü
rülürken Kcçiburnu aç klarında 

henüz anla.rılamı}"an bir sebepten 
ml.)tÖr alabora olır.uştur. Batan 

motö.le beraJcr tüt:.inler ve ev· 
ra 1clar d:::ı denize dökülerek kay
'J.:>lmuştur. 

--o--
.. l~dam ,, gazetesi 

:\! .. ;tektn ımız Ali • ·aci Karacan 
')ı,ıgün:ie., itibaren "İ!:dam .. adıyla 
')ir ga-:ete çıkarm::ığı başlamıştır. 

Yeni gaz t re mU\affal,iyet ye uzun 
ömür dileriz. 

nakkale şehitlikleri üzc.ı inde dıırul
:naktadır. Dumlupınar l\1ehmetç~ 

"in abidesi civarında kurulacak şe
hitlik de bu meyandadJr. 

Çanakkalede boğazın methalinc 
:.ı:ikim bir vaziyette muazzam bir 
:ibid:! yapllma ı mukarrerdir. Cemi
yet, gerek bu abide gerekse şehitli
ğin kurulması için bazı formüller 
bulmuştur. Aziz şehitlerin hatırala
rını taziz için milletin geniş mikyas
ta hamiyetine müraC3at edilmesi 'ii
ı~rinde durulması me\'zuubahs ol
duğu gibi cemiyete daimi bir gelir 
:rnynağı temin edilerek bu işlerin 
baş..1nlması da mu\'afık görülmek 

tedir. 
Pazar günü yapılacak topbntıda 

::,u cihetler hakkında karar 'erile· 
ccktir. 

Posta müfettiş muavini 
alınacak 

'Nafia vekaleti posta, telgraf ve 
telefon kadrosunun yi.ıksck tahsil 
lÖrmüş \'C bu şubelerde ihti as sa· 
iıibi olacak kıymetli gençlerle takvi-

ye.:ıine karar \ermiştir. Bunun için 
bu şekilde yüksek tahsil görmü5 
~ençlerin idareye müfettiş mua\ ini 
olarak alınmalarına karar verilmiş
tir. Bu gençlerin seçilmesi i;in, gele

~ek ayın onunda Ankara ve lstan
.!>ulda bir imtihan açılacaktır. 

Bu imtihana hukuk, mülkiye, yük 
~ ikti :it ve ticaret mekt p1erilc 

bunlara tekabül cde:ı yabancı m~k
.teplerden mezun olanlar kabul edi
lecektir. Bu imtihana otuz ra ından 
yu!~an olan~ar gi:-emiyece:,tir. Yal-

Giresunda fı 
fabrikası kurul 

Giresun, 11 (A.A.) - . ıiJiı 
rim satış kooperatifleri bır 
rimizdc ve Orduda iki 
dık: fabrika!lı ynpb:racaktıf'. 
yeniliklerle beherinc 60 bİfl 
fedilccek olan bu iki Cabrik" 
leniz bö~e.:.inin nümune fs 
rı olacak ve a~rustos ayJnQa 

a ba~lamış bulunacaktıf· 

Fındık tarım satış koO 
'irliği, müstahı::il kö) ıünii' 
htiyaçlannm kolay \-C u~ 
"çin teskilfıtına yeni bir SC 

lfı\"C c1mi~tir. İlk planda 
kô) lülere mısır te\'Zİi k dl 
mıştır. Birlik rakın günle: 
:m ır getirecek ve bolg~til 
>rtak .olan ve olmayan bil 
ül , da'ıtılacaktır. TUZ. 

11 
ile giyecek eş) alar da bllfl 
deoektir. 

Fethi 

llsi bugün :Fnik Öztrak'lll 

de toplanmıştır. ~ 

Celsenin açılmasını JJlııt (j 
lu mebusluğuna seçilen fe 
yar ile İzmir mebusl~ 
Rc§at Mimaroğlunun in 
hataları okunmuş ye he! 
and içmişlerdir. 

Bundnn sonra nıznaıne1' 
rek devlete ait vazifeleri'~ 
rilmesl hakkındaki kanuııul 
müzakeresi yapılarak kab 
ordudan cıkarılacak 12 J'8 
karı hayvanların köylU ve 
ciye satılması hakkındaki~ 
birinci müzakeresi yapıIJOIV"" 

Meclisin :;ine bugüııkU 
sında birinci müzakereleri 
mad~eler arasında Türki)'1 

-

ya nrııtındaki ticari 1IlU 
ait nnlaşma ile ticari ırı6 -1 
tcdiyatn müteallik prot01C

01 

kiye - Finlandiya ticaret 
na bağlı listedeki pozisY0 

dilat yapılması hakkınd~ 
layihaları da bulunmakta 1 

B. M. Meclisi cuma gilllU 

acktır. 



NurulluJı ıl1'ılÇ 

Kazanan 
numaralar 
Scnları (02) ile biten numara-

1.ır ikişer lira amorti alırlar. 
Son 10 bin liralık mii~<afat 

34334 
20.000 liralık mükafat 

Beher nuır.;:ını be~cr yi;z lira 
rr.ükif at o.lır. 

14888 36555 30609 39335 28879 
19522 38052 32816 2750 14438 
22079 1 ';763 10206 4848 14576 

9242 19966 36062 12542 17204 
555 39655 39041 34982 11568 

4389 24962 6169 1 31256 
25n7 8538 ı4222 19513 37511 
35844 36533 35291 15526 12778 

15 Bin Lira 
kazanan 

16202 . 
3000 lira kazanan 
38265 

Bin lira kazananlar 
20741 16542 

500 ı:ra 
kazananlar 

39375 18236 7994 5275 23010 
13487 1643 38166 31877 35612 
23369 

200 lira 
kazananlar 

38838 25357 37762 15319 23159 
2743 28405 14933 35157 19089 

27895 412 624 13032 16298 
8857 17748 21219 26012 31524 

12286 25272 10445 28796 9481 
2489 14616 16194 6762 18494 

20238 22701 33823 22502 

100 lira 
kazananlar 

24107 32516 17602 16745 5449 
36710 14186 24025 6987 5121 
16270 11656 36318 12384 33093-

399 5753 1121 7194 29624 
20258 34501 37614 31987 14532 
13394 16683 4450 2940 9108 
l 1273 6321 39701 14442 33464 
:f-5152 8584 31010 23263 39077 
31730 16316 116 16363 12792 
27799 15444 

50 lira kazananlar 
10381 8403 32010 22291 5443 
3527 26726 11498 25646 18722 

32062 23797 33757 187 10150 
22363 19807 37380 10636 37465 
25464 22813 38230 5981 34366 
27122 36200 11958 18759 17116 
19072 22343 2698: 5670 4727 
17739 37280 17743 28659 6450 
35382 17879 135 16442 13919 

13518 4282 21642 25302 37697 
35800 2801 34861 19386 29836 
31639 29473 1038 29842 12611 
37303 37023 ~S9CO 5972 21917 
25671 1782i 1:991 312~3 6321 
34045 5645 1427 22461 11000 
20343 24379 1362 34686 29342 
32218 25082 27798 8976 23~66 
18711 21537 19840 G501 31105 
33297 30817 10575 27979 28229 

8969 11238 7902 10931 8692 
19352 19269 5960 10889 31219 
30708 32892 12984 15536 16205 
28214 31420 36997 6385 29012 
1817G 21904 30525 35724 30&9 
18098 4530 35074 21964 5129 
12333 1698 33224 9109 36621 
10606 ~5589 2760 4260 32366 
33~64 23312 15935 39490 5470 
37267 39136 12868 2G341 3794 
38894 13419 34507 38250 23543 
16760 5329 38954 13966 35199 
10622 10279 22656 30279 36722 
25S12 29772 15856 25495 36472 

SO lira kazananlar 
22435 16604 23392 33863 32827 
31134 32007 297Gl 349 15339 

835 9592 8216 30422 25857 
3574 13220 31151 31408 389G8 

19957 12025 4997 15196 5738 
55i3 10962 13996 31495 23370 

29439 2159 37215 30136 1588 
3ü256 26145 21512 19864 4740 
31796 675 38277 20816 29276 

716 532 11135 27575 36577 
120 38363 16786 421 23309 

30958 12969 21116 1237 7213 
35255 2172 12872 32093 26~15 
28221 25142 14155 4768 8179 
33739 21585 22055 27391 36486 
17159 821-i 858 31537 19736 
19141 19584 11093 10929 16569 
29086 39271 2fA173 28647 15597 
5847 12844 31'1S79 23082 3913 

28238 30766 19881 8841 M583 
42-! 33515 16972 38114 36659 

2080 15118 14326 12504 3087 
15065 12335 29736 31221 13301 . 
33544 16643 13470 28035 23183 
30246 33572 7819 3821 9093 
11287 38168 18277 16297 35804 
15282 259&1 7549 1777 14272 
11024 3421 15228 37591 13692 
12907 2547 5516 33627 33561 
20787 37054 34172 38099 37208 
15700 22584 19527 24757 26729 
4269 179 22 12909 7125 lli.55 

30249 38411 8293 28975 8615 
33011 7594 21101 36560 18119 
31237 30812 8485 31603 272i7 
39925 4910 33532 39050 10094 
5141 9706 6013 7535 17167 

23646 29047 39553 21863 30798 
24928 22017 35562 5961 12454 

lngilterenin yeni Ankara 
elçisi 

Ankara, 11 (A.A.) - lngilterc 
hilkumeli tnrafından Ankara bUyUk 
elçiliğine tayini istimzaç edilmiş o· 
lan Sir Hughe Montgomery Kna. 
tchbull - Hugessen, K.C.l\1.G. nın ta 
yinine hUkümeUmizce agreman ve-

2631 30674 25400 2669 30493 
2630 141 23921 16303 8895 

23122 21454 11478 5626 27789 
4506 35323 25121 6966 14886 
7263 9641 6993 29333 1058 

21858 11916 712~ 6351 13405 rilmiştir. 

... . .. , .. "' ., ,.. . . ., .. 
Güzel göz müsabakası 

ı - Diş tcdaııi kfüıiğirıde talebeden Ad11a11 asistan Fcrrnhım ko11l rolıt allmda bu hastayı muayene e
diyor. Cerrahi kliniği profesor Cemal Ziyanın nezaret t'e kontrolü al twda faaliyet halinde 

,..,·a Cô il ' 'Q , · ~ ·~ ~ Üll DJij,!jl t=t;i?1'~ ~ 

Küçük bir tahs:sat yüzünden has!I olan 
büyük bir dert ! 

Narkoz verilerek bayıHtlmış ve ameliyat yapılmış 
hastalar bir müddet isfirahatla 

gö_nderilebilir mi ? 

• • ev.enne 

Mühlrµ bir noksan ve mü -
him bir dcrdo alakad:ı.rlarm 

dikkat nazarını cclbetmi_ştik. 
Klinik !;'alı~malıırı olan mü· 

cssesclcrln Iıalkla. 'asıtası:r. 

aliik:ılarma rağmen, mahiyet 
YC faaliyetierlnl tetkik hnkiin 
Iarından kısmen malırum bu. 
lunuyoruz. 

Bunlardan bir örneğini ili. 
Tababeti l\lcktebf tc kil c<ll· 

yor. 
Jlerlıangl bir irfan ınÜ('sse-

scslnin, halkla da alfıka~ı kli

nik mesaisi bulunmasına giiro 
matbuatın fcabıncl:ı o yNin 
prorc.. .. örlcrl ycya alakadar zc. Ro11tge1ı dairesi ve ro11lgenci bayatı " 
'atı ilıı Jii1Jmg<>le11 noktalar ~ 

ctrafıncla görilsmeler yapma • r yaya göğsilmUzU gererek iftih • :. r davisile geçiverdiği görü!Ur 
sında nas:I bir mahzur t~m - gösterebileceğimiz en veı. imli ve Bu gibi vckayi binlercedir. 
mili olun~billr? en fazla kemalini vo mnCımr n·nı Aynı zamanda di!i cerrnhlsi bugiln 

ll:ı.lbukl 'Onh ersite mliessc· bulmuş bir irfnn ) urdudur. kil diş tnbnbetinin en milhim servisle 
selc.rinclen bir tanesilo meş • Bugün Di3 Tababeti Mel.tobil'in ri!lcien biridir. Çene veknyii o ka -
~ul olmamız icap ettiği tak - yeti~tird!kleri ile dünkil diş tabiph r ' dar !:Oktur ki bunların tesbiti taba· 
dlrde anrak tlnh·crsite tedris ni dahi mukayese bize m" ktt.1 ir j betin en mü§kill tarafını teşkil e -
dlrcktörlüğiindı n alınarak iı.a- tedris bakımında:ı aldığı ehcmmiy t der. ıreselıi. bir hastanın burnundan 
lınt ile iktifa ':ıziycHndeyiz. ve vardığı kıymeti gösterr.ı. ~c I:f .-:c. :ı 'nt geldiğini görürüz. Hasta ku 

tlnhersltenin b.ı kadar ı:a· fitlir. !akçı) a, buruncuya gider. Halbuki 
mil nıücssesclc::iııin faaliyet_ Mektepte diş tedıı.visi, bakınır, hll.disc aleH\de bir di!i iltihabı neti-
lcrlni ;errk teknik ,.e gerd:sc cerrahisi mütemadi ve ı::-l. alam ~esidir. 

takip nokta ından profesör • mUnkasem kontrollnr altın~:ı "ere- Diş dolmuş olabilir. Kökte yaptığı 
lcri nya nlakadar tcclri~ he • yan ctmktedir. iltihap temadi ederek burnun ya -
yeti derecesinde bilmeğe im - Röntgen birinci derecede tcşl:is nmdaki burun boşluğuna dolnr ve 
kan o!ın:ulı~ını ı.anır11.. vasıtası h:ıline getirilm.iıı ve bir diş buradnn burun kanalına açılarak 

l\latbuatn intikal etmemesi tabibinin buntan milstağni olamıyn· dışarı nkar. 
arzu edilen nolıtalar olabilir. cağı hakikatini tesbit etmiştir. Baznn göz çukuruna varır, tehli· 
nunlarııı s1iylenmem('si iste - Mesela liıalettayin bir .hadise bize keli neticeler verir. 

ııcbilir, nnıa, 8'1eitlak matbuat bunnu kıymetini isbat eder. Çok mUhim çene vekayü görülU-
ilc tcmast:ın bJlha n bir lrfo.n Bir hnsta diş tabibine gösterdiği yor ki bunlar apnndisittcn ve diğer 
rniic scscsl, bllhass:ı f,linik c:a· seriri m:ınz:lraya göre nçılmış ''e bazı ameliyelerden daha gilç ve mU
lı ·ınal:m olan bir tlnh ersite tedavi edilip doldurulmuştur. Fakat himdir. 

1:-Uhcsi nasıl menedilebilir? ı.lolgular ekseriya knnallnra kadar Çene urları bunn dahildir. Bazan 
Nitel.im Dl Tababeti l\fek • intikal ettirilmez. çenenin bir parçasını kesmek ve 

tehlnc nit l:ir dert lizcrinde Halbuki bu, kökte hiısıl olan bir ha\'Saladan parça alarak eklemek 
te!kihatnnızı bildir!rken bunları irtişahın, bir hastalığın, iltihabın te. 

madisine ve or::ı muhitinde büyük 
bir Met \'Ukuunn sebep olnbilir. 

yalnı7. ~altsi tctl.il< n intibahı· 

rımız mahlyetimle olarak kay. 
clcdebilcceğfz. 

lUcktep nıulıltiııden tetkike 
imkan yo!Ltur. 

Dünyanın medeni milletlerinin ü
nh·ersite mesaisine b:ıkıncn Diş Ta. 
babeti Mektcbimizle, küçUk bir tah· 
sisat yüzlinden hasıl o!m: büyük bir 
fark müşnhede ediyoruz. 

Hnkikatte Diş Tnbab"tl Mektebi 
Üniversite reformunun bütUn dün-

Bu diş tabibinin ancak röntgen 
mUşahedcsile ittfüıına mnzhar olabi· 
lir hadisedir. Bu takdirde kök kesi. 
mi ameliyesi ynpılnbilir ve kanal 
doldurularak, belli olmaksızın. uzvi· 
yctte emme suretilc mütemadiyen 
zehir n('şir ve iş:ıa eden di~ kurla· 
rılmııı olur. 

Nereden olduJu nnlnşılnmıyan 

birçok uzvi li.rızaların d:ı bir diş te· 

~ ~ •. ı r . _ · .. ı .. • .J. •• ı · .,. . ·:... : . .. · · 

Soğuk hava vagonları 

lüzumu hasıl olur. 
Diş konserleri vekayü de çok -

tur. 
Ağız hastnlıklunrı ve cerrahisi 

dünyanın bütün medeni memleketle 
rinde liiyık olduğu ehemmiyet mevki 
ine çıkarılmış bulunuyor. 

Uirçok Jıastalara nnrloz 'erilerek 
ıınıcliyclnl ~·apılmak zaruretleri ha

ıl oluyor. 
nü~ le 'cka~ ide hastanın takibi 

liizımt1ır. nu yalnız ha tanm takibi 
noktasından tlt'ğil aynı zamanda diş 
tabibi yeti::,;ecek talebenin de bu 
h:ıstalığı takip nolda mdan fe\ k:ı -
liıde miihimclir. 

G AZ1'~TEMJZ güzel bir müsabaka 
tertip etti. Güzel gözlü kadınları

mızdan yalnn: gözlerini istiyor. Bunlar neş
rcdU~cck ve en güzelleri hanglleri~lr rey 
toıılıınııcak Ye nihayet mükafatlar n•rilc
cck. 

lcrfntlcn re-.im istiyor. O halde ey velini -
metimlz 11.\BER J:azctcsi ! 

D E\'I.ET Drmlryolları İı.lıırr i Auu
pad:ın so~'11:,ha\ a tesisatlı \agon· 

r gctjrtnıeğe ı.ar:ır 'enııiştlr. Bu \'at:on
lıır ~bz~ \ c et n:ı.ldl~ ntm<lıı kullanılarak· 

larnıı~. :\c lüzum 'ar bu !.ülfete? 

lranlı birinin macerası 

Dört >,ldanberidlr çene k ~miğlnln 

tahammül edilmez nğrılarındnn mu:ı; 
tarlp lranh Hnsan, Diş Tababeti 
:"llcktebinin cerrahi kliniğinde basit 
bir röntgen tcı;hisi ile ve kUçUk bir 
ame liye ile tekrar hayat buluyor. 

lmıanıfakl en bilyük manayı halkedC'n 
hiç uüpbc yok ki ı;özdür. llele gözün güıell, 
güzel ~Ö7. bazan lıozuk n acayip bir yüzün 
mana.cıızhğını, t'lrkinlli,.rfnl, ılonukluğunu 

bile gidecek kadar ehemmiyet alır. 

Banlar mıılüm liıflar. Yani demek isteriz 
ld h~m crlif'ğl, hem kadını alal•a.lantlırnn 

güzel, eğlenceli 'c n<'fis bir mü ·abak:ı. 

:Fakat buraıla mühim bir mesele 'ar. 
llADER "knılın o!;uyucularımı:1.1lnn aldığı· 

mız n-Uzcl ı;özter:n resimlerini ne re başlı· 
yoruz.,, de~ ip kıı<lınlarwuzuı ı;üzcl gözlü. 

TUrklyenin umumi nüfusu ı i mi' yon ol· 
duğıına 'c nıcscıa bunun 9 n•il~·onu l.ndın 
bulunduğuna naz:ı.rnn bu lmdnr güzel gih:ü 

nasıl ne<>rcdcrel<sin? I\adınl:ı:rl:ın lıir mi.i· 
s:ı.b:ıka yapıp yıı5lnrını sorsaydın kim ıloğ· 
ru sijyll~·ecekti ki, giizel ~i.iz i tc~1ncc kim 
te\·azu güst erip ı;iinılcrıniyccek? 

Tramvay şirketi için bir sual 

H AlU·~R ı:;nzctcsi hir nal soruyor: 
"Tram,·ay ~irLctiııl yola getir. 

mck için ne yıııımalı?., 
Ziya Pa~a merhum C\ ycJcc cevabını ver

miş, tclır:ır edC'lim: 
"Tekdir He uslann11~ anın h:ı.l<kı kötek _ 

tir.,, 

İld taraflı l<apıları a!,;ılınca küfür klifür 
e ip hafüı lıuz dola.hına konınuıı:ı çc\ ircn 
trn m·ay ar::.bal:ırı dururken yeniden slpa. 
ı i~~ ue lümm rnr. 

Oyle el , bü~·I<' de halk Jılzme!inckn af
fedilmesi ::erek olan hu a~:ıh:ıl:ırı cnıı:ı p·
rine C'nn..,ız t•t na 1,lil ntımln J,ullaıımak i n
bct o:ur kan:~:ı.tlndel :z. 

f nanm~anrz !lllb:t\mft?ıe, hıtm'""Ya ~ı4p 
<:•kını7., !::ioi;ııl< nlnıazsaıııı, ne dt'rscniz llc· 

yin! 

Kcmijin altındrı bir kök parçasın· 
dan yıllarcn bu ıztırnbı çeken lran
lı Basanı gördük ve konuştuk. 

Hii.~ise)i anlattı~ımız gibi hikiıye 
c>derek: 

''Gitmediğim doktor kn11'!1adı. Fn· 
kat kimse minimini bir kök pan;a· 
sının bu vakayii doğurabileceğini 

dUııünmedt. Mektepte röntgen aldı· 
!ar. Kökü buldular, ynrdılnr, çıknr. 

(Devamı 4 ünciidl') 



Tayyare kaçakçıllğı hAdisesi Tevkifhaneden kaçan Hataylı 
Ankara radyosu = =·'~~ ~~:=.~.:~~;.:p·:.::::: Tevfik serbest bırakıldı 

DALGA UZUNJ.UGU: 

Przt:~an1:~> 
----- ~ - -----~ 1 ., ' ' 

lli39 m. 183 Kcsıı2o Kw. T. A. Q. Samldılma göre. guetecilerden bu ve buna benzer bOJtlk vera Katil 
19,H m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. bu ~de malQmat toplanmasmda· ktıçUk bir ıı tee11UrUmlztı mu· 

olmadıgmı iddia eden maznun hakkındaki 
durduruldu 31,70 ın. 9465 Kcs./20 Kw. ki makşat, hadise etrafında herhaıı- cip olur. Yalnrs T&zlfe noktuın-

12 • l - 1939 PERSE:\IBE ıi bir bildikleri varsa, öirenmek ft dan mUcrlml 7atalamak ve ce-
takibat af dolayısiyle 

12,:10 Müzik (Bir virtüozun pJAlda- o yolda tahkikat yapmaktır. Alınan ıaıını vermek en esaslı ltlmlz
rı). l3 Saat, ajans haberleri ve Jiete- malllmat adlive vekaletine gönderi· dlr. Bunun Oıertnde 1uru1oruz. 

Bir %amanlar Ayazağa cinayeti kalkmı~ ve demitşir ki: 

or Ankıtra. 13,10 Türk müzlki (pl). ı~td" • 
13,40 - 14 l\Inzik (uvertürler. pl), ~ıuır. Bunun Uıerlnde yUrtırken tak-
18,30 Müzik (d:ıns plakları). 18,55 K6nig nerede? dlr buyurursunuz ki, eu eahıs 

katili Abdullah ile birlikte Tevkif- "-Ben katil değilim ki suçum te· 
haneden ka~an Antakyanın Harbi- cil edilsin. Ben mahkemenin gayri 
ye mahallesinde amcası Mehmet Saf mevkuI yapılmasını isterim.,, 

J~onuşma (Zir?nt saati). l.~.15 Saat, Ankara 12 (Husust) _ Ekrem veya bu phıs gibi bir tefrik yap· 
feti öldürmü~ olduğu iddiasile me\- Reis suçlunun bu sözlerine şöyle 

:ııans haberlerı, mcteoroloJı ,.e ziraat K"" · had· · h kkmd tahk:1. madan mUcrlml cezalandırmak 
kuf bulunan Tevfik, dün a~r ceza demiştir: 

borsası (fiyat). 19 25 Türk - .1.. orug ısesı a a 1Aata 
1ncesu faslı: Hü~yni. 20 ';~:s~İ ehemmiyetle devam edilmektedir. azmimiz, gayet samimi ve kat'!. 

mahkemesi kararile serbest bıra· - Hatay kanunu mahkQm ve 
maznunların derhal serbest bırakıl-

(Bir komedi: Büyük söz söylememe- Esasen hicbir karanlık tarafı kal· dfr. 
li), Y:ızan F. de Croisset, tercüme c- mamış olan resmi evrak sahtek~rlr Eğer Heyeti Umumiye şlmdl
d~o Bedia. Stıııser. 20,30 Türk mü\:- ğının kısa bir zamanda tamamile ye kadar bUkiımetln takip ettl-

kılmıştır. 

Buna sebeb gerek ölen Mehmet masmı Ye tahkikatın tecil olunması· 

ğı: l'tluhtelıf şıırkılar. Okuyan Tahsin " . . ğ' t h k Karakuş. Çalanlar Hakkı Derm:ın, I~ş- t-:1'emmül. etmı~ olacağı tahmın e- • arzı are eti tavzihe muh-

Saffetin gerekse Tevfiğin Hataylı o
luşudur. Bu yüzden Tevfik Hatay 
istiklali dolayısile ilful edilen umu
mt aftan istifade etmi~tir. 

nı emrediyor. Onun için muhakeme· 
re devam edilemez.,, 

Tevfik tekrar ayağa kalkarak: 
"-Benim başka söyliyeceklerim 

de var. Geçenlerde öldürülen Bekir 
hakkında bir ~k şeyler biliyorum. 
Fakat teYkifhanede SÖylememe ma
ni oldular. demiştir. 

rcf .Kadri, Jf:ıs:ın Giir, Hamdi Tokay, dılmektedır. tac; veya yaptığımız işlen ikmal 
Basri 'Cfler. 21 Konuşnın. 21,15 Saat, Diğer taraftan öğrenildiğine göre edeblJecek bir tavsiyede bulun

mak lmklnını Ye arzusunu gös
terirse onları da tabiatlyle dln
lerueğe ve Jcra ctmcğe hazırız. 
(BraTo sesleri). 

Mahkemede reis ewela Tevfiğin 
ve ölen Mehmet Saffetin Hataylı 
olduklarını tasdik eden Hatay baş
,·ekaletinin tezkeresini okumuş ve 
sonra suçluya bir sôyliyeceği bulu
nup bulunmadığını sonnu~tur. Te\' 
fik bir söyliyeceği olmadığı cevabını 
\'erince müddeiumumi Feridun suç
~unun derhal serbest bırakılma~ını 

ve takihatm tecil edilmc~ini iste· 
miştir. Suçlu bunun üzerine ayağa 

esh:ım,. tahvilül, k:ımlJiyo - nukut bor Fransa hükfuneti, Ekrem Königin 
sası (fıyal). 21,~0 ~·ürk müzl~i: Yeni kendi hudutları dahilinde olmadı· 
şarkılardan seçılmış parçnl:ır. Oku- v • • • • 

ses. Çalanlar: Cevdet Ça~la, Hefik gmı bıldırmıştır. 
:!2 Müzik (Küçük orkestra): t - \·ı- Burada mevkuf olan hariciye me· 
yana süiti: ı - Küçük geçit resmi; murlarmdan Ruhi bu hadiseye sırf 
:! ·Operada halet nıüziAi; 3 - Graben bir dostluk eseri olarak kan~tığını 

Heis bunları müddeiumumiliğe 

yanlar: Radife Neydik, Sndi Hoş. d ğ - ı · 
Fers .. n ı~ l i L• E f K d i ve para alma ı mı soy emektedır. .. , nıre.rersan, Jşre ar. • , • G 

Hepimiz uzun senelerdir mil
ıt hayatın lclndeylz ve hayatı
mızın son devresine yaklaşmış 

bulunuyoruz. En çok şerefimi
zi kollayacak bir andayız. Eğer 
herhangi bir gafletle - bunun 
kaedt olabilmesi ihtimalini dU-

liyliyebileceğini bildirdi ve sonra 
dosyayı tetkikle Tevfiğe serbest ol· 
duğunu söyledi. Maznun seçinçle 
mahkeme azalarını scta.mladı ve e· de gezinti; 4 - Prnterde atlı k:ırınca. Bqvekılın Partı ru• 

2 - Ren kıyılarında ben evimdeyim bunda izahatı lini kolunu salhyarak salondan çı
kıp gitti. Ankara, 11 (A.A.) - C. H. • melodi (C. Fri.) Op. 275. 3 - LeJi

yoner asker - vals • {P. Frie~) R. Ro· 
Iand. 4 - nernn ve Viyana _vals • Parthıl Meclis Grupu Heyeti U-
(Adolf 6nıno,·) Op. 125. 5 - Mal mumlyeslnln 10 - 1 • 939 tarihli 

ştınmiyorum ve hatıra getirmi
yorum. Böyle bir ihtimal tama
t!.1lyle gayri varittir - fakat her 
hangi bir gaflet salkaslyle şere
flruizl tehlikeye dUşUrebllmek 

b!llıassa bizim için, hamakatin 
e.a bUyUğUdUr. Biz, elimize ge
len vakayı kanunlarımızın bize 

Riyaseti Cumhur 
dairesi teşkilatı 
Yeni bir kanun llyihası 

hazırlandı 

İstanbul Maarif 
Müdürü 

elbiseli hem°Şireler operetinden • Ma. 
ber1eri ve yarınki program. 
Ar. Final. 6 - J\elebek avı • balet 
mllziği (Keler Bela). 23 Müzik (O
pera partnları. pi). 23,20 Müzik (caz 
~d - pi). 23,45 - 24 Son ajans ha. 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

13 • 1 • 939 CUMA 
12,30 Turk ınüzljl (pi). 13 Saat, 

oj:ın~ haberleri ve meteor Ankara. 
l:t,10 - 14 l\lüzlk (Karışık program. 
pi). l8,30 l\luzik (Eğlenceli plAkl:ır). 
19,15 Sani, :ıj:ıns haberleri, meteoro
kııi, ziraat borsası (fiyat). 19,25 
Turk müzi~i: Saz eserleri n şarkı. 

l:ır \-C türküler: l - Peşrev. 2 - Saz 
~em:üsi ş:ırkılar. Oku:r:ı.n: Mahmut 
Kıırındaş. 3 - S.ız semaisi. 4 - Udi 
Ahmet • Yeter ı;eşnıanınla ııayd ey· 
!edin. 5 - Şahane gözler (türkü). 6 
- Karanfil oylum O)lum {türkü). 0-
kuranlar: .Mahmut J\nrınd:ı,, Safiye 
Tokay. Türk müziği calıınlnr: Refik 
ı:cnnn, Fahire Fers:ın, K~m:ıl Niya. 
zi Seyhun, E. Kadri. 20 Konuşma: 
(H:ırt:ılık spor saati). 20,15 Türk mn. 
zi~i: lnces:ıı faslı: Karcığ:ır. Oku
y:ın: T:ıhsin Kar:ıkuş. Çalanlar: Hak. 
kı Ocrmıın, Eşrct Kudri, lla'lan Gür, 
Hamdi Tokny, Basri Crıcr. 21 Saat, 
e'5hom, tııhvllılt, kambiyo - nukut bor 
sası (fiy:ıl). 21.15 Konuşma. 21,30 
Müzik (Riyaseticumhur flarmonik or
kestrası). Şef: Pr:ıetorius. l · 4 üncü 
senfoni <Orijinal metni) • (A. Bruc
kner), H:ırekelli, Andante, Scherzo, 
Final - hareketli. 22,30 Müzik (Kü. 
cük orke~lr:ı): l ..- Tatil günleri süit 
1 • ı,ıe dağlar. 2 • Beklenilmeyen bir 
lesadilC. 3 • Sıılnrın süküncti. 4 - Av. 
det (E. r·işer). 2 - J."ifreler - marb 
(P. Dietrich - Op. 20 J •• W. Eninger 
tertibi. 3 - l.n Poloma şarkısı üzeri
ne fantezi (Pepi l\lüller). 4 - Köy e
\'İnde ı~ıklar \'als (E. Sorge) E. Ar. 
Naundorf ıcrtilJi. 5 - lJk bnlıar. me
lodi • (R. Becker _ Op. 3; No. 3). 
6 - Güz.el anatl:ır töreni - u\'ertür -
,(W. Czernik). 23,30- Müzik Olafir 
plAktar). 23,45 - 2' Son ajans haber
leri n yarınki program. 

.Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Progr:ımdııki ''akiller Türkiye saa. 
li ilıeri:ıe ''e öAleden sonraki saat 
olarak verilm.~lir: 
Opera ve unfoni konserleri: 

9.10 Kolonra: Dııorjak, Çaykovski. 
9.30 lstokholm: "Üstat şarkıcı la~· 

(Yagner) 2 nci perde. 
10 Hıh·ersum 1: "Gilzel Eleni" 

(OHcnbah). 

toplantısına alt olarak dUn ver
diğimiz haberde Başvekil Celll 
Bayar'ın ffadelerl bUIAsatan 
kaydedilmiş bulunuyordu. Bu
gün bu beyanatların tam metln
lerlnl aynen neşrediyoruz: 

Batvekll Celll Bayar (h;. Ankara, 12 - Riyaseti Cumhur 
ç!zdiği hudut dairesinde hallet-

mfr) - Arkadaşlar, geçen sene dairesi teşk:Jat kanununda deği-
ıuf'ğe kendimizi muktedir görU-

haılran ayı zarfında Hariciye şiklikler yapan layiha meclis en· 
yoruz. Adliye Cihazımız cmnl-

Vekfllmlz size beynelmilel bir cümenlerinde son ıeklini almıştır. 
:;Qtle ve normal şekilde lşleyor. 

Orta tedrisat müdürü 
oluyor 

~nkara, 12 - Maarif Veldleti 
erkanı ve talim terbiye heyeti a
zalıklarında yeniden bazı değişik
likler yapılacafr ıöylenmektedir. 

Bu arada İstanbul maarif mü-tayyare kaçakçılıfından bahset· Buna göre, riyaseticumhurluk 
Cnıit ediyoruz ki, Fransa hllkO-mlştl. BugUn ayni mevzua avdet d;iresi, umumi katiplik, baş ya· dürü Tevfik Kutun orta tedrisat 
metl bu mUcrlmi bize teslim et-etmek nıecburJyetinl duyuyo. verlik ve hususi kalem müdürlü- müdürlüğüne, İzmir maarif mü· 

ruz. Müsaade buyurursanız bu- mekte daha çok geclkmiyecek- ğü, yazı işleri müdürlüğü, daire dürü Ali Rızanın da İstanbul ma-
oun konuşmalarının ve muza. Ur. müdürlüğü, ve baş tabiplikten tc- arif müdürlüğüne tayin edilecek-
kereslnln diğer işlere tercihan Arkadaşlar, herhangi bir sur- şekkül etmektedir. leri bildirilme1<tcdir. 
ruznameye alınmasın1 rica edl- ~tim;~lbUyük veya kUçUk her- LAyiha ile 9 haziran 1936 tarih Bundan baıka talim ve terbi· 
yorum. (Hay hay sesleri). } ang r yo~suzluğu ezmek hl- ve 3031 sayı kanunun birinci mad· ye heyeti azalıklanna tayinleri 

Hariciye Vekilimiz ve Adll· ı zim Icln kat 1 bir esastır. Bu- desi ıöyle dcğiıtirilmektedir: ı mukarrer umumi müfettiı Reşat 
ye Vekilimiz, şimdiye kadar bu nun yanında ayni e~emmlyetle "Hususi kalem müdüriyeti biı Nuri Güntckin ile tabiiye mual
lş hakkında tebeyyün eden cid-1 dikkat edeceğimiz bir nokta da- mudürle dört katipten mürekkep· timlerinden Malik eski vazifelerin 
dl Ye hakiki safhayı size resmi ha '·ardır: Masum olan insan- .tir. Bu kalem, Reisicumhurun de ipkalannı istediklerinden talim 
bir şekilde arzedeceklerdlr. Ge. I ların şerefini spekUle etmeğe mahrem ve hususi muhaberesini terbiyede iki azalık boıtur • 
ne sizin vasıtanızla vasrl olunan meydan bırakmamak., (Alkış- temin ve ifa eder. Müdür bu ka· 

lar). 
haklkt n resmi safhayı millete I HUk"' b 
bildi k 1 ti d i Y k 

umet, u iki ucu 11.ynl 
rroe n ye n ey z. a ın. . 

d h k b 1 k 
hassasıyetle gözetmek Ye koru-

a mu a emeye aş anaca Ye 
ta.b

. ti 
1 

h k aı i 
1 

mak mecburiyetindedir. Kendi-m y emu a emea en o a- . 
k d ktl 

"! k sınl bununla mükellef bilmek-
ra cereyan e ece r. .... a sa- d. 

te ır. 
dımız milleti tenvlrdlr. Onun 
h h 1 bl kıl b k 1 

Arkadaşlarımın sözlerinden 
er ang r şe ence ma -

buldUr. 1 anlıyorum. Bazı matbuatımızın 

B d Adlı lI 
bilhassa bu mesele üzerin.deki 

un an sonra ye Ye a- . 
rlclye Vekilleri dUn hUUısasını neşriyatı nazarı dl~ katıerlnl cel-

d 
w b tt b 

1 
betmlştir. Bu, benim de na-

yaı ıgımız eyana a u un-
1 d B b t Ut 

ı zarımdan kacmadı. Size şimdi 
muş ar ır. u eyana ı m ea. 
k B kil t k ku U 1 iki fıkra okuyacağım n bu fık-
ıp aşve e rar rs ye ge- 1 ı k ğ d ki Ö 1 i ] 1 

rayı okumazdan evvel llln ede. 
ere aşa ı a s z er y c za-

lemin amiridir.,, 
"Yazı iıleri müdürlüğü bir mü

clürle dört katipten mürekkeptir, 
n.üdür bu kalemin amiridir. Bu 
kalem, Reisicumhurun Büyü'k 
Millet Meclisi ve hükumet daire· 
}eriyle olan resmi münasebatını 

ve diğer yazı itlerini temin ve 
Reisicumhura gelen ve giden ev· 
rakın kayd ve dosyalarını tanzim 
eder. Reisicumhur dairesi me· 
murlarının 5İcil itlerini görür ... 

Layihada Reisicumhur daire 
memurlarının tayin ve terfilerine 
dair de hükümler vardır. t d t l ti 1 

ylm ki, tayyarelerin lstanbula 
ma evam e m ş r: 

''A k d 1 k h k"kl gelmf' veya gelmemiş olması ve Ba•yaver ve yaverlere rütbe-r a aş ar, va anın a ı :ı 

kıl il ti 1 h 
buna benzer imalı \"eyahut yan· teri maa•ından ba•ka yaver tahsi· 

şe e sure resm ye ve a. :ı :ı 
klklyede bugUıı delillere istinat lış neşriyat Uzerlnde değilim. satı ve bat tabibe de kadrodaki 

d k l ld ğ ti l Ad 
Bunlar her zaman yapılabillr ve maaundan ba•ka ihtisaı tahıiaatı e ere vası o u u ne cey - :r ır 

lngihz Başvekil 
Homa, 11 (A.A.) - Havas ajan

ının muhabiri bildiriyor: 
İngiliz haş,·elciii Çemberlaynin, 

\ıünihe giderken yanında taşıdığı 
:emsiye Stresa civarında kain Gig· 
\'esada yakında açılacak olan ~-
iye sergisinde t~hir edilmiyecek-

tir. 
Şemsiyesini sergiye göndermeğe 

=la\·et edilen başvekil demiştir ki: 
"Şemsiyetnin alaka uyandırabile

c "::ini zannetmiyorum. Bu itibarla 
;erginizde yer almak şerefine la)·ık 
değildir.,. 

Bununla beraber Çemberlarnın 
bu cevabı Gigvesa sergisinde te~r 
rdilecelctir. 

il ı:r 1 1 
V kili k d 1 her zaman tashih olunabilir Adi şu cetvel mucibince verilecektir: 

ye Ye :ıar C ye e ar a RSJ· • l U d l 1 1 D 
1 işlerdir Fakat şahıslara aıt o- Ba•yav•r tahsisatı 200, yaver· suret ka ye e s 7.S n z. u 

larım izah ettiler. Bunlar tek. · :ı "' 
rar ediyorum, bu.ıUn elimize lan meselelerde kalem sahip- ter 50, baştabib 400 lira. memleketin sulfstimaller yUzUn-

gecen deliller üzerinde Yasıl o· 
lunwuş neticelerdir. Yarıp eğer 
elimize kat'I bir neticeye vara
bilecek bir delil geçerse, onun 
Uzerlnde bizi yUrUmekten mene
decek hiçbir kuvvet yoktur. 

:Memlekette bunun kök bu • 
dak ıalmadıfı, ancak birkaç 
kimsenin hariçten gelen cere • 
ranar menfaat saikaslyle t&bi o· 
larak bu fezabatl işledikleri an-

lerlmlzln ötedenberl dikkat et- den çektlğl namUtenabl azaplar 

tikleri noktalara bundan eonra diğer bir mesele: "HAdiscye şlm katidir. 
daha bUyUk hassasiyet göstere- dl mebusluk yapan blrkac kişi- Hepimiz temiz kalmak ve te. 
ceklerinl Umlt ederim. nln de adları karışmaktadır." miz kalanların 1$ereflnl koru· 

Mesele şudur: Okuyorum: nu yazıları çıplak ve mUcer. mak mecburiyetindeyiz." (Al-

"Vapur fstanbula gelirken ya- ret olarak okuyan her kari ki- kışları. 
kalandığı takdirde birçok esra- mi karı;;ısına getirmek lst\yorsa 
rın ortaya çıkacağından korkan getirir 'fe yüzllnU gözUnU boyar, 
ve o zaman mUhlm ,.e yüksek bu neşriyatın tesirinden kendt
blr mevki işgal eden bir zat, ls- sini kurtarabilecek hiç bir şahıs 
tanbula gelmiş Ye Ekrem Könl· yoktur. 

Günün 
Meselesi 

_.. Ba#taraf•;, 
dılar .Şimdi ağrı du)'lll 
htıtun ve m.inntet&l'fJJl·I' 

Bakan yok 

Çok ı:nUhim ,·ekayilD ~ 
bilmesi için Dl§ T•b_'!'wııı 
nln elinde lmkA.niar ~-~ 

Ya tınlı:nası ıazınııelell 
hangi bir hıuıtaneye rlc:I 
yatınlryor. .a-

Cerrahf kllnlfi JcaP 
yeyl o hastanenin aıııeJb'I 
den lstifade ederek ~ 
Hastanın takibi I~ 

bu takibi başka hal 
tanlan yapıyor. 

Talebe onu takf.pteO 

mütehassıs takipten 111 
ta mUtehaMmn ve),. 
takibinden mahrtıl!l· 1ıl' 

Buna ııebep mektebJJl 
tasyonu olmamasıdır· 

Nihayet bea on. yatakU -nenin bir hutabaktel ve 
teakilat ile Dit Tababeti ., 
bağlanmuı mllınkUnc!Ot 
değildir. 

Bu gibi iller için rııeıııl 
baaka klinik yoktur. 

10 
10 

Roınn: Fr:ınk, Yivahli. 
Turino: "11 Condcliere" (Ka· 

ralıclln). 

12.5 Vıırşova: Leh musikbi. 
Oda musikisi ve koıı.serler: 

gl Umana getiren gemiye yakla- Bu kadar kat'I ifadede bulu-
laşllmaktadır. Bunun yuvası, 
beynelmilel bir bUyUk şebeke şarak müstear bir nam ile ha- nan şuur sahibi ve haysiyet sa· 
olmak Uzere harictedir. zırlattığr bir pasaportu Ekrem hlbl adamın cok kuwotll delfl. 

Adliye Veklllnln izahatını ye Köntge vermiş ve H.omauya ta- iere sahip olması IAzıındır. Bina. 
cumhuriyet mUddelumumlslnl riklyle tekrar Avrupnya gitme- enaleyh Adliye \'ekfll arkada. 
dinledim. Verilen malömattan sini temin etmiştir."., GörUyor- şımla beraber Cunıhurlyf't Mlld 

sunuz, ibareler ne kadar kat'ı. dciumumisini davet t>derek bu 
anladığıma göre, Adliyenin ka-

Tamamen macera ve ser güzeıt filırıİ• },I 
larda fırtına.. Vahıi ormanda aık··· 

3.20 Londra (R.); 7 Brüksel 2; 
7.20 Kolonya; 8.15 Brüksel 1; 9 Ey
fcl kulesi; 5 Oslo (Fin musikitıi); 10. 
15 Prag 2; 11.30 I.eipzig; 12.40 Hil
nrsum 2. 
Hafif musiki ve operelltr: 

4 Kalundborg; 5 Berlin (uzun d.); 
5.5 P:ıris PTT; 7 Derlin: 7.10 Hilver. 
sum 2; 8 Vnrşovn: 8.40 Beromünster; 
9.15 FrankfurJ; 9.30 Sollens: 10.10 
Prag l; 10.30 Eyfcl kulesi; 11.15 lıı
tokholm; 11.30 Lil; l t.30 Bircok Al
ınan istasyorıJarı; 12.10 Iludapeşte 

CCiıan musikisi). 
Danı muılkisl: 

9.10 Berlin; 11.30 Napoli; lUO 
l'rııl 2; 12 Kalundborg; 12.15 Roma; 

naati burada saklı olarak kul- dlr, "Hazırladı"' değil, "Hazır- yazıyı yazanların mlltaleasına 
lattığı" diyor. "Temin etnıiştlr" mUracaat (ldilmPsinl Ye bir 

Ja~ılan mllhllrlerln hariçte imal diyor. muhbir şok llnde isticvap edlJ-
lki ocl fasıl: ''Romanya zubı- mcslni kendilerinden istedim. 

12.50 Hilversum 2. 
Kal>rıre ve ı•arueltkr: tası Ekrem Könlgtn elindeki pa- Bunu yapacaklar ... hr. (.\lkış-

7.50 \'iyana; 8.30 t~tokholm; 10. saportun mUstear olduğunun lar) .• 
15 Slrasburg; 10.50 Athlone (Irlnn- farkına "'arınış ve fakat gene ta.. Arkndaşbr, hayatta tczahat 
da); 11.10 Poste Parislen. nssut eden bUyUk nlHuzlu a- olarak hiç bir şeyin gizil kahnı
Piytı, kon/trnnı ııe konuımnlar: 

ıo St 
... rt· p· . 

10 30 
P . p damların tesiriyle bndfelnl ser- :raca":'ına emin olabillrsinlz. lttı· 

u"'a • ıyes, . arı! . I 
T.T.: Musikili piyes; 10.30 Londr• best bırakmıştır." laın~za vasıl olan her suç erte-
(N.): "The Paciflc". i Nnz:ı.rı dikkatimi ccllıcden, si gtin slzln malınızdır. HA.1.lm 

ölüm mabudesi 

DOROTHY LAMOUR'UP 
YARA TTICil " 

Ormanlar Perlv 

ı (TUBA). i 
ıT,,mamen renkli ve franSızca tözlü ~ 
:=tıyor. Lutfen yerlerin evvelden aldırıl 
l3ft l~"'P-~~n FOKS.JURNAL 
il 
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f inöüiiieriudüs-"3'i8~i3~inın~l 1 1 T@o/I g~.~~-===ıı- e==.ili---=~=@=@~.=i=-rftm= __ ®~r:;ı=ı=-ifilll~. ~~~=-=io/l@J~=ili~@=e ~:ı 
reis:ni yakalayamadılar ·ı Orta A vru pada 
Saatlerce devam eden i 

~Üsademeden sonra araplar~ Sükfın teessüs edemedi FK~~ı 
açmağa muvaffak oldular il 
~Qdd ~ 

• dııtaşına s, 12 (A.A.) - tnı;Uiı kıtaatı, çetesi ile ~urada burada U 
ti ı.~f kta olan a.sllertn rel t Arif Abdilrreuakm bulunduğ'u ye. H 

P.ttlktcn sonra ~lddetll bir taarruza gl'!çmi,lerdlr. H 
llu h.. :: 

lba.t:ı ucuın, aatlcrce de' am i!tml tir. 1ngilh: kıtaatı, bllerl p 
ııı 11 ., cbnıstrrsc de !i.c;iler konlonu yanp kaçmağa mu,·affak ol· J 

,oll .. dır n .. 
11 • er iki t:ırar, mühim z.-ı)iat \emıls{lr. &i 

~l'tilın l\ffa.da. ı:ün battıktan sonra ııııık yalnlması 'e 50kaklarcla h 
llıiı;J«'r l'sl J":ıc;ak edllmlstlr. Asiler Hayfai!a iki poli!llC taarruz et- 1 

.... '
0 buntard:ı.n bbisinl öldlinnüşlordlr. ~ 

•'ahın t :l 

1 

ra u l s B ln:ı:ıb:ıt ktn Hıtleri arttırılmı,tır. Bu ~ehirdo ı::cce ta- !! 
tlınaı· unu l~mln iı;In zabıta tarafından kU\"\ etli J.lrojektörlcr is· U 

•ne h:ı.slanılmıstır f: . u 

1\ Mahkum olanlar ii 
lıır ld Udüs, 11 (A.A.) - Cı; Arap hakkımla g~enlcrdo H•rilen ~E 
Jıal'p : \ e fkl miicbbct hapf8 CC7Jl51 tasdik ~dilmiştir, İngiliz n 

I \aıtı dün di&er bir Arabı idam ccuı.sma mahl.-Um dmlı.tir. Ü 
~lbıu 'a~ rada dün hır l'ahudı omıubusunc ate-: acıımı;:;t•r. nir ı.i::i H 

~'el'.dki •• Pıt 51 yaralanmıı;tır. !i 
e, kufl:ın "Jdü k ı . . :1 llıııha!( o rmc le maznun ngtlız polı" memurlarmın :: 

~ 11,_ c.ın 1 hugiin bitmiş \'fi karar tefhim olunmuştur. Bir J.lolls P. 
~"~ fü• ~ ~. ' gt'r hir pollıı de:'! bir 11enf'p mahkum edltml tir. :i 
~~- u ····ı:::::n::ı::•ııa M11C::wı-••=•,.r•111•1R .. ı1:111r.:n .. 

Zahire borsas·nda 

~ Baştarajı 1 incidt ı sinde Polonya hükumetinin Prag/ minat vermiştir. !ÇERDE: 
ki Çekoslovak sefareti nezdin· ve Cuhst hükumetleri nezdinde Bir hadise daha • Şehrimizin kadastro işleri iler-
de şiddetli bir protestoda bulun· i:adiseyi protesto etmesi üzerine Varşova, 12 (A.A.) - Polon- elmektedir. Birinci daireyi teşkil e· 
muştur. Rütenya başvekili Volosin, bizzat yanın Pragdaki elçisi 31 birinci 1 den Eminönü kazası dahilindeki ka

Macar telgraf ajansıilın Poz· Polonya konsoloıshancsine gide- kanunda hudud hadisesini pro· da~tro işleri tamamlanmıştır. 
soen.den bildirdiğine göre, takri- rek teessüflerini bildirm 'ştir .. Di· test o etmişt:r. Bu hadise esnasın- • Sanayi birlii:'l senelik toplantı
ben 30 kişilik bir Slovak grubu - f ç k ı- k h · · da tedhicriler, Polonya Silezya- sım yarın saat 15 de dördüncü vakıf 1 salı akşamı Esti Ujsag ismindeki ger tara tan e osı.:.;<va ya ancı- = 

ye nazırı Pragdaki Polonya sefa· sına girmişler ve bombalar atmış- hanında yapacak ve toplantıda se· 
Macar gazetesinin idarehanesini · 1 ı·k h ı k k • retine derin teessürlerini bildir· lardır. Çekoslovak hükumet1, bu ne ı esap rapor an o unara nı· 

istila etmiştir • miş ve hldise faillerinin şiddetle tedhişçilerin faaliyetlerine niha- zamnamede 3512 numaralı kanuna 
Mütecavizler kapıda bir nöbet- cezalandırılacakları hakkın.da te· yet vermegi vaadetmiştir. göre tadilat }apılacaktır. 

çi bırakarak tahrir odalarına gir- • Raha.tsızlığına binaen henüz ye-
mişler ve muharrirleri tabanca ile R " I " k t d ni vazifesine gidemiyen Bodrum 
tehdit ettikten s~nra mobilyeleri oma mu a a 1 n a kaymakamı Ekrem Sevencan iki gü· 
yazı makinelerini ve telefon alet· ne kadar şehrimizden ayrılacaktır .. 

!erini kırmışlardır. Ayni zamanda neler go" ru•• şu" ld u" ". •Belediye, muhtemel bir havaga· 
Pozsoenide bir Macar gazetesi- ~ zi buhranına karşı tedbir almmasr 
nin çıkmasına müsaade edilmiye· maksadile kömür şirketlerine, kö .. 
ceğini söyle~işlerdir: . j (Devamı J incide; mafih bu maha'il, Musolininin ha· mür stokunun arttmlması lüzumu· 

Zarar ve zıyan mıktan 30 bın berlayn'in elini sıkmıştır. Bando, ihazırda me,·cut olan a!'>kert km- 1 nu bildirmiştir. 
kron tahmin edilmektedir. Esti' İngiliz milli marşını çalmış ve mu :eti.er m~,·~zen:sinin ~span~·ol c~m \ • Cumhuriyetin on b~incl yıldö
u.~sa~ gazetesinin çarşamba gü~-ı vasalat merasimin.de hazır bulu- mrıyetçılerı lehıne değı~meı::ıne mun nümü münasebetile çıkarılan pullar 
ku nushalarında bu taarruza aıd nan lngiliz kolonisi (God save ·er olacak herhangi bir teklifi r~d- 1 ayın yirmi sekizinde, harf inkıl~bı 
'.~şretmek istediği ha~rler san· lthe king) i terennüm ederek mu- ledeceğini ila\•e etm~dedirler. Bu- pulları da şubatın on beşinde teda· 
sor tarafından tamamıyle çıka- zikaya iştirak eylemiıtir. Halk, mnla beraber Musolininin Çember ı vülden kaldırılacaktır. 
rılmıştır. şiddetli surette İngiliz başvekilin: ıynin Don Juan lehine ı::a?tanatın i· • B.u seneki portakal mahsulü An· 

Praga göre r alkışlamıştır. ıdesi için bir tavassut yapılması talya, Finike, Bodrum ve Rizeden 

h kk h 
11 1 ı Prag, 12 (A.A.) - Bu ayın B. Çemberlayn ve Lord Ilali- ~'!kli'' i kabul rtmesi mu~ ·~meldir. şehrimize gelmiye başlamıştır. Bun-a 1 Uzu r Uc ret e rl 'O uncu günü akşamı Rütenya· faks, billhara yanlarında K-;nt Ci- !arın büyük bir kıc:mı harice sevke-

0 ~facarist_a~ hu.dudunda ye~i ~'.r: ano ve müsteşar Bastiani olduğu Amerika bedbin dilecektır. 
n & r H a • k 1 f ııudut hadısesı olmuıtur. Bır Ru- halde Villa Madama ya gitmişler. 1 • Ticaret odasına müsabaka im-L.. r 8 n ( a y o nı 8~ f " 1n1 ten menbaından alınan malumata d' ... Baştarah 1 ncide 

"t ll 1 ır. tihanı ile bir raportör alınmasına 
't'car Ya lllecek kttdar 8Z jıtÖriJ Ü"ur ~öre, Macarlar, Bervinkos ya· tngiliznazırlannıngeçeceğiyol nusa taarruzu neticesinde çıkabi- kararverilmiştir .• 
~al bet Od&!ı Meclisi diln müna. lira hakkmda Ahmet Hamdi izahat kınında ateş açmışlardır. Macar- lar, zengin bir surette tezyin edil· leceğini ilave etmiştir. E · t d w "'O • · h 

ır t Söy·lentiigwine göre Amerikanın • mn. 1.ye . sa.n ıg.ı / . ıncı esap \> " Oplanu yapmıetır. istemiatir. Oda katibi umumisi Ce· la"ın ateşi takriben bir saat .devam mişti ve halk, yolları kaplamış. c- d k d 
l'i .. ı ~ne " • · M ı b' - 'k' Faris sefiri Bullitt arkadaşının yılını bıtımıış~ır. ı;ıım ıye ·a .ar 

a'tt d nıUnaeebctlyle yapılan vat '.Niumi de, verdiği cevapta bor. etmışt.r. acar ar, ır agır ve ı ı başvekil Çemberlayn'i alkışlıyor· beyanatını teyi.d etm:ş ve iki se- bankaya 23 mılyona yakın tevdı~t 
ilalige ~"anı intihabında, birinci sa idare heyeti azalarına her içti -j hafif mitralyöz kullanmışlar ve du • fir de netice olarak şöyle demiş· yapılmıştır. Sandığın Ankara ve dı-

' 'l', .. t.hat Nemli, ikinci reisliğe mada onar ve reise de 15 lira hak· el bombalan atmışlardır. Saat on sekizde Venedik sara- 1 h' 1 d bel · 1 
d "!! I lerdir: ğer b .. az .. ı .şe. ır er e. şu en açıma-
e ~ r r, binnci reis vekilliğine kı huzur verildiğini söylemiştir. Leh konsoloslugw una yında müzakerelere ba~lanmıştır. d l ek d 

la. ıı ı "B d 1 w d h sı u~unu m ·te ır. llllı. r Ya ÖnJa serllmi" ve he- Ahmet Hamdi bunun llzcrine büt t-"cavu"z ' Müzakerelere bugün devam etli· un an :ı acagımız ers azırl • E ..... d ·v • .. etu " .. ~ .... .. .. • mınonun e ı enıcamıın yanın· 
hı1 'riite Üklcrine Zi)a Kınacı ile ~enin bu kısmına itirazlıı demiştir Varşova, ı ı (A.A.) _ "Pra~· lecektir. Dün akşam Venedik olmamız lu.ımmunu gostenyor . ., daki sedde sonradan dı\'ar yapıl-

~l'~llı il ta:;in edilmişlerdir. ki: dan Pat ajansına bi18iriliyor:.,. ı sarayında bir ziyafet verilmiş, ~nc~menlerin diğer az~sı da mak uzere, şimdilik tahta çevrilmi~· 
~ hı da c!:u1 Oda idare heyeti in .1 "- Borsanın i~i çalı61P Odaya ,9 tkincikant\nda Ukrayna- Musolini ve Çemberlayn nutuklar sefır~erın, A~manyarun halıbaz~r- j tir ,.e üstü boyanacaktır. 
l ııl'arctt.J.n ~atıııarak Murat Fort.un, \'aridat temin ettiğini tasdik ede - lıların Scvliusdaki Polonya kon· söylemişlerdir. da ~ın adet ılk hat tayyaresıne \ • 1\luhtclif cemiyetler, yeni kanu· 
~ -'lhl'lıet "'!enıdar, Nuri Kozikoğ- rim. Fakat Borsa ''aridatmın vazi· sol~hanesinin camlarını krma- Faris, 12 (A.A.) - Romanın malık •01?uğunu ve Aln:ıanyad~ a: nun ay başından itibaren meriyet 
~ ~U ~ıcan ve Suat Kara Os· yetine nazaran bu hakkı huzurun ları ile vuku bulan hadise netice- iyi bir menba·ndan g~len haber· da vasatı 200 tayyare ınşa ed.ldı- •k" . . 't'barile nizamna-
13 rn;hln d' w. . b' • d'kl . . ·ı~ . me\ ııne gı nnesı ı ı tı.ııd.h -""g "r ır. fazla olduğu kanaatindeyim. Belki lere göre, Musolini, dün Çember- gını ıldır ı erını ı ave etmışler-

1 
. . 'd ha 1 " p ·•ıl"''-·etc 

eııı .... , ııo 1 d h me ennı yem en zır a/ı ' cı,, 
tıı~ lene bU nra zahire borsasının arkadaşlarım da bu mikdan çok gö_ spanya a arp laynla yapmı~ olduğu iki görüş- dir. .. ·-· .. rrönclermektedirler. Yeni kanuna gö· 
.~ bor lc;;esi okunmuş ve bu sı· ı rerek daha az bir meblag·ı kB.fi gör· me esnasın.da İtalyanın Fransaya K d ı d - t> 
··~ sa k j ene y, soy en ıgıne gore, en- ! re cemiyetler 125 liraya kadar tc-

11hl aıa onııs~ri söz alarak büt düklerini bizzat tcklü ederler diye Barsclona, 12 (A.A.) - Cumhu: karşı serdetmekte olduğu mutale- cümenlerc Alman hava kuvvetleri berrü kabul edebilecektir. 
11 ı~ı~ r.}a te\·zı edildiğini ve bu. bu itirazı '-'npıyorum. Neşriyata a- .iyetçi kıtaat, sah - çarşamba ~ecesı bat meselesini ileri sürmüştür. h kk d L'-...'lb t f d 

... , as l " <: ın a ı • ..., erg ara ın an G 1 d 'f . ba ında \'C 
t ll:ıı 01.... 1 

_ fasıl müzakeresine bone ücreti olarak senede yüz lira Frankistlerin mukabil taarruziannı Maamafih Çemberlayn, bu me- . d'l . 1 b' d • eçen er e vazı esı ~ • 
••t ·••ad . tanzı.m e ı. m.ış o an ır raporu a (at eden Ç"talca kavmakamının ve· ' b ıgını .... ·ı i t' F - b'l h · d · · b' ~ d d tt'kt E t amad rede '° " " tına SU .. o~ em ş ır. a ı e ta sıs e emı) en ır uorsa an tar e ı en sonra ~s r u seleyı· etraflıca müzakere etmek- t d t t 

t. ev 1 e mış ır. r'ıne Sara'-' ka)·makamı Hikmet ta· .~all\di: ngercilik Şirketi mUdü- 5460 lira hakkı huzur istcmiye arka taarruza geçmişlerdir. ten imtina eylemiştir. -------------- " 

4-ıı.' Varsnı k da§ların da gönlU razı olmaz zanne· Cumhuriyetçi kıtaat, dün ~1onte· İngiliz ba§vekili, Musoliniye ltalyan Hariciye Nazırı yin edilmiştir. 
~~ı ÇeJciıı·l~· unsun, itlrazmı:ız - derim . ., rubio mıntakasının şimalinde Cas· ltalyan matbluat nm hucumlarına • Sömestr tatili esnasında Avru· 

" • 
1 ı~or?,, cevabını ver • Ahmet Hamdinin bu itirazına Bor tuera geçidini zaptetmi~ler ,.e Cosoc nihayet vererek d~ğrudan doğru· Belgrad, 11 (A.A.) - Stoyadino· paya bir seyahat tertip eden üni\"er-

•ııı:ıı:ı·ın Uzertn bü sa katibi umumisi Akif cevap vere · jal tepesine vasıl olmuşlardır. Fran· ya Fransa ile müza'lcereye giriş- viç tarafından davet edilmiş olan site ve yüksek İktisat ve ticaret mek 
de,, c tçenin okunmn. rek aksini iddia ctml§ ve şunları !dstl::r Estramadureden ve diğer cep . 1.. __ 1 b h t · t' kont Ciano, bu ayın 19 unda Yu- ı tebi talebesi ayın on be~ınde §ehfr " •aın edıl . . mesı uzumuıKJan a se mış ır. 

,_ lli a nııştır. GeçC'n sene sqylemiştir: helerdcn mütemadiyen tak\iye kıta- G b h b 1 .. b .. tto lavyaya gelecek ve 3 gün kala-
1 

mizden hareket edecektir. Arkeoloji 
"\ a 13 b' k- . . ene u a er ere gore u mu "k' d ah t t • •11cıaı ın usur lıra bır faz· "-Bilakis bu para çok ar.dır. Ve- atı almaktadırlar. caktır. Kont, ilk ı ı gün zarfın a enstitüsü de Hataya bir sey a eı-
'l\.ı_ old • zakerelerin kafi derecede terakki , 

"'bo ugu anlaşılmıştır. Bu rilen ücret azaların mecli11tc kay - Katalonya cephesinde cumhuri- Macar hududu yalnnmda Belje tip etmi~tir. 
ret tsa lda h etmesi halinde Büyük Br:tanya 1 ckt ~ 11111 re eyetinin kaydiye bettikleri zamanın kareılığı olamaz. yetçiler, Frankistlerin Artesa de :\liri orm:ınlarında a\lanacaktır. • Yüksek iktisa·t· v.e. ti_ca .. re_t m_ · e" 
lıııa.1 htıde Ytizde elli tenzı'l"t ''a- n.üsait bir anlaşma husulilne yar -"'-~ 

~ akk " . Ancak bir yol parasıdır . ., 3cgre mıntakasındaki taarruzlarını ;\lumaile}·h 22 ikincikanunda binin 56 mcı ylldonumu onum\UUe-
1. ındnki t kl fi k b ı dım edecektir. ı h~ıılşcılir. e i 1 de e. u Milnakaşa biraz daha devnm et· tardetmi~ler ve merkezde Leğrida - )e)rrrada "elerek "İtalyan kitab,. ki pazartesi günü kutlulanacaktır .. .... w Romadaki siyasi mahafil, İta1· b t> P , 
~ aıı miş ve buna ra'i;men bütçe aynen l'arragone yolunu tutmağa u raşan yanın mutalebatını terketmeme· ergi inin küşat rec:mini icra edecek-1 • Yugoslav kral naibi prens .. 01 
~ eı-~ln Sonra tekrar but~enin mu tasdik edilmiştir. (tal~·an kıtalarına karsı anudane d Bel d don· 

1' lı e de" J - ğe azmetmi .. ve bu hususta Al· tir. Kont, bundan sonra naibi hükQ dün Romanya an gra a 
llltta am olunmuş ve hu· Daha sonra okunan Oda büt~esi >ır mukavemet go"termişlerdir. ~ 

rı kı!l?nı ı 5A60 manyanın müzahcretini temin ey- met prens Pol tarafından kabul e- mi.i~lür. 

1 · na ayn an .. de 181,702 lira o!arak kabul edil - Cumhuriyetçi kıtaat, cenupta Bel· ı Leh' t cum1 ba kam Mos-4 y miş ve toplantıya nihayet verilmiş- • . Sol' 11 • fk tinde lemi§ oldufuna işaret etmektedir :lilecektir. Kontun bu ziyareti ec:na· . • . "ıs an ~u:. ~ 1 
ka· 

aşında b·ır .. 1 puız \e ıve a ısı ame ler. smdaA\•rupanınsiyasiufkuvebil- cıckıdunLehharıcı)enazirJ?I 
· r. frankıc:tler taraf md:ın vapılan hü· b 1 tm" t'r Ekspres Porannı gaze " Bu mahafil Musolininin İtalya- ha~sa Tuna hıwza ındaki vazivet u e ış 1 • 

k Bir çocuk mangal cum:arı durdurmu~lardır. nın Cibuti ile Fran11z Somalisin· ~eniş mi~yaı::ta tetkik edilecekti;. 1 tcsinene göre. nazır kendisine Hit· 
b~ Uma rbaz Frankocuların mukabil ıerıe olan mülakatı hakkında mato-~ devr"ılmes·ııe yandl de1d araziye ve cenubi Tunus hu· I 

O asının .bb taarruzu , Yaya olarak du·· n mat vermitşir. ''- ı ·· · D" y ı Ak k" .. d <!udunun tashihine müteal .. k mu· • . lge arı uzerıne un a ovanın oyun c ( A ) •• i':orveçte muhafazakar şefı r k b' ~d· 1 b Estramadure cephe·i, 11 A. · talebatına ingilterenin müzaheret 

b Umarbazlarla feci ır ha ıse 0 muş ve eş ya· - Ilavas aJ·an"ı 11'..- abirinden: d 1 b- Hambro '-'eniden mebusan meclisi e d b. 1 <l" k ~ - etmesini temine uğra§acağını ila yayı o aşan ır J 

1lull raber yakalandı ~~n;ış;;/avru manga a uşere Bütün cephede ~iddetli muhare· ve etmektedirler • riyasetine seçilmiştir. . . 

•ıı!lı:ııı '·İ!c.ykozda bir kahve ha- Akköyün e•rafındo.n Yusuf :)eler cereyan etmektedir. Pennaro· Pari in sa!a.hiyettar mahafüi·•lc t • • Jtalyada müzik işlen tetkık ko-
:ı ve. s ta1 a!'>I da c ım'1uri)·etriler ~ g a z e e c 1 mİS'-'OOU bütün yahudi müziğinin 

~:ı ~i~· .. ıçcride kumar oynayan Dündarın O"'bwlu bulunan beş ya· ya ~ınd ','. dn ~ • ı ı d :.Cum' Çemberlaymn Mu-oliniye ve P<.t>a- " 
ı. :ıı tu aga ·armış ·ı ır h • • d . konser programlarından çıkarılma· 
'<I rınü h d k. G" b" D" d d" >U ı:;ım e.~ı ' .. · · '.'a lspam.·ada e~ki kral Alfon un r z llttıt§t nıeş Ut halinde ya Şln a 1 Ur UZ Un ar un ev- . şe j m 1 e Slnt emretmiştir. 
li ~a. ır. l<uınarbazlar arasın· de yalnız kaldı~ı bir sırada man- ıwi,·etçilerin Fuenta A\•e1uncanın ı büyük oğlu Don Juan lehine alta· 

. \' c !1nda b:r de çocuk var- galın yan·r.da oynarken birdenbi· oJ ı-..ııometre garbında kain Gran· na tın iade edilmesini ve bu maksat Beş seneden beri ya) a olarak dün- =====-========-=== 
lı l>0 lis · d T eh t t jc o ı ı 'h ·111f ·d h ı d ,·avı do!acı.mıya rıkan Danimarkalı decek, oradan Amerika. ya g~ .. ecek Çocuı; e ıhbarda bulunan da re mangal iizerine devrilmiş ve P e orr ermo ayı zap e m ". • 1 a spanya ı tı a ına mu a a e e ı J :. ek O d 

ı-. ı>U.n b 1 b' k 1 d' B be a hnne b 1 ı 1 ı·r t · ld - ",azetPcı· l""rl Hordfort i1·ı· gu"nden· ,·e A\'rupaya dönec ·tı_r. . nun e ı.. ~~ıııa abasıdır. i!;inde bulunan ateı zavallı yav· .an ır ·o u, un cm z r ne u unu masmı te" ı e mıli o ugu - ...., ı. 
11t n B 'k ı J t ·· ı k ecı· Jerı ,chrimizc gelmiş bulunmakt4l· daha ) ürünecck 70 bın kılometre cacıd '. ey oz Se.,•isköy Ça· runun bir çok yerlerini yakmış. \ası o mu5 ur. soy eııme ·t ır. • 1 G d 

tsı d J h · ·ı · b 1 dır. yol vardır \'e bu seyahat sene a· 
t lr. ~ n e 88 numaralı kah- elbiselerini de tutuııturmu~tur. A- Cum urıyetçı crın taarruza aş- Ayni mahafil, Fransız ve ngiliz 

9 5 ., ~u ~ 11 
• • ha sürecek gazeteci seyyah 1 4 ~tda otu ınar oynayanlar da Bey cı feryadlara yetişenler Gürbüzü lamalarının altıncı gününde hlitün devlet adamlarının sah günü Fransa 29 mayıs 1936 da h.open.hagdan · ' . .. .. 

1 
cakt 

:tıccıd' tan Necati Cefakar Hü- bayun bir halde derhal Yalovaya ::ephe!erdc Franki tler mukabil ta· hariciye nezaretinde görüştükleri sı· '1areket eden gazeteci ~imdiye kadar de memleketıne donmuş 0 a. ır. • 
h ·n l(u., ' d ı a ruzlarını arttırmıc:larsa da bilhas· d ı F k uh · l'k 30 bı'n kı'lometre -..·ol 'u··ru"mu··.;: "e bu 1 Bu sabah matbaamm zıyaret e-l' "c li"hı'b• ~çu, Mehmet Ceviz, getirmiıler ve oradan a vapura r • s a a genera ·ran oya m arıp ı · • J • 

" 1 il P d · t k tmek 1 kk d · 'fak C"ahatı'nde Aln1anva·, A\'llsturva, den Karl 1\'ordfo!d. seyahat hakk_ ın· •. "il t-.
1
,a asan ve 14 yac:Ja- !stanbula geçirerek Şişli Etfal a ennacoya a arazı er ·e la. ının tanınmama ın a ıttı et ,, ,, 'J 

• ·~ .. ~ d l ~ t · m ş ve bu munasc· ı ~>ırı h b Yavuzdur. Rıza Ya- hastahanesine yatır lmıştır. Fakat mecburiyetinde kalmışlardır. miş olduklarını ilave etmektedirler. \Iacari~tandan geçerek lngiltereye a ma uma \er 1
• • .. • • -

l\ı. a. ası ... ,, f ~ il k b' "dd t B ı...- • d 1 · t ·ı F la 1 lng'lı'zler l pan~·ada ,.,ı·tmı·· ,·e oradan F'ransa, Belr"ıka, betle ilk defa geldıği Turkıyeyı çok "il he ı'1Usta a Yavuz, og- zava ı yavrucu ır mu e son· u ayın ıx:~ın e cum mnye çı e- rano:ız r a ı , J - , ~ :. • • • f 
11acı. r zaınan kahvede kumar ra vücudundaki yanıklara daya- :in kwnanda heyeti tarafından icra ki İtalyan muhariplerinin geri alın Lelıistan, Çekoslo\'akya, Yugo lav- beğendiğini, memleketimızın az
r •eler~ duynıuş ve polise ih- namıyarak ölmüştür. Adliye dok· edilmis olan harekat, halihazırda ma ı takdirinde İngilizler tarafın· }'a, Bulgaristan ve Romanya yolu i- la kolaylık gördüğü yerlerden biri 
't ltunı hem oğlunu ve hem de toru Salih I-Iaıim cesedi muayc- cumhuriyetçi kuvvetlerin maruz kal dan ltalyaya ticari krediler a~ılma- le, Köstenceden c:ehrirnize gelmiştir. olduğµnu SÖ)llcmi~tir. Kendid, le 
· arbazları yakalatmıı - ne ederek gömülmesine izin ver- lıkları azami mukavemet sebebile. f:ı \'e iktisadi fevaid temin edilmesi Kari Kordfort buradan Filistin, gün sonra memleketimizden aynla-

:niıtir • tevakkuf etmiş gibidir. 1 hususunu derpİ§ etmi~lerdir. Maa· i\lısır yolu ile cenubi Afrikaya gi- caktır. 
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Eller ve 
tırnaklar 

Kadınlar J er) uzüne ayak bastık· 
lan gündı.mbrri efü rinin guzclli.;i 
ile meşgul olma) ı r.sla ihmal etme
mişlerdir. Pek eski zamanlarda, 
Mısırlılarda, .Asuı ilerde dahi, eli c. 
ri yumuı:atmak için romndlar, hat
ta tırnakları boydm:ık jçin boyalar 
me\'cuttu. 

BUyUk annelerimizin dahi elleri
nin yumu aklığını, zarafetini mı.ı

hafan için birçok ziynetleri oldu
ğu şüphesizdir. 

Çehre için moda olduğu gibi rl· 
ler için dC' devr<> göre d"ğiş('n mo
dal:ır vardır. Mesela bir zamanlar 
tıpkı b"yaz güvercinlere benzlyen 
yumı::a:C, tombul <>llcr çok modaydı. 

Pakat bugiln nasıl ~ U\'arl;ık bir 

çehre b0ğenilmiyo:-sn, ufac•k, tom. 

llARF.n - Akşam postll!l1 

propağanda 
. .ı o· 

Geçen hafta Lond.a rllı">' 
baıı.la • su, arapça neşriyat , t· 

dığının ilk yıldönümünil ltll · ı 
ladı. Bu münas. ~~t •• bir ıoP. 
lantı yapıldı ve bu .cplaııtı. 
da Arap mümessilleri de bil 

lundu. 
Malumdur ki geçen &C~: 

ingi1tere ile İtalya arasın 
bir "hava harbi,, baştamı:tı· bi•. İtalyan radyolarının Ara . 

d
. mil 

tana arapça hava ıs ve la· 
siki neşrıyatmda bulunma 
rı üzerine Londra radyosll 

da aynı şekilde bir progra~ 
İk' 1ara 

neşrine başlamıştı. 1 da 
Araplara kendileri hakkıl1 

bul, bir el I "'k r.ıakbul sayılmıyor. Soldan ili'>aren: B:ıgün bilyük eller güzelliği bozan N'eYyork raılyosunda dram teııı-illcri ,·ermekledir. l\lis cie Vit Londra ti-
l - 1 lenri Bataille'in bir piyec;inin temsilinde başrolü ala~ meşhur yatro akademisinden mezundur. Fakat söhretini daha fazla Arnerikada 

pro,Pagandaya giriştiler •. e· 
Nihayet, bir _nlaşma uı .. 

kestı 
rine, aleyhte ı1·~ , atı bir st>beb sayılmıyor. Uzun, 7.arif F d · · ,. ran ız ra yo artbtlerınd~n m3d::ım Marguerite Yalmond. kazanmı~tır. ·k· ınerı'lcr. Fakat yine her ı ı a 
lcket ra.dyolarında araP) 

parmakh, ince derili cll"r yılın C'n • 
çok bcğ<'nd iği ellerdir. DemC'k olu- Tem ,il cumartc~i günü akşamı 11.50 de Parisin EiHel kulesi istas· 3 - Schencctady "(Amerikan) radrosunda ''bala konan arılar,, ismi 
yor ki bUyUk \'e uzun eııı bir ba- yonundan neş edilecel,tir (orta dalga 205 m~tre). ile tcmc:il edilen varyete programında arıların balı sayılan Lillian Perrin a·ryor· programına devam e ı ı a: 

L<ikin · abancı dille pr0P e 
~ • '11 

yan ellerinin kıymr-tini bilir ve on- 2 - J-\m~rıkan radyo a:-tistlerindm olan mis Jaklin de Vit her hafta Amerikanın ~üze! radyo artistlerinden biridir. 

2E~·~~~::.;::~~~:~~·d;;:;~.~:~ Dalcraların eşref saatini R. C. Anı~ radyo-
Bilmf"m pyano çalanların ellC'rl- b şef 1 

ne dikkat ettiniz mi? Parmakları b • ı • 
ganda hususunda 1 tal~~ Y~ • 
en başta geliyor. Bugun. ilJ\ 
talyan radyolarından her ~ ı1· 
yirmi bir dilde neşriyat yaP 
makta.dır. ad 

l~oma kısa dalga grupu r d 
. ste ra 

yolan ile Bari ve Tırye el 
h .. ·· ~ı den e"" yolan er gun, og e ıe 

nekacfar :nce, ve C'llC'rl nekadar gü- ı ı yor ın s ? o bir çok tamnmış 
zeldir! ı-:r.t'r ellniı:in 7..,rnfrti SİZ(' u u n uz ' 
kB.fi görünmüyorsa biltun mafsal • sinema yıldızlarına dans 

~:~1:~i:~z~~'Jl:~~~~ı::~:1~1~7~~i~~: Orta, uzun, kısa dalgalar günün hangi saatlerinde hocalığı yapmış adamdır 
eallarını harek t ettiriniz. Haftada 

hiç olmazsa iki defa ellerinizi bir çok iyi duyulabilir 1 
çeyrek 'kadar sabunlu bir sıcak su 
banyosunda bırakınız. Ellerinizi her I'.n:lyo.fa kısa dalga mühim bir lın çizgili yerlere radyonun ibresi- iyi dinliyeQilirslniz. Mesel!, Türki-
yıkayınınız:la fırçalama~ı ihmal et- mnsc?c te~kll eder. Bir kere, uzak ni getirdiğiniz zaman düğmeyi ga. yede, gündüzleri orta dalgadan 
meyiniz ve tercihan sert bir fırça yeri rjen yapılan neı;ri.> atı kısa .>et yavaş döndürmeniz lazımdır. Bükreşi, Sof yayı, AUnayı çok iyi, 
kullanınız. Vakıa sert fırça nazik e- dalga üz rinJen dinliyebiliriz. Çün- Çünkü, uzun dalgada s~s nispeten Roma, Prag ve Berlini iyice bir şe
linizi biraz incitir ama kan dt'verr ·~ü. uzun ve orta dalgalar - isimle- :;cniş bir sahıı, orta dalgada biraz kilde dinli:·ebiliriz. Ondan daha u-
nmı hızlandırarak ellerin zarafeth ·ne_ "uzun:• dcn.ilmt>sinc ra~cn - ' :lahn kısa bir mesafe işgal ettiği zakları orta dalgadan pek iyi ala-
temin eder. ız ı:-;a ııck ıyi er:şmc~lcr. Zlrn bun- ı halde böyl.I.' kıl kndar bir farkla bir mnyız. 

Elle j izi b l h l 
1 I:ır ııekadar uz~"a giderlerse o kn- ses ka\ brıdebilirsiniz vem bir sc" 

r n sa un a C'r y1 mvı ı- ~ • • • " 
d 1 j 

. bi · . . dar c.:a.,,ılırlnr. Ses de o nispette Z"l· • diğerine knrıaır 

Buna mukabil, hava kararmaya 
başlar başlamaz, orta dalgalarda 
dalın fazla istasyon bulursunuz ve 
bunların sesi daha kuvvetli gelir. 
Binaenaleyh, orta do.lgalarm e1jref 
saati gecedir diyebiliriz. 

nız n avuç armızm çıne r ıb f1 "' • 
damla gliserin damlatınız. Arı:.eıra yı a:-. Yine kısa dal3"a Uzcrindc ve kaim 
da ellerinizi tatlı bademya:-•ı ile o - - Halbu!.d kısa dalgalar, kıı:a kısa clzgilerle iş:ıret edilmiş noktalarda 

0 0 o!Juklan için, her taı afa ,ayni ku\·- ig-ne,·i dolac:tırmn.va devam edı'n, O 
mayı unutmayınız. J "' 

Ellerinizi kuruladıktan sonra bir vctte yayılırlar ve Amerikan, Ja • zaman, biraz evvel mesel:i 16 met
pon istns) onlnnnın nc>şriyatını bile rede buldugrunuz ista~yonu bu sefer 

parça krem sürmeği as1n ihmal eL 
biz:! kadar getirirler. '31 metrede bulnıu.,sunuzdur. 

meyiniz. Krem sUrerkcn bilhassa "' 

Kısa daglalardaysa, günün her 
saatinde iyi netice almak kabildir. 

parmak uçlarının ve tırnak kt>ııar
BJna mukabil, kısa dalgalar, ya- I~akat dikkat ederseniz, bu Yalnız, yukarJa dediğimiz gibi, sa

:;efcr ayni istasyon ya biraz atine göre, kısa dalganın hangi 
daha iyi veya daha fena gelmek. metresinden almak lE.zımgeldiğini 

tedir. .Acabn o istasyonu, hangi bilmemiz lazım. 

larının iyice krcmlenmesine dikkat 
ediniz. Elleriniz sertleşmiş ve bir 
parça bozulmuşs:ı içersinc kepek i
la vc <.'dilmiş suda bırakınız. Mc:>va 
sulariyle elleri yık:ımak d:ı ı>ek 

faydalıdır. 

kın yerlerden, iyi dinlenemez. Ne -
tekim, .Ankara radyosu dn ne~rlya
tmı hem !:ısa dalgayla, hem de u
zun dalga üzerind n yapmaktadır. 

Biz uzun dnlga 1639 metre üze· 
rinden dinlerken, A vrupada ve ya 
daha uzakta bulunanlar radyoların 

Tırnaklar da bunu iyi alamazlar. Onlara gün. 
Her kadının tuvalet masası Uze- düz 19,75 metre, grce 31,70 üze -

rinde mutlaka bir limon bulunmalı- rinden verilen kısa dalga neşriyatı
dır. Bu limonun Uzerlnde bir delik 1 mız tahsis edilmiştir. Fakat biz de 
açılır. Ve parmaklar birer birer bu bu kısa dalgaları i) i dinliyemeyiz 
deliğe sokuıa'rak çıkarılır. Bu ted- Radyonuza dikkat eclocek olur -
biri ihmal etmiycn bayanların par- sanız. görürsünüz ki, kısn dalga 
maklnrında §eytan tırnağı çıkmaz. çizgisinin altı yerinde kısa ve kalın 
Ye tırnaklar çok şeffaf olur. diğer bir çizgi \'ardır ve Uzerinde 

Tırnak elliıları bu kndar taam _ 13 metre, 1G metre ilah. yazar. Kı
mUm etmemiş olsaydı belki bu ka- sa dalgalarda aradığınız istasyon -
darla iktifa edenler bulunurdu. Fa- ları da bu kalın c;iı:gilcrin üzerin
knt son bir iki sene içerslnde tır- de v0ya yanında bulabilirsiniz. 

metreden dinlesek daha iyi gelir? l:fmumiyetıe kısa dalga 13 metre-
Bu gündUz veya gece olduğuna ılcn 'erici Masyonla alıcı radyo i

~öre değişir. Onun için, ı;.unları ha- ' lc~inlzin buluncluğu yer arasındaki 
tırımzda tutmak lüzımdır. memleketler tamamen giiodü~e, 

Dalgaların "eşref saatı,, iyi dinliycbillrsinlı:. Yani, mesela öğ 
Her dalganın kendine mahsus leyin Londra, Parls, Berlin, r:.oma, 

bir "en iyi saati,, vardır. Fazla ala- Prag ve BUkrcı,ıi kısa dalga 13 met
ya kaçmaktan korkmazsanız buna, reden güzelce işitebiliriz. 
"eşref saat,, diyebilirsiniz. Çünkü, O saatte bu istasyonlar ayni 
radyo makinenizin içinde size dün - neşriyatı 19 metre üzerinden de 

ya!'I dinleten bu perilerin ancak <.'Ş 

re~ saatine raslarsanız istifade ede 
hili rsiniz. 

I<'aknt, bunda billnmiyccek bir 
ı;ey yoktur: 

Gündüz orta dalgalarda, bulundu_ 
1unuz yc>rlerc rakın istasyonları 

yııpmaktadırlar. I<'akat maksatla • 
rı seslerini uzak şarka işittirmek -
tir. Çünkü uzak şarkta akşam ol -
mak üzeredir. Hele biz:le öğleyken 
oralarda karanlık basmıştır. 

nakları boyamak modası o kadar al- Halbuki, uzun ve orta dalga c;iz-
dı, ytırüdü kl, bugün kadınlara "tır- gilerinin her noktasında bir istas- 1~1 1 y () r m u ... u n u '/. 'l 

Siz de akşama doğru bu istasyon
J:ırı dinlemek istiyorsanız 13 metre
tlen değil, 19 metreden daha iyi i. 
şitebillrsinlz. Çünkü, 19 metrede 

nııklarınızı bo;>;amaymız. Boya, ne- yon bulunabilir. Kısa dalgada ice. ı T l · d 1 f - e sız e i k ele a olarak in <;"s nrici istasyonla alıcı makine. 
kadar i)i cins olursa olsun tırnak. I ist:ısyonlar yalnız 6 muhtelif dal· :an sesı· ne zaman duyul•u '· 1 1 -• ... n :ı m:umlue;u ;yer arasındaki mcm 
ları mutlaka tahrib eder,. dense dn- ga uzunluğuna taksim eClilmlştir ki 2 _ Hangi memleket, radyola· 
hi aldıran olmıyacnktır. Bu gün çe- şunl:'\rdır: lcl>etlrr kısmen a~ ılmlıkta, kısmen 

rında siyasi partilerin propagan - ı· ı ı t ı ı ı· 
ı;it çeşit, renk renk tırnak cilaları 49 metre, 31 metrC', 25 mt'tre, rn .ar:m 

1 < aysa Y gc ır. 
Jalarına yer vermektedir? 

var. Sedef, beyaz, toz pembeden tu- metre, l6 metre ve 13 metr". Mesela bizde, bilhassa bu kış gtin-
3 - KuC:üs radyosunda hangi l · d 

tunuz da, koyu menek~c, siynha Bu mrlrelcrin işaret c>dilcli:!i ka- erm c, akııam saat beşte, altıda gü 
~ Jillerle neşriyat yapılmaktadır? 

Yarıncnya kadar her rengi kullanı- neş batmı§, hava kararmıştır. Hal-
Ceva ~ları Jıyor. Dunlardan bazıları yakışıyor, I renkli bir cila seçmek z:ınıreti vnı- buki Londrada henüz saat 3 Yeya 

fakat bazılarının güzellikten ziyade dır. Bu vaziyette tırnakları uzun 1 - 15 Şl!bat lSSO de. Telsi:l 1 tür. Yani burası karanlık, orası 
gösteriş için yapıldığı belli olu) or. göstermek için eil:i tabakasını ço!t teld::n tccrübele:i yeni yapılıyor- aydınlıktır. Binaenaleyh Londrayı 
Onun için zevk sahibi bir bayan tır- muntnzam sürmC'ğe ve nlltnn Ust- j,.. ilk kuruk.n ıstasyondan, tele akşamları 19 metreden dinlivebilir-

nak!arın cilnsmr.ı. çok dikkat etmek ten birer kısım açık bırakma"' a c1;k. 
:onun mucidi olan Graham Bell'e: sı'nı'z. . 

mecburiyctind~dir. 1 • C'lmclidir. Bu ı;"Vi: tırnnklar• ''Mister Beli Mister Belli sesim:· Gelelim geceye, şimdi Avrupada 
Tırnak ciii'."ı.•n meselesi yt-"ın o ka- d~ha uzun göstPrir. Fakat gündU:z :şitiyorsan pencereye sık, şapkanı da gecedir, bizde de. Şunu hatırla

dar mtihim değildi·. Çünl•il bol ı~ık 

1

. koyu kırmızı. yakut rc-ng!, Mt'nPk- alla!., ciye b:ığırmışlardı. Çünkü 
altında her renk gUzel ı;örilntir. Fa. Ş"', s'yıılı tırnak boy::ılnrı kullan • .lk tcls:z tecrübesi gözle görülebi
kat l:ışııı koyu renkli clbiselcrlC' 

1 
ma'.!D:ılıdır. Cece tuvalctır-ri !cin bı• lece!: 'kadar yakın iki istasyon anı 

birçok tırn-ık c!lalan, renkleri iti- r"nk1"ri kullanabilirsiniz. Fnk:ıt :anda yap lmıştı. 
bariyle göze çok çirkin gorunur. s"indü~ bu rC"lkl--r fnn göze batar. 2 - Belçika radyolarında mem· 
Kışın gündüz tuvaletl<'ri için en Ilrılbuki h:ıki"i :>:"raft't. tuvaletin leketteki başlıca üç partiye - Ro

münasib tırna!: cilası tabii sedef el- böze çarpml"lı de"rildir. }i('r pnrlı- ı ma ~at~lik, liberal v~ sos.~al~st 
lfı.dır. Fııkat tırnaklarınız !net' ve u-1 '·~n f'('\ İ'l .. .,ı,• .. o1m"sı rnuht"'n nl - p.art:terıne .- ha.ftada bırer gun ıç
r.unsa ve badem şc>klindc kf'ııilmls-

1 
di -. Tır""ı.ıan boı•., ....... ıının ga\'esi. tımaı ve sıyası propagandaların~ 

se toz pembe bir tırnak cilası da boyalı g··st"T"'l"k ao•·ı. parMnlrırı müsaade cd:lmektedir. 
kullanabilirsiniz. Eğ •r tırnı.l:hınnız 1 11eı·1ın1 <''z ... •k, r:ı.rmağı inceltmek- 3 - lngilizce, arapça ve ibran:· 

enli ve kısaysa o vakit dalın koyu 1 ten ibarettir. ce. 

mamız lazım ki, ,·erici ıstMyon ile 
alıcı makin.~nin bulunduğu yer ara_ 
smclaki mcmlP-ketler tarnamiyle ka
r:mlıkta oldu~ıt 1aman, en i;> 1 31 

metreden dinlly<'billriz. 
2:; metre de ikisi ortaeıdır ve 1 O 

mctrccle olduğu gibi 31 metrede de 
aradığımızı burada bulabiliriz. 

49 r.lCtrP. ise daha ~<'<: \ akitlerdr 
iyi dlnlenelılllr. 

hl-ese!~. gece Amoıiknyı bu dal
gadan güzelce i~itebiliriz. ÇUnkü, 

Amerikan radyo Korporasyonu 
(R. C. A.) !':c\·yorkta Radio sitide 
büyük bir bina işgal eder. R.C..\. 
ismi verilen bu binanın altmış be5in
ci katında geceleri Nevyorku11 şık 
bayan ve bayları toplanırlar ve Ed· 
die Le Baronun orkestrası ile dame
derler. Bu dans musikisi de radyo 
ile bütün dünyaya yayılır, onlarla 
beraber binlerce ki~i de döner. 

Orkestra sefi Le Baron aslen ~!ek 
sikalıdır. Evvela birçok gece kliip
lerinde ve otellerde çalı~mış ve iyi 
bir orke:ıtra sefi olarak tanınmı~tır. 
Sonra, Amerikanın sinema dünya<;ı 
olan büyük Okyanus sahillerindeki 

"f ailter ' başlıyarak muhtelı d•' 
gece saat üçe, dörde ıca atı• 
musiki, hab1..r veya konfer 

rıar· 
şeklinde ne§riyat yapıyo • 

G.. ·· muhtelif ı;aat unun ıetc 
lcri muhtelif memleket ' 

. ed 1 • . t..u f ro • 
tahsıs ı nıı~tır ve ı.; a . . ,ız' , 
ramda iı.plızce, fran .. 

• ,ır car''' ncşrıyattan sonra, .ına • e 
"rk') , 

bulgarca, yunanca, tu • . ı.a 
japonca, t:rpça, danıınar eıı 
ca, isvic;rcce, alm<:,::ı., r

0111 i· ı 
·•· or • ce, rusç.t ~·c.ber vcrıı.y . . '·ot 

yasi me~c'ı !er tefsir edılı.} Ul1 
Triesce ~rupu da her ~av 

muayyen c;aatlerde Yugos. • 
B ı arıs 

yaya, Romı:ıyaya, LI g. ra~· 
tana v-: ,\ lır.anyaya, E •' • ·" 

T 
.. 1. Y ,.~r.ist_.· yosu ia ar ,ıye, u ... . t. 

ve Arc.h:·,1-.na bu mcı:.:IekC Jr 
· · ·1 h't et ~e terin musı.<.·:-ı ı e ı ap • 

tedir. ri· 
Romada Uzak Şarka nef · oo 1<1" 

yatta bulunmak üzere, 1 d 1· 
lovatlık, kuvvetli bir kısa ~j 
ga istasyonu daha kurul~ e 

. d' B' galı1 tur ve Hın ıstana, ın e· 
. r ;..111 Çine, Japonyaya, şıma ı ,,. 

.. rikaya neşriyat buradaJl ) 

ji pılmaktadır. ~ 
·:OU...::1111CH111::11K1SırrWI ~" 
şehirlere giderek oralara taıı:ı~~ 
rumba o:-kestralarmı ilk defa 

o oskmuştur. .,1!i11 
Le Baron dansları orada . 1 t ti! 

dans mua1liınlerine değil, bııı"-. ti!· 
orası da karanlıktır. Burası da ve · . ..:ı; .... tıtll~. 

· çok me!;htı .. artıc:tlcre oti•" .. • 
her ıki yere karanlık basalı çok ol- " : ~ J'orıtlll : · 
muştur. Hatta 49 metreden nrici :\leselft. Gıng,rr Rocers. rttf gıtıl 
istıı.<,yon kara~lıkta, alıcı mnldnt'nin 1 rer, Anita :..O.ı:se. ~fak l\tUr rtlıl:ıl' 
bulunduğu yer ayılınlıkta olduğu birçok mc~hur artıstler onun 
1.aman da neşriyatı iyi elde edebili- limliği ile yetişıni~tir. fi de' 
riz. Mesela, sabahları '-'edi bu"uk, Le Baron yalnız orkestra şe flJr 

" " · ·bir te 
sekizde radyo dinlemek isterseniz, ğil. ayni zam4nt!.ı:ı çok ırı ığ1 d' 
i9 metreyi ara§tırın, Nevyork rad- :lıır, Bud::ın ba~ka, ressail'll e;İlıj! 
yosundan güzel bir eazbnnd dinler. ;ardır ve ıcs:rrJeri birçok t1l 'bııl' 
siniz. Çünkü aramızda altı, yedi sa- :esim koleksiy1J;. 1:.rında yc~e! ,-e 
at fark vardır, bi:1do sabahın seki- m·1~t~r. Kend:'ii, yt:rli lisan bı cıl!' 
ziykcn orada 1 \'eya 2 dlr. bunların hepsi~ 

''Küçük Arap lazr,, imzas.iyh ;ı}dığnnız bir mektuptan: 

ıııı· 

''Annem tamamiyle arap, ben de mdezim .. Acaba gec~tert0,ıi• 
tı:-latan rengime rağ:nen beni de bir beyaz ı;ibi sevecek, bır 
kanlı bulunabilir mi? 

eıı1" 
Bun,dan ~ür~1e etmeyiniz .. Yeryüzünün bütün kadınları, f p.!1 

leri ve ırkları ne ol·_,'l •lsun, sevilmek için yaratılmışlardır. 0c11 
neniz'n saadeti sizin bu hususta m~'ud olacağınıza delalet .. ',u11' 
iyi bir i~arettir. Küçük ya~t.3n böyleümitsizliğe düşürecek dil şiıe 
celcre sapmak hiç doğru bir §ey olamaz. Bekleyiniz.. Hayat 

ele layık oldu.Cunuz saadet Dav.mı verecektir. 

1 . \ , 
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\(~ · lıedrt Giirsoy 

~t\lı 'Pltrdt 
~ }'o] sporcu talebeleri_n 

'alı 'Pot ayrı ayrıdır. Bır 
adaı.. :ta~ . 

dııtt ıtı he • n ~lebclcnn bu 
c4 tır. ~ıı~1a11'' \IC isti.dadı ma'.ı -

ıı ih ...... ı r v"" 
tfı tıyac, _ucutıannın spora 
'!ıot~t, ld nı bıldikleri için zevk 
Ilı .>'ilpil;.: }'erini bulsun diye 
.~: gırebiı· • B:r sp-:..ır klübiıne 
"'ll itler M 
~u •:ıor lct. • ektep talebeleri 
'llt" Uple . 

ı, " kar rıne intisabını me· 
aı· arın b 

t ~ akas1 1 
u §ekil talebeler 

~ ~liiplcrı·o arnaz. Zira ne bunla.. 
• 1 tıc ta t (f.<}al Ina edecek bir §e 

"' r ltı .. b nrı olu~ ~e de her-tan 
l }'le ~-h bu g bı ga} esini ta 

Ct '°' Sili 
:.,, t ~arar, d ne hksrctn 'ş tale. 
ı ~eker . okunabilir. Nitekim 

• llnızde d . 
t r bıı ~ek· e bırçok şahsi 
1 ~- ıı ıl ı e y t' . . · ,.. ıp e ışmış .ır. Sı -
~ orunu d 

.: b"tirrn· il ya nuş, tahsi 
'c ıhJc 1~ h Yata tertemı -: 

atılı-•ISt •• 
• !;:. 

çünkü .. 

-
Romen fak~mı 

Bir Çekoslovakyalı 

oyuncunun peş;nde 

(Milli takım111 ve Fc11rrbalıre11i11 esl.·i 11olarıfiı) 

BUkreşin H.npid klUbll, Fran. 
uzların Soşo takımında lnsnyt 
')ynnmaktn olan Çekoslovak. 
Francesin klUbU terk('ttiğhıl 

öğrenir öğ-rcnmez derhal f'ran 
>ayn birini göndererek rneşh·H 

'yuncu He klUplerl hesabına bir 
·rnntrat yapmağa teşcbUs etmiş. 

Dir kısım sporcu talebeler de bir bilsen ne mükemmel sporcu · 
vardır ki bunların spora karşı fev- dur! .. ,. 
kal~de hevesi ve istiC:atlau var _ 
d r. Bu yolda süratle inki§af eder· 
ler. Şöhret kazanırlar. Memleket· 
te tanınmış birer yıldız clurlar. 
Ayni zamanda tahsillerini de 
ihmal etmezler. Bir yanda.:1 mü -
kemmel surette sporunu yaparken 
öte yandan da yüksek tahsillerini 
pekala başanrlar ve kendilerine 
tam bir istikbal hazırlarlar. 

işte bütün dünyanın istedjği, 

beyen.diği ideal gençlik budur. La
kin bu herkesin harcı d:ğildir. 

Avrupada bile bu tip talebeler az 
yetişir. 

Hiç şüphesiz ki 1:-lüplerin, bu 
gibi tahsillerine aşık, iradelerine 

akim, görüşleri kuvvetli talebe -
ere de katiyen bir zararı dokµna 

Asıl, kararın vedlmes"nde amil 
olan talebelere gelince .. Onu uzun 
uzaJıya anlatmak icap eder: 

S.;>orda kabiliyeti mükemmel.. 
Derslerini de katiyen ihmal ctmi
yen bir talebe ... Klübünde maçla· 
rma, mektebinde derslerine me -
ra .iı .. Birden günün bir:ndc spor. 
daki şöhret ve mahare~ artınca 

sapıtıver;r. Dersleri ve tahsili mah 
sili düşünmez oldur. KIUpteki 
sayılan mevkii, profesyonel yem· 
leri, istikbal vaatleri, alkışlar. ya· 
şalar onu ambalc etnıiftia. lraeesi 
ni kullanamaz ıhale sokmuştur. 

Durunuz size daha canlı olarak 
anlatayım. Zira benim de baıım • 
dan geçmiş yollardır. Bilirim .• bu 
işi tahlil edeyim: 

Bu genç talebe spcrda ilerledik· 
çe, kendisine karşı etrafta alaka 
fazlalaşmağa, meşhur olmağa baş. 

lar. Büyük adamlar, mühim şahsi· 

yetler, nünevvcr kimseler kentli
sin~ her yer<le ilt:fat ederler. El -
Jerlni sıkarlar. Hatı~ını sorarlar. 

Tramvayda, vapurda, sinemada 
konserde, tiyatroda her yerde 
halk onunla alakadardır. Ona ba. 
karlar. Birçok kimseler biribirini 
dürterek onu gösterirler: 

- " A .. Bak .. falanca sporcu, 

Diye ondan takdirle bahseder -
ler. Hele bu alakadarların birçoğu 
Ja hanım clursa.. Bizim talebe 
sporcu delikanl mn keyfine pa -
yan yoktur. Artık onu imkanı yok 
futbolünden mi olur, tenisinden 

'erdir. Fakat bu zahınctlorl bo. 
~a çıkmıştır. 

:ni olur, bo1tsundan mı olur, - biz. 
de sadece futboldür - katiyen ayı· 
ramazsmız. ~tiyen b:r şey dil • 
<!jÜnemez. Dünyanın en büyük a • 
Jamı kendisidir. 

Ders, tahsil, yaşamak, istikbal 
her şey o meşin topun ha} .aı:ne 
bağlanır kalır. (Devamı 15 incidt 

ÇUnkU Pnrlsln C. A takımı da 

'.ıa eV\·eI Fnşlncşl angaje etmiş 

bulunuyordu. Mnamafih yakın 

'Jlr zamanda eylenmiş olan Fa. 

Jlneş gelecek sene Roınnnyayn 
·occrek Romen takımlarının b1 

. inde oynryacaktır. 

Can baz 
patinajcı 

lsdı:rede Sen Moritz·dc bir 
luş sporları müsabakası terllp 
edilmiştir. 

Burada birço'k kayak \"'CJ1atl. 

naj şampiyonları ınalıaretlerlni 
göstereceklerdir. Bunlardan bi
ri olan Fil Taylor <';!llbaz pati
najcı olarnlc tanınmıştır. Spor. 
eu resimde en güç numaraların 
dan birini yaparken görUlllyor. 

iki oyuncu daha birer 
ay boykot aldı 

11.ıkcııılcr tıırafından salıatlun ı;ıka
rıl:ın o) uııculnro urınuıı miıılürliik 
ıorafınd:ııı re'>cn lıo) J,ot cc:r.ası 'eril· 
dı;:!ı m..ıllıındur. 

J.ik ııı.ıçl rıııda s:ıhadun çıkarıl.'ln 

Beykoz kliilıiınrlen <~az:ınfcrlc Sülc~ -
maniye klubiınden Haura da hirer ny 
müsabaka bo) kotu verilmiştir. 

Galatasaray klübünde 
Avcılık ve· tenis şu'.Jeleri 

açıldı 
Gnl:ıtnsnrn:r spor l..lühii ml'\'Clıılu 

mühim lıir yckiına Jı:ıli~ olan n7nları 
ııın miıracnntı fızcrine ıncılık '\e te
nis şubelerini :ıçııı:ı!la knrnr 'ernu~
tir. 

Avcılık şuhc'>i kaptanlığına Zirıgnl 
şirkl'li umum müdürii 'J'e,·fik Ali sc· 
ı;ilınlştir. 

l{liibün tenis kortları Mecidiye kö· 
~·iindc ynpılnc:ıktır. 

--o--

Giireş federasyonu 
kamp kuracak 

• 

- - --r 

Merkezmuhacımın şötü 

Güre5 tcder:ısyonu, ııis:ındn ynpı

Jncnk Avrupa giireş ş:ımpi)ona ına 

hazırlık olmak iızcrc Ankarncl:ı blr 
knnıp kıırııcaktır. 

Serbest gılre~ ıııiisalı:ıknlnrın:ı hn
zırl.ınnctıklar Arıknrnda loıılanncnk

J:ırdır. 

Avrupada lik ve 
kupa maçları 

F ransada r Hambom 07 - Fortuna Düsseldorf 
Pariste oynanan kupa maçlarının l 1-8, F.C. Ofrenburg - Frikurger 

neticeleri şunlardır: ~ <r2, S.V. Valdhof - Sandhofen 4·0, 
Havr A.I. - F.C. Set 0·3, F. C. Tu· V.F.B. Stutgard - Foyerbah 5-1, 
'.uz - O!impik Lil 1-4, F.C. So50 - Union Bukingen - Stütgartter 5-1, 
F.C. Metz 1-1, F.C. Nansi - Olizn l.F.C. :Nürnberg - B. C. Ausbın'i 
pik Ales 2-0, F.C. Ruen - Ekselsi- 11·2, Vaker Viyana - Viner Sport
..>r Hube 0-3, Ra ing Lens - Ra· klüp 2-0, Admlra - \'ienna, 3-3, 

ing Paris 0-2, Olimpik Marsey -ı K I · 
S O "' ı· O 1 O G C N" upa maç arı . . "'1ontg ıye · , . . . ıs -
Fh·es Lis 0-1, F .. C. Antib - Olim~ Berlin, (A.A) Büyük Almanyada 
pik Şarl Lil 2-0, Red Star Paris - ~ yapılan ilk Çaomer kupası maçlan 
F.C. Mülhozen Bu iki takım tem· Yiyananın zaferi ile neticobnmi,-
dit edilen bir oyundan sonra 1·2, tir. 

İtalya-:la Ha\'arun fevkalade yağmurlu ol· 
Sampierdarena - Ju\·entus Torino ma·ma rağmen, final maçını scycct· 
ı-ı, F.C. Milano - Triyeste 2·4, 1 mek üzere Berlin olimpiyat stadına 
Bo\·ara - Lukka l·l, Lazio Roma 40.000 seyirci gelmiştir. Bu kaJ111lat 
-Modena 2·1, Bo!onya - A.S. Ro' mada Viyananın Rapje tak,m.ı FS 
ma ı-o, Lİ\'erno - Napoli 2-0, Ba· j V. yi 3-1, mağlup etmiştir. Viyanalı 
ri - Ambro<;iana 4· l. F.C. Torino lann gollerini Nof şteter ile Binder 

Genua 0·1, ı yapmıştır. Bugüne kadar <;ammer 
Alm myada kupası galibi olmuş olan Alman ta· 

)re:ınes S.C. - Gut ?\futs 2-1, Şal· ı kınıları sıra ile şunlardır: 
:.'.!O 1 - Proyscn Münster 1·0, F.C. Nümberg, V.F.B. IJıypzi~, 
~.arst Vays - :F.V. 1. Bcnrat 4-0, Şalke 04, Rapid, 

Fransada büyük kayak 
müsabakaları yapıhyor 
Megenle Paris spor klübü büyük 

mükafatı için yapılan ka}·ak müsa· 
bakalarına başlanmıştır. Alınan ne
ticeler şunlardır: 
Kadınlar arasında: 

1 - By. iKristl (Alman)' 
2 - By. Llu Bulaz (lsviçreli)' 
Erkekler arasında: 
ı - Mo1"tor (İsviçre), 
2 - Angel ve Kute (Rransız), 
3 - Valş (İsviçre) 
4 - Hardo Granz (Alman), 
5 - Heli Lançner (Alman) 

Tan is 
A\•rupa da\'is kupası komitesi 

mühim bazı meseleleri görüşmek il· 
rere hafta sonunda Fransız başkan 
Rierre Gillounun riyasetinde top· 

Buz hokeyi 
Dur.ya şampiyonasına 

14 millet giriyo.r 
Buzda hokey dünya \'e A\'rupa 

şamiyonasma a~ağldaki 14 millet 
iştira~ edecektir. 

lsviçrt, birleşik Amerika, Kanada 
Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, 
ltalya, "Holanda, lS\·eç, Maaıristan 
Fin!~ndiya, Lctonya, Lehistan. Yu
goslavya. 

Bir lsve ç ta&nmı 
Almanlrrı mağltl.p 

elli 
Berlin, Goeta lsveç buz hokey 

ekibi burada Sporpalasch b:-şılas
tı~ı Berlin patinaj klübü ekibini 
7-1 .. 3·0, 1-0, 3-1, mağlU:p etmiştir. 

lanmıştır. Kolonyada toplantının u- tur yapılmaktaydı) yapılmaması· 

munıi neticesi olmak üzere, enter- dır .... bu takdirde A\':rupa bölgesin
nasyonal tenis federasyonunun tem· de galip çıkacak olan, dörtten fazla 
muzda VV11bledeonda yapacağı top karşılaşma yapmıyacaktır. ikincisi 
lantıya arıedilecek olan bazı teklif- de geçen yıl, daha birinci karşıla~a 
leri karar altına almı~ır. Bu teklif- da elimine olmuş olan milletlerin 
terden birincisi Avrupa bölgesinde I bu defa karşıla~malara soku1mama
dörtten fazla tur (bugüne kadar bc-ş !arı meselesidir • 

-;::::. -
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TÜIF©lfll 
P©V~lr 

Amerika Cumhur Reisliğine 
n zetliğini koyacak mı ? 

Cumhur Reis· , uzuıı 
ili i olmayan ve erkek 

ac· k ış? 
-

ika • 
erı il ko nıe 

Her gün gazetelerde, s!ıtCma 1 aydanberi kiraladıkları bu evde o. :uz bir kere .. Ne güzel kaşları ve narım. Ata binerim .. Stüdyoda ka! 
mecmolarmda tanınmış yıldızlar turuyor. Bu ev minimini bir tepe ne ka.:iar uzun kirpikleri var! .. E. dığım günler bile iki sahne ara • 
la mülakatlar neşrolunur. Bu mü ye dayanmıştır. Duvarları sarma jer Cumhurreisi olursam ilk neş sında jimnastik yaparım. 
15katlan dikkatle okuyan ve bu ya iıklar ve hanımelleri ile süslü gu 1 redeceğim kanun uzun kirpikli ol Tiron bu aralık birisiyle görüş 
zılardan sanatkarın hususiyetlerini zel bir ev.. mıyan kadın, er'kek bütün vatan n.ek için bendçn ayrıldı. Bu vesi 
öğrettiğini sanan birçok karileı Biz yıldızı beklerken üç fotoğ 

1 

Jaşları Amerikadan kovdurmak 1 leden istifade ederek mutfağa ka 
vardır. Fakat bu görüşmelerin, ga rafç·, iki gazeteci ve sayılmıyacak .>lacaktır . ., dedi. 1 dar g:ttim. Ve aşçı l:adınla konuş 
zctecilerin arzuların.dan ziyade kadar çok mecmua muharriri gel. Gazetelerini bitiren sanatk.'iı tum. 
ylıdızlar.n, daha doğru bir tabirle ii. Bunlardan bazıları içeriye alın 1 kendisine gelen mektupları karış - Pover hangi yemekleri se · 
sinema şirketlerinin ilan işlerini lı. Mi.ıhim bir kısmı da kapının ö 1 t rdı. lVlavi biı zarfı bana göste • ver? 
idare eden memurun isteğinden nünde beklemekle iktifa ettiler. ! rerek: - Efendime aşçılık etmek ga 
doğduğunu bilenler pek azdır. Ha Nihayet merdivenleri dör<!er dör - Annemden geliyor, dedi, an ıet kolaydır. Önüne ne koysanız 
buki gazetelerde neşıcdilen müla. d'r atlıyan Poverin ayak seslerin 1eciğim Ilcn::loloya g:tti.. Hemş: yer. Her şeyi iyi bulur. En çok 
katların yüzde doksan dokuzu rek "şi.tik .. Salona girince: rem orada oturur.. sevdiği şey hazırlop yumurta ve 
lam maksadile şirketle: tarafındar - Affe<lersiniz .. Sizi beklettim - Çok kalacak mı? ncyvadır. Bol bol sütlü kahve i 
hazırlanır. Gazeteciler gel:rler.. .3edi.. - Zanne.lersem üç hafta kada. ıer, talılara bayılır. Salatadan ho~ 
Yıldızlarla konuşurlar, bJ konuş Ve eliyle bir selam göndererclt :.alacak.. !anır. 

n~lar reklam memurunun tashi bizi bıraktı .ve kapı önünde bekli - Her halde anneniz sizinle 
Annesi, Poveri çek sever. Po • 

ver saçlarını hiç f.rçalamaz. Esa 
sen efendim tuvaletten hiç hoş • 
lar.maz, traş olduktan sonra bile 

hinden geçer .. Beğenmediği kısım. yenlerin yanma k~'§tu. ftihar eder .. 
lar çıkarılır, ilave i l~zımgelcn E.irkaç dakika sonra Pover tek - Tabii • 
parçalar varsa ita ve ettirilir. ıar yukarı çıktı. Bu sefer kmse} e - Peki, siz ~öhrctinizi nasıl 

Tanınmış sinema muharrirlerin 
den Madam Ccki Mart:n, Tiror 
Poverle bir hayli dedik:xlulara se 
bep olan bir müla'kat yapın ştır 

Muharrir bu mülakatını şu satır 
larla anlatıyor: 

''Bu mülakatta vakıa Foks filir. 
şirketinin reklfım müdürü Lı 

Meklinger <le bu!undu. Fal:at bı 
görüşmen:n rckl.im m:ıksadile ya. 
pılm:ş bir mi.ıldl:at olmadı~ını te 
min ctlebilirim. Bu t"'mamiyle hu 
susi bir görü~me id: .. Hatta birçol. 
noktalarmın yazılmaması icap e · 
den bir gJrü~rr.e. J:öyle o!C:ı•Gunı 
bildiğim ~le.le d~i gazctccilil 
merakı bu göri.işm::yi oldıığu git. 
yazmama sebep old:.ı. 

Yıldızla göru~mek iç:n tam saa 
onda Tiron Pc.'lerin evine gittim. 
P over henüz uykuda~ kalkmamış 
tı. Bir gece evvel Nevyorktan çok 
geç geldiği için uyuya kalmış .. 

Tiron, annesi ile beraber, altı 

.ıöz söylemcğe meydan verme.Jen karşıladınız? Şöhret başınızı dön· 
yüzüne pudra sürme7.. Yalnız yü 

.ıanatkar.n yanına ıkoştum. JürmeJi m:? 
zünü· kolonya ile yıkamakla ikti. 

- Size niçin geldiğimi derhal - Hayır. Vakıa şöhret sahibi fa eder. 
söyl::mek istiyorum. Ben buray~ olma;un çok hoş bir şey olduğunL 
:nurahhas olarak geldim .. Ameri · :tiraf ederim. 
:an Cumhurrcisliğine namzetliğ' Söz:ı başha bir mevzua intika· 
nizi koyup koymıyacağınızı öğrer ::ttirmek istedim: 
nek istiyoruz! - En çok hangi sanatkar lan 
Etrafındakiler ''a::aba çrldırd beyen.rsi.ıiz? 

nı ~ .. diye bana garip ga:-ip bakma - Bcyendiğim bir tek sanatkfü 
~a başladılar. Fakat Pover k:ıhka 1arclır. Spens.:r Trassi. 

!:l'>ver şimdi bahçede köpeğin< 
yiyc:cek vermekle meşguldür. Ya 
nına rloğru yaklaş.tığımı görünce : 

- :3ı; köpeği ba ıa Alis Brad' 
•erai, dedi. Beraber çevirdiğimi. 
1ikago Yangını film:nin bir hatı 
..asıdır. 

ıalarla guldü ... V c: - Şar .<ı söylemc~i sever misi . Köpek sütüna içerken bir su::: 1 

- Sizi gör:.derenlere benden se niz? Jaha sordum: 
ci.m süyley:niz. l\füsaade b.ı;•uru - Pek sevmem. Vaktiyle Ncv 1 

- Çev:rdiğiniz filimler arasır. 
'luz da kah·ıaltıya !.adar berabe _vor'.ta b:raz Şan d_rsi a!mışt m 1 lan hangisini seversiniz? 
.:lüşünelim. P:ogram mı.,ı haz:rlı Fa':at bu derste de\•am cdemedr-. 1 - Yalnız b:r tanesi... Şikagc 
;al m, ve o:ıdan son .. a evet ya!1u Çünkü sinemacılığa l:aşkmad-r Y:l'''g nı .. 
·ıayır cevatnı vereyim. I _vvel ancak beş dolar ka Artık Povere son sualimi ser • 

Tiron il:: beraber kahvaltı saL· zanabiliyordum, Tab'i bu para ile n:ıl: vakti gelmişti: 
;una ge;tik .. Kahvaltı bir köşede mus·ki dersine \"Cr:Iectk paray - Ne tipte genç kızlardan hoş· 

bir masanın üzer:nde duruyordu . ıercmezdiın. lanırsınız? 

Tiron bend:n izin alarak sabah - Sıhhatinizi rr:uhcı.faza içir - Bayatta muayyen bir gayesi 
gazetelerini karıştırdı. Sonra bir ıeler yaparsınız? olan ve o gayeye yetişmek i~in her 
oğlan ~ocuğu göstererek: "Bakı • • - Tenis O) naraıı, 1.ı:lar~c oy ·şeyi feda edenle{'den ... 

-Ho_....,.....liv-utu-n -bı-çkı-n -kü-lha-nb~e~ 
kimler? 

"Çı1' maz sokak,, filmi kabramaO' 
tarının, Nevyork'un en aşeğılı1' 
adamları olduğunu sanaoJat 

aldanıyor t 
l Iolivutta çe,·rilcn bir film vardır: I tılmamı.ı; Nevyorkludur. ~,~ 

,;lkmaz sokak .. Bu filmi seyredenler !erinden hiçbirisi objektif ~ 
ılmdeki bıçkın külhanbeyi rolünü çıkmadan evvel filmde tasVft' 
ornıran beş delikanlı ve bir gen~ kenar mahallelerde ya ~ 
:dZı tabii unutma.nmlarclır. Filmi B bunl .... 1AI 

. • . una ra!:'lllcn ara Y"""" .ı 
-;eyrcdıp çıktıkları vakıt bu altı 

1 
k 

1 
t . • :..-t ~ gc ece o ursamz cnuz J:CJY,.. 

~h ın ;\'c\'yorkun en aşağ1 tabaka· .._ _ _..1retl~ ic;tisna etmek şartile, mu,... 
,;ın1 t~il cclen insanlar arasından tam bir külhanbeyi eaasına 
aranıp bulunduğunu ve oradan Ho· olduklarını görürsünüz. ()ılla.t' ~ 
ıivut stüdyolarına ~eti~ildiğini san· ta gürültücüdürler, kabadıfıat'iJ; 
mı~lar, bunların obJektıf karsısında k t . d" 1 0 _,, ~rdü~ 1 ~ 

.. d l'k 1 1 d ld .., .b. ·e sız ırer. ıuan go ~ 
~un e ı · 1ayat arın a o ugu gı ı 1 k"t k d'I . d k _, ... rsınıı~ 
:1 d ki . . fil . b ı en ı erın en 01AO 
ur u · arına ve onun ıçın ı mın u b" d Gerek kor 

, d b"' _ 1 ld ğ hük ıraz a acırsınız. ca ar ta ıı re guıe o u 1una · k tamamen y 
. 1 d. r k . . . .... h" 1ere. acımanız 

rnebötmışl erd '~:ld·.a ·a,~ ıkş~n ıbç yuzltu kı5 Bunlar bir karıncayı bile jııci J 
tc y e egı ır. a ·ıa u a ı · ı c{iJ'iı 

:ilik çete efradının altısı da su l:a· I {Devamı 14 iJtı 

Billi Hnlop, ynrının Pol Müniai sayılıyor 



bir dalgırın deniz altıncla r<'slm almağa mahsus ma
• Burada, bu gar lb hidJsenln safhsJarmı görUyonu-

Ofla 
~ ''-~ deniz altında fotoğraf alma mUtelıassl!ll bir Amerl. 
l '... de bu ut bir gemi nln gün~rtc 1 üzerinde denize glr

Ott. Jl..~aılyet tc görünüyor. 
• ~ deniz sularinm cliblne dalını,, fotoğraf almağa ha-
~ bir Dlahfaza lters inde bulunan makinesi deniz altın-

~"'-\. ':-ıaratar tesbit ede hillr. 
~ t~•totraf t<'kmeğe baııı lamasından bir az sonra mrydana 

\ tlknıış 'c fotoğl'af çının üzerine atılmı.,tır. 
e kolOllıbl) a Unh ers it esinden mezun olan Otls Barton 

bir Grefa 

Garbo olabilir 
Amerikan sinema muhitin<!., .. ·• 

)uz itin, isterse lklnt'I bir Greta Ga,.. 
bo olur, drnJJmektedlr. Fakat o, bir 

tiyatro, artisti olmakla beraber bü
yüz bir yıldız olmak he' esinde de
~ldlr ' 'c tayyare fabrikatörü mil. 

denbln dibinde yalan drt>ildlr. Ken aW1le beraber lklncl bir fotoğrafı:, 
da buhuuuaktadır. İtte bu re8lll1 al &11 ve kipekbahğmm elinden Barto• 
nu kurtaran bu lklncl fotoğrafçıdır. Barton bahkla mUt'adele ederken 
makinesini elinden bırakmıJJtr. Köp ckbslığı bu maklne)i derhal yut
mu~tur. 4 - Köpekbahğmnı fotoğ raf makinesini hazmetmfıJ olma.'lma 
lmkin yoktur. Oburluğunun kurbanı olan ha)"·an kısa bir zaman aonra 
ölmüş ,.e t'escdl suyun yizllne çıkın ışhr. Barton ,.c ukada~ı balığı ya. .. 
kalamııtlar n sahile kadar geımı.ı- rilr. Burada Barton makinesini blı 
kıskaçla balığın kammdan çl!. ''-""." • istemiş fakat mu,·affak olama-
mıştır. 5 - Sonra balığın ;. -ı ı!qllmlı \'e makine ~ıkarılmııtır. 

Bir senede 2 4000 

elbise giyen kadın 

Plltln ıııll(1t yıtılr cııı 
llarlo olell bir buçuk 

llf'ne oldu. Bu ı;iln, ~eni 
bir ~ .n Harlo me~ dan:ı 
c:ıktığı haber ' 'eriliyor. 
llop Holmrs lsmindf'l.l 
bu kız 19 ya.,ındndır 

,.o A nıstralyah bir 

ııınnken 'e tiyatro ar-
1io;tiı1lr. ('t"hre!ilnde ha

J,ilmtt"n C'tn llarhı~ a 

lıih·ük hl r hen:ıf'rlil>: 

l'nlunıhıi!u ı;:lhl tın' u 
, ... cı ı1<1rtl de onun ka

dardır. 

ınııı Hele-n Bey Pol bir senecle 20 
bin elbbıe giyip çıkannıt olduğa f. 
çln gurur duyıoakta ve birçok ka
dınlan kıskandırmaktadır. 

Mis Helen meehur bir kadın tH
:. '.Alnln canh mankenidir vo ömek 
yaptığı yeni moda elltflll!lerl arkaıııı
na giyip ıııalonlarda dolatJmaya me
murdur. Her gün, sababtaa akp • 

nıa kadar clll albnıt kadar muhte
Uf elbl~yl giyip çıkaran, salonlar
da, ıııergllerde, maiazalarda ,.e ter
zlbanelcrde boy göeterea Mis He -

na resme bakfığınrz uman rn·«'ll bir !tf'Y an

lıyaınıyaca~'mız. Bu, ne boksta J:Özlerl'1e yumruk 
yeyip pamukla bağhyan bir z.-ncldlr, nt.IJe suratına 
iki kar t•pu yapıı>tırılmış biri. 

Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız dJi'.;er res
me bakın: 

yoner ("arls Feyrt'nln oğlu Rlçard
la gizlice cdenm1şt1r. Jen, bununla o kadar prur duyu

Reslmdc, kocaıHyla bera~r tay- yor ki yorgunluğunu bile unutuyor. 

• yareye blnerlu~n glirillUyor. 

Sokakta görseniz dönüp arkasmdan bakmak 
lstlyeceğlnlz kadar güzel olan bu kadm gece ya.~ 
tağa yatarken bu şekle girmektedir. Çünkü 'iica
dunan her 7crlnl ayn kremlerle oj(up nnp sarma. 
lamadan yatacak olsa ertesi sabah o kadar gilzel °' 
kalkamıyacakhr • 

\'eni 

bir 

Cin 

Harlu 

meydana 

çıktı 



Ak§amlnrı meyhane şekline giren 
lokantanın nispeten tenha olduğu 

bir saatte yemek yiyordu. Bir yan. 
dan da oparlörle plllk çalınmaktny
dı. Bir arnlık ganon yanına gele
rek, ikram olsun diye: 

- Size ne çala) ım bnynn? dedi. 
Ne istorsinlz? 

Müı;;teri, garsonun kulağımı eğil
di: 

- Bahşiş hakctmek istiyorsan 
yarım saat için lokantanın bütiln 
plaklarını çal ve bir yere sakla ... 

Hakll:to vaır g 
Karısının ısrarı üzerine onu ba

ra götürmü§tü. Bir aralık kadın: 
- Bak, dedi, barın sahibi de dans 

ediyor. Halbuki sen benimle bir 
defacık dans ettin. 

O esnada hcsab puslasmı tetkik 
etmekle meşgul olan adamcağız 

cevab verdi: 
- Ben barın sahibinin yerinde ol

sam g~bck bile atanın! 

snıne<SJnn 
yavrus\YI 

Ana sinekle yavrusu salonda u. 
çuyorlardı. Bir aralık ev sahibinin 
çıplak bafimn kondular. Ana sinel: 
içini çekerek: 

- Hey gidi hey! dedi, dünya bi
le ihtiyarlıınıyor. Bir zamnnlar §U 

Uzcrine konduğumuz yerler orman
lıkti, 13lnıdi çöl olmuş! 

Dml!<8ınsı~ 
Kasadar çek-0 baktı: 
- İmzanızı tasdik ettirmeniz la. 

zmı. Dedl. 
- Kime cttire)im? 
- Maruf bir dostunuz yôk mu? 
- Tek dostum yoktur, ben icra 

memuruyum! 

llin<llf :fııkir 1:00uj;;"Ullu alıstmyor! 

RESİM SEUGISINDf~N ÇIKARimX ... 
- l'miyell olunuı rica e<l<'rim ! nana öyle} i~ ccrı.: gibi ıınsıl bakı~· orsunuz? 
- Affedersiniz ba) :ın. su ınod em ıre im srrgisiııde ö;>1c ncnib a,a dın re imJori ı;ördüın ki, ı;üzlcriml 

4)icc bnkınnk 1\:C Allahn \ikrclmc.k lil.z~~u du~duml 

davı 
- Ze:ı:ceniz r.ılıatsızdı, nasıl ol

du? 
- Sinir hastalığıymı~. !Doktor 

bir vizitede iyi etti,. 
- 'Ya! nasıl tedavi etti? 
- "İh Uyarlık alfımcti,, de) ince ı 

karnn i)ile§ti. 

Dnsaf 
Adam fena halde hastaydı. ıKanı-

.sın:ı: 

- Sana bir limonata yap, dedi. 
Jsı irwmccl - J~bonuıı H~·a 

- ~apamam. Ancak cenazen gü- r-\ıtl!ı l\l{'hmcclin ruhunu ı:.n.ğı~blli-
ınli hclva yapacak kııde.r fe.kcr var yorum füı. bir s:ınttir gar o:ıu bu -

rnya ı:at"Immndım. 
~eırsn 

C:\·dc ••• 

ts 
- !ş .nedir, sermaye .nedir? 
- Meselfi sen bana yüz lira vc-

Doktor - $z ~e J•ahnlmhk ,.:u". 
Ilr.s';ı ('ıi '!n) - l'n tiiı.dcki 

nı b~mın. 

.rirsen tıu bana bir 5e-.rmaye olur. 

- G~~ ıhafta aldı~"tlll ıtabakla Sonra senin &,-; parayı bonden aln
ı:_ııan biraz dqba hı:üıf olanlarını • J bilin~ ibi:ı' :i§tir. 
tfyorwn. \'ar ınu ııcııba'! 

ıeı ı: ı ~1~ teır.11.rıe etler! 
- Fransız karikaturU -

:bldl.a r:ı ~:· ,ıı::ı b~~nmrr-.. 'l c;U s
:ı.t~c eJ~r sn· : ıi::? 

Karı koc:ısına söylen:.li: 
- S •n de n" z;ıman a!;zını nr.san - l{ızuna r i; :ıııı_ı n!Jıgırn:ı <'01t 

-ınnemlc babamın aleyhinde bulu -1 m r.munum. Jfay:ıtrmdn tam yerine 
:ıun:ın. Onların mcthcdllce !c hiç >arfcttijim b'r parn diyebilirim. 
'Jir ş )"!eri yok mu s:ınlri? - I~ı.,m:z mc .hur il>ir piyanist r. i 

hO"''.l:JI C"V:ı1> v •rdi: ?ldu? 
- Vnr. S ni b:ın:ı \'C'rın D" ~t l<'tr. - H.ıy1r. Kızıma piyan6 a1clıl:t:ın 

a:: mlişkUı:.t çıkarınam1J::ırJ1, D_n ilı: ny f'Onm yanımızd:ıl.i c.vi ) arı 
iyilfülcrini bllcmeJlı=ı. fi:ıtın:ı s~tınaldıı:ı\ 

Otele girdi, bir oda istedi ve kfı
tibin uzattığı defte.re ismini ve nd
resini yazm:ı.:Ya ba"l. dı. 

Fakat birden bu b\i ym-ıda b1ra. 
karak paltosunu ve şapkasını gi) ip 
l~ıdan çıkmağa d:wr:ındı. O~cl kfıü. önledi: 

- Ne oldu ba) un? bir reyC' mi 
gUcE>ndlniz? Ne kusur işlt'dik? 

- lsmimi yazıırkon d<'fterin üze
rinde bir tahtakurusu dola arak 
hangi odada yattığımı la' kik ot -
meğc çalısıyordu. Eöylc tir otelde 
yalar mıyım hiç? 

iF'~nn L9' 

!Dk 
- Ne harikulade kadıll~ 

ui~ e kadar kimbilir kaÇ lci ~ 
öpmek milc;nadcsini ııJıılJillll 
· al varını lır. 

- Hayır, siz ilk ınUsaaae 
siniz. 

~~onon®e 1 
p rı ş m <a.1 li'1l Vil ~ 

G"IlÇ kız otobüse binince 
nun arka!:ındnn arabn) 11 

ı tiyen ya lı kadına: r 
- Komple bal o.n. dedi, ~ 
GPnç kız müdahale etti: 
- O b nim .annem ... O dıı 

' b"'ni annemden nyırınak 5st 
'nlz b .. t:ı il... -di: 

Dil +çj hazır C('\'tlb bir\ 
- A~ ıı-ID:ı.m t" bii. dedi· 

, .... ne bir k'zı aruıc~ındrn 11 

'md:ılalığınd:ı buluıunu tıtıt1 
!llanım. 

Ve@!IQ>~li' 
Patron, dün beş ~ 

.ı üncü defa olarak :rncIXl 
ba ında U) kudn bulunca tııD JJli 

- Müessese-mi yatnkh1111c 
dımz? 

Memur boynunu bUkt~: ~ 
- Affedersiniz C'fE"ndiJ11· 

"OCU "um bütün gece bcı:İ 
dı. Ilı 

- Ya? öylC'yse çalımn:ı.l< 
raya g ldi ""nb z:ıman coc 
da getiriniz J.j U) um:ınttlt 

~sun! 

tı.rı: GECg 

G":-e bekçi ,i - Affet ~lf 
'frr.ıi s nede ıbcri seninle 11" 
~e irınl"l: ıi~in ılı<>r ~are)c t 
dum ama booi anc.:ili bıı.., il 

... J,:ı.rdıl.ar. 

Z<'ngin adru::ı!n klZl, babasına yal. .........._ :><..... 

J 
•• ,,,jjl. 

vardı: sııv ' 
- Niçin kızıyor !.ln baba? o ço- - Bayan ceza ,-~~ f 

cu!{ ciddi biri; benimle nl~nm k (ttc 60 ki!oır~!.~d.:n t j 
istiyor. Maksadı gönill cğlcndirmC'k 

1
yorsunu::.. ı') 

değil. B nim param ve senin ono - Nnsıl olz:.r ~· O'-
w. • , • , • ..ı h , ,_., __ ,Jbi!C ~ 

verece •ın ı le rahat rahat va tvn- •»neu "'"- n on uı~ • • ;j.-J 
l ·ıC'c"ğimizl sö~ lüyor. - k::ifo: ll:ııt: 

Suflör ailesini o nk5nm tiyatroya getirıııi~ti. 

lira 
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liraatBankası bir yılda züraa 43 milyon 
r.. 1 i ra ikrazat yaptı 
I Utkiyede mahsul vermiyen işlenmemiş foprak
~<ıtın YekCınu 11 buçuk milyon hektar tutmaktadır 

V AZAN: L. Busch 33 Yılını vı~1~iler ar:ısııda gaçirmiş ~ir Alınan seJ yah 
- 4111 -

,_ ınrıcı k'· 
.:oıı.. oy ve • 1 c 
''!{~rest ne . zıraat kall:mma 

tur ki umumi masraf yekunu· 
:aran yüzde 2.853 tür. oy kan §rıyatından bulunar: 

lııiUr 8Cfc~brrıınası ve zirai kalkınır 
ı:ıı, ... b erli~. d ... aı~ gın c m:ıli plan 
)an . " a1lı •• 

T • 
~ ·si muh:ısebe bütçeleri 

ıhaa· eserde dikkate ş< 
1 nıaı· · · t · l · l'ilt . uınat mevcuttu.. .:ıraa ış erı 

~ kıyed 
i ardır, \' .c 12.355.376 köylü 1936 senesinde hususi mubabe-

'
'latiati,_ıa~ı 1935 yıhnm 
5 5 ıı; crınc nüfus be büt~clerinden ziraat ve bay-
. dır. nazaran yüzde tarlık işleri için 871.231 lira s:ı.rfo-
?ıt,., 

l ıc tut kö 1 
l Oy nur yer 34.876 tlır. Vasa-
ıtoy usu 354 .. 

e dij tur. Ve beher 
}°c ~~ §en va • 

~ ltiı0..... satı mesahai sathi
''-'Ctrc ·· 'l'iir\· ınurabba:tlir. 

)aııi . 1Yc umu .. 
) 111c gU 

1 
rn nufusunun faal, 

)ijiql!c kırıt ç c uğraşan kısmı 
te:c Sı i ~okuzdur. B,ınun da 

r • zıraatıc iştiga~ etmek-

lunmuıtur. 

1937 senesirde köy bütçeleri v~ 
zirai işlere ayrılan tahsisat ta •'~o-

şürde ehemmiyetli bir yer tutmak
tadır. 

' Buna nanran ziraate ait mö!:

raflan umumi bütçelerinden tefrik 

edilmemiş Edi;:ne, İstanbul, Kars, 

Malatya, Rize vilayetleri ve 1937 

Fakat ne için? Yiyorlar mıydı? 
Ilalllll~\İ Polıua bar~a kendilerinin 

1 yamyam olmar1kıa~ını kat'i suret
rı ve masraf yolları ilave edilmi~ ve l lc temin ctır i. O ha:Je ayine ne 
vilayet varidatı hususiyelerinin is- i<:in böyle bi ı:ın ~ocuk götür. 
tinat ettiği kavanin, ııizamat, mu - . meye mecbur rduk? 
karreratın bir bibliyografyası yapıl 1 IJ;.itün r.le! :ıyrct ve tehdit. 
mış, köy kanunundan zirai va~ifelcr ı !erime r:ığmc ., ülüm çocukların_ 

vo rnridat membalarr alınmıştır. ı dan birinin E ı Doh'.l ayinlerine 
niçln lazım ole ınu Bohua bana 

Almanya ya 
casusluk suçile 
Danimarkada bir sivil 

polis tevkif edildi 
J(openhagdan bildiriliyor: 

1
1.ıir türlü söyler ~ li. 

Bunu herhalc""" yine csraren~iz 

l Bohu . Bohu b.:·~ ıleri:ıiıı yerind~ 

anlıya bilecektim. 

Gizli Bohu-Bo'1u ayinlerine i~ti· 
rak edebilmek içiı1 en büyük şar· 
tın bizim Pohua~ ·ı hilakaydü şart 
tabi olmaktan ib--ırC't olduğuna şüp· 
he yoktu .. Bir ecı::!')iye, bir Avrupa• 

Danimarka gizli polis teşkilatına lıya belki hiçbir z:·r..1an nasip olma· 
~e~sup b~r şahıs~~· bir a\~at v: r mış böyle bir fırs: tı knçırmamak i· 
hın ecnebı olmak uzere dort nazı çin, filhakika, benim de yapanuya· 
tevkif edilmiştir. cağım fedakfu"lık ob.maz . . 

l'Utki 
la~ Yenin .. 
· titıdc 'h Yüzde d:ık~an beş 

' 
1 tacatı zira'i ~addcler-

ele köy kanum~ tatbik edi:miyen Belving ismindeki bu sivil polis, 

Muş ve Van vilayetleri bütçeleri Alman casusu olmakla itham edil-

Onun için yeni:.len merak göste
rerek fazla sualler rnrarak Pohuayı 
tekrar ürkütmek, belki de yapacağı 
hayırdan geri döndürmek hiçbir su
retle makul olmazdı. 

ltcr 
sene a" 

~tlcQn Utülüp ekilen t• prak· 
~İ'lrlar u l0.49 ı.211 hr"!~;:-v-dır. 
tr~ıar' Yayıakıar 

44_329 • otlak'a ve 

hariç olma~ ıizere umumi varıdat 

yekunlar n:la'.l ziraate ait masraf

hı ryekfı:ıu 7!'.''!.260 lira yetm!ş l<ıı
lar yekunu 798.260 lira yetmiş ku-

mekte ve suçu Alınan muhacirlerine 
dair Danimarka gizli polisindeki ve
sikaların resmini çekmiş, avukat 
Pontoppidanla beraber bunlatı kop
ye etmiştir. 

Bu sebebledir ki Dohu·Bohu ~yin
cilerinin hiç de iyi bir maksakla a
ramadıklarına şüphe olnuyan biçare 
ölüm mahkOmu ikiz çocuğu bulmak 
hususunda Pohuaya her suretle yar
dım ettiğimi itiraf ederim. Şu ka
darım da hemen s<;ylh·eyim ki bi
dünyaya gelecek küçül~ Polinezyah 
yalıyı hakikaten öl:!i.irec;!k olurlarsa 
hayatını mutlaka kurtarmaya da 
kendi kendime karr • ,·er:niş bulunu-

jilbert c. 'ası ·nuharipleri 
~~. rıı .. " ·42J hektar tutar. 

\r\'a 
tr \'c b • hah!Seleri, zeytin-

r, () aglar ı 
tıtıan1 .ı 20. 740 hektar-

' .,,. ar 9 169 . 
~ 1 •ııahsı.ıı · .859 h<:ktar-
h 

1
·152.s67 ~crnıcyer. topraklar 

'llltıcı, ı. ·· cktar tutmakta.dır. 
llıtıt .,,<ıtc sUr··ı 
3., tllcaaıı u en tcpı ·.t"klar u· 
ııs aya 

lıl ' <ırllıan nazaran yüzde 
•· "er lil.r Y" ""htı. ?tıc:r-cnı uzdc 12.02, malı 
... "lt er .. d 1 6 
""1Ct' • OtJ yuz e 4, 4, 

Ticaret odaları gelirleri 

Ticaret odalarının gelirleri yeku

nu 711, 355 lira seksen altı kuruş 
lutmaktadır • . 

En yüksek gelir birinci derecede 
!stanbuldadır. 201,591 lira tutmak
tadır , 

Zi:·aat bankasının ikrazatı 
l b:t ~d Uklar, yaylalar, 

'11! SClcri c 58.12, sebze, rney- Z ·~-:t Bankasının yaptığı Ta-
Hl~d • ıcyr 1. c 1.47 d' ın ıkleri ve bağ- rimı:al ikrazat 1924 sene.sine naza-

ır. z· ran üç misli fazladır. 

itaat V 
.. ekaletinin bütçe 
,,~. 

~ıYtti 

o yılda 16,400.562 lira ikraz o

lunmuşken 1937 de bu yekfuı 

·12,979,793 c baliğ olmuştur. 

ı~ 
~·~• Bu yek!ln diğer ikrazata nazaran 
ısa d'ıı )titnda 2- . yUzde 33,30 dur. 

h \>c ti ıraaf, orman ve 
., Q39 taret . . 
·~t... lir~ ışlerıne 1 milyon 

. ~ "talı· r~ A c 01 sıs olunmuş ve kınına için Iaznngelen mali plana 
11~ arak: . 

trc il. ita zıraate 150.000 hakikaten değerli membalar ver-·'it de "c ol ~ ~h... lOQ 0 unnıuş, diğer iş- miş bulunmaktadır. 
'"' ·~· · oo r 

Bu eser münasebetiyle zirat kal

Bundan evvel de teşrinisani için
da 14 Alman tevkif edilmişti. Onlar 
da Baltıkdcnizinden geçen vapurlara 
bilhassa lspanyaya giden Rus gemi
lerine dair malur.:~t toplamak üzere 
bir teşkilat kurmu) olmakla itham 
olunmaktaydıla:-. 

Yeni neşriyat 

Tabii ve suni 
KurbUran 

Memleke!.imizde Benzine ispirto
to katılmas! hu~usunda tecrübeler 

yapılmağa başlamış olup Alko -
Karbüran imaline muktazi tesisat 

yapmış olan Çengelköy fabrikası 

benzine karıştırılacak ve benzin ye· 

rine ikame edilecek maddeler hak
kmda bir broşür neşretmiştir . 

Fabrika kimyageri Avni Yakalı

oğlu tarafından kaleme alman bu 
e~cr muhtelif memleketlerde Kar-1tc 6 

1 bıı l'tıiltt ıra kon ulmtt§tur · Broşüre ayrıca, idarci umumiyci 
·Sss.4 ar 1925 de birden . • . . büran meselesini teşrih ettikten son-

lgl 21 liray .. . . \ilayet kanununun ıdarcı hususiye ra memleketimizde de yapılabile-
S d a yukselmıştır. . , .• 

c htı kısmından zırai vazifeler vılayet cek işler hakkında malumat vermek 

yordum. 

Uç dört gün hizmetçiyle etraftaki 
küçük adalan dola~tık. Pohua ci
vardaki adalarda ne kada:· gebe ka· 

ların zaten yarı çıplak l·ı\~ı:::tleri 

içinde bunu gizlemeleri p • .- t:e k:ı bil 
değildi. Zira ikiz doğuraı.::ık i,a ıı.~. 

karnımn mutat ha, icindt' J ;:\~. !, 
şişkinliğinden tahmin edil cı 

Gariptir ki ikiz çocuk bı·1 r 

ca Pohuadan ziyade bu t ı; ' -se 
fena halde canım sıkılmı~· . Ç · · ü 

Po!inezya adetleri dünyap " '· r 
gelmez tekrar gerisin ge ···~· ·' J· 
duğu bu biçare ikiz ya· ...... u 1 la-
mazsak Bohu-Bohu ayi ... · iı.i 

dm varsa hepsini sorup araştırdı. . k b"l 1 cak 
t · d v "h · 1. 1 1. p .. 1emız a ı o rruya ·tı. 
kız ogtırması ı tıma ı o an >ır :ı 1 

!inezyalı bayan bulunmıyordu. Di· ı ~'ihayd_ l ~~~:·:ı _ !·~-- .''. i,ı:d:ı ' . 
yeceksiniz ki bir Polir.ezy:-ılt 1 ··' a· memul e~~ı~ ece~ h~rıku , 1 
nm ikiz doğurup doğum~ "· . ~~ I zeka esen go:terd~_kı bun:.ı ~ıhı ... . · 

reden malam olabilfyor? ı.::·;,: :::1a, meden geçemıyecegım. 

Polinezyalı sihir';·ız karılann ne o- Civar küçük adalardan ' ':rar eli 

lacağım evY~linc!e:ı iJiln:edikleri dün boş ye meyus bir halde c"i · ·• 

yada ne Mdıse v:ırclır kı?!.. müz bir günün ak~amı F .ı .,.. 
Pohua vakıa küçük a<' ·:: ' ;ı hrr d b' t • · · ~ ··ı·· 1 · .ıu··. . . en ıre ~ey anı ., :- gu uş t ;.ı 

uğradığımız köyde sıhırbaz l\ c _.. ,.. 1 1 d d G . 1 . • • '· b 1-.. 
1
.. .. 1 .. h a· ,._ , k - ı' au ... e ı. Jı.:111 1 . • u 

rılara tur U tur U e IY(' r \.. . ak ed b · •,;!' · ır r 

l 1 1 
.... k F 1• 1 s ncr e u... ı, 

dünyaya ve ecer: mçu · ~o,ınezya ı 

k 
. 

1 
_,_, . . sun? .. 

tanrı çift mi, te mı ge ect:JUennı so-
rup soruşturduy. :.ı cfa, hakikatte, bu - Nerede bulabiliriz, Poh:..~? .. 
nu tahmin etmek sihirbazlık bir iş - Bekarlar Obasında!.. 

değildi. Ben büyük bir hayretle Pohuanın 
lkiz doğuracak Pc..L;,ezyalı bayan· yüzüne bakıyordum. şaşkın şaşkın: 

her şey fcykincle güzellik en baywc 
kıymettir? .. Niçin Polinczyalı bir er 
kek veya bir kadın esmer mücella 
tenini yakıp dağlatarak tatau süs
lerile süslüyor? Niçin sfüü onun için 
her şeyden mukaddestir? .. E\'et. biz 
beyazlar dünyası için de susu ve 
lüksü en büyük kıymetlerden biri· 
dir. Ve, belki ele süs ve lüksü medeni 
yetimizin en büyük incelmesi saya-
rız .•• 

Fakat h~yhat..! Bu hususta Poli· 
~or: .. \rıın yarı çıplak ve yarı vahşi 

· _rından bu hususta çok geri· 
• . r 

- -: ıZ ... 

Zira bir Polinezyalı için süs, ayni 

zamanda, mukaddestir!.. 

Okyanus denizlerinin bu esmer 

'r t 0 nli insanları yüz senedenbe· 

.. ".,. ". :ılılarla ve dolayısile Avru· 

;J:t m · iyetile, beyazların medeni· 

yetil.; ~u.;as ettikleri halde neden 

··::deni yeti bir türlü kabul edeme· 

mişlerdir? .. Neden yarı çıplak vü

cutlarını bile örtmeyi dahi isteme

mişlerdir? .. 

Buna yalnız tek bir cevap yerile· 

bilir. l '-...~ekun 7,143,700 lira. bütçesi, ve bunun varidat ~embala- tedir. 
~~.... -----------

,,~0 C()!jöi~e H AB E R ' I N R E S I M L I Z A B 1 T A R O M A N 1 : 58 1 
';i~:i~~ ................... ~l'a! .............................................. .... 

- Bekarlar obasında mı? .. neden? 
Diye sordum. 

Pohua gayet kurnazca bir cülüşlc 
")ana ş~ cevabı verdi: 

Çünkü mesutturlar! 

Bu saadetlerini vücuda getiren se·. 

bebler arasında en büyük pay aşk· 

adır. Çünkü Polinezyalımn kalbine 

mabutlar bile a~k için hükmederler! . 

lf,~~ "'ı'ı 4 ~.q~·-: .. -rf"'.:::---.......--. ,....--.,.---...-.------...,:----=--. 
o.f t4-v.q~~U.Su. 

e,"'~ri'.çl(. 

. ~t~~ 
\ 

811 FJN.l:ID.4 D/Y.4N/4NI/\/ <i&Nl•Sı A'
TtN/l4 J/~ T.41/Ul/14/o/,R DIJIA /Yofl.OI/ •. 

- Çünkü oradaki kadınlardır ki 
"1er zaman ikiz doğurmaları ihtima· 
"i en fazladır!.. 

Ben hayretle sordum: 

- !yi ama, Pohua, neden? .. 
Pohua kıslm gülüyordu: 
- Çünkü oradaki erkekler kami-

1en bekd.rdırlar da ondan!. .• 
·~ :;: ı;: 

Pol:nezyada aşk ve 
bekarlar klubü 

Daima rlık. sıcak meltemler e e·1 

Dans, /wruparun pasta ve şekcr

~mclcrini kc' · · :an hindistan 

;eyizinin baygın kokusile tala edil· 

tatlı dcnL :.:arının ahenkli 

lalgalanışları, ~arkılar Ye aşk!. .. işte 
0 olinczya den=zıerinin çocuklarında 

ki hayat raşeleri! .. 

Hakikaten rolinezya adalarım 

bir~aç t~ defa kendi mbline dar-

1>~1-i1r.~J Llr A wup::ı plaj hayatı bir 

Dly:ttiç p-:.:j rüya.ı olarak kabul 

·~ssiz, ~aı,jn rÜ)alı denizler ... _fuk· ! · :.!ı•'i\;.iz. 
1 

ardan ufuklara kızaran \"ah~ı ak 
am'.ar. .. daima yüksek Bambu n 

1 

-:.============== 
( !Jct"amı ı:ar) 

. ,.., 
'. ı, ' ,.:.i. \ ,.: · ~ ~' . .. ... ~-· : Iindbtan ccYizi ağaçlarının pü~kü iı! ;,c 

11;: pa'miyelerindm örülmÜ'$ derin A T A T U" R K 
öl~cli korular.:. Garip e!t.mc!• ~;ta~ 
arının ı(ilgelerı.. \'C hcpsı ebedı bıı 

ıkşam içinde dola5ırmı~ ~ibi c:meı · 
. Lenli. sülün gibi, latif endamlı, göz· 

·ri tatlı. \'aa çıplak kadınlar ... 
Böyle t ~ iklim her şeyden e\\"cl 

ir ac:k iklimi değil midir?EYet, öyle· 
lir de!.. 

Dünyanın her tarafında her şeye 
'15.kim olan aşk, srcak melte,mli Ok
/:ın:n denizlerine de hükmeder! 

Niçindir ki bir PolinezyalI i~in 

Albümünün 
3 Uncü tabı çıkh 

Müvezzi,erden 
n ~~eya in)~~ 
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Eğer gemin etmemiş olsaydı canı gibi - 45 -

se·vdiği Jursunu kalbinden vuran 
Giilserin k albini söküp alacal<.tz 

Muhteri bağırdı: - Ilen mi? rı ~ 
_ Gıt! dı§ardakilerl de kov. Bu·\ Sual, bu davetin Jer& 

rnva kımse gelmesin. Sen d~ gele- ~ırttığmı gösteriyordU· ~ 
• N ,.c ~a~ 

j im ucme ! - .ı-;\•et sen. c,, 
bilecek misin? 

B:lrtaz gidince J:ın lmpıya koşa-
Tlrşenln kef ni \'Ucucluna nls rına çalınan şöhretinden mütehcy- nr görünce sarmaş dolıış oluyorlıır· I Onlıırn, Karesi harbinden kalan rak sürmeledi. Sonra tekrar maki-

- Ne zaman? 8 f;. . dl sao 
- Hemen f;ım ··· 

• betle Atal denilen nefis kunıa5 ylçtl. Onu bir kere daha görmf'k Jı. Bu, ,\bdürrnlımıınııı şöhretini t-ski şanıblar böyle knç güzel gece ne!linin yanma geldi. 
lan, lkl yUz bln yazmn kitabı istiyordu. oir lıcııt daha arttırıy··ıdu. geçirtmişti. Murad, hafif sarhoe o- O zamana kadar mnklnede ken-

crm. var. \'Jr· 
- BnnB ihtiyacın rn.I 

mah\'Olan kUtUplınnesl, lınpern. Bu merd adam, sözUnden Jönmc. Bursanın en soğuk günlerinden !unca: disini muayene ederek nek dıır ya-
tor OgUstUn mahalli vclftdetlerl mlş ve kendisine dokunmamıştı. bir giınUn gecesi, padişah oğlu Mu- 1 - J{ara, dedi. Sana bir sır tcv- §ıyacağmı öğrenmek arzusuna mu-

hususta? ·ır#' 
- Geldiğin zaman eli> 

olmnk baseblle tarihi ulüm ve Biraz d:ı Gülscr, AbdürrahmnM raci Knra Abdürrııhmanın r,·indc mi di edece~im. Ama, seninkini uzak- kavcmct etmisti. Fakat elmcll de 
filnundn me~hur olan Bergama karşı içinde tatlı bir meyil duymak- wirdi. Abdürrahmanrn güzel esi - laştır. öğrenrızkton korktuğu halde bu 
bugUn birkaç bin TUrkle Ru . taydı. Gün geçtikçe saddığı kollar resi, kendi eliyle iştihn kabartan 1 Abdilrralıman esiresine bakıp: korku onu makineden uzaklaştıra· 
mun sakin oldukları gayet fnkl içinde onun bilekletini bir mcıı-;ı>. mutena bir mata hazırlamış \'e ('. - Hnydi. Dedi. Git yat ve uru. cağı J'Prde bilakis mnkinı~ye do;ru 

ne mbı· ka\•n.,·an cllcdnin tadını du- fcndlsi Kara Abdün-ahmnnla, bün • Bt>lki hen l'SC\'ketlu Muradı snrnya ·ıti)•oı·du. 

bckliyeylm değil ıni? J'\1111 

- Peki, şimdi geli>'0 ;.cı t 
Jan telefonu kapatU· i!Jıl' 

bcssümle dudakları ger •' 
Jerarsa ell telefollda oJl ranc kulübeleri muhttwi bir hn ... 

)·amamıştı. kar evllidınn bu gecelerini hoş ı;e. kadar götürürllm. t'zülme, cık<'n Dayanam~dı. Uykuda yürUyen 
rnbeznrdır. 

Mnmurf yeti sabıkanın şahidi 
olarak tskUla.p '\"e Atene~·c mah· 

Bur.ıada ihtiyar bir kadının evi- "irPbilmefori için nelrr yapmıştı ne· gPllrim. . bir adam tavTiyle mnkin~~i işletti. 
ne misafir olan Güiıı"r, Kare sili bu ! Ier: .. .. •.. 1 ,Kız boynunu bükerek çık~ı. , :F'otoE;rraf ktıımrna yeni bir pelikUI 

mıştı. Eski nrkadaşrıtı:tlrdll· ! 
edişine mana vercııı1Y0 , 
dnn. ne istiyordu acnbll; 

Annesinin ona eordµğ\l kadından yardım görmeseydi belki h:ır:ı sofrayı gurdugu zaman kızı Abdürrahman Muradı dınli~or • koydu. 
sus blr mabet, blr tiyatro, gayet k ' ok•adı ve: du · u 
mUkemmeJ bir kapı, umumi bir sol~nktn alnca~tı. . ,. 1 . Maldnt'nin mermer mu:ısı ön n-

tl bl t l t 
hadın, Karesı hA.kimınin sarayın- - Aferin cnnım. Dedi. Reni Mu- - Karn, sarnyın list başındaki deki tabureye oturdu. Bir butona 

bu oldu: r' di)'O. 
- Niçin telefon e (Cf 

su sarnıcı e r su eraz s en. raıla mahcub etmedin. Bu gün daha yolu biliyorsun rleğil mi'? - Derhal kl'ndlslnl ı;o 
k d b k bl k 1 da şöhret bulan Gülseri gıyaben ta. bastı. Sonra ellerini detektörUn üs-
ııztn an nş a r şey n ma · ı k .. U _, di ! - Evet, ne var7 

t 
nıyordu. Onu görilnce memleketine ço goz mo ı>•r n. tline koydu. 

mış ır.,, - · ı · Pillıaklka kızın bUtUn gayesi, - O sokağ:n sonundn 'kırmızı bo- u · 
mC'ml isliyor. J.t' 

Madam Gallua. Uı.redlj~~ 
cndl~elendlğini anlıyıın,. oıif 

- Ne yapayım anne· , 

P di h O h lı 11 B 
. duydugu hasretı tazelend . Gülse • Bu temasla kendine geldi. Y ı:u-

n "a r an acı cyı · ·1 d bl k d .., tin boynuna sarılarak saatlerce ıığ- Abdürrahnmnın kendisini affedıp yalı e\'dc Glı ser a h r a ın var. ne tekr:ır renk geldi. Hislerine ha-
K reslye tayin etti. Ye y.anrn.n Aca lndı. nik~hr altına almasına "a.ncttL l Kara Abdilrrahmnn \.•edn<len sıç- 1 ı " " 1 kimdi artık. DüşUndil: o kadnr k ş • 
Beyle lnamü Bcyı terfık ettı. Gülscr gibi feleğin çemberinden Hiç şUp'ltesi.z ki hayatında Kara ka- radı: den sonra ııimdi bizzat kendisinin 

neınen hemen Orhanın mUte- dar lıi~bir •c.v sevmemlfiU. Onun 1 - Nasıl, GUlscr mi? 

.. rıtı' 
ilk cdeml.'m. Beni çagı ,ı: 
bebi no olur!la olsu:ı gı ömrilnil öğrenecekti.. geçmiş, germi serdini tatmış bir ., 1 

madi muharebeleri Kreslnln ,.,ı·"erkcn a)·ak seıılt'rini du .. unc:ı. 1- - Ne o, ~·oksa onu t:ını.,·or mu-fcttan için bu vaziyetten istifade u • • 

etmek basit bir işti. Derhal bir ev. çindc bir yetimlik hissederek ı:ıın- sun? zaptı ile nihayete ermiş gibidir. 
Ekranda hayat hattının belirme· 

sini temin için bir düğmeye dokun
ması Iiızrmdı. Kısa bir tereddUd-

~ım ... Gidecc~m. 
5 

6 
- Sebebi Mari - Ft811 b 
Mari • Franslıı sık sı1' ı Bu mUnaselıeUe Karn AbdUr· 

rahmanın şöhreti bir kat daha 
artmış, hUnkar nezdinde ikbal 
bir kat daha korkunçlaşmıştı. 

ıat gibi bağra basrlmağıı muvaffak ki tamamen kaybediyormuş gibi 1 - Eğ<'r Gülse>r o Gülserst>, kah-
olan GUlser, burada emniyetle ya- ağlar, onun gelirken aya'k seslerini peyi benden ba~kn kim tanır ki. Fa
tııbilecek bir oda, tertemiz bir mes. duyunca çılgına döner, merdivenrle kat onun burada işi ne? 

den sonra bunu da yaptı vo aka • 
binde pişman oldu. Fakat artık j~ 
lştım geçmişti. 

tarını' o ıo:amcına kadnf rdl· 
sö,·lcmemi~ti. Cevab ,•e •• ı 

Eğer yemin etmemiş olsaydı 
canı gibi se'\"dlği Tursunu kalbin 
den vuran GUlserin knlbfnl sö. 

ken ve her sabah, öğle ve akşam i_ karşılayıp boynuna atılır, bir dala 1 - Bilmiyorum, ama, ben kendi 
çin iki kab sıcak yemek bulmuştu. !lnllanmı' sepet gibi tiı odaya ke. sini {;örclUm, pek nl'fis şey H:nra! Ayağa kalktı. Oğrcn~ek arı:usu 

şimdi tekrar içini k~nılrmckteydi. 

Ümrünün nekndar olduğu işte eu fo. 
~oğraf filminde kaydedilmişti. 

Arada sırada bileziklerinden biri- dar öylece sarılı ve asılı gelirdi. - Nasıl, tarif et. 
ni satarak birkaç akçe alır ve bu- - Sen. Dedi. Güzel Karam, rnüs- Murad ballandıra baJian<lıra, yarı 
nu dn ihtiyara vererek bUsbUlUn terih ve memnun ol. Ben kendimi sarhoıs nağmesiyle Gülseri tarif ckUp alacaktı. 

l\la-:ıhnzn yeni bir htıdfse 
işi çok garip bir ınnC'eraya 

virdi. 

bu gönlünU kazanırdı. Günler, harta. 
<;e· lar, aylar böylece sakin vo sessiz 

geçiyordu. 

bahtlyar :ııaynnm. Ön1rUmü ister • deı,kcn Karanm kafasından Dursu
scn sana meze ederim. ' nun ölümU hadisesi geçiyor, tU:rk· 

Şnsiyi makineden çıkararak ka • 

ran lık odaya geçti. 
O gece Muraa ve Abdilrrabman ri Urperiyord.ı. 

1 

GUlser, Karesinin uğradığı istila Gülscr mahalle dedikodularına haşhaşa içtiler. Devamı vnr 

U.zcrine halkın dilinden ve elinden karışıyor. Pencere ve kafes kenar· ---------------------------
Çapraz eğlence : 

"Ölümü haber veren makinl',, 
muhterii doktor Jan DUran, kendi 
hayat hattını bildiren fotoğraf fil. 
mini dcvcloppc ettikten sonra ka
ranlık odadan çıktığı vakit s:ırhoş 
gibi sendeliyordu. 

Yukardan a;ağr: kurtulmak için Orhan diyarına hic· 
rete mecbur olmuştu. Hilnkar Or
han, Karesi hakiminin hayatını ba
ğıelarken Glilscrln de kılına hata 
gelmlycceğini vaadctmiş, bundan ce 
saretlencn 'kadın keneli memleketin. 
do ka~rlaştığr tehlikeden kurtul -
mak için Orhnnrn memleketlerine 

!arından görUlcn güzel başı, tatlı 

yUzU, nefis rengi, mi.!llsiz vllcudu 
biltUn kadınların dilinde destandı. 

Bittabi bu yavaş yavaş mahalleden 
taşıp erkeklere intikal etti ve ho. 
rostan kaçan kadınların bu tıırlhi i
çinde Bıırsanın yegane merakı ve 
heyecanı ol<lu. 

can atmıştı. Hemen onu görmek istemiycn iri 
Gülser, bir mUddet f znikte kaldı. llufnklr kimse yoktu. 

Geçim gUçtü. Elinde avucundaki bir Hatta Orhanın oğlu Murad bile 
kaç pnrasmı da hnrcamı§, elmasla- kaç kere burad:m atla geçip e\•i gö. 
rmdan da bir milttarını satıp snv • zetlemiş ve bir gün tesadüfle veya 
ınıştı. kadının bir düzeniyle Gülseri gör -

( -------2 ı--ı--t--t--t--+--
3 ı--ı--ı--ı--
4 

s 

' .., 
8 
P. 

1 - Sevkedilrcek eşyanın kabı. 

2 - Şeytan için kullanılan tabir · 
Oraya kadar-Hayvanların yattıkları 
yer, 3 - Ç,.o~raltmak manasına ge· 
len bir fiilden em•r - ne kadar, 4 -
Kaba olan • insan ,·ücudunun par· 
çalan - bir musiki~inas ismi, 6 -
Mey\·alann en zengini • Heybetli, 
7 .:.. Dii~ürme, 8 - Cennette hulu· 
nan bir ku~. - Şöhret, 9 - En kü
çük bir insan topluluğu, 10 ~ Bir 
nevi saç kesme usulü · memleket. 

t;** 
- Allo... Alezio. 22 - 23 mü? 

Doktor ornda mı? 
Jan Düran telefon rcseptörii ku-

iağındn, yilzUnde sert \'e zalim 
ifadeyle cevab bekliyordu. 

- Kinı arıyor efendim? 

bir 

~ladam Gnllunnın sesini tanımış
tı. Hiddetini sesinde belli otmemc
ğe çalışarnk: 

- HUrmetlerim madam. Ben Jan 
Dürıın .. Jerarla konuşabilir miyim? 

- l'i:r. misiniz efC'ndlm? OJ;lumu 
çnğırn;,m Bir dakika. 

lımik çok milteassıb bir yer olma. mil~. dedikodulara inanmış, içi iş. Soldan sağa: 
saydı, belki Gülser gül gibi geçine- tihavla yanmıı;;tı. 1 - Gemicilerin çok kullandığı 
bilecek, yürüdUğü zaman yalnız en- tıumd, Kara Abdürrahmanln tabir, 2 - Kavga • Atın ayağında 
damını hayret ve lezzeUe seyre • dosttu. Hünkarın çok se\'diği }{ara bulunan şey, 3 - Yoliyle, 4 - Hey 
denlere göz işareti çaknrnk bir sul. Abdilrmhmanın bir dediği iki ol - kel - isim, 5 - Cüz'i mikdar, 6 -
tan gibi ömlir sürebilecektl, ama, muyordu. Dört ayaklı bir mahluk· Tarihimize 
hnik lbuna mUsait değildi. Hatta bir zamanlar evini taşladı- geçmiş bir hviçre şehri. 7 - frenk-

Onun i(;in Bursadan ba§ka selıi- ğr Candarlı Kara Halil de Abdür rah- çc bir i ... i.m • Şahıs • Pokerde kulla· 
met yeri yoktu. Belki bu yeni di- manı baş üstünde tutuyordt~. . 1 mlan bir kağıt ismi •. 8 - ~a~az 
yar Gülscre tnliU gelecekli. Hem. Kimseciklere dönüp selam bile kıldıran • fransızca sız, 9 - h.ıra· 

ço.vua Amlki hiı.kirnin sarayında bo- vermeye tenezzül ctmlyen Ecebl'y ı dan alın3n • isim, 10 - Merdiven· 
ğan Kara AbdUrrnhmanm kulakln. \'e E\Tnnos bey, Kara A bdürrahma. den ..... • onsuz bina yıktlır. 

4 

5 ,_..._.,.._..,._ 
7~ ...... ,.......":'"° 
8 ı-;;.ı.,,,......,-+,..,.. 
9 

.,....1-T-~t-T-

MUthiş bir kin hcsleelği eski nr· 
kadeşrnın sesini birkaç saniye son. 
ra telefonda i5itti: 

- Sen misin Jan? 
- Evet. Seni rahatsız etmedim 

ya? Vizite \"aklin bitli mi? bekli· 
yen hastan var xnı? 

- Hayır . 
- Beni görmiyc gelebilir mlııin '! 

nıJJ~rı;ı&Jr::• ~ t3 ı mı~:ı•ıı·ı~w.; ma .... il• m~13[![ErmJn ID!JC!i00l3E3Bllüll• •• 
bana b a k m a k üzere., yu· 

kan doğru çevrilen gtizleri iri Ye parlak: 
hafif beyzi yüzündeki çizgiler fevkaHlde 
muntazam; ağzı küçük ,.e etli, kıpkımuzı; 
pürüzsüz cildi, saf bir inci gibi parlak ve 
şeffaf.. Yirmi ya~larmda bir genç kızın 
taze güzelliğinde bu kadar ihtişam bu· 
lunabileceğini hiçbir zaman ~u andaki ka· 
dar kuvvetle gÖnn~miştim. 

Birdenbire boğazım kurumuş bir halde, 
bir tek söz s<;yJiyemeden, ona bakıyordum. 
1çimde artık onunla şakalaşmak gültlnç 
itikatlarile alay etmek için hlçbir arzu kal· 

mamı~ı. 

Şimdi hi diyorum ki, demin ona, is· 
mıni talıiffuz ederken duyduğum zevki an· 
latırken tahtc~:;-mırurmlan •ezdiğim bu gü· 
zelliğinin tesiri altındaydım. 

Onun iki iri gözleri knrşısmda benim 
raşımda hangi genç erkek. gaşyolmaz, 

kendinden geçip - saçma da görünse -

hislerini ifadeye çalı~az? .• 
Gene yünQnü işlemeğe başlamıştı. 

Basını ısnnne e~iş olduğundan yUzünQ 
artık göremiror, ralruz, seri hareketlerle 
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yünün üzerinde i~liycn ellerini seyrediyor· 
dum. 

Hfılfı, brınüde ayakta duruyordum. 
Karmakarı~ık hislerin tesirı ·aıtınday· 

ciı.rn. Biraz evvel aramızda geçen münaka~ 
dan doları şimdi üzülüyor; gönlünü ala· 
rak bir söz dü~ünüyor, bulamıyordum. Bey 
nimin içi sanki bombo~. kapkaranlıktı. 

I fava da müthiş suretle ıcaktr. Hiç ri.ız· 
~ar yoktu. Acaba içimdel:i sıkınt ı, bu· 
nalına hissi bundan mı idi? .. 

Bir aralık bana, yün, işliycn ellerinin 
mihaniki hareketi bitip tükenmiyecek gibi 
geldi.. Hiç bir şey söylemeden karşısında 

dikilip durmanın manasızlığını hissederek. 
uzayan sükOtu bozmağa karar verdim. 

- Buraya, size tesadüf etmek ümidiyle 

gelmiştim, bayan Melike! 
Dedim . Bayatı kPlimesini mah_uc: çatla· 

tarak söylemi~m. 
Melike bunun farkına \'artnadr. Bununla 

beraber. küskün sessizliğini terkcderek; 
ba~mı işinden kaldırmaksızın: 

- Bana mı tesadüf etmek istiyordunuz? 
dedi. 

- Evet .. Çünkü, dün, birdenbire önüme 
çıkan tehlike karşı.,ında biraz afallamı;. 

sizden af dilemeği ve hayatımı kurtardıt'l· 
mz için teşekkür etmeği ihmal etmi~tim. 

Genç kız kayıtsız bir tavırla omuzlarını 
kaldırdı. 

- Te~ekkür etmeğe lüzum yok, erendim. 
;\iadem.ki ben maruz olduğunuz tehlikeyi 
biliyordum. size bunu haber vermek , ·azi· 
ffmdi.. Fakat ne için af dilemek istediği· 

nizi anlıyamadım. 
- Evet.. Arkanızdan koştuğum için ... 

Yakaladıktan sonda ne diyeceğimi, hareke· 

timi nasıl izah edeceğimi düşünmeden. sizi 
harabeler, ağaçlar arasında kovaladığım 

için .•• beni affetmenizi rica etmek istiyor· 

durn. 
-O!. Beni ne için ko\'aladığınızı uzun 

boylu izaha lüzum var mıydı.? Sizin yaşı· 
mufa bir erkek için, yalnız birgenç kızın 
peşinden ko~ak kadar tabii ne olabilir? 

- l 5te burada yanılıyorsunuz. 

- Sahih mi? 
- Evet .. Bir kere ben siziıanımamıstım. 

Ve küçük bir çocuğun peşinden koştuğumu 
sanrrordum. Sizi kovalamamm sebebi de 
şu: Een burada resim yapmağa haşhyalr 
danberi birkaç kere bana muziplik yapan 
bir da\·et-iz misafiri arayıp duruyordum ... 

- Size muziplik yapan birisi mi? 
- Evet.. Bir türlü kim olduğunu anlıya· 

madım .. 
- Nasıl? .. Buralarda sizden ve benden 

b şk b. . . . ') 1 1 a ·a ırısı mı var •... o amaz. 
- Fakat ü~üncü bir şahsın olduğu mu· 

hakkak! B irçok kereler bir yabancı el, tab
lomun üzerinde oynadı .. B irçok deği~iklik· 

ler yaptı.. (Devamı var) . . 

• IB"'" 
H<'rhaldc o) le 0 Jı•' 

Bıı ce,·o.bdnn sonrn 

har elli: bjlı: 
- Peki ama nereden -ot 
- Bir FJ"'Y bildi,;itıı ) s( 

Bano. söylem eğe mzulll 'ş 
için bf'n de senin sır~ 1e 
ettim. Fakat anneler ço 

lirler. lfı!l 
Jerar başını önUnB C'c e 
- Mari - B'ranslıı eı1' r 

·ıııı 
tum. Hareklit?mla ifU 
halde değilim. ,1 

- Utanılacak bir §C'Y ·~ııı 
~ ,,· .. dil" 

na emınım o"lum. 1
"' . " nıll 

kendini suçlu görUyor j,: 
rl • Fransa, bnbası~Ud 
tnrnfından munyene e 

lcdin mi? 
- Hayrr. söyl~rnedl~'.o• 
- O halde mesele ~e 

oğlum bit, bako.lım Jııl' 
cek. 

{(~ 
Bartnz. zil çnltnıncıı !"'~ 

lip kapıyı açtı. Gaıtuıı)1 ,~ 
~ülümscmr>yle kareı11)°9' 
di: 

_ Doktor sizi kabul·~şô•~ 
Cümlesini tamarnl9 ti' • Jt 

~illi kapıd:ı göründü. :u• 

tarak: 6&1 
_ Teşekkiir oderirı1· 

mc derhal ir.ab::t ettill· 1$• 
_ Arkadaş değı1 (.11) 

~ayet tabif... el' 
Jnnla göz gözF> gcl~-ıı~'° 

,.c bir sual beynini o)., 
rnıı · _ Acaba h!Ji~or ,,..,_ 
tıı\·81" Beraberce llıborn ,,r! 

Jan hararetle ötedC':i~' 
ı~· J 

nuşuyor, nrnlarınn g 
1 
.. ~ 

;;ç cıı"' ı r;,,klu;;u gldcrm"ı/~ ~ t' 
ı:-~ ,. • ,.r 
rar onu çok değiıırnı5 , 

buldu. b& J'ıı 
_Yorgunsun gnU •

0
(1>?', 

_ E\'ct. Çolc çnlr51~rt', 
lkisl de zorln guıurıı ie•~ 

hislerini tatlr sözler s;\1 ~ 
1 

lemc'ktcydiler. Gathııı. 
01 

<' 
zun tahammül edcrı1e (. 

za geçti: 1 şııı'' 
- Jan, benJ c;ağırtı\l' J'_, 

Nlcln çağırdın, konu6'1ıtJP' ti 

DUrnn kaçarnıı.k yo ıt'İ 
- Seni çağtrrnııınrı1 ~ 

Bizi biriblrimizdcn ş~lt ~ 
halletmek istlyorun1·. çOJ_ 
zerine ayrılmıştık. Bit' ıf ~ 
e.rkadaım:. Böyle nıaJl~ 
ile aramıza eoğukluk ~ 
saade ctmemeliy1.ı:. pe<' 

r. 
t 

b 
h 
t 

h 
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Dikkat etseydim, Ropenin gözlerindeki 
sezecektim 

En 
Ayidudu köyünün sakinlerinin 

hemen hemen hepsinin gayet gü· 
ze.l kara atları vardı. Küçük nal· 
Jariyle topraklarda ufak işaretler 

bırakarak tarlalarla ilerledikleri 
zaman sık yeleleri rüzgarla dağı· 
lır ve uçuıurdu. 

.. istihzayı 
1'iLsyat S 

tQh1 ar • anraklar, kaza vı ne· 
tıakli cılarıntJa vaki eşyayı ticariye 

Yatında .. 
?e ı b 1 gımırUk mürur tezke· 

b "''""' a, bal• 'Yan sandık, çııual, tor-
htr '1e Ja, denk gibi mazruf cşyam11 
te h,._ Cl11,<;ten bulunursa bıtlunsm 

·• ne 'k ha1411 mı tar olmsa olst111 111a-
bar 0/n büyük miUkiye timiri1ıe ilı· 
l ın; bıtnup malıalli tevzi t'cya tes· 
b ıldiri[d•k 
" 111 ı len ı•c ithaline mat· 

d lırttrıı adi . 14kta tezkeresı ahzolım-
n sonr 

ı ~al' a mahalli mezkureye 
itti ~n~ ve aksi takdirde miisebbib· 
ı,, t•-~ıkında lakibataı kammiyeye .,.z, olu 
tıı~·aa nup tnczkar eşyanın da 

ere olım 
'lll tezL . nıastna dair şeref mer· 
b "etcı sa ·· er ince mıı sadarctpcnalzi mu· 

Yri ı.0 "1ıuznıcıe ifasına iradci .senı· 
" zrer llıakla 1 Padişalıi şerri sadır ol· 

~ .... 
t?ıs•~ Cevahirci ''an bunu bana qtrek: · 
-Bu· 

bi Ci'.ırü 1.radeyi basit bir hMisc gi 
...._ ~ rsun, dedi. 

~·\·et, dedim. Nihayet tüccarı 
l'\lk · ~ndıracak alelade bir güm· 

l~ı. 

" - :ı.ıa~ır ..... \la. ~ııım, asıl dava bura· 

...... "• .... , ribi? 
-ı . 

idare ~ltılata tevzi edilmek üzere 

Abdülhamit de bu noktai nazarı 
mu,•afık bularak ağızdan ağıza if
vaata müasade ettiği ve ta en küçük 
Hınçaklının hile kulağına varan sa· 
raydaki tiyatroyu oynamıştı. Yani 
sadrazamla, Fuat paşa ve Rıfat e· 
fendiyi açğırarak Ropen Cevahirci
yan hakkındaki konuşmayı yapmı~ 
ve ertesi gün de bu iradeyi çıkara· 
rak Ennenilerin ve hepimizin Ropen 
Cehavirciyana müteveccih şüphele· 
rimizi izale etmeğe muvaffak olmuş· 
tu. Bu Ropen Cevahirciyanm bir 
planı idi ve görüyor~unuz ki çok 
muvaffak olmuştur. Yoksa ne Ab· 
dillhamit Ropen Cevahirciyandan 
şüphelenmiş, ne de Kayseriye giden 
çuvallardan dolayı hakiki bir en 
:li~ hasıl olmu~tu. 

Bunlar Abdülhamit, Ropen Ce 
\•ahirciyan, Fuat paşa , ara mda ha 
zırlanmış bir plandı. 
Hınçakhların Ropen Cevahirciya

na tekrar bağlanmaları \'e tekrar iti 
mat etmeleri onun yarınki çe\'ircceği 
dolaplara da kuwet vermiş bulunu 
yordu. Abdülhamidin sadrazamı n 
Dahiliye nazmnı Ropen Ce\•ahirci· 
yandan doları haşlamaq hadisenin 
halk ağzına intikaline bir dakika bi· 
lt: dikkat etmiş değildik • 

Bu kadar mahrem bir işin bu ka
dar aleniyete dökülmesinin elbette 
bir kasda istin."lt ettiğini he ap et· 
seydik veyahut isteseydim o zaman· 
dan icap eden tedbirleri almış bu· 

~ merkezde bulunmalıdrr. 
Istiklalımize fiilen, bedenen, nak· 

~ien çalışmış olanları taltif edebil· 
mek için elimizde esaslı kayıtlar ol· 
mak gerektir. 

Madam Eliz de topladığı para 
her ne miktarsa derhal 1fcrzifon 
emrine göndermelidir. 
Bundan sonra yapılacak iş, O·man 

lı hükOmetinin harict siyasetini ta· 
kip ederek zayıf zamanını beklemek 
ve bir taraftan da istiklfıl davasına 
fiilen kalkıştığunız zaman bizi or
tada bırakmamalarını temin için 
A \Tupa merkezlerini faaliyete sev
ketmek ve bilhassa mandasını kabu· 
le karar \'erdiğimiz Amerikayı mü· 
teyakkiz bulundurmaktır. Bu işlere 
Elizin kudreti kifayet edecektir ka· 
naatinderim. Bu sırada asıl iş mem· 
lcket içindedir. i'v1erzifona dönünüz 
ve Tomayan ile görüşünüz. 
Şimdi yapılak iş ikidir: 

l - Askeri teşkilfıtı takviye, ihti· 
lal harekatını idare için harp plan· 
~arını hazırlamak. 

2 - Aza miktarını arttırarak sür
atle teslih etmek . 
Başka her türlü mese!e geri kala· 

bilir. 

Mintscho Krayiniyat babanın 
atı yoktu. Gençliğinde onun bü· 
yük bir serveti vardı. Onu bütün 
bu civarda herkes biribirine göste· 
rir ve daha uzaktan göründüğü 

uman köylüler ppkalannı çıka

rırlardı. Onun toprakları üstünde 
on iki at çalıımaktaydı. Ambarlan 
kocaman taneli buğdaylarla tıklım 
tıklım doluydu. 

Halbuki §imdi adeta metruk bir 
halde bulunan genit avluda, ya
bancı evlerin tavukları gagalarını 
yere vurarak bir §eyler bulup ye· 
meğe çabalıyorlar. Akşamları, 

yarısı yıkılmıt duvarın üstünden 
aıan komıu keçileri terkedilmiı 

bahçedeki ağaçlann dallarını, 

kendi kendine türeyen çiçekleri, 
yaprakları yiyorlardı. Yabancılar 

böyle bahçelerinde dola§ırken 

Sivtscho ideta şaıkın gözlerle et
rafına bakmıyordu. 

Sivtscho, gümüşt renkte çok 
ihtiyar bir eıekti .. O Mintscho ba
baya ait olan a?n canlı mahlliktu. 
İhtiyarın en son ümidi olan oğlu 

12 yaıına geldiği zaman, babası· 
nın buruıuk ellerini öpmüş ve 
Rodop dağlarını aıarak uzak yer
lere gitmiıti. 

lİrlıiı ~Cllerine gizlice gönderdi
lİıli Ctl ~ükfunetin nazarı dikk:ı· 
'tıl11t ~· Bana karşı da itimat
~tk'ıi~tiiıden hasıl oldu. Kayseri 
1~dCj'e &önderdiğimiz erzak bu 
'tıi.r ~b· Sebeb oldu. Badema için 

tellııiş ~ aJ.rnaıc üzem bu usulü va· Bu vaziyet bana da bütün şümu· 
b~'°'hlik Unuyorlar. Şimdi padişa· lile bir itimat ve emniyet getirdiği 
~lnirı Üznctin beni istiskal etme- için artık Ropen ee,·ahirciyana kö· 
İiak~bcbi anlaşılmış oluyor. rü körüne itaate karar ''ermiştim. 

lunurduk. 

lhtilal çetelerinin de planlı \'e sis 
temli, muayyen hedefler üzerinde 
muayyen SC\ külceyişler tutarak ça· 
lışmaları ve fimdilik adi şakaveti 

terkederek hükumetin nazan dik
'rntini cclbctınemeğe gayret etme· 
leri, emri beklemeleri gerektir. 

Bu talimatı dinledikten sonra: 
-Sen ne zaman dö~ceksin? diye 

:;ordum .. 

Bundan iki sene evvel bu olmuş
tu. Ve bir sene en· el. evet geçen 
senenin bir temmuz akşamı topal 
Laz ar şehirden dönerken 
Mintscho babanın kapmnda .dur· 
muı ve boğuk bir sesle ona ba
ğırmııtı. 

- Mintscho baba nerelerdesin? 
do~,.,. d~ ten Ropen Cevahircivan c ı.: · b" h ft 

·14 ur· J Ropen evaıurcıyan ır a a son-
llıi!e liı Unüyordu. Bu irade tama· ra br ıa: 
d~. \Ok nÇakJar için verilmiş oluyor· _ 308 senesi Hmçaklann istiklal 
aır kaz a lllahiyeti itibarile garipti. yılı olacaktır. Yaktimiz kalmamış· 
~~ aclan mal alan bakkal bile tır. Bütün güzide arkadaşlarımızın 
~~ nıe.rnunına haber vermek iş ba~mda olmaları lazımdır. Aza
bir naıJ:etinde kalıyordu. Bu ted· nın muntazam defterleri olmalı ve 
~·ı d IYatta bir neyi örfi usul ikişer sureti hazırlanarak birer ta 

- Ben de yakında geleceğim. Sa
:ay ve hükUmet nezdindeki vaziyeti 
düzeltmeğe çalışacağım. Teşkilatın 

biraz aleyhinde hareket eder gibi 
~örüneceğim. 

- Burada, buradan başka ne-
rede olabilirim?. 

- Gel!. .Sana Boyiandan bah
sedeceğim .. 

ihtiyarın kalbi acı ac.ı çarpmış
tr. • Ve gülerek na.,·e etti: 

- Bu sefer de beni afaroz etme2· - Mitseho baba metin ol.. Sa-

~·nı:.~ti. nesini idare reislerinde, birer tane· 
~a ~ Ropen Cc\•ahirciyan hak· 

,iniz ya? na müthi§ bir haber getirdim ... 
Deva nfı var Boyianı öldürmüşler!. 

doıah §Up~eyle dü~ünmüıi olmaktan 
...._ Ati rn~teessir.dim, dedim ki: 

r~t:-d·~nı Cevahirciyan, bana 
e ~ ığın tavsiyenamne dolayısi· 
tııı 1 .. \.~ §Üphe ctmi!;tim. HükOme· 
. 41ıne l • 
~bir Ça ı~ıp Hınçaklann aley· 

'lt nr.~ lUzak kurduğunuzu düşün· 
~"in, 

t..: ~n Cevah· · 
·~.tl F ırcıyan cevap verme· 
~td akar <'ğer dikkat etmi~ bu· 
~ i~ti~ 0 nun gözlerinde alevle· 

k.· .. laııa k !1 sezecektim. Bu adamın 
-~ ~k~fillını ters giydirecek 

letneli 1
• ve tedbirli biri olduğunu 

llı.ı h Yiln. 
~l 0~reket l hnçak teşkilatında 
~~da n ve bilhassa Elizde, bende 
• tt:nı na_ gelen bütün şüpheleri iza· 
;-~ b~lt. 'l'e.k_ra~ Ropen Cevahirci
h~ ~';!:.~ır ıtimatla bağlandık. 
·~~ c:uuu~h~it, koca hük~et 
h~l:ak ~.ırcı.yanın elinde bır o
. ~t te gıbıydı halbuki Abdül· 
%, değ·ı~ hareketinde asla aldan· 
~U ~1• Belki blJ. meselenin iç 
r. t;-aka <llnarnın sırası gelmerniş

ııe dexrı.ekt, lfoJ>en Cevahirciyanın 
~Uy~uğunu öğrenmeniz için 

~n benim şifreyi çözdü· 
d~tnıı, • ı). hakkında malOmat 

d .ı~he etti~~n?ısinden haklı olarak 
~ F:l~ırnı \'e bunu Elize söyle
h~~ ~ Yoluyla da teytilata ya· 
~bi biri. ~ennuşti. Cevahirciyan S ~ın bütün bunlar sigara 
~~la ele dar basit ve adi bir çalıs· 
Uıı:ı<!enq. &eçebilecek malOmat ka· 

\ ~ iu~· Tekrar teşkilatın kendi
~ rt\ltala:ı~ temin için çok nefis 
~o:tt. e sıstemli bir hud'a hazır-
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tup, ama zeki bir mektup farzc · 
debilirsiniz monsenyor. Bana 
tevdi edilecek sırlar, bir kağıt 
üzerine nakıedilmi§ sırlardan 

farksızdır. 

Onu kimse açamaz. Doğru -
dan dcğruya gönderilenin eline 

..,arır. 

Cumhurrciıi gülerek: 
- Ya nakil ücreti.. 
Bambo müdahale etti: 

- Araten sefaletten hotla • 
mr bir şairdir monscnyor. On· 
ca paranın değil, kendisine ya. 
p lan emniyetin kıymeti vardır. 

Araten muztarip bir halde 
sörünü kesti: 

- Oh ... Müsaade ediniz Kar· 
dinal 1 

Bambo temkinli ve telaşsız 

bir tavırla devam etti: 
- O şöhretten başka bir şey 

aramaz. 
Araten adeta kendinden geçe 

rek bağırdı: 
- Ne dediniz? Aynı zaman

da yaşamıya mühtas olduğu • 
mu unutmamalısınız. Şan ve şe
ref istenecek !bir şey değilse .dr 
altınla taclandırılmış bir şeref 

idi bir şereften şüphe yo'k ki 
daha çc-k istenir. 

Bambo sözüne devam ede -
rek: 

- Meşhur Aratnimizin yanıl
~ıftnı görüyorum. Kendisi, ya· 

şama imkAnlanru hazırlama • 
mıı bulunsa •bile ben bunu dü· 
şünmiye mecburum. Çünkü 
kendisinin en hakiki dostuyum. 
Hatta bunu düşündüm bile. Yol 
parası da dahil olduğu halde 
iki bin ekil kifayet eder. Tabii 
dönüş için ayrı bir rakam öde· 
necektir. 

Hükumet reisi başile tHdik 
etti ve masa üzerinden bir k~ • 
ğıt aldı. Birkaç kelime yaıdık· 
tan ıonra Aratene uzatarak: 

- İşte size iki bin beş yüz e· 
lıcülük bir kağıt. Dönüş için de 
ayrıca bu mikdarda bir kağıt 

verilecektir . 

Ara ten, neşeli bir ıcıle: 
- Eşi bulunmaz bir zatsrnı.ı 

monsenyor. Bu ıehavennizi aa· 
la unutmıyacağım. Bir manzu • 
me ile de size bağlılığımı i•bat 
etmek isterim. 

- Manzumeni seve seve oku 
yacağım. Şimdi beni dinleyiniz. 

Foskari kalktı. Kabinesinde 
düşünceli adamlar gibi dolaş • 
nnya başladı. Acaba §İmdi, A
ratenc diiJüncclerini söylemek • 
te tereddüt mü ediyordu. Şüp • 
hesiz ki böyleydi. İtiraftan 

sonra hilekar gözlerinde oku • 
duğu hilekarlığile karşılaımak

tan korkuyodu. 
Birdenbire: 

- Mümkün oldufu kadar aU 

• 

klVITlt::cli şey 
Çeviren: Suat Derviş 

ihtiyar, yıkık duvara yaslandı, 
ve başı döndu .. Sessiz küçük evi 
gözleri önünde dansediyordu. Ku
laklan uğulduyordu. Topal ser· 
sem sersem baktı ve nihayet: 

- Onu öldürmüşler mi diyor
sun? Yavrumu kim öldürmü§?. 

- Bilmiyorum. 
- Kim öldürdüğünü bilmiyor· 

lar mı? Fakat ben, ben onu artık 
bir daha görmiyecek miyim?. 

- Onu, öteki dünyada .• Evet, 
ahrette göreceksin.. Ona ahrette 
kavu~acaksın .. Hem de pe kyakın· 
da ... 

- Pe kaykında mı?. 
İhtiyar; kapalı yumruklariyle 

gözlerini sile sile ağlamağa be.ıla
dı ..• 

Tcpal Lazar yoldan a§ağıya git
ti, Mint~ho baba da, taşlan ara
sından otlar fırlamıı avluya geldi. 
Uç senedenberi içine bir tane 
buğday konulmamıı ambarın ya
nından geçti. 

Avlunun ortasına kadar gelip, 
bir dakika durdu .• Kalbi kederler 
içine gömülmüştü.. Yarı kapalı 

gözleri önünde ağaçlar adeta bir 
resmi geçi! yaptılar. 

Senelerder.beri kınlmıı olan te
kt rlek, dayandığı duvard1n ayn
larak dönmeğe, yuvarlanmağa, iki 
tarafı örtülü 1.atlaların ortasındaki 
çukur bir yoMan geçmeğe ba.ıla· 
ôı. 

Ihtiyar, ~cniş aallı koca armut 
ağacının altında oturmadan ıöyle 
bir dolaştı. Güneıten kızanmı ar
mutlar küpeler gibi sallanıyorlar
dı. En u!ak bir riıziarla -dalların

dan kopup yere düşüycdardı. 
Mintscho baba beyaz ba§Iru iki 

avucu içine alarak gece yarısına 
ka.dar hiç kımılCanmadan burada 
durdu. 

Ve bu günahkar dünya üzerinde 
artık nesi kaldığını dliıündü:. Bir 
dilim ekmeği koparıp ona verecek 
bir insan kalmıı mrydı? Biltün bu 
§eyler nasıl olmuıtu? Nereye gide
cekti?. Bilmiyordu. 

Ay çıkıp yükseldiği ve soğuk 

bir rüzgar esmeğe ba~laaıfı va
kit ihtiyar biraz: aüktlnet buldu. 

Bir an, sıcak bir nefesin 'kulağını 
okşadığını hissetmişti.. V c başrnı 
çevirdiği zaman kendisine keder 
ve !evgi ile bakan bir çift kocaman 
göz: görmüştü. 

Bu Sivt&cho idi. Kulakları dü
tük bir halde <ırada duruyor ve 
sanki kendisine : 

- Benim sırtım kuvvetli cldu
ğu müddetçe hiç bir §e~tn 'kork· 
mat .• 

Demek istiyordu. 
Mintscho baba, onun boynuna 

sr.rıldı ve iki ihtiyar dost biribirle
rini anladılar. 

Ertesi gün ithiyarı, §Chre giden 
yolun üstünde gördüler. Beli da
ha bükülmüştü .. Gözleri ktplıırmı· 
zı ve çok çöküktü. 

Sağ eli sırtında iki sepet olguı: 
armut taşıyan Sivtschonu~ yula
nnı tutuyordu. 

Ona yolda iki köylü kadm ilti· 
hak etmi§ti ... Bir tanesi: 

- Büyük lba.ba eepetlerind.e nt
ler var?. 

Diye eord~ 
- Pazara armut götürliyonım• 

ikisi de ayaklannm ucuna basa• 
rak sepete baktılar vo bir 'blnesi : 

-Aman kardcı baksan al Ar· 
mut değil sanki altml dedi.. 

Fakat işte lhcpsi btıydıl.4 :.lfaç
ta 'başka armut yoktu, 

"' 19. .. • 

İhtiyar. Mintldıo ba1* -iolqıp 
duruyor. düşünüyor ve ne yapaca
ğını ~ilmiyord&l4 KıJı geçirmek 
için ne yapsın da l>lru p&Q h• 
zamıın.dı?~ 

Fazla bit paraya ihtiyacı yo~ 
Bir parça ekmek ol•wı ona twy
di. Odun toplar, eıeğine yiikletit 
,etirebilirdi. Esvaplan eakimitti..1 
Fakat onları yıkayabilirdi. iıte 

hepsi bum:ian daha iyi bir çarı btl4 
lamamrıtr. Soğuk bir rtizglr eı

mcğe, armut ağacuun sarı yaprak
lanru aavurmağa başalmzştr. 

Bir cumartesi günü nbah aıı< 

kenden Mintsdıo babanın ete!I 
Sivtscbo ile birlikte te1ıre <!oğtı.ı 
gittiğini gördüler: 

"Bu küçük ihtiyar .ağır: kuta• 
( Ltltf en say/ ayı çeviriniz) 

KAHRAMAN HAYDUD 111 

lar. Bambo lcUiplere selam ver 
di. Sonra pencere yanmdaki tıir 
koltuğa .oturarak Piyer Aratene 
de yanında yer göıterdi. Ka
tiplerin işitemiyecekleri yavaş 

bir sesle: 
- Cumhurreisi hemen §İmdi 

bizi kabul edecek .. Ihtimal bizi 
bekliyordur .. Biraz konuşabili· 
riz .. 

Onunla konuşacağımız 

ıeyleri mi?. 
- Hayır canım .. Senden hu

susi olarak pek iyi tanımadığım 
bir.isi hakkında malumat almak 
istiyorum. 

- Söyle .. 
- Hani şu sana bir m~nzu-

me okumak istiyerek katibin ol
mak istiyen genç Floransalı .• 

- Ha ... Evet ... Nihayet iste
diğini yaptık .. Vazif1osini de fe
na yapmıyor. Ne o 1 Yoksa o· 
nunla müşterek q,ir menfaatin 

. ) 
mı var .. 

-Var .• 
- Sana göndereyim ktndiıi-

ni ... 
- Kim bu adam?. 
- Ben de senden buna dair 

ınalQmat isteyecektim.~ Bu a
famın kim olduğunu lıilmiyo"' 

rum. Kendisin! o mC§hur ada .. 
ırun verdiği tavalyı ilı tanıdım. 

-Kimoadam?,. r---
- Jan dö 'Mcdic!. 

1 

Bambo arlca.daımrn ynztlne 
baktr. 

- Demek onu tarumıyoraUJ)? 
Araten başını sallıyaralc tat. 

dik etti. 
Bambo ilave etti : 
- Fakat bu adamın kim ol • 

duğunu, buraya niçin geldiğini 
ne yapmak istediğini öğrenmek 
lazım. 

- O ... Bu çok kolay. Şairin 
Floransadan geldiği muhakkak. 
Sonra burada benimle beraber 
çalışarak servetime ortak olmak 
istiyen biri. 

- Bunlar bir m:ıskeden iba.. 
ret gibi geliyor bana ... Bunun 
altında gizli hakikatler var. 

- Kendiııini yoklanm. Sanı· 

nm ki kim olduğunu söyleme
mekte artık ısrar ctmiyccektir. 

Bu sırada Bamboya bir ça • 
vuş işaret etti. Bamb..,, cumhur· 
reisinin kendisini be'ldediğini 

anlam:ştr. Ayağa kalktı. P:ycr 
Aratenle birlikte büyük ve mu· 
tantan bir şekilde tefriş edilmiş 
büyük bir odaya girmişlerdi. 

Cumhurreisi Foskari, gotik 
tarzının en güzel bir nümunesi 
olan genit bir koltukta oturu • 
yordu. Ayaklarmdan her biri, 
a~ılc kanatlı, csat\11 bir.er asfan 

i1%erln• konulmuı dört -~ 
btr masa ~nündeydi, l 
, Xrr1t beı y&§lannda törlln\I ~ - . 

• 
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Holivutun bıçkın külhanbeyleri 
kimler? 

"Ç ı 1' maz sokak ~ filmi hahraman
larının, Nevyork'un en aş1:tğı hk 
adRmtaı ı olduğunu s:1nauhır 

aldanıyor 
09"'" Baştaraf ı 8 inridt 

kayabahatsiz delikanlılar \'e kızlar· 
dır .. 

lçlerinden en müstaidi telakki edi· 
len Billi Halop, Broklinde bir avu· 
katın oğludur. Çetenin en yaşh ı o 
lan Les Corceyin babası Nevyorkun 
meşhur Brodvay tiyatrosunun çol: 
tanınmış bir komedi sanatkarıdır. 

Bobi Yordanm.J'oabası bir garaj iş· 
letir. Aynca altı seneclenberi Nev
york radyosunda sb} ledıği ıoarkılar· 
la kendini büti.in Amerikaya tanıt 
mıştır. Hunt Halın baba:.ı mühen· 

ğiyle pazarC:a ne yapacak.. Zaten 
satacak bir şeyi de yok yanında .. ,, 

Diye düşündüler .. 
.. Hiç bir şey satm alacak ta on 

parası yoktu yanmcla .. Zaten bu 
namıştı da .. ,, 

Akşam geç vakit köye döndü .. 
Yalnızdı. Sivtscho yanında değil 

di. Onu satrniştı. Ve bir mendilin 
içine koyduğu parasını, kuşağına 
yerleştirmişti. 

Eve girdi. Oraya, ~uraya gitti. 
Oturdu, .düşündü, sonra dışarı çık· 
tı. 

Dışarda serin bir sonbahar rüz· 
garı esiyordu. Gecenin içinde iler· 
liyen ihtiyar, bir gün evvel 
Sivtschonun bağlı olduğu yere ka· 
dar gitti. Ve gayri ihtiyari elin· 
yemliğe uzataral~ içinde ona saba 
ha kadar yetecek yem bulunup 
bulunmadığını muayene etti. Ve 
b:rdenbire kendine gelen ihtiyar 
içinde sonsuz bir yalnızlık hisseti. 

Boyiarıdan sonra malik olduğu 
en kıymetli şeyi satarak bir gür,ah 
işlemiş olduğunu anladı. 

Ve oradan dışan çıkarak karan 
lıkta koştu .• Koştu .... Büyük ar
mudun altına geldi. Meyvasız a
ğaca baktı .. Ve onun rüzgarla in
lemekte olduğunu işitti. 

Kuş1ğından, içinde para bulu 
nan çıkını çıkardı. Dü;:ümlerini 
açtı .. Parmaklarını içindeki para
ların üstünde dcfaştırdı. • 

Şiddetli bir rüzgar esti ve bank 
notları uyuyan köyün üstünde u
çurmağa başladı . 

- Budrrarcaclan -

dis, Gabriyel delin babası Italyah 
Jir doktordur. 

Bu delikanlıların hepsi lise tahsi· 
ini bitirmişlerdir. İçlerinden dördü 
lniversite talebesidir. Bu altı kahra· 
.nan IIolivutta muvaffak olmuş ol
'llalanna ve bu şehirde kendilerim• 
')ir i5tikbal temin edeceklerine rağ· 
men, hakiki Nevyorklu kalmışlar V<' 

konuştukları her yerde llolivutun a· 
leyhinde atıp tutmağa ba5lamı~lar-
1ır. Bunların hepsi de Holivut için 
'köyü andıran bi rşclıir .. vakiti gel· 

medcn büyümüş çocuklara benzi • 
vor, hiç bir şeyi tabii değil,, di} orlar. 
Bellı Halop .'burada her şey sahte, 
:liyor, güzel çehrelerin altında çir· 
1dnlik saklı, zevkleri hiç değişmiyen 
rnana.;ız insanlar. Her pazartesi sine 
maya gidiyorlar. salı günü boks. çar 
ımba günü güreş seyrediyorlar. 

~erşembe günü mini mini otomobil 
'erile yanş yapıyorlar. Cuma gene 
ookS" .. Cumarte i \'C pazar çalgılı 

:ahvelerde, barlarda eğlenh·orlar. 

Barlar da Allah için ne bar yal.. Bu 
ranın barlarındaki numaralar :\ev· 
•orkta tekrar edilse ı lıklarla karşı· 
anırdı .. ., 
Huntz arkadaşının sözlerini ta· 

mamhyor. "Bana dansinglerinden 
'1iç bahsetmeyiniz. Orkestraları bo· 
zuk çalıyor ve insanı uyutuyor. En· 
'enccleri köy panayırlarını hatırla· 
ıyor. Kal!!ın bahsine gelince, hurada 
::adın yok, film çevirmeği, meşhur 

olmai;rı düşünen bir sürü ku' 'a var.,, 
Çetenin kızı Bobi Yordan · Ya Be· 
yiz Bol oyna}'lşlanna ne demeli.. 
diyor, soluk almağa, topa vunnağa 
korkuyorlar,, grupun en genci bu 
-;orbada benim de tuzum bulunsun 
diye tenkide karışıyor. "Buranın 

yollarında kaza da olmıyor, otomo· 
billcr biribirine çarpmıyor .. Kimse· 
nin çiğnendiği yok .. Ne biçim mem 
leket,, mütalea,ım ileri si.irüyor. 

Bu altı arkada~ın sözleri Holivutu 
'mdırmıyor, bilakis cğlendi:iyor 

Bu kahramanlar ''çıkmaz sokak .. ~aı 
'°nra "cina}·et mektebi,. 'e "yüzü· 
"'lÜ }'lkamıyan melekler .. i::minde i· 
'd film daha çevirdiler. Şimdi d. 
"beni onlar cani yaptı,, i:.imii biı 

ıilme hazırlanıyorlar. 
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yordu. Yüksek boyu, geniş o • 
rr.uzlan, vücudunun mevzun 
çizgileri kuvvetini göster:yor • 
du. Siyah gözleri 1:arşısındakini 
bir anda hükmü altın;. alabile • 
cek bir p:ırlaklıktaydı. Siyah 
sakallıydı. Saçları aras·na b: • 
yazlar karışmıştı. Sesi gür ve 
sertti. Çehresi nadir surette kız· 
gınlık gösterirdi. 

Bambo endişeli Piyer Ara· 
ten meraklıydı. Cumhurrcisi şa· 
ire bakıyordu. Bir i~aretile o • 
turdular. 

Cumhurrcisi sordu: 
- Siz Jan dö Medi9inin tlcs. 

tu musunuz? 
Araten cevap verdi! 
- Onunla tanışırım ve beni 

yanından ayırmayacak karlar 
sever. 

- O halde kenc!isini neye b • 
ral:tınız. Bana öyle gelir ki ]an 
dö Mccliçinin ilt fatı tütün Av
rupa hükümdarlarının il.;:atm· 

• dan kıymetlid:r. 
- Evet mon~cnyor, sizin!.i 

müstesna olmak şartile. 
- Fa'kat ben hü!:üm 'ar de • 

'ilim. 
- Venedi!:t: bul:.ın:lu~um 

b u müdde,t zarfında Foskari a· 
dının halkta büyük bfr hürmet 
yarattığını hissettiuı. 8"'nra 
yalnız bu k~C::ır mı ya? Eunu 
anlatrruya y~l:uz sa:-ayıruzm 

ihtişamı kafi gelir. ~rnt 

Anj şatoları kadar mulıl eın ve 
mazbut... Yine sarayınız mu 
hafızlarla dolu ... Sorarım. Eü • 
tün bunlara rağmen halk, ihti· 
raza değer bir imparatorun tc· 
baası değilse, eğer bu saray, 
kuvvetli bir imparatorluğun şa· 
tosu sayılam:ızsa, şayet karşı • 
smda bulunduğum zat muazzam 
ve haşmetli bir kral nüfuzunu 
r.aiz .değilse ... 

Fos!cari çenesini avuçlan i 
ç;ne alarak dinleyordu. Arate • 
nin son cümlesi kendisini tit -
rctmi-ti: 

- Kral! 
Bu kelime dudaklarınchn 

çıkm yor, bcyn;n 'e derin b'.r u· 
ğultu ile çınlıyordu. 
D~§ nd:.i: 
- Bu ~air Bambo gib: atı -

m.:.k .c.le~il. Hak;katen tc:k · re 
dcb~r bir zckS sahibi. Daha iı'c 

l:.". -ı d' '}lı :;eL-i-; ve clr-. !: 
istcd:b:ıni anlaması olur şey C:c. 
f,"1. 

~:mra } ül.s:k sesle ilüve et • 
ti: 

Vcnedil:tc kral ye·~ r 
m· ~;ö .. Zıır.ned::rsem olmı) a • 
c.:".t:ır C:a. 

1 Şimdi s"'c!:C:e gele • 
lim: Jan <. ö Kcıl"c;iyi ne 'c:n bı· 

r"lıara·;: bura··a ıı:c1 d"niz? 

- nu rahsi:.lir. 1 k~!.l~r 
t.!ostıırn haratının ço~unu şe • 
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Yeni tertip ettiği büyük mükafatiı 

Güzel gözler müsabak·ası 
19a9 se·nesl içinde yapılacak müsabakaların şüphe 

yok ki en 
Güzel gözler müsab:ıkası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına bastığ gün olan t.uz~n ba~lamış bulunuyor. 

MUsaba:camızın iza;u: 
Kad•n okuyucularımızın evvelce çektirmiş veya yeni· 

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü gibi kesip bize göndere· 
ccklcrdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularımızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 lkincika· 
nundan l l Mart 939 tarihine kadar muntazaman hcrgün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o. 
kuyucularımızdan sorulacakt:r. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği milddet;e, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey-

. lerini beğendikleri göz resi.mlerinin altlarında bulunacak nu· 
marahırı topladığı kuponlarla birlikte idarehanemize gönde. 

rcrek kullanmıı olaooklar ve idarehanem.izden bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri r eyler toplanacak ve 
neticede en ;ok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kil· 
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne ~ekilde yapılacağım bilahare esaslı b ir t ekilde 
izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadm okuyucularımızın göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en ~ok rey kazanan beş ka.ciın okuyucumuza para 
diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

isteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize 

büyüğüdür 
dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz • Bununl• 
hem HABER'e yardım etmi~. hem de hakikaten güzel oıaıı 
gözlerinin güzellik derecesini öl;müş bulunacaklardır. 

) HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek suretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe· 
lesiz bırakmak istememiştir .. 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta
ayyün edecek en fazla rey almış huluçıan beş göz sahibine t 11 

miıkafatları dağıtacaktır : 

Ilirinci derecede rey toplayan göz sahibi 20 lira 
1 kinci 

" 
,, ,, n ıs ,, 

Uç üncü ,, ,, •• " 12,S ,, 
D örd üncü 

" " ,, Jt 10 ,. 
Beıinci 

" " .. ,, 7,5 ., 

Bundan başka bize göz resimlerini gön.deren her kadıl1 
okuyucumuza hediyeler verilecektir. 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin rnüste· 
ar isimleriyle neşredilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce' 
dilebilir. 

Yalnız göz resimler:nin ister müstear, ister hakiki isim: 
lerile neşredilmesini istiyenler her iki halde de bize hakilıl 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idarehaneınW 
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki J11ii· 
tabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri da
fıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut ola.11 
resimlerinden kesip gönderenlere aittir. Göz resimlerini fo· 
toğrafhaneden karşılığında hiçbir iicret öclemiye mecbur 01111~' 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularımız içıl1 
bu mecburiyet mevzubahs de~ildir. Böyleleri, b:ze !otoğrafba· 
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek suretile 
l!cdiyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer eşi zatel1 
gazetemiz.de güzel gözler arasında intişar etmiş olacaktır. 

Foto Etem sizi be:Jiyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Miisabakasına iştirak edecek kadı11 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermi~ ve Be • 
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine ınurı· 
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabıtn111 
çekecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibine "'e· 
recektir. 

yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken-

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mUk!fatı• 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek stl~e· 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanernır 
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya ınU· 
racaat edebilirler. J 
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hirden ziyade ordugahta ge;i • 
r ir. Dağlarda, vadilerde dola • 
ş:r. Daimi bir dövüş, barut ko· 
kulan için.de. Benim o hayata 
tahammülüm yok... Sebebi de 
l.ıu. 

- Demek korkuyordunuz? 
Araten Cumhurreisine baka · 

ra1ı:: 
Korkuyorum diyemem. 

Fakat bu hayat sinirlerimi bo. 
zuy:>rdu. 

- Buna nazaran sizin tek • 
rar Jan dö Medi;inin yanına 

dö lmenizi istesem istikrahla 
rcdd:dcrsin"z değil mi? 

- E..-et monsenyor. Fakat 
bunu korkumdan ziyac.le bir 
sanat memleketi olan Vene. 
c' :kten ayrılmak istemediğime 

1 "'mlctm:lisiniz. Maam:ıfilı, hü 
l lmct reisi Foskarinin mes'ul 
lfr murahhası sıfatile Jan dö 
P cdiçi gibi b::yül:bir zatin 
~ ln ıa g"tmek §Crdindcn de 
1. ~n .::imi ma:1nıın etmek iste • 
r.1e ";J. 

I~ü1:fımet reisi, b:ışile kendisi 
r ~ bir~akım i~aretler yapan 
I m~oya baktı. Biraz düşün • 
~..ıl:ten s~n :-a: 

- Süyan kısası... Veneciiği 

z'.yaret"n zin ı,el;d ı? 

- D.ı ..,üz :l ş-:!uin büy:~:: 

c •· !Jl .. ri. le m: nasebet trdsi i · 
ç"n monsenyor. 

- Hepsi bu ka<lar mı? 
Araten cevap verdi: 
- Biraz da para kazr::nmak 

servet sahibi olnıal: 

HükOmet reisi sözlerine e • 
hemmiyet verilmesi lazıır.geldi· 

ğini anlatan bir ton•a: 
- Pr~gramınuın !,•. kısmı 

hakkında size yardıınJa bulu · 
nabilirim .. dedi. 

Bambo atıldı: 
- İşte erı eher.ımtyt'tli noktl 

burasıdır, mon3enyor. Eğer 

müsaade ederseniz a. iz dos • 
t um Piyer Aratenin şair olöuk· 
tan başka büyük zatları, dahi -
leri ziyaretten ho;ılanan merak 
sahibi bir ıat olduğunu arze • 

· deyim. Kendis:nin buraya kadar 
gelmek istemesi sizin gibi mcm 
leketimizin iftihar edeceği zat· 
lar~an b:rini yak•ndan ziyaret 
etmek arzusundan ileri gelmiş. 
tir. 
Cumhurreiı;i başilc tasdik et· 

ti ve c!edi ki : 
- Bunu anlıyorum. Hatt\ 

s enin Venedikten ayrılman 

mıh::nrlu olmasay.dt ~imdi ktn· 
disine vermek istediğim vazife· 
yi anc:ı'k ~ana verirdim, Bu ha
re~~etim, kenc:isinc it.ır.adımın 

ut'receslni a:ı':ıtmış olmaz mı? 
Ar:ıten ı:erbe:;t bir tavı:l:ı ce. 

v:ıp v:rcH: 
- Beni, seyahat eı1en bir ır.c~ 

~«L!Wl-~ 

"" .. " 
O peratör D r. Cafer 'f e~(jİ 

ŞiŞLt CERRAHI KLtN •• . ıı•7 
Havadar, ucuz hususı ıc•· 

tane, her nevi erkek ,.e l jf 

Jın a:neliyatlan, dimağ. 5 ~· 
estetik (yüz buruşul<lıl 

1
e 

neme, karın sarkıklığı. J''' 
çirkinlik) ameliyatları. ( .ıı-

. oı,..
dın ve doğum). Zaruretı ·rt lara ı 00 de 50 tenıı a .ı6ı 
Şişli meydanı•No. 201, 351' 

rıl en1ur aranıyor 
~r 

, ııt· ..,( 
Bir lı::ıran memur olınneıı .. cıfl P' 

ırrarşı~ının 11arıınclıı Mcık111!cıt· , 
.ıırıdu 2. 3 ııırmaraua mi~ 

,ot 
TfüTUGnUL sosıJ 
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ZiRAAT BANKASI 

~çt -------------------------u k b • ı • d h d ı ı Dmirıönu llall:cvl11clen: 

J mecesın e e ıye 1 - 12 Jklncikiinuıı pcrşcmhc, 13 
) lk ncjkinun cuma \C 14 lkirıcikanun 

~' kazananlar 
._,: C\'\eJ tarihli Lilmcce - • •ecatibey Cad. 20, 18 - Şe,:lrnt 

Çokadar erkek orta okul, 19 - Ha
tice Moral Çe.ngelköy, 20 - Behçet 
Baykut Vefa lisesi 2 • B, 21 - Hay. 
rünnisn Kndlrga ilkol:ul, 22 -
Müfide Kasımpn§a 23 - Ömer 
Ersun Sirkeci Ebüssuut Cnd. 31, 

e b ~ 21 - Silho. Şanman Taksim o. o., 
0aan, Fatıh Çukur 25 - Kemal Demir Şehremini Sa-

-~ 

~ 0 Ayı; 1, Dmi n. 

~. ıı.\~ 

ra) meydanı Cad. 64, 26 - Ali Şe
fik Borcu Ilgın ilkokulunda, 27 -
Necd t Tiizer Çatalca O. O. 81, 28 
- Şakc Şişmıınoğlu Arnavutköy bL 

~: 'l' Çll{OLATA KA - niei Cad. 29 - Mlinlr iKaraca Yeni
kapı O. O. S. 1 - 360, 30 - Necati 
Kumkapı O. O., 

BİRER DEPrER KAZANAN: 

curn:ırtc~i akş:ımları s:ı:ıt (20.30) chı 

ı:\ iıııizin C:ıi;laloğlıınılnki merkez sa 
lonuncl,ı ~iisterit şulıcrııız (\'ozirc) 
piycsıııi temsil edecektir. 

2 - Her uc gece için d:ı,cti~·cleı 
E\ imiz bürosuncl:ın :ılınrıbilır. 

lstanbııl asliye altıncı lıukıık malı 
krnusi11dcw 

1 tanbul Lalelide 1;-cthıbey cadde
si 41 numar?.da oturan lhsan llcri 
\'ekili avukat Zeynelfıbidin tarafın
dan miiekkile inin koca ı olup mu
kaddema Fatih Iskcnderpaşa mahal 
le.:oi Kara Kadı sokak 17 numaralı 
hanede ikamet etm~kte iken halen 
ikametgahı meçlıCıl Cemal Dalay a· 
leyhine açılan boşanma cla,·asına a
it arzühal sureti müddeialeyh Ce
malin gösterilen e\i terk ile semti 
meçhllle giUiğinden bahisle bila teb 
Liğ iade kılınması üzerine l:ıde kı
lınan dava arzühali mahkeme di-

31 - Leman Doğa.nay, 32 _ Gül· \'anhanesine asılmasına '\ e keyf iye
cin Arkunt BE.'şikta~ Hasfınn 22, ı tin on beş gün müddetle ilfuuna ka-
33 - NC'zih Kırnl Beşikln!} 38 nci ~ rar verildiğinden mumaile} h Cema
okul 155, 3!1 - !zzct Aydın Fatih lin geçim izliğ0 müstenit mezkOr bo-
0 O. 3 - A 192, 36 - Kazım Benzi şanına davasına on gün zarf mda ce-
2i nci okul 629, 37 - Kemal Ayral \'ap \erme i lüzumu tebliğ yerine 
Üsklidnr Ayazma Hnsbahçe sokak geçmek tizcre i!fın olunur. 

ıs 

Mektepliler mekteplerinde 
spor yapmalıdırlar, çünkü •. 

( /Jaştarafı 7 incide) 

Adeta serbest, uçar gibi yaşar. 
İşte bu esnalarda da bazı klüp

lerin fenalıkları kendini göster -
miye başlar. 

Klüp bu aralık bu fev'ltalfide 
oyuncuyu takımının istifadesi için 
clarak tuttukça tutar. Mahareti 
arttıkça delikanlının bir dediği iki 
olmaz. Gizli profesyonel yemleri 
~açılmağa başlar. Kendisine mad
di yardımlar yapılır, ( l) yaldızlı 
v::atler, dolgun maaşlı makamlar 
":ıadedilir. 

Artık derse çalışıp istikbal e -
dinmek onun için daha miışkül, da 
ha uzun ve çok daha yorucudur. 
Şöyle d..işünmcğe başlar: 

- "Bak, daha bu yaşt.'.l ce!ıim 
para görmege başladı. Oh n.: ;ıa 
hem oyna, hem eğlen, hem spor 
) ap, hem de para kazan!.. E-em 
.dünyayı ~ez! .. ,, 

Klüp:erde spor yapan genç ta. 
lebenin işte dönemeç yolu bur,ası
dır. Mc!rtepli taleb: bu ara, irade· 
'Sini toparlayıp, elini §akıığına atıp 

şu ;ekilde n~rmal dı.:şünebildi mi, 
kurtuldu demektir: 

- ''Ben şimdi adeta sinema yıl· 
d.zlarmın ikbal devres'nde oldu
ğu gibi bu tatlı hülyalara, yaldız. 
lara kanmamalıyım. Şimdi bu o -
yunu oynadığım müddetç·e herkes 
bana hürmet ediyor. Klüpte bir 
dediğim iki olmuyor. İçtimalarda 
gazete sütunlarında istediğim gibi 
idare heyetlerinin yolsuzluklarını 
tetkik edebiliyorum. Beni kimse -
nin klüpten kovmak cesareti ak • 
lından bile geçmiyor 1 .. 

Bilakis, herkes etrafımda per· 
vane. "Aman çocuğum sen üzül· 
me, sen haklısın her şey .düzelir!.,, 
diye sırtımı okşuyorlar. Biliyo • 
rum, onlar içlerinden böyle düşü. 
nüyorlar: 

- "Allah esirgesin.. Klüpten 
kızar da bir çıkarsa. Halimiz ne 
olur? .. Böyle memleketin en kıy
metli oyuncularından biri takı • 
mınuzdan eksilirse biz ne yapa • 
nz !? .. ,, 

"Güzel.. Lakin bu böyle devam 
eder mi? Yarın, öbür gün ben bu 
sporu yapamaz olursam benim yü· 
züme kimse bakar nu? O zaman 

şimdi benden çekinen, beni sayan 
bu klüp idarecilerinin heni klüpten 
kovmıyacakları ne malum?!.. Nite· 
kim bak bir maçta biraz fena oy
nasam suratlar ekşiyor, sakatlanıp 
iki ay top oynamasam adeta unu 
tuluyorum bile ... Seneler sonra hiç 
ornıyamıy.aaak bir hale gelirsem? 
E nim esasen tam bir tahsilim yok, 

c:ütümün hatırı jçin verdikleri işten 
de çıkartırlar. Dilensem bile şimdi 
benim futbol nyakkabımı bağlıyan 
bu şak~akçılar ba~lannı çevirip mer 
hamet etmezler. 

Bundan dolayı ey gafil delikanlı. 
kendine gel, iradeni topla. Bana yi
ne tahsilimden, derslerimden, mck
tcbimdcn fayda var. Lanet olsun 
bu n:ınkör futbolden gele~ek olan 
yalancı ve esassız para ve istikba
le! .. ,, 

l te, mektepli talebe, bu nazik an 
'arda bu dönemeçli yoldan bu sekil· 
de makul bir dü5fince ile irade ini 
\urla -am:ız a . l .i C" cya·una hıra. 
· ır rf1 de:-s y:ıp1m::ı::lı mı, m~kte'bi 
'Jıra\tı mı. e ;a-. ız. semeresiz, nan 
~ör bir yola saptı demektir. 

Simji.. Bu gence srnr klubünün 
zaran dokunmadı mı? 
l\1Pmleketımızde bu sekil cereya 

na k3pılıp tal sıllerini ikmal etme· 
mi } üzl~ce adam \ardır .. 

-.il yetiştirmek milli bünyemize tam 
mi.nasile hizmet etmiş olmak gaye 
ve emeli unutulmuş, geli~igüzel, di
siplinsiz, kavgalı dövüşlü, cöSteriş
ten ibaret içi kof bir spor yolu tut
muş gidiyoruz. 

Bir takım mektepli gen~ler, lClil. 
bündeki fena misalleri görerek, spo
ru geçim vasıtası addetmek eafle • 
tinde bulunmaktadır. Aralarında U
:ıh ersiteyi biti renden ziyade topa i
yj vuranın daha ziyade para kazan. 
:lığını. kayınldığmı zannetmek ha
ta ma düşenler de \'ar .• 

l Ialbu1d bütün bunlar isabets.iz 
\'C nankör bir yoldur. Esas, genç1ıği 
porunu da mükemmel yapmakla 'be 

raber kU\'\etli bir tahsil ile ·yetiştir 

mektir. 
Bu memlekete ) iı"sek tahsil yap

mış, ki.ıltür sahibi kıymetli e\'latlar 
azımdır. 

Bedri Gürsoy 
( 1) Bunlar .fÜndikİ klüplerde 

peyda oldu. Bizim zama.nmuzda 
b4ıiyle teYler yoktu. Aacak b&z k11i
tiJmüzün renri ile llUUle'Vİ _...._ 

aile kendimizden ceçerdik. 

n ıııdan dolayıdır k-i hiçbir klübe. 
resmen profcs) onclliğini ilan etme· 
den mcktebinc'e güzel gü~l dersle
ri iıe ıığra~a,, dimağları lcke·iı, ira
dıleri dü~ünceleri her yola c::ürükle 
necE'k de!ecede körpe, mektep tale. 
be~erinin, zihinleri gizli profesyonel lstanbul S inci icra memurl11ğ11n-

ı m"nevralarile çe!mck hakkn·erilme- dan: 
mi tir ve verıkrnez.. Mukaddema Galata Karaköy Pa· 

Bütün bu ince~ikleri binbir ihti . las 4 üncü katta Aral ~rketinde Ha.
mali ne kadar dlı~ünenler mektepli lit nezdinde bWunmakta iken elan 
talebelerin spor klüplerine intisabı· ikametgahı meçhfil olan ~-
rn pek haklı ularak menetmi~lerdir Be~·oğlu 3 üncü sulh htikuk ımah
ve bunda da !l1em1cket gençliği 'Tla. 1•emesinin 27-9-937 tarih 937-907 
n.111a çok titiz davrandıklannaan say:ıh il~milc Şişli Osman~r ik"bal 
dolayı fevkahde bir isabet göster - apartnnanmda Mehmet Bezzaz oi
mişltrdir. Vakıa bu işte yazımın ba- luna [57 lira 50 l"UfUS ımahl..-ümubıh 
şmda ayırdığım bir takım ~le~ler 1755 kuruş ücreti vek!lcl l:'i3 'lru
Je bu genç!~ çatı ı altında terte- rus masarifi muhakeme !ki ceman 
miz Lir zihniyef-le ve tam bir ama_ 187 lira 48 kwıışun masarifi i.cra
törce açh~trran çok kıymetli klüple- i yesile birlikte tediyesine dair tan
rimiı sarsılmışlardır. Lfilcin on1ar zim ~ilip ikametgahınıza .gönderi
<la memleket namına yapılan bu ço'k len 28-4-938 tarih l\'e 938·2116 ıSayı· 
değerli tedbirin ilerde faydalarını lt icra emri ikametgllmııım ımeçhUl 
gördükçe ve mekteplerde esaslı bir bulunması hasebile ıbili teblii iade 
~r teşkilatı yapıldıkça müteselli edilmi~ olduğundan lstanbul kra 
olacaklardır. ıtıakimliğince lbir ay müddetle ·11-

Mektep talebelerinin spor klüple- nen tebliğine karar ver.ilmistir. 
rinde çalışmalarını meneden düşün. Tarihi il(indan bir ay içinde 'şbu 
celer hiç şüphesiz şunlardır: borcu vermeniz ve borcu ödemeniz 

Sporun asıl gayesi maatteessüf tetkik mercii ıtemyize veyahut iadel 
bugün memleketimizde tam bir ~ muhakeme yoluyla ait olduğu mah
kilde bilinemiyor. Spor klüplerimi- keme<len icranm geri brrakıhnau 
zin bir kısmı bilakis bu yolu boz - hak.kında kara" getirmedikçe cebri 
maktadırlar. icra yapılacağı ~.gene bu müddet 

nu yüzden işte c::enelerdir sporda içinde mal beyanında bulunmanız 
mütemadiyen geriliyoruz. Mektep oulunmazsanız hapis ile tazyik olu
talebelerinin ,düşüncelerini bazı nacağmız '\le hakikate muhalif be
por klüpleri gizli profesyonellikler· yanda bulunursanız hapis ile ceza-

le fena yollara sevkediyorlar. landmlacağmız lüzumu ilanen teb-
Spor hedefimizde vücudu kuvveL liğ olunur. 

Jendirmek memlekete gUrbliz bir ne • 
Altıncı No.5,38-TufanKuzunlsmetpnşa ----------~--~--~------~----------------------------------~~~~--------~--~--~~~~--~~~~-

llaııı i Ye 11' 1 vatandas•arı 
davet · 

l{orumn 

ilkokul S. 2. B 12, 39 - Tcvlı1de Za. 
im Asmnlımescit No. 49, 40 - Ha
miyet Knsunpaşa Fırın S. 2, 41 -
Engin Üsküdar Doğancılar 125, 
42 - ?-:ermin Dinler 13 ncü okul 
43 - V. Krtli Pnngnltı Dereane so
kak Gayret .Apart. No. 26. 

--------• ----------m;;;::;---
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1939 
VAKiT 

müsabakası 
1 

En çok hangi şarkıyı 
beğeniyorsunuz? 

Birinciye bir 
Ra.dyo 

Tafsilat için yarınki 
Vakıt gazetesini oku
yuunz 

Tllrldye Cumhuriyet M~r"~z Bankası 7 ı t ı 1939 vazlvetl 
A K T i F ı..ıı·a P A S t F Llı-• 

ıı.ooo.ooe.-Ka~a: 

Altın s:ın klosram17 lu9 83;; 
ll.ınkııot • • • • • , , 
Ufilklık • • • • • , • 

Dalıildcki Jlııhabirlu: 

Tfırk lır:ısı • • . , • • 
llarl,·teld lıluhablrler: 

Altın: 'Sofi kligroın 9 051614 
Allın:a talı\"ili k:ıbil serbest 
dih izler . . , • 
Dığer dö\•izler ,.e borçlu 
klırlng b:ıkiyclcri • • , 

l/a:iııc lalıvillerl: 

Deruhte edılcn evrukı nnk. 
clı~e k:ırşılığı , • • , , 
11'.mıunıııı G-8 ıııoclclclerine 
tc,·fik:ın Hazine tıırufıııtlnn 
,:ıki tedi}ııl . . ••• , 

Sencıh t cıi:danı: 
ll:ızınc lıonol:ırı • 
Tıc:ıri senetler 
ı:sııam ııe talwilal cıi:tlanı: 
(Deruhte erlılcn c\-r:ıkı nak 

A tlı)cnin knrşılı~ı eslı:ım \'e 
l:ıll\ il"ıl llilı:ırl kıymetle 

B - Serbest cslı:ıııı \'C t:ılı\'İl."ıt: 

Aııanslar: 

Hazine.) c kı<;:ı \'aıleli aYons 
Allııı ve rlıhiz iizeriııc 
Tnhvil:it iızcrinc • • , , 
Hı<;sccl:ırlar • , • • 
rııutııeıır • • • • • 

21.130.680.71 
l4.4<i3.I Hi.-
1.188.010.'83 

00:>.781.3. 

12.736.038.3.~ 

l!!.a32.70 

'4'.321 .91fl.17 

ı i>S.748.:"~S.-

39.788.446.öt 

005.781.34 

20.070.l>87.2C 

16.00J.l~I .- 142.744. & 12.-

-ıı .:a:;.oa:uı.~ 

7.r>l2.7-12.03 40.088.707.36 

HH .326.2:; 
7 .H!n .s::n . .,ı.ı 

1' ekıin 

8.062.162.0D 
.J.:;00.000.-~ 

ı ı. ıı 9,lOJ.5!! 1 

30-l.416.708.0f 
._ _____ .. , 

Sf\rma11e • • , 

lhli11at akreal: 

Adi ve re\'lrnlade • 
llusust • • • • 

. ' . 
• • • 
• • • 

Ttdavül<ltkl Banknotlar: 

Z.'1i~.23t.t 1 
e.GOOJ08Ct.-

Deruhte edilen en:ıkı nakliye tl>8.7.J8.~.

Knnunun 6.8 incı nıadde-
lcrine te,·rıkan hazine tara. 
fındıın ~·aki tediyal • • • 
Ucrulıte edilen evrakı n:ılı:-

ı1G.00!.121.-

~ıı,ye lı:ıki)·csi • , , , • Jj2,1·&-l.442.
K:ırşılıiıı t:ım:ımen altın ol:ırak 

ılii\'ctcn tedavüle vazedılen JD.000.000.-
nccskont mııkobili ilaveten 

8.712 . .Z:U.1.1 

tcıln. v:ızed. . • . • 
Tı1rl..· lirası Meııduatı 

. . 4-3.009.900.-· 204.144.442.-
20.140.101.88 

/Jöııi: Tacılılııidatı: 

Allına lall\·ili kabn dö,·izter 
Diğer dö\·izler \'e alııcaklı 

kliring haki)clcrl. 
.Muhtelif • • • • • , 

3.786.79 
21.708.76t.3.t 

21.'H:;.033.55 
·ı 93.42l.1G3.7t 

38.a.4t6.1M.CM 

l Tenınıııı. :933 ıarilıinöcn Uib:ıren: İskonıo lıaddı % ' Altın Ozcrlne anns % S 
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CAFER 
- . -,n.~· ' . . . • . ;t \•: 

Meşhur D i nos 
Markalı en asri, en sağ
lam sanda/ya, koltuk, 
portmanto, portatif ma
salar, sinema koltukları 

-

Hekabetsiz fiyatlarla uaranll 
olarak sahi makta 1ır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D İ N O S markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren san.falya 17 5 ve koltuğu 27 5 kuruştan iti
baren müessesemizde satılmaktadır. 
ADRESE D1KKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

Gayrı menkul satış i!anı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Madam Agaminin 3171 hesap ~o. s.ilc sandığımızdan aldığı 10100 
lira borcuna ka~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu \erme· 
diğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 ?\o. lı kanunun 
46 ıncı madde:.inin matufu 40 ıncı madde ine gore satılma ı icabedcn 
Bey·oğlunda Küçükpangaltı mahalle inin eski Cabi ve bekçi yeni Şafak 
ve Zafer soka&rında eski 16, 18, 20 yeni 21. 23, 25 No. lı bahçeli kagir 
bir e\in altı hissede beş hi~i bir buçuk ay müddetle aı;ık arttırmaya 
konmuştur. -atış tapu ici! kaydına gore yapılmaktadır. Arttmnaya 
girmek isti yen 1500 lira pey akçesi 'erecektir. Milli bankalarımızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik"lllİŞ bütün \ergılerle 
belediye resimleri \ e vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu 
borçluya aittir. Arttırma şartname,.,i 16· l 939 tarihinden ıtibaren tct· 
l:ilc etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurula· 
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasınd~ vardır. Arttırmaya girrni~ olanlar, bunları tetkik ederek sa· 
tılrğa çıkarılan gayrimenlml hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 10 3-939 tarihine müsadif cuma günü Cağa!· 
oğlunda kfiin sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu· 
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ahr.ması 
icabcden ga~'rimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç· 
miş olması şarttır. Aksi takdirde sor. artııranm taahhüdü baki kalmak 
~rtile 28·3·939 tarihine mü~adif sair giinü aynı mahalde ve ayni ~atle 
son arttırmac:.ı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
mn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicili erile sabit olmıran ala· 
kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu u ile faiz ve 
masa.rifc dair iddialarını iHln tarihinden i\ibaren 20 gün içir.de e' rakı 
müsbitclerile beraber dairemize bildırmeleri lazımdır. Bu suretle hakla· 
rını bildirmemis olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylasmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla malCımat alma:~ 
Miyenlerin 938·921 doc:.ya nwnarasile sndığımız hukuk i~leri servbınc 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

il< •• 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı, !-andıktan alınan gayrimenkulü ipotek gö termek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarıc:ına kadar ikraz yaparak u-u!u 
ne göre kolaylık gö:.termektedir. (219). 

· QeYl~~~Demiryoll~rı !B .. L!ma~l~rı · 
·-" {ışle.~riie : Umum ıdar:esı .-:ııanları .. 
9 _ 12 • 1938 tarihinde yapılan ilk eksiltmede talibi ç kmamış 

elan ve muhammen bedeli 183i5 lira olan 120 ton telgraf teliyle 2,S 
ton bağ teli 1 S - Z • 1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf U

sulü ile ANKARADA Nafıa Vekaleti binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek ist:yenl::rin 1378,13 liralık muvakkat teminat 

ile kanum n tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar idaremiz malzeme dairesin deki komisyon reisliğine vermele· 
ri Hizımdır. 

Şartna:neler paranz olarak Ankarad!l malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tcsell.im ve Sevk Şcfliğind:n dağıtılacaktır. 

(9509) 

Nafia Vekaletinden : 
ıs - 2 - 939 çarşamba günü saat 15 de Ankaracla Narıa Ve

kaleti binası iç:nde malzeme müdürlüğ.ı Odasın 'a top!:nan rral
ze:ne eksiltme komisyonunda i 530 lira muhammen beclelli 50 ton tel 
graf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usutiyle cksiltmcı;i ya 
ı ıhıcaktır . 

(Yerli malı için de teklifte bulunulabilir.) 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 

müdürlüğilnden alınabilir. Muvakkat teminat 564 lira 7 5 kvruş· 
tur. isteklilerin teklif mektupl.:ııını muvak'kat tem:nat ve şar~ı ame-
11inde yazılı vesa"k ile birlikte ayni gün ve saat 14 e kadar mezkur 
J...omiıyona mal.buz mukabH:nde vermeleri JazımJır. (3508) (9493) 

llARF.R - Akşam postaın 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilurııuOI 
I 

zanelerde bulunur. ~ 

KATRAN HAK K 1 
Hnkiki Katran Pastilleri. ıı: 
cıgamdan vnzgcçirir, hetl1 
sürüklcri kökünden keset• ,. ttW 

GEL 
Elbiseye <lair ihtiyaçlarınızı §İmdiden Galata~a meşhur 

T 

K 
s 
I 
T 

Ekselsgor 
Büyük elbise mağazasında her yerden ucuz, 

§ık ve teminatlı alabilirsiniz.. 

K A D 1 N 1. A R A MAHSUS: 

EN SON MODA ve LtlKS 1PEKLt MUŞAMBA

LAR. YtJNL'O MANTOLAR, GABARDİN PARDE· 

S'OLER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS: 

HER CiNS !NGiLlZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 

PARDESOLER, 1IER CJNS TRANÇKOTLAR, 

UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR 

ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER. 

ÇOCUK 1. ARA MAHSUS: 

HER NEVİ KOSTÜM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FiYATLARLA GALATADA 

Ekselsyor 
Büyük Elbise Mağaza ın :la Bulacaksınız 

Telefon: '4 3 5 O 3 

Müsabaka ile müfettis .. 
aınacak 

. . 
muav.nı 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: 

İdaremizde münhal (3::i) lira maaşlı müfettiş mua\'inleri için 
10·2 939 tarihinde Anhara ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yapı· 
lacaktır. l -;teklilerin a~ağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak 'e ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
2 - Hukuku siyasiycsine sahip olmak. 
3 _..... Hulmk, ~lülkiye, Yüksek İktisat ve Ticaret mekteplerinden \'e 

bunlara tekabül eden ecnebi ) üksek bir mektepten mezun bulunmak. 
4 - Hizmeti filiyesini yapmış. veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş \'C

ra askerliğe elverişli olmadığı sabit olmuş bulunmak 'eya tecil edilmek. 
5 - Otuz yaşından yukan olmamak "halen devlet memuriyetinde 

bulunanlar bu kayıttan müstesnadır . ., 
G - Hü:;nülıal eshabından bulunmak ve haklannda yapılmış tah· 

kikat neticesinde herhangi bir suçtan dolayı mahkOm olmadı~rı sabit ol· 
mak. 

7 - Daire do!doru veya idarenin lüzum göstereceği hastanede sıh· 
hat heyetince yapılacak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu \azifeyi 
ifaya müsait ,.e memıe:<:ctin her tarafına daimi surette seyahate mütc· 
hammil olduğu anla~ılmış bulunmaı,. 

lstcklilerın nüfus hüviyet cüzdanı. nckerlik ,·aziyel~. iyi hal, adliye 
ve ikalarile aşı kağıdı ,.c mektep dip!oma'annın asıl veya noterlikten 
tasdikli suretlerini ve halen bir c'aire.lc memur olarak mü tahdem İ!'>eler 
zati sicil cüzdanlarile dilckç~!crini ı kıta vesika fotoğraflanlc Ankara· 
da P.T.T. l:mumi l\lüdürliığü l\luameltit l\lüdürlüğüne, } c:;tanbu!d:ı 

P.T.T. Mücliırlüğünc 30-1-939 tarihınc kadar tevdi etmeleri \'C imtiha· 
nın yapılacağı 10·2·939 tarihinde ı;aat 10 da mczHır MüJiırlüklcrde 

hazır bulunmaları Iazım:lır. lmtihan tahriridir. l\Im·affak olanlar al· 
dıkları numara derece~ine ,.e münhal adedıne göre müfetti-ş mua\ inlıği· 
ne tayin olunurlar. ;\luvaffak olanlar münhal adedinden fazla olur a 
mU\afakat ettikle:-i takdirde idarenin diğer münhal hizmetlerine tayin 
olunabilirler. Kazananlardan mü.;:a' i numara alanlar arasında ecnebi 
Ji .. ana 'akıi olanlar ıercih olunurlar. 

1 plidaen memuriyete intisap edecekler (~O) lira ac:;li maaşla miif et· 
ti'Ş mua,·inliğine namzet_olarak w ha'eo de\let memuriyetinde ~:; lıra 

1 
a1anlar 'e) a :'O lirada kanuni müddetini doldurmu'Ş olanlar 33 lira ma· 
a 1la tayin olunurlar. 

l\lüfetti'Ş mua' in'erine tefti'Ş makc:.adile ~yahat!erincle harcırah ka· 
ııun 'e kararnam~ inde yazılı ni:.b .. t:er daire inde seyahat \"e ikamet 
ye\ mi releri verilir. 

t:,JT!:I.\S P!!OGl!.\::ı: 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları il' 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karıt 

K U V VE 1' 

ViT Li 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. çoe~ 

rını:za VIT ALIN kuvvet şurubu vermekle onları sağlaJX'o 
büz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

VITALiN KUVVET şunuetJ 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ih~ 

hayati kudret ve kuvvetlerini arttınr. 

tNGİLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - iSTANBUL 

.................................... ~ 

Kayserili meşhLI 

Sucukları bütün Turkiycde bir tanedir. Sıhhi ve temiz, 1 
Türk sucukları yalnız APIKOGLU imalathanesinde )'8P1 

1 ',.,lKOGUJ markac:.ına dikkat ediniz. her yerde ısrarla srB 
~.-......... lilmliZ.mlmllCl .. llİ!ıı:ma:imıl--~ 

... m:..l ,...l 1 mma. 
I - Şartname ve nümuncsi mucibince satın alınacııl' 

rl 
hılo bel ipi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. ı4 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle J 
lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. .~ r. 

HI - Eksiltme l 6-1-939 tarihine rasthyan pa.za:rı":'/ 
ni! saat 15 de Kabatnşta Levazım ve Mübayant şubesindelO 
Komisyonunda yapılacaktır. ıı-Iİ 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen f 
alınabileceği gibi nümune de görülebilir. ...~ 

V - Mühürlü teklif mektubunu l.anuni vesaik ile tv'~, 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mcktubuıtıl ~ 
edecek olan kapalı zarflar eks:Jtme günü en geç 6aat 14. ·~d' 
yukarıda adı geçen komisyon Başkanlığına makbuz mukabili 
rilmcsi lazımdır. (9485) 

"' ıı: • 

Mikrları Ölçilsll 
440 adet 15.480 M3 400 X 30 X 30 
135 .. 3.921 " 400 x 28 x 0,026 
135 ,, 3.510 " 400 x 25 x 0,026 
710 23.271 ., bl 

I - Yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı 232.71 metre ırıil<& 
ta açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. . bel' 

II - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 39 ura. 
le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. ~O 

ın - Eksiltme 13-1-939 tarihine rasthyan cu.rnn. c}Cİ 
at 15.45 de l\abataşta Levazım ve Mübayaat Şubesınd .. ,., 
Komisyonunda yapılacağından isteklilerin tayin edilen gUtl (j 

atte adı geçen Komisyona gelnır!. 'i ilan olunur. 

*** 
orJJ 'J 

ı - idaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut 3utelı".,ı 
müstamel "alvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve JXld .. ;' ,, ;;.m s,v 
de en kısa bir znmanda kaldmlmak şart.ile satılaca&·-
lı zarf usulile arttırmaya konmuştur. . 1rPJ 

II - M.ıhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabıyle 
\ 'f' % J5 teminatı 1120 liradır. ~ 

JII - Arttırma 20-1-93!) tarihine rastlıyan cuırıa. ut 
at 16 da. Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde Jll 

rntış komisyonunda yapılacaktır. ~ 
IV - Arttırına şartnameleri parasız olarak her 

1 - Türkiycnin il:ticadi ve tabii coğraf}ac;ı . ;cçen şubeden alın:ıbile>ccği gibi bidonlar Paşababçc !3 

2 - He ap: Faiz · hkonto. tena üp. da görülebilir. ~ J6 
3 I\lali usulu dc

0

rtcri, muha ;ebci umwniye kanunu. V Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik :He \J 

4 Memurin kanunu · m<!murin muhakemat kanunu. ceza muha· ı venme parası makbuzu veya banka teminat mcktubııtl f' 
kem~Jeri usulü kanunu. 160.) No. lı kanun, kefalet kanunu • \e Tii.k 

1 

•·decek olan kapalı zırfların ihale güni.i en geç saat 15 ~ 
ceza kanununun m"'mur suç!anna mütealhk hüküm1eri. yııkarıdn adı ge,en satıc:. komi-ıyonu başkanlığına. nıakb 

5 Türkiyedeki Posta Telgraf ve Telefon t~\ilatına ait umui ma· İ bilinde verilmesi lfızım~ır. (84 ı. 
!Omat He P.T.T. idaresine ait 2822 No. lı te~kilfıt kanunu. (65) (181). 


