
u 

/ 

Son Havadısıer 

·os 
1939 CUMARTESİ iLAN iŞLERi: TC'I. 20335 

yerlilerinden askeı~ 

Fransız Meclisinde heyecanlı müzakereler 

~cenah mebusları bile Sovyetlerle ittifakın 
oldu 

r•u~--------

İngfllz ~·~Tdll J,ondradan Roma ya hareket ettiği sırada. •• 

faydasından 
bahsettiler 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter a· 
':ınsmın Cibuti muhabiri Somali
:anda Fransız - İtalyan hududu ci· 
Yarında !\lo!'dale, Yablo ve Sardo 
l:ı İtalyan kıtaları tahşit edilmek· 

:e olduğunu bildirmektedir. Cibu· 
ıiJeki Fransız makamları buna karşı 
tap edep tedbirleri almaktaclırlar. 
Diğer cıhetten ayni muhabir Har· 

:-arda birh'·ık yerlilerin İtalyan "As 
:aris,, müfrezelerine kaydolundukla· 
·mı bil~:rır.cktedir. 

Fransa müttefik arıyor 
Paris, 14 (A.A.) - Dün öğ:eden 

;onra parlamentoda harid siyaset 
hakkında yapılan mühim r.:.üzak<' 
reler esnasında bütün müfrit sağ ve 
müfrit sol cenah hatipleri Fransız 
imp.ıratorluğu tamamiyetinin mü· 

( Dtı•amı 5 intidc) 

ediyor 

1talynn1n.rm Ha.~ yerlilcrtn<l<'n mütP.~C'lddl ve ltnl;:ı·sn 7a.Li,Icrl 

kumandasında "Asksris" ınUrrczclerlndcn biri .•• 

Ekrem König tara
fından yapflrılan 

sorgunun hikayesi 
Ekren1 Uşakhgil, sorguda kimlerin 
bulunduğunu bugün hatırhyan11yor 

~ razısı 1 iincudt-

t haraç mı alıyor? ı mli lıafatlı müsa ba lıa.,ıdır 
enıinatı vermiş ! Şirket , Nafıa Vekaletinin Bugün kadın okuyucularımızdan 

suratla önleyece~i . • ald ı ğımız güzel gözlerin resimle. r: 
Çemb I H ı·t k R d ld I muhakkak oıan yem hır • . . 

1
• er ayn ve a ı a s oma an ayrı ı ar kurnazlık buldu ~ rın ı neşre başhyoruz 

ıı~titye,. rnand as•- Mu so 1 ini misafir- ıa:ı: ~::!y::~;~·~;,~·:k,~·~~~:~ ı a 1 d 1 le gelmiyen çarelere baş vurmak- ~ 
11 ltaıya p eğ İ İZ 1 • • b k tan bir türlü vazgeçmiyorlar. Da· 2 
'
18,r' n gaz t . . e r 1 n 1 1 r a 1 p s p o r ima kendi menfaatlerini fimme j ı\ıı~)atı t k . e asının menfaatlerine tercih eden ve hal- l 
~ ~. 13 e zıp olunuyor ..., • it. kın zararına çalışan bu müessese- 1 
talbı.1."lrib (A.A.) - Romada ya p m a g a g 1 1 ler devlet tarafın.dan satın alınıp ~ 
~ı;~bitj ~" ~azetesinin Lond· mütemadiyen ortadan kaldırıl- ~ 
th.,bır Sanı ey}ı Heratd da mün· it 1 . t d. k 1 . . k 1 \J maktadır. Şimdilik geri kalanlar ~ nu rcqııin ~::ılıibi bize aılrr..sin i \':uılı .suretle bilılirmcliılir. (Se- • 
~~~~Ui~e1:tubunaa~fenSuri- ayanın, ıs e 1 erını ur armaga da filhakika sıkı kontrollara tabi • l.ıclıiııi İl,' füt.\fal:ırımml:ıkı ı.ır:.il:ıtı ol..uyup onhım.ılıdır.) t 
t.'dette rnılMardamın Paris- ff k 1 d \J 1 1 tutuluyorlarsa da, gene fırsatını Okuyucularımıza dağıtacağımız mükafatla- ~ 
~s~r.'~a~ılae~ah~ıından bah-_ muva a o ama ıgı an aşı ıyor bulup marifetlerini göstermekten k . o l k d f 
~~r.. ~~IQı buh } n bu me Londra·, 1"' (A. A.) - Çember- ne ile görücerek lngiliz-ltalv. an geri kalmamaktadırlar. rrn ıymetı 8 O irayı aş rn ır. 

"'·cı - ra ~ ':/ 160 lira kıyınetinde bir radyo, kristal büfe ta-~ı: ''Ukfı.rner h nı csnası~da layn, pazar günü akşama doğru :nüzakerelerinin neticesi hakkın- (De\'amı 5 lnd ll e) 
~ı~llaltiçinı; 1 arp olursa bıta· Londraya avdet etmis buluna- da mumaileyhe malumat vere- ııııllll~AA-.ıı_,.r-..ı-.ıw kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam- t 

il 1'ürk'a,e,pveCezircmın cr.ktır. Mumaileyh bu ~bnh Ro- cektir. . ba lar, elbi!elilder, istenilen eşyayı alabilmek t 
Strıq t l}e mandasına bı· c'I. k d L rd H Fransa sefiri Frasuva·Ponse l· Bugünku·· sayımız ~ salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıy- ; s entictir d,.,.ı··· k ma an n~Tılma ta ır. o n- 1 A .k f' . Fil' ..3 h . • 

'uı ..... ~. ~ .,, t."'Ulgı ·ay- _ _ c merı ·a se ın ıps, ua aşım- t• d k tJ h l'f · 
3" ~l.l • • foks, Romadan dogrudan dogru- diden keyfiyetten haberdar edil- me ın e ar a r mu te ı ev eşyası vesaıre 

Obt.~ ... aJansı, kati'-'en aslı \'e e· ya <?ene.'~eye. ~decedk Mı1·ııet.11~r mişlerdir. } 41 (6 1 MUsabakamıza is. firak f ı..::"'Yaıı b ~ Cc t ırti aın a ngı ız \ Müsabaka kuponu u neş · . mıye ının ,. m ' lngiltere hariciye nnz1rı sah 4 d 

O 
• nyatı tekzıbe marahhas heyetine riyaset ede- (Dc\ amı 4 üncUd~) i il \BEH e İniz VB kUpOnl8rlmlZI 

• tir. Lord Halifaks Cenevrcde Bo· ----------- ı No: 60 - 4 toplamıya başlay:nız f. 

t Stündağ hakkındaki beraat-· Kad':t:~ö~~~~'z'" L .. ::::.~:::::~!:.!:!! ~~~:~~:~:.~~ 
~rarı Temyizce nakzedildi Suat Derviş Fransada bir ba hriye 
"~hkerneye Temyiz dördüncü :::::;.:n;:::~::dn~~~~ı"a,~~ zub•ı tı• 1·dam edı• tenek 
~ lntibalıırmı ~azetcmlı<le yaza. ~· '--

~~; T~,:~~;s~~~; Jta!!~~.~::cn.. :=::~p~~~:.~'.::~k~~~~; Suçu, Frans ~z filosunun · seferberligv ini 
""'l~ 1rtiuı . 

0 ayısile evvelce zalan hakkındaki hüküm temiz beğenıllklerf muharririn Uk fık· 
~i:n: l .. ~eza ~ahkemesi başmüddeiumumiliğinin temyiz et· rasmı bu glin lkind sayfamızda Al manyaya casnslamaktır , .... ,,:ne cdılerek bera· mesi üzerine ceza umumi heyeti ta- bulııc:ıksnın. U 

•1 t "n e k~ ~ ... tanbul rafından nakzedilmiştir. 
tundag ıle mua· (Devamı f üncilde) o· azısı 5 inride} 

No. : 4 Fındıklı: Handaa 
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"ylü kadrnlara dikiş 
biçki ders eri 
· Suat Derviş 

S \C \II gnıet clerhıiıı birinde bü)iik lıir fc\ azula sUI unlarııı bir 
ı,osPslııc aklaııını~ Bursadan gelen lıir lın\ ad is \arılı. 

Uursa , ı fl) ı:tlııdc ) l'ni hir kşebbü-. yııııılmı-., l.iiy ı.adınlarınm 

keneli gi) ecckl<'riııl kendi dil.Pbllmclerinln temini gnyesilo bir "1\fı) dl. 
J,lc; , urılu" nt;ılmnk üzer<') miş. 

«·ıımhurrl'lsimlz ismet tnUnli'nün bii) iil> bir ehemmi) <'tlc listiindc 
clurdu1"~u ıcoy , e ı.o) liı m('-,;t'lelC"ri, hlitün lnanr.ının muk:ıdderatını onun 
diraJ etli cllcriııt• tcHli ctmi':' ol n Türk milleti l~in en Jıa.yati ınesclc
lerdeııdir. 

·=== 

Bunun için l•öy ,.c köJ Hiyc taalluk edt'n her lın \"llclis, Uzerlnılc ııa
zarlarıınızı ı;aJ riilıtlyari tc' nkkuf ettiriyor. 

Topkapı fukarapcrvcr cemiyeti, mit tr.razi ı•c sessiz çalışan Tıay1r mites
scsel~rimizde11 biridir. Btt cemiyet diin mulıiti1ldeki fakirlere yiyecek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
Bursn.dan gelen bu ı.üı;iik haber ele im giiniin en büJ ük ıla\ ası olan 

köy k:ılkınm:ı ıııa taalluk etti&i için nazarı dJkkııtlnılzl hrmen üzerine 
s:ektf. 

J\ö.)lii kl\.(lına, l>endinln, erkei;,-inln \"C !:OCUklarmm ı:iJ imlerini elL 
le temin cdchllmc 1 Jçln bl.- "biçki ve dikiş J urdu,, açmak !:Ok 1) i bir 
te l>bü olacaktır. 

Palmt bizce gayesi ltöylü kadına ka.dmlığmr öğrctınrk olan bu te-
11ebbüsiin sn.hası biraz dalı:ı. ııiimullü olmalı 'e bir tel;: bilgl Uğrctmekle 
iktifa etmediği gl:..ı, bir tek \il:iyetin ayanı takdir bir tescbbü ü ol
maktan kurtulmalıdır. 

KöylU kadm bngün bir kadmm btlmr 1 liizm1grlen scylcrln hlı;bl
rlnl bllememektedJr. Onun her <.') 1 öğrcıımcğe ihtiyacı 'ardır. Çocu
ğunun \"C kendinin üstUndckl biti, C\ infn kocru ının kirini pa.c;ını tc
ml:ı.lcmenln ilk art olduğunu ona uı:'retmclidir. Ona yılmnmasr. ta
nınması ôl:'T tllmelldlr. l\öy kadını yemek ııl lnn<'Slni bilmez. JJlrlmç 
uyanık köy müstesna, memleketin birçok J crlerlnıle ]cara ııanrar 

ha,Iamn.sı, liihann hııf;lamasr gibi 6eYlerden bnska ~ıda fanrrnnzlar. Sü
rillcrl \'ardır, peynlr nıı...,ıl yapılır bilmezler. lliç, hiçbir şt'y bllmi) en 
bu kadmlarn yaırıız biçki ılildş değil, bütün bu kadınlık C\s:ırı bi
rer birer öğretilmelidir. 

lranın Paris 
Elçisi 

Şehrimizden geçerek 
lrana gıtti 

Su derdinden ilkbaharda 
kurtulacak mıyız ? 

Bazı Fransız gazetclcırinde çıknn 

münasebetsiz yazılar üzerine lran 
\'e Fransa arasındaki siyasi müna
sebet inkıtaa. uğrnmıştı. Bu mUnn
sebet.Ie Tahran hükumeti tarafın. 
dan geri çağnlan lrnnın Paris el
çisi Sepahbadi dün sabnh şehrimize 
gelmiıı ve Haydnrpnşnya geçereJ< 
Toros eksprcsi~le memleketine dön 
müştür. 

O zaman şehre bot değilse hlle 
ihtiyacı kar~ılamoğu yakın su 

verih~t·eğl lemin ediliyor 
!st.anbulda suların hemen her tsikiiyetler yağ-maktadır. Bu giln ııu 

Yemek plJnneslnl, elinin altrnda bulunan ~ i~ ecek madıl<'lrrinclen 
nasıl istifade etlillr, köylil kndın bunu bilmclll.lir. Ona, kendisine li
zmı olacak kadar bütün bu bilgiler nsılanmalıdrr. 

gün kesilmcsin<lcn aboneler müte- semtin, yarın öbür semtin sularının 
mndi eckildo şikayet etmektedir. kesildiği ileri sürülmektedir. 
Belediye sular idaresine her gün 1 Yaptığımız tahkikata göre, ha -
yüzlerce müracacıt yapılmakta ve kıki \"nziyet şudur: Şehre su veren 

iFn.lmt biltün bu b!Jgllcrln ba~mcla onun öğrenme 1 liizımgelen şry 
~cuk bakımıdır. 

-o-

Şirketler:n senelil< 
içtilnalar1 

tcrkos şebekesi bu gün iht.i} acı Beyne. mi 1e1 kar§ılamaktan çok uzaktır. Bunun 
iı;in cvvelemirdc ı;chre nkş mlan 

Türk küylll kadını her §eyden ewel Ti.hic mlllethıln yeti tı;:.-ı cö
nıert bir tarladır. Ona her eyden cn·eı lazım olan hllf,ri, bol bol 'er
illğj in an maJısulUnU f.)i yetiştirmek ilmidir. 

Avcılık Ceml.yef İ saat yirmi birden sabah. saat beı,ıe 
kadar su verilmcmektcdır. Bu su-

Her sene yapılması mutnd ola 
şirketlerin heyeti umumiye içtima· 
lan hazırlıklanna başlanmıştır. Ev
velce §irket heyeti umumiyele>rl 
mart ayında yapılırken bu içtimaln. 
rm ilkinde ekseriya lazım olan ek· 

R · • h • ' de retle depolar ve havuzlarda biri-• eısı şe rımız kcn BU §Chrln ancnk gilndtizleri ih-

Küçük bir ~oeuk n:ısıl yeti lr, ba~ı ağrırsa. ne ynpılır1' ök ıirürse 
nasıl muhafaza edlllr1' Ye yarası olursa ona ne yedirilir, ne ;rcıllrif. 

mcz? Köylil bir kadının Türk milleti menfa.ıı.tı nrunına bilme i liııım
gclen sc~ lcr bunlardır. 

Ye bu bilgileri memleketin ~u n•ya bu 'llayetlndc yapılııcnlc blr iki 
iyi ve fnknt gı:ı.yesl mahdud tcşebbü lerlo değil, gayet gcni:J Ye ga~d 
5üınullü orgnniuı yonlarla bütün memleketin en iç nolctnlarınn lmdnr 
) :ıymal• litzımdrr. 

V-0 biz Bur :ı. 'iluyctlnln yaptığı bu teşebbüsü bcld<'di"inılz daim 
~ilmullü faali) etlerin bir müjdesi olarak görüp sC"lamlı) orJı. 

Kadı köyünde 
genç bir .kadın 
Çocuğunu düşürmek 

istei·ken öldü 

'ki 
SUAD DERVJŞ 

romorkör 

çarpıştı 
Romorkörün biri battı 

serlyctin temln eı}ilmc crı. top 
lantıları hazirana ko.dar uzatmak -
taydı. Bunun için jktısat vekaleti 
şlmdi şirket heyeti umumiyelerin!n 
yapılması için lazımgelen formnll -
lelerin, ilan vQ sairenin icrnsına şim 
diden b::ıslanmasını mu\'afık gör -
müştür. Bu suretle anonim, koman
dit, liınted ve koperntlf...,cklindeki 
şirketlerle bilümum sigortn ljirket
lerinln heyeti umumiyc]eri için ha-

zırlık başlnmıştır. Dcy11clmilel Aııcılılı cmıiycli 
lçtiınalarda bulunncak iktısat ve- Reisi Diikrok 

kaleli milfetti3Icri bu ay sonunda 
Kadrköyiınde Bahariye cadde- şehrimize gelmeğe ba§lıyacaklardır. ı Beynelmilel avcılık cemiyeti rci~i 

•inde oturan Yüksek mektep ta- IIC'r müfett~~ yalnız memur bulun. Dükrok dün şehrimize gclmi~tir. 

Kağıt yüklü bir' yeH<en
li da battı 

Jebelodnden bir kadın, dün çocu- Dün, Tophane rıhtımı önünde iki duğu şirketin heyeti umumiye-;inde Dükrok her memlekette a\cılık \a· 
ğunu düşürmek için kullandığı omorkör ara<:mda bir çarpı~ma ol- bulunduklıın sonra merkeze dö~e : ziretlcrini tetkik etmekte ve a\cıh· 
bir ilaçla ölmüştür. mu5 ve bunlardan biri batmıştır. cPktir. :au suretle iktısat vc~aktı 1m beynelmilel tuıizmi ilerletmesi 

Gc;nç kadın ilJcr aldıktan 20 Kaza, Denizbankın 1 numaralı tf'fti:;ı heyeti kadrosu uzu~ mü~dct etrafında da temaslar yapmaktadır. 
dakika sonra birdenbire fenalaş- rom')ri.örü ile, Barzilay kumpan- şirketlerin heyc~i uın._umıyC'lcnnd Türki}'eye gelmeden evvel Paris 

mış ve Nümune hastahanesine kal r:ı rnın ( .\ vakapı) romorkorü a- bulunmak hascbılc baglı kalmıya - büyuk elçimiz Suat Da\ azla görüşen 
dmlırken yolda ölmüştiır. Tah- ra mda o!rnu tur. Sahılden 200 met eaktır. )üJ...rok Yunanistan yoluyla sera-
kikatta il<l:::ı eh ar C\ lcrden biz- ;c açıkta biribirelrilc karşıla5an iki 1 • --<>- 'ıat etmi tir. 

metçilik eden bir.nin verdi.,i anla- omorkörün kaptanlan kazaya ma Sek z a~ra mahklim olan Bernclmit~l avcılık cemiyeti rei i 
şrlmış ve suçlu kad n yakalanmış- 1i olmağa çah.mı~larsa da çarpış- SOfür ,·erdiği bir beyanntta de..rniştir ki: 

tır • na'1ın önune g Ç"memi~lcrdir. Mü- Birkaç ay pv~el J,alelide dört bf''i "- Yunani tanda maje5te kral 

---<>- ad~mdc kü·u:\ olan Ayakapı ro yaşlarında Nihal adında bir çocuğu 1! tarafın:Ian ka'm~ edild~m. -~" n:e e· 
Me1·1<ez Banlcası Müdiirii l l1orkorü derhal batmış. denize di.i- ciğniyerek öldüren ve sonra çocu- leleri ,c dola} ı ıle turızın ı)erı et· 

B~!grada gid yor .ül~n tayfaları lmrtanlmı tır. ğun ceeocdini ba'}kn bir zan uyandır- rafm::la görüştük. Bu rün .ı\vrup<!cla 
. . . . . mak iç:n tramvay ray I:ınmı. ko~ arak 1vı bot ola11 m mleketlcrc a\ lanmal~ TI~lgrajda 17 ve 18 ıı:·nci\a :l b • ı d k 1 

Bun an aı: ·a ım:ın ~ , ıncı >~r kaç~n ı:oför MchmC'din d~rdüncü cc ·çin turi tler gelmektedir. Tiirki nunda :> apılacak t.:çı.incü Bar~an d 1 ı z t b 
·.aza ala~ muı:, .~r •n umu ~ı- ı z:ı la görülmekte o'an muhak mP i ye de beyn~ milel bir av mmtaka<:ı 

antantı merkez bankaları guvcr - TI'"1to fabnka ma aıt 3000 bolıın 1 dün nih:ıyctlcnm·q ve sur.lu Foför 8 rlır. Burada Turk a\cılari'e tema" 
nörlerininin toplantı ında· bulun- ı JI d d k 1 

tiyaemı _ o da kısmen - kar§ılıya -
bilmektedir. Alelckscr, bilhns a nk
ı:Jnın Uzerlerine doğru su kalmcıdı
ğında•ı bazı yUksck semtler S\1 nla
mamaktadır. 

Belediye, ~hrin !U ihtiyncmı ta
mamen kan.ıılnmıık Uzore tertibat 
almaktadır. Ycnj taz}ik makineleri 
getirilmiş, ana boruların değiştiril
mesine başlanmıştır. Önümüzdeki 
ilkbahar aylarında lstanbula bol de. 
~ilse bile ihtiyaca yetecek ko.dar su 

1 verilebilecektir .. ~~kat bu tcsisa -
• ın yapılabllmcsı ıçın bir kısım hat
larda suyun sık sık kesilmesi z::ıru
reli Msıl olmaktadır. 

Kışlık zeri.y~tm vaziyeti 
l~I. .. 

Ankara, 13 (A.A.) - Devlet 
meteoroloji işleri umum müdürlü. 
öünden aldığımız maliimata göre 
~ 938 birincikanun ayı bol yağışlı 
ve suhunet bakımından geçen se
nelere nisbetle daha mutedil ve 
müsait geçmiştir. 

Bundan istifade edilerek kışlık 
zrr'iyat geniş mikyasta yapılmış
tı .. Ve umumiyetle ekimin arkası 

almm ştır. 

Ekim bakımını.lan. kış mevsimi 
ne giriş umumi surette mÜEaİt şart 
lıır dahilinde vuku bulmuştur. Yeri 
ne göre kışlıklar, iyice kökleşmi 
ve kardeslanmrş olarak uygun uz 
hava şartlarına kolaylıl:la mukave. 
met edebilecek duruma varmı:ı bu-• · ~ıt yü.-~} ,c ar arp.a a an. ·a . ay hnps" mahkum cdilmi tir. -deceg-·m. Bir haftaya kadar da An· mak üz-ere Mert.ez B:ın'·asr u- d d k ı 

.aı:ı Armet kaptanın ı are,ın e ·ı --o- · a'":'va ,.·d p av \e turizm mevzuu mum mjdı.irü Kemal za·m Sunel l ·· ·· d ''" ,., 
l:ıankanın mali mü aviri Namık :e!k;::ıli_ fazla hamu e ruzunı en 1 Akif il kabri İÇİll t:-af;ndaki aı:.kadarlarla temaslar 

lunmaktadırlar. 

--o--

u a ma {1 ba lamı. 'e batını tır. 1 ..... I ı t Akı· 1 ' apr1ıo;.ım Anadoluda da dolaı:aral: Zeki Aral ile birl"kte dün An- • f 1 k t 1 t stiklfıl marsı eaın 1• c ımc- - ~ · ·. 
S ... h- ")tan 'e tay a ar ur arı mı ır. . . 1 d·ı "\' ha~, anla·ı ct~af mda tetkıkleı karadan hareketle bu "&ıb:ıh A • • t d"J fın genc;lık tnrafıncl:ın ns'.l. c ı - "' J ' 

rimize gelm"ştir. Bu ak .. am Bel- Dr. rasm ta}'llll as 1 ( mekte olan ka'briıırlc kc-ndilerinin yap.."113'.C i tiyorum. 

ıgrada gidecekler .lir. ed:f dj de bir tnsı bulunmasını isti) C'n Bd-

-o--- Ankara 14 Tc\ fik Rüştü Arn· l remillil..,rin araların:lıı topl:ıdıl lan 1 
l{atil SU~IUSU lza'< ın Lond ·a büyiık clçilığ.:nc t.~yini l p~rayı b~~ i11lc r:-e~ı;ı~l hevcti tcrti-

:ı .a!:kındJ'a kara name dun yüks<.>k bıyeye p;ondermıs o.dukları hnbor 
Bundan 7 8 ay C\ \ 1 O. t \ih de 

bir cinayet olınu . lzak i mi ıd" b", 

mu sevi ile nrk.1da~ı Sa hk, C !, \ l 
maıl adında bırini bıı;1\ ı) a a\ öi
dürmü,.lerdi. Dun bu da\ a~ a n ı 

cezada de\ am ed lmi tir. 

Dinlenen sahitlcrd n Ha ::t!l c:un-

a di~.te::ı çı!,mı,tır. 

'ıa a lzak ile 1 mail biribirlerinin 1 
a';a ına yapı :ır ı, J,a,·ga cdi)o.lar
h. D:.ı ırJ''.ı ~:ıJı\ J,a\ aya karı-.tı. 
Bu a~a·la, 1 maıl ")andım.. diye 
::ı:::ı acı b:ığır.ım'< duhkanın kepenk· 

lan söylerni~tir: !erin" ya landı.,. 

nlınmıştır. 

••_,. Vaka gecesi Mehmedin kalı- ff~ r 1 azı ahitlcrin dinlenme i 
vec:i önünde lsmail, Jzak ye Sadıkm için muhakeme ba5ka, gunc bırakıl· 1 

1i©lfi11Ç ın ~m<baı 

«:~~~r@.1~ ano 
~Sl~O~©lr 

Ziraat Vekaleti müsteşarı 

Ankara, 13 (A.A.) - Ziraat 
Vekaleti musteşarlrğına statistik 
umum müdürü Celal tayin ed:lmiş 
bu husustaki kararname milli ira
.deye iktiran etıni§tir. 

./.., r -. 

Umumi ,,,ağa 
zalara nıertlu 

yetişti ri lece~, 
F ransaya talebe g tı 

rilmesi kararlaş 
lktısat vekaletinin te3e~ 

ve milli müesseselerin işti J.I 
rulmue olan "umuı:ni ~ 
'l.'ilrk anonim ı;irketi,, )!Cd,a 

~ ı:• 
kurduğu umumi mal;'B ·ıde 41 
diğer başlıca §ehirlcriı:n1 tf 
mumi mağazalar ııçrnıık ~,ı 
zırhkiarn başlamıştır. f'ıı 
bu umumi mağo.zaların ııÇ~ 
zırlığı bir taraftan yııpılıt: r 
tarafı.tın umumi moğazıılS 
Iük \' şube §f'fliklcrİ.lldf:l • 
edilmek üzere lise \'0 ytllı', 
tcb mezunu gençlerdcl1 rlll 
bir grupu Avrupaya göııd 
rar vermiştir. 1' ~it 

Şubat ba§mda yapııacıı }ııl 
han neticesinde seçiJcCC~ t 
murlar umumi mıığ~_:alııeı:ıılt 
yade tekemmül ettıb11 ın ıtıert 
lan Frnnsaya gönd('rııcce 1~ fceS rada yapılacak staj ne 1 

tcrPcckl<.'ri ehliyete görC c ı 
·ıc 

memuriyetlere tayin ed• atı 
Yalnız mü-snb::ıkada ı.sı: nç 
gönderilecek gençlcrdrn dt 

. h" ınctlıt müddetle ısırkct ız (id 

cakl::ırına dair birer taıılıb 
lınacaktır. " )JC~ 

Öğrendiğimize gore. 1' 
• ı:nağıı sonra ikinci umumı cıı• 

ve sonra 1slanbulda :ıçılS. 
-o---

. ,.~ 
l<adm Hekimlerı toP 

il b 
Türk Ginckologi kurU~ftll 

toplnntısmı Pr. Ahmed ~ 
yıır un başkanlığı nltında ocd' 

celsede Dr. Hadilhs:ın b~' 
genin ~inckologideki tstuf• f 
kındn tebligatta bulu~e e 
ki Tektnş nmc-liyatlıı. el :~ ~ 

•t bv 
zürriyet aletlerine ııı. ~st 
cum p"ndulum piycsı g pt· > 

Bu mevzular üzerine G 
Asım Onur, Hadi lhsan7_,cıı.l' 
d .Süleyman Canbaknrı, jl~ 1 

·r ş··k .. C'azıl thsan Arı • • u ru I". dili ,. 
Sarık.,dıo ~lu, Lt-onti)'P rdJf• 
hnm Salomon söz al1J1lıi13 

-0---

uarı~ 
Devlet DemirY0 

11es1 

Eskişehir .. ater 
genişletılıyo 

• ...,9 
·~ı~ 

Devlet demiryoıınrı J ııt 1 
zı;aın 1r8 vasta kurulnn muıı ııt" 
ınıı ~ sisatındnn sonra ya . ).şV 

ru değil, garbcle de yc~,tJf 
şirlrntlcrden sn tınalırıll dcıt'lf 
gcni§l('mi§ olan devlc~ ... ctc 

k u .. 
iJ:ıtiyacını ka~ılaına tol> e.J 
hirclc liulunan yol e. ·c:ıcW 
inşaat ve tC'sjsatla ge11l• 

rar yenni tir. ·c ~ ·e> 
Hazırla~an b~ proJ•ctıi bıt 

kişehir atolyelerındc _) ere 
,ozhanc ve lokomotifl l.\çıl 

bü\•iik bir garaj binası ) b 
• ·nde 

N'1 rin vekalC'ti bütçesi ,·tıl 
115 bin liralık tahsisat fl. 

tnünal:a;aettiklerinigördum. Bil-_d_ı_. ~·---------------------------~~-~~-----~------------------------
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b Ek r e m Klinlg tarafından OO'!Jif!;j.i*Jt.bjHI 'f)'§!Habeij --· 
ıo~:·::.:~~~~i:~ 1 

Ankarada y aptırılan lzmir esnafının gayri kanuni olarak terazi 
;~=~~:~'.f'.~ii~ rm,~~~~~"~u~ .. ,.~!~~!~ı~~.n. r.•·· ve kantarları mı toplanmış ? 
ı s. T ŞARTLARI ı Ekrem König'in 'a7iyetiııi anlatacak malıiyettc bulunan B •• f ff' d • k" "b • b •• J b • .. t ı :::ı:~ u'.;fol<r. :~~:~ K ... : ' 'bı"r sor g·u,, i'5lni dünJ Tan'lları naklen \" C hfull~ede ismi geçen, aş mu e iŞ ıyor J: ıze oy e Jr muracaa • •ı1ı~ 7.~(} • l.J 00 1 -

·~~~~-~~~---~.:~ __ ·: .. ı .El<rem Uşakh~il'in t elefon'n. l>onıı s:ır:ı '.i, a::;ı: ından sütunlaronr- vakı" olmadı ŞU dakı'kay~ kadar da bo··yıe bir 
--. za. ı:;c!;imıistik. lladh<', mahiyeti itibariyle, yukarda da i ~:ı rct 

2/ -· - ettiğimiz gibi fü<rem Köııi~'in 1932 - 1933 s enelerinde de l<arışık h k 1 t kt 
~!ata dair i-:;lcrdengocunanblradamol<lu ğ-nm• anıatmalinokfasmllanmü- are etten ma Gma ımız yo ur.,, 

~ lıimdi. !stanbulla İzmir arasında terazi, toplanması bizi çok zarara soktu. malları toplamaları da H • k 1 d , .. ~ı· mesele,:i, bu.::: i!n sütunlarına gcc:irc n r efil,Jerimizi p,öz. 11 b k" b" b l 1 l 1 ar 1 "' ._,, - " , kantar Ve her llCVi Ölçü Üzerine iş al U l iZ Un arı ayar I O ara C U a e ·'en :!""""ırlrl eıı , Ekrem U~a.khgil ' in , hadisenin ana lı::ı.tları itibari- d 1 tt 1 1 k d. 
u ~ '""' • - yapanlardan bir grup matbaamıza ve amga a ırara c a ıp sev e ıyo-

böyle bir 
noklayı varid göstermez.,, 

fl1 k 1 le doğru olılu~ıınu, fakat kt>nclileriııi ~orp, ıı~ a çekenlerin ),imler- geldi. ruz. 

a j ne e r den iba.et olüuğuna dai• • tm>ey c 1,;, lbtc ' cnncmi, bulundu- Hah« v"diklcd hiidi•o şu' Ege mmlak.,r, bize' aynca keo_ 

Dir defa da Marmara nııntakası 
b:ısmüfctfüliğinden k<'yfiyeti sor
du. Bay müfettiş diyor ki: ) l\lıw 1. ğunu söykdlğini görünce') kendisini bu s:ı.lı:ıh C\'inılrn yine tele- Burada fabrikalarda yapılan tcra- clileriniıı de kontrol edeceğinden 

I · lqlJ,. ıır r.::azclclcr, fennin a- fon' ·• arallıl:. Ara;:nı:ı:da. s. i):\". IC'ce lıir konıı <:;ma ~e~ti: b 1 1· . ıır kcşr ilı ,ı lıa) ı l'l H rccck Hni .... · zi ve saire gilıi ölçü levazımr, 1.Iar- bahsediyor. Bizim ne ka a ıa ımız 1 erı ınt1c11 Ye · _ Burr.., ·u· nı:·u· :r:ızetelcrde, dün bize n'!rcliğiniz maliımat ara. ? B. f b ·k 1 d lır "e s~ta 
"Bize böyle bir mürac:ı:ü rnki ol

madı. Şu dakikaya kadar da böyle 
bir hareketten rnallımatımız yoktur. 
Bittabi fzmir mıntakasmda 1stan • 
buldan damgalanmış kantar, terazi 
\·e sairı>ye müdahale olunacaihnı 

sanmıyorum. Bu nihayet mevzii bir 
hadise olsa gerektir. Aliikadarların 
ir.ammdan ibaret olması mu1.?1.~mcl-

Cr: lıır . ) .:ı ıe ıdıntlan lıalı5c· • ., - mara mm takası ölçü ve ayar müfet- var. ız a rı a ar an a • .. -
llu 1 r ıe 1 ııısnııııı ı.~ııclini 1:iımc~ c smda meHut isimleri sizin ,·cm1ccli~inizi siiylcmi -;sirıiz ? 
na ı tık · cıı her YC'rc r.::irip ı·ıkm.ı~ı · _ 1'~\'f't b<.'n isim vemıe<lim . Çiinlili hakil.:ıt halele bizi sor -~ık <ııı 'ere · ' 
bi/r ıı ."ıleı ~ı şıı:ı, 'alnııı mc) ıl:ıııa ~uya çekenlerin kimler oldu; unu , azılı bir surette lıa tırJanuyo. 

ille gi,1 • •Y.ı \e~a ~ıldızlard.ın 
llıırı· ceı ıı· rum. 

ı aı ' ır ı·ııııe fıkı-in rl"s-
1 

d 
) a 

1 ı ı · ' _ Uul;uk ıniis.:ı.\ ir inin otla..,rn ll::ı. şunlar ı:.unlar şun ar Yar ı. ~1~ııı 1 k '' 111 l', lıir iııs:ıııııı :ılııı 
~Utcccğin~ 111 '·ııı, öını iiııiiıı rıc knd:ır Dedfüten sonra ayrıca ıla ilihe cdereli "E!<rcın Göl' niik de bulu-
herıer •lıi 11 ııl 1ıt"en c.lınz ... lıli)le lıa- nuyortlu,, cleıni~ tiniz. l{!mledn oldu f;unıı Y!\zıh sur<'ttc h atU"lama-
1:ıJııar,ı 1 lı .. \ok ı •. ıı ı lııılıır; ıı~·nn , ·ordunuz;,a n <.' diye biı.e bunları sii~ lccJ irıL~ tlc hadisede hiçbir 
u.r lorıı 

1
' H:ıılıılt·n lı.ılıcr veren lııl- • tl 1 ı... bı· •et 

k1,,. 
1
tda 11 1 1 l alii.kaları bulunrnıyanların si.itun;arımız :ı ~·e r a nıasma sev·::! l .,, ~c ••ı ı'eıl"n ıııa~:ıll.ın 

kı 11nc1. ı ? • ,·erdiniı. 
1 llc•lc 1• 1 '

1 
••·• Z.ııııaıııını:r.d.ı ııı.ı- · ·zı t · 

r ş e o 1 ı _ Ben bu himlc.>rl, han..,n i oda.da sor.ı~u.~ a ('ckiJdiAımı ayın •ıı l . ıa ıl.:ırııı o lıillür toıı-
'' 11 c~·~ni lııtıu, I."ıbor;ıtıırnrıııda edemediğimi n.nlatmak içln söyfodiın. llukuk mi.i5aYirinin mi? 
l.ıı ıı 1 .. 

111 
<le şc:ılıiıı :ıniııc !{l'<:li. janda.nna kumandanının mı? nı ibk-.arm mı, ) Ol•sa Jmleml mah-&aıı ip 1 n ·rı 

l ~l"J ıı 1 '' · 
1 

"'" 'c ıratlar ııı.1 - sus müdürünün mü • eledim. I\oııu~t ıı~ımuz odada bi'5 altı Jd~i 
q Ot, <..u k ı J d ha fazla r:ığbcl pıı·ii- Yardı. Simasını tipik bu lduğum için l:krC'm ~eYencanı hatırlar gi-1111cniı ,1

1
•
1 nıa~.ıı , sadece ııı:ıs:ıl eli~ c 

~dq tl:ır /· 1 °ıın la içlerinden inaııaıı bl oluyorum. 
~cn ı ıı e he"'· · · _ Cazetcınizdc ""ıkan i-.imlf'r arasında yaJruz müste~arda ork ' 1 "c!>ın alay ctıııcsı ıı· ... 
llıcıı r li ıııı, iııant.11klarını ilirnf et.le- t cre:ldüd gösterıni5lini7. .Onu cl:ı o ŞC'!dlde J,a~·detrni., 
~r _nıa ;1 1~· ~~Uki Yeni lı:ırikal:ır lıi- _ Yas:ı r.:ı ';oidiıı adını da. koymu5sunu1.? 
,_ıt ırı iııı CgıI; onlar fennin, heni· Ne e? 
'ili ~ıı 1 - ~ rey . \ıqiı · c ıncnıiz Jfızım gelen lıir 
ltıı, 1 lllaJıs 11 • - Uizi soı·guy:ı. ~ekenlerin ar:ı.sın :ı. . 
t •Or ki? 1. ıı crı. .. frn neler y:ıp-
ul · ııl· ı - Ne müııase'.n~t. Si/. bize .\ıık:u:ış:ı. gitmezden cince Yasfi 1 Jr, tıt 1 a uzaklarla konu5tu-

ıjtııı l~ a ıın ıızuıı mesafeleri lıir:ın Raşi<lin telcfonuncfan bahscll :?r ck oudan ı.onra d:ı. Anka.raya çal;. 
arık ll"ıır ı · d. · ·,, b· ı ı ı 1 1 ı 1 ' ıı r aılaının A nupa' rılchğrııızı söyleme ınız mı. 

l ı r i~ lı r 1' Jl 111aksız111 A\ ustural»a'nın E t 
aı t ır eki L .. ~ - , .e ..• 

tı 
1

1lı ~ ııtiin elektrik lam· _ Yasft Ra.5idin arlı yazonızdıı ancak telefon m csdcsindc ı 'ııha11c r'ı.;k_:nnsıpa ıniisanuc ediyor. 
~ Çı~-1111 ~ ı ııı resmini alınnsın:ı, ya- geçiyor. Sizi sorguya çekenler :ı.rafünda adı mornut değil ..• 
, an İılt CYılan:ı. <-ıkaıınıısı ıı a, ne za- - Ben dikkat etmeıni~im o h:ıldc. 
1 11t~ ... lı ~;İnıizi bilmesine ne mani - Biz bu hadiseyi sütunlarımıza g~lrmek io:in dc~'11; si1.i 
ııı;ıı ı ~k ra iııaıırıı:ık <leJıl, asıl sırf §ahsi merakmırzı t:ı.tmJn için bir dost gibi aramı'.)hk. Bize: 
ı lrJ~ lıa• • hır snfl ı k olur, kafaları- "Yazm lst.erscniz,, di ... •en önce si:.r, olmustunuz. Söyleclilı.lel·inizll<'n şıd, ı.ı L· " 
~u j, 1tı llıız 1 ~'.: 1

1ak 
1111 1t' 11 

fikirlrr bir kısmında. sonradan pişmanhk göstererek bizi) eski ' e ~elki ele 
t'ab 'e Lı. ı 

0

~ ~-rir.. nsanl:ırın ço· haklı \e hususi bir sorgudan !'>11.c atf suretinde bi!c olsa kendi-da~~C;ı ı ııa e •lu5ııncrek o harika l:ırn 
ar 

1 
ha1.11• tııl orlnr. Fak:ı t rnasall:ır- ll*imiı<len isim n.c~rct.miş bir Yazlyct.e tlü-,ürmeniz doğru ohn 

l işliğindc damgalanıyor vo ondan 
sonra bu esnaf taarfından lzmire 
se,·kolunuyor. 

Halbuki evvelki salı günü Ege 
mıntakası başmüfettişliğinin emrilc, 
İzmir ölçü ve ayar memurluğunca, 
damgalanmamrş bulunup, İstanbul_ 
da damga görmüş bütün terazi, kan 
tar ve saire mağazalardan toplana
rak birer pusla mukabilinde kon -
trol edilmek üzere almıyor. 

Eunun üzerine bu işleri yapanlar 
derhal 1stanbula gelerek bir taraf

tan fabrikaları haberdar ediyorlar, 
diğer t araftan da alakadarlara. baş 
vuruyor lar ve bize de uğrayıp dert
lerini söylüyorlar. 

Bu hadiseden zarar gördüğünü id
dia eden esnaf ara.cımclıı 1zmirden 
kantarcr İsmail Hakkı, bıçakçı Hü. 
s~yin, ÖdemjşJi H üseyin Hüsnü, Si
lahçı Osman Nuri, Nataıı ve bir iki 
mücs::ıcsc daha vardır. 

Bunlardan terazici Abdi bize di -
yor ki : 

"93!) yılı yeni girdi. Terazi, kan
tar ve saire gibi işlerin tam zama
nıdır. nu sırada elimizdeki malların 

Devlet şurası 

nmazaHeri aza 
ı as,llıla ı-:n l :ırırı hu fen ııi lı:ırikal:.ır 
•rııı • ıı· r k 

ıı11 olll;ır ,. n: · lıuluıımndığını,hıın-
ll ac,. ı;ıJıı ::ıezin1iz"ı ı"ı1•an ur.Jıı-tııı ' 'ili } . . . ' ... o 

Liste, Adliye enciimenince 
mu! geri alı n·· ı 

- Uu mesele üzerinde bugün de duracak mısınız? Bence 

t ltııış lıi ıırnıı unutıııak idn ll) tlıı· 
~tııı· rcı· ı· ti - ·· •l l'orı:ır '.~ _ı lalıııı oltluguııu go-

l ~~ Cezirdi-~lıırıcllerinin gönüllerin
! t t!cri Okıgını ::ınlayı,·ercn şeyh ile 
J. ~\ar? •~nıı ınaldnc :ır:ıs ı nda ne 
•tı' ···Do-

~ lictarı . Hrıısıınu isterseniz şey-
'raııı .. ı· ıcııııe inaııın:ık makinenin r 'ınc . • ' 

• 
111a11rnnkıan tl:ılıa kolay-

l-'ık· 
ijları itleri oku,. 1 . . 
~ll l\l:ıkiı .:ııı, on nnn resınını 

durma.sanız iyi olur. Ben gazetemde meyzuba.hs etmiyeceğim. Ankara, 13 (A.A.) - Büyük l\fü-
- Siz ister edin, lst:ır etmeyin .O bizi aı: k.ıcl:ır e tm ez. Ar- ~ Jnt Meclisi bu.'{lin Refet Canıtezin 

ka.cla.5 Ye dost sözüne ltimad ederek ifıim zlkr::dc n bir gazC't enin ba~kanhğmda toplanmıştır. Devlet 
t-ekzibfuiz ka~ısmdaki sükütu gülünç olur. Haberin t;iarı düriist - Şu~ası reisliği ile beşinci daire re· 
lülttür. Yakı& biz sizin sözlerinizin gazctenire :,'iren şekli, on- isliği ve on azalık için yapılacak 
Jarm size neşriyatmıv.dan herhangi birinin iç ~·üzünü soranların seçime göste~·ilcn nam zetlere ait 

ı A h • b. mazbata asli,·e encümeni tarafm-yanmda. bulunmalarm:ı kend.leri için ne resmı) ne ususı ır suç ; 

değil, hatta a.hlii.ki bir kusur isna.-Or malıiyethi 'ermediği mey. dan vaki talep üzerine mezkur en· 
da.ndatlır; fo.ka.t böyle olın:ıkla beraber biz bari sizin namınıza. cümene geri verilmiştir. 

onlardan özür illüyelim. Askeri fabrikalar tekaüt ve mu-
llrha.lde bu hareketin gar:ı.betine işaret etmek iı.teriz. Ili z avenet sandığı hakkındaki kanunun 

bunu bir mcslekda~:ı., bir Ekreme ynkrştıranıailıi;:. encüm:::ne verilen m ad desi müstesna 

rı:ı. . 

Yerli mamulatı Avrupa masnuatı 
yanında hem sağlamlık itibarile, 
hem de şekil noktaiazarmdan daha 
mükemmeldir. 
Bunları Mar:mara mıntakası ayar 

müfettişliğine verip ayarlatıyor Ye 
<lamgalatı~·oruz. Halbuki İzmirde 

bülün mallarımız toplanıyor. Ne ya
pacakların ı bilmiyoruz. 
Yalnız İzmirdc damgalanmış o -

!anları almadılar. Toplanan malların 
krymeti 1500 - 2000 lira arasında
dır. 

Şimdiye kadar böyle bir şey ol. 
madr. Bir türlü mahiyetini anla
madık. 

Eğer bu hadise bir ihbar üzerine 
\'C'ya bir şüpheden dolayı olsrı. bu 
lakdirde lıundan bir marka mille -
cssir olur. Bütün İ'"lanbuldan dam
galanrp gönderilen muhtelif marka
lar toplnndığına giirr, böyle bir ci. 
het de diişünülcmrz. 

Bu gün, bütün esnaf toplanın İ!ı_ 
tan bul ölçü ve ayarlar müf t · · · 
ğino gideceğiz ve şikayet c<lı:: ·_:. 
yardım isliyeceğiz. 

air . ., 

Ölçü ve ayarlara ait kanun, tali
matname !'arihtir. Bu güno kadar 
hüyük tecrübeler de elde edilmiş -
tir. 

Bir 11~ıdise olmaksızın Ege 1"'1.Tnta
kasınm kanunsuz bir muameleye 
teşcbbiis etmiyeccğini sanmakta biı; 
1c Marmara başmüfcttiııliği ile be. 
rabcriz. 

Ancak hangi tarafm hakir ol<lu
<Tunu buo-ün karilerimize günün bir 
~<'sr,lrsi.,,olarak :ırzettiğimiz bu ha

diseclc ibl3.ğ Yaziyctindr.yiz. 
Bu itibarla Ege mıntakasm<lan 

,.~ .... iyetin izahını YC tcnvbini bekle

riz. 

Dört zehir kaçak
çısı yakalandı 

Ezcümle soracağımız sur 1 ~ • 1 İkinci şube kaçakçılık bürosu me· 
' 'Burası başka bir meml ,,: t i"" . 11urları, dün dört zehir kaçakçısı 

dir ki, burada ayarlanan tc ;: ·H 
1 

- :rakalamişlardır. Bunlardan ikisi 
mirde kontrola tabi tutulu~·or ?,, k t t 

köprü altında eroin çeker ·en u u· Yine bunların verdiği ru:liırrı: ' l · b 
•. Y:•:ı1r ile Adil adında i u sa ı-nazaran fabrikalarda tica··,.· i dı-r - . 

ka .. .lır, bunlar eroinleri l\lustafa ıs· 
durucu mahiyette gok·rdüğiıd. ~u ha.~·; · mindc diD-er bir sabıkalıdan altlıkla· 
keti protesto edece ve l.ı a yu • · . f d 

1, ·r rmı ~iiylejiklerınden, l\Iu:;ta a a sek makamala müracaat <: ' 
•1 ı \·akaıarumc: ve üzerinde mühim mik· Bunalrdan kantarcı !zmiı l' sma. . " 

tarda eroin bulunmuştur. il Hakkı diyor ki: 

''Arabaları dükkanların ~ 1 rir:e 
getirdile r ve mallarımızı topladılar. 
Bize de aldıkları mnllara mukabil 
birer makbuz verdiler. 

Orada vaziyeti halledemiyeceği -
mizi anlıyarak buraya geldik. 

Bunca zamandanberi yaptrğımız 

bir iştir bu. İlk defa Ege mm takası 
başmüfettişliğinin böyle bir hare -

Diğer kaçakçı da Galatada Kule 
caddesinde yakayı ele vermiştir. Bu 
da sabıkalılardan Ahmedakidir. 

.\hmedakis memurları görünce elin 
de tuttuğu iki lastik balonu teker tc· 

ker ağzına atarak yutmak isteıEiş, 

fakat buna meydan verilmeden 
yakalanmıştır. Bunlanp içinde ero· 
in bulunmuştur. 

~ e lıir 5e 
1 ~ t:ok hoşunıa ı:ıil ti. Alı! 

h 'tı· lan l 01~:ı ! ... lıirçok kimselere, 
tı lır Şc) 11~lti~lcrinin ııkı;inc pl:ır:ık, 
~~ Q)llıa ct 1 ~. l ıış.unmcdiklcrini, fikidc· 
le· ~lescı7' ;1 ~ ıslıat etmek kabil olur· 

l 'il ku 1 .,<ıu_ıır filosor yeni bi ı· sis
" "Un · ı ~e11 1. "' U ı ddi:ı ediyor ; sözle· 

~ ,,. ıır 
ı ·•ı ki., Şey :ınJnnı ı yorsun uz; lıcl-
ıt 1 ••C lı ıı .. 

- Siz ynnlı5 anlamışsnmz ne yap:ıyım? olmak üzere müzakeresi ikmal edil- kctine şahid oluyoruz. 

_ Yan1ış anlamaya imkan yok. Söylctlikt~rinizi birer bi~r mis Türkiye ile Almanya arasında- Bugün ali'ıkadar makamata müra- Asker toplama ilam 
not ettik, en sonunda da sonradan söylediğiniz Ekrem Iiöni~ nclr- ki ~übadelata Ye tediyata ait 30 a· caat edC'ceğiz . ., 
nı lliYe ettik Iluralla yalnız c1a değildik. TelcfJnda ı-.izinlo ko- ğu:;tos 938 tarihli anlaşmanın tas- Yine bunların verdiği izahata na- Bc,ilıtaş a.5ke rlik ı;abesinllen: 

--o--

1 el :ı fil 1 ~ 1 daha iyi izııh cdelıi· 
l\tııl 0 orıı hcnıen onun öniinc 

e r, foıo-
1 lıak srarı alıyorsunuz. Bir 
\ hrı5, ~l~ı \tın uz ki fotoğrar cııııı ı 
~ ~ ıJt'll i 

1 111~ i~erintlc ııncak inci r 
· lıuııu lıul uklüğiinclc 4lıir leke 

ı t Lııııı.z 0 lıtiyük filosof:ı göstcri
tııı ·, -;tısına~ 

11~ frıtu-;. '~:ı ınechıır oluyor .. 
ıt ı ~ın rı 1v· • • 1• 

•ıııu J ı, ın ıııııa evYc :ı 
ıı . ıııııası l'izım 

r tı ı bazı k" , • 
&; 1 g·ılleı i ıkı '~s~lcr vardır, lıııgiin 
~ 1 e.ıcr de crını n l ıımıırnilc nh.siııi 
t ı1l~ 111aııı 1 ~; sonra: "11 .ıyır, sen İ) i 
<I 

1 ~'kar ~ıı, lııınJ:ırın jkisi lıir J,:ı· 
~~t ~ İtınc'wıcn l.nıı:ınıimi knli) en 
&1 ~ 1 rla lı ıın,, derler. i şte oıılarıı 
%Gln~:ıkı 1'. 

111 :ıkineııiıı hiiyiik f:ıyıln -
l\ a 

11
• Bıısrı k"' ı·· ı ·· Otı i' l ııı rJ .~ n ıı cnın, ı un -ıı· 

ııı 1' !ıkir cgıhc karşınızdakinin de 
~ile iıtık<~c{ii~tirnıe<liğiııi itl<liıı cl-

l <ığrı1~ '111 kalınaz 
, tıl ıı iyj l . . "e a~nk . ıır mal,i ne· r;ok i~c tcc , ııı~a 1 • . 

lıııc Ck. 1-'ıık 11 ıır:ı lıir l cvazıı dersi 
Cek lıti at nereuc onu ieat eılc

l lık aıl anı ! ... 
Nıırııl/cılı A. T.\Ç 

bir ev hırsız ı 
~o!iq. Yal<alandı 

llıu 1 ı \ınci ~ be . . . 
~ arı Nar ıtU ıkıncı kısım mz-
ta. ~~ ız1 Y 1~ a~ında sabıkalı bir 
• •1 li :-..1• a.\ala.mıı;tır Nafi bilhas-
·ı~q '·~IŞa ' . 
ııı a birçok nta~ \'e .:\laçka tarana-
"' llq tte b :\ler soymuş ve uzun 
··ı~. n "~ b" 
~~I ~ s· ~.ı. ır türlü ele geçirile· 

·arı • ltıdı İ\T {" • ~ı l'!ereı ~ a ının ç~ldığı e5-
ar .ltrıı~· ~ Sakıa:ııı'I \ eya sattı· 

a tadır. 

nuşan :ı.rkadaşm tckrarlaclıklarmr, elinde kağıdı kalemi olmadığı dikine, r iyaseticumhur dairesi teş· zar an Ege müfettişliği bu vaziyet 1 - 330 ~oğumlu ve bu doğumlu~ 
i~in bir başka. ark:ıdaş not ctf.i. Böyl:ı olmasa ı\nkarıı.da. kendile- kilfıtına mi:tc aır ;anunun karşısında. şikayet eden esna a şu "' d · J bazı f !arla muamelc'-'e tabi erlerle hasta-
rini asla tannna.tlığmn11 bir sur~tle de mcnubhs olmıya.n filan maddelerinin degıştın mesıne aı • cevabr vermiş: 

• v• • ·ı . "t ka lık ve sair herhangi bir sebeble ge-
? b . · · ·· - 1 ·e e rivo bırakılmı~ veya emsallerile Yeya. fiilin zatm acll:m bizim zihnimJ:.r.c ncrçdcı1 ~anilı olur. nun layihalarının ınncı IDUZ<.U\. r · "Bu damgalar bizce muteber de. "' 

- E enlm söylediklerimi teldonla konu~m·ı :- rka.claş(an ba-,- leri yapılmıştır. gvi!dir. Biz kontrol edeceğiz.,, 
kasr duymamıştır. Fakat ben konuşurken mn.tt :ı'.' ruda me\"cut o. B urrünkü toplantıda Kamutayın Bize şikayet edilen mevzuun ne 

askere çağırıldığr halde gelmiye -
rek bakayada kalmış veya yoklama 

::-. v kaçaklrğmda.'1. \'eya saklıdnn nüfusa Janlar işittiler. bir inci müzakerelerini yaptığı ka· dereceye kadar hakikat oldugunu 
_ Sizin bu haleti ruhiye ile komıştuldarmnz1 bir hakmde nuıllar arasında arLtırır ... , eksiltme takdir edemedik. Hiç şüphesiz ki G d v kaydedilerek muayeneleri aypılmış 

ve henüz scvkedilmemiş 31 ogu • inkar bile etmeniz mümkündür. Ilatrrmıza ge lmiyor ki, matbaa- \"e ı"hale kanununa mU\ akkat bir İstanbul ayarlar idaresi ile İzmir a-
da. konastuğumuz telefon ha.ttı bir santral:ı. bağlıclır \"C bu konuş- maddcnı· n eklenmesi hakkındaki la· rasmda t alimat ve tatbikat nokta - mundan 329 dahil doğumuna kadar 

piyade islam erat 21-1-93!) günün-mala.rmıız bir hfuınütesn.düflo ikinc( bir kulak tarafından da ol- "'ıha mt·ı·stareıı·)·et k~rarile müzakere smdan bir fark olamaz. 
J - den itibaren mürclteb oldukları kıt-duğu gibi dinlenmiştir. Ye kabul edilmiştir. Hatta müştekilere: ::ılar:ı se\'kedilcceklerindl'n l!ı~ in c . 

_ Şimdi matbaa.ya gideceğim. Acele i:-lerim. mr, oradan da B u m u\•akkat madde rndur : "Bı"r ihbar , .üzünden buna mcc - ·· 
• ~ J dilen günde behemehal şubcy mu-görüşiirüz. 28-4-938 tarih ye 3325 sayılı ka- bur olabilirler. Bu münasebetle o- raeaat etmeleri ve müracaal ctmi -İşte ı;ı,rem Uşa.klıglll e a.ranıızda. geçen telefon muha\"eresl. nunla tasdik· edı.len k~cdi anlaşma lan biten ,_.üzlerce suiistimal hiidi-

1 
.
1 yenlerin agketi mahkeme ere \'Cn e-Sözümüzti tn.nıamla.mak için dün gece a<lmı Yermek isteme- muka,·clesı· mucı"bı"nce mübayaası sesı· \'ardır. IIic !'Üphcsiz Ege mm. 

1 
<l 

1 • rck hapis cezasiyle ceza an rrı a • cllğimlı. bir zata Ekrem Uşaklıgilin söylenen isimlerden biı-iı::i ti. icap eden eşya Ye levazım 2490 sa- takası sobcbsiz bir müdahale yap - cakları. 
pik s~maslylc \'azıh olarak tekrar ettiğfoi de bitmiş oltluğı.ımuzu yılr artt ırma. ek~iltme ye ihale ka- mış vey:ı.hut hotbehot hareket vazi-

2 
_ Bedel Yerecek olanların bc-

ilave edelim vo gaııctemlzde Ekrem Uşakhc:-ile atfen mak:ım nu nu hü!~ümle;·inin tatbiki kabil ol- yetine geçr:ıiş değildir.,, . delleri 
20

_
1

_
039 

cuma günü r.J.<;amı-
lsimleri g~en, fakat kim oJduM:ırmr bilmedii;i.miz 1932 - 1933 mıYan halle:-'(le ait oldu::i;u \'Ckalet· Dedik. Buna da şu cevabı verdi- na kadar wrmeleri \'e bundan son-
senelerinde clahiliyc hukuk mü~a' irliği vazifesini gören, jantl :ı.r- !erin l:!klifi ü :erine maliye vckfi!c- ter: ra bedel kabul edilmiyecc~i. 
m.a. kuıııandanbg~ rıır ' ' apan, clahiii•·e müsteı;.arı bulunan zatlarla 1 k 'cra \·ekil- "Bo""yle hir ı::ik[~yet varid olamaz. f • · 

" J tinin miita' e:ı ,ı a mara ı · - · 3 _ Çağırılan bu e\'5a ta.u era-
Ekrcm SeYencandan, hatta Ekrem ICöni~ılen , .e ıo;a.-O ccc Son Posta !eri heyetine tesbit edilecek esasla- Olsa bile nihayet bir Yeya iki mar- tın muamelelr.ri incelemek lizere 
salıibile telefonda konuşmuş olnıak dola~·ısiylc dostumuz Profe_ I ;:a göre mübayaa edilir. . ka içindir . Halbuki bu i~lc uğra~an toplanma gününden evvel rnbeyc 
sör Yasfi Raşidden - bu hikayeye adları k::ı.rışmrş olmak itibarile Büyük Millet fl. leclisi pazartcsı birkaç mnrk::ı. var. müracaat etmeleri ilan olunur. 

İll•b•a•r•i •b•lz•, .-.'.~•k•r•em-•U•ş•a•k•h•~.·ı_n•a•nı ;.e•h•e•s•a1:.Iı•mıı::a:..ii•;~.i i•l -ı1.i'•h··".1.·~.1 •• --·~~~,j~ü'.:_n~ü~to~p~l~a~n'.:a'.:c:'.a.'.:k.:.tI:.:r.:... --z=---:=;:--:;T,~Y~a1ı_m\zilic1s:iil;;a"tin~biiu~ld~at;";d~n.-m-;=g;:a;g~b~· r_m_u~ • ,~ • 

Tan gazetesisin şai rliği 

T AN gazetesi bugiin bir yazısında 

"Cumhuriyet" gazetesinden bahse
derken şöyle bir cümle kulla.nıyor: 

"Fakat bu aşikar gazetecilik kurnazlıf,ı

nı sekiz ya'1ına daha evvelki ı;ün basını;, 

olan kliçücük Ha.ber refikimiz bile yutma_ 

- ~una güre "T!ln" kiiçiictiğün fanı yarısı ratih ka~-nıakaı:ı lı ğrmlan: 

dı.,, 

''T:.ın" bnşlığma b:ıktrk, clal1a dörıliincll 

"s:-.1 Iıa:;nt,, mll::ı. bir " ncvrhan" mı'";i . Şu 

Jıalılc S<'kiz ya'.;'ıııtlnki lfabcr hii_ı;üciik olclu-

biiyilldilltte olacak. 1 _ Yedek istihkam (:lC.908) ka-
Onun biıclrn ~ok ılalı a g<'n<: oldu~unu is- kıt 1r İbrahim oğlu 1320 dc:·~'Um}u ts -

pat eclecek Mr ba~ka. nokta da. haia siir mail Hakkı. 
1ecriibclcrintlen YaZ~<'('m~mi5 bulunması- 2 - Dı. Sn. Hr. F.nı"lr11 binba~ı 

dır. Meselft bugiinkü nüslı:ı <ıınıla ~öyle O~mnn o3hı R;"ı!Jtü Trkird:-ğ (6f)8) 
nıanı:uın bir snlevlıa var: Askerlik şubelerine müracaatları 
GECİl\İYOR ~IDŞTA POST.\LAR i:an olunur 
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14 lKtNCJKA'NUN - 1939~ 

~ Musolini 
teminatı 

sulh 
• 

vermış 
Ne kadar tuz yemeli ? 

cxı- l3aştarafı ·ı incide 
ak amı Londraya avdet edecek 
w• carşa:mba günkü kabine içti
m·unda hazır bulunacaktır. 

Musolininin sulh teminatı 
Roma; 14 (A. A.) - Havasa

jansının m uhnbiri bildiriyor: 
İrıgilterenin tavassutta buluna

caJ:ını ümid eden İtalyan mahfel
kri inkisara uğramıştır. İngiliz 
mahfclleri Akdeniz vaziyetinin 
mkişafı mesclcsind d"ha az bed 
bi:ılik izhar etmekte ve Muso1ini
nin Çcnıb<:>rlayn V" Halifaks ile 
:·aptı.,ğı görüE:melcr c asında kui
landığı muslihane lisanı bu his
lerini muhik göstermek için ile
ri sürmektedirler. 

Ayni mahfellcr. İngiliz devlet 
aclrunlannın İtalyanın sulh arzu
lan hakkında Musolini tarafın. 
elan \'erilen teminatı mcmnuni
~ ctle kar. :ladıklarını il :.>s etmek 
tcdirlcr. Bu itibarla Roma müza
kcr !erinin İtalva il" !ngilt"renin 
sulbü jdam ... siyasetini tek be de
vam etmek arzusll'ıda bulunduk 
larını kaydeden t.abliğin 8on fık
rası man"dar added;lm ktedir. 

Diğer cihetten •eblUin hazır
lanmasında müı:ıkiliit çekildıği aı 
laFllmaktadır. Bu tebliğ Çember 
laynın Roma seyahatinin siyac 
ehemmiyetini takdir .10l:tasmdaı 
yeni bir unsuru ihtha etmekte 
dir. 

zihniyeti dahilinde inkişaf ettir. 
mck niyeti bir kere daha teyit o. 
lunmuştur. 

Bu paktta mevzuu bahis husu
si anlaşmanın mümkün olduğu 
kadar çabuk bir surette aktedil. 
mesi de kararla~tmlmı~tır. Gö _ 
rüşmcler esnasında ltaıya ve Bü 
yük Bı itanyanın müessir surette 
sulhün idamesini istihdaf eyle _ 
yen iki hükumetin ga)Tctkrini 
kendisi üzerinde c.cmetmiş ve ce. 
metmektc bulurun~ olan politL 
kaya dc\·nm azmi bir kere daha 
rıiışahede e<lilmistir.,, 

Çiyano sert davranmış 

Londra, 13 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri b:Idiriyor: 

İyi haber alan mahfellerde söy. 
Jendiğinc göre Romadaki İngiliz 

murahhas heyeti Mussolini - Çem
berlayn görü meleri ile Ciano -
Halifaks gör~şmeleri arasındaki 

l.G.va ve ton farkını büyü'k bir 
hayretle karşıl:ımıştır. 

Uuss'jlini ne kadar mutedil ve 
:ıa.ıik davranmış ise Ciano, bilhas 
"l Fransatla.., yapılan talepler hu. 

• . sunda o nisbette şiddet göster
.1.ıştir. 

Yemekleriıni%le yediğimiz tür
lü türlü madenler arasında bize 
en lüzumlu olanı tuzdur. Bir kc. 
re tuzla pişmiş yemekler tuzsuz 
yemeklerden daha kolay hazme
dilir. Tuzsuz yediğimiz tatlıla
rın bile hazmedilmesi için onlar
dan önce tuzlu yememiz Iazıır..drr. 
Süde, yoğurda bile tuz katınca 

onların hazmı kolaylaşır. 

Zaten, hazım ifrazlarının en 
mühimlerinden biri olan mide 

ekşisinin terkibinde tuzdan ayrılan klor vardır. Kanımızda 
tuz olmayınca o mide ek§isinin hasıl olması mümkiın degil
dir .. 

Ondan sonra da vücudumuzun sulu kısrmları.nJn hepsin
de mutlaka tuz vardır. Vücudumuzda tuz bulunmayınca ha
yat kabil olmaz. insan ne kadar genı. yani hayatı ne kadar 
kuvvetli clursa olsun viic:udu o kadar daha tuzludur. Hatta 
annesinin karnındaki çocukta - o vakit hayat daha ziyade 
faaliyette olduğundan - tuz nisbeti doğ.:lul:tan sonraki za
mandan daha fazlad r. 

Bir insanın vücudunda tuz ihtiyacını, agırlıgının her 
kilosu başına, birden üç grama kadar hesap ederler. rakat 
üç gramı geçi'lce tuz (la in::an için bir zehir olur. 

Vucudumuzdaki tuz bir taraftan hiç durmadan çıktıgın· 

dan, ağırl ğımızın her kilosu ba~ına bir.den üçe kadar gram nis 
betinde tuz müvazenesini temin için her gün on beşten yir
mi grama kad;ır tuz yemeğe ihtiyacımız vardır. 

Yalnız etle ve balıkla geçinen insanlar vücu~lanna lü
znmhı olan tuzu ye:neklcr~rıde kolay kolay bulurlar. Fakat 
bizim gibi az etle ve çok sebzc:yle gcçin:n insanlar yedikleri 
:ıehatlarda l:endilerine l:iuzu:nu kedar tuz lıula'11a<1ıklarından 

Yazan: IOır. G. A. 
yadedir. Halbuki bu maddenin de fazlalığı vücuda bir retıit 
olur ve ona kar~ı panzehir de gene tuzdur. Potas vücudurııır 
zun katı k!sımlarınm, tuz d:ı vücudumuzun sulu kısıınlarııut' 
ba~hca maddeleridir. H:ıyn,tın intizamı için ikisinin mUvaıeııe 

k"fl• 
halinde bulunmahırr l:izımdn. Etlerde potas S!bzeierdc ı 
den üç dört defa daha az oldugundan et yıyen ada nı:: t~ 
ihtiyacı da o 'kadar az olur. Pirinç de bir nebat olmakla be 
raber onun terkibinde potns p:k az olduğundan pJav çok tLI a• 
"h . .. E 1 lA 1 b 1 . • ·-~ dJ• ı t:yaç gostermez. t e ve p av a es enen ınsanlar c.aıu-
ha az tuzla kanaat getirirler. 

Dr.mek ki tam fence yapmak istenilince her gün ne ka· 
dar tuz yemek rn ... ım olduğunu bilmek bile pek karı!:ılc bt~ 
meseledir. Bir taraftan yedig;m:.ı yemeklerde tabii olarak bU 
!tınan tuzları nisbetini bilmeli: 

En az, yüzde O, t O nisbetinde tuzlu yeme'kler: }3ugda1 
c1rn, piri•1ç onu, armut, clm:ı. 

Yüzcle 0.10 dan 0.20 ye ~adar tuzlu olanlar: Tuz ıcatıl· 
madan piş"rilcn ekmek, patates, üzüm ve kiraz. 

Yüzde 0.20 <len 0.50 ye kacl:ır tuzlu: Dana ciğeri, f11•· 
kar na, bezelye, bakla, karnabahar ve hiyar. . 

Yüzde 0.50 den yiizde bire kadar tuzlu· Fasulye, 'kesti 
ne - yüzde birden ikiye l::ıdar: İnek sudü, t~zc tereyagt, yu· 
ırıurta. tavuk eti - y!."zde ikiden ziya.de tuzlu: Yumurta a~· 
bay "ğr ekmek, franccla, istiridye, balık, et suyu ve et usare ı. 

B,ınlardan yediklerinizi he.,aplayarak, üst tarafını ye· ı 
mekl:rinize katacaöınız tuzla tamamlarsınız. . 

b • 1 
Fa!<at bir taraftan yediginiz yemeklerdeki potas nisbet·

11
• 

bilmek lazım. Az potaslı (yüzde yarım nisbetindc) oıaıılaf• 
Dana cigeri, dana eti, koyun et", balıklar, pirinç. havuç. tLlr1' 

pırasa. fasulye, domates, IY.:zelye ve sulu yemişler . 
iıah:ı çok potaslı ( yü •de yarımdan bire kadar ni~bette) 

sıg r eti, t:wuk eti, buğday unu, şal~am, patates. hindiba• 
ıahn:ı, l:cre .. ·iz, ispanak. k::stane ve badem. Zeytinle, l:ırı:ııızJ 

Vatikan, 1.3 (A.A.) - B. Çcm. 
berlayn ile Lord Halifax, bera • 
berlerindc İngiltcrenin Papa nez 
lindeki elçisi bulunduğu halde 
saat 11.55 te Vatikana gelmişler 
dir. Vatikanın otomobileri. İn _ 
~iliz nazırlarını Villamadama'da 
ıkanıet etmekte o'dukları saray. 
dan n.lmıgtır. Güzergahta bir çok 
halk birikmhıti. 

cnu yemeklerine ilave etmcğe mecbur olurlar. turpta ve hiyar-ta pot:a .. daha ço!ttur. 
Ondan başl:a sebze ycyenlerin tuza iht:yaçları nirbcti Potaslı yemeklerden ne kadar çok yerseniz o kadar faı" sporu M'Jı;oli ıi kayak 

yapma~a gitti daha büyüktür. Ç4n1{il scbz:}erde potas ctlerdel:inden dah:ı zi- la tuz lazım olur. · ~ 
~ılllfJl'tlA1~~~ .... lt,ıırti111"1~~d!llAAA_. ..-. _.--

Roma, 14 (A.A.) - Musolini, 
dün o;Ieden sonra Terminillo'da 
kayak sporu yapmak üzere Roma
dan ayrılmıstır. Ingiliz devlet a
d ml:ın ak ama kadar müzeleri 
\"e sergileri gezmişler, Capitole'da 
R')tt}a valisi tarafından şerefleri

ne tertip edilen kabul resminde 
hazır bulunmuşlardır. 

; • - •• ... • • ~ • •• t". ·~ : . ' • , ... ~ ~ • ,:... • - ./. i ,_ "", 

- ~ ~-
lngilterenin 

anavatan fı[osu 
Akden ze gehyar 

Q Ji..~4i~rnmr:™*~fifü1mng§h'm~mın:JŞ~1~fü:gr:::;;i;~m;gg;~mE~:m~~~miEirii!~i;~F:~!i~m:ili;i.' 

Papa, İngiliz nazırlru·mı husu -
.,ı kütüphanesinde kabul etmiş ve 
kendileri ile yarım saat görüş • 
müştür. 

~ MARKOPOLO TSüö~~ıE 
m~ NuN MaTHiş GÖRÜLMEMiŞ~ 

Çemberlayn ile Halifax, müte. 
'lkibcn Papalık hariciye nazırı 

Kardinal Pacelli'yi ziyaret et -
mişlcrdir. Müteakiben İngiliz na. 
~ırları, Vatikandaki İngiliz !;'.efa
rethnnesine gitmicılerdir. Orada 
sefir B. Osbome, kendilerine bir 

Londra, 13 (A.A.) - Amiral· 
lık dairesi, Anavat::m filosunun, 
P tlas Okyanosu ile garbi Akdeniz 
limanlar na ilkbaharda yapacağı zi 

yarete ait programın ilk kısmını 

~m MUV AFF AKIYE \ 

ım MACERALARI iPEK'te ' Öglcden sonra siyasi mahiyette 
hiçbir m:ilakat yapılmamıştır. Eks
perler, ak .. ama dogru neşredilen 
r snıJ tebliği hazırlamakla meş

gul olmusl:ırdır. 

.... B .... 
:ı:: d ..J· r 1 :r:: evam eoıyo ·f:~ 

neşretmişt:r. 
·::: BagJn saat 12, 15 ve l de ço'~ ucuz fiatlarla HALK ve TALEBE· MATİNEL d \ ı 
:Hi ~u 'ff ı m ~ ~~ '-11akn n 1 ©1a IZ~IR'de ELHAMRA sinemasın 8 va 

Bununla beraber Çemberlayn 
Jı Musolini gece İngiltere sefa
rethanesind: verilen süvare:ie te1c
nır görüş~üşlerdir. 

Bu cevelclna Royal Oak zırhlısı 
"iğle z:yafeti çe';:miırtir. ile b::ş kr .. vuör, 20 kaclar terpL ı······· ······· ................ ·· ••• ··· ... ı ·················· · ···· .. ...... · · ··s-················· .. r.········· ••••:a:·- • ···········-························· ······r·························ı········:··· .. . ~ .. :: :ı::: :::1sx:.::ı:: :::::::::.: .::.::: :.: .: •• :::.::: .:::::::::: .. :::· ~-::: •• : :: : ::! ::!i: !! ::: :::m:::::::::::::::::::::m::: ::::... : 

Lonı:lra. ı~. <.1:.A.) ~ '•fngili_z I do muhribi,5 tahtelbahir, bir atel
Italyan gor.•mıc>lerı ıö"dec 1- ye gemi:>i ve 10 kadar muavin ge· Macaristan 

Kont Çiyano namusu 
üzerine söz verdi 

ilaf zemini arastırma ve mi:te - mi iştira"k edecekt:r. 
';::ıbil izah:ı.t vcrrr<' mahiye~ince Bu muavin gem"ler arasında u •• 1 "omunist al~."' ı· ılmuştur .. ., Tirvıes ~'1zot o"rin l!o Courageous adında!ci tayyare ge. .T 

'lla mlılısbiri, ln~iliz ,, ""•r'~rn•n mi:;i bulunmaktadır. t 8r1 pakta t;( r d 1 
Londra, 14 (A.A.) _ Dayli :dyr>r<?t;ni bu euretl<' huFrn et · Bu gemilerin ekserisi. Ingilterc Budapc~te. 13 (A.A.) - rt..acaı ı 

'lle'üedir. Meyl gazetçsinin diplomatik mu- limanlarınJan 17 ikincil:anunda ,ıükiımcti bugün resmen antiko· 
Bu müble:ı, hemPn hemr!' r-·ı_ habiri, gazetesine Romadan şu h:ı:-eket ede::ekl:r ve 23 1 ile 26/l mintcrn pakt.na iştirak etmiştir. 

1 
~ün lr.~liz "bvzctelerinin mi.ita!e. , te grafı çekmiştir. - ara:ı n.Ja Cebelitt<ırıl;ta l>ulunaca'k iştirakin son formaliteleri onu ı 
asıdır. ''Kont Ciy;ıno ile yaptığım mü- i:?.rclır. müzdeki hafta bidayetin.de ya· 

B. Çemberlnyn'in sulh vr sil -
lakc.t esnasında, mumaileyh bana Bu cüzütamlardan bazıları, ce pıla::aktır. 

'tün ~iyasetin · lehtar olan P.aze - A 

şun\arı söyledi: • vclan esna:;ın:la Fransız ı:manla Yarı resmi mahfellcrde söy 
leler, Dasve'dlin Fran~a hi.'1·u -

''- Müzakerelerden pek mem- -neti ile mutabık lcalmak suıetilc rını zi} aret edcce'.lerdir. !endiğine göre Macarista. m Ko 
nunum. Pek samfrnAı bir hava i- Cevelanın ikinci kısmı henü, · t , ı · d k" rakta gı·r !rnraıla t!r lmı olan hattı h"r<:>. nın ern a.ey nn e ·ı -
Çinde göriic:üldügünü size temin r:ıalftı:n de"'.,~ildir. · M"11etler Cemı"yet"ne ı"ştı"rak 

-s ':eti nzimltarane muhnfnza etıre. n::sı ı · 
ederim . ., '1ini ademi t. q•jl) ile karş•l?mak. ıle alakadar debildir. 

Çcmb:rlayn ile Halifaks tarafın- •an c:ok ı•znı;tırlar. 'Muhnl"flerin _ __ Bu mahfeller, bu meselenin bi 
d n yapılan ziyareti fade maksadı· ·mşiri eO.ü.rı o an ~azetC'ı r. Piç li.ik et Diplomatik, "Ai.-icniz mi" :ibir'.nd:n ta'lıa"lliyle ayn olduğu 
le yal:ında Londraya geleceğ"n: )lme.zsa muv~ı·k<>Ln. ltnbi"e"'in vaze.1es·n·.1 tees i.is çtmektcn pcl. nu beyan etı:r.d:t::dirlcr. 
dair verı"len haberlen· dogr uolup uza!~ .. olduiYuııu ya ırakt:.clır. Bı ı n \.oarici !<İvas fn" h'icum etmek - b 

olmad so d K c· cü:nle hakkında te· .. ırlcrde L.ılu. -------------
ıgını r um. ont ıyano en fari~ olmıı<ıl"r l.r. 

bana şu cevabı verdı" • na!l l't'I!ssa?,:cro ga:ı:c1r. ı , rzc~·.mı 
• Titr."S gaze.ccıinJe olcunm1·ş -

''-Şimdiki halele tize fazla ma- ~öyle yazrr.aittt'..!ır: 
tur: Amer:karla kar f,rtınaı;' 

JUAmat veremı"yeceg~·m Fakat a ''ital}•ıinın tabii cmcller"ne en ' · Y • Dört nn7.ır. \'azifelcrini ''A vrt•. 
kında Londrayı ziyaret edece~im· "'1ıun ı:ıivasi ııflrnrıa bir P"Z r at gel ~!:n:ı::ta menf~:ıti cıanlor kns- N~v-York: 11 (A. A) - Am~-. 
ümid ed"yorum. Jngiliz - İtalyan ret....,"k" "· ıtrPtı"lc ı"kmnl e~m· l"r- ten müva::ne., ılc "St .. tupuo "l ' .:ı b" • f rt 

• • • u. r k • ., !·• • 1 :a. 'll'l F:::.r .:ın_.a, ır ıt~ll l ın :\· 
ıtı1 .. nannı temın w• ruhlarına u~- "lir. Bı ,...··ri°""""'C'r-1 n T'" r<''i - yu lLb: "n: .• r .ı.rm •• aoırlar ı llü!;üm fÜrm .. J.t dır. Dılhars:' 
gun bir şek:lde tatbik etmek n:yc- '"hasıl o' ,..,,.;, h ........ ,. h r r'·'1n, ı-~lbul:i bu~ı:r, lı"rl.'."ırirıdrn tara ı .N'~v-Yor1cta karın yül.:•;e cli,?.i 2C 
tinde bulundu;'tlma sıze rumıusur.ı 1 Tİ bir f'-"V .. i>"1 'llo't İ"İll ,.~· "t r'". mıyle ayn ıkı r.~I rn~d"r: S!:ı. .nntimctreye ya1nn 1 r Bir çok 
üzerine söz vr irım . ., . "l CC",t €rke"' ·ir. Fp'·at r ... ~·. ·~ ;~ü'~o. ~n--~k. b~r :·.ıh g r.:rtis: .. o~, _,?:.-tal::ı.~a nal~liyat dı~rm.uş_ \"(' 

·.,u J!""r"""rn , r. vazi·· .... •j t nvır . c ... ıı,,u 'e Y..ı-.v.tl.r.n rorrnal m.\.

1 

:> r çok .ezalar kaydeclılr.ıı:;tır. 
Resmi tebli~ ,..,,.-'[ r <''"l'I""' ttr. zen:ı;ine te"::ıbJI e~t ~i zar-an n ~ H~\":ı nakliyatı tam:ımiylc dur-

Roma, 13 (A.A.) - Italynn p"1·1,. ... ~,,·1 '"VY"r: rudur... mu~:uı·. 
lngiliz görilı:;mc~eri ha.kkmdn bt• (" ... ,...,,,., r' .. ,. 1 :•o ;r,. .. " •· : t" Me ~:ı~cro;:a ı.;ü ~ ·:ene .k r::ı. ----...----------
gece aşağıdaki teblığ 1!• ~redil • •""'""'1 "'lr •1 ·.., '" ""fli f'"' ·-·· 0 ra; il" · ~ki :-r~~'..:t C :· H ·a ! ıuı: ,_... t • I ı • . • •• I ..., 
rııi-.tir: ,A • ., ,: •• n ...... 7 .. - .~ .... • ı-•• ,. ı:o1:ni, bıı n kt:ı· a ··:"'~ ~ c·ır· ·ir Ü{ i.ÜuUl US iriGafi 

"Son giınlcr zarfında Duçc - "anl?- ........... --~- ·- : ..... ; ..... i '""· I r:alb;.ı!:i ~.ı~. n· .. l· ... ~c... r.·( ı<ı -~ • • • -~ ... 
Çcmb:?rlnyn a.rnsında iki memle. -ı uı·., .. •· •• - , ,..,.·., 1- ... 1 '"" ,..,.,_, ze:ıe tees. ı.s et-ne • r. Pll G:ıze 
ket hariciye nazırları BB. Cianq •1 İ"in b"r r·· '"•r l.,, .. r •·n,.,c.• .. ·ıı. t: bir l.et! <'aha ~ "ır: ı .:·: .l"'·!·e r-r I~a.tara!ı 1 r:dclt 

Bugün 

MEl~EK ' t e 
Senznin en hissi ve en müessir ~aheseri 

•• 
UÇ 

ritcadaf 
F ran:;ızca sözlü 

Bugü;ı saat 12,45 ve 1 de ucuz fiyatlarla ----
. j ma.tineler --~ 

Kadın 
ZARAH LEA~DER' in bu emsalsiz temsili 
~ ~ K A ~ V ~ Sinemasında 

:hluzaffernn,.. bir muvaffnkıycllc d"\"am ediyor. lla\"ctcıı 
V.CfO.l. t·RASCiN'i11 Şahe:s:ri· 

j M ~te~~A AIC»~MD 'I 
l 

A!i ' A T ,.. P \ 't 1(12011~ MACERA ad•~ 
Seanshr: 2.3J- 5,45 Suvare 9 4,15 ve 7,'30 ~ 

~~::ı;.:~5. Biri1;',i; ;;ı/(tn ;f ;x~:,J!!:}!? 

ıo n :erans 
l':min ··:ı:i H:ıfüe\ lndt•n: 

. sı~11' 
TEPED . .\ 1,ı 

([)ram /{ı~rıı 
14 - 1 - 9:"!1 oıJ 
akpnıı s:ıııl " 6 f 

< nııtı:ı 1 
> "'' /" ı·ıl 

lstıklril c:addesimle 1\of11Cl 1 
' 

1 . d l , d • .. l _, . 
ve Hnlifax'ın iftirakile vukua gc- •0..,ı"n"""""T ... - • ,.,..,, ir""r l"t • tın en , •.• 1 s~ ~re< 0 · e (·<.m ••• c l7-1-D33 salı gilnii n:tşamı eant 
len görJ"melcr esnasında haliha. "Ili ~tir. f" .... ı.. _,.,,'11. h"r ne C"1"r. di::: ;~ c'' :i:inc.J ~;;·ı dı" e "nJe b:•-;'a :o,::;o da Evimizin ca.-:aloğlunclaki 

: I :h ':"::1 '.":!,) a' m:h t~'=rar tem 
)~~ 

14 - 1 _ 93!1 Cıım:ırlc~i f;
1111 ı, 

11 <le (l'ocuk tiı.·:ıırosu). ıt • 

zırın en mühim meseleleri ve iki 'S'l ol"cn. tn..,.·ıt r r.fo rr:ı.n....,••a 'I/Iu:ıır, zihniyet r·.,. c"c:i 'ıa1 ıa::ı':tt'". m .. r'•<'z salonunda İstanbul ünhersi
imp:ıratorluk münasebetleri tet • -n .. zo:t'h"'r t t,., l.,,1 .. na.c" '!tnı ar•k . letme!:te!:i k :lrC' · ·': ta~.lii e D •• :t .. ., t·n Su-p~1op m-;arlı; t si cd bi)·ııt fa~i.dtesi t.nrih doc:~ıı. 

. " ı .. 
• :um:ırtrsı ~unu .ıl.ş.ınıı :s:ı 

O(.ı.n.wz konıccl 1 ~1 

kik edilmiştir. "'l cı"'yl '"'l; t"r. d:r. Bu zihniyet b r. ·::ı ı evve · :i iç:n d: D~' • .. t ~\r a 1 mUl':iy~ da ·ı "ü~:rim"n Ii"lil tarııfınrlan ''Ann-
Görü meler gündüz büyük bir ! lus~o'ini. Fnrlin - Rl"r"1. - Sl bü lir k:re datı;ı ı- t ·uurrı r!• 1 ":! : .. -~ \": ·il"'l luzum:.ı rnulıa! .. m. ..o'u s l~ı I:i'eri .. mevzulu lıir kon-1 "' 

samimiyet içerisinde cereyan et • 'l'okvo miisell s"ni-ı rer 2 .. ''Y'"T\ BunJ::n ~';"lra c"a o •• 1 c v-c··- ı "\ .. 113 • 1 ıtıiJ tın r .. tun::lı:111,a- '{'r3.l!S v~r1ıecnktir. 
mfş. geni~ ve açık bir fikir tca- 1d•ırnı ~ibi ,. .. ,, n:itt.l it r'clıoiıı lada L,ı"nın mille:1cMc rn·nil oh· ı 1~i ı:tü1.!•t; zaMfl.,-'lı it az c•:ne· H 1 • r.,r,.r:mc; irın da\·eti,)e y<>k. • : 

tisi ile neticelcnmi5tir. İki mem. .,1 "Ö··lerrı:ır~ir. 1 hc.yati zaruretlere göMe s~1 hii t-ar •i , .. • - l:ı'·i kaM~M. '•''" 1 l lur. Heı::cs gelebilir. ı 
leket arasında mevcut münn e. R'lma, 13 (AA.) - Bir AJ::"an s~;ı etmemesi iç'n lıic;b:r sebep yol- ":-el'! t myiz maiıl•em'!.i.ıe \ e,il..: 
betleri 16 nisa.n paktının dostluk gazetesi 01:ın Cerr~sp .ndance Po-! tur.,, c~!.tir. 



~ILLrraii@?irij@Lij@rMd®IR 

e ·k o s 1 o va k ya y a 
30 milyon b orç 

yapılmadıiı takdirde arbk kulla
mlamh bit hale ıelmektedir. Bu 
cihet, 11k sık ccak ve boruların 

temislemMk ihtipcı ve her temiz 
lenitte avuç doluıu kömür tozu 
çıkarılmakta olmuiyle aab:ttir. 
Şimdi ıelelim, firlcetin ıon ma 

rifetine: 

Yunan:stan.n 
para vaziyeti 
Atina, 13 (A.A.) - Yunanis

tan bankası umumi heyetinin top
lantısında, banka 'uvernörü B. 
Tsuderos 1938 bilançosu münase. 
betiyle memleket:n kambiyo ve 
para bakımından vaziyetini izah 
etmiştir. 

Guvernör, 1936 danberi kambi 
ye. vaziyetinde'lc:i degitikliğ'n 1936 
aguslosundan evvel pasif olan 
vu:iyetini aktife çevicdiğini kay
detm:ştir. 

Altın ve yabancı döviz ihtiyatı 
:ı,evcudu yeniden 172.305 İn&iliz 
lirc-sı kıymetinde artarak madeni 
:nevcudu 31 Kanunuevel 1936 dan 

Bo.rulc caz verdiii için abone· 
lerinin mütemadiyen raha.ıızlık 

çekmni ve tamir yapmafa mec· 
bur kaJmaıı mırı nda ıirketin 

kendiliiinclen daima kontrollar 
yapurma11 ye tikiyetlere hemen Jc:ri 767.000 Sterline iblağ etmi~ 

kOfup Oltelik bir de ö.rür dileye- tir. 
re'k tamir yapmuı icap ederken, 
nud Jaareket ediyor biliyonnuau
mız? •• 

Sanki kabahat abonelerde imifi 
cibi illtine para iatiyor. Telefonu 
açıp. tikiyetini&i söyler ve biı 

memur ilteneab size verilen ce
np hemen ıudur: 

- Pekil Memuru yolluyoruz .. 
Pakat kcndis:ne 20 kunıt vere· 
cebinisl 

Bu .a&iyet brpamda pfmp 
biraz taflİllt istedinb mi, (ırak 1) 
diye telefonu yilrinue kapamak 
aeaketlUllp ele ıiıtermekten 
celsiamssl«. 

Meamr ıeliyor, ti&jean bozuk 
lllla6r 1raUemna11 yeya tesisatı 

, ....... bonaJannua kadar ge· 
llp tıb11rf, hattı belki de bir 
J1im para Yerip aldıilsm ocaiını· 
a .ela bomıat olan k&aUr parçala
rını temidiyor ye elinize pulsuz 
bir klirt akqtırarak 20 kuruı a· 
bp cldlyor. 

itin tuhafı bu inanılmaz açık 
ıa.rıuıopn tehrlmi.rdeld Uç hava 
ıui fİl'btinden yaln z birisi, 
Beyotlu prketi tarahndan yapıl· 
makta clmuındadır. Diler iki ı:r
ket bu kadar batalı bir harekete 
prifmek ceuretini ıa.termemiı· 
terdir. 

Şimdi Nafıa Veklletinin ehem· 
miyetle nazarı d:kkatini celbe.de
ri.r. 

Bu prketin halktan keyfimaye· 
p para çekmesine daha fazla mü
nade edilmemeli Ye derhal bu 
itin antıne ıeçmelidir. 

Otomobil 
çarptı 

adam ıjır yaralacdı 

Tedavüldeki para, 1938 eylülün 
deki beynelmilel anormal vazi
yetten mütevellit muamelelerin 
artmasına ve Yunaniatanda bui· 
day ve zeytinyağı rekoltelerinin i
yi olmasına rağmen yalnız yüzde 
be! niıbetinde artmlfbr. Bu hafif 
artma, ne enflamaayondan ne de 
devlet ihtiyacı için yapdmıf emis. 
yoolardan mütevellit delildir. 

Hazinenin vaziyeti, ban'lcayz 
müracaat etmesine lilzum _göster
nemiştir. Altın mevcutla tedavül
del:i para niıbcti yüzde 49.22 dir 

ltalyan - Fransız 
ihtilafı 
( Baştarafı 1 incide) 

dafaa fdilm.:;;i ve- ltal};aya hiçbir 
imtiyaz yerilmemesi lüzumundan 
!>ahsetmişlerdir. 

Merkez hrkalanndan birine men· 
,up olan ~ fontigny, Fransanın Yu· 
goslavya, Romanya ve Polonya ile 
akdettiği paktlann yeniden tetkik e
:hlmesini istemiştir. 

Sağ cenaha mensup olan De Ke
illis, Almanyanın genişlemesine 

:nuanz bul..uıan bütün dev et1e-'•n 
'irekkep bir koalis:·;.m teşkil edil 

:nesini ve vasati A vrupadaki devlet 
lerle ve bilhassa Polonya ile Fransa 
asında bağlann ku\'\ etlendiril· 

.nesini istemiştir. 

Sağ Cenah mebuslarından Felix 
.:rat, hükQmetin Fransız Somali· 
anddan ltalyanlann ilerlemesine 
:ıihayet verilmesini ve Cibutide mü· 
.ia!aa ~ilAtı yapılmasını istemiş 
tir. Hatip, Italyanlann Fransız So· 
nam:ndırun takriben yedide birini 
şgal etmiş olduklarını ve 1937 sene
.iinde hududa tecavüz ederek 1938 
:;enesinin sonk~un ve mart ayların 
da yeni mıntakalar işgal ettiklerini 

Dün lebudebaemda bir otomobil 
bir yUk araburna carparak bir a- tasrih etmiıtir. 
clamm alır yaralanmuma ıebeb ol. De Kerillis, ezcümle demiştir ki: 
muıtur. "Fransa, A vrupada kendisine 

kuvvetli bir mevki temin edemeıse 
imapratorluğunu muhafaza etmesi· 
ne imkin yoktur. Biz 1870 dekinden 

Bunun 4 milyonu ~Jdftt4J 
hediye edilecek ! IÇERDE: 

Londra, 13 (A.A.) - Çekoslo. 
vakyaya ikraz yapılması hakkm. 
:la Münib anlaşmumdan sonra 
kararlaşan İngiliz - Frauız -
Çek milı.akerelerine dün öğleden 
sonra burada devam edilmipe de 

henüz üç taraflı bir toplantı ya. 

pılmuına imkan hasıl olmam11 • 
tır. Ali'kadar mahfillerden alı • 

nan malumata. göre, bazı tefer ;. 
rüat henüz aydınlanmağa muh • 
tac; olduğundan müzakerelere ge. 

lecck hafta başlanacağından .ev • 
vel devam edilemiyecektir. 

lstikrazın yekflııu henüz katı 
olarak tayin edilmit olmamakla 
beraber, muhtemel olarak evvel. 
ce derpiş -edilen 30 milyon raka
mını gec;miyecP-ktir. Bu para eu 
suretle aynlac.sktır: 

26 milyonu borç \'e dört mil • 
yonu da "hediye.. Unvanı ile. 

Bunurı on milyonu İngiltere 

Bankası tarafından Mllnih anlaş 
masından sonra avans olarak ve. 

rilmişti. Şimdi halledilecek e~ 

lı mesele, istikrazm faizi ve ga. 
ra.nti meselesidir. 

Fransada bir zabit 
idama mahkUm 

Fransada 28 yaşında bir ıenç 1 Subay, mahkemede alSylediğine 
bahriye ıubayı, Avrupadaki aon göre, 1935 te orduya lntlaab ettiği 
buhran eanasmda Fransız gemileri- zaman Brest'de 27 yqındaki bu 
nin ıcferberligine dair Almanyayı kadınla tanışmış ve onunla dost ol
haber vermiş olmaktan dolayı, ca- muştur. Cuualuk ilinde Jan'ın da 
sualuk ıuqu ile, Tulon bahriye mab- !<endiıine yardım.mı latemif ve be. 
kemesi tarafından idama mahknm raber çahımqlardır. 
edilmiştir. 

Elof' Mark Ober ismindeki bu tel- Jan Morel de suçunu IUraf etmlı, 
menle beraber, Jan Morel adındaki fakat caauılukta •dece ~ ortat
bil' kadma da Uç sene hapis cezası } lığı görillerek 3 sene hapse mab-
v rilmiş,tfr. kum edihn.iştir. 

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

1 
Almanya 

Leh koridorundan şarki 
Praıyaya yol yaptırıyor 

Fransız Büyük 
elçisi 

Reisicuınhurumuza dun Bnlindm "Dıyi llnald,,ı bildi· 
itimatnamesini verdi ' riliyor: 

Almanya, Lehistan koridorundan 
Ankara, 13 (A.A.) - Fransa- prtd Pnasyaya kadar bir yol yap· 

nın Ankara büyük elçisi lıla11i&Ji maya karar ve'rmittir. 
buıün nat 16 da Reiaicumhur ta-1 Bu hUlasta Leh ".ariciye nazırı 
rafından kabul edilerek itimatna· Bekle Kitlerin IOll eörillmeleri es· 
mesini takdim etmiftir. Kabulde numda mutablk kalnwn•p. 
Hariciye Vekili Şükrü Sançotlul Karadqtınlan yolun ineasına ya· 
da hazır bulunmuftur. kmda bqlandaraktır. Yol iki kı-

. • snnmtn ibaret olacaktır. Bunun biri 
~ilyük elçinin mu~t •e ar birdemirJoludur dileri de otomobil 

Jetınde askeri meraaım yapdauf yolu. ' 

ve bando Franıız milli lllaf1IDI' Bu yol Ozetinde ıümrük resmi a· 
çalmıttır • lmmlyacak, yolculardan pasaport a· 

=========== ranmıyacak veya hıt!rbanci bir mu· 
1aha kuvvetli olan Almanyamn kar· 1 ameleye tabi tutulımyacaldardır. 
ısında yalnız kalmak tehlikesine 1 Alman barici)-e namı fon Rib· 
~aruz bulunmaktayız. lnsiltere, bi· bentrop, Bekin ziyaretini iade mak
ze iltihak etse bile askerlerini bera· sadile yakınc!a Varp-aya gidecek 
ber getirmiyecektir. Bunun içindir tir. • _ 

ki Fransız politikası bütün muka\·e- Kövlu ıntı.kamı 
met kuvvetlerini Almanyanm hege- f 
monyasma karşı birleştirmele gay· 
ret etmelidir. Sovyetler birlilinin re- Bir kiylil diferi:ıin sap 
jimi ne olursa olsun bu memleketin yığ'ınını tututtardu f 

. Bartın, (Hususi) - ~n hafta 
yardımı bıze IAzımdır. Polonyaya B 1 bak .... d M hm t K 1 akı .._ .. ı,. t 1.. 1 b" d. a am oyun e e e a a -
v a~,IGA a uzum u ır ~Y ır.,, f ta 't 400 bağlam! k 

1 
a aı ı mısır sapı 

Komünist mebuslardan Peri, Baş- yıi:mı yakılmıştır. Tahkikat sonun
vekil Daladyenin Ceıairde söyledili da, yılının l)'IU köyden Ahmet Ağ. 
!tutukta .. Fransa • .nm arazisinin u· daa tarafından alejlendili ve ken
fak bir par;asmı bile terketmiyece- disinin bu ip, dargın olduiu Meh
ğinıe ve ltalyaya hiçbir hukukf im· metten intikam almak kastiyle yap 
tiyaz vermifeceline .. dair verdiii tiğı anl8§1lmıştır. 

teminatı teyit etmesini Boneden ı Suçlu yakalanıp Adliyeye veril • 
istemiştir. miştir. 

iktidar 

• Gümrük basmüdürü Methi dün 
antrepoları gezerek Derıızbank am· 
bar şefleri ile gôru§llluş ve izahat 
almıştır. 

• Kütahya valiliğine tayin edilen 
eski fmüt valisi Hamit Oskay yeni 
vazifesine gHmeden evvel bir kaç 
gün kalmak ii1.ere dün ~ ıel· 
rniştir. 

• Azapkapı meydanının profesör 
Prost taratmdan hazırlanan pl4nı· 
ıa ıöre mufassal projeleri belediye 
fen be~eti tarafından tamamlanmıı 
ve belediyeye \erilmiştir. Yakında 

ıstimlike başlanacaktır. 

• Yeni } apılacak mozayik 'e par 
ke caddelerin sulanıp yıkanmasıi· 

;in A vrupadan sulanıa otomobilleri 
~etirilecekir. 

• Hanıamcılann terkos suyundan 
enıilat tal~ belediye tarafın· 

lan kabul edılmi~tir. Suyun metre
mik~bı yüz.de 50 tenıılatla, yani, 
7,5 kuru~n vcnlecektir. 

• Yenikayde iken Sanyere nakle· 
jilen sulh mahkemesinin i"mi San· 
yer sulh mabkemesme tahvıl edıl· 

mi~tir. 

• lıtanbul defterdar vekili Şe\ ket 
:naliye vekaleti muhasebat umum 
:nüdürll4,Yüne tayin edilmi tir. 

• Berlinden f!'hrimize gelen e ki 
\iman elçisi Nadolni dün ak ;;un. .. ı 
?kspresle Ankaraya gitmiştir. 

• Adalara su temini işi tekrar 
tetkik edilmekte \'e 200 bin lira sarfı 
le deniz altından boru geçı.Nlerek 

Maltepeden su nakli meselesi göz· 
Jen geçirilmektedir. 

• Uni-.ersitede rektör tarahndan 
fün de hukuk fakültesi son sınıf 
tale!lesi için bir çay ' ... rmiş ve top
antıda talebelerle göni§lll\iştür. 

• Birinci umumi miıfettişlik emni· 
y -~ milş:l\irliğine yarba) lıktan mü,
tağ!a Yakup Karagül tayin edil· 
:niştir. 

DIŞARDA: 

• Mr.;ır ile Suuid Arabistan hilk6· 
neti ara ında mühim bir ticaret i'" 
.ilah imza edilmiştir. Suudi Ara
r :standa ıen:ı bir teceddüt progra
:nı tatbik edilecek -.e bilhassa Mek
;.ede elektrik tesi atı yapd:ıcaktJr • 
· .i itilafta Arabbtan yollannm 
nkişafı da derpiş edilmektedir • 

• Londradaki .!.!manya sefiri Di· 
:-ekse , birkaç gün kalmak üzere 
\lmanyaya gitmi~tir. 

• Uma konf e. ..nsında Amerika 
heyetine dahil bulunmuş olan müs· 
teşar muavini Adolf Bayle istifasını 
vennlştir. 

Yeni Neıriyat 

Onun için yazılanlar 
Ebedi Atalilrkümlla içm ölllmün· 

den ıonra yazılnuı bütün yuüan 
toplıyan Fatih halkevl, bir aydan -
beri ,ıece gündüz çahımak ıuretile 
(Onun için yazılanlar, söylenenler) 
adlı bir eser meydana ıetirmittir. 

va Bal GevşakllOlne Karşı 
En tanmmıı kalem sahlblerlnden 

90 muharrlrin 215 tane makalealnl 
ihtiva eden bu bllytlk eaer, krono. 
lojlk ve allabetik e&a1& g8re blr 
tunlf• tlbl tutulmUllm'. HORMOBiN &500 sahifeyi mltecavis b81111Wl 

lll". ...._........ ba baylk 11er malf7et flatı olan '15 
•••••••~Tabletleri laer eeaaecle an,.._ Poefa lndua Ull Bımı•.. brala aatıımütadlr. 



Bwm.!S*~' 
Dall'ısı D'fD ~aıraso~hk 

©J e ~ ft U al M S} 2 - Ne o? Pek düşünceli görünü -
Hizmetçi kız, bayanın yanına git- yorsun. 

ti: - Parasız kaldım. 

- Ay başında buradan ayrılaca- - Babandan istemedin mi? 
ğnn efendim. - İstedim. "Terzime borcum var, 

Yeni bir hizmetçi bulmak icab e- para gönder,, diye yazmıştım. 
deceği düşüncesiyle canı sıkılan ba. - Göndermedi mi? 
yan sordu: - Gönderdi ama terzime! 

- Yıı.? Daha iyi bir ~·er mi bul- 1 ~ft c§.\"f VaŞ 
dunuz? - Ben içki içmediğim ak~amlar 

_ Hayır, daha iyi yer değil nma kat'iyyen uyuyamam. 
evleneceğim. - Bende tamamiyle aksi. 

Hırsız - Ben Noel babayım ya
hu! Noel babanın me\·cudiyetino 1-
aanmıyor musunuz? 

- Fransız karikatürü 

- Yani, uyur musun? 
- Hayır. Uyuduğum zamanlarda 

kat'iyyen içemem. 

CenlY!bl Ame
ırlkada poker 

-Pas! 
- Rest! 
- Gördüm. 
-Nen var? 
- İki birli var. Ya sende 7 

- İki revolver! 
- Pek alı\, sen kazandm! 

liem nzı r lk: 
Otele girdi. Bir oda istedi ve sor

du: 
- Yatak temiz midir? 
- Temizdir efendim. O cihetten 

hiç merak etmeyin. Sizden evvel o 
odada jkf ay kalan müşterimiz ga -
yet temizdi. Her hafta banyo yapar 
dr. 

O şOer yolunda 
- DirektörU görmek istiyorum. 
- Direktör burada değil, Avru-

paya seyahate çıktı. 
- Ona kim vekillet eder'! 
- Başkatip. 

- Başkatibi göreyim öyleyse. 
- Başkatib sokağa çıktı. 

BARDA 
- Ne yapa;\·ıın '! unutulmwı ol<lu-

1umu unutmal< i<:in i~iyorunı ! 
- Fransız karikatürü -

- 6.035 kalibrelik 6 kurşun isti
yorum. Fakat en iyi markadan ol
sun. Illr arkada~ıma kullana.cağrm. 

- Fransız karikatürü -

Rcmantnk 

Yaşını bile saklanıJ 
kadın! yan 

« Milton » un « Bedavacılar şahı » filmin 
1 

büyük burunlu genç kadını unutmak ıazıro • 
Helen Perdriyer 
Muvaffak olamayınca, bur- , 
nuna ameliyat yaptırarak 

güzelleşmişti 
Helen Perdriyer, Paris civa • 

nnda Asniyerde doğmuştur. Bi
naenaleyh Parisli sayılabilir. Ne
şesi, gamsızlığı, samimiyeti Paris 
!ilerden daha fazladır. 

Bu sanatkarla mülakat yap -
mak imkansızdır. Yalnız karşı 

karşıya gevezelik edilebilir. Ko
nuştuktan sonra kendisinden ye
ni hiçbir şey öğrenmediğinizi far 
kedersiniz. Fakat pek tatlı vakıt 
geçirdiğinizi inkar edemezsiniz. 

O aklına gelen her ~eyi söyler. 
Sıra gözetmeden, muhakeme yap 
madan, üzerinde durmadan ..• 

Fakat herkes bu kızdan bahse· 

1'\ 

aşk 
Mchtabda oturmuşlar, aşıkane derken: "Güzel, kumral, zarif,, 

konuşuyorlardı. Delikanlı heyecan sıfatlarını kullanmakta tereddüt 

içinde mırıldandı: 
- Sevgilim, seninle bir yıldızda 

yalnız kalmak ne saadet olur kim
bilir? 

etmez. 
İlk gördüğü gazeteciye, Helen 

Perdriyer, şu sözlerle dert ya • 
nar: 

- N'e zaman gelir? Genç kız bir fısıltı halinde muka. "- Sinemadan uzak yaşıyalı 

aylar geçti.. Bu iş ne için böyle 
oldu? Belki ilk çevirdiğim filmler 
çok fena idi. Fakat ınuhakkak 

- lfararetlnlz epey yUbek olclu- 1 

fa lı;ln sebzeleri çiğ J iye bilirsiniz; 
mldell'lzdo pişer. 

Dhtlyat 
- Baba. otomobil kullanma eh

liyetnamesi almam için çok genç 
r;ayıhrım değil mi? 

- Hayrr kızrm. Fakat benim o
tomobil henüz kafi derecede eski 
değil! 

Şüplhen n v 
- Ahmed hak~mdııki fikrin ne. 

dlr? 
- Bana kahrsa ondan çekinmek 

llzım, herkes gibi biri değil o. 
- Ne noktadan? 
- Orasını bilmem. Fakat dost • 

lanndan hiçbiri aleyhinde bulunma
dığına göre vaziyeti biraz şüpheli 
galiba! t 

ıra ır ı lhl 
dersinde 

- Napo.'yon Bonapart İngilizle
ri neden sevmezdi? 

- Kendisini Sentelen adasına sü
rerek ölümüne sebeb oldular diye! 

Fıransoz 
fı l!<ırasn 

Direktör seyahate çıktığı zaman. bele etti: 
lar bqşkatip o.dönünceye kadar gel- - O kadar uzağa gitmenize ne lü 
mez. zum var? 
~ 

•, 

ki bu filmlerde fotoğraflarım çok 
kötü çıktı. Bütün c;;inema sanat • 
karları böyle bir vaziyet hasıl o· 
lunca ilk iş olarak filmi çeken o-
peratörü itham ederler. Ben de 
böyle yaptım. Fakat bir GUn ry
naya bakınca operatörün kaba • 
hatsiz olduğunu itiraf ettim. Ga
yet biçimsiıı: bir burnum vardı. 

• Bir kadın için en müşkül iş çir • 
kinliğini itiraf etmektir. B~n bu 
cesareti yaptım. Burnumun çir -
kin olduğunu her yerde söyb • 

· dim. Sonra bir güzellik doktoru -
na müracaat ederek burnumu a 
meliyat ettirdim.,, 

Arlık Miltonun "Bedavacılar 
şahı,, filmindeki büyük burunlu 

· Helen Perdriycri unutmak lazım 
, geliyor. 

Şimdi karşımızda daha kumral 

' 

daha hafif, daha güzel bir Perd- .. 
. •tl11l 
rıyer var. scrvatuvarı bıraktım. Ve umul • J 25 ya~ını bulmUŞ· 

"Sen - Sir mektebinde üç kişi,, mıyacak bir şansla Komedi Fran l lü şöhret sahibi olaftl 
filmiyle bu sanatkar karşımıza seze girdim. 21 yaşmda. oradan rüncc, tiyatroyu bU. 
yeni bir çehre ~le çık~ca~tır. . a;Tıldım. Tiyatro, tiyatro sü - 1 olarak bıraktım. AS~ 

Helen Pcrdrıyer lııı;:bır şeyı , .. - b 1 d TJ t' t 1 min babamın vanıP . . runmege aş a ım. _.ıer ıya ro - , , J 

yaşını bıle saklamıyan bır kadın. d b' 1 d - \Te bı'r kövlü hayatı · .. a ıraz ça ışıyor, um ugum ve J 

Hayatını şoylc anlatıyor: b kled' -· , ff k ,..t· b 1 • bagladım. Yalnız ba ., ~ . ·d' -· e ıgım mm:a a ıyç ı u a 1 ,,. 
- honservatuvara g 9 ıgım b k t' t . k fa Parise (Teliyor ve 

k <l
. d d 

0 
mavmca aş a ıya roya gırmc b d 

va ıt on ye ı yaşın ay ım. n .. • 1 d F k t f ı susi surette Müzik . . . _. . l ıçın ayrı ıyor um. 3. a mu va -
sekız yaşına gırdıgım zaman tı- f k t b" t·· 1.. 1 · d dum . . .. a ıye ır ur u ge mıyor u. · 
yatro aktrısı olmak uzcre kon - nt Kepengi kesip dükkana girmişler 

dl. Çekmeceyi boşalttılar. Hırsız • 
lardan biri paraları saymağa başla-

- Bana çikolata almazsen an nemi öptüğünü hizmetçi kıza ıöy. 
oi, ıgsualiM ırkŞO riı> 

!ı:;te bu sıraıla ga 
ymca öteki itiraz etti: 

- Zahmet etme yahu! Nekadar 
para çaldığımız yarrn gazetelerde 
okuruz .. 

FazOa m esa n 
Patron, memuru çağırarak tordu: 
- Fazla mesai ücreti ta!ebiyle 

bir pusla yazmışsınız. Nedir bu me
sai? ben hatırlamıyorum. 

- Geç-en sah gecesi dev\elhane
ye beni yemeğe d:ıvet ett,iğinizi u
nuttunuz mu? 

Knmvaı 
darstınde 

Muallim talebeye sordu: 
- S04 H2. 
Talebe düşündü, ta.~mclı ve yut -

.sunarak·: 
....:. Şey, dedi, dilimin ucunda ama. 
- Aman tUkür, dilin yanar son-

Jerim !. - Fran11z karikatürü -

- Neden şemsiyeni açmıyorsun t 
- Ortasında dellk , .ar da ıslanın ama.k için 1 

gibi sevişiyoruz; fakat ... 
Necibe : 

"Biribirimizlc evlenemiyoruz. Fakat biribirimizi çıltpn ribi, 
deli gibi seviyoruz. Hele ben, sev giiime karşı, duyduğum hisler 
günden güne artıyor, kökleşiyor, derinleşiyor, kuvvetleşiyor .. Iztı· 

r:ıbımdan çıldıracağım .. Bu hale bir çare bulamaz mıs·nrz.,, 

Size faydalı bir nasihat vermcl< isterdim. Fakat bu o kadar 
müşkül bir iş ki ... Çünkü bir defa sizi birleştirme~e mani olan se
bepleri bilmiyorum. Eğer sevgilinizle b:rle~meniz hakikaten im
kansız ise ve çok uzak bir atide dahi bugünk:.i vaziyetin değişme

sinden ümi.dli değ;lseniz bu münasebeti kesmek cesaretini göstere
bilirseniz çok yerinde ve çok doğru bir i~ yapmış clursunuz.. .Eu 
vaziyt dahilinde görü§mek, temaslarınızı muhafaza etme!;, hergün 
ıztrraplarınızı arttırmakta:ı ba~ka ne netice verebilir? .. Halbuki bu 
münasebeti kesmek cesaretini gös!cr!rsePiz zaman, herşeyi silen o 
siinger, yavaş yavaş kalbinizi sü!tl'ın ve huzur damlacıkları i!e 

1. doldurur. 

' ıa. 
düfle sinemaya ba!t 
Asniyerde bir tatil ~ 
mi~ti.. Kasa!:ıanın bil 
!arı arkasına düştUlC·· 
nwna ~evirenlere be 
Hepimizle şakalaştı• 
nelerimizi okşadı .. ~ 
ötekilerden daha f ı;i$ 
yaptığımı sordu .. tş 
söyleyince bir şarltl 
rica etti; hiç n-.~la~ 
elim .. tık defa !"·u~ 
fayda görmüştüm·· 
rabcr Parise geırneıııi \fi 
raber gittik ve :sed~~ 
filminde bana rol 0 et 
çevrildi.. MuvaffaJcı)' cf 
Milton bütün dil~yııse 
Fakat bana hiç kı_rr1~ 
yet vermedi. Hattıı. detl 
götüren Milton ben 
- ti 

(Devanı• 



i 
Ali büyük bir maharetle dire. 

• • tırmanarak tdin bulunduğLJ 

· re kadar ~ ülts ldi. Fakat o za 
man vapurun )D:..aş yava sallan 
makta oldu -unu g"rdü. Bilmem 
'i .k t ettiRiz mi? Vapurların 

lt tar:ıflannda d lga daha az 

Bir an geldi ki artık Ali yuka
rıda bir d kilm bile duramıyaca. 
ıhnı anladı.. Rüz • r ~iddetl n -
miş vapur cnJl nma" ba lamır
tı .. Neredey e yere yuvarlana . 

cak rezil olacaktı .. Derhal kendi. 
ni topladı: "Haydi Ali gayret., 
dedi .. B mm fırıl fınl dönme L 
ne rağmen son bir g yrctlc te
lin onuna gcl<'bildi.. Asağıdaki
ler bu büyiık canbazı ııiddetle al
kı hyorlardır. 

Ali bir dir kten öbür direğe 

kadar yürümcJc için büyük bir 
y ) ret sarf tmi.ş, m hcup olmak 
orlm ıle baı.l ıbı 1 ·i bitirmek 

· tcmişti. 

Canbaz Ali colc 'lziml{ar bir a
famdır. Tuttu unu koparmak is 
ter .. Ba ladığı i-Oi muhakkak so
na erdirir. 

Azimk·r olmak çok büyük bir 
meziyettir. Ali de bu tabiat var
ken o muhakkak Nıyagara §elıl
lesini geç~r. 

Bunları biliyor musunuz ? 
Napolyonun zekası 

Drektııarın Fransada icrny1 
ıiıkmettiği devirlerde hayat son 

Jerecc pahalıydı. Harpler halkı 

nrap etmiş, ezmi~i. Sokaklarda 
oplanan insanlar mütemadiyen 
ikayet ediyorlar. 

- Her şeyin fiyatı rnUthia bir 
kilde yül·scliyor, bu gidişle yn

'tınd;ı hepimiz açlıktan ölccc.:;iz. 
Bu sırada, Napolyon, genç su

bay elbisesinde oradan geçer. Sa 
tıcılar onu görünce bağırırlar: 

- lşte bizi aç bırakıp bizim 
ayc~izde scmizliyenlerden bi -

ri. 
Halbuki Nap '::on o zamanlar 

müthiş derce 1 ~ cılızdı. Bu söz· 
leri cluyunca adamlardan en şiş
man olanın üzerine doğru yürü 
ycrek gayet sakin bir sesle şöy
le dedi: 

- Açık konuşalım, dostum 
ıaııg1miz daha §İ§mnn ?. 

• • • 
Resimde gör· 

düğünüz bu 

kız baş aşağı 
• 

durarak ayak-

lariyle Skeç 
yapmaktadır • 

Müteessir olduğumuz 

zaman niçin ağlarız ? 
A6larsınız, çünkiı dimag ıuz c 

suretle yapılmıştır. Dimagmızın 

niçin böyle yap.ıldığmı bilmiyo
ruz. Aglamadığınız zaman yaşla. 

rın çok faydası vardır. Fakat mü
teessir olduğumuz zaman aglama
nın hiç bir faydası yoktur • 

insanlar yaşlanınca bı•nu an. 
larlar.. Ve bir şeye üzüh.ükleri 
zaman hİ!f ağlamazlar. Beynimi
zin yukarı kısmı en ehemmiyetli 
tarafıdır. Burası beynimizin aşağı 
kısmına bir şey yapmak veya yap. 
mama"k 'çin emirler verir. Uzül
düğüncız zaman beynimizin a~a

ğı kısmı bu üzüntüye ağlamakla 

cevap verir. Bunun için en küçük 
bir bebek bile mükemmel ağlaya. 
bilir. Fakat büyüyünce aşağı kıs

mı yukarıdan ağlamamak emrini 
alır .. ve ağlamayız .. 

Paristeki Obelisk 

Paristelii meSllur Ifon'KoıXI 
meydanında da, tıpkı f'ulto.nnh
met t olduğu gibi, bir obelisk 
vardır. 

............................................................................................. 
HABER' in yazı müsabakası 

Haber, bugünden başlayarak, 1939 senesi müna~ebetile, 

küçük okuyucuları arasında bir güzel yazı müsabakac;ı açına· • 
ya karar vermiştir. Küçük okuyucularımız yazacakları yazı

nın me\·zuunda serbest olmıyacaklardır. Yukarıya koyduğu· 
muz re im gibi 5 tane muhtelif re im koyacağız, küçük okuyu· 
cularımız, bu beş re im içinden bcğcndıkleri herhangi bir ta-

nesini bize 250 kelime içinde güzel bir ~ekilde hikaye edecek· 
lerdir. Seçtikleri re mi en güzel hikaye eden on okuyucumuza 
gazet miz, muhtelif kı)·mette hal..ikaten kıymetli hediyeler 
verecektir. 

Müsabakaya i~tirak için acele etmeyiniz. Koymayı vaa
dcttiğimiz bu beş resim gazetemizde çıkc;ın, bunları toplayı· 

nız. 1çleriııclen birini seçiniz ve yazmaya başlayınız.Sonrcc:;min 
çıktığı haftayı takip eden ) irmi gün içinde bize yazdıklarını· 

zı açık adrcslerinizle gönderiniz. Şunu unutmayınız; kazana
cağınız hediyeleri alabilmek için i imlerin neşredildiği güne İ 
kadar her hafta sayfanızın bir köc:;e inde bulacağınız kuponla- ı 

: i : rı toplamanız ve bize göndermeniz lazım dır. 1 ·- ·-· --···················-·············································-. 
HABER'in yazı müsabakası 

Kuı>on. Xo: ı5 

28 me~re yükseklikte olan bu 
ta§ bundan tam 100 sene evvel 
~Iısırdan l!.,ransaya getirilmişti. 

172.682 kilo a:. r1ığında olan bu 
taşı büyük bjr :müskilfıtlıı bir 
gemiye yükletip Parise getiril -
dikten sonra, üç sene nereye di -
kileceği düsünülmüş, nihayet 
Konkord meydanına. dikilmesine 
karar verilmiRtir. 

Yukand:ıki .. ·ımattan da Bu:1ları tamyor musunuz s·LMECE 
nnlaşılacağı veçhile, Bizim Sulta 
nabmetteki ('' •· k Paristeki 
"knrdeeinden., daha ya§lidır. - -

2 - Meng'in bugünkü muayenesi boyunun 
başlar ... 

3 - Sonra yere yatırılır ve kollarının uzunluğu ölc;iilür. 

4 - Sonra tekrar kaldırılıp oturtulur ve göğsünün ölçüsü a· 
lırur. 

5 - Bundan sonra sıra tartılmaya gelir. Bugün Mcng 12 ki
lodur;yani bir sene evvelkinin iki misli. 

6 - Fakat l\Ieng kendiı inin bu kad::.r ağır oldui!una inanmı
yor gibi gramlara bakıyor ..• 

7 - Ölçü ve tartıdan alınan rakamlar grafiğe yazılır. 

8 - Mcng ondan sonra arlmdnşlarmın yanına ~öncrek oy
namıya başlar. 

1 - Peııgoen 

2 - Dinyeper 
3- Murat dağ 
4 - Troika 
5 - l\Ialaka. 
6 - Bankok 
7 - Golfistrim ve I,,abrador. 

C~~aıpDaııro 
- Pengoen şimıl meml ketle

rinde ya. ıyan ördek cin inden 
bir kuatur. Pengoenlcrin en bü 
yük hususiyetleri iki elli, iki a
yaklı oluşlarıdır. 

Pengocnler buzlu 
katarda büyük sürüler hali c': 
y r-:ırlar. Bu hayvanl:ınn kcııdi 
!erine has ta biatleri, hususi~ et
leri vardır. 

2 - Din}eper nehri Karadcni 
ze dökül n bir Rus nehridir. Bu 
nelıirin iki tarafındaki arazi si
yah toprak~ır. Fevk!'llade mün -
bit olan bu arazide sinede iki de
fa hububat ekilir.. Onun için 
Dinycpcr ha valisi Rus) anın hu 
bub::ıt ::ınbandır. 

Neniz oluyor '? 
Şnyct dayınızın kız karde§i tey .. 

z niz değılse, bu kadının sizle olan 
akrabalığı nedir? Bir kelime ile ce
vab veriniz. 

Bilmecemizi doğru halledenlcrdcn 
birinciye bir kol saati, ikinciye bir 
bUyUcek ~işe kolonya, üçüncUye 
yarım kilo çikolata ve ayrıca 200 
okuyucumuza muhtelif hediyeler 

ınıllllllUIU .. 

HABEP. 
ÇOCUK SA Y••ASI 

Bilmece kuponu 
14 lkincik8.nun - 1930 -

5 - ~falaka, Asyada Hindiçi
nid(:n Malezya adalarına doğru 
uzayan uzun bir yaı·ımndadır. Bu 

yarımadada Siyam hükümcti var 
dır. l\falakanın ~imıl kısmı Ho -
l.ındahlara, daha şimali de Fran

zlarn aittir. 

6 - Bankol<, Mal:ı.ka yanma-
3 - Murat dağı garbi Anado- J::ısı üzerinde Siyam hükumeti -

lunun ep bellibaşlı irtifaıdır. Eg nin mcı kezidir. 
denizine dökülen bütün nehirler 
hemen hemen bu d, 'ıp etekle -
rinden çıknr. E:-e d nizine dökü
len n hirler hızlı abnoz, çünkü 
yüks k ve karlı 1ağ:ardan in -
mezler .. Murad dağı gibi Eg 
mınt:ı.kasındald but·· n dağlar 

sahillC're amud hl/.İ~· ı tedirl r .. 
Bu scb plc bu ha •, lide ziraat 
yapmak. geni· vadil rdcn i. tifa
de etmek mümkündür. 

4 - Troika kar üzerinde hare 
ket eden kızaklı arabadır. Ruslar 
tarafından kullanılan bu arnba
hı.r umumiyetle üç beygir tnıa 
fmdan çekilmektedir. 

7 - Golfistrim An-upanın şi
mal ve g::ırp sahilleriııi yalıyan 

ıcak su ccrcyanıdır. Bu akıntı 

olmasaydı, İngiltere, Baltık mem 
ı ·k tlcri ve Jb"'ran-anın §imal ve 
imali garbisi oturulır.ıyncak ka
iar sert bir iklime ']lal"k olurdu. 

Ilu cereyan sayesinJc şimali Av· 
rup::ı ıklimi mutedil bir hal alır. 
T ,abrador ise şimald ~n gelip A -
ınerjkanın şark ~ahillerini yala
yan soğuk bir cereyandır. Bu se
beple Ameriknda Ri=ldeill soğuk
lar hüküm sürer. Bilhassa kışın 
Ncvyorktaki soğuklara taham .. 
mül olunmaz. 
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Kürkleri yenileştirme sanatı 
Her yerde, şehirde, seyahatte, sabah ak. 

~m toplantılarında, spor sahalarında, çeşit çe· 
şit kürkler giyiliyor. Uzun tüylü kürkler, yu
muşak kürkler, tüyleri düz kürkler, tüyleri kı

vırcık kürkler .. 
Kürk cislcrinin tencvviiü hakkında bir fikir 

c lincbilmek isin 1939 yılına mahsus olma'lc ü
zere yapılan kürk kataloğunda 3741 çeşit ve 
renk kurk ismi olduğunu söylemek kafidir. 

Bu albümde bütün orman hayvanların•n 

isimleri var. Parstan tb'kiye kadar.. Çayırlarda 
sakin sakin otlayan kuzuların, koyunların, tav. 
ş~nların derileri mevcut. Rus steplerinden A
mer:kan boz kırlarına varıncıya kadar yeryü
z .. niın dört bucağında ya~ayan ve derisinden 
kürk yapılabilen hiç bir hayvan unutulmamış .. 
Hiç h' r hayvanat kitabının bu katalogdan da
ha mü::emmel clduğu iddia edilemez. 

Bütün bu deriler hayvanların s·rtından 

ayrılır avrılmaz soluğu kadınların sırtında alı

y.:ırlnr. Fakat kürkler çok pahalıdır, onları al. 
mak için avuç dolusu para sarfetmek lazım ... 

Kadın parası olunca süs için sarfetmekten 
çel:inmez .. Yaln·z kürkün bir mahzuru var •.• 
Kolay eskimiyor .. Halbuki moda, kürkten da
ha çabuk değişiyor. O halde eskimiyen, modası 

geçen kürklerden istifade etmek lazım. İşte 
biz bu yazılarla modası geçen kürklerin ne 
şekilde modaya uygun olarak kullanılabileceşini 

anlatmağa çalışacağız. 

Mantolar - Kürk mantonuzun modası 

geçti diye üzülmeğe değmez. Onu başk~ bir 
şekle sokmak için elimizde iki usul vardır. 

(şekil l) mantonuzun mühim bir kısmını yünlü 
bir kumaştan yapınız .• Önüne, omuzuna ve kol 
yukarılarına kürk gcçir;niz. 'Yahut ta manto
nuzun eteklerini keserek ondan kısa bir palto 
yapınız. (Şekil, 2). 

Kürk parçalarından istifa.deler - Bu suret
retle tadil ettiğiniz kürkten elinizde bir çok 
parçalar kaldı .. Bu parçalardan istediğiniz gibi 
istifade etmeniz mümkün.dür. İsterseniz bu 
kürk parçalarından, açık renk bir mantonuza 
dik bir yaka yapabilirsiniz. 

Bu açık renk mantoyu kış giymeniz imkanı 
olduğu gibi öniimüzdeki ilkbaharda giymek t a 
kabildir. (Şek:l 3). Yahut isterseniz bir ceketi. 
nizin yakasına, önüne, cep kapaklarının üzerine 
bir kürk şeri.1 geçirebilirsiniz. (şekil 4). 

Eğer elinızde manto parçalan kalmış ise 
bunları başka bir deriden yapılmı2 mantoya 
yaka, cep 'kapağı ve düğme üstü olarak dikcısi: 
niz. (şekil 5). 

Şayet bu sene yeniden kürk yaptıracaksa .. 
nıı:, en makbul derinin Ermin ve Rus tilkisi .de .. 
rileri olduğunu unutmayınız .• Ermin manto için 
(7) ve Rus tilkisi manto için (8) numaralı mo-
deli örnek olarak kullansanız iyi olur. 

* Muhtelif renklerde ipekli ku. ı M d H b 1 -, * Bu yılın balolarında en kibar 
maşlıırdıın yapılmış gliller, elbisele- o a a er e~ ve en zengin kadınların boyunla .. 
ri süslemek için bu sene çok kulla- rında. do. garib ve orijinal kolye• 
nılıyor. Hattü muhtelif bliyUkllikte «· Siyah marokC'n kumaıılar üze- ler görülmektedir. Bu kolyeler içer-
güllcr, roblar üzerine bir sıra takip rinde muho.kkak sırma tıeridlerden sinde ufak ve blribirinin tıpkısı dc
etmek şıırliyle dikiliyor. Pembe ibaret kuş vardır. Yaka bu §erid. niz hayvanı kabuklarından yapılmış 
güller, mavi elbiseler üzerinde, ye- terle süsleniyor; ön taraftan yakn- kolyeler dahi ,·ardır. 
§il gUller, siynh elbiseler ilzerinde dıı.n bnf;!lrynrak eteklere kadar sır- * Uzun ipek kemerler hemen 
çok zarif duruyor. ma bir zırh iniyor. her balo elbisesinde eksik değil-

Güllcrtn orta yerine bir inci <la- * Düz ceket bu ~ne muvnffakr- dir. 
nc..ıi, ynhut ufak bir düğme koy - yelle polovcrc rekabet ediyor. * Berelerin ilzerl, tayyörlerin ya. 
malı: modası da hayli tnnmmüm et- Bunlar do. bu sene göze çarpan ku- kası Uz.üm salkımı §eklinde ve ipek-
miştir. mnşlardan ynpılıyorlar. li trikolarla süsleniyor. 

Meliş güzeldir, çükü .. 

Dairede çalıştı· başında dik du. nın ve belinin u- ondülasyon yaptır- uzun vakit 
fı için gayet hafif rur. Boş koldığı yuşuk1uğunu gi. mıştır. Bu sayede mez, hem 

kaybet· 
de saç. 

bir makiyaj tazım dakikalarda gerin - .derir • hem sabahleyin da· alrı sıksık alnına 

olduğunu bilir. me hareketleri ya· Saçlarına altı ireye giderken saç- düşerek çalışırken 

Yazı makinesinin parak baca klan· aylık ve basit bir 1arını taramak için onu rahatsız etmez. 

Akşam eve ge- tarakla tutturur • Yanaklarına - biraz 

lince saçlarını ha- Blüzu üzerine ruj sürer. Bu suret-

fifçe bir tarar ve yu· kadife bir bolero gi· le bir memur el-
karıya doğru olan yer. Göz kapakla- maktan çıkarak za-
bukleleri iki küçük rını hafifçe boyar .. rif bir kadın hali-
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lngiliz eski eserler 
mütehassısları tarafından yapı • 

......... lan son bir hafriyatta çok dikkate 
faY'6D bazı ıeyler bulunmuıtur. 

Bunlardan biri, Mısır Fravun· 
lannın ikinci sülalesine ellinci mi
lattan 300 sene evveline ait bir 
111ezardır ki, sandukanın baı u· 
cunda da Mıaırlılann adetince bı; 
rakılan yemeklerin hemen hemen 
hiç bozulmamış bir şekilde dur. 
dukları görülmüıtür. . •• , • 

Resimlerde sandukanın bugün· Bır yuzme !Ampıyonunun 
kü vaziyeti, yemeklerin bulundu· yaptığı bu numara hakikaten çok 

ğu sahan ıre tabaklarla, diğer kap \merekhdır •.. Ad~ arkadaıını, 
Jar görülüyor. kollannm uzennde sandaldan al• 

dığı vaziyette suyun içine dalıyor 

h a n ere ve o rada da arni •ekilde. a.vak. 
Ç ta duruyor, 

~"lllt. llı "' ses uz 
~~I !t ~l ·''U, mattr111 oldoi;'1l üzer~, han~e-
ı.~ ~UYa.t.:'' nıcseıa. kanser yüzUndeo, ban
~ t~ 4.rne !:•kanlan insan s~lnl kaybeder, 
~ ~. faJca l'lkah bir zenginin ba.~ma bu fclıi

bont fakmı,, horonun diğer U<'tına bir düdük rab-
' tetmı,tır. lla.~ta, borunun dUclüklü ueonu ağzına. M>-

l'atö t ~ellyatla hançeresi ı;-ıkanldığı 
Ilı~ libı bl k 
~ 1- "· r e~n sayesinde sesini kay-

t : ~it g~Crlkaıı operatörün ke~fi, he
<ıııı. '1lıı~ btr • bulunduktan sora insana gayet 
.:"ftt!ew_ • l!adellktctllr • 

\ı,.;:tı -<Qllıcı • 
.. ~ ~~ ı._ en g.Qlcn ha,·a, "insanm dlldüğü, 
.. ~A.' "ll ~tere ' ~~"llett sts1ı btı ~lıt harekete getirerek ses ~ı-
' () ~le t"llzftn ab'"ınnızcla dil, dudak \ 'O diş ha-

~l\tı;r !tas e<forck muhtell! §ekillero so
tanın. ı;ırtlağına ı;ilmüstcn bir 

karak ciğerlerinden gelen hanyla bunu öttürmek. 
l<", sonra han~<'resl sağlam bir adamın yaptığı gibi 

bu sesi ağzında tanılın edip konu~maktadır. 

nu ameliyatın gayet mo\'aflak netice \'trme!li 
Uzerlne bu usul ba§ka hastalar üzerinde de ayni 
muYaff:ı.kryctle tatbik olonmoştur. l'alnız kadın 

hastalar için kollanılıın dlldU.k daha Jnoo ses \'er
mektedir • 

Re lmlerılc, menubah~ ettlb-lmlz Amerikalı 

zengin ameliyattan evnl, ameliyatı mllfeaklp yeni 
''hançere,, ~ini kul~rurken \'O pipo içerken görülü
yor. 

Yüzme 
şampıyonun 

numarası 

1 Holivutta ''Rüzgarla uçlu gitti., 
iıminde bir film hazırlanımktad r 
Fakat, filmin bat ~"elti için son 
günlere kadar artist bulunama· 
mııtı. 

Nihayet haber verildiğine göre 
rüzgarla uçup gidecek bu kahra
man tayin edilmiıtir. 

Filmin baırolü için bir artist l 
aranır~en aınema müd-:.irü rejiı(;r 

lcre tunu bildirmiıti: 

"Aradıinruz kız, hem !eytani 
ve canlı .bir tip olacak, hem de bi· 
raz saf ve bön hal gösterecek .. 
Cuip olımlsı da f8rl.,.. 

Bu hareketlerden ikisi <le hl'rhal
dc zor. }'akat ihtisas mc elcsi. A· 
mcrlkanın on Uç y:ı~ındakl mcshur 
patinaj 5amplyonu llazel l'rnnklln 
buz Uzerlndo böyle sıı:raınıı.;), Te 

Mnra tekrar ayaklnnnın tizerlne 
düşerek kaynana~ına dc\'am etmeyi 
r.ok kolay buluyor. 

nuna mukabil on sekiz yaşmdald 
!Us Con Tomp<>on da <'lim1c üçUıUl 
hlr ~amdnn bulunduğıı haldr, mum
ları söndürmeden kayabiliyor • 

• J.I 

~.. , .. ,. 
.. 

Arllst Klodet JColbert'Jn ~lnt'mn mlidürTI l\fcr' tn T.efi\y f?f' S<'t• 
ı:eco bir gc<'o klübiinde b:ışb:ı5'.\ ~öriilınclcrt Jlolh ııcl la hii~ Ul,; lılr ele. 
dll<odu me\'ZOU olmuştur. İkisinin ııl;:mıı!:ıııJıl.l:ırı 'c C\ lrnuıck üzere 
olduğu den~ran eclcn r:a;)ialar nrasmdadrr. 
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U ~ U U B 2 Metruk camiler ve medreseler spor 
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11 11 "h' k 1 1 8 'k ha il ne getlrlle~ek unun en mu ım arşı aşması o an eşı - s - v~nı sladlarıo lnoasın• bir •n evvel bati 

taş - Vefa maçmı kim kazanacak ?!.. ~!:::::;:::_~;;: 
Yarın Şeref stadında oynanacak Silleymaniyeyi 7 - O yenmiştir. Fa

olan Beşiktaş - Vefa maçı l tanbul kat bu hiçbir zaman yarınki ma. 
şampiyonunu kat'i olarak tayin e. çı da kazanabileceğini göstermez. 
deceği için çok mühimdir. Beşik - Bir takımın zayıflıfı ve kuvvetin -
ta§lılar bu mag da kazanırlarsa şanı den kaybetmesi sıkı bir rakip kar
piyonluğu garantilemiş olacaklar • şısmda kendini hissettirir. Yoksa 
dır. Fakat acaba buna muvaffak o- esasen }3eşiktaşa karşı kuvveirna • 
labilecekler mi? Ekseri}·etten az bir neviyesi kırık olan Süleymaniye 
ihtimalle de olsa bu suale şüpheli - bunu isbat ettirecek bir kuvvet de
dir .cevaplarını verebiliriz. ğildir. Vefa ise, gerek kuvveimane-

Çünkü Beşiktaş takımı son ka • ı "iye bakımından ve gerekse teknik 
rardan sonra çok zayıflamıştır. Fil ve enerji bakımlarından yüksek de 
bakika evvelki hafta yeni takımla ğilse de olgun bir takımdır. Ve ge. 

Yarın, sün1n m mGlıim Jik naç.nda brplapmlı olan 
Befilıtaı - Vefa tlılunılan ... 

· lsviçre futbolu 
İsviçre 1939 fut bol senesine bil -

yük bir muvaffakıyetle başlamış • 
tır. Cenevrenin Servet takımı Tuluz 
da cenubt Fransa lik pmpiyonu 
3 e 1wp 8 sayı ile yenmiı ve bu 
qıaçta İsviçre müdafaası çok bil • 
yük bir muvaffakıyet göstermiştir. 
Aynı tarihte Bem şehri takımı da 

Çeklerin Sparta takımile yaptığı bir 
maçta çok güzel bir oyun çıkara • 
tak 3 • 3 berabere kalmıştır. 

İsviçre fut!Jolıinün 1939 senesine 
'3}ıpıuş bir lekilde ba§ladıkları gö. 
ıiilmektedir. 

ltalyada lik maçları 
Son haf tanın 'aziyetine göre 

&Öl'\' ltalyanlann Ligoria takımı 
bir pU\'an farkla b~~:ı geçmi~tir. 
Lguria ıeçen seneki pmpiyon Tu. 
ren takımını bu kere yenmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Twen, Bolonya ile birlikte ve bir 
puvan farkla ikinci vaziyettedirler. 
Rauno dördüncü ve Milanonun Am 
brozonio takımı da beşinci vaziyet. 
tedir. Mıllnonun F. C takımı ile 
Triestino takınılan likte sonuncu 
vaziyettedirler. 

Cenubi Amerikada 
Yaz münasebetile öltl 

mevsim başladı 
Cenubi Amerikda şimdi mevsim 

yazdır. Güneşli güzel harnlarda ya
pılan şampiyona maçları nihayete 
emıiıtir. 

Un1guvayda meşhur Kazenave • 
nin eski takımı Nasional dö Mante· 
redo takımını mallOp ederek şampi 

Faal sporculann 
Hüviyet cüzdanları 

vizeli olacak 
Yolua müsabakaya 

giremiyecekler 
Karardan sonra bir çok klüpleri· 

miz müseccei, fakat yeniden genel 
direktörlükçe tescil muamelesi yapıl 
manu~ oyuncuları oynatmak mec
buri}·etinde kalıyorlardı. lstanbul 
bölgesi yaptığı tamimde vize alma· 
mış futbolcuların oynatılmamaları· 

nı hakemlere tamim etmiştir. Böl
genin bu tamimini aynen apğıya 

alıyoruz: 

Beden terbiyesi lstanbul bölgesi 
ba§kanlığmdan: 

1 - Bazı klüplerimizin son teb
.igata rağmen, takım!annda futbol 
v~jeSi obnıyan hüviyet cüzdanlı id
ıDancılan oynattıkları ve hakemle 
in de bunlara müsamaha ettikleri 
:ıörülmektedir. 

Badema bu gibi hüviyet cüzdan· 
'arile müsabakalara iştirak edile
miyeceğine klüplerimizin ve hakem 
'erimizin dikkat nazarlarını çekeriz. 

2 - Bölgemiz çevresi içinde bulu· 
:ıan bilciunle gay.i!.:!ere klüplerin 
ali.hiyetli birer murahhaslarını 

derhal bölge merkezine göndermele· 
ri önemle tebliğ olunur. 

yon olmuştur. 
Arjanfnde, milyonerler klübü na 

ıi' maruf River Plat, Enderendi. 
nt takımına mağlup olmu,tur. 

.Cu sekilde Endeyendiant Arjantin 
şampiyo:w olmuştur. 

Tohiti adalarınd;ı da Kazeru fut
bol klübü birinciliii almııtır. 

çen hafta kendi kendine attığı gol- takası reisi olan vali Dr. Lfıtfi Kır
darın yanmda bir toplantı yapm11-

le Galatasaraya bir sıfır mağlp ol- lardır. 

masına rağmen güzel bir oyun gö Bu vesileyle valimiz hem klllb f. 

ermitşir. ı leri gelenleriyle tanıızıuı. hem de 
(Devamı 14 üncüde) klUblerin dertlerini dinlemiştir. 

Benim görüşüme göre : 
----·-----------------........_. 

İdeal kliip 
Galatasaray spor klübilyle yaptıp aon Yuıoslavya turnesinde 

\"ugosla'\7a kJöbQn\in !okal ,.e •tadım ziyarete gittik. 
Bir apartonanm genlt bir katını lfp.1 eden kltlb lokallnde pilrne

ıte bir geaçllk gördüm, lokalin genit alonuna netell 11Mlerle boian 
bu genç im ,.e erkekler bizi kaqdadılar \'C aJDI netell ıençler radyo. 
nun ahengine uyarak çift çift dau ettiler. Erteal abalı ayni ıenç
lerl atadlarmda disk atarken, koprken, top aynarken gördüm. Bu ko. 
§Anlar, clı.k atanlar, atlıyanlar )'almz erkekler delll, genç kızlardı. 

Yuıoalavp. beden terbiyesi nezaretbıbı direktif \'e ııeuntlnde 
her ltlıa blru daha lnklpfa cloina giden Yugoslav aponuaun terak
klmldekf esbah ve avamlll Yoıo.laVJa •por klübilntl gördllkten sonra 

dalla IJI ~·l..Jllll 
Ballrularda ve me~ed Avrapüa mümtaz bir mevkfe ablb olan 

Yas-Jav paçllif beıı.lm lberlmde pptayla karqık takdir blerl bı-

raktı. 
Yaradıh11Ddald bllıJ,lk kablJlyet ve zekiya rapen Türk aporeuau· 

aun Dlçla ıerl kalcbiım, niçin bizim lokallerlmlzln blrlblrlnl 1even 
ve AJU genç bir neale mabed olmacbiuu kendi kendime eordmn. 
Baldatam Mbebler acı olmakla beraber birer hakikatti. 

Tttrk klllblerlade içtimai kısma ehemmiyet \"erllmemltUr. Türk 
kJIUaleıtıabı varidat menbalan yoktur, Türk klüblerlnln kadın lzlsı 

.....,..,..,lalı ... 
Bu •arclıklanm tatbik sahasa.,. bıtıikal edlp ıltlne baklkt.t ıolamaz 

ımf Ben ba ideali bir hayal telakki eclcnlerdcn değilim. 
Her teJden cnel lokali olan kJüb?eriaaJz ba lokallcrlncleld cul. 

beJ'l arttırmabdır. Maçtan sonra klübüae gelen bir ıeno ~ çaymı 
..- ve neteU bir muhitte içerse ~bir zaman gaznlo ,.e kahvelere 
ptaek llatlptaU hissetmez. Her hafta yapılacak aile çaf ve mllu.
meııelerlade ldUb mensoplan kendi muhitlerinde, kendi aralannda 
haıtgtekf pzlaolardan herhalde daha güzel nldt geçlrebWr. 

Stad aahlbl klliblerlmlz ıayanı teessüftür ki parmakla gösterlle
mlyeeek bir haldedir. 

Baıtln TDrk sporu da cJe\·lettn maıMabNfne glrmlt ~ 
dır. Beden terbiyesi genel direktörlQlbulen bizim dlleklerlmls ""
tar. Ba dlleklerlmlzln ba.,-nıda meldeblllerln kltlblerdea aynl4'1du 
IODra ldllblerlmlze bir faallyct programı vermeleri ve bu faaliyet pıo
grammı tatbik edecek bir gençlik kllflnlal temin etmesi ıeldlr. 

Spor klülılerlmlz bugüne kadar bir varlığı yap.tmak buaumula 
bilytlk mesai arfedeıl tcfekldlllerdlr. .&.- bu tetekkilllerl .. tedlll
mb ve em..Uerlne ppta)·la baktığmıa lılr laale ıetlrmek itte 'bblm be
den terbiyesi genel dlrektörliliilndea .. tedljlmh, 

IDUblerba nokaanlan çoktur. Fakat, ba DObaalarm en bafqu1a ._ 

basızlık ıellr. Sahası olan bir klüb nrldat menbu bulmuıtur. V.P, 
datı cok olan bir kJUbse faaliyet sabasmı dalma ıenltletlr ve kllhle. 
rlmlzden bekledlğlmlz randman fazlMlylo allJllDll olar. 

Sen klüblerlmlzin mekteblllero bllbaua )'Ubek tablll ıeacUilae 
zarar veren bir teeekkUI deifl, ıslah edlldlklerl takdirde bedea teılıl
ycal kanununun ve emnlaurlyet rejhnlnln Ttlrk ıncllilnden hldecllil 
telıimlU hamlelerini yapacak, \'e muvaffalrqetle befanblleeek lılr te. 
ıe,ekkW oldaklarma kani bulunmaktayqa. 

Cumhuriyet hüldimetimlz bu ldealfıt W.9kbJm lcla hllyUk feda
karlıklar yaplllaktacbr. Bükbıet blltçcslaa a)Tllaa 111 blnleree lira 
bu idealin tabak.kaka için beden terblyetl pul dlnktlrlUjllaln em
rine tahsis edSlmlştlr. Benim bayat .. da ,...ıbiaa ideal lpOr klDU 
için çlzdlilm ana hatlar ıunlardır: 

1 - Mektepli \'eya fakWtell olsun, 18 1af11U ikmal eden her Pile 
tatil zamanlarında klüblerden istifade etmelldlr. 

2 - Beden terbiyesi genel dlrekWrllliilnlln klllblerlmlze yapaeap 
yardımlar o kJü!>iin spor uhunıda alacağı derece1e ıörc tevıl ocUJ. 
melidir. 

- l~lilblerlmlze nrldat menbaı olR&k ve ayal ııunancla •por J'&P. 
mağa mU!ı:ı:t saha temin edJlmcUdlr. 

4 - Blttlln klUbler beden terblyoal ıenel cll,.ektöıti1jibailn her M

ae lçla ~· ndereceklcrl faaDyct programını tatbik etmek mecburiyetin
de olmahdıl'. 

8ı:t0r l;lr Ze\'k lıll olduğuna göre her ~eyden en'<'I allkafl çoplt
mak mzım:I r. Rüşdünü l~pet eden hergenç kll\blcrtmlzln temiz lo
kaJlerin.:e ıporun ;yükseli: idealini trn ffü.'J cdcbllcct'ğt gibi hafta n 
yaz ta' iilcı inde spor m:ı!J"dJerlndcn azami bir ııurctte ls!lfnd eder ve 
<•decC>ği bu Mllade mcktepJerlAd yapacakları.,. feallytlne engel 
teş'.ll etmez. 

Beden terbiyesi genel dlrcl.tii. Jii'..\llnlin nftallM ve ınoraka~I 

:ıltm<la ça•ış:ıcak klUb:--rlmlz m:Lllk olualdan stu lwnlatı ile faaliyet 
saha 'annı daha gcniş?eteçe!dcrdlr. 

DJr geaçliie, kültül'el blr ı:<-nçlli<' istinat etmeden, \'&l'lda'- ıaenbu 
olıarraa klUblerlnılr.den bugünkü fıullyctlerlndea llqka ae bekleneltl
llr. Bualar olmaılıkca ide-al Wr klübc ııalaib olmanuza n Mper SM iye. 
mlzl yükseltıwalze JmkiD yoldu. Adil Yurdkul 

Klüp munbhaıluı dün aktam \'lllinin e·frlll1191111 

Bu toplantı bir aaatten fazla de- ı yeni staddan ba~ 
vam etmif, birçok murahhaslar Hilll klUbU reiai 
klUblerinl allkalandıran dertleri or- mubtelü mıntaJı:alarda 
taya dökmilflerdir. be ald olmak tızere 

Lutfi Kırdanıİ .azleri 
Kıntaka bqkanı i.iitfi Kırdar: 
"- Her meslek hakkmda malü • 

mat edinmek mecburiyetindeyim. 
Bllhusa spor sahumda ılzlerle ta
nııarak dileklerinizin, ek11iklerini -
ıhı neler olduğunu bilmek iaUyo • 
rum., demiftir. 

tJdııci reli Mümtaz cevab olf.1'8k 
22 klllbün reiai, bölgenin on ajanı, 
hakem komitesi ve iki monitörün 
toplantıda hazır oldujunu söyledi. 

Liitfi Kırdar: 
"- lstanbulda ıtadyonı yok gi

bidir. Bir dereceye kadat göze çar
pan Fenerbahçe stadı vardır. Tak
•• , çotftna~---rsi• l!la
hafarı1111111 da olınadliı -1fundur.,, 

Yeni sta~ 
Bunun il.zerine Üsküdar ve Eren

köyUnde Anadolu ile Hilile aid o • 
lsn sahalardan, GalataS)ll'&ym Me -
cidlyeköyUnde yaptmnalrtt, olduğu 

Liitfl Kırdar: 

için idman sahaları 
bul için de ayrıca 
stada ihtiyaç vardır· 

Eski arkadqlar 
zırlık yapmlf]ar, Y 
bir teıebbUse 21ril.llD..,... 

olarak yapılacaktır. 

Bu huamta Ud P1'!'_..1 
1 - Vesaiti çok 01P 

ucuza mal olacak DO 
dı. 

Yama Calallllaraym kartı ııada seyredec:epmls 

Clayrlfadarelar arasırt 

Şişli ile Galatas 
karşılaşıyor 

Be1otluspor da Bozkurt { tf ar 
ile ornayacak 

Bu hafta Tablnı ıtadmda pyrl-I larmı ıeçeblleeek " 
federeler araemdıki Noel kupUJ beklendiği tekilde lf• 
ilk maçlanııa devaın edllecektir. dir. 

Sabahleybı o)'Unaeak Galatasa. Biri Rum, biri de 
ray maçmdalı IODra bot kalan atad· killil olan bu iki takJlll'! 
da aaat 14,30 da Galatujıorla Şif- maçlarını habrla~ 
U kartılqacaktır. lukla karfılafıcıkl.ld 

Mektepli oyuncuların gayri!edere hakkak gibidir. 
lerde de oynıyaınaması üzerine Şa- Diğer müsabaka Jlf 
varj ve Pançof gibi iki elemanın • erkenden, yani Ga~-dl 
dan mahrum olacak olap ve Mik ~ lal maçından evvel P""" 
rop da sakat bulunduğu cihetle Şiş- ğiştiren Barkohba ( 
ll her zamanki kadrosundan biraz Beyoğluspor araSIJlda 
değişik bir şekilde oyıuyacaktır. Melih ve Can bazla~ 

Buna mukıı.bil esasen f:ı.zla bir kurdun karşısma, f 
kuvveti olmıyan Galataspor da Ar- Bodley ve Zaveni de jli 
:nennk, Alber, Vllstardi müsellesi - yoğluspor karşısmda bit 
ni yırtacak bir forvede sahih de - mıyacağı muhakkaktır• 
ğildlr. Bu sebeble maçın normal nın kuvvetli bir ınD4 
blr hava içinde Şişli lehine bitece. bir haf hattı vardır td O 

ğinl söyliyebiliriz. Zira Hrac:, Diran yanını bu hat dafına 
ve Suldur Galataspor mUdnfaa hat- lehine çevirebllecetdt ' 
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IKrraıO nçes ö ~@maya gntın:n 

Kraliçe Ena, A vrupanm, en fazla felakete 
uğramış kraliçesi sayılır. Felaket, daha evlendi
ği gün başlamıştır. Enanm Madridde yapılan 

düğün alayında suikastçılar onun arabasma 
bomba atmışlar, fakat krali~eye isab::t etmemi§, 
yalnız yanında ölen ve yaralananların kaniylc 
gelinlik elbiseleri boyanmıştı. 

Daha sonra, kraliçenin iki oğlu: Covadon
ga kontu ile prens Gonzalo, ikisi de ayrı ayn 
otom-:bil kazasında ölmüşlerdir. 

h l<rali 
a.ıvekir ~e Enanın Romaya gitmesi, İngiliz 

tcsadiif 
1 ıle hariciye nazırının da ziyaretine 

Bugün kraliçenin diğer iki oğlu: Don 
Huan ile prens Hayme evlenmişlerdir ve anne
lerinden ayrı yaşamaktadırlar. Yalnız onlar da 

et · babaları ile beraber Romada bulu-B, rnış oluyor. Bunun iiçn, hadiseye da, 

ır buçuk sene 

~ sorıra balayı! 
arık 

8., 0ca birbuçuk sen 
·~eı 
b' e~ıenmisler takate 
ır turıu · bir araya 

oerememisler 
liou • 

tisıı ltııdurı •• 
t\JJ 0Ia:raıt t en btiyük gözlü,, ar
" cııeı1 b· anınan Mis Bııchanan 
'IQ ,_ ır bu 
ı "Ocas l:Uk sene olduğu hal-
-< d 'Y1a h 
~tı era b~ıu emen hemen daha yanatta şöyle diyor: 

ile aııcaıt §~u!i vo balayı seya-
~ 

13 
l'itıncij çıkabilmiştir. - Benim gibi sinema artıımcri-

lıi~'I •. llchana ne vereceğim bir tavsiye var. O da 
tıqh eıııı<lc 1 ~ .1937 senesi teşri-
~h ~tat ngıtız deniz gizli is _ şu: bizim için en iyi koca, bahriye-

~ a.tlt011 11 
llıernurJ::ırından Oliver lidk. Çünkü ,biz nasıl uzun müd -

b ~·~hat e evlenmiş ti. Fakat, he_ det studyoda çalışarak onlardan ay 
ı- ı. Ckct et · · k ı k ,, «aç ,... ınışlı. Çünkü daha rr a ırsa , onlar da denize çıka-

., ır .,un evv . 
~ 1 bir el, hır studyo ile rak bizden ayrılmaya mecbur olur-

taıı 'lılti arı:s~Ukaveıe_ imzalamıştı. lar. 

~ ~ııacaıtl ler, evlenecekleri, ni- "Bunun iki favdası Yardır. Biri, 
arı z " illa h amanlar ekseriya onlar da ayni vaziyette oldukları i_ 

1 rı~. areket 
~"· "ll, nı ederler, bu gibi çin bize kabahat bulmazlar. İldnci-
"'' ... Ukaveı . • 1 ~allı e ıle bağlı olma • si, bu suretle uzun müddet evli kai-
l' anlara t· . 
~sa ge ırırler. mak imkanı bulunmuş olur. Çünkü, 

lıı ~· l3ııch 
ı~ı · anan bu h malüm ya, hasret a:kı kuvvetlen -

tij ıçın k nu esab et -
l ,n (ğıen ' ocasıyJn bcı·aber dü - dirir. 

•l e Celcırino 
ııı. eyahat· u.ramndan veba- "Ben bunun tecrübesini kendim -

q 'a ıne k ı~i llıccbu çı amadan, ayrıl _ ele yapmış bulunuyorum. Bir buçuk 

t 6'Uıı 11 r oluyor. Evlendikten sene evvel evlendiğimiz halde bu -
<ı onra 
'ı ~a~r ' stııcıyo kendisini der-
( " 1Yor 

~ ı., • o da ' "r · · ~ . 
..ı roı· · ·' nı çcvırcccgı un .. 

gün kocamı hala seviyorum. O da 

beni çok seviyor. Bu müddet zar • 
fında beraber yaşamış olsaydık her hı lt1 ıv u o.rn~maya gidiyor. 

u ( UrJun C' lı:ılde bugün bu kadar seYi~miye -
a~ :Jıitıi .. n hllyük gözlü kızı 
h 

:t~ .,eern C' ,1• cektik. 
ıllı 0ncıa :ı ulde bitirmiş ve 

1 lır. n sonra, serbest kala . 

1 t.ı kat 
bııı ' cy1ı:ı1 ııo 1 

il ·IJ~llınk U n arıntla, kocasr i-

"Dir müddet beraber yaşadıktan 
sonra, tekrar vazi(elcrimize aynla

cağınuz için, yine biribirimizden 
bıkmamız ,·cya aramızda k:ı.,•ga çık-(.;lı 1 ~:ırııa zere ln ~iltzrcye gc1-

1r1t n bu · masr ihtimali yok. Sonra, uzun müd-
tıı On ,. • 80 fl' r de Oliver ·ta azıfeyc ~ det tekrar ayrı yaşadığımız için, aş-
~ dır 0 ça::,nlmış bulun-

ıı u • günı . . . . kımız yine kuvvetlenecektir. 
t 0 ay

18
• cıdekı sıyası buh_ 

k b I' Ctli(~ ~~ deniz kuvvetleri sc- ''Ayrı bulunduğumuz bir buçuk 
ı d ıgı i · senedir kocamla daima mckluplaş_ 

a "az • çın, Buchanonun .. .. .. 
~;"'"· lıe ba · ıııa gı" l t• tık, arasıra telefonla da goruştuk. O "''uı mı§ ır. 

·a ' O!ivcr . . O, mektuplarında, benim filmleri -
g lnıı lZtnli olarak Lon - . t k'd d" k a· . .. b 

Prenses 
Julianaya düğün 

hediyesi 
Hullandalı lar , müstakbel 
kraliçelerinin saraymı 

tefris ettiler • 
Evlenei iki sene loduğu halde 

Holanda veliahti prenses Juliana
ya memleket namma h ediye daha 
geçen gün verilmiştir. Fakat, ha
zırlanması bu kadar uzun sürdü
ğü için, prenses ve kocası bu he
diyenin gecikmesini mazur gör· 
müşlerdir. 

M emleketin prensese hediyesi, 
J uliana ile kocası Bernhardla o
turduklarr sarayın bir kısmının 

mefruşatıdrr. Memleketin her 
sınıf halkınm iştiraki ile hazırla
nan bu mefruşat ile Söstdijk sa4 

rayının yarısı baştan başa döşen-

l ll<ızo O 

,.... 
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t t>vıc-ncJ. " " bir buçuk se ne C\"- I mı en _ ı c ıyor, en ısıne gorc a-
. \' ı i ka r 1 zı taYsıyclerde bulunuyordu.,, 

1 
~ ~a. attıııcı ısı;yJa buluşmuş 

1·ıa a haln:ı ı Elsa Buchanon komik filmlerde 
.., "dır tcyahallcrine 
{'·~ · rol alan bir artisttir. Fi:mleri ara-

lıııtı {;eı t, _ ıı\ı htı li cı smda "Çarli Çan Londrada,, "On ü-
tı.ıtı\j,. C'Jen artist mcm- çüııcü koltuk", "Bir gün,, ve "Kü-

JOt· p l 
• •U Unduğu bir uc_ çük lord,, vardır. 

YAZAN: L. Buse :ı 35 Yı hn ı vahşiler arasında gaçirmiş bir Alman S9JY ah 

Maori yerlilerimı pandomima şcklinae bir dansları 

Kadın bek~lar klübüne sı~ındık
tan sonra ise biçare koca lıayli müş· 
kül bir vaziyette kalmış olurl Zira 
bekarlar klübündeh.ı erkeklerin cüm
lesi bekardır! .• 

Kansını oradan kurtarmak için 
ise ancak bir çare \'ardır : Karısını 

·~eriye satın almak! 

Palaulu bir koca, fena muamele 
ettiği karısını bekarlar obasında 
pek güzel bildiği tehlikelerden kur
tarmak için müthiş bir telaş ile para 
tedariki kaygusuna düşer .. Para bu
lamadı veya vermedi mi koca, kansı 
üzerindeki hakkını kaybeder. Koca 
para buluncaya ka !ar l<adın bekar· 
lar obasında kalmak hakkına sa

hiptir. 

Kocsı kendisini geriye 1'atm alma
ya hiç yana§madığı takdirde ise 
köyden bir hayır sahibi çıl,ıp kadını 
satın almadıkça kadm dJhi be karlı; 

obasından çıkamaz! .. 

Yani bek~lar oba"ı C'\ 1i \ ·· ' 1 

için kolay kolay kuı tulunur o. 
değildfr! .. 

Dünyanın belki en fü~unlu en la-

miş ve binada da ayrıca :c":ı edrn 
tamirat, gene hediye ci.ırnlc· in · •· 
olarak yapılm;ştır. 

Bu hediyeler, prenscs:.ı1 evlen· 
mesinin ikin ci yıldönümli milna
sebetiyle, bu ayın 8 inde Holan
da bankas1 müdü.i."ii cloktcr Trip 
tarafından kendilerine resmen 
gönderilmiştir. 

- 11~ -
tif aşk adalan denilebil · 1 

Polinezya adalarında aşk ı·1 ~ 

masum, saf ve normal te· :- .. l..ı ııı 

den ba~ka hiçbir kusur gi tr · .... " ÖS 

terrnediğini de şüph esiz r.ı~rn'. ı ·e
cck insanlar çoktu ·. 
Bildiğim, gördüğüm ve y<l 1c1 ığım 

hakikatleri olduğu gibi ·i~ it mek 
azminde olduğum için bu c• ıe.leri 
de merak edenleri tatmin dır.ek 

mecburiyetindeyim. E\'( t ı . ,,n 
bu kadar serbest olduğu L'1f 1 

' 
l -

neşlerinin göz kamaştmc J l "' ıı-

da belki her şeyin düny~ • 11. a-
r.:ıfından daha bol, rahat Y~ ır ut 
bir gaşyile seviştiği, gc .; ki. ·ıe 

genç erkeklerin dünyan- 1 ' ":i 
her tarafından daha geni~ ')i ı lııı;

riyetle a5k duygularını t~' ; · , ' il!i 
bu sevda adalarında a.:· ı 1,1 • 

\vrupamızda gör:;ı ·1 ·)ir t · ı 

l..!"·~ .:.:::..:.! _ .•. · ;; . cJr mu. B.ı l ı l 1 

ıI meltemlerle ok~auaıı cı --·· ; -. 
kuytu gölgeler ve rüyalar a' u..ıul • 

.ı · 3. aşk lekesiz ve saf l ·. lmamış
mıdrr? .. 

Heyhat! lnsan oğlu he · 
kıvrımında ve her gölgesi 
en ral1at ve me~··t uykusu 
ğu bil gölgeleri .1 de hem: '1 ı 

ni lekelerneder : ,:r :ı · .1 · 

Polinezya ; ·b'., · 1. ' 

rak kadınlara rnansus 1şıerde çalı~ır
lar. Hemen tamamilc kadrn!aşmış 

J:r. Erkeklerle bcrab ya~adık
lannı dahi gizlemezler .. 

Polinezya c · · .:mda bu kadınla . 

mış erkeklerin türemesi, tnbii a5~• 
duygularını tazyik e~· ı cemi) ı.:t 
:ı.nane ve bağlarının zorundan deği l

dir. Zira a~kın bu sefil teznhürüne 
J İrçok medeni memleketlerde başlı· 
·ı sai'.:, aşk ihtiyacını tatmine ma· 
1i sebeblerin çokluğudu:-. 

Polinezya adalarında ise genç er
keklerin kadınlaşması gibi bu gayri 
' abii tezahürlerin sebebi hiç bunun· 
la alakadar değildir. Benim müsahc· 
delerime göre sebeb şudur : 

Bu adaların yumuşak ve tcnbel 
iklimi o derece müessir bulunmak
tadrr ki erkekleri harpci ve mücade
leci olmaktan ayırarak kolayca ka-

' mlaştırmaktadrr. Ben kendi hesa
-·. c.keklerin bu gayritabii tercd-

.~ :i Polinezya adala-nda yalnız 

bu sebebtcn ileri gelmektedM-, kana
atindeyim.. l~te Pohua beni Poli· 
nezya yerlilerinin bu bekar klüp-
lerindcn birine götürdü ki bir .A\Tu

... ı nadir ziyadet edebileceği 
ndir. Adada bir müddet 

;,, " ., fetinde dolaştığım için 
ı . tık eskisi kadar nazarı 
· c ırpmıyordum. Güneşten 

.. ımı'.J ı :! e m~rl~miş yüzüm, bil-

denen bazı ı:, ~ ::L:.: ~ 

~crsiniz ki kadın kıyafetiı 
süslerile, tıpkr birer kadn 
! aşırlar. Mahus denilen !; 
Ye kadınlaşmış erkekelr ; ı 

•. [ hassa göğsüm~ __ yaptırdığız:1 ~emici 
' " 'lın lere mahsus dögmeler bcnı ılk na· 

r1 ~- zarda 1: ir e~nı::)iden ziyade bir yerli 
garip ye döndürm~ştü. 

~li ola-----
(Devamı var) 

HABER' iN RESiMLi ZAd i TA ROMANI· -

DAL C.I Ç EJ.8i.SE.SıNı" Gİ..,E 
CE:Gi .S ı,c\'~O..q... • 
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Oı91abeı?0 Dn ~aıırDln1ii ~oma:ıno: ~~ va~aırn: UkDmDm 

Kara Abdürrahman yerde diz üstü 
duran GiJlsere bir tekme vurarak 

onu gere yıktı 
GUlser bir hançerle b~t Tursu- bmda k~ndi -~albine bir hamlede J menteşeleri Uzerlnde kalkmış ve a- · eı zayıfnn. Fakat benden yapamı • 

nu katletmiş bir kahbedır! saplıyabılccegıni hesaplamış, hazır. çılnuştı, yacıığım şeyleri isteme! 
Murndın gözleri büyümüş, saçln- lanmı tı. 1 Manhaza bu çok az bir zaman için-

J'I dikenletJmişU. . 1 O gün Kar~ ':bdUrrabman da g~- ı do ve gayot sessizce olmuştu. Ka. 
O da Tursunu öldUrenın bir kndın zel kadının sükutuna hai-rct etmış, dın, yavaşça içeri girdi ve ayakkn-

olduğunu biliyordu, ama bununla yaptığı bütün cefaya tabammültinü ı bılarını k k 1 k 'ki 1 ' 1 çı ıırara çıp a aya ar a 

Kadrn konuşuyor: 
- Öyle amn, Karam. Nihayet bu 

işin kokusu çrknbilir. Ve bu ikimiz 
için de hayırlı olmaz. Bu kadını bir 

b1r gün.muhatap olacnğmı aklınn garib bulmuş, bu iı.i izah cd<'memiş-ı merdivenlerden rıkt,ı, seslerin gcldi-
hil ti ,.,....ı~u ti " an önce başından savmak füzmıdır 

c ge rm .... ~ • • ği odaya doğru ·ürUdU. 
Hançerini çıkararak kadının üze· Haykırdı, bağırdı, küfretti, içti 1 ? ~ ;· • • • • ki, sakin olalım. 

rinc sıçradı. Kam bir hamlede önU. ve çıktı. Arkasından bir sl)ah kaf-' Kapının anahtar deligıne gözilnu 1 
.. uydurdu. Gördüğü mammrn beynini Bu takdil'de her erkek gibi se-

ne geçerek Muradın bilcbinC bir 1 tnna s:ınhp çıkan kadını ne gordu, J'" d" .. .. , . . . . .. . nin ben hakkın olabilir ve her ka-
.lU ve ıançer c:ımn ne 1sse ı. dm gibi benim de sen h:ıkkım ola. 
"' mnık indirdi 1 h' tt' 

1 

on urmuş, gozıerını burlimu Hl. 

çarparak parçalandı. ı Kara yUrUdil, kadın yürüdü. Yarı ı:ıplak bir kadın kollarını bilirsin. 
Kara haykırdı: l\ara Gülscrin evi önünde durn- · Karanın boynuna dolamış, mest ve 
~ Delirjlin mi Murat? Baban rah keskin bir ıslık çaldı. PC'nccre : bihuş haldeydiler. 1 . ~~z~l cariye titriyor ''e dişleri 

eevkctlCınun ahdma ve vaadınn iha o.ralıklandı. Bir hafif ışık :!- anındo. ı Dinledi, konuşuyorlar ve hiç kim- bmbırınc vurup da du) ulmasın di
nct ne senin be benim haddim. güzel bir akdın baeı görUııdü. l§ık 1 scden şüphccikleri olınarlı~ı ıc:ın ye yumruğunu ağzına ::okmuş bir 

Brrak knhbe burada sUrUnerel: sondU. yavaş konuşmağıı lilzum görmüyor halde dinliyor. Ama, hed dakika 
gebersin. Hal:ıl.s kanma elini sürmek Bir!rnç dakika sonra açılan kapı. lar. Akıllanna geliı" miydi ki, kapı lmmı;ılaıımLs gibi bir halde, kararla-
yaraşır mı sana? dan Knra Abdürrahman bir hırsız arkasında bir kadın bütün kıskanç. 1 rında lercddüd başlamış bir şaş • 

V K 'b' .. .. k · · k 1 ~ il · 1 i kınlık içinde. c ara Abdürrahman yerde diz gı ı suzulere içerı girdı. l~apı :ı- ıgının ıtiras yle t triyC'rck yarı 1 
llstU duran Gülsere bir tekme vu- pandı. Merdivenden çıkan iki kişi- şuurunu kaybetmiş biı- halde oıılnrı Bır an gellyor ki, J{ara Abdlir • 
rnrnk onu yere yıktı: nin ayak sesleri duyuldu ve lınfif dinliyor! ı rahman ve Cüls"'r biribirinc sanlr-

Haydl diye haykırdı. Ne halin gillüıımelcr iııitildi. Hatta Karanın Kara söylüyor: yorlar, güzel cariye dayanamıyor ve 
vnrs:ı. gör. Ben • !uradJ. senin ne güzel esiresl ka:ıı~ a dayadığı ku- _ Gillser maalesef istedı.-;in 0 _ 

1 bir tekme vurarak 'kapıyı arkası. 
• - 1 

mahlük olduğunu götcnneğe gel - laklıınna inan mı) acnk sevi me ses lamaz. Bu ke.dın da bana vediadır. na dayıyor. 

dim. !eri duydu ve tüyleri \lrperdi. Zaten son zamanlnrd:ı. kötU mua .1
1 

Gülser bir çığlık kopararak A b-
İki arkada!'! deh3elll bir kin ve Düşündü. Bu \azlyctte M yapıb. mele ederek kalbini kırıyorum, bek- dlirrııhmanın kuca,':;ıncl:ın kendini 

"'R"'Z ... uhranı ı·çın' de "tktılar Fnknt billrdi? !ute Kara Abdürrahmnn ı ., ~ "' " · • ~ sızım, haksrzım ama, elimde değil. uuvar kenarına attı. 
onrndan çıkan Kara Abdürrahman sevdiği bir başka kadının kolları 1 

Gillserln elini hafifçe ve lezzetli bir arasına gelmişti. Kendi filhakika ha-
eda ile sıkarak yavaşça. söylendi: yatı Abdilrrahmanıı bağlanmış bir 

- Beni ilk defa knhpeliğe sevket- esire, bir cariye gibiydi, ama, bU-
tin. Yarın akşam. tnn hnynlmı, glizelliğini, g<'nç kız. 

Gülscr titriyordu. Gözlerini ha _ lığmt, sevgisini, kalbini Karaya tnh. 
fıfçc ve rtlyada gibi kapıyarnk ıs5y.. sis etml§ ve onu da. kazanmağa mu-
1,.ndi: vaffak olmuş, bu vaziyeti resmi ol-

Beni kendine bağladın. Sana kar. , 

Çapraz eğlence : 

io 

Solılan sağa: 

1 - Işıksızlık. 

( Dcı•anıı ııar) 

2 - Tüyler ilrpertl'n şey - Uım

bndan çıkan. 
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- DilşUncemi belki çocukluk bu

lacaksrn. Makincınln bundan sonra 
susmasına karar ..-erdim. Uğrunda 

Nakleden: f"· t<• 
. l di) 

makalekri insanın tüylcrın ,ı 

diken ediyordu. Lıiborotuvarlll ~ 
hirbaz odasına benzetiliyordıl· 

aylnr \'e senelerce uğrnetığun eseri- okudun mu o yazıları? .rJ it' 
mi mahvetmek bana acı geliyor. Bu - E\•et. No yaparstn ıs> ıd 
nun ıçın... deli adamlar, korkudan gördil 

- l''akat ~a~inen ~ene işliyecek. l anlamıyacak hale gel.iyorlarOı. 
- Belki, lakın benım arzum ol • Wr deği;,tirdi: ııer 

maksızın, başkaları tarnfındo.n işle- _ Şimdi gc.l benimle bers s 
tilccek. Zaten onun iı;letilcccğinl de Arkadaşını knrnnlrk od'~ 
zannetmiyorum. Ondan kokacaklar- tilrdU. Kwl lambanın :z.a)'lf JŞ rt 
dır. Sen bile bir gün bir hastnnı mu tında filmi şasidcn çıkartırıı1' t 
nyene etmek isterken sonradan çe. latör banyosuna attt. l{Uvct ~'
kindin. tik olarak sanllanmağn ba§ls.,.. 

- Evet, hakkın var. 
- Sana söylediğim gibl, makinem 

öldU artık ... Bu beni çok üzilyor, bak 

Jerar: 
- Bravo, dedi, burada bet 

seyret ... 
İşlemekte olan makinenin muh -

otomatik... 11 

Biraz sonra bir zil sesi dil) 

telif kumanda clUğmclerini çevirdi. Jan haber verdi: 
Sonra yıılvarırcasına ısrar etti: - Banyo bittL Film haııt'·" r 

- J crar, makinemin öllimilnden - O halde hayat hattutı go 
evvel bir kere daha işlemesini isti- yor demek? Ne gösteriyor? ._N 
yorum. Bana bu imkanı ver. Jnn cevap vermedi. KlişcYi al".· 

- Ne çocukça arzu Jan! Bu kn· musluk allında yıkadı. So~~e 
dar m<>mnun olacaksın demek beni Res çıkarmak.sızın, film eıııı 
mnkincnde muayene edersen? rnnlık odadan çıktı. 

- Evet. Hem ince düşünürsen ı~ııı 
sen bana bu zevki vermcğe mecbur. Uboratu\•arda filmi bu iş b 
sun ela ... Benim bu fcdak·ırlığa razı susi yapılmış bir çerçivcnıııı;tı 
olmamda senin büyük bir roliln var. camt üstünQ taktı. Canıın ar 
Senin sözlerin Uzeı ine bu kararımı dnki lamb:ıy1 yak 1. Fılrtı 
verdim. 1 kolayhkln tetkik edilebilir bit 

- Peki amn, niçin bilhassa beni geldi. 
muayene cd<:>ccksin? Heveslisi mi 
yok? Sokakta muayene olmak için 
can ntan adamlar dolu ... MUşterilc· 
rindcn her hangi birisini seç. 

- Onlar zavallı adamlar. Yarın
larını öğrenince kimbilir ne olacak· 
lar. Ilıılbuki sen Ö)le değilsin, kork. 
mu yorsun. 

Jerar teknr Bordu: 
- Netice nedir? 
CC'vap olarak Düron rnt11-1 

filmin üzerinde dola§tırarnl< 
haltını gösterdi. Bir no'ctnd• 
du: 

- H:ıynt lınttın §urndn ıcr 
- Ne :r.aman? 

- Yarın ak§am Karam! mıyan bir kan koco. mahiyetine çı
3 - Fena - Bir nC\,i kömUr. 
4 - Bir nevi millet vasfı _ Çjn. Jcrnr arkadaşma 

baktı: 

merhametle ıı• 
Heyecanını gUç zaptcdl,ror,rJ 

• * * 
karabilmişti. genelerin sattığı bir nevi ot (yenir) bir tavır takınma~a çaııeı~ 0 1 

Jan, filmin krnnrındakl tı! AbdUrrnhmanm güzel eslresi, de- Şimdi onun kim olduğu bilinmC'z 5 - Yazı - Bos sö,._ - Kabul edersem! .. Makineni bir 

likanlının son gUnler içinde anla • bir aşiftcnin kolları arasmdn sa • 
eılmaz hırçmlığmdıın zebundu. Ne balılamasına nasıl tahammül ede -
olmu§tu Abdurrnhmo.na? Geç geli- bilirdi. Kaldı ki, bö) le bir kadın sev
yor, erken çıkıyor, kendisine hiç de g'ili Karasını ondan nasıl çalabilir-

7 

8 
9 

6 - Sual edatı • Silt veren bir daha ancak ilim ndo.mlarının talebi işaret etti: 
hayvan - Su. Ü7.erinc iıılctmeği taahhUt ediyor 

- Bak ve say. ~ 

hoş muamele etmiyor, bağtnyor, di? 

l T kk li d ··1a· K Abd" 1 - Bütün dUaUnUlcbilcn şümu-tckmeliyor, hatta dövüyor. C\'e e egı ı. ara ur • 
Kara Abdürrnhman birdenbire j rahmnnm son zamanlardaki dcği - liyle dünya. 

o kadar deği!Jmi5ti ki, kız onun her şiklikleri dernek bu kadın yüzlin - 2 - Gebelik işareti - Ta.9clik e-
gelişindc bir kenara bUzülerek ye _ : dendi. Kimdi bu kadın, gilzcl gibi dalı. 
niden )\iyeceği paparayı ve ya göğ. görllnmüştil pencere arnsmdun, a - 3 - Falm bir başka ismi - 1-'azla. 
sUnc vU\-ulacak muştayı veya beline 1 ma, l:endisiııden güz 1 değildi. Ka. 4 - Zaman • Ana baba çocuk. 
indirilecek tekmeyi dUııünüyor, ağ • raya nasıl el atmıştı. 5 - Siz (yokluk) - Bizden cvvcl-
~ordu. Kaç kere sormu§lu: Dlişlindü, halledemedi. Zateıı öm- leri ve sonralan. 

_ Sana ne •ldu Karam? rü bir a?.ab ve isltC'nce içi:ıde geçi - G - Ağzına kadar. 
_Sus! yordu. Ynpılacak fiCY ya bu vaziye- 7 - Göbek - Ağızda çalkalanıp 

_ Sus! tc boyun eğmek, veya bu hfıdisoyi da çıkarıldığı zaman bir darbımc.se-

DJye haykırarak göğüsliyen Ka • önlemekti. 1i hatırlatan yenecek nesnelerden 
ra, b5yle sorgular zamanında he • !ncc omuzlarında dehşetli bir biri. 
men kill:thmı kapıp sokağa fırlıyor kuvvet hissediyordu. Kapıyı omuz • 8 - Dağ olunca masallara girer. 
va helld bUtUn gece gelmiyordu. ladı. Bir dC'fa daha omuzladı. Zaten Bir erkC'k ndı. 

GUm csireye tıik demişti bu hal. pek ağır olmıyan kapı, bütUn sinir- 9 - TC'ntürU lıer evde bulunur, 

7 - Beyaz - Bozayla kullanılırsn 
nefis olur. 

8 - Mağlüblyet ifadesi _ Soyu so-
pu olan. 

9 - Eklct - Bunsuz paket yap
mak gUç olur - isim. 

10 - Çenenin bolca krlr - !Ik in. 
san. 

.. 
5 

' 7 

8 
9 

musun? 
- Yemin edcrinı, 
- Pckfı.lı1 öyl<:>) sc ... 
Arkadaşının fikrinden caymasın • 

dan korkuyormuş gibi bir acele ile 
Jan, onu hemen makinenin önüne 
oturttu. Jo:!llerini detektör ilzcrine 
bağl:ıdı. Makineyi ayar etti. 

- Dilrblinlerdcn bak. 
Fotoğraf llleli üzerine bir film 

koydu. 
Biraz sonra hnbor Yerdi: 
- Bitli. • 
Doktor Gallua ak in bir tavırla: 

Gallua filim ii::rrinc csııcrr 
dı: 

- Vay canına! 

- Aff<'l beni JC'rar! gıJI 
- Seni nffetnıck mı? Bl1 

na tcşckkUr ederim. Bilıllcııı 
jyi oldu. ııV 

Başını önüne iğdi, malııuıı 
le mırıldandı: d 

- Evc-t, böyle daha 1) i 01 

Bö) IC'ce bud:ı.la 'ık y:ıpn1:ıll1 
mali önlenmiş olur . 

" - Ne domck isti)orsun · 
- Tuhaf, dedi, makinen beni hiç S . 1 · rduıtlı . - nna ~O) cmı) o 

korkutmadı. Ben bu muaycncyı da- , ı- d' 1 'Lab tt ı _ .. en ıme ıı e ım. 

ha muglnk mınıyordum. Znvallı dos S b d .... - ann ır 'nr ımı. .... • 
tum, meğer sen \'C makinen bak • J 1 d • ztlnti 1' 

1 

crar, nr m n nın so 
kında neler de uyduruyorlarmış. I .,... d 1 bilir }(l . .. . - no )nr muıı o a 

N v i F\ 1 y y E J Bura)a gclC'n muştC'nlcrindcn bazı- nmafib teşekkür cderirıl· 
l:ırını dinliycr<'k :rnzan g:ız<'tecilrrin 1 F k t t - a o... J 

Bir gece onu takibe karar verıni$, !erini omuzlarında toplıyan gtlzel bulunması gerektir - Anrt. 
bir hanç<!l"cik tedarik ederek lca • cariyenin kuvvc>tinc dayanamamış, 10 - Bir nevl oyun malzemesi. 

-::ıro~&a[111ın0·m m~•ına~c:mlfR 
Melike sesini çıkarmadan, gözucu) la, 

hareketlerimi takip ediyordu. Kendisinden 
o kadar uzağa büzulü~üm hosuna gitmiş o
lacaktı. Çünkü kendfsile birlikte böyle, ay
ni ağacın altında oturmama hiçbir itirazda 
bulunmadr. Bununla beraber, ben de her
hangi yanlış bir fikir uyandırmamak için 
oiacak, hiç konu~madan, gene yünilnii iş!e
meğe koyuldu. Parmakları makine gibi, 
muttarıt bır hareketle, durmadan \'e si.ırat· 
le i ,liyordu. 

- l:J~ünlerde, muhtelif (a,:;ılalarla, or
manda bir koP"-1< ha\la..-na ı duydum ... A· 
cab:ı., sizın köpeğiniz miydi .. , ba)an Meli
ke? .. Sız buralara her zaman gelir mi iniz? 

- Siz yokken, lıergun gelirdim ... 
- Benim bura la bulunmam mı size ma· 

ni oluyor? 
- Doğruyu sôylem"'k icap edere, maa!e· 

cef öyle! .. 
- Vah, vah! Cidden çok mutecs:ıifim! 

Bu yerler benim çok h~uma gitmi,, resmi· 
ni yapmak arzusundan kendimi alamamış
tım. Fakat, siz arzu ederseniz, bir daha hiç 
gCJmcm. Hiç olmazsa, sizin tensip edeceği
niz: saatlerde gelir ~alı~ınm1 ondan ba~a 

zamanlar burada bulunmam .. 
Çocuğa benziycn iri gözleri, biran hay

reti,. hana baktı. Hiç ı;cs çıkarmadan bir 
müddet durdu. Sonra, gene güzlerini bana 
çc\İrerek, yukarıdan a.ağı süzdli, nihayet: 

- Ç.ok garip bir sanatkarsımz, diye mı· 
rıldandı . Ben i1yle zannediyordum ki, haki· 
1,i bir re ~m için her ~eyden önce .anati 
g lir. 

Fal~at, genç bir kıza karo:ı gö tcrcccği 
lıunn~t \'C nezaketten önce d"ğil .. 

Bunu gayet tumturaklı bir tavırla "ylc
m' .tim. Gururunu okşadığını anla'iı~tm 

için, biraz fazla kompliman, yaparak gön
hinii alma!> i tıyordum. De\ am ett :ın: 

- Biraz CV\ el bana oy le cı ~rır m• ~ le 
etmi~tiniz; hatta dün bile - h:ıyat!ını kur· 
tardığmız halde - bana kar5ı ö~ le s~rt 
da\TcUUlll5tınız ki, tekrar canınızı sıkacak 
bir şey yapmaktan fena halde ürkü) orum. 

-~ m!lllt:amımım~C!rın~ ~.r C.:~i1 • - lsrnr ctmr rica ('dcritıı· 
karşı kalbimde birikmiş olan hütün hınç· halimin sırrnıı öğrC'ndin. ııubl 

Ba~nı salladı. Dudakları memnun bir 
gülümseme ile açılarak beyaz di~lcti meyda
na ı;ıklL 

- Fakat he;:halde, dilediğ-iniz gibi çalış· 
mamza mani olacak dcr~ede sizi ürkütme· 
mi5imdir. de~il mi? .. 

- \'allahi .. ne bileyim? .. S'zi kırmak, 
üzme!{ ihtim:ıli.. 

- .... çalışmanıza, projelerini~ hiçbir c-u
retle te~ir ctm~mclidir. Siz beni katiycn dil 
şünmc~;n! Tablonuzu bitirin .. lknim key
fim için. gördüğumc naz.ıran, pc~• mU\affa· 
kiı etli bir şekilde başlamış olan c.;erinizi 
yarıda bırakmak günah olur .. 

- ~asıl? Tablomu gördünüz mü? 
Genç kızın. eseri görmi.ı, olma~ı \'e fü· 

tclik takdır etme i, eserlerinden bah~di
len bütün sanatkarlar gibi, benim de fc\,_ 
kalMe gururumu okşamış. göi:rsümü kabart· 
mı)ı. Bu basit takdir süzled, kenciisir.e 

larımı söküp atmı§lI. yatımın sırını olsun b:ıil~ 

- Evet, bir kere tesadi.ıfcn tablonuzuı:ı 
bulunduru yerden geçmiş ve eserinizi gôr-
mü~tlim. 

- Beğendiniz mi? .. İyi benzemic:: tni?. 
J~u uali o kadar hararetle sormu~tum 

ki, gülı.un.:.edı. 

1' 
Hem artık gitınC'liyiın· re ş! 

tim ~ok şimdi, znmanıınt ısr 0tı 
mem. Şimdilik AllahaısınnrlJ 

- Jcrnr, dostum!.. ooP. 
D.ir:ın elini uzatmış onn ç 

lcrliyordu. Fakat Gn11U3 ~ 
kapıya \'armıştı. Arkasına. il 

- Ben ı~üçük bir köylü kmrım, dedi; dnn çık:p gitti. 
re im~en ne anlarım.? ) almz 'iU kadarım • '8ll11ı ~oi 
~öyliycbilirim ki. yapmak i:>tediğiniz man· Jan, luboratu' arda ) ~· ti· 

. ~ co. r.ehrcsiniıı ifadesi dcgı~ 1 

zarara çok benze.mı«. l zun kara çamların 1 - ld kU;.ıutıı 
> •• • • j nac ıgı yorucu ro C'n ti' 

orta ında harabe !ld~ta tahıı gıbı . Bura- . tin' - t en bit' :.) . . ı memnuruyc ı gos C'r it y 
lam ha.; olan parlak ~uneşın ışığı ela çok cvvcıa gUIUmsedi. Sonra b 
c:mlı .• renkler kuvvetlı. l~te, bu me\zuda 

1 
kaha attı. 

"Ö) lirt>bilcccğim sözler bu kadar. 1 _ Budala! diye söyicndJ.~ 
Gô~ Llın m:!mnuniyet \C iftihar;a dola· Sö) lediklcrime ne de çsb 0 

ra!;:: dı, Şimdi Mari - ıtransn. sll 
Hususi hayatının sırrını " ciJP 
bilmiyorum! Marl Fran9 s 0o 
rın değil mi? Şimdi istcr:ıcıı 

- Bu kadarı da kafi, d~im; sözleriniz 
beni p'~ mütehassis etti. Mmaffak olmak 
için o kadar bil} ük bir arzum "ar kil bu 
rüstik yerde ilk gbrdüğüm <::1da öyle ho
şuma gitmi5ti ki!.. 

,Dcı·a1m ııar), 

evlen. . ·bl ol 
Makineye döndil, deli gı 

konuştu: 

(Dct•amı ıar, 
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Rupeil .. "'Çök vnm:eHdişeliYdi 1 
l' azan: 1 kımim 

konuşurken Marş 
Yazan: Selma Lagerlöf Çeviren: Suat Derviş 

~~ .... .,. dudakları titriyordu 1871 ve yahut 1872 senesinin ey· maklarile vurarak tempo tutacağını Çocuklar çok memnundular. Esa.. 

bu Caııba ai!~?n ?: ı -E,·et, dedim. Madam Elizden \ndon Reştuni nafiz adamdır. Bil· 
lül ayındaydı. Yüzbaşı Lagerlöf zannetmişlerdi • sen bu onlar için eziyetli bir :iş de 

tdı!dı. d~·unıforma olarak öğrendim. ~ili biridır. Bu işlerde itiraf etmek 
~l'l'ıifn...ı ı. azımgelirse senden de benden de 
iJtı... .. -·1Ua d - Bu hareket mutasamflrğın na· 
to:U' karşıı:~I>eyce mühim bir zarı dikaktini celbe sebeb oldu. Son ,aha pişkindir. 

ildaın un. Her neden· günlerde takip edilirorum gibi bir 1dare merkezine gelmiştik. l\lar· 
' tarafı d 

bahçesinde ağır, ağır dolaşıyordu. Fakat hiç de böyle olmadı. O ne do.;ildl. Birkaç dakika marş çalınıp 
Hiç neşesi yoktu. Canmın bir sıkm· bir ııöz .söylüyor, ne yerinden kı • bIUyordu. Belki bu onların vehlm
tısı olduğu yüzünden belliydi. mıldanıyordu. Parçann sonlarmı, I Jeriydi. Fakat onlar babalarmnı bu 

Evinde kendini çok seven iki kü- cesaret ve şevklerini kaybetmiş ol- maıııı dinlediği gUndenberi değifi _ 
çük kızı vardı. Çocuklar babalarının duklan için daha fena çaldılar. Ve miş ve adeta gençleşmiş olduğunu 
bir derdi, bir sıkıntısı olduğunu an. biraz sukutu hayale uğramııt gibi ne l zannediyorlardı. Arbk eskisi gibi 
lıyorlnr, bunu onun her halinden se· 5cslz ve sakin piyanonun önünden 

1 
herkesten kaÇ"Ip tek ba§ma köııele

ziyorlardı. Onun bu sıkmlısrnı ek - kalktılar. Babaları iskemlesinde o· re saklanmıyor ve eskisi kadar da 
siltmck için bir çare arnyıp duru- turuyordu. 1ki elleı;iyle yüzUnü ka·: öksUrmUyordu. 

:na ra· n an tanınmış hisle epeyce tela~lı \'e endışeli c:a· iiros Civanyan, Kayayan, mezuni· O: de iyf~~~ ta~ı~tıklanm ü· atler geçirdim. retle Merzifona gelen Dere\enk ma 
•ı._ l'an h~,n k tesırım ,·ardı. 11astm rahibi Daniyel, \'aız Mardi· 
'I! ·~ ol - Tahammül, dedim. Fakat se· ell öne uma girdi , e os, Merzifonlu Papaıyan !\1ığırdıç 

, tt Çekerek: niıı takip edilmen Ye Nurpinin ic· 
liıd 'laberin ,. raatı zaman ız harekete geçmemize Vamok oğlu Kapriyel, Ben ve-To-

yorlardı. pamıştı. ağlıyor mıydı? Onlara bir Ruh vücudun hakimi değil mly • 

~ aldığını ar.mı bilmem, dedi? c:ebeb olamaz. nayan \ardık. Hemen bir içtima 
Fakat yüz.başı Lagcrlöfün iki kı- söz söylcmiyecek miydi! di? Neden sevilen ve sizde unutul.. 

• ,heıtriıe 
1 

bır mektupta Avru· yaptık. Merıifonda bulunan diğer 
• ı.._ e"'~ 1 · Ben Ropen Ce\'ahirci'"·anla ehem da d t ettı'k Be ıden 1· ,,._ uu i in "ı"') na ıstinat ede· J ;ızayı m·e . ı ve o-
"t o m1, . ... miyetli bazı noktalar görü~tlim. d k h · 1 

ı,_· .. acagmı., bildi· mayan an baş ·a ep 1 )U azayı 

zı da henüz birer çocuktular. Birisi Yüzbaşı, ağır ağır ellerini yüztln. maz bir hatırası olan bir mwıDd 

on dört diğeri ise henüz on bir ya. den çekti. Ve kma.rma yanma gcl· parçası Bize bir ilaçtan daha fyi gel· 
şındaydı. Sonra da kendi b~ka meş mel eri için işaret etti. Ağlamıyor- miyocekti ! 

~ ı,._, -...evahirciyan müdebbir bir adam- toplamak için dağıldılar. O gün 
~~i A ..... ik. :hr. Noktai nazarında ) erden göğe f ""4!t ....... a ·urpik de Merzi ondaymış. Bu tec:a· 

guliyetleri vardı MUrebbiyçJerl, du. Fakat bir zaman geldi ki, kilçil]C 

dersleri, vazifeleri, el işleri... Fakat yüzU her zama.nldnden da- kızlarm artık kendileri bu havayı 

0 hızım ,.a nın mandater '•adar haklıdır. 1 • • k 
Ur. l(Ud .. ı·a kalmamıza se· 1üfle bu ihtilacı ermenı ·mm da 

Biltün bu mC§guliyetler arasında ha solgundu. Çocukları yanma gel. dinllyemez bir hale geldiler. Het 

&· retıın· · ~ tanıdım. 
onu oyalıyacak çareyi bulmağa o ka diği zaman: ak§am tekrar ettikleri bu parça on .. 

12 ancak ~zı de itiraf etme· _ Ropen bu i~lere ne diyor? 
da;·aııabır . hır harta, on beş 

dar az vakıtları kalıyordu ki. lan deh§Ctli ~urette sıkmağa b"•''""• - Bu marşı ilk önce nerede din. ~ 

' 1rız. - O da benim kaatimdedir. Fil 
Pek güzel bir kadın değildi. Fakat 

;;e,·imli \'e cesurdu. lçtimamızda Sur 
;Jik de bulundu. 

Bir gün bu iki kızdan biri piyano lcdiğiml bir bilm.lş olsaydınız!.. mııstı. Böyle olmakla beraber,. on• 
notalarını karıı;brrrken marş buldu. Jar yine aynı istekle babalarma l:iu 

ı-ı lıda garele . . 'ıakika teşkilatımız gUvenilecek bir 
art nuruııu nmızle taban ta· :ıali mükemmeliyete ermiş bulunu
~a alevhi . ada~ıar da var. yor. Fakat bu kafi değildir. İhtilal 

Diye mırıldandı. Onlara blr 3ey 
Bu dört el ile çalınmak için tertip mal'Bı çalmakta devam ettJier. B•• anlatmak istiyor gibiydi. Fakat v:ız ...,.. 

Bütün teşkilattan gizlenen ve çok 
nühirn müzakerelerin cereyanına 

·ahne olan hu içtima bütün teferrü· 
1tına kadar takip etmemiz Hlzımdır. 
3u. bize I hnaçklarm son vaziyet ü· 
:enndel)i mütalea \ e kararlarını 

>ildirmiş olacaktır. 

edilmiş olan meşhur Bjanbargıı. mar ka tllrlU hareket etmeleri kabil de• geçti. Ve daha yava§ bir sesle: 

tc \ e ı;Yan i 1 ~ızdcdır. Böyle ih· birinci derecede bir asımı hareket-
şıydı. Bu marşı bir zamanlar pek ğildl. 

- Anl:ımazsmız ki, diye ll&ve et· 
e, a ş erı ''a co"' r· . . . ııevilmiıı ve herkesin ağzında do • Fakat onlar daha pek küçtıktU!el'. 

li, fakat bunu bana çaldığınız için r 
a.: ilrkad ... gra ı cmnı- tir. Yelevki bu kadarına kudretımız 
.nı.r. lialbu:· ~ır güveni olmağa ::ılma~ dahi muntazam çete muhare· 

Iaıımıştr. Onu duyanlar yerlerinde Çoçuklar deği§ikllşten hazederler. 
size çok, çok teşekkfirler ederim. 

• •1!~/aı:ıtığı~::Yan ,.e ihtilal beleri işidir. Yani silahla hallolunur 
ra~ ttlarının rnıntaka Os· bir keyfiyettir. Binaenaleyh önce 
~r rı kadar kan· kanş at koş ':mnun tedbirlerini almak, ac.kerimi 
) la.rafı h onlann malfımu zi hazırlamak, harp piHinlanmm 

duramazlar, kanları harekete gelir, Onların yegaAne .,_,,1.,- hl,. olm••~ Y"rlndcn kalktı ve ııapkaıımı ba- _..... .... v --

ateşlenirdi. gına koya::ak her zamanki gibi ak- sa bir gün bu havayı çalınamaktL 
§am ge%intlsl için dışan çıktı. KU· Bazan misafirler olurdu. Fakat 
çük kızlar pencereden baktılar, ba. bu komgular kapıdan çıkar Çlkma1' 

baları son zamanlarda yaptığı gibi mal'fJ bu aqam hentlz dinlcmem!f 
bahçenin kimseıılz kuytu köııelerin· olan l'ilzbap Lagerlöf hemen ~ 
de, herkesten kaçmağa gitmiyordu. iarını piyanonun ba§Ula çağırdı~ 1 

l1e nıu· , ... er tUrlü harekatı as ""ıt yapmak. Avrupadan emniyet cel· 
l' o ~ l'erlerdir. betmek gibi işlerimiz 'ardır. Bunla· 

Tomayanın resmiyete düşkünlüğü 
ardı. Ben, içtimaın, mühim olması· 

1a rağmen, şöyle bir dostane topla· 
'lış mahiyetini geçmemesini istiyor· 
jum. Tomayan bermutat ayni gu· 
rurile baş köşeye oturarak şu sözle 
içtimaı açtı: 

YUzbaşı Lagerlöfiln iki kızı da bu 
marşı pek seviyorlardı. ÇünkU bu 
marş babalarmm bütun havalardan 
daha fazla eevdiğinl blliyorlardı. 

~l }'eli a ~ n ı 1 ı 
•
1 

• • llunıa cidden çok rın ikmaline kadar sabır ı oma ıylZ. 
Ve işte bunun için, nota ellerine 

geçince onu piyanoda öğrenmcğe 

çalıştılar. 1 tıtriy0 rı sÖylerken du· 
~ııa • r ,., m 
ii cıkı~tl . U\·affakiyetsizli· 

U erı · :a11 '-'!>ıu nı hisscdiyormu: 
~eti lor llıtNarip çizgilerle 

' hazan bunıc:u,·or ..... a ~ J 

r tıı.ı~~an b 
· dı}·e t.. ~ mühim bir se) 

l)alıa uurdUrn. ~ 

'ka ile ol 
~~Hl!:ıldUJtta~n istersin? As1 

tıl oı!l\ah n ~nra ba~ka ~ey· 
\':ı,1• deger mi azizı'm' l; y~ Yatı} . 
~ ~ nııın. llu '.S muhakeme-et· 
· ll raber lto~ıheti ~ostlarımız 
"' ~ ı;i"'d' ~ernız mu\ ahk 
"it h ••ı l}'C ka 

1 ~ h Ulasa1 dar ki mesai· 
tt· 'ltl de ~n tetkikini bildir· 

1 ltıı.;nak nlara istinaden bu 
a'a et . • mış oluruz 

~tok sak' . 
~ l'~ltla}·a~ne~~an cesa· 

'\' lleı.ıll~e lınu ikı eli içine 
aılı ~lltz b SOrdu: 
~ ~a.şunu SÖyle, benim 

~ ~ ~r. } a Keliyor mu bu? 

ıı:. Orıu~rna 
· dan Yürüdük. bir 

-'ıı;k 
~;ıa \re Ma . 
~ ~ niln IUbelerin· 
'ttı..,, aldık, ded' 

~ Ul, ı. 
u,l\ 

~n &ubeJ, .• 
. ~.' Sıfat ven ıdare eden riiesa 
~ <ii~ tn" sanat ve hakikt i· 
t~ ~~ ~earı~nnı, Kay· 
,~, lertnin hane "' 

t~~ ~r~etıesini, ısı~ 
\'e k~nın statistitini, 

~e santak} \"e n~ahinin yj. 

~' ll}Orlar. ara olan mesafe· 

~~~? 
. ~:uYe havale ettik. 
1 0lac:al ·Fakat henüz gön 

'~~ 
.... lct'b~~Yana Mafsil· 
" ~~~ e )'aı>tıinn te 
~h"41Lrda b'~ahıyetini anlat 
~ ~ ~~ lıinı Ktcikmemiz· 

<ht ~~ ~ar olundutunu. 
~ -~.~adile mu· 
tıb~~~ ~ni bir 
ı ~ J:~üe ı-: .. l>unda da 
~~~-~·~n----~ mq· 

ıın. l'~ hareket etti 
~il ~Sonra. Yan dikkatle 

~~·~ 
}'ql>t ilin ~~i kanaatte· 

~!foi 1it tahkf ~ mekteple· 
Uıw..'ikatı rnü•--•-· . -0\l\I ~ıp 1§• 

~lbette bili· 

Bir gün öğleden sonra. yUzba§J 
I..agcrlöf gUndUz uykuııundan kalk • 

Tomayan ellerini arkasına koydu 
\ e önüne bakarak birkaç dakika bir 
tek kelime ce,·ap vermeden yürüdu 
ve bir aralık durarak: 

- Haklnnız, ama, bu halk çok 
uzak bir istikbali beklemeğe de mü· 
sait değildir. Bunların en küçük bir 
te:;ir altında dağılmaları mümkün· 
dür. Zaten Hınçaklara pamuk ipliğ~ 
ile bağlı görünüyorlar. 

- ?\Iüfetti§ arkadaşımızın gerek 
\ \'Tttp:ı ~ubclcrile ye gerekc:c Hopcn 
.:e\·ahirciyan dostumuzla temasla· 
-ının neticelerini dinlemek ve ona 
~öre me\•cut arkadaşlarımızla icap 
eden tedbirleri almak üzere içtimaı 

tığı zaman ona kızları ııalona gelip 
salmcaklı iskemlede oturması için 
yalvardılar. Sonra kUç:Uk kızlar pi· 
yanonun ba.,ma geçerek blr zaman
lar babalarına neııe veren o güzel 
marşı çalmağa başladılar. 

Marııı o kadar iyi çalamıyorlardı. 
açıyorum. 

- Onlan tatmin için propaganda 
ve neşriyata ehemmiyet vermelidir. 
Bunun için de Harp gazete ini biz· 
zat sen idare etmelisin ve üzerinde
"d işlerden bir kısmını Andon Reş· 
tuniye de\Tetmelisin. Artık müşte 
rek mesai zamanı gelmiı; oluyor. 

K-ayayan katib intihap edildi.. 
!k söz bana düştüğü için etraflıca 
zahat 'ermek üzere ayağa kalktım. 
;('ıylediklerimin bilhassa mühim o· 
an ve hadiseye doğrudan doğruya 
temas eden tarafları şunlardır: 

ÇilnkU çalmması pek kolay blr musL 
ki parçası değlidi. Maamafih onlar 
bü~·ük bir gayret ve hr.yecanla çal • 
dıklnn şeyi babalarına beycndirmek 
istiyorlardı. KüçUk kızlar babaları· 
nm marşı altıka ile dinleyeceğini no 
lnrla bl'rabcr söyliyccr.ğini veyahut 
oturduğu iskr.mlcnin kenarına par-(Devamı var) 
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:Rolan ba~ka bir şey söyleme
di .. 

G::ındol, kanalın sahillerini 
takiben ve baş döndürücü bir 
aür'atle ilerliyordu.. Lido lima
nına varınca demir almakta o· 
fan bir yelkenliye yaklaştı. Beş 

aakika sonra Rotan, Bambo, Bi. 
yanka ve iskala Brino gemiye 
girmiş bulunuyorlardt. Rolan, 
kuvvetli esen rüzgarın çıkar.dı· 

~t gürültü arasında sesi'li Iska· 
la Brinoya işittirebilmek için o. 
lanca sesiyle bağırarak: 

-Sen Venediğe döneceksin. 
Piyer Aratcni gör. tJç gün· 
dcnberi ne olup bitmişse öğren. 

iskala Brino, kumandanının 

bu emrini aldıktan s~ra Biy:ın
kaya derin bir ıefkatle baktı .•• 
Sonra da cfendiiini selamlıya
rak geminin merdivenlerinden 
indi. Gondola atlayarak uzak
laştı .. 

Bambo, bağlı olarak, gemi 
içindeki kulübe gibi bir yere 
tıkılmııtı .. Orada gözlerini ka· 
parnıı. hayatla alakasını kesmiş 
eibi upuzun yatmıştı .. 

Böylece derin derin düşünü. 
yordu. 

Rolan Biyankayı kofondan 
tuttu. Kaptan kamarasına gö
türdü. Orada güzel bir karyola 
hazırlanmıştı. Biyankanın elin
den tutarak: 

- Nasıl gördOn mü çocu~um, 
dedi. Nihayet sizi tehlikelerden 
kurtardım. 

- Ya o gördüğüm adam .. 
- Artık hiçbir şeyden kork. 

mayın .. Siz Vcnedikten uzak· 
!aşmış bulunuyorsunuz.. Sizin 
nerede olduğunuzu hiç kin1sc bi· 
lem ez. 

- Annem de bilmez mi?. 
- Hayır yavrum, bilemez .. 
Genç kızın gözleri ya:la dol· 

du.. Söylenenlerden açık bir 
mana çıkaramıyorsa cia bu 
meçhul adamın kendisi hakkın· 

da, hatta annesinden fazla bir 
merhametle hareket ettiğine 

inanıyordu. 

Rotan kamara.dan ayrıldı. 

Şimdi, pupa yelken nı:ıvi. sular 
üzerinde kayıp giden gemır.ın 

güvertesinde geziniyor ve du
şünüyordu: 

- Bu ço~uk, annes:ni deli. 
cesine seviyor. Emperya<lan in
tikam alacağım diye bu genç 
kızı annesinden ayırmak sala
hiyetini haiz miyim? Birisin.:len 
intikam alacağım diye hidsini 
ağlatmam doğru olur mu?. 

Dolaştığı yerde rahat edeme. 
di. Gitti, ta geminin burnunda 
durdu .. Ellerini göğsüne ka· 
vuşturdu. Ateşler içind~ kavru
lan alnını Adriyatik denizinin 
ılık rüzgarına çevirdi. Bir mUd. 

Bili.ki8, i,Jçilerinin sa~tığr tarlala- O uyumadan enrel m~ı dfrt 9 
ra doğru ve daha uzaktan onlara hl· temek isterdi. 4 
tap ederek ilerliyordu. Baylcce sencle~ teı:tr. :vnz0qa 

İki kUçUk kıl: sevinçten gUJUınsU· ömrUniln sonuna ftadar lıer ak1aJJ1 
yorlardı. Hiçbir ıılSz ~ylr.meden bu bu maI'Dr dinllyec:cktL NJçtn diııla • 
biljilk m~vaffaluyetl tebrlk etmek meslıı! •• Bn kızlar için o kadar 6 • 
için biribirlerinin elini eıktılar. hemmiyotslz blr eeydi ki... 1 

Ertesi gUn, tarlalarda itlerinin XQçllk kızlar, btlyUk genç ~~ 
bittiği saatan sonra babalan aalo. oldular. Ve bazan balolara daveti 
na girdiği zaman onlara huldlr kay- olduk.lan geceler oldu. Bqlaruıc!t 

bcttlğt bir gUIUmııeme De baktı. Ve ve kalplerinde Bj5mborga Dl&l'flDıo 
ma?'DI bir daha çalmalarmı rica et- dan bllııbllttln ba.§ka §eyler varken 
ti • ona yine bu mal'§I çalarlardL 

Bu, ertesi, daha ertesi ve daha ÇUnkU genç kızlar nstıerinde pq 
ertesi akıam böyle tekrarlandı. Şlm lak elbiseler:!, §Ik mantolan ve ayalf 
di babalan her akpm küçilk kızlar- larmda elddeW soğuktan korııyaca!C 
dan bu mareı çalmalarını tatiyordu. kalm şosonlnrlle babalarına vecla; 
Her akşam bu marşm bir kere ça· etmek ic;;in salona glrdikleri zaman 
Jınması artık fi.det olmugtu. '(LQtfen sayfayı teviriniz) • 
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gondolcu olmuştu. 
Emperyanın sarayı etrafında 

gezindi.. Her taraf tenhaydı. 

Pencereler karanlıktı. Rıhtım 

üzerinde acele acele gezinen 
Bambodan başka 'kimseler yok
tu ... 

Sarayda, katip Pavl~ diye a· 
nılan adam ayrıldıktan sonra 
Emperya rıhtıma bakan pence· 
renin önüne gelerek bakmıştı .. 
Mırıldandı: 

- Hali orada! .. 
Kardinalr, gecenin karanlı· 

ğında, avı etrafında dolapn bir 
canavar vaziyetinde &örüyor ve 
titriyordu. 

Bambonun hücumuna maruz 
kalıay.dı ne yapar, kimden 
medet umabilirdi? Foıkariden 

mi? Altiyeriden mi? Onlar da 
ondan iyi insanlar değildi. On
lar da nc:fret edilecek adamlardı. 

Eirdenbirc bir şamdan yaka. 
ladı. Kızı Biyankanın bulun· 
duğu daireye koştu. 

Genç kızın oturduğu Jaire 
tamamiyle aynydı. Kendi o· 
turduğu kısımla burasını bağ

lıyan bir tek kapının anahtarı 

yalnız Emperyada bulunu;du. 
Genç kızın yanında l>iri biz .. 
metçi, jkisi de milrcbbiye olaralC 
tiç kiti bulunduruyoldu. 
Eaı~rya bu kDma girdilrte.ıı 

ıonra kapıyı arkasmd:ın lene 

kilidledi. Bamb~un t.rı ufak b!r 
delikten · girebileceğine inanan 
bir hali vardı. 
Apartımanın buradan, bu ka"' 

pıdan başka biç bir yerinin dr 
şarıyla münasebeti yoktu. Pen"' 
cereleri yüksekti. 

Emperya, başka bir kapı a~a.. 
rak, Biyankanın odasına girdi ... 

Genç kız henüz yatmamıştı. 

Mürebbiyesiyle piyano çalı

yordu. Biyanka annesini görün
ce koştu. Emperya kollanru: a· 
çarak sevgili yavrusunu kuca. 
ğında ... ıktı • 

- Bu zamana kad""r hala 
yatmadın mı yavrum? Yorul

m~yor musun?. 

- Her akşamki gibi ziyareti· 
r.izi belcliyordum anne ... 

- Demek beni görmek istioe 
yorsun .. Demek müteessir de
ğilsin?. 

- Sizi uzun müddet görme" 
den yapabilir miyim hiç .. Be· 
ni dinlerseniz anne buradan gi'" 
delim .. 
Emperyanın yüzünde bir hü.. 

zün dolaştı, kckele~rek: 
Evet, evet.. Gideceğiz 

yavrum.,• 
Bu sırada pencere §iddctle 

ıaraıldr .. ÇamI,.r bilyük bir pn.-~ 
gtttı ilo 1ere Qönüldil. Biri btri 
zrkaın sıra ~ltı adam içeriye at• 

ladr. ' 



HABER c- .ı\k~am postası 

Yarınki lik maçları 
ı önünde iyi bir netice alabilirler. (Baştarafı 10 uncuda) 

Hem de en iyi elemanlarından 

Muhteşernden mahrum olduğu hal 
de •.• 

Yarın Beşiktaş karşıc;ında hiç ü _ 
mit edilmedik bir netice alma bu 
sürpriz sayılmamalıdır. Çünkü Fa
ruk, Rif at, ve bilhac;sa Hakkıdan 

mahrum l~aıan Be5iktaş takımı bu 
oyuncuların yerlerini doldurama -
mıştır. 

Bılhassa eski kU\'\ etli vaziyetile bi 
le bazan Hakkının geri gelmesine 
ve yardımına ihtiyaç gösteren Be -
~iktaş müdafaasının bugünkü va
ziyetile Hakkının yardımlarından 

mahrum olduğunu düşünürsek bun 
lan Beşiktaşm aleyhine bir not o. 
!arak kaydetmemiz lazımgelir. 

lzmirde kimyevi gübr~ 
fabrikası kurulacak 

Netice itibarile şunu söyliyelim 
ki maçta iki taraf da biribirleri.ne 
r l atabileceklerdir. Kuwetinden 
çok kaybetmiyen Beşiktaş forvet 
hattr gol çrkarabileceği gibi, kuv -
vetinden hayli kaybeden Be~iktaş 
miıdafaa~ı da Vefa muhacimlerinin 
gol atmalarına mani olamıyacak -
tır. 

Manisada da potas f abrik8 c,sı:te 
1 d .. 'ıı 1\ 

tesisi muvafık görü LJ ~\~k 
lzmir, (Hususi) - Ege mıntaka- cap eden tedbirler alı~ ı Yeni oymyanlardan yalnız Rıd. 

van Beşiktaş takımında her zaman 
oynatılması lfızımgelen bir oyuncu
dur. Buna rağmen takımını fena 
vaziyetlerde siirükleyici O} unile za
fere ulaştıran Hakkının noksanlır,rı 
yarın kendini çok hisf)ettirecektir. 

Diinkii sayımızda, csl;:i ı·e kıymetli ldiiplcrimizden Anadolımım son 
karar dolayısile faaliyetini tatil ct mek mecbııriyel"inde kaldığım t'C ta
kım çıkaramadığı için lik maçlarından da çekildiğini yazmıştık. Resmi
miz arlık sahalarda gorcmiyeceğimi z Anadolu birinci takımmm son kod 
rosımu göstermektedir. 

ükuıt t 
sı bağlarının yıllık gözta~ı. bağ ma. rika, mmtakanın k edi ~ 1 h r 
cunu ve kükürt ihtiyacı, tüccarlar tamamen temin cdeıtl .

1 
.~ 1 uı 

tarafından sipariş edilmiş, bunlar- yıl da dışardan m.~~~· 
dan mühim bir kısmı şehrimiz güm !erden kükürt getırıl .(irt 
rüklerine gelmitşir. Gümrükten çıka bu sene getirilecek klik ~ 
nlmaları için formaliteleri ikmal e- ~eçen seneki mikdard3!1 

Bununlaberaber Beşiktaş müha
cim hattı kuvvetinden çok fazla 
bir şey kaybetmiş sayılamaz. 

Normal vaziyete göre, maçı Be. 
şiktaşm kazanması çok kuwetli ol 
mı}'an ihtimalle akla geliyor. Fa -
kat Vefa1ılanı"i maçta bearbere ka
labilmeleri de hemen hemen yüzde 
elli)'e yakın bir ihtimal dahilinde. 

Vali ve klüp 
reisleri 

Ankarada 
Garatasaraylılar 

dilmek üzere dir. lacaktır. . fa 
Eu yıl Keçiborlu kükürt fabrika. Keçiborlu kükÜ~ rıııaJ 

Hakkının olmamasına mukabil 
hemen hiç muvaffak olamıyan Sab 
rinin yerine Hıd\•an \"e Suldur gibi 
daha iyi O)'uncular gelmiştır;takı -
mm zayıflayan noktaları müdafaa 
\ e muavin htlrıdır. 

.. 
kong-resi 

_.. Buştara/ı ıu ııncucln Ankara, 13 (Telefonla) - An-

c;r, geçen yıla nazaran daha fazla muhtelif noksanları ık 
randıman verecektir. Bunun için i- faliyeti de geni5Ietill1liş 

:Eğer Vefa muhacimleri yarın 

güzel ve müessir bir oyun gösterir
ler ve bilhassa mua\ in hatlarında 
iyi yardım edilebilmesi şartile de
vamlı hücumlarda bulunabilirlerse 
bunalacak olan Beşiktaş müdafaa. 

onun çehresinde bir sıkıntı ve göz
lerinde bir keder farkcderlerdi. .. 
Ve kendilerine sorarlnrdı: "Nesi 

var? ... ,, 
Ah .•• Evet! Onun bir §eyi eksikti. 

O zaman gUlümsiyerek piyanonun 
ba§ma geçmekte teltış gösterirlerdi. 

'OsUcrinde mantoları başlo.rmda 

tüller ve ayaklarında kalın şoson
hırla oraya otururlar ve babalarına 
sevdiği marşı çalarlardı. 

Genç kızlar gerçekten mes'uttu. 
hır, gayretleri beyhude bir yorgun
luk deŞUdi. Babaları bilsbiltun iyi 
olmamı~sa bile eskiden çok daha 
fji idi. 

Fakat bir giln sabrrlan bitecek 
olursa!. .. Bir tek notasını bil o duy -
mağa artık tahammUllerl tukenmiş 
olan bu mar§l bir gün çalamıyaeak
larmdan; "Artık sabrımız kalmadı,, 
diye hakırarak piyanonun ba§mdan 

fırlmnaktan korkarlardı. 

Fakat hayır! .. Onlar bunu yap -
madılar, 

Yüzbaşmm kızları babalarını çok 
.seven iyi evllıtlardandr. 

Ve bunun için yUzb::ışı Lagerlöf 
ölUnccyc kadar her akşam sevdiği 
marşı dinledi. 

- ts,·cç edcblyatmdan -

dir. Bir galibiyet dahi elde ederler
se bu sürpriz sayılmamalıdır. Eğer 
bu şekilde bir netice hasıl olursa 
tali Fcnerbahçelilere gülmüş ola -
caktır. 

Beden terbiyesi kanunu rnucibin· kara Galatasaray klübü yıllrk 

ce bu sene haziranda bütçemizden kongresini Sadi Batunun reis
üç yüz bin lira ayrracnğız. Her se. liğinde yaptı. 

ne bu ayrılacak parayla yavaş ya- Bir yıllık faaliyet ve hesap ra-
vaş her işimizi yoluna koyabiliriz. poru "okunduktan sonra, bundan 

İlk stad işi gene hazirana kadar sonra takip edilecek ~alışma esas
bizl bekletecektir. Stadın pliı.nı ve ları müza'lı:ere edildi. Eski idare 
inşa~ı için Avnıpada bu işi en iyi heyetine müsbet faaliyetinden do

Fenerbahçe • İstanbulspor yapan 5 mimarı davet ederiz. Ay- layı hararetle teşekkür edildi. 

Kadıköy stadında oynanacak bu 
maç hiç de enteresan değildir. Son 
karardan sonra çok zayıflayan ve 
hemen hemen acemi ve tekaütler -
den müteşekkil oyunculardan rr.ü
rekkep olan Istanbulsporlulann 
Fenerbahçe karşısında değil, mu -
vaffakıyet kazanmaları, hatta 6 
golden aşağı yemeleri dahi muhte
mel değildir. 

Beykoz - Topkapı 

Kadıköyündeki bu oyunun da 
Beykoz lehine yeneceği hemen he
men yüzde yüz muhakkaktır. 

Maamafih genç Topkapıhların 

enerjileri sayesinde Beykozluları 
terletebilmeleri mümkündür. 

Galatasaray - Hilal 

Hilal takımının da son karardan 
çok müteessir olduğu dü~ünülürse 
bu oyunu Galatasarayın kolayca 
kazanacağı tahmin edilebilir. Sarı 
kırmmlılar da iyi oyuncularından 
bazılarını kaybetmekle beraber Hi
lali yenecek kadar kun·et ve kud. 
retlerini muhafaza etmetkedirler. 

S.A. 

rıca bizden de bir o k::ıdar ikinci bir Klüp reisi Etem Menemenci 
grup yaparrz. Neticeyi böylece C'n oğlu, fahri reisliğe alkışlarla se
mlikemmcl bir şekilde elde ederiz. çildikten sonra yeni idare heyeti 

Fakat Ankara stadını yapan VC' şöyle teşkil edildi: 
bilahare Manisadaki stadr inşa e - Erzurum saylavı Aziz Akyürek, 
den Viyolo bence muvaffak olmuş Mecdi Sayman, Savavber Tanye
bir mimnrdrr. ri, Raif Külbastı, Ercümend Ah-
Şehir stadr yapılırken ckzersiz met Karaosman, Hicabi Fırath, 

yerlerini ihmal etmeyiz. Üçer, be - Fethi. 
şer bin Jirahk yerleri derhal hazır. 
!arız. 

Stadlar bir varldnt menbaıdır. 

Böyle bir işte silratli çahljmak la -
znndır.,, 

Bu arada Fcncrbahı;e murahhnsı 
Sai<l Salahaddin, talebelerin klüb -
!erden ayrılmaları yilzünden dilş -
tükleri müşkill ·vaziyeti izah ettik
ten sonra rüsum dolayısile Avrupa 

takımlarile temas yapılnmadı~mdnn 
Ankara ve İzmlrdo ytizde bca alı -
nrrkcn tstanbulda ;-üzde yirmi a1m• 

. 
Büyüklerimize şükran bağlılık 

telgrafları çekilmesine karar ve
rildikten sonra tcplantıya son ve
rildi. 

Sesta 
Artık ekmekçilik yapacak 

)lcşhur mlldafi Scsta Viya.na_ 
daki meşhur bir ekmek fırının 
.mbeslnl işlctmeğe başlamıştır. 

E1."'lllek,ı;lllğo başlryan iri yapılı 
Sestamn artık bundan sonra: zn. 

drğmdan şikii.yet ederek bu hususla yıflıyamıyacağı muhakkaktır. 
alakadar olmalarını rica etmiştir. 

Netice ıslah edilerek klüb haline getirile-
Toplantı nihayet bulmadan evvel cek. 

yapılan görUşmeler §U §ckilde hula- 3 - Her ayın ilk gilnil diln oldu-
sa edilmiştir: ğu gibi umumi bir toplantı yapıla. 

1 - Sahaları tetkik için ikinci cak . 
reis vasıtnsiylc bir heyet seçilecek Bu kararlardan sonra toplantıya 
ve bir rapor hazrrlanacak. nihayet verilmiş, vali ve belediye 

2 - Kullanılmıyan camilerle met reisine, gösterdiği alakadan dolayı 
riık medreseler aranacak ve bunlar teşekkilr edilmiştir. 

Aydın'da 

Bir senelik 
veteriner işleri 
13 Bine yakın hayvan 
\hastalıktan kurtarıldı 

Aydın, (Hususi) - Veteriner da
iresi 937 yılında birçok bula~ıcı hay 
van hastahklarile mücadele etmiş 
6042 hayvana serom yapılmıştır. 

Geçen ),1 ilimizde görülen ve se. 
rom yapılan hastalıklar antraks, u
yuz, çiçek, yanıkara hastalıklarıdır. 
Aygır deposunda sekiz at, üç mer 

keple 347 kısrak ve 151 merkebe 
saf t yapılmış bunlardan 125 damız
lık yavru alınmıştır. 

Geçen yıl üç baş saf ve 23 baş 
yarım kan mantofan buğası Kara • 
.:abey ha:asından alınarak köylere 
jağıtılmıştır. 

938 yılında ise 12873 hayvana aşı 
tatbik olunmuş. 1915 ha~ta hayvan 
tedavi edilmiştir. 

Depoya bir merkep ıaygm daha 
satın alınmış ve ilimiz hayvanları 
için 4 cins boğa temin olunmu~tur. 

Göçmenlere yardım 
Aydın Ziraat Bankası, ilimize yer 

leştirilen göçmenlere yemeklik ve 
yc.mlik buğday dağıtmak üzere ted
bir alını~ ve dağıtma işine başla -
mıştır. 

Yeni posta merkezi 
Ilayındırlık Vekaleti :\azilli ilçe. 

sine bağlı Kuyucak kamun merke -
zinde de bir posta ve telgraf mer
kezi açmağr kararlaştırmış ve ha. 
zırlıklar tamamlanmıştır. 

.-.------------------------------------------------------------_;_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Emperya kızını kucağına a
larak srçradr. Hiz!11etçilerinin 
adlarını haykırarak kapıya atıL 

dı. Fakat bir.dcnbire dehşetli 

bir titreme içinde olduğu yer
de kalakaldı. Çünkü kapı, clı

şarıdan yüzüne karşı kapanıver
mişti ... 

Büyük bir kızgınlıkla geri 

döndü .. Şimdi elinde bir hançer 
tutuyordu. Birdenbire ağzı tı. 

kanmrş ve k~llarından yakalan

mıştr. 

Biyanka bağrıyordu: 

- lmdat anneciğim imdad ! .. 
Bu sıra.da şuhmeşrep kadı-

nın gözü önünden müthiş bir 
hayal geçti. Bir takım maske
li adamlar, kızını kolları ara. 
sından kapıp götürmüşlerdi. 

Başına uzun bir kuşak ·at
mışlar, ağzını, yüzünü bağla

dıktan sonra kırılan pencere
den fırlatmışlardı. 

Emperya etrafına bakamadı . 
Oracıkta yığıl p k3ldı.. Bayıl

mıştı. 

Bir kaç dakika sonra kendine 
ı;eldiği zaman hizmetçileri ba
şı ucunda buldu. Hayaller 'lı:ay
bohrnştu. Bu dehşetli sahne 
ar '< bir kaç dakika devam ede

bildi. 
Emperya inliyordu: 
- Kızım 1 Kızım! Kızım ne

rede?. 

Pencereye doğru sıçradı. 

Pencereye dışarıda bir merdi
ven dayanmıştr. Derin bir he. 
lecan içindeydi. Deliye döndü. 
Sarayın etrafında dolaşmıya 

başladı. 

Şimdi bütün hizmetçiler u
yanmış, ellerinde meş'alelerle 

koşuşmıya başlamışlardı • 
Hiç bir şey bulamadılar. Ne

ses, ne sacla! Her şey olmuş, 
her şey bitmiş, bir kelime ile 
iş işten geçmişti. 

Emperya yumruklarını uza. 

tarak köpüren dudakları ara
sından lanetler ediyordu. 

Birdenbire, derin ve korku~ 
bir nefret manzarasaına bürüner 

rek: 
- Bambo ! diye bağırdr .. Ve 

yeniden düşerek bayıldı .. 

Rolan, kucağında, k~Tkudan 

aklını kaybetmek derecelerine 
gelen genç krz olduf u halde, 
merdiven· J alt basamağına gcL 

miş bulunuyordu. 
Genç kızın kulağına eğilerek 

mırıltlandı. 

- Korkma yavrum .. Sizi kur
taracağımı vaa:l etlllemiş miy
dim?. İşte vaadimi yerine ge. 
tiriyorum .• 

Biyanka bu sesin sahibini ta

nımakta gecikmedi: 
- Ya annem, diye sordu .• 
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Bu dakikada anne düşüne

cek kadar hassas bir kalb taşr. 
yan bu yavruya, tatlı bir titre
meyle sarılmaktan kendini ala
mıyan Rolan: 

- İtimat et bana yavrum, 
dedi. Hiçbir şeyden korkma •.. 
Ne anneniz, ne de kendiniz için 
üzülmiye mahal yok .. 

Genç krzı kucağından yere 
bıraktı .. Kolundan yakaladı ve 
sürüklemiye başladı: 

Biyanka büyük bir itimatla 
onu takip ediyordu. 

Rolan onu gondoluna bırak. 

tıktan, tentenin altına yerleş -
tirdiktcn sonra bağırarak: 

- Yakında gene görüşürüz, 

dcJi. 

Genç kız kollarını kavuştura
rak yalvardı: 

- Beni bırakmayınız. 
- Merak etme yavrum.. Ya. 

kında gene görü~eceğiz.. Bana 
n:ıstl emniyet ediyorsan, şu a
da:na da öylece emniyet eclcbi
lirsin .. Ona babanmış gibi iti. 
mat edebilirsin .. 

lliyanka mırıldan<lı: 

- Bab:ı.m !.. dedi. Sonra fere 
rin hafif ziyası altında yüzü ay
d nlanan ve kendisine büyük bir 
ş~:"katle bal:an iriyarı adama 
baktı .. 

Gondol vakit 
yol almıya başladı. 

geçirmeden 
Rolan da 

sür'atle bir başka gondola at
ladr .. Ufak bir işaret yaptı ... 
Şimdi sandal, Biyankanın için. 
de bulunduğu gondolun yanın

dan geçerek süzülmiye baş

lamıştı. 

R.~lanın adamları, gecenin 
karanlıklarına gömülerek sür. 
atle göz.den kaybolmuşlardı • 
Rolan, kanalın ilerisinden ge. 
cenin sessizliği i~inde ağlayan , 
bir ses, ümitsiz bir feryat, son-
ra da bu sesin ''Bambo !,, diye 
bağırdığını işitti.. 

Dudaklarında zehirli bir te. 
bessüm belirdi. Gözleriyle san
dal n küpeştesi üzerinue, el ve 
ayakları bağlı, ağzı tıkalı bi
risini aradı .. 

Şüphe yok ki bu adam da, 
kendi adının telaffuz edildiğini 

işitmiş olacaktı ki şiddetle tit. 
remişti.. 

Bu adam Bamboydu .. 
Rotan: 

- İşittiniz mi? .dedi. Sizi 
telin eden bu kadın, kaçırmak 

teşebbüsünde bulunduğunuz kı

zın anası Emperyadır. Bu daki
kada. onun eline düşmüş bu. 
lunsanız vay halinize .• 

Hambo. yaln·z garip bir ho· 
mortu çıkardı. Bu ya bir tehdit, 
ya bir halinden şikayet sayıla

bilircli. 

tadır. 

Diğer taraftan zirat. t 
!.\abu! edilmiş olan ~ır33 ~ 
projesine bağlı ikincı 90-e 
at işlerimizi mükemn1e 

3
,J 

hale getirmek için kllJ111 d• 
&-sc ve fabrikalar ar'35111 bit 

• ·· b f brikaSJ ,·e yevı gu re a · • 
tas fabrikası inşası ta~~ 
dır. Kimyevi gübre fabfıl> 
mirde kurulması mll\'3 

1 fi 
tür. Bu fabrika; ınadcfl 
sal edecektir. 's'-1 

Potas fabrikası l\~~flld3 
caktır. "Iier iki fabrı~3,. 
nın ihtiyaçlarını genıŞ 
min edecektir. 

Edirnenin şehir 
hazırlandı_ 

Edirne, (Hususi) - ! 
planını yapmakta ?1 

Eğli. planının birincı ·"tit· 
rerek belediyeye ,·crıııı:1 
nın ön safııııfa Lond;.8 iJ11 
falt yolu ile Jiğer mi.ih 
lunmaktadır. 

kalmıştır. 
Su işleri mühendisi 

zırladığı kesif ve bizzat 
tında yapılan sed ,·e ~ 
geçen günkü seyıa~t:u1 ~ lı 
nü kurtarmış ve koY ~ 
sevinç yaratmıştır. 

Yaşını bile -
mıyan k8~ 

(Baş taraf.'~ 
di. "Yavrum, sen fl 
yeceksin,, diye tcl<rr. 
dönmemi tavsiye et 1

' 

nu tavsiyeye riayet~ 
bir defa da bir sütüd) 
mini çe' irdim. O da ~i 
k1mse bu muvaffak.ı:re f'(iıJo 
bini bana söylet11I) ~ 
, ersin ki ayna yard. bil 
Ve bir ameliyat befl1 

kurtardı. Bu yüzd~ ~ı~ 
mi bir sanatkar' azı)'c ·: . .A ·r 1'1" 
yor ve 18 yaşında bl 
canlarını çckiyordlltıl-cJt11' 
Bakalım "Sen - Sif ·!~ 

filmi ne tesir bırakacs1'1' ~ 
Çc\•rilmesi tamaI11eıı ııÔ' 

'onda Paris sinernala~ıeJı' 
· ecek olan bu filmde 1 
yer, genç bir harbiye t~ıı~ 
olan zengin bir bangerı 
oynuyor. . biti~ 
Delikanlı mektebı 1'İ"'· 

VC\'C gidİ\'Or ... J~JZ d~ . • • . . 'Jlltl 
ra geçirerek sevgılıSl 
'\Oşuyor. (ıl.; 

Bu kahkaha ve ncşeutıJ 
len çok muvaffak ~1? dil'tc' 
dedir. Bu filmi bıtır.tl '~A 
-rıeşhur olacağına eı1l1 /1'; 
"- Bundan sonra ~ 

jiyor, fakat bir defa ~.;t 
'1ele .. O zaman arrıcl~e1'1 

,. "'Wel benden kaçan er 
ıl3 

!erce ac;'< mektubll !{ ,-e 
ri.nclen ?iri ... i.ni s_:çrrı~ı.tııfl 
nın bcnım ıçın agi3d t-li ' 
bilseniz ne kadar ze' 



radyo 
\.rıf - Dılkcşi ha\ cr:ın. Ş·ıı kı - \~·ıldı 

Pol n:ıisc - Kl.ıriııcllcr konscl'i. 3 -
J. Si r.ıuss - l.:ı Clı. U\ c sourls - il\ C'r 
ur. l - .J. J. M ı):ın - Ft•lrs cxoli 

qıı ., Xo. :.! - Clıl'Z Jcs B:n aıJcrcs • 
d tn'\, 5 -- F. 1 iszt - S~ ınlıonısdır 

D chıunı:ı Xo. 3 Prclucl. 21.:ı:ı ;\l11zıl; 

ı~ıı u', orkr ı ı: Ser ~ cıp \şkın) 
1 - flıo (, hlı:ırdl - \l,ı kC'ı :ıılc - Koıı· 

~er ,,ıl<;ı. i - \ ıllı 1 oeslcr - llıııl 
n rıııısi. :{ - lll'rıılı.1rıl Ktı' dı - lx· 
p nol kapl' sı. ·1 - De ;\lidıdı -
1\lcınlc1.cl lıasrcli - sC'rı ıı:ıd. :ı - llt·ı·n 

lı .rd huls!'lı - C.:ig.ııı J:ııııczisi. U -
\'ılli l.:ınlerıselıl,ıı::cr - l'riııı:ı\'l'r:ı -
\rj ıntiıı screrı:ıılı. 7 - ilen~ '.\lain. 

Zl'r - \'i):ıırn pol\ıı<;ı. 8 Hiu (;e
h. r it - ~oldurno - :\inni. !:ı - Bcrıı
h, nl hu '><'lı - 1\hr,ıl' ııı:ırşı. :.!2, ı:ı - 2: 
S n nı.ıns lıalıcrl rı \ c y~ı l'ıtı , i prug. 

r::ıın. 

Tıp cemiyeti 
idare he~ eti 

Türk Tıp cemiyeti 939 senesi ili, 
içtimaını kongre halinde yapnu. 
ve yeni heyeti idareye şu ZC\ atı seç· 
mi; tir: 

Birinci reis: Dr. şüJ,rü 1 Iazim Ti· 
ner, ikinci reis: Dr. Ali Eşref Gür 
sel, ikinci reis: Dr. 1h')an Şükrü Ak-

.... Dr. Hilmi Koşar -- 1 
Haydarpaşa hastahanesi züh
Zühreviye mütehassısı has 
talarını öğleden sonrala 
n AGACAMU karşısı Ahu
dudu S. No. 1 <le kabul eder. .................... 

•• ~ ........... 19. .. ........... . 

Ot. Hafız Cemal 
L)ahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu, 
No. 104, Tel: 22398 

• 

~ 

HABER - Akpm poııta~ı ıs 

... .. • • • • " •, 1' .. ~ ~ 

' • 
ın HABER 

Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
1939 Senesi içinde 

yok ki 
yap•Ja(•ak müsabakaların 

en ·büyüğüdür 
şüphe 

Giizel gözler müsabakası gazGtemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılma lıastığ. gün olan bug:in başlam.Jş lıdunuyor. 

Miisahakanuz111 izahı: 
Kad n olcuyucularrmızın evvelce çektirmiş veya yeni

den çektirecekleri resimlcdnden istiyenler baş resimlcr:ni 
istemeyenler de yalnız resimlcri.ı;n göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü gi:_j kesip lıize göndere; 
ceklcrdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularımızın 

b:.ı şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 tkincika
nundan 11 Mart 9 39 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde neşre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu O

kuyucularımız.dan sorulacakt r, 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettiği müddetçe, ga

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey-

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunaca.k nu• 
maraları topladığı kuponlarla birlikte idarehanemize gönde. 

rerek kullanmış olacıaklar ve idarehanemizden bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiş reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü· 
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne şekilde yaprlacağmı bilahare esaslı bir şekilde 
izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta
sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadm okuyucularımızın göz resimlerini 
bekliyoruz . 

. ~ Gö~Ieri en çok rey kazanan beş ka.dın okuyucumuza para 
dıgerlerıne de münasip kıymette hediyeler verilecektir . 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır, 

dilcrini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz . Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem ele hakikaten güzel olan 
gözlerinin guzellik derecesini ölçmi.:ş bulunacaklardır. 

HABER, kenJisine göz resirr:lerini gön.dermek suretil.e 
yardım etlen kadın o .U} uculannın bu zahmetlerini mukebe
lc:siz bırakma1;: istenıem'ştir .. 

Oırnyucular mız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayy~ın c ... ec~k en fa la rey almış hulunan beş göz sahibine şu 
mu>:afatları da~ıtacaktır: 

Birinci cleı·c::edc rey toplaran göz sahibi 20 lira 
fkinrj 

" " " 
,, 15 ,, 

'u-:::a::ü ,, ,, .. ,, 12.5 ,, 
Dördüncü ,, 

" 
,, ,, rn ,, 

Beşinci ,, 
" ,. ,. 7,5 ., 

Bundan başka bize göz resimlerini gön.deren h61 kadm 
okuyucumuza hediyeler vcrilec::ktir. 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin mü"t.e· 
ar isimleriyle neşre.dilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister hakiki isim. 
lerile neşredilmesini istiyenlcr her iki halde de bize hakiki 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idarehanemiz
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki mü
sabakamız sonunda kendileri,1e vaadettiğimiz hed:ye~ri da
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden kesip gönderenlere a:ttir. Göz resimlerini fo
toğrafhaneden karşılığın.da hiçbir r cret ödemi ye mecbur olma. 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularım•z için 
bu m::cburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize fotoğrafha
nen:n kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek suretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer eşi zaten 
gazetemiz.de güzel gözl~r aı>asıncla intişar etmiş olacaktır. 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadm 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiş ve Be -
yoğlunda Tokathyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine müra
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabım•za 
çekecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibine ve
recektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine ver.eliği ~öz resmini göstermek sure. 

1 
tile alabileceklerdir. Foto Ethemc müracaat için idarehanemiz-

İsteyenlcr:n yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü-
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken- racaat edebilirler . 

~-_,_,...~---~~~ 

1 1 iNHiSARLAR 
l Cinsi 

Kamyonet 
Kamyon 

Kamyon 

11ikdarı 

1 adet 
2 ,, 

1 ,, 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Yük taşıma 
kabiliveti 

1 

3 
ton 

" 
5. 5- 6 ton 

Muhar.1men B. 
Beheri tutarı 

Lira K. Lira K. 
J000.-

2:1.00.- 4800.-
4000.-

% 7,5 teminat 

Lira Kr. 
225.-
360.-
J00.-

Eks!ltme 
Sa.ati 

Vücudünüz bir tehlikenin yakta~tığını haber veriyor Satış kamyonu 1 ,, 2 .. 3100.- 232.50 

14-
H.15 
14.30 
14.45 

rip! 
Hemen ASP IR i N; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASP IR i N ı alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

. -
PIRIN 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik ~ekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız matın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet, İzmir ve Ankara Başmüdür!Ukleri için 2 adet, h: .. 
mir Şarap Fabrikası için 1 adet ve İzmir Başmüdürlüğü için ı adet kamyon şartnameleri muci. 

hince ayrı ayrı açık eksiltme us uliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedC'llcriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

ın - Eksiltme 24-1-939 tarihine rastlıyan salı günü lıizalarında yazılı saatlerde Kabatq_ 

ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı sa. 

tış kamyonunun plüm da görülebilir. 
V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog

larilc karoseri ~ekli ve dahili ta ksimatıru gösterir bir plan ile benzin sarfiyatım gösterir fenni 
tekliflerini ihale gününden beş gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri la. 
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme idn tayin edilen giln ve saatler de % 7,5 güvenme paralariylc 

birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (143) 

İstanbul Asliye mahkemesi birin- mahallcs;inde Dibek soka~ında e-,ki 1erdl'l1 :\It.:. .~min yirmi gün için-
ci hukuk daire inden: 123 mi.ıkerrer ve 6 ada \"C 97 haritn L CC\'ap wmr"İ lüzumu ilan olu-

Olü Nikola karısı htil~·ani ve kız- ~o. lı ar:;a .. ın da\ acılar , ı 1anna nur. 
!arı Arına ve Eleni ,·ekilleri anıkat bxdının tashi~ıi talebine mütedair -

~liqil l\1i ailid:.o tarafmdan t tan- buİunan dava~~aın~ddcialc:'.Jerd~.nj . ... Or. Suphi Senses _. ~ 
bul Tapu müdürlüğüne' e gayrimü Muharreme gonderılen da.-.:a arzu- ld 11 1 • l 1 '·l ...: 

1 . . . • 1 ra1 JO arı ıas a 11< an badiller komisyonuna izafeten s- hal suretı, halıhazır ıkamet,,.ahımn .. 1 1 
b l 

' "d · 1 .. v • h'I' . d b . .. . . mu r ıassısı lan u H1uh:.:.:::!mt1t mu uru !U \'C meç u ıyetın en ahı-.le mubasırı B vl ,. 11 . k _ . . . eyog u ~ ı c ız sıneması ar-
Hc5ikta5ta Türk Alisokak Yakup a- tarafından ıade edilme ı üzerıne ılfi d Le~! t ra 

şısın a •• er apar ıman. r. -
partrmanm 3 No. lı dairesinde mu· nen teblig::: icrasma karar ve:ilmi~ kirlere parasır.. Tel. 4392 ı 
kim Ahmet oğlu !\tuharrem aleyh- oldu~undan 38-733 numarada mu· 
lcrine açılan ve Balatta Karabaş kayyet davara kar~ı miidd i:ıle) h- j 
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BÜ1'ÜN AGRILARI KESEN EMSALSİZ Bİ 
NEOKC üN 

Neou Urin, Baş - Diş Romatizma ağrılarını keser. N'eokUr;n, (lrfp, Nezle ve soğuk 
algınlığ11ıa da emsaıs·z bir devadır. Ate~i düşilrür, vücut kırgınlığını nhr. 

an rın 

ŞI sancı er v 

Neokilrln'i daima tercih ediniz. Neokilrln m;deye, knlbe ve böbrekl~re zarar vermez. Günde 2 - 3 tsJt~ 
ahoabilir. Neokürln ismine di1'rut ediniz. Bir :kaşe 6, Altılık kutu SO kuruştur. Her eczanede buıunlJ 

• • •• • • • ,, ~.. . . f' • .., .. ~ ·, • ·. . . ~ . .. ' . 
CAFER MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil sekeridir. Bil" .. 

BAYLAR! 
Dtınyanı o en 
sağlam sıhhi 

ıast 1 k leı·i olan 

. ~Dll·TEX . ._-. 
. . . 

Prezervatiflerini 

Daima tercih ediniz 

Acele satılık 

C ;küdar Selimi re Harem iskele· 
1 Je büküdi han ,o'.,ak 12 numara, 

, l.ele caddesi:ıde Bakkal Hafız lh· 
ından sorulacak. 

Ahsa,p beş odalı her odası denize 
nazır.büyük bahçeli ;\·apur i ketesi· 
ne bir dakika. Ucuz fiyatla acele sa· 
tılıktır. 

·-

1 --Sürneroank 
Birleşik pamuk ipliği ve dokunıa fabrikaları müessesesi 

I 

PAMUK lPLIGI SATIŞI: 
lfayscri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 4 ı 5 kuruş 

16 .. " 480 •• 
Nazilli Basma Fabribsı .. 2 ·1 ,. 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 

,, 580 •• 
580 ., 

10 Balyelik siparişler için ,, ,, 5i5 
570 
565 
560 

•• 
:ı 5 tt ,. ,, ,, u ,. 
25 
50 ,, 

.. •• 
,, ., 

,, ,, •• 
,, ,, •• 

Fiatlarla Fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 
İplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabriknlarn göndere r.ekleri bedelleri mukabilinde 

ihtiyaçları nisbctinde iplik siparişi verebilecekleri \"e 24 numaradan ince ve muhtelif maksatla. 
ra yarnyabilecek pamuk ipliği müstı-hliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni ~rtlarla yalnız F... 
reğli fabrikasına ripariş edebilecekleri ilan olunur. 

~ • • •• ,•. 1 ~... • • • • • ........................ 

Ok:sürenlcre ve 
ıöğüı nezfchrine KATRAN HAKKI EKREM 

• 

·; .. Jnh~sarla~I-u. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nü. 

munesi mucibince satın alınacak un gibi ince ~ey konabilecek 
standart normal sık örgülii (6000) adet tütün tozu çuvalı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli b"h0 ri 27 kuruş hcsabile 1620 liru 
muvakkat teminatı 121.50 liradı:-. 

nr - Eksiltme 25-1-0:HJ tarihine raatlıyan çar§amba günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve 1'.lübayaat şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

TV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \'C saatte % 
7.5 güvenme paralarlıe birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (193) 

• •• 

T - Şı:-tramc vo nümunesi mucibince ı;ahn alınncak 90000 
metre kırmızı çizgili l::ınavi~e kapalı uırf usulik eksiltmeye kon. 

1 

zanelerde bulunur. 

cılanm, danıar ~ 

f;İfmanhk ~il-6!..:ı? 
URlNAL ile geçtı..-

UR i N~ 
~ 

Vücutta toplaıı:ıfl 
ve oksalat gibi ~ 

• Jefr 
ritir, kam ternız ıs 
hoş, alınması ı-o~ 
mcklerden soJU'll ııl 
dak su içerisinde 

INGILIZ K~~ 
ECZANESi 

PAT 
t!lf 

1 
fç ve dış baıııur memelerinde, basur memelerinin bet ıı'c 
haplarında, ccrahatlenmi:1 flstUllcrdc, kanayan b:ısur e 

nin tedavisinde daima muva.Hakıyctlc şifnyı tcnıJlı 

Türk Hava KururT1LJ 

Büyük Piyang~; 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 93!1~~d~ HÜ)'Ük ikranıtye 5Q,OOO ~ ~ 

.-.-'"' ... 

Teneke kutulcırda 
kaşe Algopan 

II - Muhammen t:edeli beher metresi 12 kuruş hesabiyle r- Saç 
Güzelliğin C'n birinci ıınrtı 

• • • "'.. ..... ,,, .. ~""'~ • 9'lı /' : 

Grip 'c nezlenin, romatizma. b:ış 'c ıliş ağrılıırıııın <'il tesirli ila
cıdır. Teneke kotulanla olclub'llndıın daim:ı tcrkiıı \ 'C t.e<>lrinl mu. 
hafaza eder. Her eer.:ıne<lc teklik Jmtu u 7,5 kuru5hır. 

• • ' • ...._, t :· 

ocalb>olfl)da gün<dle ~ - ~ 
~<alşe allncaıl(5>1Dnrr 1 

,. .... ~.--~211111 .. •a ........... lll!lllll .... •a._z .. all!llll!!lltlEı-.ııa~• ... ll!l .. llll'Z 111111 

10800 lira ve muvakkat teminatı 810 lir:ıdır. " 

III - Eksiltme 21-1-939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 11 de Knbataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube 
den alınabileceği gibi nümunc de görülebilir. 

V - Mühürlü texlif mektubunu k:ır.uni \'Csaik ile % 7.5 gü. 
venme parası makbu7. \'C banka teminat mektubunu ihtiva ede. 
cek olaıı knpah zarfların ihnle günü en geç saat 10 a kadar yu. 
karıda adı geçen Komisyon Baf)kanlığma makbuz mukabilinde 
\'<'rilmr";i lfıvmrlır. (11~) 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökUlmcsin 

tedavi eden tl'sirl müccrreb bi 
ilaçtır .................... 


