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Fransız - ıtalyan intilafı van ı mıeşivor 

P'ransanın Akdeniz filosu 
~ı-unus sahilleri·ne gidiyor 

Erkanı harbiye Reisleri de 
Tunusa gidecekler 

Roma gazeteleri ltalyanın icabında ·kuvvete - M-em-ur-
müracaat edeceğini yazıyorlar , maaşları 

Paris, 15 (A.A.) - Fransanın Fransız ordusu erkanıharbiye rei- teşkilatını teftiş etme~ iizer~ bı.ı :ı -
Hayat bahalıhğı c' erecui .\kdeniz filosu, bu ayın 18 inde şi · ;i general Garnelın ile deniz erkanı- ym ı <; unda Tu ,mdan hareket ede-

mali Afrika s:ı'.ı.llerirrir hir ccve:an harbiye reisi Visamiral Darlan, Tu- c~k!erdir. düıürüleıoak 
yapmağa başlıyacaktır. nusun Ceze aeirin ve.Fa~m müciafaa (Devamı 5 incide) indirilecek mi ? 
Fransız zabıtası S d k 1 u r 1 y e e 8 n 1 Barem kanunlarında tadilat y~-
Ek m K 11 

•.., • pılması için hazırlanıldığı malılm-
re OnlQI h ~ de 1 1 dur. Bu münasebetle (Vakıt) ar-

yakalayabilecek mi a 1 s e er o u y o r ~::~şı:zh::er :ae~:ı::~te:~;:ısında 
Fransız ajansı tekzibini Talebeler nümayişlerde birbirlerile 

tavzih ediyor çarpışlllar, bir çok yaralı var 
Paris, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

"Husuıt surette istihbaratunıza 
nazaran, ortada dolaşan şayiala· 

rın aksine olarak, hükumet hayat 

pahalılığı derecesini düşilrmek ve 
bu nisbette memurlarımızın maaş
larını indirmek kararındadır .. , 

Fransada tevkif edildiği bildiril~n 
ve bilahare tekzip edilen tayyare 
kaçakçılığı ile alAkadar Türk vatan 

:taşı Ekrem König hakkında Fran· 
sız milli emniyetı aşağıdaki tavzi-

• • * hi neşretmektedir: 
Görüşmelerin bir tek Türk h~Qme.tinin t~ebi üzerine 

·· b t ti · milli emnıyet cınai polıs servisle-
m us e ne cesı ı 
Londra, 14 (A.A. ) _ İngiliz rinin Ekrem Köniği aradıkları doğ· 

-;-azetclerl, homa görüşmeleri- rudur. Fakat bu kaçakçı hi.la. bulu· 

nin menfi neticelerle sona erdi- namamıştır. Çarşamba gilnü neşre
·,i hakkında dUn verdiği fikir- dilen tekzip, maJQm olduğu üzere. 
!eri bugün yeniden teyit et- adli polisin meçhQlü \>ulunan Ekrem 
mektedir. Musollııi'nin sulh i Hamdi isminde bir adama ait bulu
çin çalışmak hakkındaki temi· ı nuyordu. Fakat bilahare Ekrem 

(Devamı 4 üncüde) (Denmı 4 llnclide) 

HABER' an 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin e n bUyUk eğlttncell ve 

mUkafath müsabakasıdır 

Bugün kadın okuyucularımızdan 
aldığımız güzel gözlerin resimle· 

rini neşre başhyoruz 

N. V. 
nu rec;ıııin c;:ıhilıi biic :ıdrcsiııi \IUİlı suretle bildirmcliılir. (Sc-

lıcbini iç s,ıyf:ılarımızılaki tafsil:ıtı okuyup :ınlamalıdır.) ~ 

Okuyucularımıza dağıtacağımız mükafatla-
rın kıymeti 800 lirayı Cl§kındır. 

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

Müsabaka kuponu MUsabakamıza iştirak 
ııAnEn ediniz ve kupon larımızı 

No: 60 - 5 
toplamıya başlay1nız t l.1.t!J:ı!l ı ı.:u!l:J!l 

Şam, 15 (A.A.) - Muhalefet mütrit partisi dün akşam ve bu sabah 
.nüteaddit tezahür!er tertip etmiştir. Dün ak-şamki, tezahürlerde talebe
ler ara91nda çarpışma olmu;ur. Biı: talebe 1·::ı:alamm1tır. &.~ ~a1·"\hki 
çarpışmalarda ise. yaralı miktan 20 kijidir. Mektepler bi~ gün için ta· 
til edilmiştir. 

{Valat) arkadatımızm bu habe. 
rini pazar olduğu için tahkik ede
medik. 

cinayet oldu iki 
Sırnaşık bir sarhoş 

Ramide bir kahveci tarafından 

Balta ile yaralandı 
Beyoğlunda da bir Mt'DÇ., nlşaohsı ile mUstakbel 

ka "na nasını bıçakladı 
Ramide bir cinayet oldu. 
Dün gece ~ a•ısından sonra Rami

de Hayrinin kahvesinde rr.~1 :t~deı 

sohbet edip kahvelerini içerler, o· 
yun oynarlar ve cıgarala ·mı tilttü· 
rürlerken birdenbire kapı açılını~ 

bir genç bir taraftan yalpalarken 
bir taraftan yayvan tır a~ızla kü
fürler avurmaya baş:amıştır. 

Herkes doğrulmuş, kapıya bak
mışlar. Küfrederek içeriye giren gen 
cin Boşnak mahallesinde oturan ve 
bir fabrikada çalışan 30 yaşlarında 
Omer olduğunu görmüşlerdir. 

.:h daha fazla duramamışlar birer· Omerle dükkanda karşı karşıya kal-
~irer çekilıp gitmişler. mışlar. 

Hayri, ticaretine zarar veren, dük Hayrinin tahammülü kalmamış, 

:anında huzur ve sC.Cın bırakmıyan (Devamı 4 üncüde) 

Sevim OD komıoımız hasta 

Kuvveti i müshil, Naşide 
ter döktürmüş! 

Tanaiyon yilksekliğinden muztarip olan Komik Naşit, 
müshil aldıktan sonra, sahnede halkı güldürürken 

çektiji sıkınblan anlata a nlata b itiremiyor 
Halk komiği sanatkar Naşit, tan-

siyon yüksekliğinden muztariptir ve 
bir gözü görmemeğe başladığ! için 

- Sus. Küfrü kes de otur. - diyen-
1 
üç doktor tarafından tedavi edilmek

lere zaten baygın gözlerini büsbü· tedir. 

tün kapamış ,.e ağzını açmıştır: 1 Sanatkar, bundan bir müddet ev· 

Omer, kafasını bir hayli tütsüle
:niş bir vaziyettedir; kendisine yapı
lan nasihatleri dinlemiyecek, işit

rniyecek kadar ... 

Dükk!nına kendini bilmiyecek ka vel, gözünün görmediğini sezince 
d:ır bir sarhoşun musallat olarak haklı bir telAşa kapılmış, hemen 
müşterilerini rahat.5ız etme ine canı doktoruna koşmuştur. Doktor. has
sıkılan kahveci yerinden doğrulmuş: talığı "tansiron yüksekliği., olarak 

- Sus!_- demiş. . .. 1 teşhis etll\iş ve kendisine kuwetli 
s~.:0an kım? Once bır kufreden O- bir nıfühil \ermi~tir. 

mer, ijcıye çıkmış, ikiden üçe \e Naşit, kmr~etli müshile rağmen, 
katm'!rli küfürlerine ba~ ·~mış. meslek icabı o g?Ce gene sahneye 

Hayrinin kan tepesine çıkmış, çıkmıştır. Bu, sevimli komiğimiz i
~arhoşu kollanndan yakalıyara'.< ka- ' çin bir hayli ıstırablı olmuş, halkı 
pıdan dışarıya atmak i L :ı·~··· Vay güldürürke:-ı sık sık vecalar hisset 
sen misin Omeri kapıdan dışarı ata- rniş ve münasip tekerlemelerle mü-

' cak adam! Katmerli küfürler yakası kfilerneyi bırakıp kulise koşmu~tur. 
açılmamışlara dönmüş velha,sıl . bic ı Kıymetli sanatUra ge;mis olsun 
kıyamet bir gürültü... der, çabuk iyileşm~ini temenni e-

Mü$teriler, bu vaıiyet karşısın- deriz. 



1 -

Roma yolu 
Va~©lliil: ~a DlYllF'ff ~©o~er 

- Eski lngiliz Bahriye Nazırı -
Bugün büyük Britanya başveki- pıhp yapılamıyacağım araştırmağa 

li ve hariciye nazırı Romaya müte- mecburuz. Bu suretle hareket eder· 
veccihen hareket ediyorlar. Tarihin sek çok zaman kazanmış; ve statü· 
ilk zamanlarından, orta çağdan bu- koda başlıyarak, ayni zamanda l · 
güne kadar Romaya yapılan bütün talyanm Trablusgarp işgalinin \'e 
seyahatlerin kısa bir hülasasını lngilterenin ~1ısırda haiz olduihı ,;,,/ 'b 
"·apmak lazımgelsevdi kocaman bir hu"u~~ ,·azı·)·etı'n esac;Jarını a a tı O 1.ıılıP". C1\. 
.; J :. "' - r ş r· nfrersitede siimestr tatili dı'inden i~baren başlamıştır. 6 şubata sınıfına bir ziyafet vermiş re talebelerle 11asbihallerdtı 11 d' ...._ 
kitap olurdu. Bu hafta yapılan bu mağa lüıum görmeden, Hebişstanın kadar sürecek olan bıt taıil zarfwda talebeler memleket içinde ve dışın- Bundan başka, lıukuk f al.iiltesı talebeleri d<:. : ket'.d~ 
seyahat de tarihin bugüne kadar zaptı ve Kıbrıs idaresini tenkid et· da se>·a'ıatler vapacaklardır. d b · · · · d ço> ı ., a ır tanışma çayı tertıp etmışlcrdir .. Resimlerimız e, 
kaydettiği Roma ı::eyahatlerinden meden Yakiaları olduğu gibi kabul Sömestr tatili münasebetile son sımf talebelerine çay ziya/ eti ı•er- Zardan iki grup görülüyor. ____,,/ ,... 
Iaalettayin birisi kadar mühim ola· etmiş olacağız. mekte olan üniversite Rektörü Cemil !Jilsel tlfoı de Tıb fakültesi son \l 
bil~Omın~n ürerin~çok~rr l~~hlr Ak~nb d~ktiili~ -~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~ a <. 

bir mesuliyet yükü taşıyan iki lngi- Mevcudiyeti Akdenizle çerçevelen· rtı( t:.ı. ~ 
liz devlet adamı kendileri ile beraber miş biricik kuvvetli hükfımettir. 
bütün yatandaşlarmın muvaffaki- İtalyanın bütün sahillerini, ve ade- rı 1!

11 ı ırh 

yet temennilerini de götürüyorlar. ta bütün İtalyayı Akdeniz dalgalan lııtklit 
Vazifeleri çok yüksektir. Oraya be- yalar. Büyük Britanya için Akdeniz IQ:ıı 

b 
. d f 1/ it • 

ra erın e gurur, şere ve cesaret de faydalı bir deniz yoludur, fakat bu l'I ııı 

götürü)orlar. yoı tngilterenin garp imparatorlu· lstanbul tevkHha- IStanbUllUl8f3 fem'ız SU VB lstanbulda. ~\:~,; 
Bazı kimseler bu yolculuğun mü· ğunu müstemleke imparatorluğuna • 1 d "' 

sait bir zamanda yapıldığına şüphe bağlar \'e bu yolun yerine başka hir nesinde ki azd 1 Hal kevlerı~ l:~:· 
ettiler; diğer bir tah,mları da git- yol ikamesi imkansız değildir. Hal- h' I 1 

... • •uıı l 
meden evvel Romada söyliyecekleri· buki ltalya için Akdeniz hayat veya mevkufl ar 1 esız yag fa af iyetı ~arııı; 
ne dair parlamentoda izahat verme- ölüm meselesidir. Eğer Akdeniz ln- lk8 ~or~, 

. im t "f tt'l tik Ükd h ·ı . B r d' h 'k" 1 d lk'ı Merkez Ha · 1~aıa.·~ mış o ama eessu e 1 er. gilterenin ticaret gemilerine tama- s Ü ar apıs 1anesıne e e ıye er 1 1 mese~enin e . " 'bakışta bu tenkidlerin her ikisi de men kapansa bile bu gemiler biraz birleştirilecek rnı llıııı 
esaslı görünür. Eski diplomasi sis- fazla gecikerek ve daha başka bir, naklediliyor ha 11 İ İÇİ n esaslı ted bı" rle r a 1 aca k Eminönil halkevi için. bıl ~~~: 
teminde bu tun ehemmiyetli siyasi, iki mahzura katlanarak ümit bur- 1stanbul tc\'kifhanesinde bilhas· ııP ki binanın yanında } ,ef, ~ar.' ı 
işlerin .h.alli tecrübeli 1?üte~a~~ıc;~a:a i nundan geçmek suretile yollarına ısa son günlerde sık sık ileri gelen Belediye, lstanbulun iyi su mese· ')irle olursa olsun önlemeğe karar lan veni büyük bioanıtl dı • a 
terkedılır, ve de\ !et reıslerı bırıbırıle de\'am edebilirler. Fakat bu deniz hadıselerden sonra bu hususta ted· lesini esasından halletmek için bu \·ermiştir. · ]3ı.I b lıb 
k t ki b 1 tık 1 

· b mı tamamlanmıştır. » tıı.., 
·onuş u arı zaman yalnız tahak- İtalyan gemilerine kapanırsa ltal)·a )irler alınmasına aş anmıştır. mese eyı ütün ehemmiyetle ele al· Yagy ların ko::ıtrolü h' etiflu· on ·"ilı gençlik sarayı ma ır uta 

kuk etmi~ işlerden bahc:ederler, hal· harici ticaretinin yüzde 86 sını kay- )}arak htanbul te\ kifhanesi ve ha· ı ıı~ bulunmaktadır. Bu maksatla Belediye, bundan bir müddet ev- tır. . _..,,. 11~lor~ !edilecek işler hakkında ağızlarım beder. Ye tamamile ıı.ırap olmak pishanesinde bulunan en azılı \'C ~lediye. tarafı~dan sıhha.t mü~ürl.ü· ı· \·el ortaya atılan yemeklik yağların · bıt' ı~ · aı.ı 
açmazlardı. Bu uc:ulü beğenen in· tehdidi altında kalır. ~n belalı me\ kuflardan 15 kadarı gunde bır komısyon teşkıl edılmış· tağşişi mesele~ile de 'büyük bir e- . Bu arada, mühı7 fllaı;ıı ~tlık0~ 
sanların bugün de me\'cut olması Akdeniz ür- methali olan bir iç de- Ü::.küclar ha;ıi...:.anesine nakledilmiş· tir. Bu komisyon, İstanbul gibi ta- hernmivct \'ererek me~"'ul olmakta- rınde durulmuş bu un .~ıo 11ctı 

)' J • 0 , imizde Eminönü, Be) , -ı 11
' 

muhtemeldir. Falrnt zamana uymak nizdir: Sü\·eyş kanalı, Çanak!mle ,·e .erdir. Bunlardan başka bir ksmının biatin en m. ebzul bir ~eki.ide düny~- dır. Belcdi_\'e zabıtası memurları va!- w!!ıll' ~" 
_ J Gsküdar, Kadıköy kaı:- d• ~ en 

lazımdır; insan geçmiş günlerin Cebelüttarık. Bu üç methalin hiç !aha U~kü:lara nakilleri kararlaş- nm en lezız sularına sahıp kıldıgı nız bü,·ük imalathane ve toptancı· 1 rıfl • , tıı ıı. 
h 

· · b'l' d ı mini Ye Şişli nahiye e ı.ı" lıe,. 
asrctmı çeke ı ır; yalnız bu haya· birisinde ltalyanrn en ufak bir kop· nıştır. Böylelıkle aralarında bir tür· bil belde e bir türlü halledilemiyen !ardan deg"'.'İI·, mahalle bakkalların· J3 1

' •r . . !eri bulunmaktadır. -t-1' lı1 tıroı tın ylirüyu~ılnün tersıne gitmek de· trolü dahi yoktur. ~azari olarak Su .ü geçinemiyen mc\'kuf ve mah- iyi su işıni her cepheden tetkik et· da d h' h ft d b' 1 d f .. .._,.,ı;p ı 
k d

. n a ı a a a ır rnç e a nu- ayrı ayrı yardım gol"' H t? , 
mek değıldir. Bugünün diplomasi veye kanalı bevnelmileldir. Fakat kümlar biribirlerinden ayırtılmak· me te ır · 1·tt'Y '"'• \. :ı J • mune almağa ba~lamı~1ardır. Bu se .. • 3\.'rı faali\'C~t sarfetJ11C" ''t, 
usullerinde salahiyetli ve ı.:ec;ul de\'- hakikat halde bu kanal bir Framız .adır. Ü::.küdar hapishane~indeki sı- Vali ve belediye reisi Lt1tfi Kırda - kilde devam ettirilecek sıkı bir kon ;1;lke\'leri.tali~atnaıl1esi.eb• ~ııııı' 
let reislerinin doğrudan doğruya kumpanyasının kontrolü altında bu- kı disiplin altında bu mahkumların rın gösterdiği lüzum üzerine bu he- , ö~1, 
görüşmelerine çok ehemmiyet verili· lunuyor. Bu kumpanyanın hisse se· kısa bir zamanda az çok ıslahıhal yete sucular cemiyeti reisi avukat trolle toptancıların rnağ§u§ yağ yap te mfü:aittir. Her kaZ~ ııaıı- 11

t11 ı 
ıl . b' ı k b h magra imkan bulamı~·aca1,ıarı gı"bı·. lüzum hasıl olunca bır 111ı.: ta~ 

yor. ıç ır mem e ·et u ususu netlerinin de en çoğu lngiltcrenin edecekleri ve kabayılıklarını kay!.Je Azb de iştirak etmiş ve öğrendiği- .; t ı ır/" o ·, .. baRkalların da bu nevi yağları al- labilir. Fakat, lstnrıbtı ·b~ ıııı. 
ihmal ctmerne1;e mecburdur. elindedir. Çanakkale boğazı Türki· :lecekleri muhakkak görülmektedir. mize göre !stanbulda iyi su mesele· · tıı• h,, 

ah 
· ili ınam~ğa pilh<\ a dikkat edecekleri bir şehirde de bu şeklıfl -~ırıd d· ~·', 

M rem olması ıcap eden m·· {a- yenin mullak hakimiyetine tabidir. -====================::::ı::=~d;sı,·nin bütün gayretlere rağmen ne i \ J tCJ" • 

d d 
. ümit olunmak a ır zum var mıdır? 1,.c:tc bU' ı~ h•ıı · 

lemeler hakkın a evvel en tam bır Uçüncil methale Cebelüttarık mü:;- münakaşa ve tetkike giri~mek şek- çin bir trülü halledilemediği hakkın· ' · d il "• 
surette malumat \ermenin muvafık tahkem mevkii ile tngillzler hakim· line tabidir. Taahhüt ettiği bir şeyi, da etraflı ve fiiliyata dayanan iza· Alınan yağ nümuneleri hemen be· tüle 

1 
tetkikler arasın ıı. "'" '0zıe~ 

olacaırına dair olan telkinlere gelin-
1
1 dir. Italyanm kendi öz malı "i\1are bu taahhüdün kendisine tahmil et· hat , eııni~tir. lediye kimyahanesine scvkcdilmek· da evvelce olduğu gi?İ )~~ •kıı 

j 1 
·ı · .... te ·e tahlı'I t'ce · · t' ı ıJul ,.e Bc,·og~lunda bıret' d' h ~ıı 

kt d B ti b 1 d. · '.unması ciheti üzerin ..tı ': ~ cc, bu görü-.m"' ea ev\'e \en en ı· ı No~trum .. telakki ettiği denizin tıgi mecburiyetleri yapması ıçm Belediyenin bütün kontrollerine, ' ' ne ı sıne ın ızar o un J de • ~ ~ 
zahatın, mükfıl~m~eri. y~pa~ de;· kapıların her biri inde yabancı bir muayyen olan xadc gelmeden evvel, her iyi su çe~mcsi \'e menbaı ba~ın- ma a ır.. u sure e e e ıye kım· J3tl ıv z 1 
!et :ı·l:ımımn hurrp·etını tahdıt edıp ··b t · b ı d 1 fakat kendisi bu taahhütten istifade da bir beledi~·e memuru bulundugyu. rahanesinclen yağ tahlilleri işi mü- muş bulunmaktadır. 1~ ~ı. 

, J no e çı u unmasın an memnun o - J rafında tetkikler vapılfll· ---~ ~ '11 ~ 
etmiye..:e',ini ke-.tirm~k H\zımgelir ki mayı51 biraz da tabiidir. lşte mesc· ettikten sonra, bozmak tabii bir me· ·u kaplarının ağızları belediye me- ilim bir yekı1n tutmağa başlamıştır. J (} "-t, ( 

bu ca ck::>em·a mü ı,üldür. Demok· l ıenin en mutel::ariz noktac::ı burası· me3eleyi kbtii tarafından tetkike murları tarafından bizzat mühür· Bu arada İstanbul bakkalları bir Tam·, r ed ;le ~~~-
rat hükumetler de c;eflerine. totaliter dır; buna da kola)•lıkla bir çare bu· 5irişmektir. Vaziyeti bilmiyen tale- lenmesi icap ettiği halde htanbullu· iddia ortaya atmışlardır. Bakkallar ı '• 
f.ükCımctler de milletin şefine karşı · ıunabilir. be yığınları tarafından göklere çı- !arın nasıl olup da bu kaplar için- .:emiyeti mümessilleri, bizzat \'ali yol I ar ·~ ~ı~1~ 
olan gurur ve emniyeti kadar emni- j ltalyanın Afrikanın şimalinde \'C \:artılan "Tunus, Korsika, Nis .. ses- den gene terkos ve sarnıç suları iç· ve belediye reisi Lutfi Kırdara ken- • ı~ ~'ntlı 
yet etmelidir. Esasen bu emniyet malik olduğu geniş Trabluc::garp top- :eri affedilebilir. Fakat bu gözler es- tikleri bu heyetten açıkça mcyzuu- •lilerinden alınıp da tahlil haneye Mayıs 11 i ha yeti ne ~,~ 4 

çok yerinde olur. Çünkii demokrat Irakları Sicilyanın cenubuna yakın- '.d de,•irlerde Roma statüsünün top· bahsedilmiştir. Bu meyanda su ba· ::ıevkedilen yağların sıra beklerken edilecek 
1

.JJ 
1

() 1 
hükumetlerde de\let adamına emni-1 dır ki bura•ı 1\kdenizde ikinci bir 'andığı yerden çok uzakta bulunmı· ~ında duran belediye memurlarının orada acıdığını ve bozulduğunu, bu . f darı uo .1. lııııı: 

b bl k dil · · y l k Beledıye tara rn 0.~v ıı ı 
yet edilmeyince yerine bir diğ .. rini Cebel üt tank teşkil eder denilebilir. fan İtalyan mebusan meclis.inde ücretlerinin çok azlığına da i~aret o- .>e e e en erının cezaya ugrac ı ·- rın tamiri faaliyetine ~ tınlı 1 
geçirebilecek meşruti u::ıullere müra-

1 

Fran:ıız himayesinde olan Tunu: :le söylenmiştir. Eğer .l\lusolininin lunmu5tur. !atını ileri sürmil~lerdir. Belediye mesi kararlaştrrılrnı}tır :e iti!~~ 
caat edilir. Trablusgarp ile hem huduttur. Bu Je Ho.ma imparatorluğunu bütün Vali ve belediye reisi Lutfi Kır reisi. bu iddiayı tetkik edeceğini Bey.oğlu, Adalar, ~,1,ı ~~~ · 

Romada münakaı::a edilecek m"se- memleket e~kiden Fransa ile lta\ya ha~mctile tekrar diriltmek niyetinde dar, lstanbullulann iyi \'e sıhhi su bildirmiştir. kazalarında isimleri e"'°tiJtı ~ ()J 
leleri bilmiyoruz. fakat İngiliz na· 1 ara ında bir memnuniyetsizİil, ::>lduğu hakikat:ıe, İtalyan baş\'ckili- içmeleri i~ine birinci prnnda yer \'er- A .., edilen ve mayıs niM>'t ~ ı r~ 
zırlannın Italya:ı milleti tarafından 1 membaıydı. Franc;ız - İtalyan dost· :ıin. Roma imparatorluğunun en ha5 mektedir. Bunun için belediye mev- skerlİQ0 davet tamiri tamamlanacal< ııtl' ı,~ı, 
nasıl karşılanaca~ından emın olabi· ı luk ~ma:'ını kaplayan hu bulutun metli devirlerinde, bütün ltalyanla· cut olduğu görülen hilekarlığı Ye Eakırkiiy ac;kcrlik tiUbesindcn: başka Kadıköy ka:ı:ss:ş'' ltıt ~ 
liriz. Bu karşılanı) resmi bir kabu- ı 933 de La\'al ve ::\lusolini arac;ın· :ın ağır başlı adamlar olduğunu, \'C halkın sıhhatine suikastı her ne ted· 1 - Piyade sınıfından yoklama ye, Misakımilli, Fa:ı:l•P tiO ~dı 
lün talimat dairı;.in:ieki heyecanı, da aktedilen bir muhade ile her iki :{oma statüsünde kudretlerini kay- kaçağı baknyc hastalık ve diğer hetefendi sokaktariyle ,re ı~ 
re mi ziyar .. t;i er ~e:efinc yapılan 

1 
tarafı memnun edecek 5ekilde ıyrıl· '>ettikleri zarı13n ile ac;alet ve gurur· ğildir. İstikbalde büU:n müzakereler meııru seocblcrle ı;imdiyc kadar zerindeki tramvay yol~arl ~ trıe1 

kab:.ıl re-mine i1tirak etm~ğ.:! mec- mış olduğu kabul edilmi~ti. Bu yıl 'armı muhafaza ettiklerini de hatır- ıtina ile tetkik edilecek ve maddi scvkolunmıyan islAm 316 - 329 do- sım yerlerin de rnecı:a ~1 ıt 
bur kalmı5 emniyehiz \e kindar bir 1 ftalyanların Habeşistanı i tila et· 'ama,ı lftzımgelir. 'Jir menfaat görülmel

1
ikçe kabul e- ğumlulnr cclb ve scvkedilecektir. olunacaktır. ..~u~ ~~~ı, 

milletin zora!-..i a11nı:;,!arı c:,.eklinde ol-' tikteri yıldır. Bu tarihte Framız 1talvanm Nis üzerinde hak iddia dılmiyecc:.tır 2 - BcdcJi nakti vcrceeklcrin be- d J3tl, d - J • Sarıyer kazasın a 1· tr ) 
mıyacaktır. Bu karşılayış. kendi !!arın mü amaha ına 1talyanlarır. ~tme i için gö::ıterdiği seheblerle Italyan milletiniıı ı~cıktai nazarı dellcri 20 -1-039 cuma glinli akşa · Karaorman, Canfes "~~ t n, 
t~rihini kuv~;etle bilen, ~·e kendile· çok ihtiyacı vardı. l\Iusolini 1915 de Fransa da :\'apoli üzerinde hak id- bundan ba~ka türlü ıniidür? Bazan mma kadar kabul edilecektir. Şube. sokaklariyle Kireçbtlr~V?'' lttrııı ! 

rınc her vakıt en kuv\·ctlı dostluk 
1 
Tunu~taki bütün ltalran mektcp!e· Jia edebilir. Korsikanın lngiltcreye ltalya ~lllııt ,·eya :1uıı:ı istiyor deıı· dP toplanma günü 21-1939 dır. me, Yeniköyde saıklrn1'11 ltı ~ 

tezahürleri gö·Lre:1 bir memle!cetin rinin Fran;:rzlaı:;tırılma-ını ve 196" tit olduğunu diyenler vardır. Fakat veriyoruz. Fakat ltalyada makarna· ·3 - Alfıkndaranm muayyen gün- da r ~ 
: 1 • y de müracaat ctm"lerı·. ;uktepe, Emirgan d•ıı ıı '-ılı.., 

müm.e:5 illerine lfalb:l:m gelen herc-
1 
de de Tunu--ta oturan bütün ltal· bu ada hiçbir z:ıman ltalyaya ait sını yiyen adam, kıyılara agını ge- " Rumelihisarında Nfe'f 

1
.,et°' )at~ 

canı ıfade ede~e1>: bu he' ecana ltal- vanlarm Fransız taı.th·"tt'ne geçme >lmarnı.-tır. Bunlar bfrviik Britanya- ren balıkçı, ak~am üzeri ö~>üzlcri ö· ı,ıesut bı'r ssı:'.,. 
• • • '- •' J •• 1 J.' '. 'J J•C ' J • ;i lfl evlenme larında kaldırım Ve ,. ,.,JC~~ J•I 

yan mıllctının, A vrupamn en muş- Isını kabul etmek suretıle bu anlaş yı doğrudan C:oğruya alakadar etıni· nünde evine dönen çiftçi, büyük ·.aç esme sokağında d .. ~eli il ~~~ 
kül bir anında dunva sulhunu kur- manın bedclı'nı' öd" emı'ı;:tı"r 1tal\·a bu ,·en \'C ı ·n':ia iıe ltah.·a arasında, kanalda sarkı cö.vliyen lTOndolcu a- Beşiktaş e\ lendirme memuru Fe- - er ,de ' t ' 

J ı ' ·· · . J ~ "' ~ı yapılacak, Sarıy '<t ~ 4 • 
tammk için çok büyük fedal~arlık· ıanla~manm bütün m~nfaatlerin- 'rnllddicc·k m<.•t-le:1,rdendir. Fakat caba Tunuı::, Süveyş, büyük Roma rit Tekirin kızı IIayrünnisa ile AI lenecek Yenimahaıte ıctıf' ~ 
lar yapmış bir de\let adamına olnn den i t!;ade etti. Fakat kendisine Italya ile lm:iltc:~ arasında dahi Ak me::;eiclerile m:!ş~ul müdür? Hayır, pullu şeker fabrikac:ı merkez fen ' ı rıaca rf r, 

· t d k 1 b 1 1 1 'l l' · l k d'l · :n. emuru l ru··rrem su··merı'n evlenme köprüleri tam:r 
0 

u ftll ~ ı .. mınne ve ~aygbı a atı mış u u- tahmil edilen meccuriyctlerden hiç deniz ve yakın ~arka dair münaka· en ar•' uso ınıye yanız ·en ı erme - Fatih kazasında da .:e ~ 
nacaktır.. : birisini ifa etmedi \'e l\lusolini bu .ıalı bir çok meı::rlelerin mevcudiye· ış bulduğu, memleketin asarişini te- törenleri dün gece Kadıköyündc Sü- yesincle Yeşiltuıuınba ,.,.,tı1)1 

Fakat mPrac;im \e alkı..,Iar bittik-
1 
taahhGtlerin hükümsüz olduğunu tinde kati»en :-/iplıe edilemez. ;nin ettiği, ltalyan iı::mini )'Ük<clt· :eyya salonunda yapılmıştır. Yeni Samatya nahiyesinde > fi 

t~ı~ sonra, bir. odanın. sükuneti iç.e· I i~an etti. Bu hareket tarzı çok ba.,it. Teferı liatc xk malum olmryaıı tıği için minnettardırlar. Ve şimdi 2vlilere saadetler dileriz. Mütesellim, Mannaı:ıı, aı•fl' 
rıc;mde e a~lı ı~ler muna!.a~a edıl- Itır. Pazart~i yapılan hir i5 cumar- hu me:ıeleler hakkında İngiliz mille :\Iu..:cliniden c-ıerini en kıym:!tli bir rük nahiyesinde sara~e"l~;f 
me(,e ba5lanınca İtalyan mılleti bu tc.:ıi tedive edeceğini ka'lUl etme!, tinin \·:ıziyeti kı~aca hülasa edile- tcC ile sü,Jem~ ini b~klirorlar. Bil· lro (j'j)A.0""" ~ m ~ ~ remini nahiyesinde tııfV 
müme.:ısillerden acaba ne i tiyccek- 1 

\ c cum;rte:ıi gelmeden muka\·eleyi :>ilir. lngilizler sulh yolunda birçok tün dünya milletleri sulh istiyoralr. l!:s u u l.5il.I \lııô '&!.I ve Tepedağı sokakları 
tir.? Bu mümes .. iller bu isteklere feshetmekten fark..,ızclır'. fedakarlıklar yapmağa hazırdırlar. Ort'den !}( lYI ır\) <dl Ura C O !ecektir. 
karsı cevap olarak neler hazırlamış- * • * Fakat kcırşılıklı tehdit halinde kalan ·-------
lardır? Dönerken ana rurt'arır:a Tunu ... ta bir hayli ltalyan bulun- fedakarlık yapmaktan yonı mağa 
neler getireceklerdir? 1şte bugün du1u. Fransız:arm kendi müstemle- ba~lamı~ardır. İngilizler alicenab 
beynelmilel meselelerle alfıkaclat her kelerinde oturan ve milli emeller be· ve cömert bir millettir. Lüzumu ol· 
kesin dimağlarında çizılen sual!cr !iyen ecnebiler ha'.dunda ~empaf :iuğu rn~:it her Ş"Yİ sarfetmckten 
bunlardır. j be~lemedıklerini kim~e inkfır etmez. çekinmez. Faka~ hiç tahammül e-

lşte bunun için.dir ki her r,~) den 
1 
Fakat her meseleyi tetkike iyi veya demediği bir şey. aldanmı~ olması· 

evvel İtalyanın gayesini Ye ihtira,· fena taraftarı giri,.mek şıkları her dır. 31) ey!i'ı1 de 1rıgiltereye sulh ,·a· 
larını açıkça göster,meğe ve bu ar-~ vakit mevc~ttur. Ve bütün memnu· ari olunmu5tu. Fakat lngiltere bii· 
zulann haklı olup olmadığım ve~ a- niyet verici hal tarzları meseleyi gun sul,ıu elde dtığiııden emin de-
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Ekren1 Göynüg 
E KRE.U Köıılg aranıyor ... Buluna.bilerek mi '! Bunu ı·ransız 

z:ı.bıtasına. ı.omıalı ... M~lescf bir Türk ,·atandaşı olduğu 

halde merbut bu lunduğu Ye bell;i de nimetlerlnl gördüğü Tür-

Bir reçete için biri başka, d iğeri başka ücret 
, 

kiye Cumhuriyeti adına. 8ahtekfırlık yapan bu ısüdü bozuk ser· 
gü7ieştçl, bu~ün Türkiye huılud ları dışında. bulunuyor. Ner ede? 
Bize göre }'rn.rısııda, J?ı·ansı.zlara göre de b:ışl<a bir yerde ... 

istiyen eczahaneler olabilir mi ? 
Ha.ber 'in, lıadhw~ t nrcliği 7 tal'ilıH nüshasındaki malümat 

Ekrem Köni~'in bir otomobil kazası neticesinde Ntmes ~hri 

hastanesine yatmış bulundui;u ve Jıüylyetinin de bu Jıaillse dola. 
yı.siyle anla~ıldığı merkezinde~·tli. 

Eczacllann 

zaratçdığın 
vaziyetlerini güçleştiren mustah

Hanıs ajansı, bu haberi tel<zib edecek yerde: " Haber gaze
t~i böyle bir Jıa.rndis n c<:-retti, fakat Türldye zabıtasının E li rem 
Iiöni~'in yakalanması için, Fransız za.bıtasma müracaat etm edi
ğini bildirili. Anadolu Ajansı, bu zoraki tekıibe lftznngclcn re
va.bı tarih dkreder~k Türkiyenin hangi yollarla m üracaat e ttii;:,'1-
r. i bildi rerek , ·erdl. 

ve 

• .. 
ıçyuzu 

halk 

nedir ? Eczacı, doktor 

ne diyorlar ? 
Bu gün temas edeceğimiz mese_ 

le, halkın doğrudan do~ruya haya
tına taalluk eder bir mahiyettedir. 
Her şeyden evvel söyliyelim ki, ya
zımızda kimseyi kasdetmiyoruz. Biz
ce şu müessese veya bu müessese 

almaktan kolay ve rahat oluyor. mnz. O halde fiatlardaki başkalığın 
Doktor da buna mütemayildir. sebebi nedir? 

Bizim arada aldığımız basit bir 
bayilik komisyonudur. 

Dünyada hiçbir devirde bu kadar 
bol ve bu kadar mütenevvi müslah-

Buna eczacılar da cevab veremi .. 
yorlar. Yalnız bu işin halkı üzen ve 
zarara sokan bir İ:t'fafı varsa, bu .. 
nun konlrolunu biz istemek mevkii-

Eu~ünkii ga.zetıelcrde ele bu vazLlı ,.e rnuknl revabm karşı. 
lığını görüyoruz. Bunu olrnyurula.rım Ilabcr'in muayyen sütu
nunda. göreceklerdir. l fa\•as: "Ekrem l\öni~'i milli emniyet cinai 
polis servisleri arıyor. Bundan cnelh:i tekzibilni.ı: a dli polise ta
a.U iilı: ediyor \'e o Ekrem Hamdi adında birini arıyordu W, son va
ziyette bu iki ş:ı.lısın ayni adam olduğ·u anla.5ılınrşt1r.,, yolunda. 
bir m ukabelede bulunuyor . Bunılan ela ne söylemek i~tediğhU 

e.nla.mak müşl>ül değild ir : "Biı bu iki adın ayni adama alt oldu. ı 

ğunu biliyorduk ama. ya. suçluyu yakalamak istemediğimizden, 

yahut da beceriksizliğimizden kaçırdık; bulamıyoruz.,. 

yoktur. Gazetemizin §iarı mutlak- zarat görülmemiştir. Bir eczanenin ııo gc\;iyoruz. 
tır. Biz halkın menafiinden gayri bunlardan yalnız örnek olarak bu • Şöyle ki: 

Şimdilik, Fransız zabrtn~mı suı;ıu,·u yakalamak isteme mek 
gibi bir suç altında bırakmak iste miyoruz. nu da.ha çok bece
riksizliğinden ileri gelm!5tlr. 

• tir. 
Fransız zabıtasının bo:r.u!c i~lediğind e bütün diinya. müttd lk

Onun kendile rine t aallük eden bir hayli elıemmiyetu \ ·a-
kaların falllerinl bile orta.ya çıkaramadıkları görülmüştür. Şu da. 
kika.da aklımıza gelenler ~unlar: Sta\ic;ki hadisesincle komiser 
Prensi kim öldürmüştür ·r ltalyan kardeşlerin katilleı·i kimlerdi 'l 
l\lotropolitend e öldürülen ka.dmı kim öldürmüştür ? 

GünJerce \'e hatta aylarra Fransız m atbuat mm üzerindo 
durduğunu gördli~müz bu hadiselerin faillerini bularnıJan bir 
zabıtanın E krem IC.önig'i ele geçireceğini sanmak büyük bir saf-
dillik olur. n. : 

: . ............................................... ················································ . 

lstanbul avukatlarının 
dünkü içtimaında 

<®lenç b nrr avun<ate f§Ja~ortdlu: 

Biz birbirimizin sözünü dinlen1eği ve 
söz söylemesini bile bilmiyoruz 

Aza bu beyanatı "ya~a, çok doğru,, 
sözlerlle alkışladı 

işlerle meııgul olmayız. Şimdi ecza. lundurması bile mühim bir s~rma • 
cılardan birinin şöyle bir üadesini ye, mühim bir yer, mühim bir iı:, 

dnlerseniz siz de bu derdin mühim mühim bir lıesab ve kitab mesele-
bir tarafını anlamış olursunuz. 

Bu zat bilhassa müstahzarat üze_ 
rine iş yapan biridir. Binaenaleyh 
dedikleri, kendi aleyhine de olduğu 
cihetle, daha çok doğru olmak mey. 
!ini uyandırır. 

Diyor ki: 
"Bugün tababetin işi kolaylaşmış, 

fakat, eczacıların vaziyetleri müş

külat kesbetmiştir. Her hangi bir 
Avrupa ecza fabrikasrnı alırsanız a
lınız, bin bir adlı, bin bir derde de
va müstahzar yapmıştır. 

sidir.,, 

Şimdi bu cezacıyı dinledikten 
sonra bir genç doktorumuzu da din
liyelim, diyor ki: 

"Öyle müstahzarlar var ki, onları 
hazırlamak hem müşkül, hem uzun 
zamana muhtaçtır. Ve mesela hem 

de taze olması gerektir. Öyle şey-
ler var ki, ayrıca ihzar olunamaz. 
Öyle müstahzarlar görüyoruz ki, i

sabetli neticeleriyle halk arasında 
tutmuştur. Artık ondan müessirini 
vcrmeğe kalkışmak da faydasız o-

Bunlar bu gün o hale gelmiş bu-
lur. 

lunuyor ki, insan hastalrğrnı teşhis 
H:~lkm kanaati acaibdir. Bir dok. 

tora gider. Mesela midesinde bo -

zukluk hissetmiştir. Bu alelade bir 
grib neticesi olabilir ve mcsela böy
ledir. Bir müshil al dersek bize iti· 
madı kalmaz. )fotlaka reçete yaza-

edebilse devasını bulmak gayet ko_ 
lay olacaktır. 

Çok şükür ki birçoklarmm reçe
tesiz satılması memnudur. Yoksa 
eczanelerin bakkal dükkanlarından 

farkı kalınıyacaktr. 

Bu vaziyette doktorlar için mü - cağız. 
ccrreb olanlarını vermek kolay, a- Yarıbuçuk fransızca bilenlerimiz 
ma, satmak müşkül. reçeteyi okuduktan sonra yaptır -

maz. Tanıdığt veya adını duyduğu 
ilaçları görünce b<..şt an sa \'ma bir 
rec:etc telakki eder. Bu vaziyette 
doktor hassas olmak mevkiindedir. 

tcabrnda reçetelerin okunmaz bir 
halde yazılmasının sebebi budur. Bu 
"'Ünkü. tababen filhakika müstahza. 

Bakınız bir noktayı: söyli~·eyim: 

Mesela bir fabrika herho.ngi bir 
müııtahzarı yapıyor. Fiatı 300 ku -
ruşlur. 

Diğer bir fabrika ayni dozlarla 
yapttğı ayni çeşit ilacı 100 - 110 ku. ,, 
ruşa piyasaya veriyor. ratc;ılığa doğru yürümektedir. 

Müşterinin bu vaziyette takma - Şimdi ecza fiatlarma gelelim. 
eağı eda ne olabilir ? Bittabi bize Eczanelerin herhangi bir rec:0te 

İstanbul barosu avukatları, dün 
öğleden sonra adliyede ağırceza sa
lonunda bir toplantı yapmışlardır. 

emniyetsizlik. Hakları da yok değil- u··z"ı·ı'ndc mua"'-'en fiatlnrı '.·oktur. Bu isteğe de cevab veren reis 2·1 " J J 

v dir. Neye iki şeyden biri 300 de eli- Bı'rı· ba .. ka, dii?:eri büsbütün başka 

Bu toplantının en esaslı mevzuu
nu baro aida.tmın tesbiti ve bütçe
nin kabul edilmesi teşkil ediyordu. 

liranın fazla olmadıgmı, zira eski- .., ~ 
v ğeri 100? ·ıstcr. den 12 lira. alındıgını ve o zaman 

Bu bir rekabet işidir. Fakat bi-
bunlarla masrafın karşılanamadığı- Ned!'ndir, bunu kimse bilmez, ya. 

zim itibarımızI kesrediyor. 
nı söyledi. ni halk öğrenemez. 

Bir de elimizde yüzlerce ilaç mcv. 
Bundan sonra da bir tı.za söz ala- Tazedir, veva dikkatlidir gibi laf· 

cuttur. Bunlar, doktor tarafından • 
İçtima, baro ikinci re isi Mckki rak şöyle dedi : tayin edilen dozlarda. bazan tevhi- !arın da yeri yoktur. 

Hikmetin başkanlığında yapılmıştır. - Arkadaşımız Suad bazr hakim· den hazırlanır. Eczalar bozulması muhtemel o -

Celse açılınca evvela duhuliye ve Jcrin mesleğimize girerken karşr • Fakat dünya müstahzarat fabri _ !anlar tazelenir. Bu kanun icabıdır. 
aidat fasıllarının müzakeresine baş '!aştıkları sıkıntıdan bahsetti. kaları bunların ilanlarını hazırla • Dikkat şarttır. Eczacı mes'ul adam· 
landı. 

Pek ala eczanelerin karları tayin 
olunabilir, sınıflara ayrılabilirler. 

Bu suretle tutmağa mecbur bulun .. 
dukları fiatlar defterleri kontrol e. 
dilebilir. Ne nispette kar edildiği 

tetkik olunabilir. Böyl~ olunca 
halkta da emniyet artar. Ve bitt!l.
bi böyle olunca eczanelerin yalnız 

sınıf farklarına göre kira ve saire .. 
den dolayı fiat fazlalığı varid olabi
lir. Yoksa malların almışı bir oldu-
ğuna göre, reçetelerin tutacağı üc. 
ret de hepsinde m1.Mıyyen olmak ge
rektir. 

Bize eczanelerden şikayet eden
ler olJu. Fiatlarmın kontrol edilip 
edilmediğini bilmiyoruz ama, kon -
trol edilmedi.Jini ~anıyoruz. 

Ecza, lüks eşyadan değil, hayat 
emniyeti noktasından zaruri ihtiyat; 
meYaddındandır. Et gibi, su gibi, 
el.mek bibi kontrol eJilmsi lazım
dır. 

I\:1.r muayyen bir hadde getiril. 
melidir. Ondan faz!::. a1 a-ı tecziye o
lunmnlr, tc-:hir edilm"'lidir. Bir gün 
bir eczaneden J:ıir iki şeyden gayri 
:-ılrşv-•rişl erde beş on kuruşun adı 
bile söylenmez. 

Halb•ıki bu p:ıra h..,lk için bir ek
mek, yarım ekmek, bir kilo kömür 

clc.>ğerindcdir. 

Aklımıza bir fıkra geldi. Hasta. 
doktora soruyor: 

- İyi olmanı için nekadar para 
lazım? 

- Eh, elli lira kadar. 
- Ölürsem? .. 
- On b~ş liraya naklolunursun. 
- Öyleyse ört de öleyim! 
Eczaların da bugünkü fiatları, 

oioktorlarm verdiği reçeteleri halkın 
"lİnde bırakmaktadır. E.;er ilaçlar 
bizzat pahalıysa ı.ıcuzlatmanın sare4 

-sini bulmak gncktir. Eğer pahalı 
~atılıyorsa müdahale etmek icab e-
1lcr. 

Biz.len temenni, büyüklerden 
25 Lira duhuliye ücreti 
çoktur 

"Hakimlerin, mesleğimize girmek
le bize şeref verdikleri şüphesizdir. 
Ancak bu kabil kimseler bu şekil-

mıştır. Binaenaleyh bir müstahzar dır. 

h . d d' !1immct. almak, belki yarım saat, bir e:ı:ıt ha İnsan hayatı muvace csın c ır. 

Müzakere esnasında avukat Su - de işe başladıkları zaman, gayet u-
zırlama müddeti sitencn diğer ilacı Binaenaleyh bu iki sebeb varid ola. 

ad söz alarak, avukatların ekseri- cuz iş alarak dolayısiyle bizi muta- !er ayağa kalksın! dedi. kavbettiniz? 
sinin eski hakimlerden teşekkül et- zarrır etmektedirler. 2i lira olan Se~imi kesmiyec~ksirı iz ! j ;Işhur avukat şöyle ec,·ab ver. 
tiğini ve bunların mesleklerini ter. senelik aidat çok değildir... Neticede takrir ekseriyetle kabul mi~: 
kettik.ten sonra arttırılmış paraları Söz söylemek hakkı ! edildi. Fakat bu esnada söz söyle- ! - füıkimlerin "kafi!" deyip sö-
bulunmadığından baroya 25 lira ve- Daha birkaç avukat bu mevzuda nip söylenmemesi için bazı avukat- zümü kestikleri darnları? !,, 
rip girmek için sıkıntıya düştükle- söz söyledikten sonra reis: !ar uasında şiddetli bir münaka~a ! Nckadnr doğru. Zira biz ar:ımız. 
rini, bu duhuliyenin indirilmesinin _ Şimdi müzakerenin kifayeti başladı ve söz için sıra almış olan-' daki içtimada biribirimizin sözünü 
elzem olduğunu söyledi ve bir tak- hakkında dört imzalı bir takr ir ve. !ardan genç bir avukat ayağa fırlı. diıılemeği ve söz söylemesini bile' 
rir verdi. rildi. Fakat müsaade ederseniz, ev- yarak, hiddelli bir sesle: bilmiyoruz. 

aartında maden tetkikatı 
yapı l dı 

Bartın, (Hususi) - Kazamız
la.d ma<l•:nler üzerinde tetkikat

ta bulunma1' üzere maden tetkik 
ve arama enstitüsü mineroloji 
mi.işavihi mühendis Herman Hu· 
ber ş::~uimize gelmiş ve Karasu, 
Durnul: mıntakalarmda tetkikat Reis buna karşı duhuliye ücreti- velce söz söylemek için sırası gelen - Arkadaşlar, gayrırcsmi olarak 

nin kanunen tesbit edildiği ve de_ üç arkadaş söz alsınlar. qöz söylüyorum, fakat mutlaka söy- Genç a\'ukatm bu sözleri bilais· yan'Tlıştır. 
v Mühendis bilha~sa kil ve boya ~iştirilmesine imkan olmadıgı ceva- Reisin bu teklifi bir azanın itira- liyeceğim, sesimi kesmiyeceksiniz, tisna salonda bulunan azalar tara -

1 f d ma.denlerimizle diğer madenler-bmı verdi. zına uğradı ve takrir verildikten ledi ve şöyle devam elti: 
11 

ın an: 
S ı 'k · ..ı t 1 · den nümuneler alarak Ankaraya ene ı ana mese ~s1 sonra evvela reye konmasının la- - Biz her vakit hakimlerin "kiı.- ı - Bravo! 

A • d - b ı d v t kd' d ı dönmüştür. İkinci olarak söz alan bir .. za a, zımgeldigini, ka u e ildigi a ır e ri!" d.iy:rek sözlerimizi kesı:ıe:erin- - Ya!ia .... .. . 
senelik aidat olan 24 liranın bir a- j söz söylenemiyecc~ini, kabul edil- irn şıkayct ederiz. Fakat hakıml<'r - Çok do~ru ! .. srzJ~rıyl~ ~lkı<-
vukat için çok olduğundan, bir kıs- mezse müzakerenin devam edebile. vcrdcn gö:rn kadar lıaltlıdırlar. Vak- landı. Ve bundan sonra bütÇ'', ol
mmın veremediklerini, bu yüzden ceğini söyledi. tiyle meşhur bir avukat ölürken kcn duğu gibi kabul edilerek idare heye. 
bakayanın gittikçe kabardığını ile- - Esasen ben de sizin müsaade- :iisinc sorrrıuş!:ır: J ti ibrn edildi. 
ri sürerek aidatın 12 liraya indiril .

1 

nizi istemi!'itim. Mademki ö~ ledir. - üstad, hayatınız la a!dığın•z İçtima da bu suretle nilıayet bul-
mesini istedL Reye koyuyorum. Kifayctini istiyer lıinlr.rce dava içinde hanrrilerini dn . 

• . '-.. , ":' d ıi' 

Ruzmera farzı muhal:er listesi 

G tlNtJx hadiseleri lı:inclen çtkarıl 

cak farzı muhaller liı.teı.i : 

Aclalara ııu lc;alesi. 
ı:t fia tla rmd1 istikrar. 
Tcr kosun ısla.hı. 

Ycs:ı.ltina.kliye kazalarının ön:.ıte g~ll-

m e si. / 

hpanya harbinin sonu. 
Anupa. ı;ulhüniin tt>h!lk("siz yıh. 

Grip rn tiioyJa. mücadele . / 

lli:csiz YC ~nyrimar~uş ha,·a~·.!d zaruri-
ye. 

İs1 anbaltla as falt )'01':ır. 

Nr!a::!i frnniy<" mür:ı.clclc<>t, 

D eniz nakliyatında <"mniyet. 
1 

Tramnı.ylarm yolıı. ı:;elme:ai. 

Cemiyeti Ak' anım mi.ispe t müclaJıalest 

!.leı.arlık i~le!~ ikmali. 

'G 

Bashklara • cavap 

AZETJ~LERDF, ~iir\il ('n ba5lıltlar:ı. 

metni okuınatlaıı ce, ·ab ' ermek ili.-

zını,;;clsc: 

Et !htiyarı : llt>men lıfı lfü, a.sha.b::na. s:ô

-· rı cemil ı :uıe.n elle. 
' '\ Uc.>uz ekm ek: Aç:n rüyası. 

A ,·nıpa sulhü t chlikt?de: Yı1an hi\ayc~t. 
nu haftaki maçlar : Sonu sıfırlı rakam. 
Dlr kaza : htanbuhın alın yazısı:. 

Ç ekos:oval')~ 

1( om ü n ~ s ~I eri 

Rusyaya ihraç 
etmek istiyor 

Prag, 15 (A. A.) - ÇekosloYak 
>iyasi mahnfilinden bildirildiğine na
zaran, Prag hükumeti, .l\loskova hi.l. 
kumetine müracaat ederek, Sov
yetlcr birliğinin Çek komünistlerini 
ne §erait altında Rusyaya kabul e
debileceğini sormu§tur. 

Sovyet lılikum0ti, bu babda bir 
!.tarar vermek üzere mevzubahs ko· 
TllÜnistlerin mufassal bir listesini is

temiştir. 



E • • 

Ramide ve Beyoğ-
lunda iki 

c·nayet oldu 
ocak yanında duran odun yarmaya 
mahsus baltayı yakalıyarak Ornerin 
omuzlarına, boynuna indirmiş~ sar
hoşu kanlar içinde yere yıkmıştır. 

Bundan sonra da sürükliyerek dük
kandan çıkarmış, az ötede bıra]{-

mıştır . • 
Bu srada Om.erin annesi oğlunun 

saat geceyanlarmı geçtiği halde evi
ne dönmediğini görerek merakını 

gidermek ve oğlunu bulmak için so· 
ka~ıa ~ş, aramaya koyulmuştur. 
Yolda, 9ğlunun kanlar içinde bay
gın bir halde yattığını görünce aklı 
başından gitmiş ,·e soluğu jandarma 
karakolunda almıştır. 

İşe el ko}-an jandarma o dakikada 
ölüm halinde gördüğü Omeri hemen 
Cerrahpa~ hastane:-ıine göndermiş 

suçlu kah\eciyi yakalamıştır. Tah-

na dob'Tll, çnlı11tığı köfteci dilkM. 
nmdald işini bitirdikten sonra çık
ını§ ve c\ine gchniştir. 1çcrlye gir
diği zamnn, Feıihayla anasını kar
şı karşıya oturmuş konuşurlarken 

bulmuş. Bu vaziyet elinde olmadığı 
halde Mustafanm yüzünde ho§nut
suzl uk havası yıırat.mı~, suratı aıııl· 
mrşlır. 

Ferilıanın da, Muslafanın asık su
rat göstermesi tabiatiyle ho:ıuna 

gitmemiş ve Muslafadan bu surat 
asıklığının sebebini sormu:ı. Arnlıı.
nnda ~ine bir mUnnkn§a ba.şgöster
mL~. Cam sıkılmış, asabı bozulmue 
bir halde bulunan Mustafanm si
nirleri, bu ara dahn fazlala§mış ve 
iki kndmm iizcrine atılmııı, çektiği 
bıçağını rasgele sallamaya bnrsla-
mıştır. 

Hücuma uğradıklarını gören ana 

lngiliz Başvekili 
Londraya döndü 

15 !R:fNciKANUN -~ 

Bir çığ, 5 spor- lngillere JaPonY1 
cuyu öldürdü bir nota ver~ 
Mucizeyle kurtulan ) Tokio, 14 (A.A.) - ırı~ 
• • • yük elçisi, hariciye naııı1 ı:ı 

deh.kanlı f~cıayı anlatıyor nota vererek Japo~ya~ıntl~ 
Bır kaç gun evvel Fransada litikası ve Çindckı nıye . ~: 

Grönobl şehri civarındaki büyük kında malumat talep etttıll rt 
Galibie dağma spor yapmak üze- Sanıldığına göre, ıngiltt 
re gitmiş olan beş genç ile rehber- kumeti, Çindcki rıçııc k3P' ~ 
lik yapan ilci kişi dağın yüksek ~ir kasma dayanan do'kuZ· rıelf 
kısmına yaklaştıklan sırada yu- paktı prensiplerim yenide re. 
karıdan kopan çığın kapladı~ı sa- mış bulunmaktadır. ıııgiltC 1 
hadan kurtulmağa muvaffak ola- paktta, tek taraflı olaralc ~ 
mamı§lar ve karlar arasına karı- cak her türlü tadilatı 1'• P3 
şarak aşağılara kadar yuvarlan- imtina etmekte fakat bU 

' . ette 
mr§lardır. tadilat için yapıcı rnııl11>' • 

5 i erkek, 2 si kadın olan bu ye- lifleri nazarı dikkate atnıı~~e 
di kişilik kafileden altı kişi ölmüş, de bulunduğunu da bildi 
anca'k Ruselie isminde bir zabit dir. __/ 
mucize kabilinden kurtulmuştur. 
Kazanın yegane şahidi olan Ru

selie bu müthiş faciayı §Öyle an· 
}atmaktadır: 

·k·~c Bir kadın, ı 1 

defa yüz yaşı~ 
kutl uladı f 

kikata devam edilmektedir. Bu sa· 
bah saat 11,5 da yaralının vaziyeti
ni hastaneden sorduk, Nöbetçi dok
toru bize }'aralınm vaziyetinde ölüm 
tehlikesi bulunmadığını, iyice oldu· 
ğunu bildirdi. 

kız, bir taraftan bağırıp çağırmaya, Ççmberlii..rn ,.e fu olinl ile J,ord Halifa!;: \'C Uont Çlano Hom:ı. 

''Sabahın saat dördünde Valuar 
kasabasın.dan hareket ederek tepe
lere tırmanmağa başlamıştık.. A
ramızda iki de kadın vardı. Mak
sadımız dağda biraz spor yapmak, 
ski ile kaymaktı. 

de 0 
tngilterede Dovaster } 

bL· adın ikinci defa otarak' 
bir tarnftan da müştereken Musta- i ta..c;y onuıııla ... Plan Laşada, sonra da Motet -

de birer mola verdikten sonra çok 
müsait şerait içinde da~a tırman

cü yaşını kutlamıştır • 1 •• bıJ 

ikinci hadise 
Garson Mustafa, Taksimde bir 

köfteci yanında çalışmnktndır. Ken
dim gençtir. Fcrihn adında bir kn. 
dmln dn ni~anlI vaziyettedirler. 
Tarlab:ışında Yağhane sokağında 

oturmaktadırlar. 

Feriha ile Mustnfanm arası, son 
günlerde her nedense açılmaya, a
ralarında sık sık fakat ufak tertib 
ağız kavgaları görülmeye başlamış
tır. Mustafa bundan muztaribdir. 
V(' dargınlıklarınm sebebil'!i nişan
lısının anası Fatmnnm kızı üzerin
dek1 tesirinde bulmaktndır. 

Mustafa, evvelki gece, geceyarısı-

fanm üzerine çullanarak kendileri_ 
ni müdafaaya çalışmışlardır. 

Arada oynıyan bıçak, ananın kol
larmda, kızın ve Mustafanın yüzle
rinde yaralar açmıştır. 

Bağırıp çağırma seslerine evde 
bulunan diğer kiracılar koşuşmuş
lar ve bir tnraftan da polise haber 
vl'rmişlerdir. 

Gı.>IC'n zabıta memurları Mustafa
yı yakalamTş, yaralı ana kızı da te
da°\'i altına. aldırmıştır. 

Tanzim edilen e\Takla birlikte 
yaralılar adliye doktoruna gönde • 
rilmişlerdir. Bu arad:ı kendisiyle 
konuşan gnzetccilcrc Mustafa: 

- Bir iştir oldu. Fakat kayna
namla ni§anlım merhametli insan
lardır, elbette beni affederler. 
Demiştir. 

Bir kalpazan çetesi yakaiandı 
OF'" Baştarafı : 1 incide ler. 

1 imlerindedir. Bir müddet evvel Istanbulda Mar I 
Bu şebekenin yataklan ve elebaşı yas caddec;indc yakalanan sahte be 

lan olnrak da Mustafa Sınar. Yu· lirahğın da bu ljebeke mallanndar 
kandeğinnendere köyünden Ahmet oldutru anlaşılmaktadır. 
Fidancı, Abdullah oğlu Mehmet, Kalpazanların, Bursada, Iznikte 
Ahmet oğlu K!lmil, Mustafa oğlu lzmitte, Derincede, Gebzede, lstan 
Kazım Kahraman, Hisann kö} ün· bulda \C bilha sa lzmit köylerindt 
den Mehmet, Kamil Hakkı, Derin· geni~ mik)•asta faaliyette bulunduk 
cede Gebzeli Halil, Derince Tra\'ers lan anla~ılmaktadır. Şimdi) e kadar 
fabrikasında işçi Haci oğlu Hamza 1 ahte olarak yeni harflerle elli yedı 
Surmeneli Gülfidan oğlu lzzet Şen- adet 5 liralık, otuz yedi adet 10 li 
gül bulunmaktadır. Bu adamlar, rahk, birkaç tane eski harflerle 5 
llyas kaptanla Hakkı Ağacanın i· liralık bulunmuştur. Bunlardan baş
mal ettiği sahte beş ve on liralık- ka henüz imal edilmekte bulunan on 
}arı muhtelif yerlerde "ürmcktedir· beş kadar 5 liralık elde edılmiştir. 

• ' : ,,, ' "• ' ,# • • • A 

Bugün 

1\1ELEK ' te 
Senenin en hissi ve en müessir şaheseri 

•• 
UÇ 

Arkadaş 
Fransızca sözlü 

Bugün saat 12,45 ve 1 de ucuz fiyatlarla 
_.... - ~ matineler •~MJMM ~...-.ıw~ 

_.. Baştarafı T incide karşıhklı fikirlerini çok daha 
. ·ııde,.ı 

Eınma Vilians ıstnı . 0e., 
dın, iki yüz yaşına girrnıŞ tatl ~ 
Ortada basit bir tarih :hl natmn rn&'lllcn, iki merolek<.>t iyi bilmekle olduğundan "Ti

dcvlet adamları ancak ııoldal mes" gazetesinin Roma muhn
nazariannm bhibirinc ınuhnllr birinin blldlrcllğine ı;örc, Fran· 
bir Ynzlycttc olduğunu mUşahn- saya karşı olan ltnlyan tnlcple

de ctmlşlcrdlr. rinln haklılığıııcla ısrar eden 

mağa başladık~ 
Hava fevkalade idi. Güneş olma

sına rağmen biraz soğuktu. BU
yük bir neş'e içinde güzel günler 
geçireceğimizi tahmin ediyorduk. 
Arka arkaya dizilmiş bir şekilde 

yol alarak beyaz göl yanındaki 

dır· 

Bundan iki sene e""'et·ııe ~ 
Emma Vilians bir k:Ç gu lı~ 
yüz yaşına basacagırıı .,, 

Gi~rUşmcler!n bir tek mlisb~t Musoliniye cc\aben Ç.embcr· 
tarafı ,·araa, o ctıı bunların çok la) ıı, ancalc lııı nıescılelC'rdc in-

.. bll~·al mı~ ve bu kutlu gun F. 

ıı~:k \'e sanılıni lıit· suretle ynpıl. 
lığıclır YC buı;Un biribirlcriııt' 

ve~&laşan d n ict adamlarının, 

r Büt: n lstanbul Halkı 

(l\~ı:•la"l kız) 

DO ROTHY LA ?t10UR·u 
·Trader Horn,, Ye ( Tarzan) 
an sonra vllcuda getirilen en 
Uyük Ye en gUzel aşk vo ma 

ccra filmi olan 

Ormanlar 
P e r i s i 

( l 'ura} 

\'nmamen renkli vc Ji'ransız<'n 
1 

özlU filminde görmek tizerc 

Saray 
1 Sipcnuu;rnn koşu~ or. 

Bugün snnt 1 Ye 2.30 da t<ın 

•••zllatlr mntinelcr••-

-;ilrcrC>nin taYnssutunun dahi sahaya varmak istiyorduk. Bu ıı-
ınc•nuuunlıis olamayacağını söy rada içimizden biri başımızın üze
lı.>ınlş ve uıı;thnr::ı çok açık lJir rinde hafif bir gürültü duyduğu
~rn ı ette Fransız menfnntleri ile nu söyledi. 
kg-iliz mcnfaaUerlııin sıkı bağ- Başlarımızı kaldırdık. yukarıda 
ıııı! ından bnhsctınlştlr. "lngll. zirveden kopan ve gittikçe büyü

lere, demiştir, ]i'ransaya karşı yen bir kar par(jasınm aşağıya doğ
'..>lr t€ hdit takdirinde, hareketsiz ru yuvarlanmakta olduğunu gör· 
ıc.1h,mayacaktır. Zira iki menı- dük. Şüpheye mahal yoktu. Yuka
lckct mllıınscbcllcri muahede· rıdan gelen &ığ idi. l ıcrlc tesbit olunmuş hududu aş- Derhal kaçmağa, kurtulmağa 

ı ın::ıktaclır.'' Söylendiğine göre, çabaladık. Başımızın üzerindeki 
feiaket, gök gürültülerini andırır l l\hısolinl, Jnnlliz bnşvekiliniıı 

lıcyaırntınduld lıu sarahnttcn sesler çıkarmağa başlamıştı. Bu 
memnuniyetini bildirmiştir. korkunç manzara karşısında deh-

1--panya işinde, I\lusolini şete düşmüş, hayatımızı kurtar-

merasimle kutlulantnJŞ• r "' 
• f etle ...ı 

mum yakılmış, zıya ıı~· f' 

miş, nutuklar irad otuıı~d,ıı 
sız matbuatı da bu va'k 
setmiglerdi. . 

11 
f 

Merasimden bir kaç g~ ıt 
ma.dam J}mma vesikaları lı• I. 

" 'h" i da ederek dogum tan ın jJ 

bir şekilde tesbit etrııc1' o!d 
ve henüz 98 yaşında r 
görerek memnun olrnu~t\l 

0

Jıi! 
Madam Emma ViJiatıS 

gün evvel yeniden yü:ı ~ıı 
rak ettiği için 1936 sene 
duğu gibi gene muaz:ıat"l1 
sim yapılmış, yeniden :ır. 
verilip mumlar yakılınJ~ 

hnrp nihayet lıulmasmm artık mağa çalışıyorduk. Fakat çıg iki 
bir hafta me>selcsl olduğunu ı. yilz metre kadar genişlikte bir sa- ---------
!eri sUrmUş ve borazanlar ''Ateş ha üzerinde baş döndilrücü bir K'' İ~ 
'ı:es" borusunu ~ahır çalmaz, 1- sür'atle teliyordu. Bütün gayreti- Ekrem on ' 
talyan kıtulal'lnı geri alaC'ağım mize rağmen kaçama~ık, ka~l~r a- ı 1 ,J. 

rasına karıştrk. Ve b;r an ıçınde ( Ra11ta1af. . kııJ! 'rntlyctle söylemiştir. g11111 
lnı;iliz uazırlarmın lspanyn- ferya tlarımız kesildi, kar hepimizi Hamdi ile Ekrem Körıt lfl1' tıf· 

sogv uk bir mezara gömmüştü. aynı adam oldui:ru antaşJ 
nın tamamiyeti mülkiyesi hak-
1,Iııda ttalvnn nazırlarının bu Karlar ile birlikte agağılara yu· • .ttİ 

" · Ekr K .. ·mn eY ınüt<.>mmlro t<'minatına bUyUk ·-.-lanmağa bagladık. em ODJb- ~ 
ehemmiyet ntfettiklerinl kay · 1~ durduğu zaman, kollarımı, maceral~rı d ıarıll' 

· b"ld'V' . .. Bu sabahkı arka a~ ·r 
leylcmişlertllr. bacaklarımı oynata ı ıgımı gor- . (" . . asıl bl 

Lilıernl Nevs Chronicle diyor düm. Bilmem nasıl bir tesadüf ne- n Ekrem l om~ ınaksBoıl~~ıf 
. . .. . d k kar vardı olduğunu anlat ı,..ty ki: tıcesı uzerım e pe az .. . . . ...... 111!!" ..ıı 

• rn.v. ~ eskı bır macerasını y...- ı1ıırv . 
Eğer Roma eyahatı ~ .. - Derhal kurtuldum, ayaga kalktım. El Ri . tt' cııftl • 

h ki H • <rem, yase . -"· bcrlayn'in gözünü nçtı ve a · - Etrafımda kimseler yoktu. er ta- k 
1 

• h -dürterıfl" 
:ti sulh temini için iyi niyetle raf bembeyazdı .. Bağırdım, çağır- ·at~ı ~a sub~ mducridİ!· ll ) 

. . ra mm "'1 vın ıra ' nupada yapılan hir seri soya· dım, feryadlarıma hıç bır ses ce· el t ~ •. rnruktartnB . ~ 
l 1 1 1 1 d 1 U . v a ı uzerıne :r~- .... u 

ilnllen en ıaş rn şey er n c - vap vermedı. . 
1 

fakat ,•es3Y" ıtı 
rnınıı lıulunduğııııu lwndisinc Facianın büyüklüğünü o zamanıYtaln otut~ğ~u~.' 

1 
sı·n·ı u,·aııd 

d m c ı •ı ~up le · ~ ~östcrdi ise. bu seynhat fayda- :maldım. Bağırarak her tarafı o- ek 
1 

. _ ı. • J~kre111 ' _.ı 
. b. . b. r et erı uzcrıne :.. ·ıc ıı>' 

,ız olmam ıştır. laştım, çılgın gı ı ~esı~e ır ce- bizzat Atatürkün cınri 1 
Dally Hcrald diyor ki: vap aradım, fakat hıç bır şeye, ne 

. ki . 'bi 1 l . . b' lb. tla mustur. ~ Yazıyct es sı gı rn ıyor. bır ınsana. ne ır e ıseye ras - ,er 
Fakat, l\lusolini'nln sulh temi- · · ~"''l"l"rı. buzlan mümkün ol· kızaklara konularak ~oıı" 
ııatma raı;;mcn, lngll1zler, her dcğu kadar ellerimle açmağa çalrş- •

1 
. t' 

0 
c( 

. .. n mış ır. . t 
halde istlkbn.Jdeki tchlikclcl'l •... , hıç hir ıpucuna tesaduf ede- Faciaya kurban gıdef1 )cıJ~ 

1 
c:olt daha iyi anlamışlardır. ltal- medim. kekten biri Bordo ba\'a ı;ııulV 
"'anlar da Fransrn - hıglliz tcsn· Çaresiz kalmıştım. Ski ile V erne- . bi ta'"n.ıare ,~es ,, rıne mensup r ,1J be 
oildllniln hoş b1r lcel\me olmadı· ye geldim ve Valuara telefon ede- dir. i'ki gen,._ Grönobld~. 01 ~ 

dl · · b'ld' d. :s \'ıtır 
}1111 görmüşler r. rek ~az •. ~etı .. 1 ır ım.,, rafın.dan tanınır ve se ce"'' ı 

l\laamnfih şurnsnır kaydede- llcı gun suren devamlı arf ma- Bilhassa KızılhaÇ 00ıco _; 
anı ki, Fransa ya karşı 1 talyan ]ardan sonra nihayet Alp kıtaları ok büyük yardırnıarı ır .ı 

· k'l 'kl · b. ç d·ğeı' ıı :;azeteleriııin neşriyatı katiyen 

1 

askerlerinin ~eş ı :ttı erı ır olan bu iki kızın ve .1 'i'' ıf 
ı.zalmamıştır. B~ keyfiyet, ln- grup, cesetten .bu~ma~a. muv~:fa~ arkada~larının ölüm? ııd'~ıf 
~iliz heyeti Uz.crınde çok fena lomuştur. Yenı bır ç.ı~tın • b~r~nc~ buyük bir teessür u)a 
tesir bırnkmalctnn hali kalma- olmuştur. Yeni bir çıgın, . bırı~cı f~ 
mıştır. Zira bu hnl, Musollni- ler meydana çıkmıştır. Bır gun Jfl ıtf \1ı t 

··~~E: ::s:e::····-······ .. ······ı;ı······· ... - ................. -········ 11 11111 sulh teminatının kıymetini zarfında taş kesilmi~ altı ceset SE
0
'!, .. •t 1'1S r' 

.~··--m?.\i····-··-······ .. ·~· .. ::ı.-=-~ • • ·······-···- ······· • ·········mc·· ~............... ........... ıt 
1 

TE.rT.'.oAst ... ,.ı, 
9

.g J ..,.. ••- ••• -·-·•-•••••••••;r;;•-_.. -.. ............. ............. ·~ •n•••• ... ••••• .. ••••••• d " ,J • ·=>====-.:==:==::::: .. ::".: ... _ ... s: ·--·····--····· 

1 
.-:·-rf·R-ç··E .... azaltmaktadır. karların arasın an çı an mrş ve 15 • 1 _ j" so J 

lrr:!. MARK O POLO Suö z L ü !!!! * Aşka Taoan Kadm @i. ~:{f~·:: 1 

x ff k x·· KO~ED . (jeCC " ~;~ N UN M ını TH İŞ Görülmemiş bir m uva a iyet ::~i ZARAH LEANDER' in bu emsalsiz temsili 

1

. Gündüz saat 15.SOMı;ı 
I··· '-' . a fE5\ re=' il§ !S. s A K ~ R v A Sinemasında OGLC• 

İMACERALARI o eAM~Y~·ıe& Mu.-~rcran~r~;ö;ı~a~l~M~~:ş~~:;~~·vcten 1 . 

~ Bugiın sr .~ t 2, t5 ve 1 de çok ucuz fiatlarla HAL.K ve T ALEB;. fl!ATtNELER !!11 M A (6: E R A A D A M 1 , ~ 
~~.!!.=~~;.~!nda IZ~!!.~~i:~,~~,~~~~~:~:,ı~ ı ~~~~r~A~~~-~~~~~vuc :'A~~~~e~~~':;~ 1 
-::::.""t::::..::::::m::..-::::::::::.:::::::- • .:: - ···-··-·· .................. ~...... ............ Fir:tUır: Hususi 35 Birinci ı•e Ral.Jron 25 I IOCalar 150 k-uruş 1 Pek yakında: 



Vlet mubayaa t 1n da 
misyoncuıuoun ilgası 
hakkındaki kararname 

Gese.ııerde, Reisicumhur lımet inönünün riyaseti al
~ bir heyeti vekile içtimamda devlet mübayaa
~ ~o.nculuk usulünün ilgası hakkında mühim bir 

_...._...._ dili malQmdur .. Vekiller Heyetinin bu huıuıtaki 
l t(Syledir. - n . 
~let mubayaatında komisyonculuğun kaldırılma-

1 tekarrur etmiıtir. 
- -.-..._- '7e~iletler, devletin büyük mubayaalan ve ecnebi 'la temas ederek, mübayaayı temin edebilecekleri 

a bu karan derhal tatbik mevkiine koyacaklardır. 
-. ltiiçUk ihtiyaçlar ve fabrikalarla temas kabil olmı

...::- zııeı~leler için umumi yeni usul takarrur ettirilinci· 
~ekiletler, atideki tetkikin nihayetine kadar tak-

4 _ Cöre hareket edeceklerdir. 
~aliye Veileti, bu karara istinaden almacak kanu

" İki • diğer Veklletlerin mütalea ve tekliflerini topla
ay zarfında hazırlayacaktır. 

eğlide beş şilep 
nüz kurtarılamadı 

vapuru kazasında Yunan 
masuliyeti görülmedi 

desi verildifi hakkında etraflı bir 
rapor vermiıtir. 

Karaya dllımllı olan di· 
fer vapurlann vaziyeti 
Ereilide karaya düıüp sonradan 

kurtanlan fileplerden Sümerc. o
rada bulunan fen heyeti, yilk al
ma ve sefer mlllQdeai vermiıtir. 

Karada bulunan ıileplerden 

Kaplan, Mete, Galata, Saınıun ve 
Şadan henila kurtarılmamııtır. 

Et narhı 
Dört ve beş kuruş 

yükseldi 

HABER - Akpm poetu1 
L • 

D®dil@ir~@@@rBQfBJIR 
Başvekil Fransız 
elçisini kabul etti 

Yeni elçi Ebedr • 
Şefimizin tabutuna 

çelenk koydu 
Ankara, 14 (A.A.) - Başvekil 

CelAI Bayar, başvekllet dairesinde 
bugün yeni Fransız büyük elçisi 
Massiglinin ziyaretini kabul etmiş
tir. 

Fransa büyük elçisi Massigli, ya
nmda müsteşar De Monicault, ata
şemiliter general Voirin ve büyük 
elçilik kfttibi Hroger Hoppe olduğu 
halde, bu sabah Etnografya müzesi
ne giderek Atatürkün tabutu önün
de hürmetle iğilmiı ve bronz bir çe
lenle vazetmiştir. 

Fransız gszetecilari 
ltalyaya giremiyor 

Paris, 14 (A.A.) - Romaya git
mekte olan Fransız kadın gazeteci
cilerinden Madeleine Angles, hudu
du geçtikten biraz sonra memleket
ten dışarı çıkarılmıştır. 

Madeleine Angles, ltalyan vizesi
ni havi muntazam bir pasaportla 
seyahat etmekteydi. Gazeteciye ma
ruz kaldığı bu muamele hakkında 
izahat verilmemiştir. 

Tekirdağmda bir maden 
ocağı çöktü 

Tekirdağ 14, (A.A.) - Dün sa
hildeki kömür ocaklanndan birisi 
çökmüş \'e bir amele toprak altında 
kalarak ölmüstür. 

IÇERDE: 
• Zehirli gazlardan korunma kW'S'" 

lan yarın derslere başlayacaklardır. 

, Bu kurslarla vilAyet seferberlik mü
dürlüğü meşguldür. VilAyetimizde 
26 yerde kurs açılacaktır. 

• Bira fiyatları üçte bir nisbetin
de ucuzlatılacaktır. Bu tenıilAt 
kısmen inhisarlar resminden indiri· 
!erek kısmen de maliyet fiyatının 

düşürülmesi f'uretile yapılacaktır. 

Yeni Fransız elçisi itimatnamesitıi vermek 1izere Cumhur Riyaseti • Balkan antantı merk~ banka· 
köşkünt gireceği sırada... 'an müdürl('rinin içtimama iştirak 

Fransız - ltalyan 
ihtilatı 

vahim leşiyor 
~ Baştarah 1 ncide 

P aris, 14 (A.A.) - ' 'Ere Nou
velle" gazetesi yazıyor: 

"İngiliz nazı rları Romada ka
ti bir anlaşamamazlık ile karşı
laşmışlardır. Bu anlaşamamaz
lığm ifadesinin parlak bir nU-

kerelerl neticesi lle meşgul ol· 
maktadır. Gazetelerin bir kıs
:nı da İtalyan "Tevere" gazete
sinin tehditkA.r makalesini ten-
kit etmektedir. Bu gazete, İ
talyanın icabında kuvvete da
yanarak isteklerini kabul ettire· 

muneı:ıinl dünkü "Tevere" ga- ceğinf, yazmıştır. 

zetesinde gördük. Bu gazete, Ekselslyor gazetesi de, Teve
emsalslz bir şiddetle Fransayı re'nin bu makalesine telmih e· 
tahkir eden bir makale neşret- Jlyor ve diyor ki: 
miştir." Bu makale Uzerine kendi ken. 
Populıdre gazetesi yazıyor: dimize şu suali sorablliriz: İn. 
"Roma seyahati hic bir dcgi- ,Uiz nazırları, Fransız - 1ta1yan 

şikllk husule getlr~mlştlr. J..... ihtJHUma katiyen karışmak is
talya, taleplerinde şiddetle ıs- temediklerinl Romada beyan 
rar etmektedir.13u tale-plerfn ne 'lt!nelerl Uıerlne acaba ltalyan 

edecek olan Merkeı. t-ankası müdürü 
Kemai Zaim ile bankrtnın mali mü· 
şaviri Namık Rdg-acla bu akşam 
hareket edeceklerrtır. 

• Uzerinde Reisicumhur ismet 1-
nönünün protreleri bulunan yeni 
posta pulları bastınlacaktır. 

• Belediyece yapılan bir statistip 
göre son on senede şehrimize 5518 
yangın olmuştur. 

• Gümilşsuyu yolu inşaatı .müna· 
sebetile nakil vasıtalarına kapatıl· 
mıştr. lnaşat bittiği için açılmıştır. 

• Maarif müdürü Tevfik Kut 
Ankaradan 3ehrimize dönmüştür. 

• İlk ve orta tedrisat muallim ma· 
aşları için yeni bir barem hazırlan· 
maktadır. Bwıa göre ortamektep 
muallim!eri 30 lira asli maaşla vazi
feye başlayacak, asli maaşlan 100 
liyara kadar yükselecektir. llkmek· 
tep muallimlerinin maaşalrı 20 li· 
radan başlayacaktır. 

• lçlerinden ~ gripe yaJllllan· 
dıklan için temsilleri tatil eden Şe
hir tiyatrosu artistleri iyileştikleri 

------------ şekil alacağı kestirilemez. Yal- lıukCımetl bu gibi neşriyatla için dün akşam tekrar temsillere 
başlamışlardır. beş kuru§ iken otuz kuruşa ve pera

kende kilosu otuz kuru!} iken otuz 
beş kuruı:a çıkanlmasma icar~ .. \ e-

• Beş yapnda bir çocı·;a tecavüz 
ettiği zannile Sanyerin Kısır köyün· 

si icap ettiği hakkındaki iddialarını rilmiştir. Kıvırcık ve kuzu etleıi ev
tetkik etmiş ve neticede borsada sa- velce de olduğu gibi narha tabi değil 
tılan canlı hayvanların ço:. pahalı dir. Yeni fiyatlar bugünden itibaren 
!andığını da nazarı dikkate alarak tatbik olunabilecektir. 
et fiyatlarının bir miktar yükseltil- Belediyenin tebliği: 

nız Fransa değil, lngiltere de J'rar31ı - tt-:. lyan lhtllA.fmr had 
bu vaziyeti bütün açıklığiyle, ı ır dJ\'ı eye çıkararak İngiltere· 
soğukkanlılık ve katlyetle na- yl ve hattA. Almanyayı tavassu
zarı ltlbare almahdtr.'' ta nıı ıtv'cbur etmek istiyor? 

Humanlte gazetesi tehlikenin Nasıl İtalya henüz kendisine alt 
dPn Hakkı isimli on yedi yaşında 
nir genç tevkif edilmiştir. 

"pek haktkt ve açık" olduğunu olmadığı bir zamanda bile Ha- • Kızı'ayır. senelik balosu bu a
yazmakta ve şunları ilA.ve et- beş meselesinin enternasyonal yın 28 zin1e Tokatliyanda verile-
mektedir: mUzakceı .ere mevzu olmasını cektir. 

mesine karar vermi§tir. l stanbul Belediyesinden: 
Yeniden tesbit edilen fiyatlara ıö- 15 ikincikanunun 1939 tarihine 

re evvelce karamanın toptan satış müsadif pazar gününden muteber 
kilosu otuz bir kuru~en otuz beş olmak üzere Karaman eti Mezbaha 
kuruşa; perakende satış fiyatı otuz °toptan 35, perakende 40, dağlıç eti i· 
altı kuru§ iken kırk kuruşa, dağlı- çin mezbaha toptan 36, peraken· 
cm toptan kilosu otuz bir kuruş i- de 43, ve sığır eti için mezbaha top
ken otuz altı kuruşa, perakende ki· tan 30, perakende 35 kuruş azamı 

' 'Roma mUzakere1erlnl takip ~stememlş ise Fransa da fillen 
edecek olan tehdit ve tahkir kon ve huku !an kendisine alt bulu· 

• Kontrplfil<lann damgalanması 

hakkındaki nizamnamenin tatbika· 
nan topr .ıtcların hA.klmlyetl hu· tı üzerinde bir müddettenberi sana· 

nanalar cemiyet kurmuşlar 
~A. kaynanaların, kendilerini artık biklye, ve gUlllnç 

..; lllevıuu, karikatür kahramanı olmaktan kurtarmak için 'o llrittllüerı ve bu maksatla bır de cemıyet kurdukıa. ı ··~-
'\ ~ r. 

\l~bU, Hindistanda da erkekler, aralannda bir birlik le· 
~ Yainız, onlar kaynanaları ile değil, fimdlki halde aa

~Iİ. ~ Dıücadele etmek azmindedirler. 

~ lreaiea.ıe k0ca1arın maksadı kadınlar arasmdaki mücevherat mo· 
'-.~k ve karılımnı bu gibi süslerden soğutmaktır. Bunun 
~ lllJ.ı~&r, mitingler, reklamlar tertib edecekler, muhtelif te. 

-•ecekıerdlr. 

r· 
lp ve nezle salgını azalıyor 

Oıt le 
-... =lerde herkesin grip ve nezleden ıikayet etmesine rağ. 

tatı.ttklerde bu calftDlann gittikçe azaldıfı ıörülmek-

fiyat tayin olunmuştur. Alakadar
larca bilinmek üzere ilan olunur. 

seri esnasında İnglltere Başve
kili btr üçler veya dökrtler kon
feransı toplanması için ilk fır
sattan istifade etmeğl dUşünmi
yecek mi?" 

İtalyanın tehdidi 
Parls, U (A.A.) - Fran&JZ 

matbuatı, başlıca Roma. muza-

36 Kedi mektebe gidiyor 

A MERlKADA lılauaçusets'deki bir rhlrde 36 kedi sabahleyin 
mektebe gidip akgam evlerine dönmektedir . 

Fakat, ıehirde kedilere mahsus bir mekteb açıldığını zannetme
yin. Filhakika, ıehlrdeki fena çokluğu onlara büyük bir ihtiyaç eöı -
termektedir. Llkln kediler bu vaıifelerlnl onlara mektebde öğretme
ye hacet kalmıyacak kadar zekt hayvanlardır. 

Bu kedileri mektebe çocuklar kendileri götUrUp getirmektedir. 
Çünkü mektebde fare pek çoktur ve buna kargı bir çare olmak üzere 
mekteb idareai talebelerden, kimin evinde kedi varsa beraber getirme
sini lsteınl§tir. 

iki çocuk 4 
bir yılan 

metre boyunda 
yakalamışlar 

S lNGAPURDA iki Malayalı çocuk 4 metre boyundaki büyük bir 
Piton yılanını elleriyle yakalamışlardır. 

Çocuklar, Singapurun bilyillt caddelerinden birinde bu yılanı gö
rünce onu tutmak istemişler ve herkesin korkup k~131D&Sma rağmen 
onlar hayvanın arkaaından koşmuşlardır. 

Piton .zehirli bir yılan değildir, fakat insanı fena halde ısırır ve 
ıııırdığı yerde agtıiı yarayla öldürebilir. 

sul!unda herhangi bir dörtler 
konferansının müzakerede bu
lunmasına katiyen muvafakat 
demez." 

Odre gazetesi, şöyle yazıyor: 
Romada yapılan müzakerele· 

• in on safhasından sonra Teve
renln neşrettiği kaba makale
den şu netice çıkar ki, İtalya, 

Fransadan olan metalibatında 

rsrar ediyor 'e elinde olduğu 
ıılsb~._ ~ ı· .ııd bunları ku\·vet
le d'3 elde etmeğe çalışacaktır. 

• \ctlon Françaisc gazetesi lse, 
ltaly~ı:ın Fransa aleyhindeki 
Pavur•!\;ğU tehditlerden dolayı 

lta.lyaya acıyor. 

İtalya Fransa ile 
kereye hazır 

müza· 

Roma, 14 (A.A.) - Havas a-
~ansının muhabiri bildiriyor: 

Sureti -umumlyedeJCont Cla
:ıon • n fikirlerini neşrettiği söy
lcneri Telegrafo gazetesi, mü
hlın btr makalede bilhassa ı,öy-
le demektedir: 

yi müfettişlerince şehrimizde yapı

lan tetkikler sona ermiştir. Bu t.et· 
dkler nizamname hükümlerinin ta· 
mamen yerine getirildiğini göster
mitşir. 

DIŞARDA: 

• Kral onuncu Christianın dayısı 
ve İngiltere kralı George'un büyük 
dayısı Danimarka prensi Valdemar, 
dün sabah vefat etmiştir. 
•Meşhur vals bestekan Straus· 

sun yeğeni Johann Strauss, dün Ber 
linde vefat etmiştir . 

Erzurumda zelzele oldu 
Erzurum 14 (A.A.) - Bugün sa

at 10,45 de cenubu garbiye doğru 
beş saniye devam eden bir deprenme 
oldu. Hasar yoktur. 

mimiyetten uzaklaşarak İtalya. 
ya kar~ı lktlsa<lt sahada zecri 
tedbirleri tatbik etmiştir. İtal

yanın 1936 ltltıUları esası da
ılllndt'I müzakereye girişmek lı-

tememeslnln sebebi budur. Fa.-
"ltalya, Fransaya karşı ser- kat bundan, ltalyanın muhak

dedllen İtalyan talepleri mese· kak harp etmek istediği mafta
lpsl n1e ln ""iltcrenln ta\ assutta sım: çıkarmamalıdır. ltalya, 
bulunmaEını hiç bir zaman iste- l<"":ransada fa.rfaracılık azaldıfı 

memiştır. ltalya bUkQmetl, ve sUkCınet avdet ettiği zaman 
Fransa ile dot1rudan doğruya "utılta metotlara müracaat edll
mUzakereyc başlamak ihtimali· mcsi taraftarıdır. 

nl düşilnebilir. ltaıya, Habeşis. "İtalya" hUkümetl, bu iti 
tan harbini hazırlamakta oldu- nıemlel.et arasında daha mnıalt 
ğu için iktnclkAnun 1935 tarih- bir han estlll zaman yeniden 
ll Fr~nsız - 1talran itnft.fını ka- :Yhlzekerelerin başlamasına mu
bllt ebniştl. FJ1.kat Fraıısa, sa- teriz deflldlr." 
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Son karar karsısında 
' 

Gaynfederelerin 

oyuncuları 
Federe klüplerden 

etmektedirler 
istifa 

Mekteplerde spor\ 
feşkiliih ·kurulacak 

Fransa milli 
takımı 

Balkanlarda bir turneye 
çıkacak 

Gayrifederc klüplerde bulunan 
talebe ve askerlerin de klüplcrile 
alakalarını kesmeleri hakkında 

verilen karar üzerine Şişli klübü, 
Galatasaray, Beşiktaş ve Sül 'Y" 
maniye klüpler'nJe l:ayıdh bulu· 
nan futbolcularım istifaya davet 
etmiştir. 

Nubar, Suldur ve Diran g'bi ta 
nmmış oyuncular federe ld~pler

den alakalarını ke.,ip Şi !i kh; 
bünde oymyacaklar lır. 

--o-

Beynelnıilel 
l'aideler kitabı 

Venide:ı taba diliyor 

Mekteplere yakın spor sahaları ve 
kapah salonlar yapılacak 

'.l'alrb:!kriıı sılOr kliihleriııdcıı ayrılın:ılnrı lı:ıklunıl:ıki ,,on l,ar:ırılaıı 

i'iOilrtl, nıektcıılcrdr, hiçbir sııo~ teo;kilütınıız olınaılı~ınılan binlerce ~enç, 
<ıpor yııp:ımnz hlr halde lrnlını!j!ı. 

Cu miilıim 110!,ta, n:ı1nrı itibara n lanın•-:;, "' ıne'.teıılC'r nr:ısıncla km•
YC!Ji bir "!lor ft><•!,iliıtı kıırulnıasın11 knr:ır \Nilml!jfir. 

Bu spor te~ı.i'l1ın:ı ~cırc olmllard:ı talcb~ye ııııılıtl'lir "Jıorlar için <;a

'on 'c ohu'a al ııı ıh arfardn ... aha lıuhııı:ırııktır. T:ılc>bl'~·(• o~ un için 
'.izım o'an ııı:-ıl:ı:rmr ık o' ııl iıl:ırP ... i tal'Ufırıılnn f(•rniıı ı·dilrl'rl•tir. 

Bütün stad~c:r 1 
,"ınta~aların malı olacak 

- ----------
lstişz re heyeti 
Salı günü toplanıyor 

IM.ı .\n".ara·faıı çok mühim lıir Beden terbiyesi umum müdür-

lı:ı.b •r ;.:"lmi.-tir. ı;u lı:ıh,·rr ~iirc, lüğüni.in teşkilat projesini tetkik 
lclülı'cr cmriıı le huhıııaıı stnıl~·om - ve tasdik eylemek üzere merkez 
!ar ~eni tc.,l.iliit <Joln) J<;J~·In hulun-

1 istişare heyeti k.inunu saninin l 7. 
·Iul.Iıırı ınırıta'ml:ırın ın:ılı ol:ıc·:ıl{tır.1 inci salı gi.inü içtimaa davet edil-

i . 1 d' 4';ahalnrın tapu .,t•nctlc•rl nııntaka- mış er ır • 

Bugün kullanılmakta olan (be} 1 hır n:unııı:ı rıl:arılar:ık, lı?areleri --o---
nelmilel futbol ka:c1cleri), (fut· 

1 
''1ülılerin rlinılt·n nl:nı:.c·nl.lır. Slatl

bol 'kaideleri etrafında sualler ve ı tar, biitlin ı.ıulıl"rfn istifnıklerlııc 

cevaplar) ve (futbol hakemlerine n.çılac:ıktır. 
General Cemil Tahir 
şehrimize geliyor 

Frnnsn milli takımının bu mev -
sim içinde Balkanlarda bir tıırnC'ye 
çıkacağı anlnşılm:ıktadır. Fransa 
takımı seyahat için hazırlanan pro
grama göre, Bıılgnristnnla, sonra 
Yugoslavya ve r..omanya ile knrşı
bşacaktır. 

Fransız takımı, Yunanistana da
vet cclilmifitir ve Fransız • Yunan 
maçı için halen müzakerelere de -
\'am ediliyor. Fransnnın Ilulgaris -
tanla karşılaşması mayıs ayının ilk 
haftasında olacaktır. 

--0---

Romenler Yunanistanda 
Üçüncü maçlarını da 

kazandılar 
Pire muhteliti 3 - 1 

mağlup oldu 
Şehrimizde karşılaşmalar yaptık

tan sonra Yunanistana geçerek Yu. 
nan milli takımını 4-0, Atına muh
telitinl 3-2 mağlub eden Romanya 
takımı üçüncü ro:ıçım Pire muhteli-
tine kar!jı yapmış ve bu müsnbnka-

----.------------...... ...--~ ~ .,'\. ... ,7"! #,,,....., 

. . ı .. .. . 
... ~ - -~ .....;,6:'1:'<• 
~~ 

1 ~· • • • . arıııl) 1n::dltc-rC'tle :\forfolkda rırtınıılı Jıa ,·alar<ln denı1.ın cnar ,•P 
· k • • .. b' 1 • t ·ı b" dai"nkırBP • sm:ı manı olma · ıçııı yuz ın eree (,'•men o ı c ır ,., 

tır. ('u\ allar biribirlcrine demir çub oklarla mcrbuttur. 

klavuz) a11ı kitaplarrı. son gelen Ancak mırıfnkalıır Jiiıum giiriir • 
tadil.ita göre ta.,hihleri yapılmı~ !erse hlliıka.rılii ş:ırt ~eri nlnıak 
ve futbolcularımızın ve bilhassr s:ırtiylc h:ın <.tıull:ırın idnrl"·İııi lıliih 
hakemlerim~zin istifaJelerini te- Jc>rc , rrcbilcrcklrrclir. 

Beden terbiyesi umum müdürü yı da 3_1 kazanmıştır. 
General Cemil Tahir:n bu~ünler· I Ilirinci devre 2-0 Romenlerin le
de istanbula gelmesi beklenmek-

1 

Iıinc neticelenmiş, fakat ikinci dcv-
m:n edecek b.r şekle sol:ulmuştur. ---------
Bu kitapların tabı işleri k sa bir za· Mem!eketin muhtelif tedir • rede Romenler durgun bir oyun oy-

manda bitirilecek ve alakadarlar~ yerlerinde kır koşuları 
tevzi edilece1;tir, 

. R • . LCı f' namışlnr, yaptıkları bir gole, Yu -Vali ve Beledıye cısı t ı . 
.. .. 1 b 1 nanlılnr da bır golle mukabele et _ 

Kırdar, umum mudur stan u a mişler ve maç 3.1 Romanyalılann 

Macarl r Bükreşe 
git 1;yarlar 

yapılacak 
Atletizm federasyonu bazı mm. 

takaları alakadar eden bir kır ko
şusu müsabakası hazırlamıştır. 

geldiği zaman klüp reislerini bir I galibiyetile knpanmr§, bu suretle 

toplantıya çağırarak yeni bir gö· Romenler Yunnnistanda yaptıkları 
rüşme yapacaktır. üç maçı da kazanmr~lardır. 

Tesbit edilen pr~ırama göre; 
İstanbul, İzmir, Ankara (Izmir-

Macal' takımı Romenlerle de), Sıvas, Kayseri, Konya, Ada-

ma.ç yapmak Uzere Blikr<."şe gL na (Kayseride) Balıkesir, İzmit, 

-0---

(B)Takımları maçı 

oynanamadı 
d!:'ccktl. Fnkat son gUnlcrdck: 1 Afyon, Eskişehir (Es1:işehirde) Ey~~ takım çık~ramamışlı 
siyasi vakakr dolayısile r.ın . 't1Üsabaka yapacaklardır. Mesafe Eyuple Anadoluhısar arasında 

<'aralar s"yahatt<'n v:ızgeçtikler 5000 metredir. Her mıntaka mü· 
1 
yapılması la~~m ge~.e~. B takımla

ni Romen fed<'ras.roııunn bildir :>ab:ıkaya üc; atletle iştirak ede. n maçına Eyup klubu takım 9-
mlşlC'rdlr. Romenler Ma<'arlarıı :ektir. 1 kar~ma.~ığı ~?in gelme~iş.' :-nad.o· 
hu kararını protesto cd<:'C'eklcr . Müsabaka tarihi henüz malum luhısar da hukmen galıp ılan edıl· 
dir. değildir • 1 miştir. 

1 on . O er 
1 \"On Rober ile Deglan ara:ımda 

geçen gün Parı te spor sarayında 

yapılan p:.:>f e-;yonel gi.ireş maçı 1 \'On 

Hoberin galibiyetıle nihayete ermi5· 
tir. 

~ır©wes '#© neu 
g ü ıreşOeır~a 

meşhur Beglanı yendi ... 

Erıik Sberş 
Antrenörlük yapacak 
Prağm meşhur Sparta t;ıkı • 

mının kıymetli oyuncusu Erik 

Sberş Belçikaya giderek antre. 
ıı<>rlilk yapmak istemcktcölr. 
Dunun için eski arkadaşı Hay
mon Bran'n bir mektup yaza -
rak kendisine bir yer temin et. 
mesini istemiştir. 

.....___ . "ae 
Bugün çok zarif kışlık bir l yörün biricik süsünU teŞ·~ıı 

tayyör örnegi veriyoruz. Bu tay- Bu tayyörü örnı~k ız ~< 
yörü istediğiniz renkte yünden gram yün ipi 'kafi ge1_1.~UC· 

---0---

lskoçya takımı bir Amerika 
seyahatine çıkıyor 

tskoçya takımı Amerikalıların 

örebilirsiniz. Fakat mc<la rengin 1 numaralı bir Uğla -~ uııd' 
deniz mav:si olduğunu tabii unut nar süsü, her üç örg~s il1ci, 
mazs nız. Ayni yünden gayet ka- tanesi çift örülen ~ır ı p.sll 
lın örülmüş bir zincir bu basit tay başka bir şey dcğildır •.. giifl' 

yör tamamiyle yıldız o:ıııri"ıı 
ülmüştür. llk sıraya ~~> s!~_,~ 
ilmik yapılır, sonra yuıı o~ 
kaydırılır ve bu suretle tt~ 6 
devam edilir. !kinci sıra ..• ıjif 

bir teklıfıni kabul etmiştir. ~luhle l{üçük kız bluzları 
lit bir İskoç takımı l mayı~ta A • Küçük kızlan giydirmek için 
merika Birleşik devletlerinin büyi.ık kadın elbiseleri modelini kısalt· 
şehirlerinde muhtelif temaslar yap mak ve küçiiltmek kafidir. zan
mak üzere Yenidünyaya gidecek - nct:rıeyiniz. Fakat maalesef bu 

tir. yanlış fikir bir çok annelerin ka· 
hkoçyahların iki.say sürecek olan fasında iyice yerleşmiştir. Bu yüz 

bu seyahatleri esnasında Kanada) a den çocukluk genç kızlık devresi 
da uğrıyarak bir kç maç yamları aras nda bulunan kız çocuklarının 
muhtemf.'ldir. gayet fena giyinm:ş olduklarına 

• rıı> "' 
örülür. Tek sıraların ° c;rillil• 

rincinin, çift sıralarıll "1' ıO 
ikincinin aynidir. 30_i1~0 ~~ 
t~mctrelik en, 36 jlı:nık1 •• 1erııJP .. gu 
trelik boy verir. or • ta.Jll' 
hesaplara istinat edcrcl· 

1. sınız. --o--- her gün rastge ıyoruz. 

lsveç taklmlnlll Küçük kızların göğüsleri henüz 
Yl'Varlaklaşmamıştır. Düzdür. 

M~sabaka başladığı zaman Deg· 
lan derhal hücuma geçmi~ ve antre
nörünün tav-..iyesine r<>f;men lvon 
Robc.:-i sıkıştırmağa başlamıştır. Bu 
hücumları esnao;;ında Rober birkaç 

kere müşkül \ aziyetler karşısında 

da da kalmıştır. Hatta bir keresin
de Haberin bileğinden kuvYctlice 
yakalıyarak uzun müddet hasmmr 
kıvrandrnn15tr. Fakat bu şekilde e
,ıilmcğe sinirlenen Robcr bileğini 
kurtarır kurtarmaz derhal hücuma 
geçmiş ve fevkalade sert fakat fa\'ül 
süz hareketlerle Deglanın üzerine 
saldmrnığa ba5lamıştır. 

b k • 1 Halbuki bunlara dikilen elbise· . u sene 1 maç arı ]erin göğüs kısımları .da geniş 

1 
İs\'CÇ hu spor mevsimi için çok göğüslü modeller arasında seçil· 

yüklü bir programa maliktir. diğinden küçük kızlar da göğüs 
~ı ls\'CÇ bir haziran tarihinde Stok sarkık ve pürüzlü duruyor .. Kız-

holmde Portekiz takımile çarpı~a _ lar için yapılan elb'.selerde ~asit -:'T 

Ro!>er de Dcğlan kadar km vetli 
ve ondan daha seri olduğu için der
hal hakimiyet tesis edebı:m:ş \'e 
sürati sa}c.,inde De..,lanın birç:>k o· 

)'Unlarına mani old:.ı~..ı gibi eski 
şampiyonu da çok mil~ki.il \ aıi} et:.!· 
re di.ı5ürmü 1tü ... 

Her iki gu.e~çi de on kun...tieri· .,,.. .... ,'·"' 

ne kadar :ıarf ettikt.:!n , ::>n. a yorgun ~~~~~~~k.(tAle~.~ 64'1\iı~~'dt.·'Ji.A:l:iııi....ııa~w~~t.41• 
dü5tü!deri bir sıra:ia I!obe. ç:>:: ~..ı· 

zel bir şekilde Deg:anm koJu,m :,a- can:ı lir an .. 
parak kıvıandıım:ı, l l>e • .'amı. \, 1 
nihayet eze eze bir ~aat 12 cla:~ı~ ... a Ro'.Jer ga'ip geldi!ı:ten sonra ring· 

da galip g lmi~tir. en inerken: "De{{lan hakikaten çol, 
Maç fe\kaliiie güzel cereyan et· ~U\'\.!tlid;r. Ben bugün galip gel 

mi~tir. Bill'ıa ·sa km:Yetle zeUi. ve u. lim .. Fa'.at bir revaıı5 m:ıçı i t.:-rsc 
atin çarpı~ma~ı herke;; lara;ından mmnuniyetle kabul derim .. I!~ylf; 
zevkle takip olunmu:tur. bir hasım ile çarpı5maktan zevk 

!uyarım.,. c!~m;;tir. 

D~lan i e günün galibi Rob:-r
Jen bahsederke:-ı: "Ne sürat, ne mü· 

;emme! zeka .. Robcrin çarpı~mac;r· 
~a hayran oldum. !\lağlCıbiret.im 

normal bir neticedir . ., demi~tir. 

k S k. · I'' 1 A cı· c;i;:giler, az süsler bulunmak ıcap ~ ca tır. e ·ıı gun sonra • ın aan ı- , ~· 
· cttig-i unutuluyor. ya ıle oynrvacaktır. 

• • r • • Trik~ Poloverin kız çocukları- ~ 
11 hazıranda h.arstad da Lıt,·an. . . d k b" "k b" ~ti·' 

·ı .,7 - d - kh 1 d n n elbıselerın e ço uyu ır ·ıec' )'a ı e, _ agustosta a Sto · o m c . .. .. .. 
1 1 

•. .. • .... k k 
1 

giyel71 ,,-. 
. . k yerı var.dır· duz orgu er e oru- K.ıcu ız arın . ı,-t1v-

Almanya ıle bırcr maç yapaca ·, ' . f •• • lb' . . kli bır 
··ıd len böyle Poloverler ınce ve zayı ıyı e ıse ınce ıpc ı.a. sonra Osloya geçerek 17 cylu e }3u , 

. . çocuk omuzlarına çok yakışır .. yapılmış kazaktır. .. ) ·~ 
.(\or\'eç ıle karşılaşacak, 1 teşrınev k S - k ··n . .. ... !eri duı, ,, ı!J 

. . Yayılmaz ve sar maz.. ogu gu . genı§çe, gogus rıı" 
vcldc m ... mleketlcrınde Danımarka el k b "d k ah t d'I b ı· b""rru"lÜ ola . ., . . . , ler e me te e gı er en, y u ı c, ve e ı u .. b c.t 
ıle oynıyacaklar ve L teşrıııısaııı .: 1 d k · ·ı ek e iyi eı· I bilir dt ır 
1 . ev e oturur en gıyı ec n . 

1 
ıa " 

sv~çr~<le son ~~çları.nı . ya~ara,k bisc Polover'dir; basit bir Plovere Küc;ıik kızlar için 3

3
c be~; 

be} ~eı mı~el tem,ı-;ların.ı mha) et \ e küçük bazı şeridler ilave etmek bluzlarda çok :.az~. 11ııttil t 
ı receklerdır. suretiyle bunları aile toplantıla- Eı.:nlar aleliide yunl~ }ıS f1 

rında, kabul resimlerinde de giy· muklu l:umaşlardan ~1y:ı ~ 
mek mümkündür. Ya~::ıd::ın itib::ırcn n;~t,..giilil 

Gök mavisi yünle örülmüş düğmelidir. Bel gene ·1>3! ~ııÔ 
Polover çok zarif bir elbisedir. Ayni modeli daha ıcı ,,5oll 

1 • %11" \ 
Yüksek yakalara çok yakışır. Eğer yapmak İl"in ipek 1 d~ 

:I' 1"dCll 
çocuk ç.dc ufak tefek ise o va1dt yahut emprime yün u .. ,rf11e1• 
pembe yl.inden örülmüş Plover mak 'kabildir. Basit d~zııı:ı 
çok yakışır. kadifo kemerler btı b 

Aile toplantıları, ziyafetler için süslü bir hale getirir. 

t l 
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ırk Yeryüzünde saf 
var mıdır? ~AZAN: L. Buscb 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman se:;-~ahı 

1~1ar arasındaki fark, terbiye ve yetiştirilme 
, farklarından başka bir şey değildir 

tfıı .ı lıuı;un b 
ıı1tt.L.l'a&etıer1 ' • azı dC\ letıe. I Britans ada da bu ırk mensuptan 1 yetle şimal ırkındandırlar. Bununla 
~rr bu ne hıle c as olarak çoktur. Bunlar umumiyeti , kısa bC'rab(',·, bu gün Büyük Brilanya-

ıı~"· l'!~~ bi~ Umde haline boylu, tıknaz kimselerdir, başlan daki Keltler bilhassa Akdenizliler
lıır ~bir es ' ilırn diin3 a ı bu- yuvarlak, burunları l:ısa, ve basık , dir. Bretonlar da Alplilcrdir. 
~' olıı :Sa 1 Unat clml)f'D saçları siyah ve düzdür. *<lıi-* 

· Ub·unu ileri sürmek- Son bir ırk kalıyor ki, bu da şi- .Muhtelif ırklara mensup ka\•mlcr 

1 ı\'lıılllıırn 1 mal ırkıdır ve ötekilc>re nispetle arasında yaradılıştan bazı fikri me
li 11 lo!'d :n tanrnnıı alimlerin- mensupları pl"k azdır. HC'men he _ I ziyctlcr farkı olduğu düşüncc>si va

},' ''l's:ları•ın bu husu taki 1 men yalnız Baltık ve• ııimal denizi ı kıalardan ziyade bir peşin hlikme 
' <a&~oııaıİ!tıc . al nen alıyoruz: sahillerinde bulunurlar. Elleri, a _ istinat etmektedir. Bu sadece A vru-

~ hııeı1,, ~n liıgnt kitabında ı ynkları iridir, kafatasları uzundur 1 palııar arasında bulunduğu iddia c. 
~ bul llyük bir ehemmi- gözleri mavi saçları sarı~ır. Bilhas~ jilen farklar hakkında değil, beyaz Puhua bana: 
-,.., da :ııııı unuyor. Fakat ırk sa bu s:ırı s~çlı ve ma\·i gözlü ol • · siyah ve sarı ırklar arasındaki !\lau! bizim bekar klüplcrine 
'"' ı.... !lak • . d " . . ·d"' 

"111111• n a al n girismedrn maklık onların dii'~er ırklarn nazn sözde fark hakkında da böyledir. , .ııç gır ınız mı} ı · ·· 
~ ~ Cd """ " •· . ~ d elhıı. enıek olduğunu ta- rnn nadir bir hususiyetlerini t('şkil Avustralya ve cenubi Afrikada Dıyc sordugu_ zama~ ~n er~ce 

~ tteıa, ltlı: C'der. yapılan test usum zeka imtihanları heyecan duydugumu gızlıyemedım. 
~ %r, lliıı deıtıek millet demek ** * göstermiştir ki zenci çocuklarının heyecanla: 
~ · ~te~t Siyasi bir teşekkül. Bu ırk tiplerinin ayrı ayrı mC'nşe- zekası beyaz çocukların zekasından - Hayır, Pohua... dedim. Biz 
~~de do~an bir zenci 1n- lerden olduklnrı için mi, yoksa ipti- aş:ığı değildir. yabancıları sizin yerlilerin böyle 
~t~dan andır, fakat tabii, ln- dai ırkların ihtiliıtından mı, iklimin Bu şekilde bir netice alınması yerlere sokmadıklarını bilirsııı ! .. 

l t latııallli l!aYJtanıaz. tesirinden mi, yahut da sadece tc- ı biraz hayretle karşılanmıştır. Fa - Pohua ~ytanca bir tebessümle 
t eıuııesı, Y!e fiziki bir tabirdir. sadilfen mi bös le olduktan bllinmi- kat, hayret edilecek bir şey olml\ - gülerek: 
~e, saçla nsanlar dcıril<'rinin yor. Yalnız şunu sö: liyebiliriz ki ı d~ğı.nı. z~nne.?eriz. Ço:~klardaki ze- - I-..vet, biliyorum .. Siz beyazl r 
~~ bUıı rınrn veya gözlerinin - bu ırk farklarını dogurnn şey ma. ka ıyı bır gorme ve ışıtme ha!!sa - ~>tümden, bizlerden <;\>k korkarsınız! 

~ ,~ k~clerinın te ekkUIUne zidc ne olursa olsun • bugün de bu sından ll"ri gelir. Gözleri ve kulak. dedi. Fakat ben sizi bu akşam bizim 
~ <!diUt;larınrn biçimine gö- iimillcrin tesirinde d!'vnm cttikle _ tarı iyi bir halde doğmuş olan her köyün bekar klübüne götüreceğim! 

• a~ :it "eya e~. kullanılır. rini kabul etmek lazımdır. Ancak, çocuk, zekidir. Fakat belki sonra - - Amanı bilir misin Pohua .. Gör-
bı.ı ha guvcrcin )E'tiştiren tesir çok yavaııtır \'C onu:ı için far- dan hastalık, etrafındaki muhite ve mek bterim! 

!.aaıııc Cd Yvnnlarr ırk itibarile kedemeyiz. aldığı terbiye dolayısiylc ahmakla- Pohua gene ayni gülü~le güldü: 
~da btş~e, insan ilmi mütr- ? ·csern. ihtimal ki derinin siyah şabllir. - Mau!.. ben, dedi, hemen bütün 
. atırıa r trklnrmı ayni şcı- olmaSI, sıcak memleketlerde yaşı - Kendi tecrübelerimizin verdiği sa adaların bekar klüplcrini clolaşmı-

ı,liıı b~~ 'F'akat, köpeklein, yanların iklim tl'sirile kazandıkları lahiyet dahilinde şunu söyliyebili - .;mdır. Buralarda herkes beni ta· 
rı al'dır k~akrın mU terek bir hususiyettir. Fakat, şu tamami. riz ki, ırklar arasındaki fnrk deni- nır.I Fikat benim için artık bura-

lı tcı • onları kolayca le muhakkak ki, sıcak bir mcmle • len şeyler terbiye \'C yetiı;Urilmc !arda ze\•k kalmamıştır! 
tı!.al'a Ret~nlf kabildir. I.il. kele gidib yerlefjenlerin, aradan ytiz farklarından ibarettir. -=:Belli! .• Sen Pohu. Pohu cemi-

'tı '" ,. lince, Öyle d<>ğildir. lercC nesil "'Cçtiği halde, si~·alı rl(l. • d h"l . 1 0 I v• l . "\lrı .. :ı: .. .J 't" K f J b 1 yetme a ısın. n ıı ••• ı <.t. ence erı 
I~ bij 'arı enciler kısa boy- rili olmadıklarıdır. 1 Z a e e er artık senin bunun için hoşuna git-

~ lUrı b ılcrfiiıer "t?t•\•arlak ~- !I .J ~ Sonra, cenubi Amerikanın bazı • d Tr"l ·ı ""~ h tıı o •a j'az ırk mensublan d mıyor, ebı mı .• 
AL q ,._ yerleri Afrika kadar sıcaktır. Jo'a • arasın a J> h • b" t d .,. ,, "l[ilıat ı.. "'CSelc kalmaz. Fa- o ua csrarengız ır arz a sus· 

1 <. 'IJ" el kat orada, hesnbsız asırlardanbcri t F~ k t ·· ·· d k t t 
ti a ... ll•ı ft.... (\bunu göstermi- b"ı r an ket u. a a yuzun e ço şey an ma-
'll', ~·il~d~, ... tasında dünyanın en yaşıyan Amerikan yerlileri siyahi nalar uçuşuyordu. Polma benim 

""il ~ıı ol değildir, kara sandır. Buna muka -
~ oı._ J·aııt.. an Nilotlar da M 1 k 1 

'<lll '<len k bil, !ngılterenin iklimine muadil bir acera 1 ve ço para 1 
11iı>.... ısa boylu insan-

~ tılk -.,lllCler d iklimde binlerce sencdcnberi yaşı - b" · · k 
r f~Iıı ,.0~ e. Sarı ırk T lr IS, mi, YO Sa .•• • il.it -. ı.ıı yan asmanyalılar siyah veya he • 
:r \: at bliyu nun b:ışı yuvar- men hemen siyah derilidirler. İngiliz kız talebesi arasında 
,.. 1 ltara k: bir kıcnnı da b" k t 1 k d"l • 

'

·• A tası A vrupada tam bir ırk ayrılığı ır an e yapı mış ve en ı erıne 
· •\""-." arınm bl,.imi u. ~ usual s 1 t 'aı 1 ··ıı,.ada ~ " yoktur. Almanlar ve Fransızlar ka- ~ oru muş ur: 

~ er "a...., oyle beyaz renk- k k t" • d "k • - Maceralı ve çok paralı bı·r • •u"' k" rl"I ır ıpın C'n ı i sivası gı·uptur. 
'' ı, saçları simsi- ~ .J Almanlar, umumiyetle, tiçte iki Alp işi mi terih ederesiniz, yoksa mü-

~ ~ld ._** ırkından, üçte bir de şimal ırkından- hi~ ve sizi alakadar eden bir işi 
ı..~~ e §Un dır. Fransızların da yarısı Alp 1rkı- mı . . 
tı-~ 1l1 l"0r· "3 u kabul etmek na, tiçte bir nispetinde Akdeniz ır- Bu suale ekseriyet: 
~~~Ub Pc~ ;·UzUndc sa.f bir kına, altıda bir nispetinde de ııimal - Mühim bir işi, çok paralı işe 

" l'yh b • z adam Yardır. ırkına mensupturlar. tercih ederim, şeklin.de cevap ver-
" bı.ı azı in 

11 lcabıu san gruplarının Vaktiyle Avrupanın yarısını fet- mişlerdir. 
ill'?i Yette kimseler ol-

• Q ı.,ı,_, sUrınek hetmis olan Kcltler, nsl<>n, umumi. içlerinden ikisi de sakin bir 

meşguliyeti, gerek maceralı, ge· 
rek mühim ve insanı alakadar 
edici işe tercih edeceğini söyle
miştir. 

Görünüşte bir tembel cevabı 

sayılan bu sözü, geçen gün Lon
rada t~planan çocuk terbiyesi bir. 

!iği konferansında anketi yapan 
muallim kadın müdafaa etmiş ve 
o cevabı verenlerinin birinin, A
vusturyadan kaçıp gelmiş bir kız 
olduğunu ve on altı yaşında bu· 
lunmasına rağmen bir çok felaket 
görüp yıldığını söylemiştir. 

Samon ycrlilc1iui11 deniz yarışları 

-414-
suale cevap vermeden: 

- !\lau, dedi. Yalnız bekar klü
bün~ güneş battıktan sonra gide
ceğiz!.. 

- Onlar iyice sarhoş olsunlar 
ki senin bir ) ahancı oldı..::unu far· 
ketmesinler! .. 

- Pekala .• 
l lakıkaten ak~am ~iineş battıktan 

sonrn Pohua "Jmim yelken ::tcmisinc 
geldi. Birlikte Pohuanın köyüne 
doğrulduk. 

1çimde Pu:inezya adalarında o 
\'akte kadar yalnız ismini işittiğim 
bu a~k klüplerine ilk defa girebilme. 
nin verdiği şk"{etli merakı son de
rece mütehe;~·· .. bir ha!deydim. 

Filhakika O!•yanus denizinin bu 
aşk adalarında sırf a~ka mahsus bu 
garip köy klüplerini yakın~1-ın gör
mek son derece meraklı bir §eydir. 

Bir defa, bekarlara ve aşka mah· 
sus bu nevi umumi köy klüpleri dün 
yanın hiçbir taraf mda yoktur. Bu, 
Polinezya adalarına mah"U) bir a
lemdir. 

Kendi lı~v,_'.;1ma ~unu itiraf etmi
re mecburum ki insan ister siyah 

derili, ister beyaz derili, ister vahşi, 
ister medeni olsun eğer Polinezya a
dalannd:ı :-- ;·~·.>.sa yalnız ya~ı"T.a. 

sına, aşksız yaşam:r:::a imkan oyk
tur. İklimin tatlılığı, günün her sa
atinde esen sıcak, ılık, serin, tatlı 

meltemler bu şirin ve rüyalı adalan 
örten esrarengiz ve ebedi bir ilkba
har manzaras.ı. Okyanus c1znizk:i
nin bir köşe:.ine serpilm"J "u aşk 

adalarında hiçbir insam bir saniye 
bile a~k ız yaşamıya bırakmaz. 

Nitekim Polinezya yerlileri arasın 
da evliler bu iklimin emrine tama-

ııı~ ~ eVııarı nınnasızdır, 
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• hu ilah Perv('r,, lcrin dolaş-
" c a:tu -• eııaret e nılerin pek dal • 

deınıyecekleri bir 
a ~la 

Cl.a , it,, Olarak 
t ı:ıııal'ı in • bc~er ilmi 

~. nurıı sanlarr altı ırka a-
"'" ardan ik" . 

~ "'OiUcr . v ısı zencidir: 
groıtıcrin dıgeri A vustraloit
loitle...ı. ııaçlarr kıvırcıktır 

.... , daJg l ' 
l! rı lr]c a ı. 
~u ır1ta \'eyn Mongoloitl('r 

Yerıu:~ta Asyahlnr ve A
~. <!lzn rı dahlldır. Bunlann 
al't da :u~ılc keınikkri çıkık

r ı: ı si'l•abt 
'"~ ırıc .J ır. 'l\t :tı.Uı:tısu ~alı) or ki, bunların 

ı.. "eya C'!lkU <'dC'ni Akde-
t. "''arı CSnıcr d oıa .. ,_ enılen ırktır. 

ıt .... -...arın de ·1 . 
''"'tı:ı<'tdir rı en mat ve 

~L~ı' alınları .d saçları iyah ve 
. ~rı ctixtin ar, başları uzun. 
I:.~ ·I' )}'!. t.:l:ı:gıl('ri ı· d" 
~~ "'Ve:r·a ne(' ır. 
.\ da, l:J.indista:kdc~iz ırkı men 
~baıı.ı\rl'ilta !ı" rn ııımalind(', 1-
~ a hıııtı llnalınde ve C'('nubi 

da b Yoruz B u ırk · ritans a ada-
~~~ tnensupları \ar -

~ \ı, bıı llç rrlttan . 
~ , 11.lar d ikıncist Alp trkı-

<\•y aort A allı llda b a vrupada 'c 
" ~I tılunu n· 
il ~ C!ltetı r. oır çok Av-

illa <'rınd 
ti nyada b , meseıa Fran 

Ilı (ti t ,_ u ırk tncn upb. 
il] ili) l'd .... 

llıattıa r. • ı ncten 
beraber Bilylik 

YUlllfRI Ç.EK/Jıl •ı 
Z.ı •.• 8/R D"INA 
IJVMi'IECEGiZ:.. •• 
il~ T/I< ;~,,.,,·~ 

JJlTT/ ••• 

... 

f1} 

mile muta\·aat etmiş oldukları be
karların da aşksız yaşamamaları 
için bu klüplcr icat olunmuştu. 

Biz, bu klüplerin hepsinde sene. 
lerc:-c yaşamış, artık bıkkınlık çağı
na gelmiş ve bekt'lr klüplerinin eski 
bir kurtu olduğu anlaşılan Pohua i
le birlikte köyün bu aşk rnabec.9ine 
doğrulduğumuz zaman Okyanus ak· 
şamlarmın tatlı kızıllığı hindistan
cevizi koruluklarının üzerinden çok 
tan silinmiş bulunuyordu. Pohua He 
bir su kenarında akşamın biraz da
ha ikrlemesini, klüpte coşkunluk 

çağlarının başlamasını bekledik. 

Hindistancevizi korularının yal-"
ni renkli k"Uşlan ağaçların üzerin. 
den son siyah çizgiler halinde kay
boldukları sırada Pohua ayağa kalk 
tı. Ayni şeytanca gülüşle bana: 

- Mau! dedi. Bilmiyorum, sizin 
bekar klüplerinde adet nasıldır!.. 

Fal: ·t bizim klüpte bazı tuhaf a· 
detler varclır. Sarho~ olmamak için 
bana söz vermelisin! .. 

-Niçin, Mau? .. 
- Çünkü orada çok güzel kız-

lar görec.eksin. Fakat hepsinin ~· -
velden sahip1eri varclırl.. Evvelct''l 
sahip olmadan bir kıza hi~bir §eY 
yapılamaz!.. Çünkü bi:dm yerliler 
çok kıskançtırlar! •• 

Pohuanm bu garip sözleıilll! gül 
mel;:ten kendimi alam:ıdım. 

Bu kadar bol a::. :..:~elerinde dahi 
demek ki, gene kıskançlık vardı! 

Ne kadar bol ve serbest olursa 
olsun, demek ki, aşkın olduğu yer· 
de mutlaka kıskançlık da beraber 
yaşıyor!.. ı 

Pohua benden herhangi bir endi. 
şey" mahal olmadrğıru söyledim. 
Pohua yüzüme yenemediği bir hay .. 
retle baktı. Gayet manidar bir tarz
da: 

- Siz Alman:ar zaten çok kadına 
benziyorsunuz! .• dedi. 

Hayatımda bu şekil bir Jı;.k klübü 
görmemiştim. Vah~i bir hayat yaşı· 
yan insan oğullarını nelerin hayata 
rabettiğini,nasıl eğlendiklerini, vah
si insanların dahi basit bir ha
y:ı '. . nasıl güzclle~ti.~ık;e, ;ni anla· 
mak için Polinezyarun bu as]< klüp • 
!erine bir defa girmek kafidir. Po
lmanm kC:;ı::.1::Jd bu a~k klübii, 
~ayet yüksek palmiye ağaçlarile r;e'' 
rilmiş bir saha ortasında ve hindis· 
tancevizi koru unun kenannda ol
:lukça büyük, bizim pa\ iyon!ar şek
linde büyü'c bir Polinezya e\inden 
başka bir şey değildi ..•.. Pohua da
h- kapının önünde görünür görün. 
mez iki ihtiyar yerli bizi büyük bır 
ne eyle karşıladılar . 

Pohua ile bu iki ihtiyar yerli b iri
'Jirlerine anlamadığım bir dille bir 
~rlcr şöyliyere!-:: burunlarını biri· 
birlerine doku. turuyorlardı. 

Herhalde Pohuayı uzun zaman
danberi buralarda görmedikleri i
çin eski kurtlardan oldui;.ru anlası

lan bu iki ihtiyar yerli ile Pohua 
burun dokuşturmak suretile opuş. 

mekteydiler. Hasret öpü~mesi!.. 
Ne gariptir ki dünyanın aşk ada

ları olan bütün Polinezyada henüı 
insanlar bizler g;bi 6pil~ hbft\ 
etmemişlerdir. 

'- :(Devamı 'Var). 
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Kadın patlıgan gözi}iıü kapatarak 
korkunç ~ir lıagkırışla gere· kapandı 

Kara Abdürruhman hayret ve j - Beni bırak. Bu işin altından den·işe hususi ve büyük bir mevki/ Birçok züvvarm mahalli içtimaı 
deh§c.~le dona kalmıştı. Bu kadtn çıkmak bana kalsın. Bir kadın ha- vcrdigi halk dilinde de mütcvatir-

1 
olan bu tekke şehrin şark tarafın. 

ne mun:ısebctıc lmradnydı, nasıl disesinitt sebeb olduğunu bilmeme. di. Halbuki Kara Abdürrahman kaç da ve Keşişdağının Gökpınan de • 
gelmişti, nasıl girmişti, nasıl bil - 1 ıeri lazım, kepaze olurum. Haydi kere hünkar huzurunda Geyikba - nilcn mürtefi bir noktasında ve 
mişti? Haykırdı: kaç, eve git, sinirlerini yatıştır. banm ellerini öpmüş, hayır duasını Duğlu baba türbesi civarındadır. 

- Ne işin var senin burada kah- Bir eey oldu. Galiba kadın öldü. almıştı. 
Şehrin hemen her kapısı önünde pe? 

Güzel cariye de haykırdı: 
- Asıl kahpe sensin Kara. Sev

diğin bir kadın üzerine bir aşifteyi 
kucaklamak senin erkekliğine yakı
§Ir mıydı? 

Söyle, kim bu karı? 
AbdUrrahman ayağa kalktı ve gU. 

zel cariyenin üzerine yürüdü: 
- Benden izinsiz nasıl geldin bu

raya? 
- Benden habersiz bu kahpeyle 

nasıl dUşüp kalkıyorsun Kara? 
:Abdürrahman haykırdı: 
- Defol! 
Gülser bir kenarda bir elini be

line koymuş bu hıldiseyi gururla 
seyrediyordu. Evvelki korkusu şim 
dl tamamen zail olmuş, bir kadın 

kıskançlığını tahrik etlen bu lıii.di

seden duyduğu büyük ve sonsuz 
lezzetle bir Karaya, bir gUzel ca-

: l{U.U::.öl.lUl{ ;}ZQS tıp o :ııırıııu .ım: 

riyeye bakıyordu. 
- Ne yapalım. dedi. Sen de onun 

nlkii.hlısr değilsin ya? Başka bir 
deliknnlr bulmak senin için güç de
ğil. Güzelsin, gençsin. Oynak ve ... 

Fakat sözünii bitirememişti. Gü
z~l carin• göğsünün arasından sü -
ra !(' <'·k~rdığl hançeri sağ clile 
hızlandırıp fırlattı ve hançer Gül • 
serin gözüne gömüldü. 

Kadın pathy:ı.n gözüne elini ka_ 
pal'lrak korkunç bir hn;ı. kırışla ye • 
re k pa'ldı. Kıvrandı, bUkiilclü, ka -
fa .. •'lı yere çarparak sessiz kaldı. 

l{ara Abdürrahman donmuştu. 

Sonra seninle hesaplaşırız. Şimdi 

defol buradan kahpe kıskanç! 
- Sus Kara, bana böyle söyle

me! kahpe olsaydım seni takip et
mez, bu karı gibi sen ayrılınca bir 
başka kula düşerdim. 

- Haydi gevezeliği bırak ve de
fol! 

Güzel cariye çıktı ye kapının ka
pandığı duyuldu. 

AbdUrrahman, Gülseri çevirdi. 
Kadın çoktan ölmüştü. Bıçak göz 

Şimdi bu hadise münasebetilc ve Keşişdağından inen Ali Şir suyu 
Murad ve bittabi kendisi islicvab o- kenarında Horasanda doğan Abdal 
lunacaktı. Murad vaziyeti o akşam l Muradm, garb cihetinde ve kaplıca 
c~reyan edenleri hlinkara anlata .1 civarında Abdal Musanrn tekke ve 
cak, iş sarpa saracak, rezalet büyü- zaviyeleri vardır. 
yccckti 

Bu iki şeyh ve iki abdal sultan 
Bunu önlemek. için Ka~~ .. A~dür. 1 Orhanla Bursa muhasarasında be

rahman yalnız bır çare duşunuyor- raber bulunarak duaları, mervi ke. 
du, o da hünkarın taassubundan is- tl · rame erı ile şehri mezkfırun zaptı-
tifade edebilmek. na pek büyük muavenette bulun -

Bu hususta Hammer tarihinin bi- duklarından Fatih müşarünileyh bu 
çukurundan beyne nüfuz etmiş ve rinci cildinde çok dikkate şayan i- gün türbelerini muhtevi olan tek
!ı:adınr bir dimağ nezfindcn hemen 

ı:ahat görüyoruz. keleri bina ederek haklarındaki ka-

Fevkalade enteresan olmasından dirşinashğını izhar etmişti. 
öldürüvermiş ti. 

Abdürrahman söylendi: 
- Doyamamıştım. Yazık! dola:rı bu bahsi aynen alacağız. !simlerinden dahi anlaşılacağı 
Aklına bir şey geliyordu. Hançe- ' üzere bunların birincisi kemali sti-"Karesinin zaptını müteakip ce-

ri çekti ve bahçeye koşarak kenar_ 
daki demirlerden birini çıkardı ve 
yere soktu. 

Onu odamn tam penceresine gö-
re hizalamıştı. Yukarı fırladı ve 
Gülserin kanlı cesedini alarak bah
çeye koştu. Gözü o demire yerleştir 
di ve cesedi üzerine bıraktı. 

Ve pcncer~nin kenarlarına kadt-

. . . künctle geYiklerlo beraber '·aşar 
vamı medarıs ve ımarat kervan _ · ·' · 

' ' 'lı"e ikinci"i ise '·o<Turttan başka bı·r saraylardan ibaret olmak üzere baıı- 1 · J b 

1 l . t . · "dd' k.. şey ekletmezmiş. 
anı an ınşaa ı ccsune ı ıayı va ıı 

ispata kafidir. Müruruzar.ıanla bunların menabii 

Bu inşaat beş sene evvel !zniktc tarihiyesi tamamen tahrifata uğra • 
mışlır. 

birinci defa medrese ve imaret te
sisiyle iptidar eyliyen inşaata te -
fevvuk C'tmekleydi. 

(Devamı var) 

(1) Ab<lal J<climcsi bugünkü dili-
nm saçlarından bir iki kıl koydu, ( ) K Derviş Tusut ve Abdal 1 um-

1 
mizde kuUanrldığı manada. değil -

listlinü başını sıvazladı. Hatta hiç rala zaviyeler inşa ettiren pederine dir. Bu kelimeyle (babaya. kendini 
tüyleri ürpermeden cesedin ön ta- · G imlisalcn sultan Orhan dahı eyik vakfetmiş) manasiyle tariki dünya 
rafına tekmeler vurarak gfıya yere babaya münasib bir tekke inııa et- olup benliğini uhrevi umura bağla-
çarpmadatı hasıl olmuş gibi bereler tirdi. mı~ insan maksuddur. 
yaptr. 

Odadaki kanlan slldi. 
Bütün yaptıklarını tekrar kontrol 

etti. Tamam bir itminan hii.sıl ede. 
rek çıktı ve eve döndü. ,· ~ 
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Soldan sağa: 

1 - Zamanınırzm en meşhur sulh 
adamı. 2 - Birden ona kadar sayı
lardan biri. Mısırlıların ilahların • 
dan birinin adı. 
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- İkimiz şeriki cürüm olduk ve 

müştereken intikam aldık. Hem de 
ne intikam~ Gallua filmde gördüğü_ 
nü kendi hayat hattı sanıyor. Hal
buki o film evvelden hazırlanmış
tı, ona ait değildi. 

Birden aklına gelen bir dü~ünce 
ile sapsarı oldu, haykırdı: 

- I<~akat o film benim hayat hat
tımı gösteriyordu. Otuz günlük öm
riim kaldı lıa? Bunun imkanı yok, 
ben ölmek istemiyorum. 

Biraz evvel, Jer..ırın ziyaretinden 
lince "Ölümü haber veren makine,, 
Oüran hakkındaki hükmünü vermiş
ti: "Otuz gün ilik ömrün kalfü ! ,, Bir 
yanlışlık olduğuna ihtimal vererek 
yeniden kendisini muayene etmiş, 

fakat gene ayni cevabı almıştı. 
Sıhhat.ine, gençliğine, istikbaline 

o kadar emin olduğu bir anda öğ_ 
rendiği bu feci akıbet onu müthiş 
bir yeise sürüklemiş, kendisilc be
raber Jerarı da felakete sürükle -
meğe karar vermişti. 

Jerar, onun elinden Mari - Fran
sı almağa teşebbüs etmişti. Buna 
muvaffak olamaması Hlzrmdı. 

Fakat ne yapabilirdi? 
Öldürmeli mi? Hayır, bu pek adi 

ve pek süratli bir intikam olurdu. 
J erara uzun müddet ıstırab çekti
recek bir intikam şekli bulacaktı. 

Nihayet kararını verdi. 
Makine önüne oturarak kendisL 

ni bir kere daha muayene etti. Fa
kat makinedeki filmi değiştirıniye
rek yerinde bıraktı. 

Her şeyi hazırladıktan sonra Je
rarı beklemişti. Onu muayene et -
miş, kendi hayat hattını ona ait gös 
tererek haber vermişti: 

- Otuz gün sonra öleceksin! 

:xx 

ÖL1l~I YAKLAŞffOR Ne yapacai;;11nı şaşırmış bir halde 
duruyor, ne ölene el uzatıyor, ne 
vur.:ına bakabiliyordu. 

Güz0I cariye, hıçkırarak yere ka
pandı ve bayıldı. 

iki saat sonra hadise şehre ya • 
yıldı, kulaktan kulağa asker ve ga
zi ile Sarya görüşürlerken Kara 
Abdürrahman da dinledi: 

Gazi Abdürrahman diyordu ki: 
- Gülser adlı Karesi hakiminin 

bir nedimesi vardı. Onun hayatını 

şevketlu hünkar bağışlamıştı. Fa -
kat bugün onu pencereden atılmış 
ve gözü pathyarak ölmüş bulmüş-

4._"-~~ 
s 

' 
3 - Her zaman - Vurulan şey. _Hiçbir rahatsızlığınız yok. Sıh-
4 - ltimad edilen • Şürle uğra- hatiniz yerinde, uzvi hiçbir kusur 

Facia. Evin sahibi ihtiyar kadın 
yoluyla memleketi saracnk ve bu cü 
rilm Abdlirrahmanrn. haysiyetine, 
nıevkilne, kazandığı şöhretine ku • 
sur getirecekti. 

Ne yapacaklardı. Kaçsalar kifa -
yet etmez, kalsalar yakalanacak _ 
tar. Blr tedbir düşiinmek lazım, a
ma, bu tedbiri düşünecek Yaziyette 
değiller. 

Güzel cariye perişan ve ynrı mcc> 
nun halde mütemadiyen ağlıyor. 

Abclürrahman zaten kısa aklı ile 
oaha ti.zağı halledemiyccek vaziyet
te. 

Abdürrahman güzel kızı kolların
dan yakaladı: 

- Haydi, diye lıaykmlı. Sen ka.ç. 
- Ya sen Kara? 

lar. Yukardan aşağıya.: 
Neden buna sebeb gördU, aç mı 1-GUzel kokulu bir canlı - Hu

kaldr, yoksa birisi tarafından mı bubattan biri. 
pencereden atıldı. Anlaşılamamış. 

Maahaza tahkikat yapılırken bu 
kadınla düşüp kalkanlar da isticvab 
olunacaklarmış. 

Hem duydun mu Sarya bilmem, 
galiba işin içinde hünkann oğlu Mu 
rad da varmış. 
Padişah Orhan babe.sı Osmandan 

fazla zlihtU takvaya düşkündü. Bu
nu Kara Abdürrahman bilirdi. Bil. 
hassa (Geyikbaba) ya kal'31 çok 

• dü~kün olan hünkar Orhanm bu 

2 - İlave - Sarf • Temiz. 
3 - Adalardenizinde bir ada. 
4 - Hububat konulan yer - Edat. 
5 - Askeri - Mani. 
6 - Yağlr - Yapr. 
7 - Yemek· Girmek fiilinin mil. 

zarilerindcn biri. 
8 - Zaman - 1ş • Fransızcada bu 

iki harf yan yana gelince E oku-
nur. 

9 - Kolun bir kısmı. 
10 - Sinir hastalığı. 

•ıımıırru~ıoo-•[10ım1~'[3]"-
ıri gC>zleri hüzünle buğulandı. Ağır, ağır: 

şan adam. 

5 - Köpek. 
6 - Kırmızı - Bir har!. 
7 - Hizmet - Bir asalet unvanı. 

Harf. 
9 - Arabca. bir harf • Düğüm. 
10 - Muktedir bundan gelir ~ İ

talyanca evet. 

(4 ç E 
1 1 
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görmüyorum. Yalnız biraz yorgun -
sunuz. Fazla çalışmaktan ileri gc-
len bir yorgunluk ... 

Hüviyetini bildirmeden uydurma 
bir isimle müracaat ettiği meşhur 
doktordan bu hükmü almış olma -
sına rağmen Jan Düran y2is ve ke

der içindeydi. 

Jerar Gallua ise akıbetini kabul 
etmiş, ölümü sükunla beklemektey
di. "Ölümü haber veren makine,, 
de muayene olunduktan .sonra evi
ne döndüğü zaman annesine sakin, 
hatta neşeli görünmeğe muvaffak 
olmuş, ona haber vermişti: 

- Jan nihayet hakikati anladı. 

Makineyi istismardan vazgeçiyor. 
Madam Gallua, oğlunu dikkatle 

süzmüş, caali neşesine rağmen on_ 
da biraz gayritabiilik görmüştü. La-

,;; ~'.·b~ro;;,~:<~:~;:~.";~~ı~: ~~Z3"'?"(!!"J 
Buolann hepsı. bulun çocukltJgumun... --.. L-~~=-•• 

lardan buraya gezmeğe ve suyundan içmcğe 
gelenler olur. Fakat otobüslerle bu yorucu 
yolculuğu göze alanlar da gene o kadar 
fazla değildir. Bunu siz de görmüş olacak
sınız; çünkü otobüsler, sizin oturduğunuz 
otelin önünde dururlar .• 

bütün hayatımın hatıralarım teşkil edi
yorlar. Benim hayatımın ufku. onların ma
zisi, hali, istikbali ile tahdit edilmiştir. Bu 
harabeler benim bc~iğim olmu~, bir gün 
de bikes varlığnnm gayesi olacaktır. 
Gizlemeğe çalı5ğı heyecanının te~irile ne

fe i ke<;ilerı:k, bir müddet su tu. Biraz son
ra, daha kırık bir <:f le, de\ anı etti: 
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miyordum. Yeşilpmarda, buralara hiç 
kimsenin sokulmağa cesaret etmediğini 

söylemişlerdi. Binaenaleyh, kimseyi rahat· 
sız etmediğimi zannediyordum. 

- Size buraların tekin olmadığım mı 

söylemişlerdi? 

-Evet! Böyle garip şeyler çok söylenir. 

- Fakat, bu havalide, kasabada, civar- - Doğru ... Burada, yabancılar pek az .. 
daki çiftliklerde hiçbir ressam bulunmadı- Fakat benim asıl sormak istediğim baş-

ğmdan emin misiniz? kaydı: Civarda güzel sayfiye e\·leri, çift-
- Bunu geçen gün, ben kayanın üzerin- tikler var. Bunların sahipleri senenin bir 

de otururken de sormuştunuz. kaç ayını burada geçirirlermiş .. Tabii gel-
- Demek o gün ne demek istediğimi an· dikleri zaman, misafirleri de bulunur, de-

lattuştınız. ğil mi? İşte ben bunu öğrenmek istiyorum. 

. ~-kın Jerar onu aldatınaı;p 
, ~· s()JS 

oldu. Düranın verdigı 
yor, "ölümü haber ve:en bit 
nin susmasından biiyilk 
duyuyordu. iJ 

Beışeriyet böylece bUytiJ 
ten kurtulacaktı. BU~ 
kendi şahsının ne ebe ~ 
bilirdi? Öleceği gUnil b ., 

• reli 
dakikalarında beşerı) 

' de• haber veren makine,, reJ 
nin kurtardığını diişilne 

selli olacaktı. tel"-
Derhal Mari - Fraıt!Sdet' 

derek Jan Düran nezdlıı 
büsüniln muvafrakıyet[(li 

·ıcte di. Fakat buna ne şekı 
fak oldugyunu sövlernedi. . . ti 
bi gene; kızın da hak1k8 

lazımdı. or' 
Bu işler! yaptıktan '° 

gilnleri saymağa ko;ı.1lld~ 
nin 15 mayıs tarihli yaP 
ne kırmızı kalemle ölilJIS 
şaret etmişti. 

*** 
Aradan altr gün ıe<;aıı:: ,İ 
Jerarın dairesinde bit ,.ı• 

tildi. Bu saatte kİlll _, • ..., ... 

Herhalde bir hasta için 
düşilncesiylc Gallua gidil' 

tı. ı~ 
Gelen Mari • Franstı• i uf 

Kederli görUnUyordu .. ~~ 
ile ziraretinln sebebınl I' . e 

- Jan makineyi işletJll 

Hele şunu okuyun. 
Bir a~şam gazetesi 

Jerar alıp okudu: 

MEŞUMMA~ 
1 

Bir hükmü da.ha tee~, 
''Emekli general :rab~ 

on sekizde Krua - BuJ ~ 
zından geçerken suratı~ 
kamyonun sa<lemesine ,-11' 
mıştır. Cirnrdaki bir ~ 
dırılan yaralı, orada, d:a
dahalesine nkit kalJJJ 
tür. 

Tıbbı a.dlide generaılll 
not d('ftcrlndc bb:z•t ~ 
y:ızısiyle yazılmış ştı sa 
muştur: 

"Saat dört ..• Şimdi J~ 
yanından ı;ıktım. ölliJll r' 
ren makine iki saat soJI 1 -
s<>Ylrdi. Güfünç bir tddllı • u 
~ayet dinç ve s1hh•t 
nım. İki saat sonra t/I 
l:ınmı ispat cdcbileceJlll' 

nunum.,, bit) 
Jcrar sarardı, bitkiıı ~ 

tuğa çöktü. Demek JııJ11, 
lemiş, onu aldatrnışU· 

. tL 
ehemmiyet vermemiŞ teB 

Dostunun bu saı:ninıf,ı,.rl • 
pek mütehassis oıan }.~;, 
onun yanmn. oturdtl· ıJJo 

ol<el sefkatle şakaklarınt 

- • Bazan bana .. , 'anki bütün bu dekor, 
benliğimden bir kopmuş pa·ça iş gibi geli· 
yor .. Ü) le sanıyorum ki ben bu harabelerin 
çocu!;ruyum .. Ve buralarda dola5mak hak
kı da yalmz benimdir .. Benden ba~ka biı i
si buraya girerse, ona ~deta dü5man olu

Bu sebeble, benim de başımın belaya gire
ceğini, harabede dolaşmanın delilik olduğu
nu, bundan vazgeçmemi söyleyip durdu· 
lar .. 

- Evet. de 
- Ve size cevabını da vermic:tim; c:imdi Ya bu savfi,·e köc:k ve çiftliklerinde oturan, · ·ne 

" . ., J J " - .Tanın vcmını .ıd 

yonım ... 

- Benim gibi. değil mi? 
- Evet sizin gibi .. Ne sebeb ve suretle 

()!ursa olsun, m::ıdemki burnmn harimine 
girdiniz, size de kinle lı:ıkınam tabiiydi. 

- Böyle bir harime tecavüz ettiğimi, 

sizin sükünunuzu 'bozduğumu katiyen bil· 

- Doğrudur; köyün ahalisi, buraya hiç 
yaklaşmaz. 

- Fakat, acaba yabancılardan hiç bura· 
ya gelen yok mudur? Mesela bir' ressam .• 

- Zannetmem. 
- Civarı iyi tanır mısınız? 
- Teyzemin evi çok yakında oldu~ 

için, buraları hemen kanı kanş bilirim. 

gene tekrar ediyorum: Bu taraflara hiç yahut da, onlara misafir gelmiş bulunan caiz değilmi~ meğer! ıttf• ~ 
kimse yaklaşmaz .. Yalnız, ilkbaharda, ot- hiçbir ressam tanımıyor musunuz? _ Bana yemin et~ d• f'~ 
lar daha y~şil ve taze iken, civardaki bir - Hayır,! ne tanıyorum, ne de böyle mimi sanmıştım. Belkl ııt 
çiftliğin çobanı davarlarını burada otlatır, bir ""Y ic:ittim. d k · • d .. fak ~il 

'S" " Pr en samımıy ı. 1-r-. 
i~te o kadar.. - Halbuki, ben yokken birisi gelip tab- rnrclen karar vPrrrel< 

- Fakat, başka bir ressa.ı"ll da, benim gi· Jo..rna dokunmuş .. Bundan eminim! \'e bu tı. G!'.'nç kız sordu: ye 
bi, btır<\dan ho~lanmış olamaz nu? işi yapan, hiç de mesleğinin acemi:;i değil! _ Ne oldunuz? 11ere 
Düşünceli bir tavırla başını sallıyarak: - Eh, mademki eserinizi bozmamış, ü- sunm:? 1' 
- Hayır, zannetmem, dedi. Zaten Yeşil zi.ilmcyin! - .Tanın Ynnın'.l· oıııı" 

pınarda fazla yabancı da bulunmaz. Yal- - Doğru .. Fakat, bu işi kimin yaptığım 1 cağım 
nız pazar gOhleri lzmirden ve civar kasaba· bilmek isterdim. (Devamı var). 
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' tlrılat 
HınçakY~~··rikW~~İf~~~- bÜtÜ~ eli Y··;ilAh tutan Sanki olnııyacak şey nıi? 

Yazan: Svetoslov Minkov Çeviren: Suat Derviş 

."ıı,, Hınçaklan asker telakki eder 
birid .Cakza 
ıtr, i:~ıle, diğer· r ı ~ fırkamızın ı 50-60 reisimiz vardır. Bımlarm ted- •ıi düşiinerek bu hazineyi birkaç mis 
/oıı 1

. taraftı 1 h~r~çte olmak ü- birli idareleri ve bilhassa Avrupa .'i telakki etmekte haklıdır. 
" llfııc l mesaısınde l l b . . . "Ghi. e er ga . n ıası o- şu elerım ıdare eden arkadaşların 
llrı, ~1!11aı ı.ıe ~.er~ızin talıakkukım yüksek sosyetelerden ve malıafili a-

"ıq" ımzı t ler · · · · 

r . .. : il cumhuriyetinin lıu

dıtllarını bwada tayin etmek iste
rim. Gayemiz, bize ait olnııyan top
rağ~ el uaztmamaklır. 

Yeni keşfedilmiş, bu fantaskop 
denilen 0.letle bazı medyumlarda
ki gibi bir altıncı hisse lüzum kal
madan istenilen şeyi görmek 
mümkün oluyordu. Bu aleti icat 
eden Holandalı mühendis Van 
Tr.oiden icadıyla Avrupa ve A
merikada milyonlar kazandı. 

Ademoğlunun suiistimal etmi· öğleyi geçmişti ... Hava tahammül 
yeceği ne vardır. edilemiyecek kadar sıcaktı. O-

Zamanla insanlarda'lti bu fan- damda oturuyordum. Fer.deleri 
task::p merakı öyle bir hal aldı ki tamamiyle kapamıştım. Alnım

bununla arkadaşlarının hayatla- elan ter şarıl şarıl akıyordu. Bir 
r:nın en mahrem sahnelerini gö- elim fantasko:-pun düğmesinde, 

zetlemeğe başladılar. Artık öy· mütemadiyen iyi bir mevzu teşkil 

le sahneler seyrediyorlardı ki bu edecek bir fikir aramakla meş· 

hal sadece ahlaksızlık oluyor.du. guldüm . <Jııc ""Yor ımızı arttır. lıycden dostlar ııe hamiler edinmiş Fakat zavalh sonunda çıldırdı.. 

Ona bir fikri sab:t gelmişti: rıq t' bir tıok; bulunmaları, dahilde de güvenebilc-
la"4~tsini ist:r~ın t~mamile teba-1 ceğimiz elemanlar olması idare tcş. 
liisı 14kıınııa ,ız . . Bız bu gayenin /.:iltltımu.m bir devlet trşkil<itı ka-

St. François'nm ruhunun kendi 
Sanki bütün evlerin duvarları Birdenbire, her halde sıkıntı

camdan oluvermişti. Canı isti yen dan olacak, a'klıma şu fikir geldi: 
herhangi bir meraklı insan başka- üç yüz sene sonra bu~ürıü na· 
larınm odasında geçen şeyleri o- s·l geçirecektim?. 

içine girdiğini tutturdu. 
aııııı ı ı._ , .}anı kiiçı·l· k E d . ·1 . ld ~ llıası e,.7ar h .' . . rme ar ımmıyet ııerı mesı o ııgımu gös· 

llıaıı llda lıerJıa ~rıt.aı aleme doğ- tcrmcğe kafidir. 
de 1 11ııy1z:ı ngı bır nıilletitı düş· 

Dleıİdir · Muhatabımız 0 1 l"alnız şu kadannı söy!emek iste-
~lll 1'ıtı,,İ Iİbdüthamit salt 

51;ıa;. 1 
rim ki, Avrupa şubeleri dalıildc ':i 

LQ~ı da e~etin sahibi olaanal 
1

1 
•

1
z teşkilatımıza duyduğu emniyet ve i-

ıı11ıı • Oled n s am . 
"4 ~bir b en rıkarmış ı•e her- tımat dolay1Sile bizden daha mamul 

ldd;h ayrağa istiııas ld ~ görünerek biran önce ermenistan 
to, ""ed b' ı o ugu· 

'Oda.. e ılen millet k d . • b gayesinin tahakkukuna fiilen atıl-
roı.. •• k en ını ıt 

Aras lıaı•zasının şarkı ve Fırat 

havzasının garbı cmıe11istanıydı. 

Büyiik A11tokyosım Zaraya verdiği 
krallık Fırat crmenistam ve yani 
Küçiik Erme11istandı. Zara bir çok 
şanlı muharebe (!} ler yaparak l\fid. 
yalılardan mühim miktarda arazi 
aldı. 1 ki Ermenistanı da tevhit e
derek büyiik bir krallık yapan ikin
ci Dikran 1\. apadakya taraf [arına 
kadar Jıududımu tevsi etti. Şimal 

Maamafih bu mühendisin ba
şına gelen fel.3.kete rağmen fan· 
taskop beşer dehasının en büyük 
zaferlerin.den biri olarak kaldı. 

Bu alet en gizli şeyleri bile mey
dana vurduğu için artık lUgat 
kitaplarından (sır) kelimesini kal
dırmak icap etmişti. Mukaclderat 
de!'lilen bu zalim kuvvet artık if. 

turduğu yerden rahat rahat sey- Alet:n adesesine göz~erimi di-
redebiliyordu. kerek: 

Hududu olmıyan bu tecessüs ve - Nasıl geçireceğim? d~)1'! tek· 
ahlak kaidelerine hiç uymayan bu rarlıyordum .. 
umum casusluk karşısında kL 
lisenin susmasına imkan yoktu. 

Papaslar bu muzır aletin orta
dan kalkmas nı istediler. Papa~

l<:rdan sonra hususi ve içtimai 
he.yatlarının herkes tarafın.dan 

bilinmes:ni hiç te istemiyen bazı 

politika :damlarının sesleri yük
sclJi. 

Birdenbire fantaskoppun ayna
sı ay.dınlanclı ve gözlerimin ö· 
nünden garip sahneler dokı son
suz bir şerid geçti .• k "f'llıığa ıtrtarabilmck . . mamızı istemektedirler. Avrupa şu-

1 trıııe .. : . başlamıştır. il lıbçıt~ bcleriııde faaliyetleri söylenen ı e 
!as etmişti. 

OJıı.. '" ... il a u sury•esi;ıi zapetti. 
~..:·'flıı/1 "'1 eti altı ·vu"z l'k ınuraffa.':t;•ctinıizin talıakfwkunda 

Dünya yüzünde esrarengiz ci
nayet, meydana çıkmamış aşk iha
netleri ba~a gelen beklenmedi!• 
hiıdiselerden eser kalmamıştı. Her 
evde bir fantaskop bulunuyordu. 
Fantaskop merakı sart bir hasta-
1 k gibi bütün dünyayı kaplamıştı. 
Kimse, bu alet vasıtasiyle meçhu
liit aleminin küçük penceresine 
mütemadiyen göz atmaktan ken· 

-~k Salt • J sene ı • • . . . 
aldır anatı içinde b. b .1 wul olacaklarına kanaat getırılen Biz bütün bu yerleri istemiyoruz. 

l'alııız kiiçük ermenislanm ihyası
nı istiyorıız. Bugüııllii ermeni mil
ietine bu kadarı k<ifidir. Iludulları-

lt'tirıııe ... ~ağa cesareti ıkrland 1 
e eşhas arasında vaız J.f ardiros, Ta. 

e, . "•ıı a ' ın an 
irıind ı·e işinde .. ' .. d !aslı Debağyarı Agop, Papazyan 

~!111~ti1 el've hiz1~ıetı'nd gucdun e, Mığırdıç tıe Karagöz oğlu Artin, 
oq• • aı e eı•am 
b 1 tarih· nız son dün h .d. Varnok oğlıı Kapriyel ve Gironlu mızı zatrn tarih çizmiştir. 
4Yrak ,,1 0lan nıilletle ya a.dıse· Karabet, Sekrim, Mamas, Agop, 

llıaıı vernıe , . re yenı en Bf!iyorsumız ki tarihte ermetıis. 
lo,," '1"1tııi Y.1 ıcap ettirdi~i za - Mihran, Mıı.~u. Arlin gibi arkadaş· lrmııı mahvına sebeb olan ermenile-
· ... ır l>ıı[l r ' larmnz tıe bunların başında da T ~-

faali "11§ gibi b'e ı de tarihini can ri>ı krall.k lıatJzasmm küçük küçük 
prcnslillltrc ayrılmış olmasıydı. k"ı )ett geç .... ır (emeli halis!) le mayan, Kaya yan, Andon Reştımi, 

1;_, eı.... ·"ış ve b' . Eliz gibi büyüklerimiz vardır. Av-
•qz,, ... "1§, bu .. ~ ır mıllel teşek- O zaınaıı ordıı da tesanüdünü kay 

belli Bu tarih tecrübesi bize gaye
mizi1l tahakkukuna krular kuvvetli 
bir elin idare başında hakim bulun
ması liizımıımtt ilıtar etmekle ve bü
tün lfınçaklarm kayıtsız ı•e şartsız 
itaatini istilzam eylemektedir. 

dini alamıy.:;rdu. 
Dünyayı bu kadar saran bu 

fantaskop. hakikatte neydi?. '- ·rı) d "" (lJ rupamn Jıpr yerinde bir tesf!kkül Jıa-
lfT" • e11ı· . ınçakyan sos;·a- • 1 ı/e 1 

1§tir s /inde kendine mesai nıelcei bulmuş d"' opıa · osyaiizme gaye-
lo~:~nı Yok~n ermenilerin hiçbir lltnçaklar gördüm. 

"ıQlli "'"ön~· Ancak bu gayC'·in Fıra/ ernıenfrlan cımılmriyetini11 
İ'\kıp Ve 'ı<ıili "~ geçecek her tiirlii tr~r·kkiilünde bu zengin ve müstalı-

Bu, mik'ap şeklinde bir kutu
cuk idi. Yalnız dibinde bir ayna· 
sı vardı. Bu kutunun iki ucundan 
nihayetleri birer ufacık mıkna
tıslı c:ı.m parçasiyle nihayetlenen 
incecik birer madeni teli çıkıyor

0111ııık 01>ıaıısız bir §Ckilde sil sınıf bütün servet ve vesaiti ile 
~" . . da v ·ı . d. '°l ıtıbıırıa, azı emız ır. vatana geleceklerdir. 
~"raııı 0nc .. 

Buııa göre vazifeyi komite eline 
almıştır. Bugün idare manzarası 

asla bir cwıılıuriyct sistemi değil

dir, falwt, lıeııüz tecessüs etmiş bu. 
lwnuyoruz. Tcessiisiimiizde gayemiz 
katiyw değişemez. 

Ju. 
~'kk~ıı ız 11/e e duşman olmadan 
eord~ tı'den b şruttıı. Nitekim te. 
rıltdıı tiz, fakat llzılarında bıt gayeyi 
Tak 11 rtko, ' bazıları da işi çığı-
t :,al arak 
~ıq. llız o ve gayeyi unııla-
Q oıd •. • S1>ıan1ı d l . .. 
çllıak "gu kad ev etı:ı c 1 :1uıız-

lor1ıır 111
11 başk ar ~iişmanca rahne 

~"b,1 • .ezc~,,,1 a bır şey diişiinmii· 
rjkıı trı boy/ ~ lı.farsilya ve Atirıa 

I dııı ~"beter1·e~ır. lngiltere ı·e Ame
'lf rı ı ıse · • au, Q ledi[ ışın bir hak ııe a-

et '>lesi · · 
l%1g 3arfetnı k ıç~n gayret ı•e fa. 
~~tf' 111"ızın ~ ledırlcr. Da/ıildeki 

ı. 11aayY" a henüz bıı t'adideki 
"ilı. ıtn etm · 

Gıır 'llllıikl'l emış bulunuyor . 
..,, latco etmeni ·ıı . . . 
·'Ilı b sonr b. mı etının clıne 
''~11ıei'4nuyo~ ır tarihi f1TSat gel· 
17t b tıe ist'k.l !J.u fırsat ya ebedi 
ı. _ etıfa 1 alı · · 
..qd~ n olnz mızı, yalıut malll 

a" ~Qssasi amızı mucip olacak 
Jtııı~ıı 1fı./et gösterir. 
<itı a llrzedÇak teşkil<itı şöyle bir 
~ ıceri11ı· er: 

!ırk il var k.. .. 
' b ııcık h '. uçuk ı·e miiteı.:azi 
~ "" alınde , ~ 'lcııa J/4k o.masına rag-6'' 'll14s:~eller~e. mamul oldu
)~,1. "t""- §eraıtı coğrafi içinde 

ııı; ..... t'e b'/ 
'ılıııt Pi tıa · 1 hassa dünya si-
'i 'Ye zıyeti 1ı· . 

)Gti 11tlla a ıresındeki nıü-
ı.., Ye,, ran el . 
"llw:. Je 111 e geçmez şeraıtı 
ı..;_"" o 0zhar 
~lir tdlllar k olduğuna gim 
'~ ıı~ lfıııçak . adar kuvvetli sayı
~~ h ıkla Yan komitesi ,bütün 
~Ilı ~t{Jer.13~ 11111rak/an a~kcr te. 
d. e "".. ız buna . 
"" ~ "'kseıı an gayrı mual· 

l'ofı011 ~sediyolih askeri kuvı:etimiz 
er, y da ıtıu rıız: Bu fırka bir ta· 
'ıı~ ap'lbite;ıkazanı rcte nıı;lıarcbe-
lı ıır k e uf ak f k r. a "11vet[ a at seri ı·c 
ılı k k erfo lak · · · r,lf "ı.ıı•eıı vıye cdılmış-
lııtı.. er birin· er (komite çeteleri) 
~ ''IQljk ııı ba 
'lij 1 

1 osl>ı . Şında şohretleri 
c, 1111 anı Ye>•. 

P~(),,, çakla 1 sarmış kuv-
l0r ·•ıeı,ı' r vard · , G/tq ıl kar· . ır. Sılithımız 
lıııı,., ıı da ıı mıktardadır Bir 
I "'14h arkaa · 
"tiıı 1 ere'>ı aşımız Tomava. 

'"'- 'red Zetıccs . 1 . 
l·"lls tı e ııe A'>l ~ mac anı E/izin 
'''% e faa/i erıka,'fa yaplığ 
Ctt. IJıl'ld Yet 11 l' . . 
"~o on ö c ıccsmde ışc 

lto biı~ Ve si'~hce mü/ıinı miktardl 
1 oııır· &(l as h' d .... 1ti>n a ıp olacag·ımız 

'" .. ,. t . 
~tr· '~k·ı.-

ı\Jadam Eliz, vesaiti Jıarbiycmiz 

için muktazi biitçeyi gayemiz dere. 
asinc isal için geceli gündüzlü me
sai sarfetmektedir. Bugiin elimizde 
beş bin altına yakın paramız mev
cııttur. Bumm iiç bin allınını biz
.!al madam Eliz tarafından temin o-
lımmuştur. 

Diğer miktarı da azanın aidalrn
dan ve Jıır:tsi teşebbüslerimiz neti. 
celerinden hasıl olmadır. 

Ve nihayet komite ga;}'cmizin t:ı· 
Jıaklwku için her Ilınça/:lımn ha
yatını tıe mevcudiyetini ı·akf edecc[,ı 

Bıındaıı soma yapılacak işlerin 

de esasını çizmelı islerim. Bilhassa 
Ro,"'en C;;,ıalıirC:yan arfw.Jr-·· .. · ·!~ 
tasııip ve telılifi cümlesinden bulıı

naıı ve çok makul olan bu işler ta
'ıa!dm!~ etmedikçe faaliyete geçme
mize im!:a: ı yof.tıır k.aanetiııde-

Bu cam parçalan, tıpkı radyo 
reı: eptörleri gibi kaoçuk kulaklar· 
la şakaklara tesbit ediliyordu. 
Bir kaç dakika düşüncelerinizi 

bir fikir üzerinde temerküz et· 
tirmek ve karşınızdaki adeseye 
clikl:atle bakmak lazımdı. 

Bir kaç cakika sonra kutunun 
iç:nde1d i'.ynada büyük bir ber
raklık içinde di: şündüğünüz §eyi 
E0rmek mümkündü. 

.l\rtık bin bir gece masallarımn 
sihirli aynası da hakikat olmu~yim .• 

(Deı•amı rar) tu .... 
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hametin bir timsalisini.:: ... 
Rolan boğu:{ bir sesle cevap 

verdi: 
- Görürüz .. 
Rolan, ayaklan dibinde inl:

yen şu sefil ve rezil mahluka 
karşı kendinde derin bir nefret 
ve hiddet duydu.. Haydutlara 
dönerek: 

- Aziz arkadaşlarım, dec1i... 
Sizin önünüzde, bu adamm ba
n'\ yaptıklarım anlatarak b:r 
hüküm vermenizi istiyeceğim. 

Rolan, sakin bir sesle har şe
yi analttı .. On:ı nasıl yardım et
tiğini, onu nasıl hayata soktu

' :.mu anlattı. Neticede: 
-Biliyor musunuz, dedi, bu 

alam kerr..:isine yaptığım bu iyi-
1. dere mukabil beni ne suretle 
mükafatlandırdı. Babamın clelı

~ : tli bir işkenceyle gözlerini oy· 
durttu ve çıldırtt· . Annemin ö-
lümüne sebep oldu. Beni otuz 
kadem yerin dibine diri d:ri at
tırdı. Beni nişanlımdan ayırdı ... 
Onu kendisi gibi vahşilere ver· 
dirdi.. Velhasıl beni felaketten 
f ~lakete atmaktan b:r türlü ken-

yi daha mahvetmek isted:ğini 

öğrenerek, buna mani olmak için 
kendisini buraya kadar getirdım. 
Şimdi soranın size, bu adan.a 
ne yapılmalıd r?. 

Bambo inledi: 
- Afi Af! .. 
Çete re:slerindcn biri 

vereli: 
- İdam edilmeli .. 

cevi"!J 

Diğerleri de bu hükmü terc<l· 
düt etmeden tasdik ettiler. 

r:.~lan sözüne devam ederek: 
- Evet! Fakat o da benim 

gibi azap çekmeli ve sonra işken· 
cc içinde ölmelid:r. O da benim 
gibi inliyerek, ağlayarak vak ti
k beni atıldığım zındanlara ben 
ziyen bir yere atılarak geüert:ı

ıneli C:ir. Kendis·n:n torunu ola-
b~lccek genç bir h"'lZI sevmek ha
basetinin ne kadar şeni bir ciııa· 
yet oldu~unu öğrenerek ölmc
li..lir.. 

I!olan bir adım attı. Sonra: 
- Bambo, dedi, vaktiyle ba-

na yaptığınız gibi ben de sar.a 
hayatını bağ şlıyoru:n. lima c" a, 
p bulunduğun zından içinde ö
leceksin .• 

Dambo ulur gibi b:ı~ırdı: 

Ben, büyük (Unikuc) otelinin 
tırasasmda oturmuş ö~le yemeği 

yiyordum.Yemeğim .de şundan ilıa 
ret: Hidrat dö Karbon talıletl:rile 
feza ezmesi. Yanıma garip kıya-

Nihayet toplanan beynelmilel fetli bir adam yaklaşıyor. Bu a
bir b:ngre bu aletlerin vasi mik- elamın tam dört çift efi var. Or
y.:sta imali ve istimaFni şiddetli zun ve üstüvani bir kafa ve u. 
cezalar koymak s~re.tiyle men- ı zun ve iistüvani bir. kafa ve bu-p 
eden mukarrerat ıttıhaz etmek run yerine uzun bır hortum taşı-
mecburiyetinde kaldı. yor .. 

Maamafih bu aletler büsbütün Yeni gelen bu garip yabancı ec-
Je orta.dan kaldmlmarı ve polis ni seiamlıy~r ve elini hava} a kal· 
tarafından ve bazı hususi işler dırarak esperanto lisaniyle: 
için 'kullanılma'.>ta c!evam edildi . - lsmim M. Linç'tlir, diyor. 

Bu suretle insanlar bütün ah· - Memnun oldum, efendim, 
vali hususiyelerinin herkes tara
fı.."ldan acık bir kitap gibi okunma
sı derdin:len kurtulmuş oldular. 

bir emriniz mi var? Bay Lin~? 
- Utarid.deki i~sizle. e yar<lım 

edebilmek için tertip e2ileıı bü
yük piyango biletlerinden Er ta· 

Ta eski zamanlardanberi mu· ne almaz m sınız?. Piyango lıu

ha::irler fantezi eksikliğinden müş gün çekilecek?. 
tek:dirler .Tabii bendeniz de o 1 Bu kırk ayak kılıklı her"fi a· 
"husi işler için.'.' fan~askopa ihti- d.:mi .. itimatla baş~an ay. ; a 1.~Jar 
yacı olanlar zumresıne katılmış suzdukten sonra c~vap ver,yo-
idim. rum: 

Yani bu aletler, bir türlü elime - Birinci ikram"ye nedir?. 
geçireme.diğim mevzuu yakalaya· - üç kilo teleplazm... Bunun-
bilmek üzere sıksık tabarriyata la bir kaç saniye içinde istcdiği
'.i'kıyordum. 1 niz ruhu karşmızda tecessUm etti· 

Gene b:r gün böyle fantaskop rcbilirs;niz .. 
içinde mevzu aramak aklıma gel- - Pekala! O halde bana C:a birt 
di. bilet veriniz bakalım?. 

Bir temmuz günü idi. Vakit (Sonu y:ırın) 
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det te böylece kalarak, dalgala· 
rın gürültülerini dinliyerek o
yaıandı .. 

Her şeye rağmen kendisine 
de merhamet etmemeli mi.ydi? .• 
Onu otuz metre yeralt na diri 
diri göındükleri zaman acaba 
E nperya cnun bugün duy<lu. 
ğu ıztı r:ı 1.;ı duymuş muydu ? . 
Babasını, an:ısını tür'.~i iş

ke:ıcelcre maruz bıraktı1dı:ı za
man acaba h:ç biri şu l:a ·:arrık 
bir acı duymuşlar mıydı?. 

Böyle dü§ünüyordu. Nihayet 
boğuk boğuk: 

- Hay;r, hayır, cic.~i . Cn<lan 
bahseclerncm .. Ona ~u ka ·aıc l> 
Lır kcıbcı!.ıat bulamam.. O be. 
nim için muhak~ak a;ıamıştır. 

Boğazını der:n bir l!~ ;kınk 
gıuıkladı. Başını Vencdi'. .tcn 
t:ı.rafa çevirdi.. Şehin:leki ı:ık

lar, yavaş yava§ eksiliyordu . 
Tekrar gezinmiye ba~la:lı .... 
Çok geçmeden §afa'k attı. Gc· 

mi kaptanı, b.üy~• b:r hürmet 
göstererek kenclis:ne yakbştı: 

- işaret vcrmiye l ..:zum var 
mı efendim, diye _sordu. 

Rolan başıyla: ··~vet !., de-

di. 
Bir saniye sonra ~emin!n 

leyen sahiller şimdi tamamiyle 
gorunuyordu. Bir kaç dakil.a 
içinde, sahilden buhara benzi· 
yen beyaz bir bulut belirdi. Ge
miye kadar gelen, bir taraka ;;:. 
dildi. Bu ses iki defa daha tek
rarladı Gemiden de cevap ve • 
rildi. Nihayet kaptan göründü: 

- Yanaşabiliriz efendim, de
di. 

Tayfalara bazı emirler ver· 
di. Gemi derhal sahile doğru 
sür'atle yol aldı. Yarım saat 
içinde demir atılmış. yelkenler 
indirilmiş bulunuycrdu. 

I~aptan sordu: 
- S:zi b:.ır~a bc1:1i} eyim mi? 
- I:ayır, vakit geç;rııı eucn 

Vene :i,: e d:.::1ece !> .. :n '.. . 
Geminin 1ilikasr indirildi ... 

Bamb: , lıaJlı bu1 ..: nd ..:ğu g:l:.i 
kayı Ja ~~n:.ılc ..ı. Çehresi mcra::
mış görünüyordu. Gözleri sı::ı, 
sıkı kapatılmı§ . yalnız nefes aia
b:lmesini temin ;çi.1 abız yeri 
açık brrakıLm~t . Kar<:da te:di
yen kapalı arabaya tı:nlıp ta a:-a· 
ba hareket ctt:ği zaman filik:ı 

yeni .len gemiye dö nmü~~ü. :Ca 

defa <la Biyan!~ayı 1ı:araya çıka
raca ':tı. 

t 
1"ı 1/ 1&(llın . 

/bir ~ er biti a emnıycJinizi rica 
oıı ..... ıy'llet. a Yrı bir kunct av-

,,,,~ ı ha[' ' · 
er (!J ınde bulımmı ı•a 

c!ini alamadı. Ben, yapılan iş

kencelere ve zulümlere rağmen 
kendimi o cehennemden kurtar· 
dım. İlahl adaletin ne demek ol-
duğunu bu alçaklara gösterd~m. 

Bütün bunlardan, bütün yaptık
bp yetişmiyormuş gipi bir aile-

- Bu haksızlıktır. Yaptıkla• 

rımı ben yalnız başıma yapma· 
mıştım .• 

grandi direğ 'nde s~yah bir fla. 
ma dalgalan.dı. 

Rolanla birlil>te ı;:;;ıhile ç.ı!:tı

lar, açık bir arabada onlar yer
leştiler. Aralıa s:.ir:~tle haı ekct 
etti. Saat dokuza .doğru l:ü~ük 

bir kasabaya geldiler. Eahse 
erme ·ı 

- 111 erden toplu 
Rolan birclenbire 

bağır<lı: 

m':lrararak Bizzat Rc!an, üç defa ar. 
kiyüz ateşledi. Etrafı çevre-
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Yüzbaşı Benna. Bir Lokantacı 
kaı: sının 

dahiyane f ıkrt 

-lll•~ Ti 

Fransaaa· çok heyecanlı bir casus fiJmi gösteriJiyor Casusıuk sanılan 
iş ~il iUnç bir 
ueı; ce V•·rdl 

Meşhur Azmak bataklı' 
Okuyucularımız yüzbaşı Be

novayı gayet' iyi tanırlar. Şarl Ro
ber Dilna'nın bu casusun macera· 
!arını anlatan romanı "Matmazel 
Şeytan,. ismi altında gazetemiz
de tefrika edilmişti. Okuyucula
mızın pek beğendiği bu maceralar 
sinema meraklıları İJi.in de meçhul 
degiLdir. "ll::inci Daire v.e "Kurd
hır b::ğuşuyor,, !ilntlc· i bu mace-
1'.aları aı:ılatır. 

gösterilmeğe başlanan bu filmin den polis müfettişlerine göre 
ismi sadec.c yüzbaşı Benovaciır. J trende bulunan bütUn yolcular 
Ve bu rolü eski filmlerde olduğu şüphelidir. Yüzbaşı bu adamlarla 
:ibi Jan Müra oynamaktadır. konu~ur. !_çlerinde kumral bir de 

kurutuluyor 
kad n var .. Yüzbaşı konuşurken 

bu kadının bir şantöz olduğunu 

öğrenir, pasaportuna göre isni 
J ermen l\ıtarnidir. 

Viyanalıların çok zeki olduk
ları ötedenberi söylenir. Bilhassa 
son günler için.de Viyanah bıir 

k:7.dının yapmış olduğu bir açık 

gözlük, bu vals şehrınde yaşayan 
insanlann ne büyiık bir zekayc ma 
lik olduklarını bir kere daha is
bat etmiştir. 

Bu bataklıktan kazanılacak 12000 
münbit arazı köylüye taksim edilectık 

Aydın, (Hususi) - Aydına ekslavatör makinesini 
2 - 3 kilometre mesafede me~hur montaj:na baılaıftıştır· d 
Azmak bataklığı vardır. Bu ba- Ameliyeye buıünler c 

Tren Akdeniz kıyısında Sen 
iRafelde durur. Ilık bir hava, açıl
ruş çiçekler. Vüzbaşı, prensin çe
:: tarafından sıkı bir surette ta
;ı::.:n.:t edildiğ~nı farkc.dcr. Diğer 

taklık kış mevsiminde 12.000 bek- caktır, ~ 

tar araziyi ıu altında bıraktığı Bu lcanal kurutulıın"ll' 
gibi, 3000 hektar .araziyi de yu dmın sıtma membaı 0 

kI§ batak halinde bulundurur. hektarlık pamuk ya~ 
Bu filmler ve Tomanlar yczba· ı 

şı Benovayı milli bir Fransız 

kahramanı olarak Lüttin dün} aya 
tanı tm·ştır. 

Zekası, insani hareketleri, da
ima dütman casuslarından üstün 
olarak anlatılan cesareti, hiç bir 
tehlikeden yılmaması yüzbaşı 

Benovaya karşı her tarafta bir 
sempati uyandırmıştır. Bu kadar 
şöhl'et, eserin aleyhine sayılacak 1·azba<ı1 Beno,·a roli.inde lıuı Miira 

.araftan prensçe sipariş edilen ve 
nemlekete müteveccihen yola cı-

~a,..ılan miıhimmatın yolda meç
hul eller tarafından berhava edil-
:!iğini de öirenir. 

Yüzbaşı derhal i:,e başlar •.. 

Açık göz kadın, bundan bir 
n.üddct daha evvel bir lokantacı 

ile evlenmişti. Kocası mahir bir 
lokantacı oLcluğu halde her ne
dense dükkanına fazla müşteri 

çekememekte, lokantası fevkala
de mükellef ve temiz olmasına 

ırağmen sandalyeler daima boş kal
makta ve tabiiki yeni evliler miiş

külatla karşılaşmaktaydılar. 

Bu batakl.gın enharı sagire 
kanununa tevfikan kurutulmasına 
mükellefiyet usuliyle te~ebbüs ~

dilmiş. fa1cat muvaffak olunamıya
cağı anlaşıldığından Bayındırlık 
Bakanlığı tarafşndan projesi Ay
dın sular i.daresine yaptırılarak 
35.000 liraya muteahhide veril-

miştir. 
Müteahhid kazıda kullanacağı 

cins toprak kuru 
sift~sinin sabaniyle aJdl 
olacaktır. 

Bu ba ta.'klı ğt . 
Aydın - Muğla şoae.S ı)I 
kiL::metre uzunluğunda 
açılarak ıular Koç~~ı~. _Jd 

Osmanbükü köyü onuıı--
dereıe akıtılacaktll"· 

bir noksan gibi telakki edilebilir. 
Çünkü romanı o1cumafa başlıyan Filmin ba§langıcında yüzbaşı 

kari veya filmin ba§langıcını yı Ak.deniz kıyılarına doğru gi
gören seyirci bu maceranın so- den bir trende görüyoruz 1 O her 
nunda yüz başı Benovanın mu- vakitki gibi zarif, kuvvetli ve 'ken
vaHalt olacağını evvelden bilir. dinden emin bir haldedir. Bu se-

Evvela infilakın sc:J:ıeplerini öi
ırenmeğe ~alışır. Prensin meyva 
ticareti yapan bir genç kadınla 

münasebette bulundugunu haber 
alır. Prensin satın aldığı mühim
matı götüren deniz tayyarelerine 
bı. kadın tarafından sepet sepet 
meyva hediye olarak gonderil -
mektedir. infilakın. bu sepetlerin 
i~er:sinc yerleştirilen meyva 
şe1clin.de ve biçiminde yapılan 

bombalardan ileri geldiği anlaşı

ilır. 

Lokantacı, vitrine, en güzel 
yemeklerini, süslü böreklerini ko
yarak nazarı dikkati celbetmeğe 
calıştıkça, yolcular büyük bir 
israrla onun yemeklerine iltifat et
miyorlardı. 

lzmird! ~ 
:;::tc :;3!in::;:~:tı;r;:;t:: hasta it gı 
larak yalnız yemek yemeğe bqlr Komisyon kordonu 
yorlarmışı... ihracat için Vek 

Bu vaziyetten ç.~k müteessir o
lan karı koca, müşteri temini i!iin 
bir çare aramaktaydı1'ar. 

L-.>kantacı elinden geldiği kadar · beki~ _ emır 

müşterilerini memnun etmcgc, ne. l . (H .) _ f: 
Bu, merakı ve alakayı azaltan fer kendisini bu seyahate mecbur 

bir sebeptir. Fakat buna rağmen 1 eden vazife muayyen.dir. Fransa
yüzbaır Benovanm maceralarını ya dost bir develte mensup prens 
anlatan romanlar zevkle .ckunur, Yovakim Akdeniz kıyılarındadır. 

bu filmleri gösteren sinemalar da Prens aleyhinde hazırlanmış bir 
tıklım ttklrm dolar.. suikasd var.dır. Ve !YÜzbap, pren-

işte bu sıralarda lokantacının 

karısı bir gün Viner - Zeytung ga
:zetesini karıştırırken küçük ilan· 
lar arasında evlenme kısmına gö
zü takılmış ve dahiyane bir fikir, 
§:mşek gibi aklından geçmiştir. 

zmır, wıusı 

fis yemekl~r hazırlamağa gayret . b 1 ·-.ıe . zın azı yer erıııu 
ettiğinden evlenme namzetlen lo- •. "1 h talı~ 

. . .b .1 t k goru en pp as ıı;-~-" 
kantayı güzel bır .ıntı a ı e er - d tl' .. d 1 tedbirP" . e ı muca e e • 
ed.iyo:ıar~ş .. _Bu §e~ıld~ lokanta tı. Bu tedbirlerin 'kısı 'rjt.,, 

Yüzbaşı, kad·ru tevkif ettirir . 
Bu suretle ilk mesele halledil
n.iştir .. Fakat prense suikasdi ha
zır la yanlar ki:n?. 

nuthış b .r ragbet gormuı ve her I dal .. · ·ımu··" !>" 
d 1 

_ b ,_ ay arı goru :.• 
g .. n bütün masalar o maga aıı...ı· .. k d 1ı: 

Bunun içindir ki meşhur Fran- sin hayatına nezaret etmek ve onu 
sız rejisörü Moris Kanyon, bu ölümden kurtarmak v.azifesini ü
zatı yeni bir filmde göstermekten zerine almıştır. 

- muş, mevzu or on 
mış. Vilayet sağlık zabıta91 

Derhal kağıt kaleme sarılarak 

ilanda gördüğJ adreslere mektup
lar yazmağa ve evlenme taleple
rini kabul ctt'ğini bildirmcğe baş

l<~mıFtır. 

Lokantacının muvaffa'lnyetinde- nu kordonu kaldırrriceJl 
ki sır nihayet bir kaç ıün evvel d. 

korkmamıtbr. Pariste yeni Yüzbaıı ile beraber seyahat e- Yüzbaşı trende rast geldiği gü
zel kadınla münasebetini kesme· 
mi~tir. Bu k:ıtlm:fan şüphe içir. 
sebı;pler vardır .. Çiinkü y:.lzbaşı
dan ikide birde prense dair sualler 
sormaktadır. Yüzbaşı, kadın ile 
prens arasında bir randevu alın
masına vasıta olur. Fakat prens 
yerine randevuya bir başkasını 

gönderir. Yüzbaş•nın şüpheleri 

yerindedir. Kadrn rovelverini çe
ker. Fakat pusuda bekliyen p~lis

ler tarafından yakalanır. 

zı kayıtlara devam e _ .. 
ortaya çıkmıştır. rarlaştırmIJtır. Bu rrıe\f.P' 

Viner Zeitung gazetesinde kil-

İstanbul Belediyesi ılanlar1 
Satılmak üzere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Fuat..tarafın

dan getirilip c:atılmıyan bir yazıha ne ile sahibi bilinmiycn bir yemişlik 
ilan tarihinden itibaren on beş _gün içinde bu c~yanm sahipleri müraca
at etmedikleri takdirde satılacaktır. 

lstanbul P. l'. 1". MDdDrlDğUnden 

MUstakbel ve muhayyel sevgili
leriyle ancak bir defa görüşmele
ri mümkiin olacağını, sonra evlen
mek üzere hazırlıklara başlıya

caklarını da ilave etmiş ve koca
sının i§lettiği lokantada öğle ve 
Y1l ,akşam yemeği için randevular 
vermiştir. 

ldarc mü:ıtahclemini için mühürlü nürnunesi gibi 480 adet paltonını 
kumaşı idareden verilmek sair masrafları rnüteahhite ait olmak üzere 
olbabtaki şartnameleri dahilinde diktirilmesi i~i açık eksiltmeye konul
rnu,.tur. Eksiltme 30-1-939 pazarle_isaat 14 de B. Postahane bina mda 
P.T.T. müdürlüğünde müteşekkil alım c:atım komisyonunda yapıla

caktır. Beher paltonun dikiş vesair muhammen bedeli 300 kuruş hepsi
nin 1410 lira muvakkat teminatı 108 liradır. 1stcklilerin olbaptaki 
mühürlü nürnune, fenni Ye idari şartnamelerini görmek ve mU\-akkat 
tcminatlannı yatırmak üzere çalışma günlcrind~ mezkur müdiirliık idari 
kalem levazım kısmına ekc:iltme gün ve saatinde de muvakkat teminat 
makbuzu He komisyona rnüracaaUan (302> 

Basit bir zabıta macerasından 

başka bir !CY olmıyıın bu film 
]iin Müra :ve Mircy Balcrs gibi 
iki san'afkar elin.de çok güzel bir 
eser olmuıtur. Fransızlar Mircy 
Balenin bu filmiyle Marlenden da· 
ha yüksek bir san'atkar o1dugur.u 
gösterdiği fikrindedirler. 

Bu çalışmanın verimli neticeleri 
pek çabuk elde olunmu§tur. He· 
men ertesi günü öğle yemeğinde 
18 kişi, akşam yemeğinde de 25 
kisi bulunmuş, daha ertesi günü 
bu yekun 40a sonra 50 ye, nihayet 
yüze kadar yükselmiş, böylece lo
kanta her gün dolup boşalmağa 

başlamıştır. 

Evlenme namzetleri. müstakbel 
eşlerini sabırsızlıkla beklemekte, 

çük ilanlar ile uğaraşn muharrir. 
her zaman, ayni kağıt ve ayni yazı 
ile gelen mektupların bir sır sakla
ması ihtimalini düşüne~k faa1iye
te geçmiş. hatta bu işin bir ca
susluk meselesiyle alakadar ola
bileceğini de düşünerek vaziyeti 
:Polise bildirmiştir. Tahkikat de
rinleştirilmiş ve lokantacı sorgu
ya çekilmiştir. Nihayet lokantacı 
ve karısı ağlayarak işin hakikatini 

anlatmışlardır. 
Adliye, bu iş için takibat yap

mağa lüzum görmemiştir. Çünkü, 
herhangi bir yerde randevu verip 
randevusuna gelmiyen kadınlar 
h a k 1c ı n d a takibat yapmak 
icap etseydi daha yüzlerce, binler
ce mahkeme kurmak lazım gelir 

di şüphesiz ... 

. 
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içinde küçük bir evin önünde 
bitaz durduktan sonra sür'atle 
hareket etti. 

Bu ev, Rolanın, Juana ile ba
basını yerleştirdiği evdi.. Rolan 
burada iki saat kadar kaldı. Ev
den yalnız çıktı. Şimdi babasının 
yanında iki 'kadın · bırakmış olu
yordu. 

Rclan bu sefer bir atla seya
hat ediyordu. Önce Tereviz, son
ra Mervcza yolunu takibe baş
ladı. 

Nihayet Kara Mağaranın ~ev 
ağzı gibi açık duran ağzı önün
de at ndan indi ve magaraya gir
di •• 

Arkiyüzlü bir köylü nöbet 
bekliyordu, burada ... 

- Geldi mi o adam? diye sor· 
du. 

- Evet efendim .. 
- Onu kendisi için ayırdığım 

yere koydunuz değil mi?. 
- Evet efendim .• 
- Civarda başka bir hadise 

yok değil mi?. 
- Buralarda Sandrigonun 

dolaştığını gördük.. Fakat ka
çırdık ..• 

Rolan etrafına dikkatle ba
karak, bütün tedbirlerin a1ın

nııı olduğunu gördü. 
Mağara. büyük bir dağın ya

macında, tabiahn oydu~u mun
tazam bir delikti .• 

Uzunca bir dehli:r: geçti, biı 

merdivenden indi. Nihayet bil· 
yük bir kapının önünde durdu. 
Orada da, duvara asılmı§ bir fe· 
nerin ışığı altında bir nefer nö
bet bekliyordu. Etrafına bakı-

narak sordu: · 
- Reisler buradalar mı?. 
Muhafız başryla; evet, işareti 

yaptı .. 
- Söyle öyleytıe gelsinler!. 
Muhafız uzaklaıtı .. Rolan, bir 

eliyle feneri, diğeriyle de han
çerini tutarak, kapıyı tekmeyle 
açtı. Küçük bir tereddütten son
ra içeriye girdi. Burası, tepeden 
açılmış küçük bir delikten bava 
ve ziya alan bir zındandı. 

Rolan burasını dikkatle göz
den geçirdi: 

- Ne güzel yer b:.ırasr, diye 
mırıldandı. Burası da tıpkı ora
sı gibi .. Onun da kapısı böyle 
kilidli. Ben de tam altı sene böy
le karanlık ve rütubetli bir yer
de kapalı kaldım .. Kendimi du
vardan duvara vurdum. Ellerim. 
tırnaklarım kan içinde kaldı. Oh, 
bak, bak ... Burada ekmek vere
cek bir gişe var .. Şuradaki kınk 
dcstiye ne dersin .. Ya ıu ekme
ğe? Hele şu taı yatak .. Her şey, 
her §ey tamam.. . 

Rolan böylece Venedik kuyu
larında ge~irdiği günlerin deh• 
şetini bir daha yapmrJ oluyor-

' 
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du .• 
Bu sırada zındana altı kişi 

girdi .• 
Rolan elindeki feneri duvara 

asarak onlara döndü. Bunlar, 
Rotanı, büyük bir hürmetle se
lamlamışlardı. 

Rolan emretti: 
- Getiriniz mahpusu! • 
:8ir kaç dakika sonra iki kişi 

birini sürükliyerek getirdiler. 
Taş yatağa oturttular. Mahpus 
sapsarıydı. Alnında soğuk ter 
daneleri toplanmıştı. Etrafına 

korkulu gözlerle baktığı halde 
hiç bir şey göremiyordu. Çok 
geçmedi. Gözleri, mağaranın ka
ranlığına alııtıkça, etrafın.da ha· 
yaller ıezmiye başladı. Sanki 
haydutlar karanlıkta vücud bul
muı ecinniler gibi birdenbire be
lirivermiılerdi. 

- Benl:1en ne istiyorsunuz? 
diye boğuk ve helecanlı bir ses
le mırıldandı .. 

Bir ses cevap verdi: 
- Şimdi öğreneceksiniz Bam

bo ! .. 
Bambo mırıldandı: 
- Aratenin 'katibi .. Bu adam

dan Jiiphelenmekte haklıymı

Jrtn. 
Kendisine hitap eden adamın 

ldm olduğunu iyice görmek için 
baJinı kaldırdı. Karıısmda, du· 
varda asılı bulunan fenerin do-

nuk ışığı altında parlayan ve 
kendisine hiç de yabancı ohnı

yan iki gözle karşılaştı. 
Bambo, titremiye baılamııtı .. 

Ayağa 'kalkmak istedi; ayakları 
bağlı olduğu için buna muvaffak 
olamadı. Sendeledi. Tekrar tat 
yatağın üzerine dü~t. 

Rolan bağırdı: 

- Çöz-ünüz onu! .• 
Bağlarını derhal !iÖzdülcr. , , 

Bambo hareketlerinde serbest 
kalınca kalktı .• Titriyen ayakla· 
nnı sürUkliyerck zınclanın biı 
köıesine büzüldü .• 

Rolan garip ve cidden kor· 
kunç bir ıeıle sordu: 

- Beni tamdm değil mi Bam· 
bo?. 

- Rotan Kandiyano .... 
Bu isim, Bambonun dudakla· 

rından bir inilti halinde dökül
müttü. 

Sonra Rolana yaklaftr. Öniln· 
de diz çöktü, kollannı uzatt~. 

Rolan: 
- Görüyorum ki karımda du· 

tan adamın 'kim olduğunu tanı· 

dın ! -
Bambo homurdandı: 
- Af!. .• 
- Demek mücrim olduğunu 

da itiraf ediyorsun?. 
- Evet, evet ben mücrimim .• 

Ben cürüm işledim. Fakat siz 
beni ıeviyordunur. Siz ki mcr· 

~uardır: 

1zmir ha;.van ~ata~ 
tamamen sonmesınc 
kalacaktır. Hasta.lıktall 
tin1erek depolarda sto~ 
deri, kıl, yün, yapak. 
saire gibi mevadı ha 
hnrici kısımları öezenfe 
tutulacaktır. Hastalık ~ 
yan mıntakalardan ba~ 
yatı da beş gün karantı 
tutulduktan sonra yapı 

<tC 
İskeleden hayvan il 

maddeleri ihracatı an' 
Vekaletinin emriyle Y' 

tir. .. ıoif 
Şimdi hastalık son 

için yakında İzmir lirrı"" 
iskelelerin hayvan ibr•: 
ması hakkın.da Ziraat 
emir vermesi beklenme 

Bursada 
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zanelerde bulunur. 

T. iş Bankası'nın 
939 K. ·TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ikinciteşrin tarih1erinde 
çekilecektir 

iKRAMiYELER: ---~~ 
1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira 
5 

" 
1000 " - 5.000 

" 8 " 500 
" = 4.000 " 16 

" 
250 

" - 4.000 
" 60 

" 
100 

" - 6.000 
" 95 50 " = 4.750 
" " 1 250 25 " 

~ 6.250 
" " 

32.000 435 1 
T. tı Bankasına para yaırmakla, yalnız para 
blrlktlrmlı olmaz, aynı zamanda t allhlnlzl 

de denemtı olurunz. 

1 BUGÜN. KUtlBARANIZA ·ATACAGlNIZ. 5· KURU) 1 

• 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
c • mor 

' 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

Frilz Rccktenveld - Grinzing de -Pot. 
puri. 2 - Pepi Mililer - Küçük sere. 
nad. 3 - Paul Holzner • Saksunya 
köl lü dansları. 4 - Bucalossi - Pes
talozzanın bir ıarkısı - Ciribiribin. 
5 - Anton Rubinstein • Kostnmlü ba
lo • Silitinden Çobanlar. 6 - De Mic
hcli • Şen serenad. 7 - Niemann -
Zenci dan~ı. 8 - Heuberger • Şarkta 
isimli sillden • Ceımede • parçası. 
9 - Niemann • Vals Boston. 22.20 
Saat, esham, tahvillt, bmblyo - nu
kut borsası (flral). 22.35 Milıik (Bir 
solist • ,.e dans pllkları). 23.45 • 24 
Son :ıj:ıns Jı:ıhcrleri \'e yarınki ~rog. 
r:ıra. 

·KaYserili meşhur· 

Sucukları bütün Türkiyede bir tanedir. S)hht ve temiz, namlı 

Türk sucuklan yalnız APlKOGLU imalithanesinde yapılıyor. 1 "'PIKOGLU markasına dikkat ediniz, her yerde ısrarla arayınız. 
~ ................................ 11111 

Soğuk atımlığı, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık
larında, ses kısıklığında pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYO~U .. ISTANBUL .J 

Yaran e.fntıcbt delff 
Cebinizde" bfle 

BIFl ,,,.'eıeE> 

NERViN 
B~LUNMALI 

U,.._.. - Sinir _,..., - AillM 
OIMlrtkı. - .. ,....... - ..... . 
ti - Çarplllb " emir ..... ... 

Wtlla raı.lmhkllft ' 

igiıeder 

Müsabaka ile müfettiş 
muavini ahnacak 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: 

İdaremizde münhal (35) lira maaeiı müfettiı muavinleri için 
10-2·939 tarihinde Ankara ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yap!'" 
lacaktlr. isteklilerin aşağıdaki §attlan haiz bulunmaları Ilzımdır. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak. 
3 - Hukuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve Ticaret mekteplerinden ve 

bunlara tekabül eden ecnebi yüksek bir mektepten mezun bulunmak. 
4 - Hizmeti filiyesini yapmış, veya smıh ihtiyata nakledilmiş Ve"" 

ya askerliğe elverişli olmadığı sabit olmu~ bulunmak veya tecil edilm~ 
5 - Otuz yaşından yukarı olmamak "halen devlet memuriyetinde 

bulunanlar bu kayıttan müstesnadır.,, 
6 - Hüsnühal eshabmdan bulunmak ve haklarında yapılmq tah'" 

kikat neticesinde herhangi bir suçtan dolayı mahkOm olmadıiı sabit ol· 
mak. 

7 - Daire doktoru veya idarenin lüzum göstereceği hastanede ~ .. 
hat heyetince yapılacak muayene neticesinde, sıhht vaziyeti bu vazifeyi 
ifaya müsait ve memleketin her tarafına daimi surette seyahate müte
hammil olduğu anlaşılmış bulunmak. 

isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vaziyeti, iyi hal, adliye 
vesikalarile aşı kiğıdı ve mektep diplomalarının asıl veya noterlikten 
tasdikli suretlerini ve halen bir dairede memur olarak müstahdem iseler 
zatt sicil cüzdanlarile dilekçelerini 4 kıta vesika foto&TI"aflarile Ankara· 
da P.T.T. Umumi Müdürlüğü Muamelat Müdürlüğüne, Istanbulda 
P.T.T. Müdürlüğüne 30-1-939 tarihine kadar tevdi etmeleri ve imtiha· 
nm yaptlacağı 10-2-939 tarihinde saat 10 da mezkQr Müdürlüklerde 
hazır bulunmaları lhımdır. imtihan tahriridir. Muvaffak olanlar al· 
clıklan numara derecesine ve münhal adedine göre müfettiş muavinliti· 
ne tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal adedinden fazla olursa 
muvafakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal hizmetlerine tayin 
olunabilirler. Kazananlardan müsavi numara ~lanlar arasında ecnebl 
lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

lptidaen memuriyete intisap edecekler (30) lira asır maaşla müfet· 
tiş muavinliğine namzet olarak ve halen devlet memuriyetinde 35 lira 
alanlar veya 30 lirada kanunr müddetini doldurmuş olanlar 35 lira ma· 
aşla tayin olunurlar. 

Müfettiş muavinlerine teftiş maksadile seyahatlerinde harcırah ka· 
nun ve kararnamesinde yazılı nisbetler dairesiııde seyahat ve ikamet 
yevmiyeleri verilir • 

DrrtılA.N PROGRAMI: 

1 - Türkiyenin iktisadi ve tabii coğrafyası • 
2 - Hesap: Faiz • Iskonto, tenasüp. 
3 - Malt usulü defteri, muhasebei umumiye kanunu. 
4 - Memurin kanunu • memurin muhakemat kanunu, ma mtıha· 

kemeleri usulü kanunu, 1609 No. lı kanun, kefalet kanunu· ve Tilrk 
ceza kanununun memur suçlarına müteallik hükümleri. 

5 - Türkiyedeki Posta Telgraf ve Telefon t~li.tına ait tunul ma· 
lQmat ile P.T.T .. idaresine ait 2822 No. lı tqkilat kanunu • .(65)1 ~(t81'J 



Balina n'\'cıbğı artık ~ok kolayla'!
nuştır. Şimdi balina nvcıl!ğı için o 
.kadar mükoınmel t~hiz cdilmi'i \'a· 

purlnr varllır ki koc."UDan balinaları 
avlamak i~cn bile değildir. En faz
la. balina ndıyan memleket Xorn"<:-
tir. Resimlerden birinde tabii bli -

.. 

.~~-- ..-... ·-- ..,._____ -

yilldüktc bir balina gözii, diğerinde de ölü balinafı gemiye aiınak fçfn T<iıIIanffiin füskaç ~eldhıcklcf Jiuııasl 

\·inç görülüyor. 

Son gUnltl'rclc, fanmDllş sinema vo 
tiyatro aktrislerinden EMr Popes

koya. Fransa h~-funeti tarafından 
lejyon donör nişanı verilmiştir. Hn
Ir.n Saşa Kltri'nin tiyatrosunda "De 
liler alemI,, piyesinde baş rolü oy
nryan ve "Cephe arkası" '"Yağh da. 
na,, isimli iki film çe,·irccek olan 
Popcsko, lıususi hay:ı.tmda 01.."Ulllak 
tan ze\'lm.lan \'C ı;içeklere buyılan 

bir kadındır. Gıda b&lummdan son 
derece pcrhizldlr<lır. Akşam yemek
Icrincfo yalnız bir fincan sütlü kah' c 
iı:.cr. Onu burada ynphrmak isfrcH. 

ği e,·ın maketi başında. görüyorsunu 
:ı ....... 

Kıtdm - Iler1<t"Sin üniincle böy1c 

lfıubalilik yapma, nl,b ! 

- İngiliz karikatürü -

Sağda A'Örcliiğtinü7. YC bir Japon clcUl<anlıcıı sandığmrz ~en<:, .Japon
l:ı.nn ~lata llarisi Un\ anına tamaml lc Jô.yık olan Japon kadın casusu 
Yosldmlm ·Kanı.slılna'dır. Hu g('nç kadın cıı.sns, cvyelce do yazdığon.ız 
gibi, Tiycnc;:indr iildiirülmüo;tür. Cas ıısun yn.nmda.kl Jmdnı, arltadaılarm• 
dan aktrı., l'aelw :mzuluanldir. 

fnı;liz müstemlekt:'st olan f.opralda

Par1stt-, l'tfonmarhda aftrlıklarmı n mecmuu 450 Jdloyu geçen Uç 1ıcm ı:-trc teşlı1r cdilmcktcitlt· JJd 
Pil büyüğü olan Matl - Jau 21 yaBm dn.dcr. An_ Luiz 18 yaşında, en kii<: ükleri olan \'irjlna. da 16 

~iilün ~l,mantar gibi bunlar da fcvkalilde neşeli, gürültücü, hatta biraz da asi Iuzlardır. • • n 
IIayatlannm her d&Jdkasmı bera her geçiren bu ttç ısişman yalnız otc lılcki odalarına !:ı'karl\C 

:.iribirlcrinden aynlmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü Mansör 200 :kilodan fazlasmı in~•S 
ı1ır. 

Bu a.ilamlar ba:;ka bir seyyarf'den gelmiş canın·a.r1al'a nf'nziyorlar. Ualbukt başl.anncla. ta. 
rınm Almanya;\'- ı,;<'c;:mrmcı.,l i~in ııüma.yiş yapıyorlar. Bilinc1161 gibi, bu -riJ 

"tencere ismini verdikleri tayyare pervanelerlnln yatak mahfazalarmı götüen Amerikalı tan-· 
topraklar C\ \ clce Alman yanın elinde bulunuyordu. 

Jerldir. 

1 1 1 ve 
mn11ma-ınmmııııımııınııııııııınıııımııı~~ımımmıımmnı~ınıııımıııı~ooıııwm~ıımmın 

şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 
• : ' ; ' . '. .. ' . : . ' . ti ıı .. ·.·' :· .... ~ t .;,ı ,111 ı, 1 ' 


