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Fi-ansa Barselonanın yardımına 
koşmağa karar verecek mi ? 

'loıaaa. ,4 - ---

. • • •D- bonıbardrmanlan n m:ısum lcurban1:ırr ... 

sıvn~~; Dtb~~b;r~~l;n~~d:an 
ltalyan ve Alman 

ısp tanarecileri mesuldür 
si._:~~ murahhası Del Vayo 

ın kasten bombalandığını 
~ 19 ·<v. • 

l dün ak~-:- Milletler 
• ~Yadaki . ı umumi 

hakk St\'ı) ahalinin 

~ l'aı:>ılınıs 1~da lngilizler 
~ t~ 0 an tahkika· 

kalelerini zikreylemiştir. 
del Vayo, cumhuriyetçilef.n muka 

belebilmisilde bulunmaktan içtinap 
etmiş olduklanna ehemmiyetle işa· 
ret etmiştir. 

ne tahsis edılmı· c:-
~ İspanyol murahhası, demiştir ki: 

aı.. ; tnunııı.ı.. "- lspanya hükfuneti, insancası· 
~irıi .--uıası d l \L • 
· 

0 
n kascıen e rctyo, c:ı- na hareketten aynlmarnağa kati su-
ld~Un ta~k bardıman rette azmetmiştir.,. 

lrıla. sıı..... 1 at rapo- d ı \' 1 ~ ~ta e ayo, spanya hük'ırnetinir. 
~ir. MUrna· oldut'Unu be- bilfüstisna bütün ecnebi muhariple· 

· . tin ltaıyaı:leyh, bu bahta- i geri çekmek suretindeki karan 
~ Olduğu k.;e ~l~an tay- ilr Romanı G. Frankonun niha. 
ltaı bu kanaar . aatını izhar zaferine kadar ltalyanın faaliyetine 

Yan gazet~~ ~elili olmak ::le\"am edeceğine dair olan beyanatı 

r~k aıi";~- Ve(kilüiüd•) 
e a ··ı 

Suaı lJf rnaaşlan hakkındaki 
akririne cevap verecek 

Melb>lUl~©\lfil Mecn ö~ö 
y©\rıolfil k©lrr©lrr verrecek 
1 t a l y a n ı n t a. h ş i d a t ı 
hararetle devam ediyor 

Cumhurreisimiz 
İsmet İnönü 

Ay sonunda şehrimize 
gelecek 

Cumhurreisimiz Ismet İn· 
önünün ay sonlarına doğru 

şehrimize gelecekleri haberi 
teeyyüd etmektedir. İsmet In. 
önü şehrimizde bUyük teza
hüratla karşı1anacaktır. Ala. 
kadarlar bu yolda hazırlık· 

larda bulunmaktadırlar. 

Reisicumhurumuzun, şeh

rimizde kalacağı müddet zar
fında tetkiklerde bulunacağı 

lnyiliz müstem1ekesi Kenya 
hudutlarında da asker toplanmış 

Paris, 19 - Fransız - l talyan ger
ginliği dolayısile Fas sahılleri bo· 
)"Unca ve bakara kadar iki aylık 
bir cevelful yapmak üzere \'isamiral 
Abrial tarafından seçilmiş olan Ak· 
deniz filosu cüzütamları, Tulondan 
hareket etmitşir. Gemiler, sakin bir 
havada hareket etmi~lerdir. Jlk mer 
haleler, Port Etienne, Ca~-ıblanca, 
Safi, Port Liauteydir. 

Avdetteki merhaleler, Tanca, O
ran, Cezair, Philippeville, Böne 
Bizert ve belki de Sousse ve Sfax 
ve nihayet Calvi ve Pastiadır. 

lkinci saffı harp filosuna mensup 
olup kontramiral Valleenir. kuman· 

dası altındaki Bretagne ve Lorrai· 

ne zırhlıları da dün Brestten hare· 

ket etmişlerdir. Zırhlıları Leveziers, 

Agosta, Oussant, Sidi·Ferruch talı· 

telbahirlleri takip etmekteydi. Bu 
gemiler, Akdeniz filosuna iil ıhak w 
17 şubatta avdet edeceklerôir. 

ispanya hldiselerile İtal
yan t. le lerinin alakası 
Diğer tara,tan bazı aiyaıi mah-

ft11crde ispanya harbine 1talyaıun 

askeıj müdahalesi ile Farnsadan 
istenen arazi meselesi arasında 

Devamı 4 üncüde) 

Satye şirketi binası 
meselesi 

ş:rket, binasını, Nafıaca istimlak edile· 
ceğini sakhyarak Deniz Banka satmış 

Bu vaziyet tahakkuk ·ederse Deniz Bank 
mahkemeye müracaat edecek· 

~atış işi etrafında tetkikleıe başla· 

(Devamı S incide) 

Kadmlar ara.cımda erkek kıhğlle 

gemıck modası başladığını İaglUz 
gazetelerinden öğreniyoruz. Yukar
dald resim Londranm meıhar 

''Hayd Park,, mda dola..5&11 yeni 
modaya göre gtyinmlıJ bir kadmı 

gösteriyor. A«.'aba bu moda bize de 
gelecek mi! 

Bu sabahki gazetelerden biri, eski 
Elektrik §irketıne ait olan Fındık· 
lıdaki elektrik sergisi binasıı.ın Dc
nizbank tarafından 250 bi:-. liraya 
satın alınması hakkında tahkikat 
)•apıldığını yazmıştır. 

lındıktan sonra, eski ~irket nafiaya 
müracaat etmiş \'e Fındıklıdaki bi· 
nasını da satmak istemiştir. Bu· 
nun üzerine, nafia vekaleti, binanm 
kıymetini takdir ettirmiş ve 107 
!:in lira olan kanuni kırmet;ne mu· 
!:abil binanın kendisine fazla lüzu· 

4. , ............ ...................... ~ ........ . ............... ~f 

HABER'ın 
Gazeteye göre, geçen sene şirket e o . ,,v,. s b a hüi met tirafmdaa ~una· 

llgu~ i k a s t ı a r 
"lld erede On lr- Asker kaçağı bir 

mu olmaması dolayısile şirkete 80 
bin lira teklif etmiştir. Şirke de, ev· • 
velce 107 bin lira istedikten sonra 
90 bin liraya inrni§, fakat nafia 80 
bin liradan fazla vermemekte ısrar 
etmiştir. lki taraf anlaşar.-ıadığm· 

dan iş bu vaziyette kalrnı;;tır. 
Fakat aradan bir müddet geçtik· 

ten sonra şirketin bu binay Denız· 
banka 250 bin liraya sattı~ı haber 
alınmıştır. Bu vaziyet üze ine gene 

Güzel gözler müsabakası 
Sene nin en bUyUk eğlPnceli ve 

mükafatlı müsa bakasıdır 

~ı,_~h tevkif edildi kızı 
Goı. )';aPıJan andalılar t l ... 

._,.il)'} •uikaıt t b .. a- elektrik kulesi hasara uğramış ve 
ot •'i .... :' %abıta t..,ehşe ?us- kulenin pek yakınında patlamamış 

··"de . .. arrıyat b' b 
bırı7. ~ n tki b ır omba bulunmutşur. 
..;~ •nçester Ornbl bu. 
~"-~eı ... de Uıerlerin- Londrada üç İrlandalı tevkif e-

""lr t ~ rı buı ea · ı . . C\rkif . Unan ye- ı mıştır. Nazırlara hususi rnuha-
Poli ı edıırn· · f 1 · d 'er ?et ıştır. MiL ız ar t:rfık olunmuştur. 

~~ C\rriye ge:nçester sok.tk- Çemberlayn başvekalette bu 
&. terdeltj rncktcdirler. hadiseler etrafında Sir Samucl 
~ h:n } eni t , . . T.·1 . .. .. .. .. 
~e ada bir ev ıı:ıflcrın r. or ı1e goruşmuştur. 

f:.~ Jtıa;; ıJtaJar il ~Ok• 111\.ı!ıim 8uikastlart k imler 
otccllu eteri de~· ellı k:ıo in- yapıyorlar ? 

- \Varwic Ulunrnu"tur. Dı.ılıiin , 18 (A.A.) - İrlanda 
P l.urc\: b. 

'" ır (Devamı S incide) 
Suzan Bronyar 

_... l' azısı 3 ünciide 

~u gazetenin yazdığına görP., l stan· 
bul , ·ilaycti nafia müdürü Bedri, 
belediye fen müdürü Fenni. elektrik 
i~leri umum müdürü Kadri ve mü· 
rtiir muavini Sururiden mürekkep • 
bir komisyon yüksek makamlardan 
gelen emir üzerine dünden itibaren 
i timlak kanununa aykırı olan bu 

';...!, • .· . 

Bugünkü sayımız 

Nn.: 9 Beşiktaş Nezahet Coşkun 

Okııyucularımız.a dağıtacağımız. mükafatla· · 
rrn kıymeti 800 lirayı a§kındır . 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta
kımları , kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam· , 
balar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 1 O lira gibi pa ra kıy- · 
metinde kartla r muhtelif ev eşyası ve~aire 

41~ 
Sayfadır 1 

Müsabaka kuponu 

j 
HABER 

No: 60 - 9 
ı 1.1.1939 - 11.3.Hl39 ------

MUsabakaınıza iştirak 
ediniz ve kupon!ar~1mzı 
toplam ıya başlayınız ı: ,.. 

~•••• •v•• ••••••••••• 
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a·şelyö zırhlısı 

de ·ze indirildi 
Zırhlı, 900 k ilo ağırlığ ı ndn ki 

n1er m Heri 40 h ' n rnelreyf~ 

a l a :ıi l erek top: ar in rnüc ~hhezdir 

nlşc-1) ö'nün not, anlarının fkm ıı. lindcn onra nl~..ağı ~ekil 

HABER - Akpm postan -.. 

Dolmabahçe - Gıimiişs11y11 as 'alt yolunun inşaatı tamamlanmış arsalardan geçmek mecburiyetinden kurtulmuşlardır. 1 ba~f' 
ve yol nakil tası/ ' rına açılmıştır. Bu suretle otomobiller inşaatın de- Diğer taraftan bıı yolun alt başındaki köşede Dolma B O) 

·anıı 111ıiddctince oldıtğll gibi, Dol mabalıçeden Beyoğlıma çıkan oto- nin karşısında bulunan tıtlün depo sıı da yıkılmaktadır. 
mobiller Tophane veya l\façkadan dolaşmak veya Gıimıişsuyu yolunda daki meydan genişlemiş olacakhr. 

:__~..:._.:.__::~~~~_..:..._~~~~~~~~~~~---

. . 

:,Hd6ef, . 
.' '~ ... • ,. ' • ..... ~ ~ I ,: • t. .. .. . . . .... "' -- ~ . . - . . - ... . .. 

iki milyonluk o"' babası tarafından 
takas suistimali vey 

Edirne asf 
Yolu 

davası VUfUlan k Z lnsaata Martta 
Fransızların (35000) tonluk 1 masraf yekunu 1250 milyon frank • bas 1anıyer 

muazzamRişlyözırhlısıdenizeiıı yani bizim paramızla 50 mil)OTI Gümrük mliffetişlerile Kurtarılması kabı"lken çabuk tıbbi Bu sene son~nda ık~ 
dirilmiştir. liraya baliğ olmuştur. Bu masra· Ed w· 

Her millet cehennemi bir sü- fın mühim bir kısmını işçi ycv- ehlivukuf yüzleştirilecek d 
1 

d 
1 

olan I t::mbul - tıe 
ratle Sil lhlanırken, deniz kuvvet mi yel 'n teşkil etmektedir. m Ü aha 1 e ya p 1 m a 1 ğ f İÇİ n ö m ÜŞ }aOdlUecneunhakZılriımgwıU~a:ıp~l:ıfl 
1 rinde gemilerin tonlarını artır- Zırhlının inşasındaki azameti Uzun müddet tahkikatı de\ anı e· J 

mayı da illmaı etmiyor. gösterir diğer rnkamıar da şun· den ve niha)et asıiyc uçu.ncu ceza Ağırceza mahkemesi, bunu, katilin cezasını indirici nartta başıanacakur. 
Ri lyö zırhlısının boyu 242, ge. !ardır: mahkemı!sınde görülmesine başla- Sebep:er arasında saydı 1937 c:enesi eyhllunU!l " 

nişliği 33 metredir. Tam hamule· Kullanılan perçin çivisi adedı nan Takas suii timali davasına dün • t·~ 
Kadıko·· ... ·ünde öve'-' kızı Reyhanı labilmesi mümkün oldug·u da anla ~afie vekili Ali Çe ı b sini aldığı zaman 8.10 metre ka- 650000, elektrikle yapılan kay· ığleden sonra devam ed.ilmiştir. " J d r 

dar suya gomülmcktedir. mık mıkdannın uç ..ıca tutarı 250 öldüren Cevadın muhakemesi biti- şıldığı için bu da hafifletici s bcp- .:ian Luleburgaza ka 3 

Zırhlı Şabu havuzlarında yapıl- kilometre, zırhlıya kullanılmış O· Gumriıkçe takas tahkikatını ya- rilmfş ve Ağır Ceza mallk('l'llcsi diln !ere ilô.ve edilmiş ve nihayet C vat lometrelik kısmı açı 
mı tır. Bu havuzlar küçük oldu lan elektrik lambaları mıkdarı )anlarla onradan ehlıvukuf ıfatile bu husustaki kararını bıldinniştir. yedi sene 4 ay hapse mahkum edil- ) zamanda beri ınute 
ğu için zırhlının bazı al.samı ik- 5000, kablo boyu 750 kilometre· apor \erenler de mahkeme) e çağ Kararnamede yazılı şekle göre, miştir. Jzcrinde m gul olunfll ! 
mal olunamamı tır. Bu noksan· dir. Geminin inşası için 360000 ıJmıştı. Fakat bunlardan yalnız eh- Cevat vaka günU bir hayli içerek CeYat ayrıca Reyhanın vnrislne mrgazdan hududa kada 
lar Lanıon havuzlarında tamam- tane somunlu vida kullanılmış. İ\Ukuf olarak lş banka-..ı 1 tanbul sarh~ olmuş ve aynı evde oturan 1000 lira da tazminat verecektir. , kinci kı ım 96 kılomett 
!anacaktır. tır. G~mide 550 laborat uar, 180 .ube.,i mlidiırü • •ejatla, lş Limide Sudiııin odasına girerek onunla bazı Mahkeme hadise sırasında üzcrlc- Ma ş salıilınden iti~ 

Bu muazzam zırhlı için 1500 duş tertibatı vardır. Bu i şler için irkcti müduriJ Bedri gelmişlerdi. i~ler hakkında görtişmeğc başlamııı- rine kan sıçrnmış olan gömleğin A\ rupa) ı kat derek, 
nefer ve 60 zabite ihtiya~ vardır. kullanılmış olan boru •arın uzun , 
Rişlyö zirhlı ında sekiz tane Iuğu l700 kilometredir. .)iğl.'rlcri yoktu. Bunun üzerine tır. Bu sırada karısı Sabiha gelmiş maznuna ve etekliğin Reyhanın Ya· manya, l\lacari:,tan. ) lif 

• 38 l ik top mcvcuddur. Bu toplar Gemideki mürettcbııta yemek niıddeiumumi Hicabi süz alarak ve kocasına: r risine iadesini de kararlaştırmış- Bulgari tandan geçıp 
(900) kilo siki tind ki m rmileri pişirmek için 300 litrelik kazan - gümrük ve inhisarlar vekaleti baş- ''-Haydi sen git de Sudi de yat- tır . za girm,.ktedir. 
40000 metreye kadar atabilmek- , lar ve beş buçuk m etre boyunda müfettişi Ali Kemalin fezlekesi ile !ıın,, demiştir. Kararın okunmnsı sırasında bir Yolun ikinci kısım in 
tcdirlcr. Amerik lılar (35000) muazzam bir fırın mevcuddur. \ ckaletin tahriratına göre. de\lctin Bu saze nedense Cevat kızmış ve do hadise olmu!J ve isminin Muzaf-

1 hı O 5 1 k S b.h a·· k fl'\r oldug-u so .. '-'lenen bir zat trl;ı la ci kilometrede B:ıb ton uk zır ılarını -: 4 . u top· - takas suiistirnalinden 2 milyon li- . a ı aya onere : ... J mza, 
larla te biz ctmektedirl r . Atatu·· rku"" n kabrı" ... b •tdi ·ım~· " - Sen heni b trnk da k e ndi k 1ZI "l!llona girerek :r ı~ ~ 

radan fazla znrnr ettı •ı ı n gı bih k d metrede Edirne \ e bufl Ri l ·· zı hlısı f vk ı ·de h arb ı- ılde, chli,·ukuf raporunda, bilaki na bak,, diye hiddetle f.IÖyl!!nmiştir. "- Ben davacı Sa anın ar e-
kabir· f c malik ve y pısı iti- Tahsisat layihası Meclise Bu söz.teri tesadüfen sofada bu - ~iyim. Kendisi bugün Kndıköy iske- 256 ıncı kilometrede ıııı 
barilc de l er türlü tesirden ko· •

1
. ::le\ lete en ufak bir zarar bile gelme· ıunnn Re~ han i~itmiş ve hıçkıra hıç- lesinden vapura binerken fazla he • maktadır. Bunun 1 tı1I 

runabilec it veziyettooir. V0rf IJOr ::liğinin kabul edildiğini söylemi~ ~e kıra ağlıyarak ovey babasına karşı yccan yüzünden hastalandı. Bu :,;üz. Julunan be~ kilometrcl 
G . . l f Ank 19 n JU a-:ikar müba"cnetin halli ıçın emının mu a z ına yara· ara, ı.a athane tepesin· ';J J birkaç lakırdı söylemek istemiştir. den mahkemede bulunnmıyacak ka- kedir. 

yan zır lı ak m 20 00 ton gel-
1
c yapılması kararlaştırılan Eced: ki tarafın mahkeme huzurunda Fakat bu sözler Cevadı dell~e dön- rarın başka gUnc tehirini islerim. Beledi)cde, a faltın 1 

mekt r. Bu iki t g minin esas Şefimizin mezarı için icap eden :arşıla tırılma lüzumundan bah- dürmfü:ı ve sustalı rakısını çekerek Demi", fakat mahkeme heyeti bu - ltı 
siklc · in '-'11 de 70 !dir. t h . h kk d tm·ı"tır .,, " ., hir hududu içinde bu 

" a ı~t a ın a bugünlerde rnec: il • zavallı kızeng·ızı birı-ok yerlerinden na JUzum g<.irmcmistir. k · ..,ı Zırhlının h tlan fc•k:ılade gü· " pı-Kuçukçekmec" ı;)l .. 
zeldir. Gü\ rt 1 ri f, zla kal" ba- lise bir kanun layiha ı SC\ kedilecek· Bunun üzerine bütün ehlh'Ukuf yaralamak sureti~ le öldürmüştür. lar huc:ule geldi'inde!l 
lık d ğildir. Güv rtcnın tam orta tir. :ızalarile. gümrük \e inhi arlar \e· I Mahkemede kendini mUJafna e . k d t:ımiri için derha. tal ı 
sında zırhlı bir kumanda kulesi s . . . ·~aleti müfettişlerine kati tebligat den katil Cevat hareketinin kasdi Bir un ura c 1 tır. Tamire önümuz ~ı ...ı 
varclır. Bu kulede bütün kuman anayı SergtSI rapılmasına \e mahkemenin de 8 olmadığını iddla etmi. fakat malı- I d nacaktır. Tamiri )apıl!I'"" 
da vasıta! n bulunacaktı r. H:u· ubat saat 14 de görülme ine karar- keme heyeti kızın göğsünde derin Bir kadını yara a 1 ım da 15 l~ilometreliktif· 
manda kul ·nin ön tarofında SC' Bu yaz kuru l ması süphell ~erilm· tir. yaralar bulunmasından ve h3.dise - Evvelki akşam Bcyoğlunda Zürafc ----0---

kiz ~c 38 lik top bulunmakta ı :Milli sana) i birlıgi ) ılhk konı;rt· --o-- den sonra Cevadın firarından bahis- okağında b1r kadının yaralanmac:i- fS 
~· Dıger t?~lar. kı_ç guvcrte üze. i g lec k hafta cuma gunü Dôr· ş h su·· t le bu iddiayı reddetmiştir. le biten bir hadise olmu~tur. Ekmeğin ucuz 
r mze :'ih·elrleştıkrılmı .. tir. . .~ ::!uncu \akıf handaki bırlik ıııcr· e ri n Aynı zam:ında Reyhanın sözleri Bu sokaktaki 14 munaralı umumi V0 flrtnCtf8( 

ır ının ıç guvcı t sı ve dıger , · d 1 k • B . Cevada bir cevap olduğundan tah- b' k ii' 
kısımlarında 15 tane 15 5 luk, l!:! .. e~ın. e )ap.ı ac.a .·!ı.r.. unun ıçm. . meseles·I evde çalışan Vedia iminde ır :ı- Belediyen·n ekmek 

:\1 il b 1 - d h rik mahiyetinde kabul edilmemiş, dd be · k d ~ tane 10 luk ve b·r çok da otoma • ı ı sanayı ır ıgı ı are eyclı, ::ima bir mü ct'en rı un ııracı 1 yeniden tenzilat yaprııı JJ 
tik te isat , ardır. .{On·rreyc \ rılec k raporu hazırla· K yalnız karısı Sabihanrn söylediği Sait namında biri mu allat olmuş- d:ıki ,..

81 
şmaları hakklıı:ıt Devlet Ziraat urumuna sısz1er cez::ı.yı hafirıetici sebep sa- b k - :ı; '°' Zırhlı dört tnne tayyareyi d<' mı tır. tur. Sait, Vcdiaya bcra er yac:ama lar re:si Kadri şunları 

hamildir. Ayni zam n n t yyare 1\apor bir )rllıl\ sanayi harel\et:e- mi Yerilecek ? yılmıştır. Bundan başka Reyhanın teklifinde bulunmakta ve red ce\ap· 
ı · h ı "abuk tedı:vi ile kan kaybctmC'sinin erı a.va andıracak iki tane dC' dm.zi anlatmakta \ e bir çok uzi- Dün sabah şehrimize gelen Zi· · dir : I 

1 
. .,c 

· ·k t · ~nüne Peeilerek ha~atmm kurlan -mancmı · e ı tı mcvcuddur. retler J,ar.ı ında b0rJı/jın yaptığı .aat ve:;~li Faik Kurdoğlunun reis· " ., 
Rişlyönün in a ve malzcm tc.e~bu !eri bu tc:;;eb!luslerdcn ah- liğinde, Devlet Ziraat İşletmcle- () K m ey d 8 n l cin 8• 

nan netıc leri gö tcrm_ktedir. Fa- ri K urumu umum müdiirlugünde l l ta h 1\ İ ~ 8 l I 
.at raporda yer bulan en mühım bir toplantı yapılmıştır. öglcye ye 
-ıhet birlı ın on ~ ıldanberi mm af- doğru Vali ve Belediye R eisi L\ıt. Okmeyuanındıı. Dadaylı Ihsan 
.i} etle hurduğu ) erli mallar ergı fi Kırdar da Kurum mer1tezine ge- adında birisini ba.']ına taşla vu-
rl.dır. rarak öldüren Arap Murat hak -!erek toplantıya iştirak etmiştir. 
G ;_ıı ne Ga "t". aravda kuru- · k .., .ı · · •• kında, sorgu hakimliği ve m iid • 

• - ... · • J Toplantı saat ikıye ~ar ı.urmuş-
an onuncu yerli mallar sc~gisinirı tür. Haber vcr.ldiğinc gör~. F a!k deiumumili'~çe yapılan tahkikat 

\ ~ -~ 1 .Un· ın· de ta , ı·IJı· ıe so- ·h · J bitirilmi tir. · '"- Kurdo"lu sehrin sut ı tıyacıy a 
0 ~ Katil el' .. n sm;unu inkarda de. da me "'Ul clmaktadır. Sut İ§inin 

"" vam etmektedir. F akat l.akkın -de Devlet Ziraat İ§letmelcri u-
daki deliller su götürmez derece. 

mum mtıdürliigü tarafından idare. de kuvvetli göriilerek. sucu 448 

si düşünülmekted·r. inci maddeye uygun buhınmuş -
--o-- tur. Yakın d:ı. b'l madde ile ağır 

Dün akşamki sis cezaya sev11:cdilccc!t, muhakeme. 
Dün s:ıat 15 d n wnrn ıv.· armara "İne ba~lan:ıc"!·tır. 

1anna rağmen hergün bu husu ta ıs- . ·ıııa ır 
rar etmektedir. Nihayet dün akc.am "- EcleC:iycnın 1 S 

lerini indirmek üz.ere "'il 
sarho~ bir halde tekrar Vedianın b c ı• 

biliyoruz. Fakat ıı 
1 
ı 

bulundu~u eve gelen Sait e ki teklif- dı~ 
bir tebli - at yapılma r•' 

!erini tckr:ır etm ğe başlamış fakat hususta belediye de ı;ıı t 
aenc kadından rcd ccYabı almı~tır.. k }<arıı 
" ciegildir. V crilece se 
::ıarho !tıkla e asen aklı ba,ında hu- Jflleı 

gelirse çalışırız, ge 11 lunmn an Sait bunun üzerine bird n "12 1gil .. ~ 
• rımızı kapatırız . µl. l"" 

'oirc kızmıo:. ve cebinden çıkardı~ı · ı ıı 
~ ücreti bir çuval un ıÇ ...ı.9' 

kunduracı bıçag~ını kadının kalça-;ı- yr.;". •'-' tur. Bunun fazla ı:nı, lJ" 
na saplamı tır. Kadının fer) adına . ld - söyleıtıe1' ~ 

• . . l ı:ıı o ugunu . 1'' 
Yeti5'en polisler Saıdı yakaJamı ar . a·ı·k neticeyı • :nez, sım ı ı 
ve Vediayı da tedavi altın:ı almışl~r ı ~ ~. t/ 
d ır. Kaça!< ipekltl 

Macaristanla ticaret sattlamıyor ıı 
müzakereleri Bir müdd t ev, el c~fl~~ f 

T ürk - Macar ticaret 'e klerin da ) akalanarak ı;chrııt11 . rt;)"J 
. k 1 • 

dan do.,'Tu limanı ve ehri lce$if bir 
sis kaplamıştır. Bu } üzden Akay va
purları bir sa t müdd Ue Ada ve 
Kadıköy - Ha) daı p a arasında i -

anlao:malannın yenilenme i için rniL'ıim mıktatda ıpc dt 
'11Üzakereler<le bulunm.1k üzere ya fa satı a çıknnldığı ıı;ııJl 

ir © lf'i) '{!: 0 l1ı) al ffi (C BI '\mda bir • facar ticaret hey ti ~h- ba ,mudürlu 'U tar:ıfl!l i1'i d 
fl lıril c=@'ff~rl(b~lUJ .n_·m_iz_e_g_e_ıe_cek_tir_. _____ nı tır. Buna sebeb, aı (ı . r . t er i al1a ı hu u un· 

· '. l t 1n bul \ali \ e bcledıyc 

ı Iuhıddın 'C tundağ ba ka bir 
<•naat ta ıd ğından bir türlli Sergi 
; km' eden fıilc çı\arılamamı5-

ır. 

Bu \ azi~ t kar ı-..mda bu sene ser
i l.uru acal mıdır, ) ok a kum! 

cak mıdıı? 1 te he} eti umumi
bu hu u ta bir karar ' erilecek 

iyem mi lcrdir. ~ ~ - p :.lı ere kı) metinde~;cı 
ılın. i ve btlha :ı ihl f 
· · ·deı · d on p::ır~ .Jınnc .ın en 

)Ulunmama ıdır. . 
· ctı 

Gum i.ıl ler bu 'azı) ş ,-e 
0 erek t tkikler yaP~ bl! 

nn :ıralannda anlac:3 '. ~ r lJ 
\urdu' arını t bit ı;t.ıı~ r 
~ı) et 1 a,.. .ı mda ipeJJı 
hirlerde satılacal~tır. 
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idare meclisleri ve tasarruf 
Valimiz Lutli Kırdarın, belediyeye bağlı Sular İdaret.inin ida

re meclisi reisliği huzur Jıaklunı Sular İdaresine bırakması ve bu 
idarenin, idare mecJlsile idaresine lüzum olmadığı yolundaki nes
riyat, umwnlyetle idare meelisl{!ri lıakkmcla. fikrimizi söylemlye 
fll'Sat \'eriyor. 

İdare .Meclisleri, lüzumlu '\.'e faydalı olmnsa.ydı, şirket mahi
yetinde bulunan ticaret teşekküllerinde böyle bir nzlre ieat edi
lerek burada bulunacaklara. para dağıtmakta hiçbir mana olma
mak lilznngelirdl. Faka.t şirketler mahlyctlerinl değiştirince, he
l("ı Sular İdaresi gibi, en·eice başka şimdi tamamen başka ma

hiyette bulnan tıe,ekküllerde ananeye bUyük bir bağlılık göste
rerek idare meclislerini muhafazada temerrüdün manası bu kabil 
ldaro meclislerine yerleşmi~ bulunan azanın kaymlmak cndise
sind<'n başka hiçbir :ıey değildir. 

Hakika.tt'n belediyenin idaresinde bulanan ve bir şubesi ha
linde idare edilegelmekt-0 olan bir da,rede idare meclisi azasının 
vazifesi nedir? Buna cevap vermek güç değil Jmkansızdır. 

Yall Lutfi Kırdarm memleket endlşesile hareket eder tıım 
bir memur, bütlln memurlara örnek bir zat olduğunda şUphemlz 
yokken, onan bir kalemde, en yüksek bJr memur maaşından hiç 
de aşağı bulunmayan blr rakamı reddecllvermesl, faziyetlne inan

crmm kök1e,tırdl. Aynı zamanda Lfıtfl Kırdar bu hareketiyle, 
meclisi idare menunnun üzı>rlnde ç.abşılma.sı icap eden bir şey ol
duğunu da ortaya koydu. 

Sular İdaresinin, ayda meclisi idaresinde bulunan ze\•ata hak 
kı huzur olarak ne teni ettiğini bilmiyoruz. Fakat bu pa.ranın 
tasarruf edlldiği takdirde hiç olmazsa ikl ayda bir koskoca tstan
bulun susuzluktan' kanola.o yüzlerce mahallesinden birine su 
tesisatı vücude ~etirmck imkan dablllndedir sanırız. 

Bu israfa. yalnız Sular İdaresinde rastlamayız. Ufak bir hinı-

Maliye Vekili 
Tekaüt maaşlan hakkındaki 

Sual takririne cevap verecek 

! • 

Ankara, 18 (Hususi) - Ma· bir miktar da olsa zam yapılma-
liye Vekili mütekaitlerin maaşla- sı ise• bu yekfuıu esaslı surette 

n hakkındaki İzmir mebusu Ha· kabartacaktır. Meclis mahafilin. 
lil Menteşin sual takririne önü-
müzdeki günlerde Mecliste cevap 
verecektir. 

Mütekait aul ve yetim maaş a. 
rı ve tahsisatları 1938 bütçesin.. 
de 16.5 milyon lirayı bulmakta
dır. Eski kanunla maaş almakta 
olan mütekait, dul ve yetimlere 

Barem kanunu 
• • 

pro1esı 

Müktesep haklar ikibuçuk 
yılda bareme uydurulacak 

deki arzu ve cereyan, hiç olmaz. 

sa Milli Mücadelede cephede ça. 

ıunmuş askeri müte aitlerin ye. 
ni mall yılda terfihlerini temin 

edecek tedbir alınması lüzumu • 
dur. 

Balkan devletleri 
ihraç bankaları 

Ankarada kaya 
sporu 

-fi""-~ _,_,_. .... 
~ 

,. 
.,,..,.. -.-.~ 

Son günlerde '.Ankaraya kar r 

yağmamasına rağmen Ankara ka" ""~' 
yakçıları hemen her hafta bir ye" 
re giderek kayak sporu ile meş
gul olmak imkanlarını buluyorlar~ 

A nkara Halkevi, her t ürlü yar
dımı yapmak suretile bu sporun 
yayxlmasına çok hizmet ediyor. 

Bu ayın haftasmdanberi kayak 
sporu çalışmalarına bilfiil başlamt§ 
olan Halkevi, son hafta içinde ge~ 
rek kendi kayakçılarmr, gerekse 
hariçten aralarına katılan spor • 
cuları kalabalık bir kafile halin -
.de Ankaraya bir saat mesafedeki 
Ayaş • Beline göndermiştir. 

Pazar günü sabahleyin saat ye" 

yapılıyor 
.... ... ~ 

~~:~~~ ® ,, ;;.-"'~ 

3 

;ır 

Ankara, 18 (Hususi) - Ba
rem projesinin bütçe encümenin... 
de aldığı son şekle göre azami 
maaş 600 lira olarak tesbit ediL 
miştir. Hususi vaziyeti olan mü
tehassıslara heyeti vekile kara
rile yüz lira daha verilebilecektir. 

Türk, Romen ve 
Yunan heyetleri 
müzakerelere 

başladı 

dide Halkevi önünden ha.re~et e : yak'çılardan bir grup HABER ol>-ı çıları i:Ja ayrı biı· kafile teşSd 
den kayakçılar Ayaş Belındeki jektifi kar~ısındıa. yorlardı. 

bol kar üstünde akşama kadar ka- 4 - Ankaragücü klübü kayak- (Diğer resimler son sayfada 
yarak, eğlenerek ç.cok zevkli ve 

Müktesep hakların tesviye ve 
bareme uydurulması işinin iki 
buçıık yılda yapılması düşünül -
müştür. Böyle bir tesviye formü
lii bulunmuştur. 

--o--

!Vlaarif Vekilinin 
tetkikleri 

Ankara, 18 (Hususi) - Ma-
arif Vekili Hasan Ali Yücel va
i Ye belediye reisi Neyzat Tan
doğam makamında ziyaret ede. 
rck bir müddet görüşmüşlerdir. 
ve:dı, bundan sonra Ankara 
rrıaarü müdürlüğüne uğramış, 

burada maarü müdürünün işti -
raki ile toplanan ilkokul müfet
tişlerinin müzakerelerinde hazır 
bulunmuştur. Köy okulları ve köy 
öğretmenler okulları hakkında 
ınüfettişlerin izahatını dinlemiş, 
bazı direktifler vermi~tir. 

Belgrat, 18 (A.A.) - Balkan 

devletleri ihraç bankaları guver. 

nörlerinin ilk toplantısı dün Yu -

goslavya milli ban.kası guvernö. 

rü Radosavideviçin başkan -

lığında yapılmıştır. Toplantıya 
Kemal Zaim Sunel, Lapedetu 

ve Cuderos'un başkanlıklarındaki 

Türk, Romen ve Yunan heyetle

ri iştirak etmiştir. 

İkinci toplantı bugün saat 17 
de yapılacaktır. 

neşeli bir gün geçirmişlerdir. 
Hariçten hususi otomobillerile 

yeniden birçok tanınmış simalar 
mekteplerle klüplerin teşkil ettiği 
kafileler .de Ay.aş Beline adeta bir 
Avrupa şehri manzarası vermiş -
tir. 

Kayakçılarla beraber Ayaş Be -
!ine giden Ankara foto muhabiri
miz A. Celal burada mikdarı iki 
yüzü aşan Ankaralı kayakçıların 

çalışmalarını tesbit etmiştir. Bura 
ya ve son sayfamıza dercettiği -
miz resimler, foto muhabirimizin 
HABER için Ayaş Belindeki ka 

Dünkü celseden sonra heyet yak çahşmalarına ait tesbit ettiği 

reisleri Ba.5vekil ve hariciye na. 1 intıbalardır. 
zın StoyadinoYİÇ tarafmdan Resimlerimizin izahı, numara 

sırasile şudur: 
kabul edilmişlerdir. 

1 - Biribiri ıarkasına gelen o· 
Dün akşam maliye nazrn tobüslerden inen kayakçılar. 

Letitza misafirler şerefine bir zi_ I 2 - Hususi arabalarile gelen -

yafet vermiştir. { leı·deki hazırlık. 
3 - Ayaş Belini dolduran ka-

Asker kaçağı bir 
kız 1 

Fransa.da Padökal.; civarında 

küçük bir kasabada oturan mat
mazel Süzan Bronyar kendisinin 
asker kaçağı olduğunu bir celb 

kağıdiyle anlamıştır. Genç kızın 

müracaatı üzerine bu yanlışlığın 

sebebi anlaşılmıştır. Süzan kütü
ğe kaydedilirken yazan rne:nu. 
run bir hatası olarak erkek kayd
edilmiştir. 

Fakat kanuni hükümlere göre 
bu genç kızın asker olmaması as
ker kaçağı sayılmaması için mah

kemeye müracaat etmesi ve kadın
lığının h:r mahkeme ilamiyle tes
bit edildikten sonra nüfus kaydı. 
nm düzeltilmesi icap etmekteclir. 

. ~ . #. > • t • .. .•· • •• • ~ • ., ! - . ·..ı. ' ..... : ,. . :; .... • "' l• .;._ ~ ...... .,....i ,, .,. 

Kimlerin heykelini dıkmeli? 

1 HDAM gazetesi "Kimlerin heykeli
ni clikmC'liyh?,. Sorğusa altında bir 

anket attı. Gelen ce' apları koyup duru -
yor. 

Şöyle bir okuduk. 

E~er bu tomenn.iyat, Hfılik korusun, bir 
b.tbika. kalkI:.ılsa. memlekette ilaç için bir 

ılamla akı kalmaz, hC'ykelclen sokaldarıla. 
yürünmez olur. 

yer yer h<"ykelpalaslnr kurulur . 

.'\ma, bu hC'~'krl linstesinde bir 

,·:u. Biz de bir eksiği tclfıfi içi.n reyimizi 
\'erelim. 

Da.bıallntn başına da. Ali Nad ]{aracan 
dikilmel!dir. 

İşte o zaman bu davanın dört başı ma.
mur olur. 

Bir sekte 
f" EDlKP.\ŞAn i\. oturan Amloııy:ın 

() adında bir za t bir kasap dük
ldinmlla.n et alrrk('n scktcdC'n ölmi.i::tiir. 

Allah taksiratını affetı.in, ·kalanlara sa
bır versin. 

Yalnız felC'ğin ne garip <'ilvesidir bu. 

Eskiden et yedikten sonra ölünürdü. Şim
di ağzanız:ı. atmak nasip olma.dan da ölü
yonız. 

Şu işin ortasını bulmak, su et d<'rdinl 
halletmek mümkün olmadı vcssellm. 

Nevyorkta ra 
artistleri gre 

yapacaklar 
Nevyork, 19 (A.A.) -

Ajanslannm artistlere daha 
lışmak şartlan temin eden 
tif bir mukaveleyi ve bir 
ücret maddesini imzadan 
etı:r.eleri dolayısiyle radyo 
leri umumi bir grev hazırl 
ta dırlar. 

Bütün sinema ve tiyatro 
leri grupları, ra.dyo artistleri 
hareketine müzaheret etme 
dirler. 

Maamafih kararlarından 

edeb:Imcleri için ilanat ajan 
bir kaç gün mühlet verilece 

Yapılacak olan grev, Am 
radyosu tarihinde ilk grev 
tır. Radyo, kendileri için a 
yatıntn adeta bir cuzu 
gelmiş olan Amerikalı dinl 
rin hattı hareketi ne ol 
tahmin etmek müşküLdiir. 

Sovyet Radyolarında r· 
için konser 

Moskova, 18 (A.A.) -
cemiyeti, 20 Kanunusani C 
nü Türkiye için yerli saat 
bir konser verecektir. 
1744 metre Moskova, 1060 
Tiflis, 309 metre Odcsa, 34 
re Seropol radyo istasyonl 
neşredilecek tir. 



:a i :1-

Frar.sa Ba~sa~onamn yardımına\ 
!rnşmağa karar erecek mi ? 

,- /Jaştara/ı 1 uıcıdı 
büyük bir mün~sebet görmektedir
ler. 

Italyan•n, ispanyada Frankonun 
galeb:s:ni temin ederek Fram.a, 
üzerinde ağır basmak istediği gö. 
rüliiyor. 

Eu sebeple Fransanın mukabil 

berlertle motörlü ltnlynn kılaatmın 
Kenya hududunda tahşit cdilmi~ ol
duğu bildirilmektedir. 

lngiliz ajansının verdiği 
malümat 

Londra, 18 (A.A.) - Röytcrin 
Pari muhabirinden: 

tedbir olarak Pirene hudutlarmı Bugun Pari te mühim bir kabir:e 
açıp ademi miıdahale siyaseti'li içtimaı yapılacaktır. Boner.in arka· 

terketmcsi ve ltalya Frnnkoya 1 r a 1arma } ann ~c.bu ?" m:clisir:· 
yar.dım ettiği gibi Fransızların Ja ele Frar. anın harıcı sıya3etmc aıt 
İspanya cumhuriyeti hükumetine müzak~rderin de\amı e,,na mda 
yardımda bulunması isteniyor. irat edeceği nutl .. un anahatlanm 

hildireceğı tahmin olunmaktadır. 
Fransız kabin~s:nin dünku içti· 

maında bu gorüşulmüştür. Fransız 
mebusan meclisinin yarınki içti
maında bu hususta müzakereler o
lacak, hariciye nazırı bir nutukla 
hükumetin fikrini söyliyecektir. 

Harici i} asct hakkında · apılacak 
lıu müzakereyi kapatac.-:\k o'.an llra 
ya muracnntm "l panyada ad<>mi 
müdahale iyasetınin takı:.> !ehind 
,.e} a aleyhinde., ittihaz edilecek b·.r 
tarar ile netioeleneceJ;:ri beCılıidir. 

Kömnist fırkası, b:r takrir ver- Leon Bluma müzaheret ede" ı 
miştir. Bu tal rrrc!e t pan;-ol cutn· nıekte olan bazı r di tal sosyalı l 
huriyctçilerinin Katalonyada Fran ı lerin reye müracaat zama"'J geldığ 
kistlerin taarruzlarına karşı koya- vakit bac:;\ekili ilfzam etmeleri im· 
bilmelerine medar clm<lk üzere der! kum , ardır. Maamafih "rol cenat.· 
hal hud~dun açıl:nası hükumetten 1 çiar .. Barselona ~ükumetı-ıin ~ılfıt. 
taleb cdılmektedır. tedarih cdebilmesı nuksadıle har. 

Sosyalistlerin de komünistler:.n ız • 1 pany~l h~~udu~uı, :,·~n~de~ 
takririne mümasil bir takrir ver- ~.ı;ılması lehındcm faah~et.eı;nı lP., 
mel~ri muhtemeldir. it etmektedirler \e Da<! 1}cnin 

Fransanm hi bir yolda ) amme! ... te 
Habe istan:ia ltalyan oldu"'..-runa mecli i ikna etmek içıı 

;,ütün talak-atini sarfetrn mecbu· 
·yetinde kalacağı tahıi1in edılmek 

ttdir. 

Hlerin bombardımanından 
Alman ve ltalyan 

tayyareleri mesuldürle 
Ei'9'"' Baştarafı J incide kuku dlh ele riayetini temin etin k· 

ara md ~ i tezada i~ret etmistir. le miikcll ( olduğunu beyan etm"ş-

Gece uyuyamıyorsanız, kargo/anıtı 
ha ını şimale çeviriniz! 

Yazan: Ora G 11 ~· 
Herkesin başına gelir~ !nsan alış -

tlğı saatte yatagına girer, hiçbir rahat
sızlığı da yoktur, fakat uykusu kaçar, 
iki tarafa çarpmır durur. Uyku gelme· 
yince türlü türlü düşünceler onun yeri· 
ni tuttuğu için, uykunun kaçması dü
rünecden sanılır. Halbuki uyku gelince 
düşünceyi de unutturur. Onun için ın·

':usuzluk her vakıt düşünceden tleğiltlir. 
Öyle uykusuz kaldığınız zaman bir 

.. ere yatağınızın i .. tikametinc bakın:z. 

B:ıc;ınız cenup tarafına. ayağınız şimale 
doğru ise uykunun kaçması ondand r. 

Jrıponlar p·k eski zamnndanberi, :;imalden cenuba doğru, yani mile· 
natis istikamet"n.de, yatmıyan adamc ecinniler çarpar, uyuyamaz, hiç 
bir işi de rast gitmez, derlermiş ... A vrupahlar arasmdada eskiden 
yatagm vaziyeti "imal en cenuba doğru olmazsa in~nm ömrü kısa 
olur, diye söylenildigini rivayet ederler. 

1 Bu rivayetleri elektrik i lcrini .de anlıyan hekimlerden bazıları 
merak etmişler ve insan imalden cenuba d .. ru yattığı vakıt elektrik 
cereyanına karşı mukavemet:n üçte t:r derecede arttığını görmi:~ · 
lerdir. 

Havadaki elektriğin de uyku üzerine çok tesiri vardır. Bilirsin~z 
ki insan oturdugu yerde uyuyabil"r de, ne 'k~dar uzun zaman uyku
suz kalsa, ayakta uyuyamaz. Ayakta uyumak mecazi bir sözdür. A· 
ya!:ta gerçe :ten uyumak k~bil değildir. Bunun da sebebi insanın 
toprak yüzünden > iıkseldikçe havadaki elektriğ" n derecesinde fark 
olmasıdır. Topr;:ıgın yüzünden yukanya doğru her sant'.metrede ele!~ 
trik bir volt far' eder. Demek ki aya':ta durnn bir adamın ayaklarile 
başının arasında boyunun uzunluğu kadar elektrik farkı bulunur. O 

kadar büyük farktan dolayı ayakta uyumak kabil oııııaZ 
elektrik far1undan dolayı, uyumak iç:n en iyi vaziyet • bJ 

arasmda farkı kaldıran ·. yatmak vaz:yetidir. 11 
Fırtınalı zamanlarda da inrarun rahatsız olması, tı)dt 

gene elektrik farkından ileri gelir. Hem bu sefer sadece 
değil, ele'ktriğin şeklinde fark vardır. Fırtına kopnıadat1 
da elektrik hem müsbet olur, hem c1e pek fazlalaşır. ıosaıı 
bir şekilde ve fazla derecede elektr i":tcn rahatsız otur· 
sonra havadaki elektriğin şekli mer.fi olur ve derecesi aı dt 
en ziyade rahatlık veren, muvazenesini temin eden ~ekt\ 
lektriktir .. Havadaki elektrik farkını en ziya.de hisscdet1 
dır. Elbette farketmişsinizdir ki fırtına kopmadan ön::~ 
lıların ağrıları artar, ateşli hastalardan bazılarının ate ı 
hatsızlıktan çarpınmağa başlar. V e'"emli hastalarda da fı 
ceki müsbet ve çok elektrikli hav&da göğsünden kan ge 
d:nm arthğma çok dikkat edilmiştir. 

Demek ki, insan ~imal.:en cenuba dogru yatın' 
uykusuzluk gelmesine ihtimal olması rivayeti de busbıl 
de;ildir. Onun icin uykusuz kaldığınız gecelerde yat::ı. r. 
metine bakınız.. Şimalden cenuba <loğru değilse karyoJııııI 
niz, b:ı§mı şimale doğru döndürtünüz... dt 

Bir de mehtaplı gecelerde uyku kaçar. Öyle geceler 
kaçması sadece ay ışığının odanın içinde gözlerimize G 

değildir. Bazıları. mesela pek sinirli olan kimseler, rrıeht3 

de perdelerini sımsıkı kapıyarak odalarını büsbütün 'carı 
lar bile gene uyuyamazlar. O valut, gökyüzünden ayı 
imk:in olamazsa da, onun sehep clduğu uykusuzluğu ıne' 
lidir. Çii-ıkü birkaç gün sonra, ayın onbcşi geçince, 11yl<ll 
maz. Aym bu türlü tc.siri ancak on beşine doğru çokça b 
eder.dedir. 

BU 

Bey ğ u es i 
MUALLA 

I ~ A~ ıDAN iTiBAREN 

BAS 
HER AKŞAM 

•• 
D<)R 

kemani ve arkadaşla 
Uzun Z!lma:ı :ianberi beklenmekte olan FİLiSTİN RADYOSU OKUYUCULARINDAN . 

Çöl Yıldızı VEDET A1 Udi ESAT SALitltl, 

H tip, netıce olarak. bütün ts- tir. Mum e~h. d mi tir ki: T v'!:ıy 1 
panyol milletinin istilaya karşı koy ~·- So\1et hiıkılmeti. ispanya r u 

ma "'.:ra azmetmiş o duğunu 'e bu az· !hnrbine nfua) et verm - e matuf bü ı "' 
minin sarsılmryaca;,mı söy emi tir. tun tedbirlere i~raı· etm!!'e ama yan g 1 n Ç 1 J< m a g a ı 

AY SiNEMASINDA~ 
lngı1iz murahhar;ı Butler, hm-:a dedir... 1 b 1 d 

bombardımanlanmn t "ratını iza- \~ellir. .. ton Koo, bunun uzerint' as a 1 
le etmek çarelerinin bulunaca&rı ü· Çin mili tinin lspan~ol mıl efn )ir 

8
; t bıı 

m d ni izhar eım·~ ve mumale)hi kaTŞI be lemekte oldu"'..ru he ec.a 1 3 ti i 
m t p So\·yet mu~sı J. semp ti hi ne terc-man olmu-.tur 
Suritz, ls;ı:unyol halkının şiddetinl .. ibaret Fransız murahha 1 C..ıa 
arttınmı;; olan emebi taarruzu kar- 'eriat. ba barca ına vap an harp e
~mda gostemıiş o1du"'..ru kahramanlı ri tal.bili etmiş ve bur..a n h:ı ·et \e-
i;rı tebcil etrni~ir • rece!< her u ule i~tirake amade oldu 

Souritz Mme·ıer cemiyetinin hu·ğunu b~an eılezni ... tir. 

Japon mitlları 
ambargo ı,onu 

iste • l ması 

~ao ıı:aı ılfaiye 
~öndürdö 

Uu -.;abalı Fatihte bir tı3mrny. 

n\m :n t td _,mm kunt2l.t yap 
.1a;ı )U ..ımien tutu~uş -.-e itfaı· 

nın ~d m_ ile arabanın )alnı 

.,•t .1...ı mı }anaıktan sonra a•eş r· 
:'ltinile!:>ilmiştir. Haıkm !layatıle 

ıc ıazla oy:ıa. ma ma tah1n.m..ıl e 
J.~ rni} e -'.i hal ,ında n .ıa \eh.iı: 

etınin ) apt ğı p~ote ton .ı.ı ne ka 
hr ; erınde oldt -:.rıınu gtı tf ren bu 
ıiı ·ıse şc.;; 'e o!.mu tur. 

Ilarbı)c - Fatıh arasınrla işlıycn 

Senenin en güzel yıldızı (Kaplan kız) 

DOROTHY LAMOUR'un 
Framızca aözlü şayanı h1tyret büyük filmi .. 

MANLAR PERiSi(T 
Şaheserinin gördiığü 

1Hlcd11Heaı Daha 

l<ömürden mi zehir•endi? 
1 

Cıhangirtle Agopyan , isminde bir 
itadmm ~ apısında ça1ıı;an ameleler- r 
J o Eızunımlu !smail dün .sabalı 

1 
• apıru'l bodrumunda <ilü .o!arnlt bu
l nmuş•ur. 

Çindeki An1erika sefiri Çinliler· n 
kuvvei manev1ye1erinin yüksekhğini 

tebarüz ettirdi 

297 numaralı \atman l\.u :afann B ı d" •e c1o';toru yaptığı mu:ıye
·-ıare indeki 181 nurr.ara.ı tram\ay -:e-de lilmU heli gör.erek cese
:rrabn ı bu abah l·a H mor:ı a· ... ldırt:::ı..ı tır. lı:maı1in nk 

Cenevre 19 (A.A.) - Çin murnh l re be)nnattn bulunnrak o)IC de-
hnsı Vcllinr;ton Koo, dıin Mll1ctl r 
Cemi )hinn gizli iç(, ııındn, bir ka 
rnr sureli tevdi etmiştir. 

Bu karar sur ti, bilha sa Çine ik
tısadi ve mali . ardımc.u bulunul -
masına mutenllı ı: tC'db r1 rın ka -

bulunu, Japon nml'arına nm nrbo 
konnım~smı v ç· ... hnrp malz -

mc"İ nn'di i in teshi.i..t g\J teri1nc· 
sini dC'rpi!J ·C'tr:ı kt dir. 

nik e 1ıel rini t tkik C'!.mC'k r:: r 
ÇinH, So:ry t, 1ngiliz, Frnn"'Z vP 

Yu"o lnv murshhnslnrınaan mü -
-:-~k'tep lir komite t :kil C:rnı~tir. 

Amcrik:ı ;;-efirinin 
'ı:>':vunab 
V.·~~!.'l:t, 1ll ~.A. A) - Çinde

id Am.r.ka •,ttlh·i ?hlııC\n Jon~on, 
f{ il il• cnr.iyt:.~ s .. :ır.ı c~h d-

r:ıi.,tir: 

"- Çin - Japon herbi d ha uzun 
mUddct d0v m cdcc"ktir.,, 

Srofir, n:.vC' ctmit ir: 
"-Çın mukavemeti dc\·am cdi -

or. Muharebe>, hnvn romb::ırdıman
larının zafere jcal ctmemckt<' oldu
bınu şüpb ye mnbal bırnkmı) t>nk 

urcttc isb"t ctm' ir .. , 
J :l"on, Çinlilerin kuvvei manc -

T ra1ff:ay ş · rl<eti 
ırıurahhasıa:ı geld.!er 

Tram' 3Y ~irl,etinin Bt>l~ kadak 
:ncrl ezlerinden hare' et ed~ s:ılil 
· iyctli murnhha-,lar bu c:abah şch 
imize gelmiştir. 5pec:i)a in TCİ r· 
~inde olan murahha .. he) eti cuma· 
t"';,ı s;!linü ı;;ehrimizden Ank~raya ~ı· 
dccek \'e paz<?rtesi günü derhal satı 
r.ı::~.kerelerinc ba,:lan:ıo:~ır. 

'ıı. 

AT 
Albümünün 
3 Uncii \ahı çıktı 

Mü\'ezzHerüen 
D5>\t a \f 8 ü'iO l8 

Ye .. İ Neşriyat 

Varlılt 

alaca' .lıiarın talebi üzerine -el konu· 
lup re men ta~iyesine karar 'enr 

ı mcc· nı",~tir. ilan tarihinden b:ı~lamak ü· 
i) c ulcı i:ı:. ı ze:-e ölüden ıcr ne suretle olursa ol· 

sun alacaklı 'V )-.ı ternke}1c alaka· 
1 s ~ ~ ... ~ m 11 ~ s 1 dar bu1uoanlann ll>ir 8}' zarfında 

' ıB;:!}OJ
0

U d " ıduncü c:ulh hukuk malı 

ı, ~ , 11 '""b · , 1 r 1 '11.?~ine müracaatla a'aca!darım , ... rı n0 :ro.un::ın JU 

(' l!' " "lU'lr ll''1 ran 17 n~i nus- kaydett i. Ol- . l h ffiÜ'trJetinde kay 
detf rmi} enler hakkında .kanunu 

ıo ~..ıncl"'r eatla r<ı:tı. 
m~Jc tlı in 5 il ve 569 uncu madde· 

i m iH.t ,. bütün :eri muc"bi.ıcr ne terekeyi ve ne de 
· le alf..kaclaı· o!un::ıar '1lira ·ılan t~kip cdem~yece!deri 

t:n i)Q C'J r:ı. \.! bu füınm kefalet ~cbebile ilan olunur. 
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Argidük Ottonun Şuşnige 
"mektubu ve aıdıQı cevap 
Ja~ldDk, Avosluryanan Alman• 
ket~ıllbakından evvel, memle· 
baı kurtarmak için "endlslne 
a..!takllllk 'erllmes·nı lsltAmlş 

~ 9'llııat ~ ~ .,.. nriai arıidük Otto-
9 ~ ele...,. AYUSbuya llefvekili Şüfl'İ.&e yazdı
'-ıılil......-_lbelctup Fransa ıar.eteleriad.ı Wi tanfmclan 
~- neı-
~ oldup -._ ~,seçen )'il pt.tm 11 inde Avus-

~ti. ~~ Şatniı, Berbpala'e ıitmiı, Hitlerle 
•:-il ı.:..... • tün öiin,.., Avuab11711111D Almuıyaya ilıWık 
....... ----··-- .. --. ....... - IDtizar ederlcen, Artidik Otto, aiinün bi-
~ -..... O:. ......... seçmek ümidlerinia tanwnen sön-

~-. hnu ıônaıiiı ve Şuıaiıe bir mektupla mı 
1 Otto, 17 • 
lllı1aı l..a .....:::.. tarihini ~ Ye ~ nefl'*lilmit bu-
~ kıı da, ,,...,.leketiai cumluariyet rejin al-
cliaia.e L ~ arzu1-- !....L.- .-:. ~ • d 1--.,J• 
t.L" uıaıv...I...! • ~ .-r ~- ft or"TIUC en um-ı· 
._.., A ..... • -.llilc yazif-:-: ___ _!._ __ :_: • t • tir• Ş -

.... t•dQk·· --~ u -. • u sa 

·~ "" ~-alıyoruz: "41.ı:....._ Yanın taz • ..:ı. • _ _._ ed . w. • • 'llltz 
1

- ,. .. ıne m..-.vemet enuyecegınızı an-
' -..:::.baıvekillik vazifesini bana V3riniz. Ben, Avus. 
'-'-.,.. 1 ve milletini her ne lbahuına olursa olıun mu· 
~-L - ~ttiaı.. Bu münasebetle hükümCarhiı:ı gen -S::-' •ate.;y...._,, 
diii ee.,_P ~ITelc.1 Şupıiain 8 mart tarilainde Ot.toya ver..ı 

.. ,.. ile ıudur • 

~-·· . ~ ."" .~l'İnde A TUhlrya kuvnte 1ııoywı eğse l:ııile, hü-
a, ~ın _bu akibete kanımu- doina bulanuyonım. 
a - - _ 1'ı, ölc:ukten sonra dirilme sırrma erebiliriz.,, 

T. ~n..-... ....-.. .....-... ~ ...-... .....-... ....-... ...-... ...-.. ...-... ...-... ......_,, •h"k ~ -~--zw.4. 1 standardizasyonu 

lada 10 ihracafkontrolörü 
yetiştiriliyor 

ÖnftmUzdel&I sene ibr11~ 
~ tiftik ve yapaiılarımızı 

Oli l'O e t 
8ğrenmekte4irler. 

Fabrika liboratuvarlarında ıca· 
beden talıliller y.apılma'ktadır. Kur 
a, fabrika direktörü tarafından la 
Zllll eden ehemmiyet verilmekte • 
dir. Bapilhcndiı ile bir tekniaiyen 
tiftik ve yapağı kursunu idare et • 
mekte4ider. 

Dun yanin 
en uzun 

ve en kısaSI 
bir arada 

Bln7am ea 1ma 
boyla adamlarmdan bl. 
rtyle en man boytula
nndaa biri Londradald b" tlyatrocla beraber 

... oy.e ÇilmıaktMbr -
lar. Ctlce 32 yqmdadır 
ve Preaa O.~ ,is. 

mlaJ tafllllaktadlr. llo

.)'11 40 santim bdardır. 
Uzun boytasu da% met 
re 25 boyuna& Olaf is

mindeki dev adamdır 

Te cücenin 6 mali Pyt. 
lülllr. 

RABF.R ·- "k .. m ~ 

ggreer~r~LWf~FMMrfil&®iR 
Kudüste bornba 
fabrikası bulundu 
Hitler 

Hava ve deniz mektebi 
mezunlarma bir 

nutuk söyledi 
nerlin, 18 (A.A.) - Hltıer 

yanında başkumandanlık gene 
'rnrmny reisi General Keltel ve 
kara, hava ''e deniz kuvvetleri 
kumandanları bulunduğu halde 
başvekAlette harbiye mektebi· 
nin kara, hava 'e deniz şubele· 

inin 1938 mezunlarını kabul 
tın iştir • 

B. Hltler, subaylara hitap e
lcrck bir subaym Alman ordu
larrndnld vazife ·ini tebarUz et· 
tirmiştir. 

Bombalı 

suikastlar 
_.. Ba~tarah 1 ncide 

kabinesi son zamanlarda tngilte. 
rede vukubulan infillklar mese
!Psile meşgul olmuş fakat bu hu
susta hiç bir tebliğ neşredilme. 
nıiştir. 

Bu tethiş hareketlerinin "Cum. 
huriyetçi İrlanda ordusu,, men • 
suplan tarafından yapıldığı kat'i 
surette tebeyyün etmi§tir. Hilkfi
met, kendisine hususi zabıta ted. 

ir ri ma · sala ·y tini ver.e • 
cek olan yeni bir kanun lcabul eL 
tirmek için parl~mentoyu içtimaa 

davet etmek mecburiyetinde ka

lacaktır. Bununla beraber hük\l. 

metin yeni hadiseler vukubulı:rıa
dığı ta dirde bu tedbirlere mu. 
rac t et iyeceği öğTenilmijtir. 

ImalAthane 
•• Omer camii 
yanında ... 

Camiin kayyumlarından 
biri tevkif edıldi 

IÇERVJ-;: 

• Sıvas \ıl~yetı idare ~ ur 
lığına ta in olunan beledır- ret9i 
muavini Haufur, }enne Akhiaar 
ka~ makamı Rıfat tayin edılmittir. 

• lstanbulda ytnı bir bel~ 111• 
nası yapılmasına karv TCnl.mifür. 

Kudüs, 19 (A.A.) - Camiiö~t 
yakınında altı bomba, dokuz taban 
ca ve bomba imaline mah us bir
çok mevad meydana çıkanlmı tır. 

Yafada hilkumct fırkasıra men· 1 Şımclıki bina butiln belediye dalre
up yeni belediye reisi Abdürrauf lerı için gayrıkafi g0rülmelcted1r. 

Zabıta, camiin muhafızlarından 

birini tevkif etmiştir. 

Bıtar, şehir işlerinin yeniden ten· 
ikine bacfamı~ olup asilerin tenkili 
inde hükumet memurları ile mesai 
irlığinde bulunmaktadır. 

Sat ye 
binası . 

şirketi 
meselesi 

• Şehrimiı ilkrncktep muallimfr 
rine ait mesken bedelleri birkaç IG
ne kadar datıtılacutır. 

• Şehrimizde m · • \alt. yetim 11111 
dul maa,.ı alanlar 28 blD kilidir. 
Bunların yüzde yetml~ ren& kanır 
na iöre maaıt almaktadttl.aı. 

• Başvekil Celll Bayar baftakml 
İngiliz atını Bur.ıa 1ed1tirlcıelinıba 

_. 8.'!I'~'"!' il inddı 1 ~m aldığımız bu malflmat! gö istifadesine tahsıs "tml~. 
mışlardrr. Bugun ıstımWc muame· re bınanın istimlak edllecet,i yo - • Ltanbul ZiraM mt,Jür Oğa Mal 
iatı için iki kanun bulunmaktadır_ lundaki tebligat binaıun sahilJi olan tepede b·: man<lah.na fıdanllftı tcata 
Bunlardan biri devlet tarafından müesseseye yapılmış ve bunlar, bi- tmcktedir. 
mektep, hac::tane ve resmi binalar. nayı istimlakten kurtarmak için ı 
için. meri olan 1295 tarihlı kanun· i.stimlik kararından bittabi haber: • 1kinci nevi ~ ucuzlatznd 
aur. Bu kanuna göre, belediye mec dar otamıyacak olan bir milgteri için çalı~ılıyot'. Yüzdt 80 :iCl't t ~ 
lisi azasmdan seçilecek iki, hariçten bulup satma çarelerine ba.§ vur • day \e yuzde 20 mısır uı ur an 
tayin edilecek bir k.iji ile mmtaka muştur. ) apılan çeşni muvafık gönlınlCllllf. 
tapu ve evkaf memurlarından t>e-ş Bu vaziyette meselenin mühim yüzde 80 yumu53k but~Y ~yüzde 
kifilik bir komisyon, mahallinde t~ noktası binanm istimlik bedeli de- 20 mısır unundan ycru bır teşni 
kikla- yapacak ve veıdiii rc1por ÜZ\."- fi1 halihazır krym.etinln ne olduğu üzerinde tetkıklere baş arun.ı ur. 
r.ne.,de kıymet takdir edilecektir. dur? Eğer arada bilyUk bjr fark • Devlet Şılrası reis'ığile munhal 

lJdncl kanun belediyelere alt 
0

• görUIUrse aradan henüz bir) ıl geç. azalıkları için Buylı.1< l\lt Jel Mec
laadır. Bu :tan.unla varidatı gari meml§ olmak itibarile De.nizbank lis.inin yarınki içimmnda b r S('ç°m 
saflyenin ıo miali gayrimenkullln borç'ar kanununun verdiği haktan , apılacaktır. 
k.~ıııeti Qlaı-ak heiapla.wuaktadır. "stifade ederek bu muameleyi ip • • Dün belediyede valinin n: . . ğin 
Şimdi iddialara göre, 129~ nu - tal davasında bulunabilir. de top.anan bır komı ' :'>n a • ann 

maralı kaaun Denizbank &ibi mu • Deniz Banktan verilen iuhat u ıhtiyacı mesele ile mec:.gul olmuıt 
emeeelere de f&IDild.ir. Bu takdir- Nitekim bu ~~şriyat u.z:rlne De- j,. e suyun Denizbank ta a dan 
de mevzubaha bin.lllm atm alm- nizbank mahafilınde yaptıgımız tah tanklarla n · ' karar \C • tır. 
maaı için bir komla)'on ça'JllJDam 1A ldkatta da ıunları öğrendik: 1 Suyun m t mm abon ere 
:ı:ım ~elirkeıı bu yaprJmım11tD'. Denlzbenka bilyük bir ambar 11- 30-35 kuruca wrılebileceğı tdunin 

:ı:ımdır. Böyle bir yer epey aran· edil.mekt d • 
Gazetenin, hulasa ettiğimiz yazı- mış ve bir müddet evvel Fındıklı· e r. 

larmı okuduktan IODl'IL "tahkikat da bir buçuk katlı bir bina banka-
yapan koıaily.oıı,, da aza olduğu ya 140 bin liraya teklif edilmiştir. DIŞARDA: 
bUdirllea la.tanbul Elektrik İfleri Satın alına müzakereleri devam • . 
Umum lılUdtlril Kadri ile görüştük, ederken, son dakikada çıkan bir ib- f ngıltere b.a~ac:mın. ~°::« 
bize dedi kl: tillf yüzUnden iı bitirilememiş, iş- e ham ve t~h' ılat. bo . a !\le bulun 

.. _ Biz, elektrik elrketinl ııatm te bu sırada yine Fmdıklıdald Sa- j b~nkalara bır tamım .gö.ndererek d& 
aldıktan JQO.l'a Fuıdıklıdllkf binayı . 'ız speku' ) onunu ı tıhdaf eden 

d 
tie bınası için Bankaya teklif yapıl h. b" 1 k b 1 ed"lm 

a kendbJ)lı için ltııuıolu cördUk. t ıç ır muamc enın a u ı eme 
B 

mıe ır. . . b"ld" . . 
urasmı istimllk için kanun! mua- sını ı ırmıştır • 

melelere bqlıyaralı: iradı gayrisa- Satie binası dört katlı oldufu gıöi • Avu tural~ayı ziyaret ~~kta 
tinin 10 misli Uzerinden kıymetini geniş arazisi ve nhtnnı da vardır. olan bir İngiliz hava heyeti. ,.ml 
takdir ettik. Bu mikdar 107 bin lira Bankanın işine tamamen elverişli Zelanda hükOmeti ıle de yeni 7Ao 
tutuyordu Bu takdiri kıymeti hU - olduğundan derhal şirketle muza - ı landanm ta)~ are imalauru arttır 
k~mete tasdik ettirerek binanın kerelere girişilmiş, bu sırada ban- mak ma!, adile müzakerelerde ba
istimlik.i için tegebbUslere giriştik. kanm heyeti fenniyesi satılık yeri luıunak üzere orara giaf'c ' Ur. 
Fakat alA.kadar dairelere yaptığı • gezerek kıymet takdir etmiş ve nl • B ·ı ha · · A -. . rez ya ncıye nuu:ı nı_. 
mız müracaatlarda binanın 250 bin hayet Denlzbank meclısı idaresi de h 26 k" · ı ~ ___ .,_ __ ı..~ e anu u ı c · uıl'IC'lu.a.,- u...• 

liraya Denlzbak tarafmdan satın buranın 250 bin liraya satın alın - · t ed kt" 
k 

. rl " ece ır . 
alındığını öğrendik. masma arar vcrmıştir. • 1\6 h . . u --t r ...... 

H 
. ·ıac:ır ancıye nazın ~n '-'Gil 

Biz henilz bina Denlzbanka sa • eyeti fennıye kıymet takdir e- , 

t l d derken f i h b
. zl I ky, bu sabah J: \ındcn 1 (1 t' .et ct-

ı ma an evvel eski eirkete buruı- ş em ına ve ara bakı- . . nı lstimllk edecetimizi bildirmiş rrundan tetkik etmiş, hem de aynı mış, ıstasyonda von Rıbtx:ntrop ile 
ve ondan sonra kanuni muameleye yerin yakın zamana kadar seneliği ltalya \'e .l c-,efırlen tarafm
başlamıştık. Binanın Denlzbanka 24 bin liraya kontratla kiraya ve- dan uğurlanmıştır. 
satıldığını da öfrenince usulen va- rllmekte olduğunu nazarı dikkate 

• ~ Dr. Hilmi Koşar 

1 
Haydaı-paıa wtaJ~ T6-

Zührcviyc mtUehH• • ~aa 
talarmı ~ğledf'D •oonb 
rı ACACAMU o,.... Aıa.
•h• 1 ı ~ N o. ı ~~ Jrab\ıl tdtt. .................. 

~iyetl Veklletlmize haber verdik. alınıltır Malüm olduğu Uzere gay
l3u işle bizün bqka ali.kamız yok- rimenkullerde satış fiyatını ta;,in f. 
tur. Şirket bize binayı satmağı tek- çin senelik gelirler (10-12) arasın 
lif etmedilf ctbi pazarlıkta uyuga • da bir rakamla darbedilmektedir. 
madığım1Z haberi de doğnı değildir. De~ankdald allkıadarlar, Satie 
Vekllet .efer lllzum görUnıe tabi- binası için şirketin evvelce Narı • 
atlle tahkikat yapılır. Yalnız be • aya bir .teklif yapın!§ olmasından 
nim ve muavinim Sururinin de vl- katiyen haberdar olmadıklarını söy 

liyet ıaafJa llltklUrlUğtlnde toplanan lemektedir. 
bir komfa.yona ı.tir&k ettlfimlz dof- Esasen, bina bankaya teklif edii· ==============:::::::2 
ru delUdlr. Belki ~yle bir konıfs- diği zamanda böyle bir mesele katı· I 
yon çalJtabDir. Fakat bundan habe >m mevzuubahs olmanuı;tır. Son dirine Ye kira Wel\ ~ naza· 
rimiz yoktur.,, dedıkodular hzerine Denizhank ta· 

1 
ran btcı.":er. liyat u.hlt ,vro1mr 

Diğer taraftan Nafıa BaşmUrUr- rafından Satyeye \'aziyet sorulmu5 mi§ i ı-~~k kıymets auan ttfb9' 
lilğUne yaptığımız müracaatta da ye binayı satanlar ewelce Nafia ilr ra almak lüzumu halli cıtmlmıılts· 
mUdUrUn kendisini göremedik, fa. ~;:ıe. b~: sat~ş m~zakere"i geçme·ı Maanıafih f'jer •ti~ bil •pbr 
kat dlln belediye fen mlldUrU ile di dıgını soylemışlerdır. ni {ah i~ .. hAdile!ll .,.,..._ bu Dakla· 
ğer bir zatln iştirakile Nafıa MU- İstimlak cihetine gelince, Deniz· mn da mahkemeye G'lln<..ul tdr 
dom Bedrinin reisliğinde bir top - !J~nk mahafilinde bu nokta için de ı ek düz"" tıiecea-1 ,,. binana tabiW 
Wıtı J'&PlldCmı afrendik. Fakat şunlan &Oylemektedirler: 1 bulunan JirketlQ tul.t oları* • 
ba toplantımn meyzubahs ,işle al~ E~er satış fiyatı fahiş ıwrülürsc dı4ı paraların lstirdal ~ tr 
kadar .olup olmadıfı ~ de ~ arıcak o uman istimlak !.•) meti a- bii torulmektedir. 
itıdir. !mır. Haibuki heyeti fenni) e11in tal;• 



Musikişinas 
hayvanlar! 

Kuşlar nıus: :ddcn hoşlanmı
yor, yılanlar şark musikisine 

b.-ıyıl ı yorlarınış 

iki Fransız muharririnin 
te:fülderi 

Bir çol: 1ıaY' anlaruı musikider 
zevk duvdukları, notalar arasın 
daki farkı hissettikleri ve büyük 
eserlere hayran oldukl~n öteden 
beri ileri sürülmektedir. 
Hayvanların n.u::füiden büyül 

bir zevk duyduklarını ileri süren 
Fransız muharrir Dorian Vença:ı 
hayvanat bahçesinde gördükleri· 
ni şöyle anlatıyor: 

- Hayvanların i .. :.:xınlar kadar 
değilse bile, yine ':le fevkalade 
hassas olduklannı denemek iste· 
elim. Bir arkadaşım a birlikt< 
hayvanat bahçesine gittik. Dos· 
tum uzun müddet kaplanlarl:ı 
meşgul olmuştu. Biz de ilk tec
rübeyi kaplanlar üzerinde yaptık. 
Uzaklardan güzel bir musiki sesi 
gelmeğe başladı. Hayvanlarda hiç 
bir değişiklik görmedik, vahşi 
gözlerinde en ufak bir yumuşak 
Jık bile yoktu, musiki tesir etme
mişti. 

Buna mukabil musiki nağme
lerinin panterlere tesir yaptığına 
dikkat ettik. Ve bu musikinin te
siri altında iki Panterin yeşil 

gözlerinin mahmurlaştığı ve hay 
vanlann burunlarını demir par
maklıklara. yaklaştırarak büyük 
bir sükunetle musikiyi dinledikle· 
rini, nihayet mestolarak hareket
siz yerlere serildiklerini ve her 
taraflarının ayrı ayn titremeğe 
başladığını müşahede ettik. Dün
yanın en yırtıcı hayvanıru:ı bir 
keman yayından çıkaa nağmeler, 
uysal bir kuzuyavnısu vaziyeti
ne sokmuştu. 

Uzaklardan uzaklara inliyen 
Gabriel F'orenin meşhur "Ber
seuz" ü iki panteri esrarengiz bir 
kuvvet gibi büyüleyip yerlere ser 
mişti. 

Hayvanlann her :ıiri ayrı ayrı 
musikişinasların eserlerinden hoş 
!anmaktadırlar. Hayvanlann in
sanlar gibi sevdikleri besteler var 
dır. Arslanlar da panterler gibi 
Gabriel l•'orenin hayranıdırlar. 

Bre::ilyada yaşayan Puma is
minde !ti arslanlar Şopenin parça· 
!arına meraklıdırlar. Ateş saçan 
gözleri, ~o:mnin muc;ikisiyle ma· 
sum bir tavır alır. Bu musiki kim 
bilir ruhlarında nasıl bir tebed
dül husule getiriyor? Belki bir ha 
bra canlandırıyor, belki hayat
larından bir parçayı yeniden yaşa 
tıyor. 

Bugünkü apart mani ara uygun 
gelecek bir çam8şır dolabı 
lyl bir ev 

kadını ol m a k 
pek kolay bir iş 

değildir. Bu gü
nün kadınları es
ki zaman kadın
larından daha az 
evde bulunu • 
yor. Binaena • 
leyh evde kala
madrklarr zama 
nr tel!fi etmek 
için fennin icad
larmdan isti 
fade et:ml§ler • 
dir. 

Büyük 
nelerimiz 

an • 
iç ça-

maşırlarınr hat
ta elbiselerini yı
kayıp kurut • 
tuktan sonra 

onları güzelce bükerler, Utüye çok 'modeli veriyoruz. 
rağbet göstermezler, çamaşırları a., Bu dolab tam manasilc dolap de
ğır bir cisim altında kalıplarlar, a- ğildir. Aparhmanın münasib bir kö
ralarma ufak torbalar içersinde la- 1 şesine §ekilde gör<lüğUııüz gibi iki 
vanta çiçekleri yerle3tirir, bohça - l şakuli ve bir ufki tahta çakılmış ve 
!ara istif ederler, bu bohçaları da: bunların arasr bir kapıyla kapatıl. 
bu gUnkU aparlımanlarda rasgelin- mıı;tır. Bu dolabın ruııl muvaffakr
miyen fakat eski evlerimizde bol bol 1 yeti iç taksimatının tcncvvUünde • 
bulunan dolaplarda uklarlardı. dlr. 

Dolabrn üst krsmı cam kaprlr iki 
Yerden t&sarruf edebilmek im _ göze taksim edilmiştir. Buraya bat. 

Vahşi ha)"\'anlar gibi, diğer bü
tUn ha)"\•aıılarda da musildye kar 
şı büyük bir hassasiyet görülür. 
Devekuşlan Bach'ın musikisine 
hayrandırlar. B'r keman yayın 
dand:ın çıkan Bach'm melodileri 
devekuşlan üzerinde büyük bfr 
tesir uyandırmakta ve gözlerini 
kırpqtırarnk birbirlerine sokul
ınakta, kaııadlarivle birbirlerini 
muhafaza ederek bir felakete ma
ruz kalmış gibi yckdiğerinc sarıl
maktadırlar. 

1 

kanlarını ıırıyan bub'ilnkU in~aat tar, taniyeler, yat2k \'e yorgan çarşaf. 

:Musikiden anlamıyan veyahut 
artık fazla tesir duymiyan hı::.y
van kuğu kuşudur. Eıı güzel me· 
lodiler d:ı.hi J{uğukuçlarına tesir 
etm~. Onların ruhları da renk
leri gibi dondurucu bir beyazlık 
tadır. Maamafih umumiyetle bil 
tün ku~lar musikiden zevk al
mazlar. Çok güzel nağmelere sa
hip olan bu küçük hayvanlara 
hiç bir beste3ür tesir edemez. 

Hemen hemen, yılanlar bilhas 
sa flut s~siyle mesto'm:ıktadır
lar. Yılanl::ı.nn musiki~inasfrm 
yoktur. Onl:ır daha 7.iyade flut sı:
sinclen ve Şark musikisinden 
zev'< duyarlar. J{obra ),lanhır· 
kıvrıla kıvrıla oynarlar. En teh
likeli yılanlar bile güzel bir mu 
sikiyi zevkle dinlerler. 

Balıklara çalğı çPldığımız za
man onların su içinde oynaştık 
lannı gördük. 

Bir timsah korkunc: başını su
dan çıkararak musikiyi daha ya
kından duymak, zevkine daha faz 
la ermek isteyormuş gibi bir ha
reket yaptı. Hayvanların musiki
den zevk aldıklarını gösterir bun 
dan ı:ri:r.el bir misal olam~:r.. 

zı, e' !erden de dolapları kaldırdı. lan, masa örtUlcri Ye snirc konur. 
Onun için bu günkU apartımanlara Tabil bunlar dolaba konmadan ev-
uy~n gelecek bir çamaşır dolabı vcl !ırçalanır, lekeli yerleri amon

Üzeri tırtıl işlemeli el işleriyle süslenmiş lpckU kumaııtan yapılma 
abajurlar bu sene çok makbuldür. Bu abajurlardan bir tanesinin mo
delini veriyoruz. Açık bej renkte bir kumaştan yapılmı§tır. Kenarla
nn<la koyu kahve rengi saçaklar vardır. İpek iı;lemelcr b'ilzcl heııdc
"t Şf'killer dı> knıvar.f' iğneyle ıfüıle nmlştir. 

r 
Pariste açılan kadın iç çamaşırları 

sergisinde neler var ? ;, 
!ç çamaşırının şık tuvaletler Ü· Sergide teşhir edilen modeller- teşhir etmekle iktifa. etıJl 

zerine yaptığı tesirden geçenler- den bir kaçını sütunlarımıza ge- sattan istifade ederel\~ 
:le yazdığımız bir yazıda bahset- çiriyoruz. kımları ve peçeteler, }1& 

miş, zerafete kıymet veren bir ka ı numaralı modelde görünen lasa bir ev için ıazıııt 
dının muhakkak iç çamaşırına e. güzel pijamanın caketi ince ipekli şey burada yer aınııştıı'· 
hemmiyet vermesi icap ettiğini Yakadan itibaren düğmelidir. Sergi her ziyaretçiye 
anlatmıştık.. Halbuki son sene- Yan tarafında mendil için mini- tapda iç çamaşırlarınııı dl' 
terde tuvaletlerine çok dikkat e. mini bir ceb vardır. Pantalon da bir de kitap dağıtma.kt& 
den yüksek cemiyetlere mensup düz renkli bir kumaştandır. Bu den bahsedilmekte ''~ 
kadınlar bile iç çamaşırlarına lü- kumaş ipekli yahut yünlil olabi- faydalı bir çok ilmi nıı ~ 
zumu derecede dikkat ve ilina lir. Her gün giyilecek ise panta· rilmektedir. Çok fay~~ııı 
göstermemeğe başlamışlardır .. lonun yünlü kumaştan yapılması tavsiyelerden bir kıs.IW'. 
Bundan bilhassa şikayet edenler. tercih edilebilir. Yaka, kol kapak eden bir fransız mod~ 
.Moda cereyanlarının merkezi sa- Jar, kemer, ceb düz ipekli kumaş- sından şu satırları alı) 
Y.ilan Paris §ehrinin büyük terzi. tan yapılır. Bunların kenarları ciz "Bugün gündüzler' ~'ö 
hanelcridir. gi şeklinde ve pike i§lerle sUslen- yilmiyor. Kombinezotı 

Terzihaneler,, kadınlara, güzel miştir. yerini tutmuştur. KoJtl ,P 
tuvaletleri bozmayan iç çamaşır- 2 nural modalde güzel bir rınızın güzel olmasınd~ 
ları temin etmeğe karar vermiş- kombinez-külot ve gecelik görü. sıhhi olmasına ve uze 
ler, yeptıkla,... .x:lellcri, bu mo- lüyor. Bunlar güzel beyaz bir ku ğiniz elbisenin bicimi1l~ 
dellerin yap ısı ıçın tavsiye e maştan yapılmıştır. Bu kumaşın cak kadar sade, bÜZo·. 
dilecek kumaşları, bir tek kelime cinsi zevke tabidir. lstiyenler i· masız olmasına dikkat t 
ile iç çamaşırı için lazımgelen her pekli bir kumaş dahi kullanabilir- zımdır. Muhakkak koıtl 
şeyi havi geniş bir sergi açmış. Modelin asıl orijinalliğini temin nn üzerinde süs buluıı 
!ardır. Bu nınksadla 7 ikincika eden, üzerindeki işlemelerdir. Bu raftar iseniz, bu husu:;~ 
nun 1939 günü bütün Parislilere işlemeler pembe ve mavi ipekle müracaat edeceğiniz ' i 
açılan sergiyi. bugüne kadar 30 işlenmiş ufak \'e zarif çiçek resim melerdir. Pahalı :ve ipC~i!J 
binden fazla kadın ziyaret etmiş- !erinden teşekkül eder. kombi- şırına. pek fazla eheJll fj 
tir. Sergi reklam maksadiyle açıl nez-külotün göğsünde pembe ve meyiniz. İpekli iç ç~~e. 

11 madığı için satış yapılmayor. mavi çizgilerden te~ckkül eden seriyetle üzerine gıyıle tP 
Hatta elbiselerin hangi tcrziha- verev bir şekil ve geceliğin belin- bozar. İnce ve zarif P3;1, 
nelerde dikildiği, kumaşların de de başka bir kumafltan kesile- keten kumaşları tercib u!İı 
han'i"i mağazalarda satıldığı Ü· rek üzerine dikilmiş helezoni ku- " Kadınlarımızın Jt'I ~t 
zeri 1de yazılmamıştır. Her çama. ma.cıtan bir kısım vardır. kısmı iç çamaşırların\~ 
şırın modelleri ve patronları ha- 3 numaralı modelde görünen ge yaparlar. Bu yerinde bl 
zırlanmış, istiyenlere gayet ufak celik, krep jorjetten yapılmıştır. tir. Basit gömlekler ,.e 1'~ 
bir fiat mukabilinde satılmıştır. önii büzgülüdür. üzel"indeki çiz- zonlar için sutiyen ~ şe Jıif 

giler ve yapraklar satendendir. E korsa kulanmak dog~ı.ı Jı'ç 
~akla silinir, ütülenir. teklik ince pilelidir. ı ket olur. Bu korsa)'l bır Jıo'. 
D~labrn ikinci gözüne bütün iç 4 numaralı model ince ve hafif yardımiyle yapmak çoJc f ı 

ç:ım:ışırlnrı ycrle~tirilir. Evin muh-
tc!if insnnl:ırına nit çnmnı;ırlar tas
:ılf edilir VC' ayrı ayrı bağlarla bağ. 

!anır. Eunun nltınclııki göz sofra le-
vavmına hasredilmiştir. 

pamuklu ketenden yııhut ipekli 1 iştir; bu çeşid çama§ırlll 
kumaştan yapılmış bir kombine-j !anılacak en iyi k~ırt11~11ı.ı 
zondur. Bu kombinezon mevi ve sat endir. Bu kombın.eZ ett' 
pembe iki ayrı kumaatan yapıl·ı' mek için ise 25 sant~Jll d~ 
mu tır. satenden yapılacak UÇ 

5 numaradaki bu zarif model tif kifayet eder. tıJ 
vuval<lan yapılabilir. Fiatı biraz j "Gecelik gömlek, a1<~51t 
pahalı olan bu gecelik sergide en nna benzer. Bunlar. dll}tli tP 

c:ık çamaşır konur, ve biriktirilir. çok beğenilen eserlerden birisidir. 1 pamuklu vuvaldan, ıpe 

Bunun altındaki krsım ayrıca bir 
b51mc halindC'dir. Buraya yıknna -

Çamaşır dolabının üzerini mobil
ynrızın renginde yağlıboya ile bo
rıyabileecığiniz için iki zarif pcrdey-
le kapıyabilirsiniz. 

Tavsiyeler 
* Kirl:nmiş süngerleri tekrar 

kullanmadan evvel tuzlu suya ba
t·np avuç içerisinde iyice sıl~tı1:tan 
so 1ra tekrar soğuk suya batırarak 
sı':mak lazım gelir. Tuzlu su ye. 
rhe amoryak ta kullanılır. Sün
gerleri amonyaklı su ile temizle. 
m:k için bir litre su içerisine 50 
g.·am amonyak koymak kafidir • 
II k suya bir parça karb:>nat ata
r; k ve sünger !eri bu suya hatıra
rr.k temizlemek te mümkündür. 

• Tırnaklarınızın 'kırılmasına 

mani olmak isterseniz tırnakları 

kestikten veya türpüledikten sonra 
her birine bir damla zeytinyağı 

sürünüz. 

Sergi yalnız iç çamaraırlarını den yapılabilir. " 



en Terbiyes· istişare Heyeti 
~lışmaıarına devam ediyor 

Benim görüşüme göre Avrupa orta sıklet boks şampiyonluğu 

rB<e a lb a lfi1 
©Dliililoyc§lUom 

Fransız boksörü Tenet 
1111 

rnuhtelif raporlar dinlendi 
Yunanlı 
f: 

Kristofo rid isi nasıl yendi 

l 
lı Krintoforidis şampiyonluk için 
karşrlaşmışlardır. 

Feuet uzun müddet çalışmamı:ş 

Mel{teplilcrin klilblcde olak:ıl:m kesildiliten sonra. klüb idareci ''O 

mensuplarmdan panik halinde bir nevmidi müşahede edilmektedir. Yer 
yer fevkalade kongre bazırlıklArı bu müşabedernizi teyid etıneı.tcdir. 

• 
Ben bu paniğin tevlid ettiği nevmidiyi sporumuzun atisi için ~ok teh-

A olduğu ve yaşı da epeyce ilerlemiş 
olduğu için Fransız boksöründen 
on yaş küçük olan Kristoforidis bu 
cihetlerden avantaj sahibiydi. 

likeli görüyorum. Bu kararın lehinde ve aleyhinde birçok yazılar ya. 
zıldı. Bu yazılan burada tahlil etmek istemem. Yalnız, f:iU noktayı işa

ret etmek isterim ki bu kanunun tatblkmda klilblerimizi müşkül \azi

yetto bırakan hadisat no olursa. olsun, bunun tashihi imkfınlan daima 
mevcuttur. Yalnız bn panik devam edecek olursa 35 senelik mazileri 
bulunan ve memleket sporunun bugünkü varlığını medyun bulunduğu 
klüblerimizo çok ağır darbeler \'llnllur ve bu darbelerin teliiflsi için 
çok uzun seneler beklemek ieab eder. Klüb idarecilerimiz klüblerinin 

Teuet 31 yaşında eski bir boks 
' ~ üstadıdır. Bu şampiyonluk ma.. 

~ ~mda da tecrübesi ve zekası aaye
sinde büyük bir muvaffakıyet gös .. 
termiş ve genç Yunanlı boksörün 

spor faaliyeti noktai nazanndan dU~ündüren ve neunidiye scvkeden 
~ nokta ~udur: 

:Qeden '.l' • Beden Terbiyesi kanununun hükümlerine istinaden Yerilen katar 

Solda: Kristofonis 
Sağda: Tenct 

Geçen cumartesi akşamx Paris
te orta siklet Avrupa boks şam
piyonu Edouard Teuet ile Yunan-

ıı.~ crbıyesi ist~e beye.tinin ilk içtinıarnı açıyor neticesi olarak kışla "·e mekteb :mensuplan klüblerbıden ayrıldıktan ve 

te~~ 18 ('relefonta) B müessesatta çalışanlar menub olduklan müesseselerin teşekküllerine Dünya şampiyonasında 13 b 'esı ı:ı:ı - e- Heyet mesaisine devam ede- d:ı.bil .olduktan sonra klüblerinde kimlerin kala.cağı ve bugün mecburen 
lltUıı h erkez idare he- cektir. \"e sırf isim ' 'e renlderini muhafaza. etmek k&ygusiyle sahaya rıkan mi1let kaldı 

il.de a"a k " s k Geııeraı urumu mer- mütekait sporcularla. faaliyete devam etmek imkilm bulunacak mı? to holm, (A.A.) - İsveç buz 
litı.de t Cenı1·ı Tanerln Bazı gazetelerin haber ver- hokeyi du .. nya ve Avrupa şa • 0 r.. oıııaıı Buna hiç şüplıcsiz maddetl'n imkan yoktur. Yalnız, buna mukabil mpıy •e" arak dikleri gibi, mekteplilerin klUp. 'las na · t " k t ~ k t uğlecı • öğleye bütün bu anlasama.mazlığı telif edecek imkil.nlar mevcuttur. ı l§ ıra e memeg-e arar ver-

i' 
a kadar ı:ı:ıen sonra saat beş !erde çalışıp çalışmamaları me· mistir Bu ı"ti"barla şampı"yonalar 13 Bn kanunu yapanfa.r vo tatbik edenler yalnız ldüblerimizin hayat ~ · 
•l'tı esais· selesi mevzuubahis edilmemiş- de Jet d ı ı k rı~I' r.ııanıede f d ıne devam \"e mevcudiyetlerini düşünerek değil on yedi milyonluk bir kitlenin be. v arasın a yapı mış c aca -
" ı di r, er tir. Temsili takımlara talebenin tır. rı re · asyonlar denen inkişafını clüsünerek hareket ctmi~lerdir. Binaenaleyh ilk mer-

'rrı e atıeıiıkYazıiı olan mad- girmesi hakkında beden terlıi- baledeki tatbikat "c verdiği menli neticeler 
0

biLi klüplcrin atisi i~in en- l<anada lakı mı yine gal İp 
s' bisiltıet' k:ı.yakçılık, is- yesi gonel direktörlüğilnün l\Ia- di'.WYC diişürecek mahiyette olabilir. Falmt kışla, mekt<'b ,.e mücssc- Kanadanrn Smoke Eaters adın-
, bas... ' futbol u 

terır 11.etboı • .' g rl'Ş, arif Vek[l.leti nezdindcki te~eb- satta tatbiki istenilen spor fnalil·eti yine ayni kanun hükümlerine gö- da meşhur hokey ekibi buz patinaj 
raDona 'a71Yetl..!rini !Jüsline cevnp lıenilz gelmemiş- re k15lar, mckteb ve müess<>sat mcnsublannı kliiblerimlzc dernmılan Polonya.da Katevig sahasına top -

Y 
tı db.ılemt?tir. tir. menetmez. Biz beden terbiyesi kanunu ahk:i.mındıı. bütün memlekete !anan 10 bini mütecaviz bir seyirci 

ahUdı' aleyh arı ~amil bir spor lmllrnıması için spor mükellefiyetini bütün \'"atandaşla- yığınr .önünde Lehistanın en mü -il gu 1 ve spor ra. te~mil eden maddeleri büyüle bir memnuniyetle gördiik. Fakat ek. kemmel buz hokey ekibi Sailla 
seriyetin lıo~nutsuzluğunu celbeden kısla, mektch ve müesscsatta. bu- Doob takımını 1 o - 1 gibi büyük 

'l',dtic lunanlarm klüblcro dcmmdan meneden ı-Jıkama. tesadüf edeme<lilı:. bir farkla yenmiştir. 
el\ bii Yazan: Suat Erler S<ın günlerde mekteblilerin temsili müsabalmlarda klüb mcnsuı>Iarile Amerika takımı da galip 

t\ ~.h.h,~ Avrupayı sar- Macar matbuatının if§aatına na- beraber buhmmalıı.rma. müsaaclo edilmesi ve yine kışlaya. mensup isviçredeki buz hokey dünya 
ıli. 1111\i 'P 

1 aleyhtarlığı ni- zaran Macaristandaki futbol spo- l•lüblcrimizden Uarbiye ve :uuhafı:r.giicüniin halen sMI klüblcrimlzlc şampiyonasına iştirak edecek olan 
l933 ot sahasında da ru ile meşgul olan klüplerin yüz- müsabaka yapmaları bu noktahıa7,nnmızı teyid eclen delillerdir. Amerika ekibi Avrupada ilk karşı-
,~~ Seııes1İıd de yetmi§i yahudiler tarafından ida l\foktcb, la-::la. ve mücsscsatta yapılacak spor kalkınması bütün laşmasrnr Krefeld muhteliti ile yap 

Caşı~n itib n Al- re edil:ncKteymi§. Yahudi ırkının vatanıfüo:; an memnun c eceği gibi dühlerinıi:ıi de memnun edecek ma.- mı~ ve 4-1 galip gelmiştir. Arneri-
1\~ kısa bi; z:;n yahu.eli fazla pehlivan yetiştirmediğinden hlyettedir. Şu ı:;artla ki, terusm mlisabaknlarda ldüb nıensuplariylc kalılar a,ras nda en ziyade beğeni
lc)ı Yadaki Yalı ~ zarf.n- clacak, faal musevi sporcusu an- y:ınyana buhnunak müsaadesi nrilirkcn ,.e halen kı5la mensupları si- len oyuncular Guik, Beogne, Don-

ıııcıqk7de olduğu ~d.ılerin bir cak yüzde 6 imiş. ,.il klüplerle miisabaJuı. yaparken kıfta ve yaz tatillerinde mcktcbli .dadır. 
tt g htıkukunu d~ıbı spor sa- Macar gazeteleri meseleyi talı- gençlerimize ldliblcre devam lıaloo ,·erilsin. nu müsa.:ı.de do Jıiçbir za- Prağdaki maç 

'il CScn sen tahdit etti. !il ederek menecerlerin en büyük man bu gençlerin mckteb, kı~la ve müessesatta yapacalilnn spor hare- Kanndanın S:noke ekibi ile Çe· 
ı... ot birlig~i c Yalıu.cıi genç- karr harice oyuncu satmaktan te- katına en!!cl tc~kil etmez. Bilakis Imnunnn emrettiği spor Imlkm. 
•c li Sedd ~ koslovakyanın !. T. C. ekibi spor 
~iL · 1.ıdlltla .. edilince Al- min ettiklerini yazıyorlar. Macar ınasını tak\iyc eder. 

"ll<ııı. rı ıçınd palasta binlerce seyirci önünde 
Cb sporu ar e ınusevilik takımlarının kışın memlekette1d Son günlerde memnuni · .ı okucluğumnza göre, yliksek nıckteb buzda hokey dünya şampiyonası 

~~~t kaırnad asında hiç biı' en mühim kupa maçlarım ihmal gençliği bu mcmnuiyetten '~reste Jrnlaea~armıı:;. Şu lıalo göre mesele için karşılaşmrş ve çok kuvvetli 
0

_ 

~rılar.ınkin ı. Son zamanlar- ederek diyar diyar dolaşmalarının kalıyor demektir. (Çünkü lisans ala-ortaınel<tobi ikmal etmi5 gcn~lero lan Kanadalılar çetin bir mücade _ 
~ Itararıar i~e ~azaran daha sebebi mcnacerlerin oyunculan:u cak bir ~cin 18 ya5ımla bulunması evvelce kabul edilen vo tatbik leden sonra ancak 2 - 1 galip gel· 
~r~ takip etf talya da ay- ecnebi sahalarda teşhir ederek rek- edilmekte olan Türk spor kurumu nizamnamesi ahkimmdandır) bu mişlerdir. 
t~0r~\1rupa, rne~l Jam yapmaları ve bir oyuncu sat- yaştııJdler ise liselerin son sınıfmıb. bulunmaldn.clır. Bn ıt•barfa panik Patenfi 
"ki . en ın;;,_. eketleri icin. tıklan takdirde çok yüksek ko- halindeki ncvmidiyc lüzum olmayıp ldüb idarecilerinin beılen terbiyesi 

'§g ""'lll'l'l ~ 
ltc8İ?: aı edenıe d 'Ve rnümtaz misyon almalarıdır. genel direktörlüğü nezdinde yap:ıcnklan tesebbüslerle J<lüblerimio:in 
~tJ• 'M.ac:aristr en biri de h;ç Filvaki Macaristandaki on dört bn karar neticesinde nğramrs oldnldan d..'l.rbenin telafisi cihetine git
~·rll\ Oliınp· andır. Mac:>:-:.,- birinci sınıf profesyonel futbol meleri icab eder. 

1 tc .. 1:Yatları d t Atın f li ~lll ~ tıçi.irıc:uıu~ .. n a urnu- klübünden on ikisinin başında l\Ielcteb ve mücssesatta. yapılacak te~kiliit Yo bu c,kihı aa • 

· het bir 'V gu kazanarak yahudi idareci bulunmaktadır • yete gc~mesi iı;ln lfızmıgelen t~sisat uzun zamana ,.c büyük paraya 
ltcllıc arlık göstermi§- Bütün Avrupaca maruf Uypeşt, ihtiyaç gösterdiğinden spor faaliyeti şimclild lınl<le ~·almz ldüb faaliye-
htat11~ il.ltı ayda b . Hungaria, Bocskai, Nemzeti, Phö- tine inhisar edecektir. Beden terbiyesi genel direktörlüğü kısla, mii-
~ i:r ~ac:ari~nt erı Yahudi a- buş, Szeged klüpleri yüzde yüz essesa.t ve mektcb haricinde ,.c kentli tc~kilatmıı. tlalıH bulunan ldüb. 

11% ~ ana d k ı · · l b ı ~ b" f ı· ,, l>t :Yor. :Su a o at- yahudı, Fransovaroş, Kispeşt, Bu- !erimizi himaye etmesi ,.e onları c cman o lub'll , .e tam ır na ıyc~ 
• t'ııt~es:Yoneı f nıcnıleket biL doşak ise yarı Macar ve yan yahu- il:indc ya..:;atması kacfar tabii bir şey olamaz. Bunun aksini dü5ünnıel( 
ıı Cdc 01 ise en ~tbolda maruf- <li idaresi altındadır. ikinci derece- beden terbiyesi genci dircktörlüğüniin Iı:endi ba.<;tığı dalı hcsmesi de
lıd1ı~.spordur ~~ade gelir te- deki klüplerde de vaziyet aşağı mcktir ki, bunu im.bul etmemize iınkfın yoldur. 
ntk~t/.bu spo;un ı~tabi . Macar yukarı aynidir. Ari idare altında Spor inkılil.bım bir devlet i~i ol:ı.rak kabul -e<len ,.o bu işin haşanl
tlaıı ty ınhisara al ıdaresıni <!Ş:t- ancak resmi hükumet müessesele- ması ~in maddi büyük .feda.karlık t•tmektcn çckinm!yen cumhuıiyet 
~ hıı~ilcarhiiku 01~~. olduk}a. rinin, bankaların ve büyük fab- Jıükümctimiz, bu ba~amıayı temin i!:in ciddi etücller semeresi olan bir 

hokey 
Dünya şampiyonası 
İsviçre de yapılaca ı{ 

Bu yılın patenli hokey .dünya 
şampiyonası paskalye ycrtularında 
İsviçrede yapılacaktır. 7 ilfi 10 ni
san tarihlerinde Möntröde yapıla
cak olan bu karş laşmalara, Al -
manya, Arjantin, İngiltere, Belçi -
ka, Kanada, İtalya, Portekiz ve 
İsviçre davet edilmiştir. 

Polonya ta.rımı Holandayı 

16 - O yendi 

hücumları karşısında Boks ilmi
nin ne olduğunu isbat ederek ra~ 
kibini sayı hesabiyle yenmit ve 
böylece şampiyc·nluğunu muhafaza 
etmiştir. 

Klüp değiştiren 
fudbolcular 

Topkapılı Haydar Vefada 
T opkapınm maruf soliçi Hayda,r 

bir müddet evvel Beşiktaşa intisap 
etmiş, fakat sonra klübüne dön
müştü. Bu oyuncu halen :Vefaya 
girmiş bulunmaktadır. 

Güneşli Kamuran Beykoza 
girdi 
Eski Galatasaraylı ve mülga gü

ga Güneşli müdafi Kamuran 01-
cayto Beykoza girmiştir. Kamu
ran, Beykoza girmeden 15 gün ev
velAnkaraya gidip c·rada yerleştiği 
için İstanbula dönünce ilk hafta
dan itibaren Beykozda oynamalt 
hakkını kazanmıştır. 

Safvet, İstanbula geldi 
Geçen sene Türkiye grup birL.-ı .. 

ciliğini kazanan Bafra spor takı:
mının kıymetli santrforu Satvet 
İstanbula gelmiştir. Satvetin !s .. 
tanbulda 4 büyük klüpten birine 
intisap etmesi muhtemeldir. 

Balkan bisiklet kongresi 
mesaisini bitirdi 

Sofya, 17 (A.A.) - Balkan bi
siklet kongresi dün akşam mesaisi
ni bitirmiştir. Kongre bir Balkan 
bisiklet antantı ihdasına ve her se ... 

ne Balkan şampiyonu müsabakası 
yapılmasına karar vermitşir. lllt 
müsabaka bu yaz Sofyada yapıla -
caktır. Bu müsabakalardan birkaç 
gün evvel Balkan .delegeleri Sof ya
da toplanarak Balkan bisiklet an
tantının kati teşkilatr hakkında ka
rar vereceklerdir. 

Maarif nazırı dün öğleden scnra 
delegeler şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

a. " 1
<1. k tnetının bu ·· · .. · b ı k d t ti · 1 ·b· • ııı· 

1
, •dıı arşx b·ı gun- 1 rıkalann klu.plerı u unma ta r. kanun Jıazırla.mıı;tır. Ilu lı::ı.nunun :ı >ilanı lıüsniinıyct sa ıı ı cıc ı ,.c 

•r · r tedbi · b 1ttltj n ekle. Gazeteler bu vesile ile yahudile- ba~arıcı ellere tevdi ctmi~Hr. 
d~ 'trtı. 1939 sen . re şic1detle hücum ederek sporda IC!iib iuıırccilerine düf;feıı ,·azife beclbiıılik ve nenrıidi değil, mem-

~lt Ctile esınin ilk g" ela • · · k · · Jd" w • • ı l k t 1 1 t tbik "- .. "'l 

Holanda - Lehistan amatör bok- mışlardır. B. milli takımlarile Ho
sörleri arasında yapılan karşılaş - Iandalıların karşısına çıkan Lehli
malann sekizini de Lehliler kazan lerin aldıkları netice 16 ~ O dır. 

. llııı n bir 'k U· tcmızlık va tının ge ıgını ya- Ickctin spor kalkınmasında il ' o ara a ı an nt mun a · mua goru en 
~~ seyi bi ararla bunıbn zıyorlar. menfi neticeleri ,.o yapılan tefsirdeki farktan genel cltrcktörlük malıa
tıı lllt 1>..1- r sporcunun ...... a- --------------~ c~ . -.ıan:ya 'V . "n rnrna. bil<lirmek ye yapacakları te~cbbüsle bn karar lıükümlcrinin ldüb-
1 hıca, ~l cdeı:niyecewe. b~;a~yaya Avrupa giireş terimizin do hayat ve faaliyetini temin edecek bir sckilde tadildir. 
Ctj lıtboı gı dtriFi- Boılbin olmıyalmı, dü~iineelerimiıi serbestçe söyliyellm. Görece. 
~ il. Csir· oyuncuları m Sa p Qllasına ltt 1 Olntak ene. • m 1 y ğiz ki futaca~'11IUZ bu yol bi~ istediğimiz neticeye clo);'Tll götürc-ccktir. 

~iri ~enili:yor. tan da kurtu. 1 k Adil YURDAKUL ,1 il.c:aristan şi ra 
~,ı:~ı;::~;d;~~;~o~;;';~ edecekmiyiz ? Beden terbiyesi ve İlli küme maçlari 
&tıı::c1~~ınac:ia:yr1~ ~:ş~:ı:~~kadakL Güreş Federasyonu, nisanda Nor spor mecmuası hazırhg\J 1 yapıhyor 

'•Cti t ıstanda b" veçte yapılacak Avrupa güreş ş:ı.ın- Beden Terbiyesi Umum Müdüı'lü-
1~. arafına ır oyuncu piyonasına iştirak etmek üzere he- :}ü tarafından (Beden terbiyesi ve 
tııı ... ltdc -ahkan hakkı Yendi- · · ıt d lık b. ecmua 
1 •.. .. ••• eıne nllz karar vermemi.§tir. spor ısını a m a ay ır m 
ıl\tb' Çutıku 11r Ye müracaat 
~ Olu <loı;. •uacar rnahkerneı... Bu mi.;sabakalara iştirak için gü- neşrcdilmiyc ba..c;Janmıştır. İlk nüs-
0'-. tcıakki ~rdudan doğruya b~~ rcş federasyonu, yapılacak hazırlık- hası cvve>lki gün çıkan bu mecmua 
~lltıdan ZUher. ların umumi vaziyetini gözönünd.c 15 kuru§:ı. satılmaktadır. 

c :ı....~h Ur ede k" tutuC'aktır. 
-... kem n ar ve za_ 

it 
0 

hoyıe bi~ karar1 alamaz. Güre:ı federasyonu mayısta bil -
trı11 .Yuncu ill • ~areye tevessiıl tün mıntakalar araf:mda şild müsa-

1 lta t olaraı bakalım tertip edecek, Türki.ve birin 
Ybc.cıer. ' t~kundal,{i 

c ili1r müsabakaları da mayıs nihaye· 
tinde yapılacktır. 

Ankara, (Hususi) - Futbol Fcde 
rasyonu, İstanbul, Ankara, İzmir 
mıntakalnrr arasında tertip edece
ği milli klimc maçları için hazırlığa 
baıılamı tır. 

istar.hul - Edirne bisiklet 
yarışı 

Bisiklet federasyonu 19 rnayıstn 
t t•m1m1la Edirne arasmd:ı bir mu
kavemet yarl§ı tertip edecektir. 

v adaki Lik u 
ları a 

İngilterede: 
netice eri 

na - Novara 1 1 , Fc. Roma - Lazio 
0-2, Fc. Napdi - Fc. Bolon}'a 1-6, 
Ambrosiana - Livorno 3-1, Genu· 
va 93 - Fc. Bari 8·0. 

Fransada: 
Ekselsior Rube - Fc. Sete 2-3, 

Astonvilla - Blackpocl 3 - 1, Bol 
ton Vandersts - Lceds ünited 2-2 
Şarlton atlet.k - Liverpool 1·3, Çel 
zea - Midlesburg 4 - 2, Everton -
Arsemıl 2-0, Hudcrsfild • Portmth 
3-0, a!~nçe~ter ünited • Grimsbi Rasing Lens - Olimpik Lil 3-1, Sc. 
Tovn 3-1, Preston Northent _ Lay- Fives Lil - Rasing Faris 0-1, Fc. 
~ester Siti 2-, Stoke Siti _ Birming Ruen St. Etien 0-2, Rasing Stras
ham 6-3, Sunclerland • Derb Konti burg - Fc. metz 0-0, Olimpik Mar-
1-3, Volverhapmton Von.d. _ Brent sey - Rasing Rube 6·0, Fc. Soşo -
ford 5 'Z. As. Kan 7-3, Fc. Antib - Havr A. 

İtalya:la: C. l ·O •• 
Fc. Torino - Julventus S-2, Fc. Isvıçrede: 

Triyeste - Sampierdarena 0 ·2, Fc. ı Nordsten - Yung Fcllovs 1-1, 
Lukka - Fc. Mil::ıno 1-2, Fc. Modc· Lozan Upor - Yung Boys 4·0. 
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Kipura ve Marta Eggert 
Pariste oturacaklar 

Marlen Dit rih ve M 

Şövalye ayni fil 
Güzel sesli sarısın yıldız Marta Eggertin 

kocası Jan Kipura Pariste bir hastanede tedavi e
lunınaktadır. 

JanKipura Alman hükumeti tarafından "is
tenilmiyenler., listesine dahil olduğu için bundan 
sonra karrsile birlikte Pariste oturacağını söyle· 
mektedir. 

* Jtlııgünler<le Amerikan gaıetel 
bazı hat)crlere inanmak lazııngeJirııe .ı-
rihin ön iimüzdeki ilkbaharda Franıı' 
ceği filmde Moris Şovalye .de rol k 
haberi ka ydi ihtiyatla telakki etme 

Halen hasta olan güzel sesli artist birkaç 
gün sonra hastaneden çıkacak ve 26 kinunusa -
nide Paris operasında eski opera artistleri men
faatine karısile birlikte bir konser verecektir. Bu 
konserde gerek Jan Kipura, gerekse Marta Eg
gert birçok operalardan parçalar söyliyecekleri 
gibi, çevirdikleri filmlerin en güzel şarkılarım da 
terennüm edecekler ve her ikisi birden sureti hu· 
susiyede hazırlamış .oldukları Mozarın meşhur 
.. Türk marşı,, nı <la söyliyeceklerdir. 

Çünkü ay.m gazeteler daha evvel 1' def& 
minin bir :Fransız şirketi hesabına 

man şirketi tarafından çevrileceğ~eıı' 
Bugün için muhakkak olan şudur: 

için senaryo hazırlanmamıştır. ~e 
"b"dit• Fransız oalca,ğı muhakkak gı ı ·f* 

Franısızın ismi henüz taayyün ettııeıııl. 
zifcnin Marsel Karre ve Juliyen piifl 
sine vıcrilmesi muhtemeldir, 

Güzel sesli yıldızlar yakında birkaç zaman 
için İtalya ve Amerikaya da gidecekler, fakat e· 
saslı olarak Fransada ikamet edeceklerdir. 

• Erol Flen Amerikan vatandaf' ,J 
resmen müracaat etmiştir .. Yelkenli 

pılan sporlara fevkalade meraklı o1'0 
30 tontuk bir yatı vardır. Halbuki tJJ' 
nunlarrr.ıa göre A.merikadaki ecsıe 

Jan Kipura Fransada çok rahat edeceklerini 
ve güzel f'lmler çevirebileceklerini tahmin etti
ğini, esasen Fransızlara karşı büyük bir sempa
tisi bulunduğunu ve bu sebeple .de Alman hükü· 
meti tarafından "i tenilmiyenler,, listesine dahil 
olduğunu söylemektedir. 

Sevimli yıldızlar Fransada gördükleri hüs ~ 
nükabulden fevkalade memnun olduklarını b'l • 
dirmekte ve ayın 26 sında Paris operasında ve -
recekleri konsere büyük bir ehemmiyet vermekte 
dirler. Marta Eggert Paris operasında ilk defa 
şarkı söyliyeceğindcn heyecan .duyduğunu ve mu· 
vaffak olabilmek jçin fevkalade çalıştığını söyle· 
me'ktedir. 

to:ıdan flazla gemi aatrn alamazlar. }. fi 
klımeti l:anunun .sar.ahati karşısrnO~ 
dere etmek istemiş, Erol yatı verıne ·.tit
rikan tabiiyetine ge~eği tercih etıf!Str 

• Her.ıry Garat ufak bir ameliyat 
tir. Tekrml dostları kendisini ziyaret 

dir. Bu mey.anda hiç tanımadığı bir 1~ 
m da Henry Garat'nın ziyaretine ge 

Frnns:ıda yeni gösterilmeye başlı ynn ~üzb:ıc:ı Tic>navn Cilminclcn gc~en gün balısetmlı:;tilc. 
"l nl filmde oynıynn l\llrey Ilıılrnln resmini ı.oyuyoruz .•• 

yı şefkat ve muhabbet?.c alnından öP t9 
koşarak oradan uzaklaşmıştır\ Ziyarc 
kim olduğu anlaşılamalllJştır. 

Fransız gazetelerinden birisi E n f e c . ve 
Fransız sinemacılığının tanınmış 1 
sanatkarları arasında "mesleğimi -

zin en feci ve en komik dakikasını d k • k 1 
anlatınız,, diye bir anket açmıştır. a 1 a r 1 n 1 
Anketi yapan muharririn, seriye 

IlugUn de 

' 

başlamadan evvel yazdıklarım şu 

suretle hulasa etmek mümkündür: ırmda kavakyelleri esiyordu. Kısa 1 meğerse. Yeni bir temsil için yap· 
"Bir aktörün yaşadığı en feci bir eteklik ve 29 franga alınmış bir o r a r tırdığı robu derhal tanıdı. İmtihanı 

dakikanın, sinemada canlandırdığı Polover ile kontes rolüne çıkma - durdurdu .. Telefonla robun yerin-
şahıslardan birisinin feci bir da • nın çok gülünç .clacağını düşün - e o up olmadrğınr tiyatrodan sor· 

ornik 
anla-

kikasile karşılaştığı da v.i1d ola . düm. Iş:n bir imtihan olduğu çok· du .. Hırsızlık suçile yakalanmak 

bilir. Mesela meslek icabı binler - tan aklımdan çıkmış, kendimi bü- Bir sanatkar, meslek hayatım yaşarken kendi- tehlikesi içinde heyecanlı dakikalar 
ce defa sahnede ve stüdyoda ölüm yük bir role hazırlanan bir sanat- • rl" k d , d" I . geçirdim. Fakat iş birkaç dakikalık 
sahnesi ya~trnış bir sanatkJrın J ı- ~ . kar gibi görmiye baslamıştım. Fa- Sini S0Vln lr011 V0ja 6 erıen lren 1ang1 heyecanla da bitmedi. Bu yüzden 

ne ölüm dakikası temsil ettiği aa- ı:at ne yapayım ki bu etek1ikıe pıo- l valcalara rastgelir ? F ransrz yıldızları bu me- az daha beni konservatuvardan, ar-
kikaıaraıın birisinde, nefes~nin ke· verden başka giyecek hiçbir şeyim ki k t . I kadaşımı da Odeondan kovacak -

uoktu B.ana ödünr bir elbise vere· ra 1 an 0 a CBVap VBrlyOr ar tardı. silmiye başlaması, ölüm ıztırapla- J :r 

rr .duyması ve nihayet haki!mten c:.k kimsey~ de bulamadım. Tesa- ka~ gi~ksin. 0 h~ltle I Ve imti~ sal~~kı- . Maamafih her felak~.tin hayırlı 
O··ımesı· mu"'mku'"n de:'.il mid"r? Fa • duf hazan ınsana yardım eder; 1• t'h .. .. 1. lb" . b af tl . d. Fa,·at . t'ha a •hır tarafı vardır. O gunden .scnra 

~ .. . ım l an gunu ge ır, e seyı ura- y e e gır ım. • "' ım ı n gc 
kat bu gı.bı" hallerı· nadir bir istis- bana da oyle oldu .• Odeon tıyat- d 1 . . d d' 1 •. . 

1 
.l Od kendime ait olmıyan hiçbir şeye 

. an a ·r ve gıyersın e ı. J en mumeyyız er arasm,..ıa ec.n 
na .clarak kabul etmek daha doğru rosun:fa oynıyan ]ermen Delba ıs Arkadaşımın dediği gibi yaptım. Tiyatrosunun müdürü de varmış el sürmedim. 
olur .. Yalmz bu anketi yaparken, mindeki arkadaşımla karşıl:ıştın. Başıma gelen en komik vakaya 

onların hususi hayabnr anketin Bana Tiyatroya gel, beni bul, ora· KOÇ Ü K HA BE Rl ER gelince, bunun üzerinden henüz 
mevzuundan çıkardık. Çünkü tet· da sana elbiselerimden biris'ni ve- 1 çok geçmedi.. Son çevirdiğim "Ya-
kik etmek istediğimiz insan .değtl, ririm, dedi. * Fransanın Amerika sefiri A · s•nda "Silinmiş İzler,, isimli bir rını olmıyan gün,, filmi için başı· 
a tor veya drıstır. Tabii ertesi gün k':'§a koşa Ode· k .. al · · merika hükGmet:ne müracaat e - film de vardı. Almanlar tarafından rını olmıyan gün,, filmi için 8, g 

A k · · d ıld l aln•z derek ''Şeytan Adası,, ismindeki çevrilmi.:: olan bu filmde 19 ncu yaşında bir rocuk lazımdı .. Gaze· n etımız e y ız arl!l Y ona gittim. Fakat heyhat.. J erme· '$ :r 

<:a• at ha· atfarından bahsedip de nin elbiselerinden hiçbirisi bana Amerika filminin dünya sinemala. asır Parisi pek pis ve kötü bir şc. teye ilan verdik. Gelen birçok mek 
hakiki hayatlıırınr!an bahsetmek, uymuyordu. Yapılacak hiçbir şey nnda gösterilmemesi için Ameri- kilde tasvir edilmişti. Bu film Ve· tuplar arasında Fransanın şimalin-
ı ... c.ne.>' ı .mı::ın c} a ır se e l yoktu .. işte bu sırada Jermenin el- · . . . . • b k b' b b" ka hükumetinin tavassutunu rica nedikte gösterilirken orada bulu 1 den b:r kadın şunları yazıyordu .. 
cl.ıha var: Greta Garbonun yahut bise dolabının yanındaki bir raf ü- etmişti. Fransanın meşhur Küre't nan Fransızlar tarafından ıslıklar ''Oğlum 19 yaşındadır. Fakat 
Şarl Buvayenin hayatlannda':i ne- zerinde bir rop gördüm. Bu rop Cehennemi gülünç ve hal.ikate ve yuhalarla karşıl~n~ı. E:lü.l a:ı yaşına göre çok küçük görünüyor. 
şelerin ve cimlerin herhangi bir ban:ı bir peri elinden çıkmış gibi uygun olmıyaln bir şeldlde göster· s~~un~a Fran~a. hukumetı fılm~n Lise mezu"nu clduğu için anlayışh-
. vl d d gv neşe ve e d . B l 1. b diği rivayet edilen bu filmin imali gosterılmemesını Almanyadruı ıl· dı D k d k" b' rnsan og unun uy u u • güzel görün u. u uzun ete : ı e- . . . . r. o ·uz on yaşın a ı ır ço • 
lemden ne farkı vardır? Onlar da yaz bir ipekli elbiseydi ve sanki öl :çin 10 milyon franKtan fozla mas tımas cttı. Bu ıltımasa geçenler. cul:tan daha fazla işinize yarıya -
severler, onlar da sevdiklerinin çü ile dikilmiş gibi bana tıpaop u· raf edilmiş olmasına rağmen A • de Alm~ny~ tarafı.nd~n uygun c~- cağını tahmin ediyorum.,, 
ölu"mu·· veya hasreti karcıısında agv. yuyordu. merika hükumeti filmin gösteril. vap verılmış ve fılmın Alman sı· D 

1 
D . .. k 

1 z . anye arrıyo şu va ayı an a-larlar, onlar da ümitle kör ve ü . mesini ve başka memleketlere ih- nemalarında gösterılmesi yasak e· 
b . . J .. . . d'l . • tıyor: mitizlikle çarpışırlar .. Emelleri ve Ro u sevıne sevme ermene gos racını menetmıştır. ı mıştır. 

elemleri izinkilerden farknızdır. terdim, o bana: Fransarun Berlin sefiri de Al • Almanya hükumeti Fransanın "Mesleğimin en feci vakalan bir 
"Bu elbise bana ait değil, bu lo- man hükumeti nezdinde buna ben Berlin sefirine verdiği cevapta fil. değil, birçoktur. Fakat en kötü da

cada benimle beraber giyinen ar - zer teşebbüste bulunmuştur. Bu min ecnebi memleketlerde olan kikam 1937 sergisinde radyoda söz 
ltıı.daşımındır .• Fakat mademki sen ağustos ayı içersinde Venedik ser nüshalarını geri çekeceğini bildir· söylemek icap ettiği dakikadır. 
bu elbiseyi imtihan müddetince bir gisinde teşhir edilen filmler ara • miştir, Yapmacık yapmıyorum. Fakat mik 

Bunları tekrar buraya sıralamak, 

neye yarar? 
Fakat bir sanatkar meslek haya-

tını yaşarken kendisini sevindiren 
veya kederlendiren hangi vakalara 
rastgelir? işte okuyucuların tasav
vur ve tahmin edemiyecekleri duy
gular bunlardır. Biz bu anketimiz· 
le bunu tesbit etmek istiyoruz.,, 

Muharririn mukaddimesini bu 
suretle hul5sa ettikten sonra ge -
len cevaplardan birkaçını alalım; 

Edvig Föyye şunları yazıyor: 
Bana ''zarif gıyınıyorsunuz,, 

cümlesile iltifat etmek istedikleri 
vakıt daima eski bir vakayı hatırla 
rım. Bu bence hayatım n en feci 
dakikasıdır. Ea1:alım dinledikten 
sonra siz de öyle bulacak mısınız? 

O vakıt konservatuvarda talebe 
idim. tik seneyi bitirdik, sıra imti
ltanlnra geldi. İmtihan nzifcsi o
larak bana da bir piyeste kontes 
Tükaret rolll dliştil. O vakıt he?üz 
bir çocul: süyılabilirdim. Tabii ba-

' -

Ec!vfg Föyye, JIArrl Bor, Dnnycl Daryöı Albe' PreJan, Fcmandel, Xorln L\iser ..• • 

rofon ka~ı.ıunda aöı 
korkunç bir akıbettL 

En komik hatıraJll 
"Tehlikeli ~nlar,, 
narken başımdan geçe# 
dır. İlk temsil akşamı 
mak üzere iun hey 
de dolaşıyordum. }.. 
de serili halıya takıldı 
yuna sahnedeki masa 
varlandrm. 
Düştüğüm yerden 

bu akşam oynıyamatıl 
rı;rordum. İhtimalki 171' 
m.ı seyirciler arasındatl 
lcr olmuştur. _

1 
Hanri Dökuvan bcP" 

Fa'ltat oyunun devaınJ 
g&:lerimi düştüğürn 
maı:lım. 

aanri Borun cevabı 
"En feci dakikanı, 1, 

filmde bir aslan tarafı11 
lan~~ağımı haber ver 

kadıı:. ~" 
Enı komik dakikaı:ıı '1"' 

kikaibr.,, 
* •• 

F~aıandel: 
'"Hcıyatı:mın en feci 

bir müzikholde ~cı;:; 
revü oynu}ıordum. 'fa d' 
rol. .. Şimdi 8,S yaşın ğll'dt 
zım, o Yakıt yeni d~ ~ 
yatıyordu. Hastalığı f' 
Gelen doktor "sahalı• 
çıkmaz,, dedi. KaJ1llll ~ 
yanında bıraktıı.ı: v_erıtJ'J' 
lerimle halkı guldil 

tum.,, r 
Kurin Luşer en f eC 

şöyle anlatıyor: rıJ'llJ 
••n·· .. t..·· kızlar fil 

u~un r• 
renin karşısın.da hJçklii Jll 
ladığım dakikayı tııb JıJ1' 
sunuz. lşte meslek ~c 
feci dakikası bu .sah~ 
rafıındakilerin rıcal .,-dJ 

rine, tehditlerine rag;-~ 
ağhyamadrm. NihaY 
terk dayanamadı beni ..ıııı 

d" eeP
başladı. Ancak ye 1 ~ 
sonra ağlamağa }>aşlı 

*** ste1' 
Alber Prcjan ıııe rt1" 

. "J{\l en feci dakılGlyı ~ıııı 

si,, filminde ya~~ngdl .,-
"Bu filmin bır ,~ Jı'ı 

vardır .. Her yer ateft~~ 
bir ipe sarılarak k\lr lat' ,t41 çevriliyordu. Talıta 9cJ' 
fakat ipi tutarnadıı:ıt-· t 
ken tahtalarla berabf~l .... 

"'r ı ı ... 
dım. Eğer operato . t\l 

den vazgeçerek verı.ırıcJC f? 
"lluhakkal: ateş i~ersı 
caktım. 
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dir günlük zabıta hikayesi 
'C~~ hiklye 1 
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Çavnli"en: 

Nurullah 
ATAÇ 

]) lcaba bir kayaları üzerinde, adeta pnrampar· 'e gelmiş, cesedi muayene ediyor- ieğildi; uzunca bir çizgi. Bunun ne- o ölmüş kadıncnı";'lzm hatırasını kir-
0ktor Clıarl canı nılydi? ça olmuı;ı bir halde ölU bulunduğu ju. Polisler evin her tarafını dolaşı- reden hasıl olduğu gerçekten dil§Ü- letmC'sl ihtimali 'nrdı. John I::flling - Teııekklır ederim, komiser, dc-

"°'ktbıızı g5Jge~ Forsyte, gün Forsyte de atı ile buralardan yor ve parmaklığın önUne toplan- aillecek şey:li. I karısını çok severdi. Karı!:ının ölfi ı. Z:ıten Mm prk uz• n Hırmij e-

Doktor Forsyte: 

~ Odn., ... d erıo doldur- geçmişti. Birdenbire oğlunun sUrnt- mı.ş olan halkı uzaklnştırmağa ça- Doktor Forsyte: "Ben ... " diye bulunduğu gün Billings onun başı. 1:ek. 
Oth~ ...,..,, a ·· · 1 
~tıo, hep b §onıınenin 1 le blr tepeye tırmanıp kaybolduğu. 

1 
!ışıyorlardı. söze başladı; fakat tam o sırada dı- ı na bir felaket gelme.sinden korku- Fnkat oynadıJı oyunun pek Leh-

' Uyorııu D u acı muam- nu görmü§tÜ. E'll'Velii. bunu pek ta- ı HolUn bir köşesinde Alanla ba- şnrda bir sUrUllU oldu. Bir kadın yordu; bunun içindir ki merdk edip Jkeli olduğunu biliyordı•. Butyn ha. 
h. •façıaı'.ı sa~!Jnrda esl'n bii bulmuştu. Alan da o taraflarda bası, komiser Dolin'in suallerine cc- Sf'>Sİ , sonra o kadının içeri girmesi- Ruth ile beni, onu aramağa gönder- dıse, oğluyla kendisinin suçlu oldu
lor~arx ca.ınıa ayıp kopar.1 gczmeğe gelmiş olabilirdi ya! ..• Fa- vab veriyorlardı. Avukat Zachary ne mimi olmak istiyen polis memu- di. Biraz sonra kadının ölil bulun- ~'Unu gösteriyordu. Suçlu olmndık

d 0rııY'te ı;eçe: vuruyordu. kat ondan birkaç gün sonra doktor Webb ile oğlu Craig de gelmişler- runun sesi duyuldu. Kapı açıldı, içe-
1 duğu yerden geçmişim ama bir şey larım göstermek ve haki:ci kn~ili 

he d !!gllndU. .• İçine Yllın son~- Forsytc, tam oğlunu gördUı";rü yer- di. A \"Ultat elli yaşında kadar şiş- ıi Billings'in kızı Ruth glrdi. 1 göremedim. Ah! o sırada katille tam zamanında ) akalnmf.k için ne 
lıftıı.Ugelibert bir bu :ınUthl§ I de Srlv!a Blllings'in öldUrüldUğünli man, kısa boylu, amirane taVJrlı bir Kız o akşam dönmüştü. Garda bir karşılaşabilseydim!... > npmalı? Onu nasıl mej•cınna ~ıkar-
~ba seneden fazla öğrenmişti... adamdı. Crai0 uçuk benizlf, sarı, kimseyi bulamayınca bir arabaya 1 Demek k1 Alan'ın o gün orada bu- rnnlı ve cinayeti ispat etmeli? 

aktris Slhi . . Kö~ktc bir ışık yandı. Billings ile zayıf bir dclikanlıylı ama o da ba- binmiş, evin önüne gelince de baba- lunmasının sebebi buymuş! ... Dok- Ani öliime, hiç şilphesiz ayak l i-
dı, Oflu Alan·- ad Billıngs'in Alan şimdi içeriye, salona girmL:J, O· bası gibi kUstah tavırlıydı. sının ölUmUnli öğrenmişti. Cesedin tor Forsyte'in içi btisbütlin ferah. leğindPki yara sebeb olmuı:ıtu. Fa-

.... ... a dahi" k 
~ 1 var rada ayakta milnakaşa ediyorlardı. Polisin geldiğini duymuş ve he- yanına kapanıp ağlamnğa başladı. lladı. at yaranın sebebi nl'ydi? Hı rlıal. 
~ar haYrob Doktor Fonı~·te, sokağın öteki ta - men işin ne olduğunu anlamak Is- Alan heyecanını ycnmeğe çalı- - Alan, dedi, demin sen buraya de Rillings o akşam sokaga çıkmıı:;. 
tıne gatilıiını. un, baba. Si- rafında durup bekledi; kalbi hale- ~emişlerdi. Müteveffanın onlardan şarak kızın yanına gitti ve yavaşça geldiğin vakit Billings neredeydi? tı, çünkU Alan onu eve dön<>rkcn 

d ' kapının ö candan parçalanır gibiydi. Pencere- başka komşusu olmadığı için bu ko- kızı kaldırdı. Croig da yaklaşmak 1 - Merdh•en başında. Zannederim" görmüş. Ama r.caba nerl'ye gıtmlş? 
So~nlıya bak~~ndo dimdik den ikisinin de yüzleri g5rUlüyordu: miser, belki tahkikata yardım ede- istedi. Fakat doktor Forsyte araya eve )"eni dönüyordu. Doktor Forsyte bir ip ucu bul
t\' fa txıı tidiy · Birdenbire doktor Forsyte bir cek bir §eyler söylerler diye onla- girdi. Halının dıı;ma çıktığı için - Nereden gel!yormuş, söyledi muştu ama bu, ... oğrusu, pek kuçllk 
~ eı, baba. orsun. -AJ.n~? çığlık kopardı. Alan'ın Billings'in n kabul etmişti. İkisi de kapının ya- tahtanın üzerinde mahmuzların eı- mi? bir şeydi. ÖIUnün pantrlon paçnla-

flıı ~Ye tid!yorauıı, boğazından yakaladığını, ötekinin :ıın<iaydılar ve yavaş yavaş konuşu- kırtısı işitildi. Bunu duyar duymaz - Hayır. Selii.mlastıktan sonra rının kıvrık yerinde kuru yaprak-
~8tıale Badece·· teprendiğini görmüştü. Acaba bu yorlardı; genç Alan Forsyt'a, Cra- doktor Jones: Ruth'un a,·detinden hnhsetmeğe lar \'ardı. Gerçi dışarda rüzgfırlnr, 
' g151'tcefbn • kapalı pencerenin arkasında nasıl ig'in pek husumetle baktığı bclliy- - Şimdi anlaşılıyor! dedi. Siz, başladık: madam Billlngs'ln ölümü dallardan yaprakları kopnrıp oraJ a 
' de ... diye ce- bir •tr>m oynanı) •>ı du. Doktor he'- di. Billings ile boguşmadığınızı iddia mP_selesine dair öğrenebildiklerimi- buraya uçuruyordu ama bunlann 
}I~ he re~ ka1ııı men atıldı. Tam merdivene geldiği Dolin, dokto Forsyte'a: ediyordunuz ... Ama oğlunuzun da, zi de blribirimi7.e söyledik. Billings- böyle bir pantnlon paçasına doltl"n-

. a. zaman Billings'in sendeleyip düştü- - Doktor Joncs, ilk muayenesi- sizin de söylediklerinizin bir masal in p<'k sinirli bir hali ,·ardı; bir ip larına imkfm yoktu. O halde Rıl. 
' tliyı6 bir ğUnil, Alan'm da onun üzerine e - nin neticesi olarak, .Mr. Billings'in olduğu şimdi meydana çıkıj or !... 

1 
ucu <>lde ettiğini ve bu sayede dava llngs muhakkak kf bir yaprak kil-

' ~di. aıra:elfun Verdik- ğildiğini ı:ördU... zehirlendiğini söylUyor, dedi. "Aca- Eliyle doktor J.'orsyte'in çiz- açabileceğini anlattı. mesi üzerinde yiırümü§\ü. Doktor 
d-. rtbiuttıyı sonra sokak ha büttin bunlar hep Alan'ın işi melerinl göstererek: Forsyte komisere: 

e kapandığı du- mi?,, diye kıvranan zavallı baba: - Billings'in bacağındaki yara- - Biraz sizinle dı5nrı çıkmak is-
btr l'ollyt - Evet, defil, ben de o fikirde· nrn nereden geldiğini dUşUnUyor- tC'rdim, de-dl. Ancak bir iki dakika-
~ "'tı, ~ ayağa kalktı, o. yim. dum! İş anlaşıldı: doktorun çizme- lık bir iş. 

eıı llotıra~'Ukarı dolaştı. O Sonra ilave etti: leri. Hele §U mahmuzlara bakın. Komiser bir saniye düşilndüktcn 
~; ~bna binip bir - Bir kaza olacak... Billings'i yaralamak lı;:in herhalde sonra razı oldu: 
• ~ '~a elen MIA. aya- Komiser: kUJ !... - Peki, dedi. Si7.c mani olmam 
d:a-.~ l>eııc tını da Çıkarma- - Kabil, dedi; fakat evde zehir Doktor Forsyte haJ'retinden dona için hiçbir !!ebeb yok. 
~ ~ rtlıg::nin ônUnde du- bulamadık. Bu i3 bana pek garib kalmıştı. Ilu ne garib ittihamdı 1 

Herkes onlara bakıyordu. Ba~ka 
llıa.ı..~~ c\Ian kıvrnndırdığı gözüküyor. böyle! ... Evvela söyliyecek bir eey hiçbir şey söylemeden dzııarr çıkt1-
~~· llo1ı:to bahçeyi ge - *** bulamadı; sonra kendine gelip: lar. 
\ııı ~ belJct ııuı dünyada en ·w gBB'lcr bunları dikkatle din- - Manasız şey! dedi. Beni bu işe Evin arkıı tarafında bahçe zin-

)~~fııı~d~ Yegane sevdiği in- liyorlardı. Birden kapı a- karıştırmakla oğlumun suçlu oldu _ dan gibi karanlıktı. Rüzgiir denin. 

~~~tlıbfre U•-~· çıldr ve adliye tabibi içeri girdi; ğunu ispat cd<?blleceğinizi mi sanı- ki ııtddetiylc devam ediyor, a<-aç -
tı. •• O:- l>eıııoıc .. QQL Alan 80. komisere: yorsun uz? Hele mııhmuzlarnna l)i. !ardan kopan yapraklar iki adamın 
; cı 1lıt tut eehre glt:ını - - Çok mühim bir §ey buldum, cc bakın, kan lekesi bulabiliyor mu- etrafında dönüp duruyordu. Bu yap-
~~ dt tuğu Yol kıra. çı- Yerde Billings can çekişiyordu rledi. Benimle gelir misiniz? Yalnız sunuz? Ağaçın etrafında dikenli bir raklar yerde ancak ince lıir tabaka 

'la ~oıı ~'l~Calt iki ev var- siz gelin. Ötekiler burada kalsınlar. Doktor Jones: tel vardı· te~kiI edebiliyordu. Sanki ır---:ır 
~~llQıllilz evi; Alan'm <>n- Merdivenleri bir saniyede çıktı. Doktor Forsyte, yilzUnUn öfke- - Zehir do bulacak değiliz ya! Kimd d km A 

1 onların hepsini, Billings'ln kö I· 1 ,, l'o'-t - en ava açaca ış, -
-llaıı 'hl .. u. t · Sofada. o~luna. gel ·; deliknnlı den kızurdığını hisse ti. Adliye ta- dedl Siz hekimsiniz ve bir insanı 1 1 j Webb'lerln köşkilnden ayıran ç .. , 

' Otı oıul'dutu e an . 
• 11 :ınu ga ev. Aca- koşarak fırlamıştı: bibi ile pek sevişmezlerdi. Ilu hu- bu suretle öldUnncnln pek kolay ol- 0 t Uf .. 

1 
dl yanma toplamağa çal~ı:rordu. O 

't!b,_ l"ltıeğe ~diyor_ - ra.smı mna ocss soy eme , . 
--.q .,.. - Alıın! sumet, mühim bir meselede ikisi - dı:.ğunu bilirsiniz. b b S 1 rl ...ı.dik h raya gelince doktor For.;;) tC', ova'lc-ta ... _ a a. onra çe 6 .. ve enwn · 

aı.b. ~ "'Iaıı.•ıa Delikanlı ıııoluk soluıı:a: nin ayrı avn fikir be'-·an ctti;;i gu··n- Sonra komisere dönUp: lnnnm yaprnklnrıı "'c°ınüldüvünü 
"'Q b ~ı. a b " " t> o ıııırada onun seudele~ip ~ere yu - . . . . .. ,, 

.,_a lllt et-1_ 1 illfngs pek - Babam! dedi. denbeıi devam ediyordu. Sonradan _ Kendilf'.'rini ele verecek bütnn 1 d y ö dil hissettı. Bırdenbıre: 
'il 1lit ~ Cl'df var an ıgmı g r m. I 

e lıtr' ~ karısında ; çünkü Forsyte onu kolundan yakaladı: doktor Jones'in o hususta hakikat- ip uçlarını ortadan yok etmek için lş anlaşılıyordu. Billings ehem _ - ~~~isC'r, dedi,_ ~n~a e]('ktri!: 
etı1>1_ "llrdı· n, nut.ıı is- - Ne var? ..• Ne oldu?... dedi. ten hayli ayrılmış olduğu anlaşıl- bol bol vakitleri vardı, dedi. Falmt . ti" bl öğ . ti f k t fenennızı verir mısınız . .. ..:: bir gen mıye ı r şey renmış : a a p • • • 

~ b llUret~ ç aktrisin GördUm... mıştı. Bunun için adliye tabibi, doktorun gidip at elbisesini değls p herhalde bunu katile de belli etmiıı' homıser fcnf'.'rını uzat11: 
aı 11 ~ ?!Jşe 61llınUnc ka- Alan kekcliyerek: mcslekdaşını bir tilrlil affede mi - Urmeğe vakti yoktu .Çizmeleri ile ve böylelikle kendi id~ hUkmünU : Bu~'Uı;ın: nma ne yap ca ':sı-

İbtıflnde.. llnlı)·dı. Fakat - Billings... dedi... hastalandı. yordu. Forsyte: mahmuzları bunun için hfılıl aya - . 1 tı nız. dedi. Ne nnyorsunuz? 
~ .. ll<>nra. ımza amış . I , IUJıa bir 80~ iki genç 'Belki de öldU ... Bir şey ... bir §ey - Biliyorsunuz ki, doktor Jones, ğındn ... Ama onları ittiham etmek 

1 0 sırada doktor Jonos'in sesi du. Doktor sadece: 
8(! Yet ?!Jşazı. inıkluıc b:ışgös- yapmak IIWm. bu işin mUhim akisleri olacaktır, kimin aklına gelirdi ki? ... Bana ina- yuldu: ı - Çok yaprak bulunan bir j <'r a. 

~ kbe~ lt"ndU b.ozulnıuştu. Doktor Forsyte hemen ııalona dedi. Ümid ederim ki bu sefer de, nabilirsiniz, komıser·, bir cüphem rıyorum, diye eevub verdi. 
~ " Cliıı " "' - Doğrusu yürekler parnla),cı 

'11tı, '\\' 6 hllınıyo den baş. koştu. esefe şayan neticeleri olacak bir yok... bir sahne! Fakat daha fazla bekle- Fener yakılınca çitin ağncl ... rın~ 
Xlt'- f ebb•ıe,.; ... ~u. ŞinıcU de Billings yerde can çekişiyordu. hatada bulunmazsınız. Craig Wcbb di.,lerinln arasın _ dan birinin dıbine yığılmış bir kü-
~ l'f •411 ogı " memiz kabil desi!, Forsytc. Oğlu-

ctı-_ <>lduı:...- u Craig ile Yüzünde yer yer mor lekeler var- Doktor Jones öfkeyle döndU. Son- dan: mc kuru ) aprak görüldü. Bu çitte, "o 611 s<5yı nuzu da, sizi de tevkif etmeğe mce-
h1e~ ~ AI elliyordu. dı; kıvranıp duruyordu. Ağzından, ra: _ Ben bunlann ikisini de pek buruz. bahçelerin biıindC'n ı;J.<'kine kolay-

"'°ta ~eYa llillfn an:ın niyeti burnundan da kan boşanıyordu. - Siz de gelebilirsiniz, dedi. sevmezdim, dedi. Memnun oldum... _ Bu sefer de yanılıyorsunuz, lıkla geçmeğc müsait bir dPlik var-
' bı~~alı: ısıere gidip Doktor: Sonra i15.ve etti: Babası kısaca bir: dı ki bu d'.l kuru yaprr.kln dolu)du. 

'<Qenb nuydı., d Jones! .•. 
~ctıd iro dokto ····Bu ih- - Zehirlenmiş! dedi. Hem c si- - O halde herkes gelsin. Bunu _ Sus! ... dedi. Doktor Forsyte'ın tavrı birden _ Doktor: 
~~ tınu l!arst r Forsytc'in yanUrle zehirlenmiş, kurtarmak ka- gizli tutmağa lUzum yok. *** bire değişmişti. Şimdi o, hUcuma - Bakın, dedi, g. ılı~ orFunuz 
llaıı~daıı. :;_ b!l değil... Salonda Billings'in cesedi hfılô ALAN sapsarı kcsllmlctl: ya! 

0-03 t""tı " geçmişti. Doğruldu, yumruklarını 
"la llnıı, bsu. ; nrkasnıa Biraz sonra Dillings dehşetli ih- yerde yatıyordu. Adliye tahibi: _ }fovır, dedi·, doktor Joncs d Feneri ağacın dibine doc;.ru ça-
J " -sllıa d • sıktı; gözlerinde 5im5e kler parla ı. 
ı.~ a henüz tiliıçlarla kıvrandı. GözUnUn feri - Şuna bakın, doktor Forsyte. '-"anılı'-·or. virdi. Ağacın gö"desi ('lt;a{lna tir 
.. A 1§ Olan fo"•tr 1 ö dil Öl u tU J " Komisere dönüp: 
ı... ~laıı.• ııap s n m " dedi·, mademki her "C'-i pek M bi· Fakat babası koluna girip onu tel sarılmı tı. Dikeni! bir tel. .. '" d w ı ni · • ··· " ··· "' J " • .' _ • • 1 - Ilirknç dakika müsaade eder-i'<•,, 0

1!">..·-11 k çın gö .......... k *** ı· · · 1 ld b" b ı - b ı • ... b';~~ endi d ••u..- ırsınız, o ta e ızc unun ne o· bır kenara çcktı ve agır ır sese. seniz .zannederim katili bulmak kn. 
b t içinde b e ı>7k bil- o OKTQR Forsyte komiser Do- duğunu da söyliyebilirslniz. _ Alan, dedi, katilin kim oldu- bil o'acak, dedi. 

• oı,,11 ~hfınatnda. bir •-hulr his ona lin'e: Eğildi ve ölUnUn p:ıntalonunun ğunu nramama müsnad<? eder mı- 1 Komiserin cevabını bile b<?kleme-
~ iko d ı · · ·b· ı b ~ (}.. Ye "•- o nıı- - Sızc vakayı oldugu gı ı ana- bir bacal:'lnı göstereli. Hakikatt>n u sin? den \uebb'lcre doi!ru ,_,u··rildil ve .. 

· " h-- · "t.LUek i in ,y ~ ,, meleri uzun &ünnedi. Biraz sonrn "ld1ı.. -~da buı !: ken. tacağım, dedi. Snat dokuza doğru oğ pantalonun bacağında, doktor For- _ Elbette, baba ... Ah! onu bir 
1 

_ Sı"z, dedi, onun en , nkın kom- d k 6 ltt1 h tının " o ·tor Fors~"te ile komiser Dolin 
ıh% aber \'etiyo ~I lA. • ı lum, Mr. Billings'i görmeğc geldi. syte'in evvela farketmediği garib bulabilseniz... şularıydınız. Bu aksam olanlardan bahçeden döndiller. Komis(rin ha-
~ ~l<ııd:ilrudll. We-=~· Ben de onu takib ediyordum. On- bir şey vardı. B!llings öldüğU za- Biribirlerine baktıla:-. Doktor bir şey gördünüz veyıı lslltiniz mi? !inden fevkalılde h yecı:ında oldu-

~.. ll!Ilt \'n...dı ertn ce- ı lnr merdiven ba§ında konuı;ıurkcn man Forsyte, cesedi uzun u1.adıya Fors'-·te agı-r bir vüklen kurtulmuş 
1 

Garib ae:.·'· u:r,..bb'len·n ı"kis·ı de ğ b 1 • "lllııd ._ anı " " " n-. u e lıydl. Fakat doktor gal et sa.a. 
no a Olan nuı- ~.onun hC'n de yetişmiştim. Birkaç kelime muayene etmemişti. Şimdi doktor gibi bir nefes aldı. Oğlunun bakışla- sararmışlardı. Aeab~ bir korktukla- kindi; a\"UCunun içinde bir ~oy tutu-

~1<ır li' lcaranıtlı:tı. ıngıı ın c' i konuştuktan sonra içeri girdiler. lş- Jones'in iı;arcti üzerine eğilmiş, ha- rmdaki safi) <?t, biltUn eüpb('lerini n mı vardı? Hallf'rinc bnkılırs:ı yordu. Doktor J oncs'a: 

e ~ o~Yle Yakı 1 te o sırada Mr. Billings kendinde kıyordu. def etmişti. Alan'm gözll'rinde ya- öyleydi. İhtiyar Webb cevab verdi: - Olc!ukça ehemmi) etli bir ~ v 
~ btr R:guo bcu:~~~:ı11er - 1 bir fc~aiık hlsscd

0

ip Al~n·n: "Zab~- Sol bacağının alt kısmı yırtıktı. landan eser yoktu. 1 _ Bi:r. bildiklerimizi komiser Do- bulduk, dedi. 
"ll~"b•-- n .. ,.,,.,11 rın nedcnm ben zehırlendı.m. Ama ır Doktor Jones kumMI biraz çekti. Sonra Ruth'a d ;;..,, dönu··p · t k 

" .. " --.'"li ol 0~w· - · lin'e söyledik. Yalnız şunu c rar Sonra adl!ye tabibine do.;ru j Uru. 
~~ 'iiaıı.aıı. bir ıui~~ ~~i ı şey de içm<>mlştim. Ne olduğumu Ayak bileğinin biraz )'Ukarsında bir - Bilmek istedıgim bir şey var, edı;yim: oğlum dn, ben de ne bir yC'rek Webb'lerin önünden geçti. 

\! d aydınıatt . , . ı-1 anlamıyorum,, demi!!. Sonra yere ~izik vardı ve buradan biraz kan dedi. Oğlumla ~anınızı niçin boz- şey gördük, ne bir şey isittik. Pakat birdE'nbire sendeledi. Tutu~ 
~lıl.ı~ John }3111,_ ı." .bin A. yuvnrlnndı ve biz hiçbir şey yap - nkmıştı. dunuz? !iimdl de ni"in onunla ba _ _ Slz bu akcıam evde mı"vdı"nı"z?. 
aS!p ~gs tı " ,, " nacnk bir yer nrarken snğ eli, am-
it.. alto, ba"-d · mağa vakit bulamadan öldU. İşte Doktor Forsyte, Webb ile oğlu- rıamıa gibislnlz7 _ Evet. Craig ı"le s:ıtrnnr o)·nu-
"ıın. ., ... , a d " "' " kat \Vebb'in eline çarptı. Forsyt 

"lle "'- C~rc ...,ilUn a şap. vaknnm esası. nun yaklaştıkl:ınnı hissetti. Yavaş- lkl genr bakıştılar. yorduk. 
o ""ha .[) gs k " tekrar doğruldu ve doktor Joncs-

!'d 
11 tııı e\'d Yeni çıknıış~ ;pı. Komiser, şüpheli bir tavırla: ça kalklı. Adliye tabibi: Al:ın, işin aslını hızlı hızlı anlnt- _ Bu akşam Billlngs gelip sizi in yanma gidip elini nçlı, getiıC::ği 

~~~ tlhı~ Yalnız olduw · 
0~- - Siz oğlunuzun söylediklerini - Ne dersiniz? dedi; bu yaranın tı: gördü mU? l!l"Yİ gösterdi: 

~~ llıer:ızıb •. bir ıı:;~u k~~ ~~krar cdi}orsunuz, desi! mi7 de - .:ıasıl hasıl olduğunu anlıyabildiniz - Baba, bu işin bütiln tafsılatı- _Hayır. _Bir parça tel, dedi. hani şu di-
" Ri~ • ır dost · mi? ... Billings'in yanında oğlunuz- nı söylememe vakit yok. Fakat yal- Adlfye tabibi tekrar işe karıştı: kenll tellerden ... Üz<?rlnde kan l<'-

~ll ~a\'11§ tl. karanl~n ~a~ı: Alan hemen: in sizden başka kimse yoktu. Sizin nız §Unu söyliycyim: Ruth ile ben, mUstchzi bir tavırla: k"leri var da .. . 
11'ilııı ""d~a\'aş konu., 'c ıki - Biz sadece hakikati söylüyo- wykdiğinize göre Blllings e\•vcla roktnnberl, madam Blllings'i kimin 1 _ Dogru· su sizin polislik hakkın. B d d ,.., h '1au ~~ ı y -,ınaları e . . . . 

1 
" unu uvar uymnz ,.,ac ary 

\'eli 0 düşur • 1 ruz, dedı. Hıçbir şey clımızden ge - pek sıhhatte görilnliyormuş; sonra öldUrdUğUnU bulmağa çnlı§lyonız. da bildikleriniz pek parlak d(ğil, Webb bir çığlık konardı Gözleri fnL 
>o~a tl.ı! diy Yordu. Aeab ecek bir l 'llledi, ancak onun ölUmün\i seyret- birdenbire yere düşmilş, birkaç sa- Bunun iı;:in nisannnızı bozm~ gibi Forsyte, dedi. Hiçbir zaman ı:- i bir tn!)ı gibi açıl mı~. hafü çizilen eline 

~or ~o~~elınişti? ... a Alanı tik. niye içinde de öliivermiş. Tekrar e- göstermeyi dnha milnasib bulduk; 
1 
memur olamazsınız. Nafile vakit bakıyor:lu. B"rdenbirl': 

11 ~!'tlıe lt 0 
\'Ucudunu ta Billings'in ölUmünden sonra poll- Jiyorum, o zaman onun yanında si- çUnkil ikimiz de ayn ayrı ~alışmağı kaybediyoruz. .. Haydi, komiser... 1 _ Siz b ni zc>hir'r 'iniz! dedi. 

&'il n ~i ~Pladıt';ını hiss dsız 1 sc Alan telefon etmişti. Demin ka- zin ikinizden başka kimse yokmpş... tercih ediyorduk bunun sebebini do Dolin: Bu telin üz<>rinde z('hir ''ar; hem 
~l "'ad atırlıyo .... u etu. ranlık V" s"sstz olan kilelik kös- B b. · · d - - ı 

... allı ll 
11

,_ •u .•• Genç kU " " • • ll yara ona ırının \'Ur ugunu gos- s ze sonra anlatırım. Burıdan başka - Hele biraz mUsaade edin, de- de sivanllr ... Yetisin. b\r ı'al<!kaya 
1 <iıı"s'in · n ııimdi h<>r tarafı aydınlık için- teriyor. Acaba neyle \'Urulmuş? çalıştığımızı belli etmemek de la- di. Doktor Forsytc bırakalım da i- ltadnr ölece<Yiın, O"nun öldilf ü gibi 

' Sahilin deydi. Adllue tnb"ıbı" doktor Jones B 'b b" · ' ı " u yara, acı ır şeydi. Derın zımdı; çünkü en kUçük bir §e)in,, !;}ini bitirsin. \öleceğim. (Devamı 14 i'inciide) 

*** 
1 ÇERDI!: hc>rkes merakla bek. 

liyordu. Fakat bekle -



~adiye 
cd!DnDerk:en 

Belki bir çoklarınca züppe te
lakki edilecektir, fakat, zevk bu_ 
ya, adamcağız alaturka musiki 
dep. hoşlanmaz. Geçen gün bir ar
kada§ evinde 'radyoyu açmışlardı. 
Suzinakten bir parça çalınıyor, 

fakat ayni zamanda ıslık sesi de 
bermutad duyuluyordu 

Ankara radyosunu o zamana 
kadar hiç dinlememiş olan misa
firlerden biri sordu: 

- Nedir bu ıslık ?. 
:Alaturka musiki düşmanı ce

vap verdi: 
- Mevceler çalman parçayı 

tenkid ediyorlar!. 

limal veriyoruz . ., 

~~ırıkO 

\fa(gn'ffe 
Kadın, on ::ım~mdaki oğluna sor

du: 

Yazısız hikiıye: daktilo n patron un tedrici istihalesi ... 

- Her gün kavga, ııet 
ga ... Sabahtan akşaJJl• 
birlt'rinin ba;,mm euıd 
bu scnclcrdenbcri de;::, 

- Neden ayrılnıt)' 

- Nedir o içerdeki gürültü? 
- Bllyfik babnm, babama hesap 

YaZifemln nasıl ynpılacağını öğre. 

tlyor. 

XB\''l'ORKTA 
- Şu ta~ynrccllcrin nasıl da bn~

lan dönmüyor, 5.a..sıyonnn doA;rrasa ! 

IKY!rlkçü 
c~hQı k~no 

- İstanbula beş parasız gelmiş
ti. Bir ay sonra kocaman bir mü
cevherci .dükkanı açtı .• 

- Şimdi nerede?. 
- Hapishanede ! .• 

D=D a ır aı l9J e 
- Çanakkalcye gittiğim zaman 

Truva ~arabelerini de gezdim ... 
- Nasıl güzel mi?. 
- Güzel, güzel ama ç.ck tamire 

ınUhta_ç!. • 

&şçoDok 
İki gen<; kadın arasında: 
- Kocam seyahatteyken yemek 

pŞnnesinl öğrendim. 

- Kocnn dônUnce ne yaptı? 
- Tekrar seyahate çıktı! 

Melk'\tep~e 
- Bir mUsellesiıl dahilindeki za

viyelerin mecmuu iki kaimeye mü -
savidir. Bunu ispnt et bakayım. 

- Ne diye ispat edeyim? Ben 
böyle bir !JCY iddia ettim mi? 

Dsraf 
- Mağazanda sabahlara kadar 

neden elektrikleri ynkıyorsun? 
- Hırsızlar için ... 
- Ne lUzumu var, onlar geldik-

leri zaman yakarlar. 

~Q>CUk 
Kadın, oğluna söylendi: 
- Nafile, bugün sokağa çıkmana 

izin yok. 
Çocuk güldU: 

DOKTORU1'. ZİFAF GECESİ 
- Soyunanuz Ye dlllnid ı;ıkanp 

a a a yapınız! 

- Fransız karikatürü -

Dtaiya 
- Nerelerdeydin yahu? Çoktan 

- Ne tuhafsın anne, babama hl- görUnmUyordun. 

tab edermiş gibi konuşuyorsun. _ Seyahatteydim. 

- Nlı;ln askerlere pul yapıı;tmh_ 
nız? 

- !\'i_şan kalma.nuşh. 

- Fransız karikatürü -

- Nereleri gezdin? 
- İtalyayı •• 

- Öyleyse görmUşslindUr. İtalya 
hakikaten çizme biçiminde mi? 

Kansının a~rkmr usturayla ke -
sen adam - :}imdi tnış olabillrim 
artık, usturanı keskinml5! 

- İtalyan karikatürü -

ı ırn1l:n l}(a m 
- Beş lira borç almıştın. Dört 

defa lıltediğim halde vermiyorsun. 
- Oh olsun. O be3 liralığı almak 

için ben senden en aşağı on defa , 
isteınl§tim. 

Erkc'.c - iyi! Bu gözlüklerle 
- Pardon IY.ıyan, il>u m'odel roplar arkadan düğümlenfr. Ka:'..ın - Dur bir lterc de ben 

- Fransız karikatürü - &elmez!. 

KÜÇÜK HAYALI DEVLETTE 
- Bizim de sllihlarımızr arttır

mamız lii.zun majeste. 
- Peki, topun ağzını genlşlcti • 

niz. 

- İtalyan karikntUrU -

~lYıwük şOrket 
- Merak cmeyiniz, alacağınızı 

kolaylıkla tahsil edeceksiniz. Yeni 
kurduğumuz irketin aennayeai 

yarım milyon lira .. 
- Yeni şirket mi kurdunuz? Ba· 

na sirküler göndermediniz. Bir 
tane veriniz .. 

- Sirkülermiz yok. Matbaa pe
şin para istediği için bastıramadık. 

FİUIİ SOR~IUYOR 

- Dün gece Saadlc sinemaya 
gittik. 

- Nasıl, Suad ho~una gitti mi? 

©tende 
- Bu odada tahtakurusu oldu -

ğunu bana neye söylemediniz? 
- Nasıl olsa farkına varaeaktı

nız, söylemeğe lüzum görmedim. 

ço:c güzel görüyorum. 

©teo - lkisi de biribirıertıl' 
- Nevyorka varınca 

caddede bir otele indim. 
- Kaçıncı kat?. 

beşinci lrklarından istemiyor. 
aynlmak istese, ötekini 

- 67 inci kat .. 
- Amma da inmişsin hal •• 

~alhlıs 
- Şu on kuruşluğu yutarım ... 
- Yutarsan sana elli kuruş var. 
Uğraştı, para boğazından geç

medi. Az kaldı b~ğuluyordu. Ni
hayet vazgeçti .. 

- Bu para sahte olacak. Geçi
remedim .• 

Vanan 
Pürhi.ddet içeri girdi, bağırdı: 
- Benim hakkımda imalı imalı 

yalanlar uydurup önüne gelene 
anlatmı§sın.. Nedir bu kepazelik? 

- Bana teşekkür etmelisin .. Ya 
doğruyu anlatsaydım, ne yapar. 
dın?. 

KAZAYA UGRIYAN GJ~IİDE 
- Filikalara en-ela ı:ocuklar, 

sonra kadınlar, en sonra erkekler 
bhıccck. 

- Fakat bizim ı;:ocuğumuz yok. 
- Nizamnamcyo riayet lamn: 

cledlğiml yapmrz ! 

- İtalyan karikatilıil -

olacak. 

bana yüz para ,·eriyor. 
rlkti rlyorum. 

- Aferin. Blrlldılefl 

sm? 
- Bruıkyağı 

- Ah, kocam ölmese 
le herkese avuç açar 

- Kocanız ne i;, ya 
- Dilenirdi rahmetli' 

~a~arl 

- Ne o, eczacıya 
yok mu?. 

- Altı aydır bizU
olan yok ta belki 
dır diye çekindim •• 

bakayım; her 2özlük ınn:ı fyi ratron (rntyop memura) - E, bu ka.dan ela faılB artık? Jıf 
rak ıoymap te~bblla ctttğlnlz U~ ttnctt mtt~ bul 
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Ha't>er'ln tarihi Romanı: 34 Yazan: Oklmlm 

Sultana bir kadın takdim edivermek - 52-

muvaffakıyet için en kestirme yoldu 
- HaJJr. Sen 7eainia•• dunna-ı - Doktor! 

dın. Dftran inledi: 
- Seıl öe iuoımıtm 'lıı•cialal • - Yaklıat :sartd-
- Evet, h brialabjı 11eterdi- Ortada ıae bir cill9 

"Bursa camünin cinaailc Süley 
man Pa§anın Rumeli ye m ·· rı.:tru a 
raaındalci Yirmi Kne Osmanlı mu
verrihlerinin ihtiyarı afücfıt eyle 
meleri mumaileyhin gayreti milli· 
ye eserile vulrubulan hezimetleri 
neıreylcmelerinden ileri cel::nedi. -
ğini zikretmit ve bwıa delil olarak 
Bizans Türklerinin Osmanlılara 

ga· r.ınüsait yalnız b:r kavga ·an 
kaybeylediklerini beyan eylemi~ -
tik. 

Nite.:.:m Andrenikos c.a bundan k.:>s, etraflarında kendi adamların mus, Nilüferle hilnkarm arasmr f d bit 
ğimi itiraf ederim. Hilsnilniyctlc 

1 

bar var; tta ece 
j3Ş :a çare düşünemem''Sti. 

Ancak bu işi irim yapabilirdi? 
Nasıl ba§ar Jab:Jecekti? Hünkar.n 
bu takdimeden dolayı s" nirlenip 
B:.Zansın bapna bir çorap örmcs 
de muhtemeldi. 

datı partiler hazırlayarak mü ... ta · açmıştı. Hünkara İrcnayı vermek senin mcı'um makiaevm öııilPe 0 • camı kanştırırkel1 
kil bir saltanat ele geçirmek, Bi- için .düşi.ındiığü bütün tedbirlerin turdnm. Po?Ue böyle sZSylf 
zansr tasarruf edebilmek ~ç·n uğ- manasr olmadığı bu alelade tak - _ Ve akıbetini öğrendin. Zavallı sen de böyle söyli 
raşıyorlar ve bu Bizanslıları bir'k:ıç dimle anla1ılmı1tı. Jerw, birudan ölecebia. Gallua, onun el 
sınıfa ayır yor, aralarına düıman- v d b' ..ıAlll 

Hünkar Orhan, aç bir adama uza.. - Olabilir. sıgın a ır yarau-
lık, casusluk, hafiyelik ıokuy.lr, ~ ··"" 1L_,_, L...t 

tılmıı bir sandovt<; gıbi 1rcnavr te- - Olabilir de&il, bu m-a --· Bartu ... ...,.a. 
Bu itibarla çok iyi t:ıkip olu - böylece Bizans n ahl kı gitt!kçe " l riyl d ki dl' r ddüdsuz, düşünmeksizin kucakla- Biraz gerilemişler, maçtan evve em e ura a • 

nacak mühim i~lerden biri"4İ. tereddi ediyor, gittik,.e müstak'l b. 1 · in n...--ı _,.a d Dur •t ı ı~ ~ mı tı. iribir ena -.cT ae l!DIUmn& an - , gı me. 
Nirena, bir manastıra çekilmiş Bizans hu ~ümlarlığının istikbali ı tc hünkar Orhanr 1345 tarihin.

1 

önce rakibinin kuvvetini Clçen iki Günlerce öliiJll ) 
.. evdiği delikanlının harpte kahra- ~upheli bir hale geliyordu. d ~ C'ni \'C akıbC'ti bozuk bir izdi- şampiyon gibi bakıgıyorlardı. yea Dilran ölU~ilJa 
manca ölümünden sonra dünya ı Bu hadiseler her yıl biraz dah., vaca sürükli~en bu alişıklık olmuı- Jerar: cak kadar aakindL 

Bu yirmi sene csnasmda'.ki ha · 
rekitı banii dnJeti saltanatta ol 
duiu gibi heT valat ftituhat ile ne
ticcpcziT olmanntsa da yine mucibi 
iıtifade olmaktan hali kalmamı1 -
tır. 

ter ketmiş, güzeller güzeli, ne fi~ katmerlC1-n:ı bir halde artıyor, tur. - Az. fenalık mı yaptın? Lövey.1 :miyor gibiydi s.oJll 
bir kızcagızdı. Bizansla hünkarın arasına halle - Hadi" !er biribirini takip ediyor. riyeye, Mari - Frama, bana yaptık- t kan kanla :astırab ~ 

Şimdiye kadar belki yüzlerce] dilmu maniler, önüne geç.ilmvz l{uh Orhan duşmüı görünüyor, kah lamı? Sen beıeriyet için bir afet- ı uzaklqmaktaydl. 
asilzade, kızın aya~lanna b:.itü Jüımanlıklar ıo!cuyordu. rnzanslılarla dostluk kuruluyor, klh sin! eilmif. dadaklarr 
servetlerini dökt.ıler. "'n v· il r ma vedıli"or. Velhasıl - Bu halimle iftihar edlyonım. ım bUtlin canıı-ıı.ar::: 

1331 de O mantılar n Avrura - " rdu 
Bu ıükfınun eıbabı evvela O za 

man Orhan ile Bizans hükumeti a· 
rasmda mc•cut münaıebatı dosta
ıaeden n saniyen o esnalarda bah
ren gayet kavi ve sahibi nüfuz A· 
nadolu sevahilindeki Kresi, Saro
han, Aydın Türkmen hükumctk· 
rinin kuvvei babriyelcri yeni zil -
bur eden Osmanlılardan ziyade 
Rum imparabrlarına badii endi_;e 
olduğundan ileri gelmi§tir. 

laimi bir cid:ıl durmaksızın her ild Sizlerin h ... inbl bakJr ---. fryo · Fakat o bunları reddetti. Sev- ya be inci geçişleri, Orhanın tüy- ~r •-..... --- s balı:t 221' 
rafta da birı:ok maaumlarm kan- - Sen cemiyet için bir tehlilıeein. aate r: diği delikanl run ölümünden sonr<t 

kendini Allaha ve kiliseye va'ldct 
mitti. 

Kaç kere Andrenikos km yanı
na çağırmıt ve ona nas:hat edere'· 
gençliğinden iıtifade etmetini 
söylemişti. 

Fakat kız, öyle tehditlerden, ö
lümden- k~rlracak tıynette degil -
di. Çünkü zaten kencliıini dünya • 
dan ç:!:":'l: _ ~i. 

Fakat kızcağız farkınc!a değ:tdi 
ki imparator Andrcnikoı onu bir 
muaaleha vasıtası olarak kullan -

Osmanlı mUverrihleri aynı es -
baba mebni Sultan Orhan ile gen~ 
Andrcnikoı beyninde aktedilen 
muahedd sulhiye.den, Sultan Or
hanm bir Bizans prensi ile vuku- map dqünüyor, onu vatanından 
bulan izdivacından (l), Kresi, Sa- gayri bir yerde bir esire, bir cari
rohan, Aydın hakimlerinin hare _ ye &ibi öne ıürmeği hesaplıyordu. 
kltından ve Aydm blkhniyle Kan- Anckeniko9, Türklcda Avrupa
tagözünün ittifakından bahsetm:§- ya akınlarını da kendisi için teh
lcrdir. likcli buluyordu. Düıman ne ka -

ESbabr maruza ilcaatile bu ka _ dar kuvvetlenirse, kendi saltanatı 
dar mühim ve'kayii zabıt ve tah • da o kadar tehlikeye düımüş ola
rir etmiyen Osmanlı müverrihleri caktı. 
mazur i~JeT de Niıefar ile Fanta- Halbuki Süleyman Pa0 a bu i te 
gözil yek.diğerlerile mukayese e - muıırdı, hünkar da bu kaC.ar t"'p
dccek yerde 'bu :zamana dair pek rağr kendisine az buluyordu. 
noksan malumatı muhtevi gayet Lidi ve Doni hakimleriyle bir 
fena tercüme edilmit tevarihi Tür- anlatma yapmak iç:n Foçaya giden 
kiye ile Kalkondil ve Fransessze Andrenikos Sarohan ve Aydın ba
müracaatla iktifa eden Avrupa kimlerini iknaa muvaffak clarak 
müverrihini müsamahaya layık ol onlarla bir ittifak aktet."?lişti. 
madı'ldanndan Osmanlı müverrih- Bunlardan mühim mikdarda yi
lerinin sükutu ve Avrupa müvcr- yecek aldı ve An.drenikos elindek' 
rihlerinin himmetsizliği eseri ola- donanma ite Foça kalesini, Salcız 
rak vlki olan nok5anı:ı ikmali uh· 1 ve Lizbus adalarını abluka etti. 
denize mürettep bir vazifedir.,, Zaten Andrenikos Cincvizlerle 

Andrenikos, Bizansın en mute- harp halindeydi. Osm1nlıların da 
na kızı olan Nirenayı hünkara düşmanlı;:ını celbet:nek fena ne
takdim ile i§in sağlam 'kazığa bağ- ticeler verebilirdi. 
lanacaiını düşünmüştü. Hali>uki bu hareketiyle bir ta-

Filhakika Osmanlı sultanlarını 
her hangi bir mc.elede yola ge
tirmek için ne kuvvetin, ne para
r.ım bir hültmü vardı. 

raftan da hünkar ordulanrun Av -
rupa sahillerin: ak n ctme2cr:ne 
mani oluyor ve hünkarın ~üşman
lığını celbediyordu. Fal:at Bizans 
böyle har;;lc u.,.rz.rır!tcn içinden 

Yalnız bir v.olunu, bir ucunu di 
J de, yavaş yavaş çürüyen bir ş 

bulup sultana b:r k:ıdm takdim e- gibi, gitf kr:: tehli';ıeli bir netice -
diverme'k muvalfa!tıyet için en kes 1 ye doğru sürükleniyordu. 

1 
tirme ve en emin yoldu. Jan Paleolog ve genç Andreni -

-D~~11'1•-ıa mıtEitl•;••m m~• 
Ormana dönduğum zaman, omuzlarım 

birdenbire doğruldu, ayaklarım kanatlan
dı. Ormanın içine giren çam yolunun ke
narındaki bilyuk bir ağacın altında Melike 
oturuyordu. Elindeki bir kıtaba dalmıştı. 

Koca köpeği de yanına uzanmıştı. 

- Tamamen bitti mi? .• 
- E-.et, ba} an! .. 

terini ürperten bir neticeyle bitf On tt d kika 
'ıırı akıtılarak devam edip gidiyor. Hodbiolikle sen herkeae IUdet yo. - ç a 

İmparator Dimito!taya dôndüğti 
vakıt bazı geminin Karaferye sa
hillerini tahrip ettklerini duymuş 
v. derhal askerlerini tophyarak 
sahillere çıkan Osmanlı kıtalan ü 
zerine yürümüştü. 

Hammer diy:r ki . 
''icrayı tahribat ettikleri mes:nu 

olunca asker:ni topladı ise de 
Türklerin kısmı azamı çe'kilmiş ol
duklarından Trakyada bulunan bin 
beş yüz kadarını cümleten idam 
ettirdi.,, 

ı ,__ t Bu _.._. &..-"" Dinle Jerar ... unu .-..pa ıyorınıa. 81911& aaıı-

Hunk" r Orhan yenl Bizanslı ne- rolsun! Evet, ben öleftiim_ Fakat l Gallua, Bartaza 
1imesi 1rcna ile tabuabah oclal:ıra biraz evvel aöylediP &ibi yabm ö- - Divana götilJ' 
"::ıpanarak z~vk ve safa içindedir. lecek değilim. Ne demek illtediği- Preparatör, efeD 

Odasında yatağına lı:apanmJIJ hıc:- mi anladın değil mi? Bu akpm bu. caldanadao tutt~. 
krra hı kıra a.;Jıyarak ömrü geçen 
Nılüfcr, bUtün Osmanlı hududları 

icinde evlatlığı Kara Abdürrahma.. 
ili işte bu zaman aramıştı. 

j Öld.. ...; idim, 1 desindc.ıı tutmaga raya aeo urm ... ı;e P · . . .. lllf 
_ J erar ! ınledL Y ..m taka 

dı: 

Jnn, silihmı almak Ozen Jerarm _ Yapmaym. 
üzerine atıldı. Fakat geç kalmı11tı. I Çok acıyor. 

J~ğcr onu,bulsayd1, o zaman lrc- Bir tabanca patladı. 1 Tekrar 31ere uzat 
na."lrn da, belki hilnkarm da ve el- Bir an, muhteri olduğu yerde sal- dr: 
bette Nilüferin ve Osmanlı tarihi- landr. Sonra ellerlal kanama batı- ! _ Böyle iyt. 
n'n mukadderatı bilsbütün batka bir rarak yere diiştft. Gallua şaşkm JAboratuvarımda öle 
k::ılıba dökülmU§ olacfktr. ı,a§km ona baktr. EH rCTfedi, ta -~ _ Jan, zavallı d 

Bu h§.:lise Hünkar Orhanı bey-
d Hu'"nkir degvı..,....ı .. , acaib bir hale banca yere dö§til. - Bu laboratuva ninden vurmuş, Bizansa karJı uy ... ~ ... 

du~ dttJman1rft bthbt!tttn 8~Mı.-11~._,9'flıM• 5 ı 5 ,.....,.~ ~..Jaa&.. JaıaJ. •uıma"°um. Son~ 
l · b' 1 k b' m z olmus, sankı" kırklara karı•- Sillih sesine Bartaz ko3tu ve c. lcr geç'rdim. 
e:Rmış ve ır yı sonra te rar ır :1 ı 

mıştı. fendiaini ye!'de buldu. Sapsan keail- tnledL Sonra, git 
geç"ş hareketine el atmış, bunu miş olan Gallua onun yanma çömel- kaybeden bir Htlle 
bizzat idare etmişti. Rumeliye (1) Sultan Orhan iki Rum pren· mif, onun 1:övdealııi yerden kaldır- _Bana yaklat J 
geçen Orhan kuvvetleri iki kol ü- sezi ile evlenmiıtir. mıştı. kesmeden dinle. v 
zerinden hareket ederek Cenup~a 

Tekirdağ, §imalde Polibotos, Ki -
sos, Akanitis şehirler:ni tazyik et
tiler. 

An.drenikos, büyük bir tehlike · 
nin önüne geçmek için bir sulh 
teklifine razı olm.ış, bu cihet hün 
kara tebliğ .olunmuş, elçiler gön -

derilmiş ve su1h müzakerelerine 
ba lanmıs, Andrenikos h!ç olmaz
sa bir müddet için bu kavi, ve ö
nüne gelen manii yıkan düşman· 
dan kurtulmuştu. 

Orhana verilen hediyeler ara -

Çrı~raz eğlence : 

t ~ l 4 5 ~-, 8 9 t:>' 

t 
2 t--+-+-+-~~ .... -+--1~1-f 
l t--t ........ -
~ 

5 

' ., , ___ _ 
9 

r-t-·:-+-

sında Bizansın tariki dünya gü - Yu\a-dan a,a''..tı: 
zel kızı lrena <la baha b:çilmez 1 Amaç serseri çocuk ifade 
bir inci gerdanlık gibi bulunu - den bır a~o kelimesi 2 Daha 
yordu. Hünkarı en çok sevindiren m v::ıimi ge'mi>en sulu yemişlerdrn 
bu oldu ve gariptir ki koca hün- biri Bir i in tedvir olunduğu yer, 

3 - Otuine benzer Tren yolu. 
kar Orhan, trenayr sarayına b:r l _ 1 im Bir şirket nevi, 5 _ 
nedime olarak çrrağ ettikten son - B"r Türk harfi - Yük eklikler. 6 
ra büsbütün değişti. Bir muse\: adı - Bir Türle harfi, 

Nilüfere ihm:ıl arttı. Andreni - 7 Topra1da::la ll~ (eski türle 
re , 8 Yanarda~dan piisküren -
'=J 1 uz, 9 - Bir ha f sakatlığı ile 
ac·ı olan - Sa>et. 10 - Bir nehir 

kos y t1nız hünl:arı avlamış deg.1. 
aynı zamanda, Osmanlı sarayına 

mefsedet yaym•ş. ahlaksızlık s::•!t adı Erkek keçi, 

Soldan sağa: 

ancak altı dakika ... 
ledim. Film senin d 
lecek de sen dc;ilsiılt 

1 - Sevabın ak i - Aletler. 2- İnledi: 
Serbest Dönen, 3 - Vecih -
Bir ne\i temizleme (frenkçe), 4 - Sonra: 
Massedilrnez - Bir Türle harfi, 5 - _ Senden ve 
Ci~erlere ait • Asker (erkek), 6 - {" k cak 
Bir edat - Yemek, 7 - Ateş (eski l llf'o ~'8ŞJ}la v sın 
türkçe) - Memleket - Sonsuzluk, 8 Dognılmaga da' 
- Kısım (frenkçe) - Büyük bir me- dUıtü. Muavinini ç 
deni yet yeri, 9 - Gösterme - ihtiyat - Bartaz ! 
10 - (Ual) de konursa henüz bel- - D.lktor. 
li olmıyan ifade olunur. - Bir kadın, 

7 

• 9 

Onun yanıbaşmd9 
Prep:ıratör ağtıyordd'! 
nezideki bir adaıntıı 
ttğma ibtim31 ver 
velli bir aeale : 

- Dinle, dedi, 
Başınr yavaş ya.., 

virdi. Bilytik bir P 
tıp onu qaret etti: 

- Şunu kır! 
Bunu öyle bir 

mqtı ki, bu baykırsl 

11 .. m .. cwıı·1.mımm··ı•uwowcgıı-• 
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ctm·~tim. 

dun ki, sanatkir, yalım kendi duy111suna, 
kendi istidadına güvenir_ Kendine büyük 
bir itimat besler ..• 

- Oyle::lir! Artist kendisine çok güwnir .. 
Fakat, fazla itimat onu kör eder. Halbuki 
yaptığından~ eden, daima daha iyisini 
yapmağa ujrapr ... 

- Be!ki ..• 
Beni gt;rünce yüzunde, hafif canının cı

kıldığmı gösteren bir iz belirdi. Fakat bır 
söz söylemesine vakit bırakmadım: 

- Baran Melıke, dedım. Sizi selamlama
ma mili:aade eder m· iniz? .Sızi gökt arar
ken yerde buldum .. 

- Ya! .. Pe'.ı bunu soylemck iç"n mi te-
ı v ben ce bunun için ~izin fikirleri· 

n'zi a mak i t ) rem. l n zden k pup ge
len duy"'u a.ıruz, b~nim iç'n en kıymetli 
b'r tenkid olacllictır. s:zin harabelere karşı 
hu) uk bir m rbutiretıniz 'ar. Adeta bütün 
ta ını, top:-a ını teker teker tanıyorsunuz .. 

Acaba b~n bunları layikile canlandırabil
cim mi... E :<ırlı, vah güz r-·ni iyice i
fade ed bild'm mi? .. Eunu ancak siz söyli
yc'J ·1 ·~iniz. 

Onu ikna etmek için 9eSime daha mukni 
bir ton ,·erdim: 

Beni mi arl)o .. dunuz, efendim? ırer
halde pek mühım b"r 5':~bi olsa ge::-ek •• 

- Af !edersiniz .. Fakat, mühim o!masay-
dı sizi rahat ız etmezdim. 

- Peki, ne olduğunu öğrenebilir miyim? 
- Tablom bitti de ..• 
Alnında hafıf bir kın§ma oldu. Fakat o 

bdar çabuk ~ ki, kendi kendime yanlıı 
görüp g6rmediğimden ~phelendim. 

Hayretle sordu: 

ni a::-ıyordunuz? 
Ta:,:oyu e\e, yani, otelci \i od:ılT'a 

g ttimrd"n ev .. cl.. bir k-.re ız O'o, ~rı.lı-

niz ... 
- Ben mi? 
- Fikrinizi alm:ık için! 

- Benim fikrimi mi? Alay diyor .,tı .. , 
galiba! Ben resimden bir şey anlam =n 1-..ı! 

Geçen gün çok güzel fıkirtr \c.m'wti· 
niz .. 

Mütevazi bir mahcubiyetle: 
- Oo, sadece kendi duygulanmı ifade 

• 

Gillum iycrc·~. 

- Kö}lü b'r kızın verece~i ha it fikir
le-den b·r nat•.;··m i tifafl .. e' 'J 'cc !ini 
ilk d~fa sizden i,,itiyorum, dedi. Ben sanır-

- Şahsan, sizi temin ederim ki, kıymet 
vermediğim hiçbir fikir yoktur .. Binaena
leyh, sanat hakkındaki bilgisizliğinis belki 
size füzuli ve yanlJf fildrler ftldirebilir

- Hatti saçmalatabilir .• 
- Belki.. fakat, çok yerinde ve haklı 

şeyler söylemeniz de mümkillldür •. lşte dü
şüncelerinizi öiıenmeli bunlardan istifade 
etmek için istiyorum. Sizin wrebilecdinis 
herhangi bir fıkir önümde 90n8UZ ufuklar 
açacaktır. Buna emin olunuı.. 

(Devamı var). 
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artı ırcıyan hepim· . J aYrı Bıktıktan ızın e- rine kanidirler. işte münakaşa \( 
1"dbirttr !!a . sonra aldr- müzakeremizin mevzuu bu. 

-stiyordum. Andon Heştuni bu faka 
ıa makta g c'kmedi \e: 

Bilme:n neden bazı kimseler hiliğiyle Karadeniz uzanır. Solda,' tı. Bağırıp çağırmaga, hatta ağ
dinlenmesini, istirahat etmesini hiç bulutları yaran yüksek dağlar go. lamağa başladı. Diger yolcular da 
bilmezler. Mesela bazıları aylık rünür. Biz şimal insanlarının dai- kadından tarafa oldular. Onlar ela 

"ni ku~nde hayatımı Hiç bozmadım. Guya bu tedbir· 
leşkı atın . dığmı \e a}ni terden benim de malf.matım \arını 

Sö 1 ~- tıkbalınin de gibi hareket etmek lazım gelı} ordu 
~ ~~- 1

• Sonra derhal Andon Reştuninin bu ışi benim de. 

- Azizim, dedi. Yaftalarla bir şe) 
a ·a;ına kani de~' .n ben. Bu bir 
onra hakikaten bu hadise karş1 ın

la ne gbi mahzurlar saklı olacağı

a he p edılır.-nic:t · . 

:zinlerini geçirmek üzere evle· 
rinden ayrıldıkları zaman, yü· 
relcleri daimi bir heyecan içinde· 
dir: Kendileri evde bulunmadık· 

ları zaman ya dadıları, küçük ço
cuklarını elinden düşürüp bir ta· 
rafını kırarsa?!. 

ların ıç~ \"e ra aşça: bildiifmi, düşünmesi. işin pek mah 
~. deci "".çok qana i· rem tutulmadığına \C} ahut mutla· 

p g"zlice 1
• B~r saat son· ka bize haber verilme-;i icap ettiği 

(Yafta kel ime i hayretimi mu 
·ip olmuc:tu. Ne yaftac:ı bu? Andon 

tuni bununla kararla, !. birini ~ go~emiz la· ne inanışının bir ifadesiydi. Her ne 
~a. dedim. türlü olursa olsun bence maksut • e belki en mühimmini ifşa etmi~ 

ı .. !Jnu)ordu, ama, arih c.' "'Ji. 

Diğer bazıları "istirahat evleri,.· 
ne geldikleri zaman .on beş gün 
bir ıersem gibi dolaşırlar, bir tür 
1ü ıcraite uyamazlar. Tabiat, ik
lim, insanlar velhasıl her teyi on
lara yabana gelir • 

l{lnçak bu mukarreratı öğrenmikti. 
~r Yan rn~adderatı - Peki dedim, bu tedbirden ga~ 
"il'~ ın gehştle bam- n ne yapabiliriz ki? Ara mı ro: ~t:nadan sord~: 

>or~... Ye donnıüş ol d On - Neden bir ~ y o'acağına kani 
""'"'il~ uyor u. - ce Hmçak gazeteleri ıle 'a 

lstirah t bahsederek Ce· ziyeti adamakıllı anlatmak \C Hın .ei;ibin? 
Uçüncü bir kısım insanlar ise, 

ipiz durmasmı bilmezler. tstira· 
hat makladiyle de olsa, işsiz kalır 
kalmaz, ayakları altındaki toprağı 
kaybetmif gibi olurlar. Zayıflama· 
ğa, CSkıürmeğe batlarlar; derin bir 
bedbinliğe düıerler. 

fotıtı da riıli a e çek"ldi ve bir çaklrlan hazırlamak ve hareket em - Bu yaftaların taliki üzerine 
kt_ ce ben ~anma git· ri verilinceye kadar onlann 'azi Iınçakların s .... 1 t:ı..ma t..>p!anaca-
~UevveJd har yetlerini ve aalcakaln tavrı kontrol ;ına kani değilim de ondan. 
~ \'tri 1 e ekAta geçil· etmek birınci şarttır. 

? r erken sen orada - Bu zaten yapılıyor. Torna yan Mesele !.- - .:.. _.:::,·ordu. Demek 
e iibi tedbiri 

1 
. Hınçak gcuetelerindeki neşriyatın e) annauı..! .. ~;,olunacaktı. Artık 

lta ere ışe başlana- direktifini veriyor, sen de bu işin ba Jek incelemeğe lüzum kalrnamı§tı. 
Dördüncü bir grup ise zelzele· 

den korkarlar. Onlann nazarmda 
yaz iatirahatı demek, zelzele de· 
mektir. 

'talannuştı . şında olanlardan birisin. Bu nihayet ~lb.tte bu be) a .. meler ihtilal yaf-
bir 1~ rn, b~ cıhetler yapılabilir bir şeydir. Mühim değil taları olacaktı ve önce bunlar ası· 

'lii fUrıa tın Yok tesbit ohmmuş Başka neler düşünüyorsun? acak ve akabinde de ihtilal başla 
'lr_: JJıi bir §e · . • Andon R~uni içim;zde en geve acaktı. Dem:!·~ ki ;ı•=•::ı~ edilen 

Beıinci grup insanlar ise hep
sinden gülünçtür. Bunlar istirahat 
için yerlerinden ayrılır ayrılmaz, 

derhal, bir başkasının kendi yer· 
lerini alacağından korkarlar.. Bü· 
tün istirahat zamanlarını böyle bir 
yürek üzünutüsüyle geçirirler. 

....... İl:'~~ Y bılmiyorsun?. zesiydi. Bunun ağzında kolay ko!a~ a~arlardan biri buydu. Ama, bu 
~ öt n. bakla ıslanmazdı. ·afta1arda ne yazılaca1•tı ve ihtili-
bir ~ınetlrnerniz . lazımdır. - Hükılmcte hçbri teklifte bulun in p'fını hazı.-la'ınlı:ı mıydı? 
~~bizden gıılenmes.in mıyacak mıyız?? Halbuki, bu tekli- Mamas dedi ki: 

~ &...._ l!U? \'Vur olunamaz. fi yapmak şarttır.Osmanlı de\le~·,..:n 
~ \!~

0

"\llaı. Hınçaklarm ne ic:te·' 'ğini bilmesi 
- Bence bu yaftalar daha fazla 

hükfuneti tehdit içindir. Ondan ön· 
ce lhnçaklar hazırlanacaklardır. s·
filı başına gelmesini bekliye~imiz 

ııte bu saydığım sebeplerden 
ötürü bir çokları yerlerinden kı· 

mıldamamap. istirahat müddetle· 
rini bulunduktan ıehirde ıeçirme
ii tercih ederler. 

tb... 
' ~p ~rdile.r? lhımdır ki muvaffakiyetimiz anın-

0 ~lftzrı da o da vereceği şeyi bilsin. Bu iti· 
hh . 1..._ p sakladıJ02 ... 
. ~ uq cu. barla hattketle bera':>er hükOmete 
~ tnukarrerat yalnız bir nota vermemiz fikrindeyim. 

kaç ki~i var ki! Asıl mesele ~etelerin 
faaliyetidir. Son tecrübede de bun· 
lann muvaHakiyetini gördük. Oyle 
zannederim ki bu yaftalann talikin· 
Je lli başlı hi biunahzur yoktut. 

n Reştuni ve To- Bu ~~habemiz henüz hiçbir 
tihaz edilmiş ola· noktayı çöızınemişti. Biraz sonra 

m- "i! ya am..ed iyecek hale 
rwf ~t4n. Çüpkü işin ne oldugunu 
biln)iYQ~. Boş sözlerle ancak bu 
~m- i~ etmek mümkündli. Sor 
bir koz daha oynadım. 

- Alacağmuz teclbi.leri ewela 
bir muhakeme edelim, d~im. Ka 
nunuevvelde harekat b.. . 

Geceyarısmdan sonraya kadar de
'am eden hasbihallcr sonunda bü· 
tün bu tedbir ye teşebbüslere ilave 
~ecek birkarar meydana geldi. O 
Ja Andon R~tuninin ilk mütaleası 
·cçhile ihtilal harekatı ile birlikte 
htiküm_te bir nota vermek işiydi 
3u cihet benim tarafımdan Torna 

Hatti bu bet kataıori dııında 
kalanların bile şöyle esaılı bir su· 
rette istirahat etmesini bildikleri· 
ni iddia edemeyiz 1. 

Geçen yaz ben de iatirahat 
maksadiyle Karadeniz kıyısına, 

Kırıma gitmiştim. Sivastopola ka
dar trenle gittim. Sivaıtopoldan 

Yaltaya kadar otobüse binmek 
icap etti. 

ki a.rm, harekatın ba. lama;)ı için he 
ihtimali hesap etmemiz Hlzımdır. Bu 
ıhtimaller hesap edilmiş midir? 

Sözlerimi tane tane \'e durara~ j 
söylüyordum. Lafımın kesilme in 

·ana SÖ)' lcnecc!c ve ı rarla ) apdma 
ı i tenecekti. Dağıldık. 

MalUm olduğu üzere Sivastopol 
ile Yalta arasındaki yol harikulade 
güzeldir. Fevkalade ıairanedir de. 
Sağda, ayaklarınızın altında bü
tün genişliğiyle, bütün nlmütena· (Devamı var) 
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Rcla;ı Kandiyanodur. 
Rolan bu sırada sarayın mer

mer merdivenlerinden inmişti. 

Acele etmiyerek yürümüş, rıh

tıma gelmiı. kendisini bekliyen 
gondüle atlamış ve gözden kay· 
Dandelonun saray:na koştu. 

• Emperya vakıt geçirmeden 
tekrar sarayına döndü. Gayet 
sade bir elbise giyerek ve ya· 
nına bir hizmetçi alarak doğru 
Vandelonun sarayına k-;ştu. 

Büyük engizitörün huzuruna 
girince yüzündeki peçeyi kal -
dırdı: 

- Zannedersem beni tanıma
dınız monıenyor, dedi. Bundan 
yedi sen kadar e i/Veldi, bir mü· 
nasebetle sizinle ancak bir defa 
görütebilmiştim. , 

- E'YCt ... Fakat sizi hatırlıya 
madığıma, tanıyamad ğıma nere
den hükmettiniz? Güzel yüzünü· 
.zil bir defa gören unutabilir mi 
hiç ... 

Sonra ilave etti: 
- Size unutmadığımı da 

ı~ylece hatırlatabilirim. Bir ge· 
ce sarayınızda buluşmuştuk. 

Kardinal Bambo, General Alti
yeri ve ben... Kandiyano ailesi 
hakkında konuımuş ve bazı ka
rarlar vermiıtik. Bt! kararlarda 
bir nevi ittifaktı. 

- Evet monsenyor, size, o 
.zaman bu ittifakı yapmış olanlar 

aras ndan birinin öldürülmüt 
olduğunu haber vermiye geldim. 

Dandolov hiçbir hayret ali • 
meti göıtennedi. O hali biraz 
evvelki Sandriıonun verdiii 
haber tesirindeydi: 

- Ne olmuş?, dedi. Rolan 
Kandiyano k:mi öldiirmüı? 

Emperya titredi. Demek Dan
d'Jlo, Rolanın V enedikte bulun
duğunu biliyordu. Deme'k engi
zitör ona yardım ediyor ve bu 
caniyi yakalamamak iıtiyordu. 

Emperya cevap verdi: 
- Uk sırayı Bambo aavdr. . 
- Bunu kimden öğrendiniz~ 
- &olan Kandiyanodan ... 
Emperya bu iımi büyük bir 

soğukkanlılıkla ıöylediii halde 
elleriyle yaptığı iıaretler, kendi· 
sinin büyüle bir kor~u içinde bu· 
lunduğunu anlattı. 

Az sonra da ilave etti: 
- Biraz evvel yanımdaydı. 
Sonra da, Bambonun kızı Bi • 

yankaya karşı duyduğu aşkı. 

Aretenin de katibi sıfatile tanı
dığı meçhul adamın hareketle
rini uzun uzadıya anlattı ve ni
hayet Bambonun kızını kaçırdı
ğını söyledi. Sözüne: 

- Kızımı, bugün Aretenin ki· 
tibi diye tanıdıimı adamın 'kur• 
tardığını öğrendim. Bunu da. 
J an di Loranzo adındaki cenç 
adam haber verdi. Ben eminim 

ma hasret çektiğimiz ıhk, sıcak şoföre çıkı§mağa ba~ladılr. 

cenup güne§i clanca kuvvetiyle Bird.enbirf, otobüsteki yoku~ 

tabiatı ıs:dır. Sizi çevreleyen ta- lardan şişman bir zat. 
b"at vahsidir, fakat buna rağmen - Yahu ne oluyorsunuz, dedi?. 
bu vahşi tabiatın içinJe öyle cana Bu gibi §eyler her yokunun ba§l• 
yakın, öyle munis bir ~üzellik gi%· na gelebilen ufak tefek kazalardır. 
lidir ki, bir an icsin bile ondan ay. Sizin bu sinirliliğinize cidden hay
rılmak istemezsiniz!. . ret ediyorum. Bilhassa şu kadmrn 

işte biz otobüsün içinde, bu gü- yaptığı gibi bağırıp çağırmak, 
zel, bu şairane yoldan Yaltaya gi· ağlamak sok ayıp bir !ey • 
diyorduk. Bilmem ne kado:.r yol Kadın şişman adama cevap ver .. 
alını§tık; birdenbire otobüsi:ınü:ı: mek istedi. Fakat şişman adam lıu .. 
"Stop!., etti. Galiba last:;,i patla· na imkan vermedi: 

mıştı .. 
Yolcular söylenmeV,e, bôj·le bir 

otobüsle yola çıktığı için ş~före 
küfretmeğe başladıla!". 

Y okular arasında en fazla si
nirlilik gösteren bir kadm oldu .. 
Kadınla şoför en.~:)nu bir kav· 
gaya tutuştular. Kadm avaz avaz 
şoföre çıkışıyordu~ 

Yaltaya gelir gelmez s·:-; ltniri-
nize şik3yet edeceğim .. Biz istira· 
hat etmeğe gid:yoruz. Bizim her 
<lakikamız, her 'Saatimiz kıymetli. 
dir. Halbuki siz bizi b•m..cia rr.ana· 
sız yere beklemeğe mccu~r ~diyo_r
sunuz ! Siz her halde lastıklerın 
yenisini satıp parasiyle r':.ln içi· 
yorsunuz, bizi dci eski 1:stikl:er~e 
götürüy.orsunuz ı. Bu dikkatsızlı
ğinizle otobüsU devirip bir kua 
çıkarmadığınıza ;ı~krf'delim ı._ 

Şoför nisbet~ fıc.gukkanlı b•r a· 

dammış: 
_ Rica ederim, dedi, başımdan 

çekilin:z .. Siz böyle bapma diki
lip dırlanacak olursanız yanlış bir 
iş yaparım; &0I1ra başımıza daha 
mühim bir kaza gelir. Li.atıA: hah· 
sine gelince: Listğim oldukça iyi 
idi. Fa1cat sizin kendi ağırlığınız 
yetişmiyormuş gibi otobüsün içi
ne öyle bavullar, Ö} ıe çuvallar 

üklediniz ki demirden lastikler 
y R" bile buna day~ıamazdı.. ıea e. 
derim, kenara çekiliniz: Işığın 
gelmesine mani oluyorsun~z t. • 

Şof:;rün bu sözleri üzenne sı· 

nirli kadın büsbütün çileden çık· 

- Beni dinleyin, madam, de .. 
di. Siz istirahat etmeğe, biras si• 
nirlerinizi dinlendirerek bir ka~ 

kilo almağa gidiyorsunuz 1 Daha 
otobüse bindığiniz an.dan itibaren 
ist:rahat faslı başlamış demektir. 
Bu işlerce dakika kaybetmek bi .. 
le günahtır. Otobüste ufak bir an. 
za oldu, değil mi?. Biz mecburi 
bir duruş yaptık. Etrafmıız da hari 
kula.de güzel bir manzara var •·• 
Derhal bundan istifadeye bakınız! 
Bakınız; mesela kar§ımız deniz ı, 
Bu tarafımız vahşi dağlar.. Ba· 
km, bakın, küçük bir tilki orma .. 
run kenarından bize bakıyor. 

Yolculardan biri alay ederek: 
- Yahu, dedi, o tilki değil, 

köpektir .• 
Şişman y.otcu: 
- Zarar yok, dedi, vanm ktS .. 

pek olsun 1 .. Bundan bir teY çık .. 
maz.. Ben sizin yerinizde olsam. 
madam, gu ormana kadar uzanu: 
temiz hava ile ciğerlerimi dol.dut" 
mağa bakardım, bahusus sinirleri ... 
niz ·de hasta t Siz bu dediklerimi 
yapacak yerde, kendinizi bilsbil
tün harap edecek işler yapıyorıu ... 
nuz: tnsanlann üzerine saldırı. 
yorsunuz ! Siz bu hareketinizle 
kilo ~lacak yerde mutlaka bir kilo 
kaybettiniz! .• 

Şoför: 

- O bir kilo 'kaybeti}"&e ben 
mutlaka üç kilo kaybettim., dodi. 
Şişman yoku, bu defa da diğeı: 

(J.ttfen qyfap çeTirlıalz) 

KAıntAMAN HAYDUD !Ol 

çalıııyormuı. Kendisi teıebbüs
lerinde gec:ktiği için Bambo 
harekete geçerek Biyanka
yı kaçırmakta tereddüt etmemiş. 

- Dostunuz kızımı kurtar· 
mış değil mi?. 

- Zannedersem madam. Da
ha sözümün başında Biyanka
run emniyette olduğunu söyle
miştim .. Arkadaşım, kızın ka
çırdığını ışıtınce Bambo
yu adım adım takip etmiş, niha. 
yet onu yakal"yara'k öldürmüş. 

Emperya büyük bir sevinçle 
bağırdı: 

- Bambo ölmüş mü?. 
- Evet .. Bu dakikada siz ve 

kızınız bu adam·n şerrinden 

kurtulmuş bulunuyorsunuz. 
- Fakat d'Jstunuz bana kızı 

ru neden iade etmedi?.. Acaba 
neye bekliyor?. 

- Size dostumun garip ha· 
relcetlerinden bahsetmiştim. Kı· 
zınızı sizden de kurtarmak az
minde ..• 

- Benden.- benden, anne. 
ıinden ha?. 

- Evet madam .. 
- Demek kızımı benden uzak 

bulundurac:ak? .• 
- Evet, madam. ıı 

- Bir daha g~·· • ~-
yiın kwmx7. 

- Ihtlmal madam. "' 
EmP,erya bir deli aü: 

- Ya siz, ya arkaclapnız de" 
lidir, öyleyse ... Kızını annesin.. 
den ayırmak ... Bu bir cinnet ese-
ridir. Aksi halde faziletli san
dığımız adamların tuzağına dü§
tük demektir .. Kızım bir tehli
keden bir başka tehlikeye düş
tü. Kızını kurtarayım derken 
annesini öldürmek istiy.orlar .• 
Kimbilir? Ah alça'klar •. Belki so 
nunda kızımı da öldürecekler •• 
Biyanka beni çok sever ve bu 
ayrılığa kat'iyyen tahammül e
demez. Fakat siz beni bilmezsi
niz. Diınyayı alt üst eder Pav
lo dediğiniz adamı ele geçiririm. 
Vay o zaman onun haline .. 

Emperya aglamıya başlamış
tı. Rolan uzun uzun bu, kar§ı

sında ağlayan kadına baku. 
Emperya · hıçkırıkları arasın

da ilave etti : 
- Beni affedin"z mösyö .. Si

zi mazur görürüm. Fakat söyle
dikleriniz beni deli etti. 

• a· R::lan cevap ver ı: 

- Müsaade ediniz de sözü
mü bitireyim. 
Emperya ümide kapılmış Lıir 

tavırla: 

- Söyleyiniı 1 deıfu 
) - Dostum yalnız kızınızı 
kurtarmakla iktifa etmiyerek si
si de cezalmcbrmak Ji&1lll aeJ. 
diği karanndadır~ 

\ - Beni cezalandırmak mı? 
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yokulua döndü: 

- Görüyorum ki bu mecburi 
Ciuruıtan hiç biriniz memnun de. 
ğilsiniz 1 Adeta yangına gider gi· 
bi acele ediyorsunuz. Halbuki, e
minim ki içinizde ciğerleri, sinirle
ri bozuk olanlar; şu veya bu ~ekil
de bir ameliyat geçirmiş olanlarr 
nız var .. Sinirlenip duracağınıza, 

otobils tamir oluncıya kadar sırt 
üıtU yatıp bol güneşten istifade 
etseniz ne kaybedersiniz? Benden 
örnek alınız: Bakın ben şoförle 

kave-a falan ediyor muyum? Ve 
yahut lastik patladı diye sinirleni
ycr muyum? Bilakis bu vaziyetten 
benim neş'em arttı. Bu güzel man 
zara.dan istifade etmek imkanları. 
nı bulduğum için ben kendi hesa
bıma fevkalade memnunum.. İşte 

bence istirahat etmenin manası 

budur. Sizin, hepinizinde ayni şe· 

kilde hareket etmenizi tavsiye e
derim. 

Çifte cinayet Çocuk bilmece- 1 

Madam, bu §işman zatın · ağzı. 

run payını vermek için can atıyor
du. Fakat adamın makul §eyler 
söylediğine dikkat ettiği için her 
hangi bir kavgaya girişmekten 

vazgeçerek, menekşe toplamağa 

~itti. 

Bu vaziyet 'karşısında diğer yol· 
cular da ıoförün başı ucunda 
durmaktan vazgeçerek bir kena
ra çekildiler. Bir kısmı çiçek top. 
lamak Uzere ormanlara daldı; di
ğer bir kısmı ise yolun kenarına 

inerek güzel manzaları seyre ko· 
yuldu. Hatta yolculardan bir genç 
kız, bir kenara çekilerek acele a
cele bir mektup yazmağa başladı. 

Velhasıl ortalık sütlimanlık oL 
du. 

Ben yavaşça, şişman yolcunun 
yanına yaklaşarak: ı 

- Elinizi sı1onıya müsaade e
aer misiniz? dedim .• lçimizde en 
makul hareket eden siz oldunuz! .. 
Slr istirahat meselelerini fib· 
zofça telakki ediyorsunuz! Sizi 
'daha yakından tanımakla ciddı:n 

memnun olacağım I. 
Şişman zatla karşılıklı otura-

rak dereden tepeden konuşmağa 

başladık .. Ben, onunla daha ya.. 
kmdan arkadaş olmak emeliyle 
s.ordum: 

- Siz nereye, hangi sanatoryo 
ma, hangi ''istirahat evi,, ne gidi
Y,orsunuz? dedim. 

Şişman zat: 
- Canım, dedi, ben istirahate 

{alan gitmiyorum. Ben şurada, 

takriben buradan, beş altı kilomet· 
relik bir mesafede sahilde çalışı

yorum. Ve bu Allahın güneşinde, 

tek bir gölgesi olmıyan bir kaya. 

_... Ba§tarafı 9 uncuda 

Herke! eaşırmıetı; ancak doktor 
Forayte sUkfı.nunu muhafaza edi • 
yordu, Webb'i kolundan yakalıya
rak: 

- Evet, dedi, öleceksiniz; itiraf 
etmezeeniz öleceksiniz. 

Webb no yapacağını bilemiyor. 
du: 

- Her §Cyi l!öyliyeceğim, dedi. 
Çitin o yerine bu teli, zehirli teli 
ben taktım ... Billings'in bu akıam 

lığın üstüne gidip iıe nezaret et
mek mecburiyetindeyim. AIJahrn 
bu cehenneminde e-üneı altında 
çalışmak adeta işkence.. Canım, 

hiç gitmek istemiyor ama, ne ya· 
parsın?. 

Kendimi tutamadım: 
- Ulan, dedim, tevekkeli değil, 

sen acele etmiyorsun 1 Miı gibi se
rin yeri buldun, yan gelmek istL 
yorsun!. 

Şişman zat, babacan bir gülüt· 
le: 

- Yok canım, dedi, ben de a
cele ediyorum. Fakat madem ki, 
bir arıza çıktı; bu güzel manzaralı 
serin yerde ne diye biraz oturup 
ta keyif çatmıyalım? işçiler varsın 
bensiz çalışsrnlar!. Ne yapalım, 

ben kendi keyfimde kalmadım ki .. 
Kaza, ne denir?. 

- Tevekkeli değil istirahatin 
felsefesinden bahsedip duruyorsu 
nuz? Öyleya, sizin için burada o
turmak istirahattir. 

Şişman zat gene güldü: 
- Hayır, hayır, dedi, beni yan. 

lış anladınız 1 Size söylediğim şey
ler tamamen samimi sözlerdir. Ne 
yalan söyliyeyim, ben arızadan 

memnun olmadım dersem yalan 
söylemiş olurum. Çünkü işe gider 
gitmez, hesaplar, kitaplar, ·yor· 
gunluk falan fıstık 1 Halbuki bu
rada ilahi bir güzellik var .. Fakat 
Allah için söyleyiniz, fena mı ha· 
reket ettim? Şoförle bcğaz boğaza 
gelseydiniz daha mı iyi olacaktı ?. 
Kavga etmekle işi tacil etmiş olmı
yacaktınız !. Bilakis uzamasına 

sebebiyet vermiş olacaktınız ... 
Biz bunu konuşurken şoför iti· 

ni bitirdi. Kornasını öttürmeğe 

başladı. Yolcular otobüse atla.dılar. 
Makine hareket etti ve bütün hızıy 
la Yaltaya, Kırımın bu güzel inci. 
sine koşmağa başladı. 

-Ruıvadan -
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-- Evet.. Çünkü siz bir cür
mün faili c~Juğunuzu söylemiş
siniz .. 

- Kendisi hangi salahiyetle 
1·-- len, yaptıklarım hakkında 

sormak cür'tinde bulunu • 
a:1gi hakla esrar.mı kurnaz 
·: ım.1an alarak, beni bun
te' ıdit ediyor?. 
·rn ayağa kalktı .. Bakışla

r. a.cşlenmiş. çehresi vahşi b:r 
ııü'kfıne b:Jrunmüştü. Alçak, fa. 
kat keskin bir sesle ilave etti: 

- Madem';i hak ve salfihi-
yetten bahsettiniz, şu halde azı
ıık ta bundan konu;c.lım .. D:.i -
§Ünmiyorsunuz ki senelere~. 

.Venedik zınd~n!arına attır·1ığı
nız bir adamrn - zın<landan 1.ur. 
tulup ta annesini, babasını, 

eevgiliEini bulamayın:a • siz. 
den hesa;ı istemekte hakkı var
dır. Diyecek inb ki l:'m bu a. 
dam? Bilmiyorum. ArkC'c12ş m 
'belki de onun nam ve he~-ı.bına 
hareket etmektedir. Bunu da 
bilmiyorum. 

- Siz kimsiniz? Oh siz kim· 
siniz? 

Rolan soğukkanlılığını muha· 
faza ederek ilave etti: 

- Şimdi ben mevzubahs ola
mam. Burada yalnız dostum 
Fnlodan bahsettiğimizi sanıyo
rum. Ben onun namına iş yapan 
biriyim. Size onun tevdi ettiği 

esrarı söyliyen bir adamdan baş
ka kimse ... 

Şayet, onun ııöylediği gibi 
cürmünüz varsa cezasını çek • 
meniz icap eder. Dostum Pavlo 
zeki ve iyi kalpli birisidir. O 
pekala bilir ve siz pek güzel 

takdir edersiniz ki cürüm işliyeı 
ler, cürümlerin:n ne olduğunu 
anlıyamıyacak kadar kafasızd:r
lar. O, zekası sayesinde bu cür
mü crtaya çıkarmıştır. 

Emperya derin bir hıçkırıkla 
bağırdı: 

- Ya size karşı her şeyi iti
raf e.:ierek sizden af ve merha· 
met istersem. Bir annenin bu 
y~lv;>rışlarına ehemmiyet ver · 
mez misiniz? Tasavvur edin· z 
ki benim bu dünyada ondcn 
başka kimsem yoktur. Beni böy
le bir hazinemden mahrum b ra
kan da bir cürüm işlemiş olmaz 
mı ? A r';ada~·nız mademki zeki· 
dir? Böyl: bir şey yap-naMuı 

Jfizımdır. Dünya.da kızından baş 
ka k:mseıi olmayan benim gibi 
bir kadına af ya'kıştuılamaz mı? 

nolan mmldandı: 
- Af! Evet bunu düşünme

dim değil. Fakat ben de çok ıztı· 
rap çektim ve çekiyorum. 

Bu sözler, Rolanın dudakla • 
nndan ~linde olmadan fırlamış· 
tr. Emperya bu mırıltıyı iıitme· 
mişti. 9 derin bir ümitıızlik i· 

satranı; oynamak Uzere bize gele
ceğini biliyordum ... sinde kazananlar 

Webb Craig söze kanştı: 

- Evet, dedi; bu akşam ben o
nunla bir oyun oynamıştım. Fakat 
buraya polis geldiğini görünce ba
bamla ben, Billings'i gördUğUmUz

den bahsetmemeği daha mlinasib 
bulduk. Fakat size yemin ederim ki 
zehirden benim haberim yoktu ... 

Babam: 

31-12·938 tarihli 
halli şöyleydi: 

bilmecemizin 12 - Şadi Agun Aşıkua_şa Karade· 
niz cad. 13 - Melek Şehremini sa· 
ray meydanı cd, No. 65, 14 - Se
ma Sezgin Samatya Narlıkapı, 15 
- Feti Taksim Samartın cad. 32, 
16 - .!\lahzade Zaim Asmalı mescit 
49, 17 - Gülsen Ercan Bolvadin 
belediye park, 18 - Ali sağlam 
Cağaloğlu 0,0. 183 19 - 1'\evzat 
Yazganel Kwnkapı, O.O, 20 -
Yurdagül Çevik Sirkeci Ilocapaşa, 
- - Şükrü Sirkeci Ebussuud caddesi, 

- Oğlumun bu i§le hiç ili§iği 
yoktur, dedi. Benim Billlngs'i öldilr
mem Jazımgeliyordu, çilnkU onun 
beni pofüıe haber vermek üzere ol. 
duğunu biliyordum ... 

Forsyte: 

- Karısını öldUrdüğUnUzU haber 
verecekti, değil mi? 

B!R KONSOL SAAT! KAZANAN 
Birinci: Nuri Gcnçcr 9 uncu ilk 

okul, 

DİRER DEFTER KAZANAN 
21 - Gülçin rkunt Beşiktaş Has 

fırın arkası 22, 22 - Nezih Kıra! 
Beşiktaş 38 inci okul 155 23 -
llalice ~1aral Çcngclköy, 24 -
Hikmet Uzcan 52 inci okul, 5,4.158 
25 - Süzan Demirhan Fatih, 26 -
Hamiyet Arat Kasımpaşa Hasf ınn 
sok. No. 2, 27 - Aliye Altıncı Fın 
dıklı, 28 - Turan Ozçctin Unlm
panı Hacıkadında, 29 - Mehmet 
Bütüner Zile O.O. 2. A - 16, 30 -
H. Cahit Olcay Şehremini Saray 

meydan cad. 64, 

- Evet, o kadını da ben öldlir
dilm. Bir gün madam Billings sa
hildeki kayaların üzerinde yapayal
nız dolaşıyordu. Üzerine atılıp onu 
aşağı yuvarladmı ... Fakat katilin 
ben olduğumun anla§ılmasından 

pek korkuyordum. Hele Ruth bizim 
eve gelmeğe başlryalıberi ... Ruth 
oğlumu sever gibi gözükUyordu a
ma asıl Alan'ı sevdiğini ve bizim e. 
ve ancak beni kollamak için geldi
ğini pek lla biliyordum. Ama bun -
lardan oğluma bahsedemezdim ... 

- Sylvia Billings'i nlçin öldilrdü
nUz! 

BiR BÜYÜK ŞiŞE KOLONYA 
KAZANAN 

İkinci: Selma Tuna Ankara yeni 
şehir Mimar Kemal mektebi, 

BlR PERGEL TAKIMI 
KAZANAN 

Üçüncü: Alp Doğan 29 uncu ilk 
okur son sınıf, 

BİRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANA. ,LAR 

1 - LOtfi Ozin Emirgan, 2 -
B. Çağlı Samatya M.M. cd. 52, 3 
- Burhanettin Kahraman 14 üncü 
okul, 4 - Semi Taner Kadıköy 7 
inci olkul 219, 5 - Süha Serman 

- Billings'e varmazdan önce Taksim O.O, 6 _ Bahattin Bay· 
ba~ka bir erkekle tanı§mıştr; fakat raktar Fatih 0,0, 215, 7 _ Ali 
kocasmm bunu öğrenmesini istemi- Yücel Galata Necati bey cad. 20. 
yordu. ÇUnkU kocasını gerçekten 8 _ S, Baru Beyoğlu O. o, 9 _ 
çok severdi. Ben eski mesele)i de 

~fahmut Yayla mektep sokak 10, 
bildiğim için bu halden istifade et. 

10 - Mazlum Güler Çapa 31 inci 
mek istemiştim... okul 5·5 A. 394 11 - Ümit Tüzer 

- Halbuki bir şey koparamadı- Çatalca 1 inci okul S. 3 No. 53. 
nız, değil mi? Sonra kadın sizi ko
casına, hat.a polise söyliyeeekti; 
siz de onu öldilrmeyi daha milnasib 
buldunuğ ..• 

Doktor Forsyte komisere dönUp: 

- Görüyorsunuz ya! ... dedi; go

türiln ıu adamr. 

YAZ! SlUvlEK 1Ç!N BİRER 
LASTlK KAZA~ANLAR 

31 - Baki Balibey Gölcük To· 
hun. Ko. erat oğlu, 32 - Burhan 

Beşiktaş 20 inci okul 117, 33 -
Hayrunnisa Kadırga ilk okul, 34 -
Seyfettin Kumkapr O.O., 35 -

Sakip Kıvılcım Gclenbcvi O.O. 2·3 
12 ı, 36 - Mehpare Bengi istikHi.1 
lisesi 306, 37 - Omer Ersun Ebus 

suut cad. 31, 38 - Azize Zaim 
A&naltı mescit 49, 39 - Seyfettin 
küçük Aya sof ya, 40 - Rıza Uzun 

yusuf, 

çıkan Jüks 
plaklar 

Webb yine kekeliyerek: 

- Ama ... ben şimdi... öleceğim, 

dedi. 

- Bir §ey olmazsınız. Bu parçayı 
sizin zehir silrdUğlinüz kısmıdan 

Münür ~urec91c911n SeDçlUlk 
Nr. 270910 Suzidilara semai-ABUTABiLE Bu 

ŞEP. Beste: Merhum üçüncü Selim 
Uşak şarkı - GOLiZARA NAZAR KILDIM 

Merhum Şevki Bey 
kesmedik. Üzerindeki leke kan de -

ğil, kırmızı boya ... Merak etmeyin, 
hakimler idam hükmUnU vermeden 
ölmezsiniz ... 

~msalsiz olan bu plakı herhalde dinleyin, ko-
' eksiyonunuzda mühim bir plak mevcut ola
~aktır. 
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çinde dalgın dalgın d:işünüyor
-iu. 

Rolan ilave etti: 
- Artık vazifemi bitirmiş sa· 

yıhrım. Size dostumun söyledik
lerini anlatabilmişsem bahtiyar 
sayılırım. Pavfo, Biyankayı, 

B.:ı.mbonun elinden kurtardığı i -
ç:n mesutur. 

Fakat onu size iade etmeme'<: 
Jazımgcldiğine tamamile kani -
dir. 

- Alçaklık! Bu i5te siz de 
aynı şekilde düşündüğünüz ve 
bir alçağa tavassut ctti~iniz için 
siz de alça1>s nız. 

Rolan ayağa kalktı. Sakin gö· 
ı-üncrek ayrılmak mfü:aa<les:ni 
htiycn bir tavırla e~il;i, Aynı 

zamJncla ilave etti: 
- Dostumun arada sıra•la, kızı 

n ~a dair size bazı m:ılamat vc
r~bilc::~ini d.: sa,ırım. 

- Artık Biyanknmı görmi:·e
C"~im öyle mi? l":in'z de dcn 1t .. 

Vat:tile söylediğim Rolan 
K-nJiyano da alçak Bell.i 
s izde onun namına hare -

ket ediyorsunuz. İhtimal sizi lı:ı· 
na gönr.lercn de çocuğumu ben
den ay.ran da odur. 
Rotanın çehresi kızardı. Em • 

peryayı bileklerinden yakaladı. 

Kızaran çehresinde ateşler sa • 
çan gözlerini gözlerine dikti. 
Boğuk ve vahşi bir şekilde ho· 

murdandı: 

- Rolandan nefret e<liycrsu
nuz öyle mi? dedi. Sanırsam 

kanlı ellerinizle imzaladı~ınız, 
katil fikrinizle kabul ettiğiniz 

ahtname, onu bu suretle, nefret
le anmanıza manid~r. Hatırlı -
yor musunuz? Evvelce bir a· 
damla işlediğiniz cürmü hatır· 

lıyor musunuz? Evet içimde bir 
merhamet duyuyorum. Fakat bu 
meri1amet sizin için daima bir 
serap halinde kalacak. Şimdi eli
ne geçse, ben eminim ki onu şu 
kanlı ellerinle boğmakta bir an 
tereddüt göstermezsin. 

Sonra boğuk lir kahkaha fır· 
la tarak ilave etti: 

- Ağla l Bu hakkmdır. Kı • 
zını tısla göremiycceksin, asla! 

E.nperya dizüstü çöktü. 
Gözleri, bir çılgın g:bi karşı· 

ı;ın·'a bağıran bu adama clikmış· 
ti. Yalvarmak istedi. Fakat bo -
ğazından bir kelime bile çı!;a • 
madr. 
R~!an onu yerde bıral:arak u · 

zaklaştı. 

Emperya kendisile mücadele 
ediyor fakat en küçük bir hare· 
kette bulunamıyordu. 

Kendisine geldiği zaman Ro
lan odadan çıkmıştı. Kapıya 

koştu. Avazı çıktığı kadar bağır· 

dı: 

- Bu adamı yakalayın 1 Bu 

Millik { 
18.30 Program. 18.3~ •at ,.a 
PJ.). ı 9 Konuşma (Zıra _,, 

'i bll" ~ıat, ajans, mcteorolOJ 
30 r:ıal borsası (fiyat). 1~· ıskll' 

ziği <Fasıl heyeti - JJ ctlirk 
2U.15 Konuşma. 20·3\nsalt 
(şarkılar): ı - Le>·lA _ 
Ey salıahı hüsnü an .. 2 ıııır 
zam şarkı - Harabı ın 
3 - Lemi hüzam şarkı• but' 
4 - Ilcfik Fersan - 'fan )' 
5 - Lemi süzinfık şarkı;,. 
rantı. 6 - Lemi r:ı:t ~:ı~ )il .. 
c:ın. 7 - Balk tilrkuSU t 
yiirü. Okuyan: Scrn~b:ı "' 
Çalanlar: Vecihe Refik 

1 
b 

Fersan. 21 Saat, cshaın, (~Y' 
biyo _ nukut borsası . 
~lüzik (Oda mliziği - frı~rl 
tel) : 1 el Keman Gustn'I' dl, 
ci Keman LoUıer Gebhllf 
Johanncs Oelsner, Gcll; 
Kolılschütter, Klasik .. l'tlilıi• 
modern eserler. 22..ıo • ı.-ıol 
orkestra şef: NcciP M 
Hanns I.öhr - Da"yera ":ıflı 
lı:ılo Azzoni - Snb:ıh ~r 119 
Straııss _ Çardaş. 4 - J·~ 
manlarda ve ninni. 5 - e 
lcr - Donna Chiguita • J;br • 
vertür. 6 - H:ınns L0 o• 
marşı. 7 - Toınan • Vh'•. 
rı - vals. 23.45 • 24 son aJ 
!eri Ye yarınki proğrnIII• 
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Gr;p ve Bütün 
erhal Geçirir 
Sakınınız. 1 - 12 ilk 
Israrla isteyiniz. 

trn 
~ans 

lZJık k , 4c+J 
\>' • enuk h 
ıtarninsizlikt astalıklan, dimağ yorgunlukları ile 

en doğma bütün zayıflıklara kaI}I 

lilJ vvET 

\/i 
~ 

l'h.~cııın b. 

ŞURUBU 

Li 

• 

~a :v 1lnıesi · 
ll'A.ttN ku ıcap eden bir kuvvet şurubudur. Çocukla-

b" VVet §Urubu vermekle onları sağlam, gür 
\1i'r uz ve neş'e1i yetiştirirsiniz. 

"1.ı.ı.. .. ~~:N KUVVET ŞURUBU 
hanti ~~çlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

ret 'Ve kuvvetlerini ~tınr. 

lNGtLtz :KANZUK ECZANESt 

.._::::::OOLu -1STANBUL ··--ıll 
. 

1~~~~lıuı P. T T MUdU ı·· v U d 
lq ~ İda!'u tahdernini i i • " .. D r ug n en 
b~ ~ eden v ilmeı~ n ?1ühurlü nümunesi gibi 480 adet paltonun 

.l~· ~katlnaıne1eri d~·ı aır mac;raflan mütcahhite ait olmak üzere 
taJcil'· 11ı· ıltrne 3Q-1•

939
1 ındc dıh.tirilmesi işi açık eksiltmeye konul

~ it. n~durıu~ Unde ~azarte ic:aat 14 de B. Postahane binasında 
, 1440 li er Pa'tonun drnh~t ckkil alım satım komisvonunda yapıla-

l 
ra ~ ı ı5 , · •. . illi ı.ı. n ·•1U'Y 1.1 t . ır muhammen bedelı 300 kuru~ Jlcp ı-

ka1~atıa11uınuııe, f nnt t m.natı 108 liradır. lstcklilcrin olbaptiki 
~lll~aını Yatırnıaı~ lt \e ıdari şartnamelerini r,qrrnck ye muvakbt 

hhı._' 1lllkı zere çalıma ·· ı · d ı ~ ·· ı·· 1"1 · ı · ~1.IZ\ı ile k Il'lına el, ilt.m ~un erın e mcz rnr mm ur u { ıc arı 
lst 0rn }ona m· e gun ve saatinde de muvakkat teminat 

il ll lı ura. at "n (302) 
tı: . ı -......1 U 1 'l'e 1--::c:---~_:__~------
~lırı i4Ui, 5~c ihuvacı .. eı en m Ü ürı ü;'.?U n rJ(A n : 

1llltta t 1 rn tr~ u , ı~ııı lOOO metro "-antral kablo u, 10000 met-
2 ~ e on ı u antral t ı· 

·ı ..... l\1uh ' rcl u e ı Ye 2 00 adet muhtelif cins ve u-
, ı t"' ın mubayaa k 

" 1 i '>3 tnen b • 1 .,0 ı açı ek-iltmeye konulmuştur. 
lt11 ... l ~39 1 v.:ı33 '>0 ', I a ll'ıa hoı . Pazarte . .:-. ffiU'ia •• \at teminatı 287.50 lira olup 
ın_ ....... l t k~ ·onunda ';aı funu aat 14 de '.:\Iüdürli.ik binasınd~ıki 
··-c2ku ıl r' n nı pı aca:, tır 
4 r 'n U\'al!o.tt · • 

ş rt ' aatt 1 . cm·nat makbuz ,·eya banka mektubu 
n<lrn ı hcrgun 7 >ona müracaatları. 

e\ azım Amirliğımizde gorülebilir. (8990)_ 

HABER - Ak5nm postası 1~ 

1 1 1 ve 

•tesiri ka~'i, ahını l<:olay en iyi :nüshil şekeridir. Bilfunum ~c

zanelerde bulunur. 

== =-= 
!'§ 
;:;;:;;; 

1 
1 
1 = 

1 
~ 

1 Gribi, nezleyi, Roma.tizmnyı, fliş ve baş ağrılarını hemen geçiren ) c ane ı.a5elerdir. Madeni J,utulardıı. o1dui:"Undruı tc iri Te terkibi 
sabittir. 1smine ve markasına lfıtfen dil.kat. Her eczanede teldik kntusn 7,5 koru~tur. li 

ınım~ııınım~rnınmııııııını 

.. Y ALNJZ 4 EBl!m:!Zı:!ızm~ 

E'7'iNiZDE 
değil 

CEBiNiZOE 
hile 

Bir şiıe 

l>Unyanın en 
sağlam sıhhi 

Jüstikleri olan 

Prezervatiflerini 

Daima tercih ediniz 

Acele satılık 

zla 
rk·ye 
Cemiyetinden : 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullan· l-

mak üzere: 

5.500 metre kumas 
Üsklidar Selimiye Harem bkele

,jnde bükücü han ..... .ı.( 12 numara, 
iskele cadde. :::::le Bakkal - <1z lh
:mdan sorulacak. 

(Yerli veya ecnebi malı) satm alınacaktır. Taliplerin nümu. 

neyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24. 1. 939 salı gü

nü saat (15) e kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul 

deposu direktörlüğüne müracaa tlarr. 
Ahşap beş odalı her odası denize 

nazır,büyük bahçcl ;vap:ır iskelesi
ne bir dakika. Ucuz fiyatla acele sa
tılıktır. 

bulunmalı 

ASABI öKSOROKLER 
BAŞ DöNı'.VIESl 

BAYGINL(K 
ÇAllPIN l 

UYKUSUzL;JK 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

RAHATSIZLIKLARI 
--•·lYi EDER 4 

~ Dr. Hilmi Kosar ~ • 
Haydarpaşa hastahanesi züh-
Zühreviye mütehassısı has 
talarını öğleden sonrala 
n AGACAMU karşısı Ahu
dudu S. No. 1 de kabul eder. 

ı 

1 MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 

Beheri Tutan % 7,5 te.. Teslim mahalli Eksiltmenin 
Li. Kr: Li. Kr. Lt. Kr. Şekli Saati 

Benzin 40000 kilo 20,80 8320.- 624:.- Kabataş A. Kapalı 15.-
Motörin 95000 ~ 7.- 6650.- 498.75 ,. ve Cibali ,. 15.30 

,, 24000 ,, 7.- 1680. 126.- İzmir Fab. Açık 16.-
1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul tc~kil~tmız için 95.000 kilo 

ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin sartna.meleri mucibince ayrı ayrı hizalarında ya
zılı usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir1 
3 - Eksiltme 6-2-939 ta:rihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba. 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya p1lacaktır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 

5- Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni Yesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf13.l'ı iha
le saatlerinden bir~r saat evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baskanlığma mak
buz mu.kabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ve münakasa için tayin e. 
dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte komisyona gelmeleri il!n olunur. (420) 

1 
Hakiki Ifatran Pestilleri, hem 
crgaradan vazgeçirir, hew ök
sürükleri köl:iinden keser. 

Ttirkiye Cumhuriyet 
AKTt F 

r~ez B nkası 14 ı 1 ı 1939 vaziveti 

Lirn 1 Sermaye • ~ ~. ~ ~ F 
Lira 

Kasa: 
Altın sacı klograml7 l5!J 835 21.136.680.71 
B:ınknot • • • • • • l 8.D38.Ha.-
Ufaklık • • • • • • • 1.:!37 .828.40 

Dalıilcleki Muhabirler: 
'Türk lir:ısı • • • • • • 

llariçteki ıllııhrıbir/er: 

Altın: s:ıfi kligrnnı ~l Oi 1 G11 

Allın:ı tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 

/Jıliyat ak resi: 

3 !)O \dl \'C fC\'lrnJfııJe • • • ı 2. 71.2,23t, 11 
44 •• 12.G .,.ıı Hususi • • • ' • • • G.000.000.-

57:).217.üf 
Teılmıiilılekl /Janlmotlnr: 

>crulıte edilen C\ r:ıkı n:ıktiyc 

Kanunun li.8 inci ııı:ııl<le

ll•rinc \C\ f k:ın hazine lara. 
fın lan v:ıki leci ~nt • • • 

1 :iS.7 J8.~63.-

ı 6.004.121 .-
Dığer düdz!er ''e borçlu 
klıring h:ı'dyelcri o.701.aıo.oo 10.153.112.s. Deruhte edilen eH:ıkı ıı:ık. 

'1 ~ c Jı:ıkl~ cc;i . . . • • 1'12.744.412.-
/la: ine lalıuilleri: 

1:-s.7ıR :ifı'1.-

K rşılıf;ı ı::ını:ımcn ııltın ol:ır:ık 

ıl I\ elen ted:n lilc v.:ızecl len ı o.ooo.ooo.-

15.0l 0.000.-

8.712.231.11 

Deruhte cuilcıı e\ r:ıkı n:ık_ 
<li.re k:ırşılığı • • • • • 

K:ınıınun fi-8 m:ıdılclerınc 

tc\'fil,:ın II:ızinc t:ır.ıfııııl n 
-ral-ı ıcrlh·:ıı • • • 

n e ont mnk:ıbıli il:lvclcn 
le l:ı. \':17.Crl. • • , • 43.000.000.- 201.744.442.-

Serıecl<.l cü:darıı: 

Jinzinc lıoııol:ırı . • • • 
Tic:ıri st'nctlcr • • • • 

Jı'slınm ı•e /11/111/lıi/ rii:ılam: 

jDrrulılc rdilrn l'\ rakı ııak 

A 11 iyen i ıı k.ı r5ıl ğı C'ilıaııı \ e 
\ lah\'iFıl itibari J,ı) melle 

B- Scrlıe<>r c~lı:ıın \'C t:ıll\ il.il: 

A ııa11slar: 
H ziııc~ c kısa ,·:ıdcli ııvnııs 
Altın YC ılö\ iz iizcriııc • 
'T ıll\ Wıt iizcrinc • • • • 

Ili scclarbr • • • • 
l\Iuh telif • • • • • • • 

lG.004.121.- 1 ~.7. ı. J.2.-

f t. 7i> t.721.:iO 81.7:;1.7.21.59 

40.DI 1 .797.fi!"! 
7.:i.l3.7!fiJj2 t8.4j;).~.ı~ 

1 :i3.fı22 08 
7 s~1.so.;.ns -

s.o:;ı.4s .ou 
4.500,000. 

ı 1.;;71.433.:J:! 

l' ekıin 36-!.-!1::>.630.75 

Tıirk lirası Mrı•rlııatı 

noui:: Tnnlılıiiclcrtı: 
Altııııı inin ıli lrnhil rlödzlcr 
Di[tf'r dövizler ve al:ıc:ıklı 

!dirim: lı·ıkiyclcri • 
Mıılılcli r • • • • • • 

1 Temmuz 1938 t:ırilıindcn ililı:ırcn: Ll.oıı.o h:ıddı <;O 4 Altın iizcrine n":ıns % 3 

21.3(''8.100.21 

3.107.7:; 
21.S:-y().222.11 

21,!H7.l 1 l.O:., 
03.240.610. 72 

3$ 1.41::1.639.75 
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Akara 
kayak s 
yapı UY 

1 - YOkııelt lepeJerclt'n birine lırm:ınmı::ı Jı~Jıy:ın lılr Jrn(ilC', tı - l'l'.ırt'T.cıc 'ıı111t 111 : 

7 - Halkevi .kayak öğrclınt>ni Asun .Korun giızcl bir islcmlıoıtC'll lı:ırı:! ctı tı llalkc' ı kPY1 
Korun krlstiyan~ a harekeli, n - Slislü nıüte:ık:ip yapılan bir krisl"yan , u 1 :ırl'keli ..• 10 
en büyük hamisi milll şer Jsnıl'I lnönünün çocııkl:ırı d:ı Ay:ış bclinılcki k<HJ' çıl:ır :ıra~und• 
na ilk defa Skiy geçiren Lir ktıyakcı b:ıyanın ilk 5 metrede kalışı, 12 Sk) lcrc ccs:ırel cıl 
Jcrlııl kız:ık ile temin edil orlırılı. 13 - l\liı:lik kızukçıl:ırın kıznk ·ı • k "ııı:ıl rı d:ı botil~ 
zarı dikkatini celbeden lılr lıuo;ııo;i) el :ırz<' li\orrlu. U - l'sl, hr, ~<'ııi lı. '" ııl ırı 1 >' l elıl 
yorl:ırclı. 15 - bi kontrol rıleınhe rek ılöşlii. Yn~lıııı clmek J,i7ır ı. lli 1.ıpl.ı'.l ır ıl'\ ırın 
linin güzel ve ı::ünr li lı:ı\ :ısı :ıllınd:ı ~ümleklerinc k:ııl:ır her Şt'~ i fı 1 ı hir ''ı 1;: s:ı' ıın ~0~1 ''):Av.,,,.m dan bir ı:mır> J:Öru)orsuııuz. 17 - Uu ııaz.ır da bli)le ı-r,li. •.ıı!.:ıı. ;a llüııi::; lıazııJ...'lı. ( 
l<lU/ClnımlaJır.). 


