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Telefon: 23872 ı 

Roma, Cibuti 
ıtaı aya ilh 

ve lf // 

un usun 
nı istiyor 

Daladye Korsikaya 
hareke etti 

·Fransa, Cibutiye 
Senegaıli zencl

Jerden mllrelik~p 

Takviye kıtaları 
sevk ediyor 

Paris, 1 - Başvekil Daladye be
raberinde asker erkan olduğu haL 
de bu sabah Paristc:ı ayrılarak 

Korsika ve Tunus seyahatine baş
lamıştır. Başvekil Paristen Tulo-

na gitmektedir. Orada bir zırhlıya 
binecek ve Korsikaya gidecektir. 
Bu zrrhlıya harp gemileri ve harp 

tayyareleri refakat edecek, seya
hat böyiccc İtalyan taleplerine 

ka~ı bir nümayiş mahiyetini ala.. 
taktır. 

Fransa Habe§istanda Fransız 

~Devamı .~.s incide .. -

Dün gece sa.at 20,80 cıa Tcpeb!ısmda Tozkoparanda lıtt otobüs de\~Jmlştlr. Kazaya uğnyan ~ ~066 
nwnnınh Şi:21i - Fntih otobüsüdür. !çimle 18 ~olen olan otobüs Tozkopnrsndnn inerken öniine l>fr adam 
çılanı~; 50för Fuad da lıcmcn fren ynpıruıı ,.c direksiyonu lmnrnk arnbnyı çm;lnnl tir. Ot-Obüsün a:rka 
t'Okcrlcğl böylece yolun kcnarma düısmUş ve nraba yan yatarak dc\'Jilmt,Ştlr. De\'lilıne birdenbire olma. 
dığmda.n yo1colar ufaktclek yara ''O berelerle bu kazayı atfatmı lardrr. 

itaiyan fırkaları 1 

... 
Yeni yılın ilk gıinümi yaşıyoruz. Haber, 1939 yılrnı Tiirk •milletine 
kuilular ve yeni yılın büliitı bcşrriyet için hayırlı olmasını diler .. Te
menni edelim ki müthiş bir si/Olı yarışile başlayan 1939 yılı, bt1 silahla-

n medeniye/ aleyhinde kullamlmasuıa şahit olmasın! 

Belediye makine 
şubesinde 

Eski müdür hakkmda 
tahkikat yapılıyor 

TUrk va~ğınm ayrılmaz btitün
IUğUne yeni bir iş ve hız hayatı a
çan bu günlerin mes'ut bir yıl baş_ 
langıcmda aziz TUrk Ulusuna sağ
lık sonsuz refah ve saadetler ge
tirmesini dilerim. 

_.. Yazı.ın 2 sncide 
Çapamarka Fabrikası Sahibi 

M. Norl ÇAPA Cibutidc Fransaya sadakat niimayişleri ..• 

ımarhanede yeni 
zenginle mülakat 
·'500 Bin liramı? Ben para falan 

çekilin başımdan... uykum var!,, 
istemem; 

eler yapacak ? 
Iiartnııan; zı~nrci • çek~~k :_ "I 
Amerlkaya glıllıı kınnızı derlH- ı 
lcrle ynşıyacak - Sc,·gilJsi pe

ri kızı~ la C\ 1 cbllmek l~ln kcn. 
dine hlr çtrt lm.nat taktırıp luı. 
\'nlarda uçacal.; n<'lcr de nC](•r? i 

'Yılbaşı piynnkosunun bUyUk ik
'y<'si olan 500.000 !ıranın En. 

rköy hastanesinde bir de!.! ile nr
da~ma çıkltğını ö •r ndı • nfz za

an herk s gibl biz de ştık 'e 
rib • ·ıl uk. İnanmak fst m dik .. 

· { D~:amı 4 üncüde).\ 

ıı= n1 ns~n lfll<91e 

Askeri harekat 
Araplara karşı şiddetle 

devam ediyor 
Kudiıs, 1 (A.A.)- İngiliz kı. 

taatının araplara karşı olan hare
keti devam ediyor: 

Resmi bir tebliğe göre, Nasıra 
ve .diğer bir çok köylerde araştır

malar yapılmış ve geceleri sokağa 
çıkılması yasak edilmiştir. Arap. 
lardan birç~k kişi tevkif clunmuş
tur. 

Hıristiyan araplann mensup ol
dukları dört kilisenin reisi bugi'.in 
İngiliz efkarıumu:niyesine hitaben 

( Drvamı S incide) 

.. ~ ·::..1 ...... . : - . ~ - : • . ' '.. . ~ 

S.WJünkü saynnız 
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Frankonun Katalonya faarruzurnda 

Bir noktada ilerlediler 
Cumhuriyetçiler cephenin diğ~r 
noktalarında taarruzun t11rdedll

diğini blld(riyorlar 
Barselona, 31 (A.A.) - Cunihu- Tremp mmtakasmda İtalyan fır-

ri} etçilerin bir tebliğinde şöyle de- katarı, Forms kasabası civanna ka• 
nilmektedir: (Devamı 5 ittddeJ. 

1 iiaber 
BıPün !:Ok cnter~ bir yn7.ı crlslne ba lamıfi bulunuyor: 
Bu yazı seri ini olmmama.k biıylık bir ka),ptl1', tölzc en hQl'o 

da fofcrrüııtma l<n.<lnr, 

Yeryüzü insanlarının esrarını 
nnlafnt'ak bu eserin hıızırlaııması itin muharriri olüm tehll· 
keleri itinde tam s;; ),1 ç:ılı<ıll1JŞ, Jnılll~ e kıu:lnr lıitbir bcya.ı.m 

ayak ba.o;madığı >erlerde > ru ıyıın 'ahc;jlcrfn, in n )iyentcrin, 
yan medenilerin )B"a~ ıı; 'e fuletlerlnl tesbit etmf tir. 

Bngiin 11 inci 2.) fa.mızcln b:ıc;famı hr. 

ı JIAB~~Üh!~~ 11 ~~~~b~~~bT~ 8 ,Uma 

~ha.! mı lbulwıacakbr. Bu mün C'bctl ol.,ıyoculan a.ruında. bU
),iil• bir müsabaka hazırlam:ı.k'l:ı mcc;guldür. Bu büyük müsab:ı
kı:ı.nın tnf 11.il.tmı 11 Kanunusanide ıı) fnlarımızda bula.ca.ksmı:ı. 

Yılbaşı hediyemiz 
Gnzctcmlz, olruyuculıırı lç.m Cwnhurrci imiz 'e ::ı:;:ıi Şefiml:r. 

i met İnonü'nün 8 renkli resmini i~ i ka{:.'lt i.iu.rlnc bastırarak 
h:ızırlamı tır. 

Yann gazetemizle birlikte, mü
vezzilerden bu yı 1 başı hediye-

1 mizi istemeyi ihmal etmeyiniz 
r+••••••••~••••v••••••••••~Y~~.-.v~Vln~~ ~c.._... 

m 
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193 re a 
Yazan: ~ n~sım _ ldJ c9J n ~a~Dif 

O kadar kanıksadık ki artık yoıunu behleyenimiz kalmadı. 
Kahkahayı o kadar unuttuk ki hf.diselerin bizi güldürecek· 

mi§ veya güldimniyecekmiş, umurumuzda değil .. 
Belki sen, mil) arcla bir ihtimal ile, senden evvelkilere ben· 

zememek talihi ile geliyorsun, belki senin 365 günün içinde in· 
t>anlığa nefes aldıracak bir müjde, yoksul için b.r teselli, iyi için 
bir ümit sakl dır. Belki sen, içinden hançer tutan bir kolun uzan. 
mıyacağına emin olarak sırtlarımızı çevirebileceğimiz bir karan· 
lıksın. Belki sen, bize öyle bir zehir sunacaksın ki bu senden ev• 
velki yılların çektirdiği bütün kahırleri unutturacal.tır. Yahut 
365 dişli bir kuduz gibi bizi öyle bir dalayışın olacak ki büsbütün 
berbat olacağız , yeryüzünde ya~ayan nesiller iflah olmak ümitle
rinden büsbütün m:ıhrum kalacaklar. 

Cıığalo~ n cıu1c1<'"1 asfn fa ~r.,Tflfyor. Dorat'fan söklllrn fl:ll'l<c fn~'an Ebnc;smııl cadılt"sfne faşmclı. l'ıTinnlıın'>"rl \rnırnıt hn'•lrrmılı bu 1J~ 
zulc yol da, Cai,alo;;iunun asfaltı 5crcrine dUıcleccl<. •. Hö)IC dcnl)ordu; büylc blllyorduk. Ifolbukl... 1 tc rc im:le gorUyorsunoz: köşt. bn"
l:ırına yığılıın lmldırım tnşl:ırlyle, lıUslıUtilo ;;oçllnıcz lılr lı:ılc girmiş bulunuyor. Ca:;aıo;;lıınun ıısfaltn ~C\ rlloıc ine, Ebu suud catıdeslnin 
dıiwll.ilmeslnc kar:ır \erllt1Jı:ino göre. hl~ ijliplıcsız, tnlısisnb da dUsUnlilmUş dcmclctlr. O halde, belediye, 6Chrln köbt:l;,<fnde lld caddeyi 
blrclcn inşa için l<fıfl amele ml bulıunıyor dersiniz! ı 

Ne istersen ol! N:ısd istersen öyle ol 1 Ya mil} on.da bir kiş:yi ih. 
ya e 'en bir talih, ya bir milyonu birden imha eden bir felaket ol l 
Ne bu yeryuzünü neş'clendirebilirsin, ne de bu yeryüzü:ıde bir yüz
de içı yanm § bir insan sezcbil:rsin. 

Her şeye tahammiil etmcğe alışmış ve bütün duygulan nasır· 

lanmı~ olanların dünyasına ne azabın yeni bir çcşnis'ni tattırabilme. 
nin i .ani kalm ştır, ne de bu y~lçm ı;uratlı in ... anlığa bir parça ncş'e 
suna.b:Imek ihtimali. 

Toyluk.dan kurtulmuş, bUtün inanış·iıı kaybetmiş bir dUnya, 
yanmaktan yakılmaktan ürkmez clmuş bir insanlık, gel:şine dudak 
bi.ıkerek bakıyor. 

fstanbulda hayat Beri• 
paha!dığı 

1 k fi sat ve le a 1 eti 

Talihsiz olan insanlık değildir, zira insanlığın talih ile ölçUle
eek tarafı kalmamış gibidir, talihsiz olan senein ey 19391 Zira ne ka· 
dar kahred:ci bir uğursuzlukla dünyaya musallat olursan ol, bize 
azap çektirmen asla mukadder değil=lir. Zira di.:nyanın her pafta. 
amda, azabı neş'e edinmiş, zehri şarap gibi içmef;e ve bombardıman· 
Jarda bir orkestra ahengi bulmağa alışmış nesillerle karşı ka11 yasın •• 

Ticaret odasma göre h 8 V 8 seferleri teşkilatı 
Muhtelif daireler arasında 

vazifeler ayrllacak 
Öğrendiğimize gore, İktisat vek!· 

• • • 
1938, elhak, 1900 den sonra gelen vı!lann neslinden olduğunu 

b'ze lftyıkiyle izah etmiş bulunuyor. 19 uncu asra son nefesini ver· 
dıren 1901 gibi Umid verici idi. Sibiryayı kana bulayıp Formozlu ba.. 
hkçıların ataları ile sırma kcrdonlu genç Rus tegmenlcrinin ni;anlıln· 
nnı mateme sol:an 1904 gibi ve Çnpey mahallesini Japon mermilerine 
yakt ran 1932 gibi Uzak Şarka musallattı. 

Osmanlı imparatorluğunu t.:ıksim etmek isteyenleri Revalda 
toplayan 1908 gibi o da Münihte toplananlara Çekoslovakyayı par. 
çalatmıştı. İtalyanları, Osmanlı Afrikasına saldırtan 1911 'e benzer 
tarafları da vardı. Kirinal sarayın.da inanılan yeni Romaya, medeni 
dil ıyada Tunus adı ile anılan d:yarın bir zamanlar Katona incirle· 
rinın lezzetini unutturmayan Kartaca olduğunu hatırlatın ştı. 

1912 _ 13 ün şirretliğini Balkanlar çekmişti: 1938, Karpatların 
prkına ve garbına böyle bir fırtınayı musallat etmek temarüllerini 
göster .. :. 1914 ün b:~tun menhus şartlarını bu yıl kadar mükemmel 
surette d:rilten bir başka ''bilyük harp sonu yılı., görülmemiştir. 

1917, kardeş kavgalarına Rusyayı sahne cdinmi~ti. 1938, ispanyada
ki kar.deş kavgasını 1936 ve 37 den çok daha kanlı bir kerteye u. 
laştırarak 1939'a devretmektedir. 1925, 1926 ve 1927 Bulgaristan
da, 1928, 1929, 1930 - 36 Yunanistan da ferdi 
suikastlerin ve yıl; n kavgaların:n, hiikQmet darb:::leri ile 
isyan ve ihtinlerin yılları olmu~tu. 1938 ş"mali ve cenubi Amcri. 
ka devletlerinde, F:listinde ayni maharetleri gösterdi. 1937 Habeş 

ilin'n ortadan kalk ma sahne olduysa 1938 de bin yıllık Avusturya· 
nın b'r tarihten silinip Hr ba31:a tarihe katılıs na sahne oldu. Velha. 
eıl defolup giden bu 1938, tesellüm ettiği büt:·n felaket rel:orlannı 

kırmış bir şeamet şampiyonu idi. Ve dahası var .. Bilhassa biz, Türk· 
Jer, 1917 den iki ay evvelisine gclinciye ka::ar en büyüğümüz say. 
dığımızın aramızdan ebed:yen aynlrşı gibi muazzam b:r milli fclal:eti 
de gene bu yılın meş'um bilançosu :~ine katı~tırmış bulunuyor. 

Biz işte böyle bir badireden çıka~elmiş insanlarız 19391. 
Böyle insanlar. bu kadar gözü pekleş-niş, pazıları ~clil:lc:~miş ve 

her tlirlü kahra göğüs germcğe alış:ruş insanlar, kaza ve kaderlerini 
İnönü gibi bir çok tecrübeli ve ku.1retliye bağladrktan sonra, sana 
da yılma:!an ba'l:abilirler. 

Biz seni de, senden sonra gelecekleri de göğüsler ve .. deviririz. 
Ne kadar ~ey•ani ve cehnnemi b:r mukadderat ile insanlığa mu

sallat cdilmi~sen edilmiş ol, ba .. k:ılannı bilmem ama, bizim diyanmı. 
za. biz devlerin iyarına vız r,c1irsin .. Tilrk milleti. yeni yıl•n bütün 
hadiselerine emniyetle bakabilecek bir kı·dret ve durumda-lır. 

Çmrnslovalt ada 

B;r 

Niznmddin NAZlF 

Parfi namzefferi 
Dün ittifakla intihap 

olundular 

sala.h başladı 
Ticaret odası, İstanbul piyasa· 

sından toptan eş'ya fiyatları en· 
deksinin eylül ayı sonuna kadar o· 
lan kısmını ikmal etmiştir. Odanın 
bu endeksine bakılırsa, hayatın di· 
ğer şehirlerimize nazaran çok paha· 
h olduğu muhakkak bulunan Is
tanbulda ağustos ayında toptan eş· 
yada görülen fiyat yükselmesinden 
sonra hafit de olsa bir fiyat tenez
zülü başladığını kabul etmek lıntn· 
dır. 

Bilhassa gıda maddeleri gnıpun· 
da 935 senesindenberi \Ukua gelen 
toptan fiyat yükselişi ağustosta da· 
ha fazla yükselmiş, fakat eylfildc 
ant bir düşüş göstermiştir • 

Duna mtL~abil kahve, çay ve tn· 
Uin fi}·atlarmı eylul ayında 1937 
senesindeki yükseliş seviyesine yak· 
la~an bir yükse.ime tekrar görül· 
müştür. 

Gerek hayvant ve gerek nebatt 
ham madde fiyatlarında eyl(11 ayın 
da çok hafif bir sukut vardır. 

EylQlde ithalA tmadtlelerinin fi· 
yatlarında görülmekte o'an yükse
liş devam etmiştir. Fakat ihracat 
m:.ddeleri fiyatlarında çok hafif bir 
teneızül kaydedilmi5tir. Buna mu· 
kabil dahili istihsal ve istlhlfı.k eş· 
yasının toptan endeksinde son ay· 
!arda görülen düşme birdenbire 
te:<rar yük:e1m0ğe rnünkalib olarak 
mayıs ayındaki yüksek seviyesini 
bulmuştur. 

Bir senene 
39 c nayet iş~endi 
Yapılan lstatlsUklere göre, bir 

sene içinde İstanbul vlliıycti ve ka. 
za1annda 39 cinayet lşlenmi~tir. 

BUtUn bu cinayetlerin suc;;lulnrı ) n· 
knlan:ırak cezalarını g5rmUşler, 
yalnız son defa Fatihte bir talebe
nin ölilmU ile neticelenen vakanın 
faili Rifat henUz tutulamnmıştrr. 

Dlğer taraftan gene bir yıl için
de 1533 hırsızlık olmuş, bunlar
dan 250 sinin faili meçhul kalmı3-

tır. 

-0--

Lehlinin 
evine bomba 

ahldı 
Anknra, 31 (A. A.) - Boş olan Temizl"k ame:esi erken 

Bolu, Çankın, Kayseri, Samsun, 
Bursa, Antalya, Burdur, tzmir, sı- işa başhyacak 
ini, Muğla, Ankara, lstanbul say. Belediye, temizlik işlerl amelesl-

SuHCilstl Ls.hjstandan 
kovu:a11ıa.raan biri yapmış 

lavlıkları için 31·12-938 cumartesi nln çnlışmalnrınm sabahları daha 
r:üntl yapılan seçimde cumhuriyet crke."l saatten bnşlamasma karar 
H. P. namzetleri Fethi Okyar, HU- ıı vcrm!ştlr. Bilh:ı.ssa y~z nylnrmda 
scyin Cahid Yalçın, Sadeddin se- temızllk işleri amelcsınin geceya.. 

Prag, 31 (A. A.) - Dün akşam im F~ h 1 E . N i T C 

1 

nsından sonra çnh;:Jmalnn muva-r , a r • ngın, ne mnz, ez. 
meçhul bazı kimseler Ostrauda bir i E . H r: c:ı k R fık görülmektedir. Bu suretle sa-m rçın, nsan .ıza ... oya , e- 1 _, • 1 Polonyalının evine bomba atmış • t ''im •1 N ki B kme bahları !iZhlr halkı 3ehrl tc.wu. o a-

şa .,,1 nrog u, n er n, 
lar ve bUyült hasnr yapını lardır. 1 Sadullah Gilncy, Aı lf Baytın, Kli.. rak bulııcaktır. 

~~----------------Muhtelit bir Çek • Polonya ko- 1 zrrn J{arcbcldr ittifakla seçilmiş-

misyonu bu hususta tnhkilmtn !erdir. 
ba§lamı •ır. Şimdiye kadar henüz 

1 

resmi bir tebliğ ncerolunmnmıştrr. I R. İJicumhur reyini Ver .!i 
İyi malfumı.t .a.lnn mahafildc be- ! .. 

yan olunduğuna göre bu sulhastln 1 Ankara, 1 - Reısıcumhur ts-

falllerinl Noel arif sinde Polonya· 1 met Inönü ile Başvekil Celfil Ba. 
dan ihrnç olunan 500 klol nra.suıdn yar dün öğleden sonra ikinci mün
arnmak IAwndil". tehlp ııfatiyle meb'us intihabuıda 

l reylerini kullanmı§lardır. 

. 
• • ,• 

"' I 1. ,, 

'"". 

Bir Alman şirketi Avrupa hava hattmm şehr;mize 
te:ndidina talip o:du leti .teşkilatı~a ye~i ~ir şekil \'eril-

Ankanı, 31 (A. A.) _ Haber aL 1 Bu şirketle yapılacak anlaşmn mesı ve bu~nun_ ıhtıy?çlanna. uy· 
clığımua göre, Bcrlln • Belgrad ha· bir inhisar mahiyetinde olmıyacak 1 durulması ıçın bıı p:-OJe Ü?.crınde 
va seferlerini yapmakta olan Al • ve vekalet hcrhan"'f bir şirketle de me),,.Ul olunmakta1ır. 
man "Luft Hansa,, hava nakliyat buna mümasil blr ~nlaema ynpabi· Esa en bundan ev~eı. İktisat ve-
virketi bu seferlerini 1otanbula ka- lccektir. k:Ueti te~kılfttında bır genı~'eme ya· 
dar temdid etmek için htlkümeıl. pılması ve teşkılfıtın muhtelif kol-
mlzc bir teklifte bulunmuştur. Bu L~ için diğer beynelmilel ha- 1 annın bırıbirıne karışmış olan va· 

Mukabil bir teklif projesi hazır- va nakliyat şirketlerinin de mUra- zi'el0 rinin ayrılması için bazı pro
lamış olan nnfla veklUoti mUzakc- caat edecekleri mnnolunmaktadır. jeler hazırlanmı tı. Bunlar vel a.ıe
rata girişmek üzere salfihiycttar Anlaşma to.kdirlnde bunların mu tin umumi teşkilat değişikliğine e
murahhnslarmı göndermesini 6ır • an·en hudut kapılanndnn g"çmek sas t~kil edecekti. Fakat, ş;mdiyc 
kete bildirecektir. Blr anlaşmaya ve muayyen gllzcrgfihlar takip et- ka1ar bu cihet ele alınamarnışur. 

varılırsa. önümüzdeki ilkbahar fçin· mek ısuretlte yolcularını garbde Yeni Ikti at vekilimiz Hu nü Ça· 
de İatnnbulun Balkan ve Avrupa fstanhul, cenupta Adnnn ve şarkta kır vekfilet te~kiltitı işile bllhq,sga. 
merkczlerile hava lrtlbatı tekrar ıvana ~ctlr.ebilmelerl mUmkUn ola- ala!rn r. 1.arak bizz:ı kler 
temin edilmiş olacaktır. caktır. yapmağa başlamıştır. E ki p~oje

Ziraat Kongresi j Be ediye ma <ine 
azaları şubesinde 

Ankara ve mvarmdaki Eski mudur haltkmda 
tas:satı gez~i?er tahkikat yapı:ıyor 

Ankara, 31 (A.A.) - Birinci Eski vali ve b::led.ye reisi Mu. 
köy ve: ziraat kalkınma kongresi h:ddin UstUneıağ n Vekalet emri· 
azaları bugün beled:ye otobüsle- ne alınm:ısı üzerine vnzifesinC:en 

riyle Earajı, Etimesut nümun: kö. istifa ed:!n belediye mal:fae ve sa. 

yünil, radyo ev:ni, belli ba~lı rr.ü· nayi şubesi müdürü Nusret hak
esseseleri, Orman çiftliğinueki fab kında b:lcdiye müfctt:şleri tara. 

rikaları ve tesisatı gezmişler ve rı:ıdan tahkikat yapılmaktadır. 
öğle yemeklerini devlet z:raat iş-
letmeleri tarafından tertip edilen Evvelce yapılmasına ba tanılan 
ziyafette yemişlerdir. bu tahk:k::tın o znmnn Muhiddin 

UstUnd:ığın e:nriyle durduruldu-
Köyliiler süthane, bira fabrika

sı, tavuk kUmesleri, bal istasyonu 
ve meyva ambalaj merkezleriyle 
bilhassa aHikadar olmu~lardır. 
Akşam şereflerin~ Halkevi sa

lonlar n.fa ayni zaman:ia yeni yılı 

da kutlamak için bir veda müsa. 
meresi verilm'şfü, 

Başvekil Cetal Bayar milsame· 
r .-:yi şereflcndirmi~lerdir. Eazı 

vek'ller de müsamerede bulunmuş 
tardır. 1\iilsamerede :nilli havalar 

ğ da iddia olunınakta.1ır. 

Yeni vali ve b:led~ye reioi Lutfi 
Kırdar b:ı tahk::I:atın tamaml:ın. 

masını b:ldirmiştir. 
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Den:zH elehtr!k santr<l
lmda hir kaza 

Denizli, 31 (A. A.) - Belediye 
elektrik santralında vukubulan bir 
kaza netfccslnde bir kltıl ölmU:ı ve 

çalınmış ve milli oyunlar cynan. Uç kişi ynralanml.§ur. 
--o---

mıştır. 

Tam saat 12 de bir köylil mü· Ç'.Çekç!J:k V8 Şapf!acılff{ 
rahhas Ankara raciy.)sunda beş derslarİ 
dalti!<a söz slSylemiş ve Türk köy B:ılnrköy ll:ı.füclinıl"n: 
l!l ve çiftçilerine ve bütün vatan. Evimiz Uyclerindcn b:ı.yan Mell-
daşlara hayırlı yıllar temenni et- ha Ate~J'ln nezareti altında 9·1-!:~0 
miştir. Bu sözü ziraat ve köy pa:artc!!l glinU sant 13 de çiç"hçi
m1rş1 tal:ip et:ni~tir. Aza yarın.-'an 

1 
ıık ve 16.1-1C38 paznrtcsi gUnU sn

:tibaren yerl:!rine dönmiye ba:,ıla. at l3 de §npkne11ık kurs:ı.ln nçila-

yacal:lardır • ca!ttrr. 

ır~n{Çolfil m~a 

""e n~neır 

•• 
'• ... 
', 
' 

. .... .,, . 

1steklllerln her gün san.t O C"n 
12 ye ve 14 d"n 18 e lmdar füi<Jer 
foto:;ra::ıa ldnre mcmurlu~na mil 
r:ıcaatla kaydolunmnlan btldirlllr. 

lcr de nazarı dikl:ate alınarak. gö· 
rülecek lüzuma gore yeni t~k• 16tm 
esac;l:mnm kurulacağı anlaşılmak" 

tadır. 
Şimiiye ka1ar, bu hu~ı::ta yapıl· 

mı~ olan tet'dklerde bilh~ ~a ''e
kalet deniz ve ha\a yollan mü te· 
şarlı ,ının l~"vi. hüt''n vekület iw 
!erinin bir te.lt müsteşarlık elinde 
toplanması. deniz ticaret müdü. tü· 
~iinün umum mi.ıdürlük haline ge
tirilme.)i, iç ticaret umum müdür· 
lü~,:i te kılfıtının t vsii ile bugün 
Türkofis taraf m:lan ahnm:~ olan 
bir kısım vazifelerinin iadesi, Tilr
kofbin yalnız harici ticaret işlerilc 
m:.-sgul olur bir h~lc Hra;.TJ da bu· 
lurunnktadır. 
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Terlavu:e çıkarılan yeni 
parallr 

Ankara, 21 (A.A.) - Tlirl;iye 
cu."!lhuriyct merkez banka mdan: 
Bankamızın 15 ikıncıte .. nn 937 

tarihinden itı lıaren teda\ ülc çıkar
mağa bac;:ad.ğı yen• harfli banknot· 
!ardan 31-12-938 tarihine kadar: 

5 liralıklardan 38.099.9<10 
10 " 23.1$2.670 
5'.) " 21.916 300 

100 ,. 21.055.600 
Ceman, yüz dört milyon ~edi yüz 

a!tmış do:t bin b::ş yuz hra tedavu· 
le çıkarılmı~ ve mukabilinde e&ki 
harm banknotlardan da a) ni mil-..· 
tar ~ani , yüz dö t m!lyon }edıyuz 
altm15 do. t bin be§ yi.ız lira tcda· 
\ ülden kaldınlmVitır. 

-0-

r,:usevi vatıı ndaşların 
Kızı Ja ya }·arrlun tarı 

Tı.rld~ e füzılny Cemiyeti J:mt
n ·;nu k:ıznsınckn: 

Mars0 l l<""ı:ınko, Leon Karn1to, 
Vitali Bahar ve arkada l:ırmın de· 
l!i.~c·i>l Cumhurly tin On b inci 
yıldö 1limU ınrn " betile "hrimlz 
tUcc rm-l:ın m ıl y namm:ı to'1la
D!\D 4719 liro ~O ~.uruş ,,. zneJ!lizo 
tMlim rrilmi tir. T<'berrl\n i tlrnk 
1"n bn···n yı.ırtuıı,ıarn ve bu i e 

a ı!iıet en e.'.lları y zılı z ~ata 
1 T"irklv füz lny C miYetine l rşı 

l ,.··'3~t'rd"ltlnrt ynrJı'Yl ve oır:ı r..ıan 
d~layı teşt'kkUrler nı in f-lll~'lDn 

l delAletlnlzl rica eyleriz. 

I 
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-Biten yd 
KŞ \l\lA }akın bir saat, su· 
lar karardı. Bir kaç "aat 

nra taJ{\ imlerdeJ·i on ) aprak da 
Panlacak, 1938 c:cne i geçecek, 
ni bir sene başlı) acak. Biliriz ki 

J gibi taksimler tamamile indidir; 

• • 
-1939 

y fü'\1 Yıl! ..• Dünya. ile beraber kUçük bilyilk herkesin bir 
yıl daha. bUyUmeyc mecbur oldukları gUn... ,, 

1938 senesi daha düne kadar h,.,p· • • k bugu .. n . ' .... ızce yeniy en 
onu, kendisındcn bık ıl ı ı _ . mııı, usanı mı ı.ıir sevgili gibi atıverm !lı 
kucagmuza bır ncvzadr scvgil' . 

ln 1 ~ b ü ' dıye n'mış bulunuyoruz. 
san ıgın u m ştcr"' . , 
cf 1 h f 

.. Jt se\'gilisl, dünya yüzünde ı;..ız ,.ırpIŞ· 
trran, n es a an er s>- b. • 

:erde ayn ayrı çehreler gösterecek ır l os-
madır. :lr 

Onu simdidcn s ı · 
" cviyoruz fakat bu sevgimizin :mukabeles nı 

nasıl göreceğiz? O ' . h. 
. . daha yılbaı,ıı tayyare plyankosuylıı. bızc ıç 

de geçen seYgılıleı ' .. 
.. .. . 'imize bcnzemiycceğini ihsasa çalıştı 'c pı) an· . 

konun en buyuk ıkrnmlyesinl, müşterek bilet alan bir deli ile bir 
nkıllrnm emirle: . ..ı ld 

lUı ınc amau..c kı ı. 

. Paranın: akıllılnn çıldıtttlğmı çok görmUşilzdür. Yeni yıl 
bıze, para~ n çılgınları da akıllandırabileceğini mi anlatmak isti
yor dersİ!'iiz? 

~~dan, mana çıkarmaya kallfors3k dUnya yine o dünya 
olnc k J a. 

~&ünden ya~na ha} a~ dc~ic;;miy~- , , D39 sevgilisinin de 938 den farkı bulunmıyacnk. 
, ancak ragmurlu bır gun gı:çtı, Aramızdıı ne bir akıllı fazla. ne bir akılsız eksik. 

U daha bir t~kım ~·a"'mıırhı, Yi(:.naıl, Ben bu manasız kehanetimi, başka memleketlere, başka di-
gü Ciar ılerlemeğe • • yarlarn mal etın.ek istiyorum. 

c::a d~ diğe,. bgtlı ecek. Kendimiz için temennim şu: 
~Ufıü~'.1 °ı gene Pi) anko talil ilerinden akıllısı kC'ndisini tutsun, aklını boz.ma-
gÜnJerımiz;\1\ l}~~r, .. sın. delisi hakiknt<'n iyileşsin. Bo) lece Türkiyemizde bir akıllı 
yeni ld b. e ıp rnzln, bir akılsız eksik bulunsun R 

.. . · . ~ .. .. . . .. . 
l'ı an dimizi ··· 

geten yılı du~ • ruanııyoruz. ıir c:ene 
1938 yılı.·1ldu en 

Old ' u. Türk ca) betti. 
§anır, en bu \'.:;imini 
::ı.938 yılı ... ~orku Ye~ 
lıangi ayına~ıyoruz. 
~a elem hqe'-'di bü· 
iY J ' ılın dah' du} mu5· 
~,.,-;,_ . n 
• "K ınsa nden hat· 
tUk. Gerç· bah;edili· 
la gezm~. bir i tira· 
~·ordu. F 'Sıni müthi!:. 
'hat hali1tteğe kafii
'hakikatJetelerde gör· 
•.ı- O re 
uı. rlarsımz: bir 
düniız ereden Anka· 
3coltufj bakıc;taki ye· 
;a 0'''\ de ürperme· 
aaı ... ~a) attan ayn· 
megeışı; hem de ha· 
lan h t b··t·· -:tıaya ın u un 
y ta 
"mk/' çarpışmı5. ga· 

1
1 ~Atmış büyük bir 
e ed b .. 6. · aı... en om· 
~ dar titreten, gön· 
~bir resim görme· 
~%nra içimize gam 
d~r haberle karşılac:: 
P'olduı;runu anlamı~ 
ır 

tünleri biribirinin ar-
1 \'C 10 ikincite~rine 
.ın, endişenin her an 
ıoğazımızı sıktığım 

yalnız bir adamın ö· 
, tabiatin sanki uzene 
fa getirdiği bir \'arlırrın 
Bunu anlatabilecek hiç 
1mı)·onım, ancak hatı· 
nun iki mı raı geliyor 

tmi} ece ~im, çünkü bü· 
1 'e azameti sözlerin ge· 
engindedir: "-Oh! quel 
ruit font dans le crepus· 
chcrnes qu'on obat pour 
d'Hercule!,, 1938 yılın

ye'de bir Heraklis; o da, 
kahramanı gıbi ejderleri 
olum yata~rı olan yerleri te

p oralarda hayat havac;mı 

ndım115, o da faniler içın 
ız görünen şeyleri bir haki· 

tni~ti. 
:n son günü ... bugiın bir ene· 
yatımızı di.ı5iınmem~k ve hep 
yalnız onu hatırlamamak ka· 
i? Senenin on .:;aatlcrini yaşı· 
,.e her dakika o, gözlerimizin 

nde. Bütün ha} atımız muddc
e de gözlerimiz önünden arrıl· 

lyacak, yüreğimizde sızıc;ını du-
ıcai:rız. Onu yakından gö:mü o· 
nlarda, ancak uzaktan görmüş o· 
nlarda o göz kamac:ma mı, tcJl,i 

·alnız l\1u:>a'nın Sina'da kar~ıla5tı· 
rına bcnziyen o panltı) ı bir daha 

hiç, unutamı) acaklar 'e } aşama· 
nm tadım, bir gün, bir lfıhza gör· 
müş olmakta bulacaklar. 

1938 sene i. .. geçtik, artık birkaç 
!;aatin kaldı; } arın abah tal~\ imde 
ha ka bir ra.ı..am gorecek 'e belki 
bir .. takım ümitlere kapılaca~ız. Ge~ 
tın, !Jr,at bizi nırarak. g ınullerde 
ı.ıfa bı~nnı bir yara açarak gc,.tin. 

l\'ımtllalı ATAÇ 

Askectik 

f ransa niçin endişede ? 
Fransanın emniyeti, Fransayla 

müstemlekeleri arasındak i 
yollann hürriyeti ile kaimdir 

F RANSA son günlerde bilhassa deniz kuvvetl_cr!ni arttırmaya ka· 
rar yermiş bulunuyor. Gerek müc:temlekelerını, gerek bu müs· 

temlekeleri olan deniz yollannı muhafazaya azrnetmi~ görünen Baş\·e· 
kd Ö:ıladye son bır nutukta ~yle demİ!:.tir : 

"Fran~ bir imparatorluktur. 1'Jemleketimizin istikbali geni5 mik· 
yasta buna bağlıdır. Milli emniyetimiz ancak Fransa ile mlisternlek~
leri arasındaki yolların hürriyeti He kaimdir.,, 

Daladyenin bu sözleri, bılhassa ltalyamn Tunus üzerinde gösterdiği 
arzular karşısında ehemmiyet almaktadır. Romadaki nümayişlere ~id· 
detli ccyaplar Yeren Fransız gazeteleri başyckilin bu sözünü tekrar etti· 
!er \e imparatorluğun "tek ve taksim kabul etmez,, olduğunu. "bu top· 
raklardan herhangi birini istiyenlerin bunun için çarpı;rnaya hazırlan· 
malan lfızımgeldiğini,. söylediler • 

Kendisini, lngiltere gibi, bir imparatorluk de\leti olarak kabul et· 
t kten sonra Fransanm, deniz kuvvetlerine ehemmiyet Yerme5i gayet 
tabiidir. E asen, harp sonrasından bugüne kadar lbahriyesini ku\ \etlen· 
dirmeye çalışan Fransa bu sahada büyük bir mevki alrnı5tır. Fakat, 
şimdi~'e kadar harp tehlikesine İngiltere ile beraber karşı koyacağı ka· 
bul edildiği için, Fransanın bir deniz ordusundan ziyade kara ordusu 
cihetinden ku\'\'etlenmesi düşünülüyordu. Hatta, İngiliz donanma~ının 
gerek Fransız, gerek Ingiltercnin, Fransız ordusunun da gerek tngilterc, 
gerek Fransanın olduğu öyleniyordu. 

Bugün ise, İngiltere kara ordusunu kuvvetlendirmeye çalışırken 

Fransa da donanmasını arttırmaya karar yermiş bulunuyor. Bu suretle 
Fransız • İngiliz beraberliği karşılıklı bir yardımda bulunduğu gibi, 
icabında tek başına müdafaa imkanını hazırlamış oluror. 

*** 
İngiliz ye Fransız donanmaları miyetle bu e as üzerine teşkil edil· 

imparatorluklannı müdafaada rol· miştir. Bunu ıla beraber, uzak şark· 
!erini hemen hemen kısmen taksim ta lngiltereyc Fran~a. gerek Ak· 
etmiş vaziyettedir. lngilterenin bir denizde Fran aya İngiltere, pek ta· 
dünya harbi vukuunda bilhac:sa u· biidir ki, yardım edecektir. 

zak şarktaki müstemlekelerini mü· lngilterenin deniz kuvvetlerini art 
dafaaya mecbur olacağı gözönünde tırmak için giri~tiği bahri inşaat 
tutularak, Akdeniz \C Afrika sahil· programının tatbikine geçilmiş hu· 
!erinin müdafaası da Fransız do· lunuyor. Bugün Ingiliz tezgahlann· 
nanma!:.ına veriliyor. Bugün, lngil· da 600 bin tonluk gemi in~ halinde 
tere ve Fran anın deniz üsleri umu· bulunmaktadır. Bunlar, beşi otuz 

Kuru fasulyede ihtikAr 

S 
ON günlerde kuru fasulyede ihtikar yapıldığından ~ikayct olu· 

nuyor. 
thtikardan şikayet edenler, kabahatin bakkaJlarda değil tacirlerin 

el birliğinde olduğundan bahc;ccliyorlar. 
Umumi harptenberi: 
_ Kendini fac;ulye gibi nimetten mi sayıyorsun? sözü kalktı. Fa· 

sul~enin nimet olduğunu fiilen gördük. 
Süpürge tohumu ) anında kuru fasul)·enin nimetullahı aleyh oldu· 

ğunda şek ve şüphe kalmadı. 
Fakat şu insanlar ne nankördürler. Nimete de el uzatıp ihtikar len). 

<lular. Fakat bu ihtikar her evin kilerine, her insanın mide~ine kadar 
. b" 0 h ·kr. d ] 1 giren habıc; ır ı tı ar ır ta. 

Odund:ı ihtıkar, yanıp gidiyor, unutuluyor. Eşyada ihtıkiLr, e~i· 
,·or, nis) ana gömuluyor. Fakat fasulyede ihtikar kana Jrnn~ı) or. lhti· 
ı:ar bö) lece iliklerimize işlemiş bulunuyor. 

Bu gidı~. insan ırkında da maazallah bir ihtik!lra doğn.ı re\ii)ir. 
Virol J,arı tın1rnı5 yağla be~lenip makincl ı;en in an. tereyağ nıye· 

tine krem ) İ) ip içini sütle banyo etmiş bir yıı;z artist gıbi cilU!ayan 

Bedestan 
Halk için mi, esnaf için mi ? 

Mallarına esnaf damgasını v urd u r a rak iş gö-ı:~n 
açıkgözler, bedestaoı bir düli "an, bi r meşher 

haline getirdiler 
Sandal be.destanı, halk elinden 

çıkacak eşyanın esnaf tarafın°dan 
sudan ucuza gitmemesi ve yani 
halkın hukukunun siyaneti mak· 
sadiyle kurulmuştur. Ama, bu 
maksat bir türlü hasıl olamamış, 

Bedestan de bir takım dedikodu· 

lar~ uğrayan yer haline gelmiştir. 

önce Bedestanda iş nasıl yapılır, 
bu ciheti öğrenelim: Bir mal geti· 
rirsiniz, bunu alırlar, kaydederler, 
muhammine verirler, o bir kıymet 
takdir eder, üzerine etiket konur 
ve altına mezad tarihi, kıymeti, 
sahibi, malın kusuru varsa kusuru 
ve numarası yazılır. Mal da eğer 
büyükse teşhir edilir, küçükse me· 
zad günü meydana çıkarılır. 

Halılar, mücevherat, ev eşyası, 
sobalar ve saire hep böyle kıymet 
tahminlerinden sonra mezada ko· 
nur. Mezad sırasında malın sahi· 
bi de arttırmağa iştirak eder. İcap 
e.Jerse malı bir başkasının üzerin· 
de bıraknuyarak kendi üzerinde 
bırakır ve harcını verip çıkarır. 
Eğer mezad sırasında sahibi 

yoksa mal takdir edilen muham
men kıymetini bulur..ca satılır. 

Mal sahibi oradaysa sorulur, sat· 
mıyorum, derse satı:m::.z. 

Şimdi gelelim dedikoduyu mu· 
cip ncktalara : 

Bir takım açıkgöz c~naf bedes· 
tandan bir meşher gibi istifade 
etmektedir. Dikkat olunursa bir 
takım eşyanın üzerinde (esnaf 
malr) diye bir damg!l görülür. 
Bunlar esnaf eşyarıdır. 

Dükkanı olmıynn, hükumete 
vergi vermiyen, e\•inde, şurada 

burada eski püskü, lurıkdökük eş· 

yayı eldç edip bunhrı üstünkörü 
bir tamirle ~ama çevirdikten son· 
ra bedcstana getiren esnaf orada 
uzun müddet teşhir ettirir, bir de 

kıymet takdir ettirerek sattırır. 
Kiıçü<:ük bir harç vererek paracığı 
nı cebine koyup yeni bir meta ha· 
zırlamak üzere çıkar gider. 

Ne kazanç, ne vergi, ne dükkan 
kirası hiç bir şeyle m ükellef olmı· 
yan bu adam, esnafın dükkanla. 
mı.da h~r türlü vergi ve saireye 
bağlı eşyasın•n satrşr önüne de 

beşer bin, ikisi kırkar bin tonluk 7 
zırhlı; 6 tayyare gemisi ve 5 yar
dımcı gemidir. 

Otuz beşer bin tonluk zırhlılar
dan iki i "Kral beşinci Corç,, ile 
"Gal prcnsi,,nin sürati saatte 30 
mil olacaktır ve bu ıki zırhlı 1910 
senesinde hizmete \'Crilmi~ buluna· 
caktır. Diğer üçü de 1941 sene inde 
bitecektir. 

Bu hesaba göre d1ha iki sene, ln· 
giliz donanmasında .\lmanlann üç 
' 'Doyçland,, zırhlısı 'c diğer 26 şar 
bin tonluk iki gemi i ile çarpısabilc· 
cck kuvvetle yalnız uç ~cmi buluna· 
caktır ki, bunlar da "Hood,, "Re· 

~ Deı a,..ı 4 ü11cılde 

geçer. 1 rafa bırakılsın, halkın da zararına 

• Bu ki:ayet etmemiş gibi mamu- j ol.an b~ işl:r için alal;ada,rların 
la tını, dukkanlardaki ön.eklere gö soyledıklerı şudur: 

re yapmak suretiyle fiyatların da "Be.destana esnaf malı kabul e· 
çok aşağıya ~üşmesine sebep olur. dilmemeli ve yahut icap eden ka· 

Bu münasebetle esnaf cemiyeti zanç, teşhir ve saire gibi vergiler 
reıslerindn biriyle ~örli~tük. Di- ve paralar konmalıdır. 
yor ki: Bu takdirde esnaf malım getir· 

" Bedcsta n tıalk için ku· mez. 
rulmuştur. Onıda e::naE ma. Lazımgele.1 şey halk için açı· 
lınrn m üzayede konmasında lan buraya, esnafa ait ne olursa 
ne mana vardır? E snaf malı· olsun eşya koymamak prensibini 
nı dükkanında satsın.. Ben kabuldür . 

vergi veririm, kira veririmı 

kazanç veririm, veririm, ve· 
ririm.. Bedestan giLi bir 
meşherim de yoktur. 

O bu kayıtlnrla me~gul 
bile değildir. I::viiıde ıreya 

şı:rada buıı:ıda hazırlar, ayak 
nltı güzel bir meşher olan be 
destana getirir. Bur: ··a, ne 
dükfuı \kirası verir, ne· ka 
zanç verir, pekala sr tnl' ve 
geçinir. Haftada bir :m!i defo 

bu işi yapsa mesele k lr:ınz. 
Böyle açıkg9z e snr !; .. 'es. 
tana dadanmışlardı:-.,, 

Aynca bu gibi esnaf n · n ta· 
rici süsüne ehemmiyet vcrctek 
müzaydeye girenlerin 1 ma 
bir kaç tanıdığı ile çıkıp 1 y vu
ruldukça pey vurarak malı yük· 
seltmeğe çalışır. 

Nihayet kendi üzerinde kal· 
maktan ne zarar görecektir?. Hal
buki ne kadar yiıksek fiyatla sa· 
tarsa karı da o nisbette artar. 
Halıcılardan biri diyor k.i: 

"Bcdestanın lhaJı lkısmın

c'a ekseriya c::naf malı sntı· 

lır. Esnaf hir ibiriyle muta

bıktırlar. Bir mala kendileri 
de pey sürerek onu alacak n
dama pahalıya maletmc c 

çalı§ırlar. H angisinin uze· 

rinde kalmışsa .gene JJalı asıl 
sah "f.Ji olan esnafa jntikıl 
edeceği için ehemmiyeti 
yoktur. 

Hakikitfıalk malının da 
fiyntl nı '.kırdıkça kırnrlnr.n 

Mücevlierat krsmı da böyle· 

dir. 
u mumiyetle esnaf bu hareket· 

en şi kayetçidirler. Şikayet bir ta· 

Bir de mal sahiplerine pey vur· 
mık hakkı vermemeliJir. Çunkü, 
n:al sahibi zaten muhammen kıy· 

meti kabul etmezse malını geri a
l:ıbilir. Bu kıymet icabında m:ıhn 
b· . esası ü.ı:erinden satılacağını 

gösterir. Bu ~a mal Eahibinin ka· 
bulü demektir. 

Artık o malın satışın.da onun 
pey vurması doğru olamaz. 

Halkın zararınadır. Çünkü mu· 
hatabı ne derse desin ondan üs· 
tününü söyleyebilecek vaziyette· 
dir. Yahut ta muhammen kıymet· 
ten yukarı arttırmıya iştirnk edip 
te bizzat kendi üzerinde kaldığı 

zaman yalnız mal sahirJeriQe ait 
kc:.lmak üzere bu farktan mühimce 
bir harç almak gerektir. 

Böylece hem halkın hukukl,l o· 
runmuş olur, hem de be-destan 
r.ıuhiti etraf ııdaki dedıkodular 

nihayet bulmuş olur . 
Bedesta.nda, bugüpkü statis.tiklc· 
rine nazaran, girndc 2000 • 3000 

lira arasında -satış cereyan etmek· 
tedir. Bu · erde muhamrr.inlerin 
de büy· k roliı ve mevkii vardır. 

T.ck muhammin usulünü kaldı
rarak yerine heyet halinde istişa· 
re suretiyle takdiri kıymet esasını 
koymak ta faydMan hali değildir. 
Bunun için de gene alakadarlar· 
dan biri diyor ki: 

"Muhammin fozla söylemit 
veya eksik söylemişse ne ola
caktır? Bu luym~t takdirleri· 
nin kontrol edilmesi gerektir. 
Bu muhnmminlcr::en şiiphc 

etmek değilı şüphe esnsına 

göre işi cmni)etc bağlamak· 

tır. Bcdestanın ıslah dilme· 
si lazınıdır.,, 

Gorulu ı etrafta dönen de· 
dikodular ha lıd r . Halk idn ku
rulmuş muessese, halkın rarnrınr 
icap ettirecek sal ~t u u lere bağ
lıdır. 

be~eriyet, hayvan etinin en inatçısmı dişlerile kemirerek kazıma ne\ ine 
ı tıfa bulan Ademoğlu bir gun hile iz bir ne ne yediği zaman zehirlene- lrakın Ankara el İSİ 
cek hale gelctck. Anne ç~cu~unu emzirdiği "üt.üne terko:s kan,.tmıcak, Ank r • 31 CA A } _ lrak da. 
baba evlfıt rctiştirmekt • ıhtıkar yapacak ve nıhayet safı) et rnc .} c n ırh "?ı a · ta, ini iız n 
dürü Uul' bedhahlık olacak ve insanlık bu minval u re m d nı) ctın meml , k timizdcn ayrılacak ol 11 ı. 
evci balfı~ına irtifa etmis bulunacaktır. rıık elçisi Naci Ş<>vket dün sa t 

şaka bertaraf. Fasulye bugün nimet değil nimetün nia.mdı r. Z • 16 da R eisicumhur tar Ja kı:ı-
ınanı e\ailde istiğfar olunup, hezele bahane olan kuru fa ul)e bu a ır bul bu)rularnk vcdan:ım nl tak
medeniyetinde 35 lik etin, onluk ekmeğin, bir kuruşluk ·r bardak su· dim ctml tir. 
) un muvacehe inde 40 kunıc; fiyatla alım .:;atıma. mazhar hem öyle bir -o---

nimettir ki kemali cesaretle "eski ı;. mi r ımdi bardak oldu,, darbune· B h l U 1 · I' · 'ı 
seline nazire düzülüp: e çe z zmır va ıs ı ın 

··~ki kuru fasulye.~im~i b ~ z ha\~ar,, oldu denilebilir. oluyor ? 
Bır kuruşluk suda ıh ıkar o ur da a benim efendim. 10 kuru5luk 1 lzmlr ~nli~i 1',azlı Guleı;:'in bru ve-

fa ul}'ede ihtikar yadırganır mı hi , kiill't mUst.cş:ırlığına t.a.yini üzeri-

.. Belki de merhum tarihçi Ahm t Refık fasulye için tarih düşürmü • ne, bc~ıı.lan yerine bC'lC'diye tt!t1i 
tu ~oyl e: B hçet Uz'un gclirilccc-ği kU\ 'elle 

"Rabbin bana bir nimetı \arsa o da sensin,, so,>lenmcktcdir. 
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Ankara radyosu 
Türkiye Radyo Di{ü:yon Postaları 
TCRKIYE IlADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu: 1639 m. 183 Kes./ 
120 Kw. T. A. Q. l9,i4 m. 15195 Kes./ 
20 Kw. T. A. J>. 31,70 m. 6465 Kes./ 
20 Kw. 

TÜRKiYE SAATİYLE 
l - 1·1939 PAZAR 

17,30 müzik (danslı pazar ç:ıyı).18,30 
Saat, ajans hnberlerl, Meteoroloji. 
18,.fO Türk mllziği <f ncesaz - Niha· 
vend raslı). l9,30 Türk müziği (Muh
telif oku)·uculardan seçilmiş eserler) 
(Miizeyen Senar, Mustara CaAlnr, na
dire, Muz:ırrer Jlkar, Semahat, ~f:ıb
mut Karındaş, Sariye Tokay, Sadi). 
20,15 Konuşma (Çocuk ınntl). 20,30 
l\lüzik (Riyase. Cumhu. Bando. Ser: 
Ihsan Künçer) : 1 - Marş Aus elge
ner kra (T. Rupreht). 2 - Sillt or
')ant:ıJ: I - Hint dansözleri. il - GanJ 
kıyılnnnda. 111 - Mııır Cansözlerl. 
iV - YOryüş. Denizde. 3 - Noel ge
cesi senfonik şiir (J. J. Kayan). .f -
Norveç - rapo;odssi - T - Adantlno, 
il - Presto (l.:ılo). 21,15 Saat, esham, 
t:ıhvllı\1, kamhlvo - nukut borsası (fi
yat). 21,25 Müzik (Knrıcık program 
Pi). 21,35 Müzik (KOçük orkestra): 
ı - DOıtiln mıırşı (l\fcndel"on). 2 -
lkincl Macar rapsodisi (Lbt). 3 -
Kas nu:ı-ıet halesinden - Arap dansı 
~e çiçekler v:ılsı (Çaykovskl) . .f -
Rmı hnlk ş:ırkılnn (0. Fetras). 5 -
Karakteristik p:ırç."I (Breyhl). G -
ParJs - vals (Valllöyföl). 22,45 - 23 
Son ııJans haberleri ve yıırınkl prog
ram. 

Ankara 
yarmki 

radyosunun 
programı 

2 - l • 1939 PAZARTESi 
12.30 Büyük bir virlüozun pldkl:ı

n. 13 Saat, ajan~ hııbcrlcrl ve me
teor • Anknra. 13.10-14 Türk müziği 
(H:ılk türkillerf - Pl). 18,30 Türk mll
zlği (İnce saz - Kar - cıfıır fash). 
19,15 S:ı:ıt, ninns haberleri, ziraat hor 
sası Te meteoroloji. 19,30 Müzik (ke 
mnn soloları) çalıın (Sed:ıt Ediz). 
19,50 Koouşmn (Doktorun sanli). 
20,05 Türk müziği - klasik program • 
İdare eden (Mesut Cemil). Çnl:ınlar: 
(\'ecihe, Re~nt Erer, Refik Fcrsan, 
Falılre Fersnn, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Kemal Ni)nzl Seyhun): 1 -
Mera alı Alıdülkodir. 2 - Tııb'f :Mus
tafa. 3 - Itri. 4 - Dr. Suphl fügi, 5 
- Hnrık Rıfat. e - Kıırıı İsmail. 7 -
Hacı Arif bey. 8 - Sevki bey. 9 -
Rnhmf be)'. 10 - Lemi. 21,05 S:ı:ıt, 
esh:ım, tahvllüt ve kambiyo - nukut 
(fi)nt). 21,15 Konu~m:ı. 21,30 Müzik 
(Kfiçiik orkestra): 1 - Japon süiti 
(Y04itomo). 2 - Patetik sonatın a
dacyosu (Rcethovn). 3 - Polonez 
(Drigo). 4 - Knrmensfla (Mand· 
frcd). 5 - Dlaoc Mazur operetinden 
ııotpuri (l.ehnr). G - On birinci sen· 
fonlnln mcnueııosu (Haycln). 7 -
N:ıchklangc 'on Osslan (Gadc). 23,30 
Müzik (Senfonik plakJıır - takdim e
den • (Cevat Memduh). 23,45 - 24 
Son aj:ıns h:ıberleri ve yarınki prog
ram. 

Danzigteki 
Yahudiler 
kovuluyor 

Lehistan bu hareketi 
protesto etti 

Varşova, 1 (A. A.) - Danzlgde
ki Polonya fevkalade komiseri, 
Danzig makamatma bir nota vere
rek Polonya tabüyetlndeki yabu
dllerln ihracına Polonyanın müsa
ade edomiyeceğini ve her tard bA
discslnc Polonyada bulunan Dan • 
ziglilcrden birini tardctmek sure
tile mukabele eyliyeceğfni resmen 
bildirmiş lir. 

Danılgle beyan olunduğuna gö
re, yabudilere karşı alman tedbir
ler münhasıran Danzig tabiiyetin
deki yahudileı1 alAkndar eder. 

Fransa niçin 
endişede 

_.. BQ§tara/ı 3 üncütı 

novn,, ve ''Repulse,, zırhlılandır .. 
Bu itibarla, Fransanın 26 bin ton 

ve 30 mil süratteki iki yeni zırhlısı 
Fransız· lngiliz beraberliği için çok 
mühim birer unsur sayılmaktadır. 

Fransa ile İngiltere, deniz kuv
vetleri karşısında, Almanyadan baş
ka ltal)'3)'l da gözönüne alıyorlar. 
Bugün İtalya, deniz kuvvetlerini 
büyük bir süratle arttıran bir mem
lekettir ve her sene ltalyan donan
masına 25 bin ton gemi ilave olun
maktadır. 

ltalya deniz kuvvetlerini 650 bin 
tonilitoya çıkarmak üzere tatbiki
ne ba~ladığı 140 bin tonluk harp ge
misi inşaatına devam etmektedir. 

ltalyanın halen dort zırhlısı bu· 
lunmaktadır. Bunlar eskidir, fakat 
çok yeni bir şekilde tamir edilmiş· 
tir. Otuz beşer bin tonluk iki büyük 
saffıharp gemisi de inşa halindedir. 
Bu sene içinde de donanmaya diğer 
iki safhharp gemisi ilave olunmu~
tur. 

Denizaltı gemisi inşaatında ltal
>'31Un faaliyeti bilhassa göze çarp
maktadır. Yapılmakta olan otuz ye
ni tahtelbahirle, ltalyanın denizal
tı gemisi mevcudu 150 yi bulacak
tır. Bununla beraber, İtalyan tah
telbahirleri Fransızlannkinden ton 
itibarile çok daha küçüktür. 

••• 
Fransız bütçesinden bahriyeye ay 

nlan 8 milyon franklık tahsisatın 
5,5 mli)•onu yeni gemi ve deniz tay
yaresi ile tersane, bahri üs ve mal
zeme j~c;aatına sarfolunacaktır; 2,5 
milyonu da bunların muhafaza ve 
idare masrafı olarak kabul edilmiş· 
tir. 

Fransanın bu sene tezgftha koya
cağı gemilerin umum ton yekOnu 
340 bindir. ~n sene inşasına ka
rar verilenlerle beraber, bu sene 
Fransız tersanelerinde 130 harp 
gemisi yapıırhış olacaktır. 
Bunların 4 ü otuz be~ 'bin ton

luk saffıharp gemisidir ki, ilki olan 
"Rişliyö .. geçen sene Brest'te deni
ze indirilmiş ve yerine derhal ayni 
tipte "l\.1ernanso,, gemisinin inşa
sına başlanmıştır. Diğerleri de on 
sekizer bin tonluk iki tayyare ge
misi ve bir çok haj,if gemiler ve 
tahtelbahirlerdir. 
Fransanın bu inşaatta tek endişe

si rakiplerinden belki zaman itiba
rile geç kalmaktır. Bugün, haftada 
40 saat mesai sistemine tabi olan 
gemi inşaat i§Çileri 44 saat çalışma
yı kabul etmişlerdir. Fakat Alman 
ve ltalyan tersanelerinde daha faz
la çalışıldığını gözönünde bulundu
ran Fransızlar harp gemisi inşaat 
tezgahlarından daha sıkı bir çalış
ma istiyorlar. 

: HABl:B - üpm ~ 

Yılbaşında kazanan 
talililer 

_. Baıı -!aralı 1 nclde !dedi, nihayet "canım, sana para 
Fakat bizim bu tercddtidümüziı verecekler,, deyince de, "eh öy -

kırmızı deritilerlc yaşayıp, bolbol 

ata bineceğim. 
gören ba)i boyuna ısrar ediyordu: 

- İşte canım, deftere siz do ba
kın. 

Hepimiz birden kafalarımızı ad _ 
res defterine iğdik. Bir çok silik 
satrrlar arasında şunlan okuduk: 

''Bakırköy hastane91nde hasta 
1'1ehmet ,.e arkada!jı hastabakıcı 

Bitil.,, 
Artık işin llmt CIDU yoktu. BC!i! 

dakika sonra, yıldınm gibi asfaltta 
ko!}Qn bir otomobUle BakırköyUne 
doğru gidiyorduk. Yolda bile, ar
kadaglar bu işe inanamıyorlar, bir 
muzibin hakiki adresini gizlemek 
için bu şekilde yanlış bir isim ve 
adres verdiğini iddia ediyorlardı. 

leyse haydi gelsinler bakalmı,, di- _Ya, sonra? .. 
ye söylendi. - _ Evlenmek istiyorwn. Eskiden 

Biraz sonra Mehmedin 'f-~na sevdiğim bir kız vardı. Ayş,e.. Onu 
girdiğimiz zaman onu iki hastaba- • ıaca~m. Ama beni unutmuştur 
kıc.ının nezareti altında gördük. a: ~ Hem o peridir. Hep görü· 
Maamafih hademeler: ş~mu ~va.da uçuyor. Ama şimdi 

" K k dcd'l ~~rudm, · .,,,1·n·ım. Kend"ıme b0ır ç"ıft - or mayınız, ı er, onun ucn eze, b • 

deliliği yoktur. Erken bunama de- kanat taktı np havalarda ona yetı
nilen hastalıkla mal\ildür. Tehli· 
keli de değildir. şeceğıp·m.ek. \başka neler yapacak· 

- 1, Y•I· 
Mehmet 25 26 )'aŞ}annda bir 

gençti. Gözlerini mütemadiyen üze- sın? i Mehmedi yerinden 
Bu son sual ıc. .1 • -ı.. 'ıl"ır-

rimizde gezdiriyor. Bununla sanJ..i: . k ., ı e gen ~ ..... 
- Bu telf!cmız ne? neden benim Sl!)rattı. Bız kor 

16 -ıdaki sobaya 
1ı1 ken o odanın ortasır-

etrafıma toplanıyorsunuz? demek ki doğru ya aJı: dedi 
istiyordu. _ Geceleri çok üşüytırı;ı~yada: 

Bu sırada yanına yaklaştık. Ba- U) ku da uyuyamıyorum. L~ı da-

yi: ki bütün sabalan alıp fakir~~, 

l !K!NCtKA 

Kurun, 
"Vakit,, ismiy e 

çıkıyor 
İstanbul matbuatının en esk 

(Kurun) refikimizdır. 2Z sene 
gibi hemen dorttc bir a ra ya 
Türk ('fkan umumiyesi ınu'I 

besinde açık alnıyla, diı.rüst ,; e 
mi. bir mazi bırakarak, ön 
gelen biıtün engelleri icabında 
yük fedakirlrklarla iktiham e 
rck 1939 a giren (Ku 
gazetesi yeni yılın birinci g nil 
lan bugUn, dmt tekrar (11 
KIT) a çevir.di. 

Nihayet hastanenin kapısına gel
dik. Yalnız pencerelerde ıgık gö
zUkUyor, fakat binanın civan bir 
ölü sessizliğinde bulunuyordu. Et
rafta çıt bile yoktu. İnsanın, bura
da bir zenginin kapalı olduğuna 

bir tUrlU inanruruyacağı geliyordu. 
Kapalı kalın kapıyı hızlı hızlı vu
ran bayiin bu acele hareketlerine 
bir müddet cevab gelmedi. Neden 
sonra kapı aralanarak bir baş gö
ztlktü. Bu saatte bir ziyaretçiye a. 
hımadığı bakışlarmdan belli olan 

- Mehmet, dedi, sana müjde ğrtacat'lm. Hepsi bolbol ısınsı~:· 
vermeğe geldik. 500 bin lira kazan- Mehmet artık çok yorulmuştu ' 

dm. Biz de gitrneğe haztrlanıyordul:. 

V AKIT gazetesi :ık Tu 'k 
;alıgmaları sırasında ebedi t 

verdiği (Kurun) adın.ı çevn 
ti. Turk dil tezinin ink"ıaf ve 
mulünü müteakip (' kit) k 
sinin de bir Türk soyu oldu u 
kikatı anla§ıldıktan s~nra da 
ne Büyük Atanın bağı ı uı 

bir hatırası olarak devam et 
- .. ·n dörtte 

,, ' . . ' 1\ncak u serı...ı •• 1; 

kapıcı: 

- Ne oluyor canım, ne istiyor
sunuz? Siz kimsiniz! gibi birçok 
sualleri birden sordu. Nihayet bü
yilk mUjdesinl verebileceğini gören 
ba)i, bu suallere hep birden toptan 
ccva b verdi: 

••- Mehmet, Bilil nerede? On· 
tara 500 bin lira çıktı. Çabuk ken
dilerini görelim. Parnlarmı verme
ye geldik. 

Bu st>zler bina içinde birdenbire 
yayıldr. Sanki kaprda bir mikrofon 
her tarafa bu sözleri bir anda dn
ğıtmıştı. 

Kapı ardına kadar açılıyor 
Kapıcı hemen kapının kaandıru 

arkasına kadar açıverdi: 
- Buyurun o baldo. lçeri girin 

de konu§alım. 

Hasta bu sözlere aldırmadı bile. Hademeler onu kollarından tuta· 
Hatta etrafındakilerin bu kadar te- raıc odasına götürürlerken haykm
Iaşma da hayret eder gibi gözüktü. yor ve bir akıllı gibi söyleniyordu: 

Mehmetten bir cevap çıkmayınca 
bayi tel&şla hemen ellerini cebine 
soktu \'e çıkardığı deste, deste bank 
nottan hastaya doğru uzatarak: 

- Al dedi. İşte paralar. 
Fakat hayret değil mi? Mehmet 

bu defa da kendine uzablan parala
n elinin tersile ittikten sonra: 
"- Sen bana baksa na dedi. 

Bu saatte beni rahatsız ettiğiniz 

yetişmiyormuş gibi şimdi de zorla 
para mı aldırma&ra kalkıyorsunuz. 

Benim uykum \'ar, Gece bu saatte 
para falan kabul edemem. lstersen 
gündüz gelirsin, görüşürüz.,, 

Bu sırada Mehmcde yeni bir is
kemle vererek oturttular. Artık 

haı;tabakıc.ılar bile ona başka gözle 
bakırorlardı. Itiban artmı~tı. Eski
den belki kendisini hırpalamak için 
kalkan eller ı::imdi sırtına, ensesine 
d~ oh~ıma için inirordu. 

"Kartallara ziyafet çeke
ceğim ! ,, 

Bu sırada l\Jehmcdc arkadaşlar· 
dan biri so~du: 

- Şu Bilalı bana gönderin. Bi
let ondadır. Korkanın bana bir o· 
yun oynamasın. 

Sonra kapıdan çıkarken bir ha
deme de şunlan söylüyordu: 
"- Bilftlı da tam akıllı zannet

meyin ha! O da eskiden hastaneye 
deli olarak girmi~. Fakat sonra· 
dan akıllanarak hastabakıcı yapıl
dı. Fakat bani Mehmet de sıra
sında çok akıllıdır ha .• Şu bileti bi
le Bilfila zorla o aldırdı.,, 

Küçük güler, birçok kim
senin yüzünü güldürdü 
Yılbaşı piyangosunda 100 binli-

ralık ikramiye Usküdarda yirmi ki· 
şinin ortaklarna aldıkları bir bilete 
çıkmıştır. Fakat garip olan taraf, 

9 yaşlarında küçük bir ya\ntnun 
bu işte önayak olarak yirmi kişiden 
zorla para toplaması ''e ikramiyeyi 
gazanan bileti de kendi eliyle alma
sıdır. 

Bu küçük, üskudarda lhsaniyede 

müddetince (VAKIT) adı) 
nu budutlarrmız içinde de 1 
ya matbuatında tanınmış b 1 an 
refikimiz, bu addeği ti me yilt n 
den bir çok mü kiı.llere 11'.arı:t 
kalmaktan zarar gömüştü. 

(Kurun) adım bu zaruretler 
karşısında (VaKIT) a tahv.1 eden 
refikimizin ayni zamanda ş-' ırı
.de de yeni bir inkıl p olmu 939 a 
lstanbul ınatl>uatının en ol0 ı.:.t1• en 
kamil ve hcrşeyden önce en eınck
tar ve tccrUbeli, düri.ııt şı.a.ıarıle 
girmig bulunuyor. 

Halka hizmet pren ibini her şe
yin üıtunde tutan (VAKIT), Is.. 
tanbul matbuatından bir adını ge
ri kalmaksızın ve bil kis do - ru ve 
dikkatli mesaisiyle daima bir adım 
ileri halde olmasına ve madde en 

hiçbir fark bulunmamasına ra -
men (S) lnı~ fiyatı esasını de-

ğiştirmemi~tir. 

(VAKIT) arkadaş:tnızt..:_ .,,,,0 
yıla girerken bu ad ve ekıl deg•t: 
tirme münasebetiyle de mu af a 
kıyct ve uzun ö.-nurler dilerıı. Arka arkaya, bir sıra halinde 

kapıdan içeri daldık. Geniş kori
dorun Jld yanı, sanki bizi selfımla. 
mak için dizilmiş tuhaf bakı§lı, el
biseleri bir örnek istikbalcUerle do

. Sultaniye sokakta 22 nuamrada 
- Eh, artık zengın oldun. Bun- Mehmet Nurinin kızı Gülerdir. Gil· , _____ .. ______ _,.,. 

dan sonra ne yapacaksın bakalım. \ 1 k nd' h ... -ı ki da b' 'kt" 

luydu. 
Kapıc:ı önürnUzc dü!;imilı;ıtU. Biz 

dayanamadık, yine sorduk: 
- Yahu, hani Mehmetle Bilal! 
Kapıcı bu söztimllz Uzerine bize 

garib gıırib bakan birisine: · 
- Ömer, git Mchmedi çağır bi

ze! dedi. Sonra, kıyafetinden gar
diyan olduğu belli olan diğerine de: 

- Bilal nerede, goztikmilyor. 
Baksana, ona çok parn çıkmış, zen
gin olmuıs artık ... 

Biraz sonra Bilali nramağa giden 
gardiyan döndü: 

- Efendim, Bilal yok. Dedi. Bü-

.. .. . er e ı ... lr'ı arın n ırı ır-
0 gene f ınl f 1rıl donen gozlenle . . . bil al 

etrafına bakındı. dıği bır miktar paranın et ma· 
_ Canım. dedi, bu para mıdır ğa kafi gelmediğini görünce alcra· 

sanki? hepsini"alıp ı;öylc bir kartal- balarına \'e komşularına ba~ vur· 
!ara ziyafet çekeceğim. mus ve hepsinden birer miktar pa-

N · f t• ra kopararak üç gUn evvel Eminö-- e zı~·a e ı ... 
- Ne ziyafeti olacak? Paralan nünden bileti almıştır. Fakat bütün 

gfızelce onlara dağıtacağım. paralar ufaklık olduğu için bu ara 
- Ama yaptın ha, dedik, kartal- küçük Glller i~inin çok oluşunu ileri 

lar paradan ne anlarlar? süren bayiyle de kavga etmiş ve 
- Peki öyle ise mademki bu olmadı S<tatlerce bekledikten sonra istediği 
~ de paralan güzelce sa~r yastı· ,bileti ele geçirebilmiştir. 
gımı.n altına .koy~nı_n. Hıç olmaz- Küçük yavru ile beraber ıoo bin 
sa bıraz scrtlıklen gıder de yumu· lira kazananlar ayni sokakta otu· 

~~ şükra· S~ım· l~N~ 
B . ... d k il b" f.k. · ran n, ' ' ' 

. ız. agzı~ ~n. a ı ı ır . ı ır ı- Handan, Güngör, Nakşidil, Hatice, 

1939 
Resimli 
Hafta· 

------------- tun maa,ını alıp bu akı;am yılbaşı şıtemıy~ceğımızı anlamıştır kı, gene Adile ve diğer birçok fakir kimse-

Veni yıl nüshası 
fevkalade bir 
şekilde çıktı 

ıran - Fransa 
ihtil8fı 

halledilecek mi? 
Paris, 1 (A. A.) - Exelslor ga

zetesi yazıyor: 
"lranla Fransa arasındaki diplo. 

masi münasebetlerinin inkıtaı key
fiyetinin pek uzun sUrmlyeceği U
mld edilmektedir. 

Bu müessü bldiae aiyaıi ve ik
tıaadl birtakım rakiplerin gizli tc

yapmağa gitmiş. 

Ve arkasından anlattı: 
- Bu akşam izinliydi. lşin :ıslı

nıı 'blkarsan, izinli de değildi a.. 
ma ! baeka aqam olan iznini bu ak 
şam yapmak için arkadaşlara yal. 
vardı, yakardı, nlbayet birisinin ye
rine bu akşam o Çlktı, giderken de 
bize: 

- Burada kapalı otura otura ne
redeyse yakında deli olacağım. Ba
ri bu akşam §U aylı6ı alayım da, 
bir güzel eğleneyim. Ay sonuna ka
dar da hiç çıkmam nrllk dıııarı, 

dedi. 
- Peki, nereye gitti acaba? di

ye sorduk. 
- Galiba Beyoğluna çıkacaktı. 

soylendı. . terdir. Bütün Üsküdar semti küçGk 
- Dernek ben pıyangodan para Gül" · b" rnk fakir aileleri sevin· 

k d .. 1 . , F k enn ır ~-
·azan ım o~· e mı. a at ne yapa- dinnesinden memnundur. 
ca~? Benı buradan dışan bırak-

52 Sayfa 5 Krş 
mazlar ki! 

- Niye bırakmasınlar iyi olul"" 
san elbette çıkarşın. 

- Ben ha ta değilim ki zaten t 
-Tabii canım, sana hastac:ın de-

miyo(UZ. Sen dı~n çıktığın zaman 
ne yapacağını söyle bakalım. 

tık yapacağım seyahattir. Doğ 
ru Amerikaya gideceğim. Orada 

EKSELSYOR 
SAYIN HALKA 1939 
YILININ KUTLU OLMASINI CANDAN DiLER -

1 N~f;8 - OU1.el - Şahane ve Etnsa18lz Bir filim: 

:=::::::::::::::-=--------- sirlcri hissedilmektedir. Bunlar, 
Bir senedenberi biriktirdiği parosi
le yeni bir kat da elbise yaptırmı~ 
tı. Yanında 20 lira kadar bir para 
da vardı. Söylediğine göre>, bu ge
ceyi şö)•le kadınlı, çalgılı, içkili bir 
yerde "'E'Çi Pcckti. 

SENORiTA 
AT A·T ÜRK 

Albümünün 
3 uncu tabı çıktt 

MUvezzilerden 
isteyiniz 

lranm modern bir surette ihya ve 
tecdidi i!Jinde ekseriya Fransız ser
mayesinin, Fransız teknisyen ve 
profesörlerlnln mesai birliğine mU
racaat etml§ olan Şehinşah Pehle
viyi iğfal ctmeğe tcşcbbUs C'tmek. 
tedlrler. 

Deli "Ba saatte m;safir 
ka 'Jul etmem ! ,, diyor 

Talilinin birini bulamı.~ men akıl 

Muahazeye şa~ an görülen bir ma hastası ol:ın dığerini, yani Mch -
kalo neşrctmis olan Pctit Parisicn mcdi aradık. Biraz sonra arkadaş
gazetesi ise, bir tavzih ncerederek Jarmdnn biri çıka geldi: 
hl!:blr zaman Şebinşaha karşı ha- - Mehm<'t sizi bekli or. Hazır-

ı karet kasdlle lı:ırek<'t etmemiş ol- l lo.ndı, süslendi. llkönce, •'bl'n bu 
duğunu yazmaktadır.,, ssnttc misafir kabul etmem ama'., 

JEANETTE MACDONALD-NELSON EDDY 

1 
Jngilizce orijinal nüshan 

iPEK 
Orijinal Şarkılarla Fransızca nüılum 

MELEK 
Sinernalannda birden cösteril me'dedir. Her idi ıinemada programa ilave olarak: 

Ankarnda RUyUk Kuru atayın 
Dikkat: Filmlerin u zunluiu 

S;:ont 12 30 - Z.15 - '4.30 - 6.30 ve 9 dadır. 
dolayııİyle buaün her iki ıinemada 

Sut 12.30 dan 2.15 c 'kadar tenzil tlı b'lct v ril"r ı 



Lehistan Hükô. 
Ankara ı - Cumburreisi İsmet lnönli dUn öğleden sonra 

' 

nce 
tesithüp ed·ı 

zır bulunmWJtur. 

Cebecideki Musiki Muallim Mektebini ziyaret etrni§, fil!rmonik 
orkestranın her Cumartesi gUnü vermekte olduğu kon43erdc ha-

Yuc:ı~~:::n~~:u;k~:b~u:ı~t:ı:~~n:~::ı:~e~::m~::a:l:&~ T arihJ değeri ölçülemiyen hazinenin yahuz ınaddi 
larlac::~==:~~ mekteb müdürilnün odasında bee dakika i ltalya, Tunusun değeri onbeş mHyon a~ ın 
kadar istlrnhaUen sonra salona geçerek konseri dinlemişlerdir. bledpr • 

!smet lnönU bugün de, matbuat umum müdürlUğü tarafın- ru 1 

~n sergicvinde açılan fotoğrnf ~:r:!.s!~.=~.::~::__--~ ı•ıhakını ı's•ı'yor Varşova 1 (A.A.) - Polonya beş milyon altın rubledir. Tarihi 
·~"" ~'····-~~.................... ( hükumeti Romanoflara ait hazine- krym tleri ise olçüsiızdür. 

ispanyada harp 
( Baştarafı 1 incide) 

dar ilerlemeğe muvaffak olmuşlar 
sa da diğer bütün cephelerde tarde
dılnıişlerdir. 

vaziyeti ( Baştorafı 1 incide) ye te~ahup etmiştir. Bu hazine Bu e a1ar 1921 Rig'l muahede. 
1 .. h ·11· p ı b k si ve 1923 anla.,ması mucibince ve miıstemlekesi (;ıbutıye asker sev- mun asıran mı ı o onya an a. ~ 

kine başlanu~tir. sına mevdu bulunan kıymetli taş- l.arpten evvel Polonya.cfan Rus-
Bir Senegal taburu Cibutideki lardan mürekkeptir. yaya götürülmüş olan kıymetli 

Fransız garnizonlarını takviye et

mek üzere dün Sphinx ve Chan_ 
tilly vapurlarına bindirilmiştir. 

Bunların arasında birinci Ni
kclanın tacı, Çariça Feodolrovanın 

elmas gerdanlığı, çarların taç gi

yerken kullandıkları küre ile a a 

san'at eserlerıne karşılık o:arak 

tevdi olunmuştur. Sovyet hüku
metı. 15 sene müddetle bcnları sa
tın almak hakkını muhafaza eyle_ 

l1l! tir. Bu mühlet dünkü 31 Ka
nunuevvelde 1938 de nihayet bul-

5 

1 ÇER DE: 

• Yugo lavya ile aramızda mud
deti biten afyon anla~.masın111 uç 
ar daha uzatılması kararla5tınl
mıstır. Yu osJav murahhaslarıle 
şehrimizde ~ apılan müzakereler bir 
muddet için ke ilmiştir. 

• Paşabahçe fabrikasının fa la 
m"ktardn şişe almak şartı ~üzün

den müşkülat çeken esnafa halk san 
dığı >ardıma karar \'ermic.;tir. San
dık şişeleri fabrikadan alacak ve 
ayni fi~ ata Yerecektir. 

• Bugüı2den itibaren tedavülden 
kaldırılan bronz be.~ kuruc;1uklarla 
yü paraların \e nikel bir kuruşluk
ları bir ~ene mi'dd .. tle bankalar \e 
mal c;andı ~ an kabul edecekkrdir. 

l_;umhuriyetçilerin Lerida mınta
kasındaki mukabil taarruzları, düş
manın Fobla Granadella mıntaka
sındaki ileri hareketine mani ol~
tur. 

Birçok hava muharebeleri olmuş
tur. Bır avcı tayyaresi, kaybettik. 
Frankistlerin tayyareleri, Martos 
Jeandeki sivil ahaliyi bombardıman 
ederek 4 kadm, 2 çocuk ve bir Prke"' 
ğ°n ölümüne ve 21 kişinin yaralan
masına sebebiyet venni5tir. 25 ev 
tahrip edilmiştir. 

On beşinci askeri mmtaka ku
mandanı general Olry, Cibutiye 
hareket eden Senegal kıtaatırun 

subaylarına hitaben -c>ylediği nu-
tukta, ezcümle demiştir ki: 

"- İmparatorluğumuzun tesi
s:nde müstemleke ordusunun ro. 
!ünü bütün dünya bilir. Binaena

leyh bütün dünya bilir ki en ufak 
tehlike anın.cl.a memleketin daveti

ne derhal icabet edecekt:r, Fran
sa da pekala biliyor ki, Fransız 

topraklarını müdafaa olan vazife. 

ve ikinci Aleksandrın tacı vardır. 

Bunların yalnız maddi kıymeti on • Maarif müdürü Te\ fik Kut,, 
muf cttiş ile beraber mektepleri tef· 

-!§ll!"je'J~~":I::=::::'.~~~mllmillil- tiş için dün Çatalcaya gitmı~tir. 1 • • ..., ... - " • -, ' 1 .. 

\'alansiyanm _bombardımanı es· 
nasında bir ki~i telef olmuştur. 

Cephe gerisindeki köyleri 
bombardıman 

Madrit, 31 (A.AJ - Franko tay 
yareleri E<;tramadura cephesinin 
gerisindeki köylerin bombardıma

nına de' am ederek Pozoblanconun 
12 kilometre batısındaki Villa Ne
eva del Dukeyi bombardıman et
mic;tir. 

F..rankist tayyareler Pozoblan
CO}ı.t da bombaya tutmuşlardır. Si
vil halk arasmda ölenler vardır. 
Birkaç ev harap olmu)tur. 

Franko, lngiltereye menfi 
cevap verdi 

Londra, 31 (A .. A.) - Iyi mah1-

.\f adrit nıiüla/ii general Miyalıa 

mat alan İngiliz mahfillerinin al
dıkları haberlere göre, general Fran 
ko lngiltereyc verdiği cevapta nas
yonalist hükumetin lngıliz gemile
rinde vukubulan ha:;arları tazmin 
etmek niyetinde olmadıi'.,'lnt, bu ge 
milere kasden taarruz yapılmadığı
nı ve bunlara askeri hedefler bom
bardıman ediliı;ken isabet vaki ol
duğunu bildirmektedir. 

ile ve sabah öğle Rkşaın 
nizi yapmıya her an hazırsınız .. Her yemekten sonra muntazaman di l ıfoizi fır layınız. 
Sizlere itima1ımız vardır.,, 

" Tunus ve Cibuti ilhak 
. den siyasi mahafil, şimali Afrıka 1 Lemerı, bôyle bir vnz"yetin der-

ed11.nelı! " ile Tunusun Fransa için haiz oldu- 'hal icabettirdiği ani il t'yat ted. 
Koroma, 31 (A.A.) - Relazi- ğu ehemmiyete işaret etmektedir- birlerin' gözden geçirdikten sonra 

oni Internationali mecmuası, Tu- ı ler. şu suretle devam edi er. 

nus ile Cibut~nin doğ~udan doğru- Nüfusu Fransamn fiti misli o- Bu ıhtiyatlara mm~ri. olarak, 

ya İtalyaya ılha"kını ıstemekte ve ! lan Almanyaya karşı koymak jçin bütü sahalar.ela rea1ı:siyonumuzun 
sulhun rnenfaatına clarak Akde,. Fransanın muhtaç olduğu asker ani ve tam olacağım açık bir su

nizdcki siyasi vaziyetin dcği_şmesi ve amele harp halinde bu mınta- rette göstermek için hiçbir şeyi 
lazımgeldiğini iddia etmektedir. katardan gelecektir. Daladye, ya- ihmal etmemeliyiz. Belki de s;ok 

Tunusun, İtalaynın hayatı için rın Tunusa milli mU.dafaa nazırı vakit azi 1i davranılmadığındnn 
lazım olduğunu, halbuki, Fransa sıfatiyle Fransamn imparatorlu- dolayı ekseriya pişman olunur.,, 
için bir hakimiyet ve prestiji me- ğunun tamamiyetini müdafaa ct-
selesinden ibaret bulunduğunu 

meğe ve İtalyaya arazi terlcinkaydetmekte:iir. 
den ve müstemlekelerinde herhan 

Bu mecmuaya göre, Tunus me-
1939 

• Küda tro umum müdü i.ı Ha
lit Ziya dün Ankarada siyasa bil
giler okulunda "Kadastro ~pma
h mı?,, mevzuu üze-rinde bir konfe
ram; vermi':itir. 

• Deniz ticaret ve limanlar mü
dürlüğü şehrimizden Ankara~ a 
naklolun caktır. Mudür Müfit Tec 
det Ankara\a gitmic;tir. Bur.ıdan 

lıman reı lıği ıle bir irtibat b~ıro u 
kalacaktır. 

• t:lud wa kar ~ awmıc;, ot" ller 
mmtakasında irtifaı bir metre} ı 
~eçmiı:;tır. 

• Dcnizbank umum müdiini Yu· 
suf Ziya Oı ·s Ar.karac.an dönmü -
t iir. 

• Harici~ c memurluğu i i". ı
lan imtıhana girenlerden Kamı\ 
Daniş, ~lehmet, Mahmut .• rec11m, 
1:.mail. Cahit, Ziya, Efdal. Ru tu 
Zübeyir, Jfac;an, Fuat ve Cahit 
zanmı~lardır. 

Habeşistan 
lialya tarafından ha la 

zaptedilemedi mi ? 

l · · b' A .. d gi hukuki bir imtiyaz bahşından se esı yem ır vrupa vucu a ce- . 
· k la • d imtina etmeğe karar vermış oldu-
tırme te o n ve ıcap e erse, he_ v • • • • 

nüz şüphe edenlerin zihinlerini 1 gu~u beyan ve teyıd ıçın gıtmek-
bilfiil altüst edecek olan ihtilalci tedır · 
Roma - Berl:n mihverinin tesanüd 
ve tamamiyetinin yeni bir delilini 
teşkil etmektedir • 

İtalya Cibutiye taarruz 
edecek mi ? 
Faris, 31 (A.A.) - İtalya is-

Cibuti hakkın.da da mecmua, tekleri hakkında eski nazırlardan 
Habesistanın en iyi limanının 

Fransada kalmasının tecviz edile
miyeceğini kaydetmektedir. 

Senatör Lemeri, le J -;'Ur gazete. 

sinde yazdığı bir yazıda İtalyan
ların Cibutiye taarruz ihtimalini 
derpiş etmekterlir. 

Res · ınli Hafta 
• Beyoğlu halke\ inde ha ır 

kitap sergi i bugün saat on altı '. 
açılacaktır. 

1ıfocm alarm en mlil•emmell- DIŞ.4RDA: 
. ' clir. nu ) Uzclendir kı blnlc>rce 1 

okuyu u Resimli Hafta oku- ı • \merikada Georgıe de ftfn ~
maktadır. 1 \annah liınanıpın hazine ajcıI!inrı. 

i
l Ar a adında ı ita!} an "apu.ı.mda 

Yeni yıl nushası 100.000 drııar k metinde be kilo 
uruşturucu madde mü aderc etmicı 
lerdır. lki kamarot C\kif edılm' -

Fcvkal de bir şekilde ı;? sahife 
ol rak çıkmıştır. Paris, 1 - Birçok devletlerce, 

ltalyan1n Habeşistan üzerindeki 
hlkiı:nfyeti kabul edildiği halde 
hakikat halde Habeşistanm elAn 
tanıamiyle zaptedilemediği kanaa -
tini uyn.ıdırabilecek bir müracaat 
vu~ bulmu§tur. 

Müracaat, milletler cemiyetine 
vo Habeş kabile rei11lcri tara!ın
daıı yapılmıştır. üç milhim kabile 
reislerinin imzalarını ta.§ıyan bir 
muhtıra milletler cemiyetine gön. 
dcrilmistir. Bu muhtırada. Habeş 
milletinin elan ltalyanlara teslim 
olmadığı ve mücadeleye devam e
dildiği bildirilmektedir. 

İkinci bir muhtırada, Habeşis
tanda birçok geniş mmtakalann 
Pliı.n müstakıl oldukları knydik, es
ki Habeş İmparatoru vasıtasUe 
müstakil mmtaknlarn A v:rupalı mu 
tebassıslar gönderilmesi rica edil
mektedir. 

Milletler CC'miycti Katibi umumi
liği, Habeş kabile reislerinin bu 
milracaatinden derhal konsey aza
larını haberdar etmiştir. 

Filistin hadiseleri 
( Baştarafı J incide) 

bir beyanname neşrederek her 

gün nraplara karşı yaptrklan mu.. 
ameleyi protesto etmişler ve isa
mn topraklarındaki hıristiyanların 
y;ııhudi hakimiyeti altına konula

mavacc.frını ilan etmişlerdir. 

Fransanm cevabı 

Bu nü hasında kıymetli yazılar· 
la bir:ikte s nenin en büyük mü

b:ıkalarından birini 

Cenevreye gelen haberlere göre, 

Adi,ababanm sukutundan sonra 
cenub mıntakasma çekilen ve o_ 

rada yerletıen Habeş hükümeti bU- Paris, 31 (A.A.) - Relazioni ''Bu faraziye ne k dar del:ce bulacaksınız. 
tUn mevcudiyetini muhafaza 
mücadeleyi idare etmektedir. 

ve İnternationali mecmuasının ma... {..JZÜkürse gözüksün üzerinde 5 Kuruş 
kalesi hakkında mütalealar aerde- durmak icabeder. 

Casus filminde Hitlerde mi görülecek ? 
H OLlVUTTAN bildirildiğine göre, yakında, Amerikadald 

son Alman casusları mevzuu ile bir film çevrilecektir. F~ 
kat, filmin senaryosunda daha ileri gid;lmiştir. Filmde Hitler de 
görülecektir. 

Bunu haber alınca, Lonsc Ancelostaki Alman konsolosu Gir
ling Amerikan film kontrol dairesine müracaat etmiş ve bu film 
çeyrildiği tnkdirde Almanyada bütün Amerikan filmlerine karşı 
boykot yapılacağını söylemiştir. 

Fakat, bu tehdidin hiç b:r netice vermediği de söyleniyor 

Madam Karinin hayatma. ait film 

M ADAM Küri'nin hayatı hakkında Grcta Garbonun çe
vreceği filmin hazırlıkları devam etmektedir. SenaryO}'U 

yazmakta olan meşhur İngiliz muharriri Aldus Haksley eserini ta
mamlamıştır. Şimdi artist, temsil edeceği kadımn hayatını ve ru. 
hunu muhtelif eserlerin yardımı ile tet!dke koyulmuştur. Bu arada 
Madam Küri'nin kızı Jolio Küri ile mektuplaşmaktadır. 

Greta Garbo geçenlerde yazdığı bir mektupta Madam Kıi
ri'nin kızına şunları scrmuştur: 

"Annenizin muayyen glinlerde giydiği bazı elbiseleri var mr 
idi?. Senaryoda işaret edilen vak'alar esnasında nasıl bir rnh haleti 
göstermiştir? ... 

Greta Garbonun Madam Küri i.izerindeki tetkikinin daha çok 
uzun süreceği zannediliyor. 

Kalp paralar 

MADENİ paraların kalb olup olmadığım anlamak için sert 
bir yere atarlar ve çıkard ğı ses e er çınlarsa kalb olma. 

dığına, "sağır,, bir ses çıkarırsa kalb olduğuna hiıkmederler. 

Halbuki, paranın sağır bir ses çıkarması muhakkak kalb ol
duğuna delalet etmez. İngiliz darphanesinde yapılan ve net'ce i 

resmen bildirilen tet'kil:lere göre, para döl. m e ın ıçıne 
kadar giren bir hava habbeciği onun b" ır b r ses çıkarması. 
na sebep olabilir. Bu gibi paralara e er. a te adüf edilmektedir. 

Sabık Rusya güzeli mahkum oldu 

S ABIK Rusya güzeli Madam ·Pi yer Pathe ile, arkadaşı 

M. Astalion dö Davıtço Fransada polise cebrü şiddet gös
termek ve suimuamele et ekt n maznun idiler. 

Eski Rusya güz li ıle r ad ş un yapılnn muahekemeleri ne-
ticesinde her ne kadar me uhan halli mümkün olmuş ise de 
Madam Piyer Pathe'nin o 1 ı M. Davitço'nun <la elli frank para 
cezasiyle cezalandınlm l na karar verilmiştir. 

M. Davitço, Parise Y"'ni gelmiş bir ecnebi olduğu için gözdağı 
olmak üzere eski Rus güzelinden bir kaç misli fazla para cezasına 
çarptırılmr§tır. 

tir. 

• Alman harici) e nazın 'an Rib
h ntropun kanunuc:ani içinde Yar
so\ aya sq ahat edeceğınc dair ÇI" 

kan haberi n Berliode 11: ) ettar 
mahafil m \sim iz addetmckt clir. 
Bu hu u ta h"nuz h'çbir y y k
tur. 

nlmı~ olm ki 
dir. 

• Macaristan<i a ert 'e 
tik cüriim suçlarmdan mahktlm 
Çekler hakkında umumi af ilan e
dilmiştir. 

• Pra da re mi gazeL M car· -
tanla Ç.e'm lo\ akya ;.ıra!'.mda karc;ı
lıl.I ı umumi afa dair kararname) i 
ne,.rctm'stir. 

• Ital) an - Danim rka tkaret 
mukavelesi dün Romada iro:zıı-. 
mı~tır. 
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neler ya tık 
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19 m:t~'t" şrıı:i'.J .. ln'"n lir 
ı;oniııti~ 

~Q>lill ~~n~n 
BiRINCi HAF fA : 

2 - l - 938 Fenerbahçe, Galata
rayı 3 - 2, Beşiktaş • lttanbulspo

ru 7 - O, Beykoz Siıleymaniycyi 

3 - 2, Topkapı - Eyübu 3 - O yen. 
mişlerdir. 

Ankaracla Harbiye, Anl:an:spc. 

ru (şimdiki G..ineş) 1 - O yenmiş. 
tir. 

JKINCI HAFTA: 

8 - l - 938: Gi.meş Vefayı 4 _ O 
yenerek gol averajı itibarile İs

tanbul lik şampiyonlugunu kazan. 
mıştır. 

OÇUNCO HAFTA: 
17 - 1 - 938. Güneş Tayyare 

kupası dömifinal miı:.;abakasıhda 

Beşiktaşa 1 - O yenilmiştir • 
DöRDONCU HAFTA : 

Ankara şehir stadında istan. 

bul muhteliti, Ankara muhtelitini 

c~mcrrtesi günü 3 - 1, pazar günü 
2 - 1 yenmiştir . 

31 - 1 • 938 Tayyare kupası fi

na Jmaçmda Galatasaray, Beşikta. 

p. 1 - O yenilerek, Beşiktaş tayya
re kupasını alm tır. 

ŞulQ>~(t· 
BiRi :ı '-J HAı- 1 A : 

6 • 2 - 938 Yugoslavynnın, Yu. 
g oslavya takımı cumartesi günü 

Bcyoğlusporu 3 - 1 yendi. Pazar 

günü ise Galatasarayla O - O be. 
r abere kaldıktan sonra salı günü 

Şişliyi 1 - O yendi. 
iKiNCi HAFTA: 

13 • 2 - 938 milli küme şampL 

yanası müsabakaları her iıç mın

takacla birden başlamış, istanbul
de Güneş, Fenerbahçeyi 5 _ 2, Be

§tktaş Galatasnrayı 2 - 1, Izmirde 
Üçok, Alsanca • ı 1 - O yenmişler, 

Ankarada'ld Harbiye, Ml.hafız gü

c ü maçı berabere netice vermiştir. 

OÇONCO HAFTA: 

20 - 2 - 938. 1stanbula gelen 
Muhafızgücü cumartesi günü Fe. 

n erle yaptıgc müsabakada sayısız 

berabere kalmış, pazar günü Gü

neşe 3 • l yenilmiştir. 

Ayni hafta lzmire giden Beşik. 

taş Uç<ıka 3 - O, Alsancağa 2 • O 
galip gelmiştir. İstanbul mıntaka

sı şild maçla nda Galatasaray, İs

tanbul poru 5 • 2 yenerek tasfiye

ye uğratmıştır. 
D öRDUNCO HAFTA : 

27 - 2 - 938. Galatasaray An

karaya giderek cumartesi günü, 

l\iuhafızgücünü 3 - 2, Harbiyeyi 
de 1 • O ) enmiştir. Istanbulda ise 
cumaTtesi g .. n.ı Ucok Güneşe 4 -

1 yenilmiş b:r saha ihtılafı yüzün

den müsabakalardan çekilen Fe

nerb<thçeye hükmen f!alip gelmİş-

M a ır'lt 
BL:INCI HAFTA : 

6 - 3 - 93S. Ta'ksim stv.hn<la 
10.000 ki§i önünde Fenerbahçe, 

Eeşikta~la 1 • 1 berabere kalmış. 

tır. İzmire giden M11h .. fızg .. c · 

üçc-ka 3 - O, Al an • .ı..,a 2 - O ye

~ilmiştir. GayrifeC:ere müsabaka. 

' Geçen yılbaşından bugüne ka dar yaptığımız~ 
· bütün resmi lik ve milli küme müsabakalarının : 
~ 
: neticelerile şehir müsabakalarını aşağıda gün 
• ve a ylarile beraber yazıyoruz. Bu statistiğe 

~a.yri ciddi bir manzara arzettiği için p rofes
yonel serbest güreş müsabakalarının neticele-
rini koymadık. ~ 

!,.,.,-"art ,...,..,.. :t 

lc.ırı,ıcıa Pera Şişliyi bir golle yen. DöRDUNCU HAFTA : 

mi~tir. 

iı<.iNCi HAFTA: 

13 - 3 - 938. İstanbula gelen iz

mirin Alsancak takımı Fenerbah. 

çeye 9 - l, Güneşe 4 - 2 yenilmiş

tir. Ankarada da Be~iktaş Harbi
yeyi 2 • 5, Muhafızı 7 - O yenmiş
tir . 

UÇONCO 1-IAFTA: 

20 - 3 - 938. İstanbulda Güneş, 

Galatasarayı 7 - S yenm:ş. Anka
rada Üçok Muhafıza 2 • 1, .Harbi

yeye 3 - O rr:ar,lup olmuştur. 
DöRDüNCU HAFTA: 

27 • 3 - 938. Harbiye Istanbul 

<la Galatasarayı 3 - O yenmiş, cık. 

m yan Fenerbahçeye hi.ikmen ga. 

lip gelmiştir. izmire giden Güne~ 

de Alsanca,11 2 - 1, Uçoku 2 - O 

yenmiştir • 

li\ll ü s a !il) 
BiRINCI HAFTA : 

3 - 4 - 038. htanbula gelen 

M uhafızgücü cumartesi Beşiktaşı 
3 _ 1 yendil,ten sonra Pazar günü 

Ga!atasaraya ayni net:ccylc ınag

llıp olmuştur. 

İzmirde Üçok, Alsancağa 7 - 3 

galip gelmiştir • 

lKiNCl HAFTA : 

10 - 4 - 938. is tar bulda Güne~. 

Beşiktaşc l - O yenmiş, Muhafız 

Ankarada Harbiyeye 2 - O galip 

gelmiştir. Şişli de Kurtuluşu 3 - O 

yenmek suretiyle Noel kupasını 

kanmrştır. 

UÇONCO H AFTA: 

2i - 4 - 938. Binicilerimiz Mu
ı;olini kupasından s_nra Varşova. 

<la da müteaddit birincilikler ve 

bu arada Polonya ordu kupasını 

alr:'lışlardır. 

:First Viyana perşembe gunu 
İzmirde 3 _ 2, cumartesi günü de 

istanbulda Şişliye 3 - 2 yenilmiş

tir. Pazar günü ise Peraya S - O 

galip gelm:ştir. Galatasaray da 

Altılar rnuhteliti ile 2 - 2 berabere 

kalmıştır. 

Ma~a s 
BIRI~~i ı1ı1..t ı A : 

1 - 5 - 938. Galatasaray, Beşik

taşa 2 - 1 galip gclıni:ı, 1zmirde 
Harbiye Alsancağa ı _ O, Vçoka 

7 - 4 mağliıp olmuştur. Ankaraya 

giderc·k orada Ankaragucü ve An
karagücü rnuhteliti ile iki müsa

baka yapan Fenerbahçe birinci. 
sinde 3 • 2 galip gelmiş, ikincisin

de 5 • 5 berabere kalmıştır. Şişli

de Perayı 1 - O yenmiştir. 
IKiNCi HAFTA: 

16 - 4 • 938. Harbiy..!, istanbula 
gelerek cumartesi gün GLineşe 3 -

O, pazar günü Beş:ktaşa 3 • 2 mağ 
llıp olmuştur. Galatasaray Izmir

.cle üçoka ve Alsancağa 3 • 2 ga

lip gelmiştir . 

UÇUNCU HAFTA: 

23 - 4 - 938. Beşiktaş, İstanbul. 

ela izmirin Alsancak takımını 5- O 
Galatasaray da 3 • 2 yenmişlerdir. 

Ankaraya giden Altılar her iki 

maçını da 3 - l ve 4 - 1 olarak ka

zanmaga muvaffak olmuştur. 
DöRDONCU HAFTA : 

zaııarak memleketimize dönen bi-
nicilerimiz bö3 le kn r~ılandı 

sabakasmda Beşi'ktaş Güneşle 3 -

3 berabere kalmış, Belgrada giden 
Galatasaray da ilk maçında Beo. 

gradskiye 3 - 1 yenilmiştir. 
lKINCi HAFTA : 
19 - 6 • 938. Fenerbahçe takımı 

30 uncu yıldönmünü kutlulaıruş, 

kendi sahasında 10.000 seyirci ö

nünde Enosis • Panatinaikos muh 

telitini 2 - O yenmiştir. Ayni gün. 

de İtalya dünya kupası finali ma

çında Macaristanı 4 - 2 yenerek 

dünya şampiyonluğu kupasını ka. 

zanmıştır . 

Dö RDONCO H A FTA : 
26 • 6 - 938. Fenerbahçe, Be

şiktaşı 3 - 1 yenerek ŞiM şampi
yonu olmuş. Salt gün Yunanlılar, 

Pcrayla 2 - 2 berabere kalmışlar, 

fakat pazar günü Şişliyi 2 - O yen. 

Df"'- Devamı 13 üncüde 

An karada 
lik maçları 

Ankaragücü ile Dimirspor 
1 - 1 berabere kaldılar 
Geçen hafla Romen maçları mü

nasebetiyle tehir edilen lik maçla. 17 _ 4 - 938. Hafta içcr:sinde 

Avrupaya giden binicilerimiz mü

temadi bir muzafferiyat kazan

mı§lardır. Bu arada Musolini ku

pasını da ihraz etmişlerdir. 

29 - 4 _ 938. Uçok 1stanbula rma Ankarada dün devam edilmi§ 

Viyananın First Viyana takımı 

lstanbulda cumartesi günü yaptı

ğı maçı 3 - 1, pazar günü Anl.ara. 
da. Ankara muhtelitini S - O yen

dikten sonra salı günü Anl.aragü
cj gençler muhtelitine 2 • O maJ. 

.iıp o:muştur. 

gelmiş, Galatasaraya 3 - 1, Beşik
ta§a 6 _ 3 mağlup olmuştur. Fe. 

nerbahçe de Rcmanyanın Tım

şıvar takımını kendi sahasında 1 -
O yenmiştir. Gi.incş bu suretle mil

li küme şampiyonluğunu da l9a. 

zanmıştır. 

!Hlaı~fl r aıını 
BIRINCi HAFTA : 

12 • S -1938. Mıntaka şil<l mü 

Geç"n oı ı-r"' Iln\ıı 1mpac;mı Jm1.an:ın ncşfktac; lıtıtnrJ tnkınıı 

Aı tık taı ihc J,ıı rı;:nn, ge~en ~ ılın lik 'e milli l,üıne .§aınııil onu 
Güneş tnkınıı ... 

ve mmtakanm kuvvetli iki takımı 
Ankaragücü ile Dcmirspor kar§ı

la§mışlardır. 

Neticede iki takım 1-1 berabere 
kalmıştır. 

Balkan oyunlarının Anka
rada yapılması muhtemel 

llu seneki Balkan oyunlarının 

\nkarada yapılması çok muhtemcl
li;-. 

Uu hususta Yunan federasyonu 
ile bizim federasyon arac;mda mu

habereler yapılmaktadrr. 
- -o-

Ankara klüplerinin 
vaziyeti 1 

Talebe ve a"kerlerin sivil klüp
lerden alakaları kesilme i hakkın
da verilen karardan sonra .ı\nkara
da birçok klüpler kapanmak ıınec
buriyetinde kalmışlardır. 

Ankarada yalnız Demirspor, 
Harbiye, Muhafız \ e Ankaragücü 
klüpleri faaliyet yapabilecek halde

dirler • 
--o-

Dün (B] takımları maçı 
oynanamadı 

Dün Fener stadında Fenerbahçc 
ile Beykoz. (B) takımları arasında 

yapılması icab eden lik maçı son 
karardan sonra (B) takımı çıkara_ 

l mıyan Beykozluların sahn)a gel
memeleri yilzUndcn yapılamamııı, 

Beykoz hükmen mağllıb olmuştur. 

I tKINCtKANUN - 1939 

!Ka ır D ~ ar\t lYı ır 
seır~ns n 

Kıymetli bir ressam arkadaş, 

Beyoğlu sinemalarının birinin an

tres:nde karikatür sergisi açtı. Ar. 

kadaşları çağrı yordu: 
- Muhakkak gelin, beklerim •. 

Bir arkadaş sordu: 
- Sinemada iyi film var mı?. 

~@z~aş ı 
Kimya talebesi kızı seviyordu 

ve aşk.nda kat'iyyen mes'ud de. 

ğildi. Bütün teklifler: mütemadi

yen reddedilmekteydi. Bir gün 

gene yalvardı: 
- Yapma sevgilim! Senin için 

gece gündüz göz yaşı döküyorum. 

Sen göz yaşr nedir bilir misin?. 
Zalim sevgili c«v .ıp verdi : 

- Bilmez olur muyum?. Biraz 

fosfatlı ve klorlu su!. 

GA Y.lll MEŞRU REKABET 

- Orgun sesi daha tatlı çıksın t 

diye borularını §Cker kamııından"' 
yaptırdnn. 

-ttnlyan karikatürü -

l liil~lkam 

- Seni biraz beklettim ama ko. 
cacı'ğtm şimdi hazırım.. Artık 

so'kağa çıkabiliriz .. 
- Fa!tat on dakika kadar 6ab. 

ret .. Seni beklerken sakalım çıktı; 

acele tıraş olayım!. 

o ırogDOü~ 'iFokraso 
Amerikalı seyyahlar otobilslc 

Londrada Vestminste köprüsün

den geçiyorlardı. Seyyahlardan 

biri pencereden Taymis nehrine 

baktl ve şoföre sesler.ai : 

- Şu küçük ırmağın adı ne?. 

Amerikalıların İngiltcredeki 

her şeyi ehemmiyetsiz görmeleri

ne pek kızan şoför mukabele etti: 

- Eyvah! Radyatörüm gene 

su kaçırıyor, desenize l ı 

- Dükkanına dün gece nısız 

girmiş öyl emi? Çok mal çalmış 

mı? 

Epeyce.. Maamafih gene 
Acemi telefoncu kız - lmdad! şükrediyorum. Dükkan<. evvelki 

- İngiliz karikatürü gece girseydi, ayni miktar mal 

MESLEK iTiYADI 
Sinemalarda çikolata satıcısı 

oğlunu gezmeğe götür üyor. 

- Haberiniz var mı? Kızıma 

ayni günde iki kişi talip oldu. Bi. 

ri Ahmet, biri de Mehmet ... 

- Ya? Kızının seçtiği talihli 

hangisi?. 
- Mehmet .. Çünkü kızım Ah· 

metle evleniyor!. 

çalsa bile zararım fazla olacaktı. 

- Ne için? Anlamadım. 

- Dün malların fiyatında yüz-
de yirmi tenzilat yapmtştım. Bu 

sebeple zararım daha az l 

MEŞHUR MEY VEST 
TERZiDE 

Maınken kızlar - l§te efendim, 
elbise aizin üstünüzde böyle ola
cak .. 

~~ 
Zorla güzellik olmaz 

AH Korkmaz ~aı ı l'or : 

" 19 ;ra~ınılayım , .e ı 8 y:ı!;ııııla. bir muse\ i ı.nını "'C' i,rorum: ona 
bir mektuı1 ~·aı\l ım. n ana ' erdiği re\ nbıln bn)m birisil le konuştu. 
b"ll için b<-nimlo konuşamıyarnj;"lnı bildiriyor. rnl,at beni be\mCdiği11l 
yazmıyor. Acaba c;c, i~ or mu·~ Onun brni sC\ ınc·si için ne gibi çare

ler e bn'i' ura3,ın '? .. .,, 
Sevdiğinizi sandığınız genç kız sizcı verdiği ee' nbda ba.şkasiyle 

konuştuğu için sizinle konu§amıyacnğım so)lemckle durust ve açık 
br söz söylemiş oluyor ... Size ''zoı la gi.ızcllik olmaz,, c1iy n atalar sö· 
zllnU hatırlatırun. Siz yaşta bir ı;<'nein hislerinde çok d fa yanılmış ol
ması ve gelip geçici bir hevesi aşk saıımnsı da ınUmkundilr. Müs
pet bir netice vcrmiyccek gibi olan hu macerayı: unutmağa çalı.. 

ş:ırak bekleyiniz. Hayatta sizi tnmaml) le mes'ut edee k bir ~nç 
kız:ı rasgclmek, onunla sevişmelt ve güzel bir ) uvn kurmak imkanları 
111izin için her vakit mevcuttur. 

~lRDAŞ 

' • 

-



• S l!:MtHA okudufq l'O'l"'ıtnl 
yorgun bir tavırla kaııape. 

L Uıerine bıraktı, kumral başmr 
ce ve ııarin parmaklı ellerinlD lçL 

' e aldJ. okuduğu aon cllmle)'i tek. 
mırıldandı: 

-...Gttım uaun ve rQyaaıs bir uy. 
kudur. 

Sonra g&sıerl kapalı dQfUDmele 
lıqladı. 

<Acukluk batıralannı tekrar ya.. 
P\dı .. Şimdi bayallDde uçawı bucak. 
ız bir konak gibi canlanan eski ah· 

.ap evlerini hatırladı. Pencereleri. 
nhı kenanna eski gazete parçaları 
~apıştınlm11 genif aofada kO§aD 
lnlnlıninl ktzı tekrar görür gibi oldu. 
nık Bonbahar gUnlerindeJd erik a. 
lacnıın dalma kunılan aalmcakta 
kolan vurduğu uzak ateamtan dO· 
tUnı:ıll. 

Cözl,.rlnln önünden bir lhıema hı.. 
zile geçen bu hatıralar birdenbire 
dUğümlend.l, kanlarla lekelendi ve 
ağ'ırlqtt. •• 
Şimdi çok lyt hatırlıyordu.. Evle. 
e 1"!r aqam ortalık karardıktan 
balar yandık•:ı.n sonra gelen bir 

dam vardı.. AnnMI ona "bey,. der
Kendlsl o gellDce merdivenlere 

tılır. onu "baba baba,, diye ıe
incle karıılardı .• 
Her akşam ortalık kararmaya bq 

!aynıca anneslte beraber bUyllk o. 
dalanndaki cumbaya otururlar, ak • 
l&mnı perde perde lnen hazin ka· 
ranlığı lçersinde bir tUrlU gelmek 
bilntiyen bu adamı beklerlerdlM So. 
kak, evlerine dönen elleri zenblllf 
Jı:ollan çıkmh adamlarla dolup ta. 
eardı.. Bazan bu adamlardan birisi 
kom u k"Pllarmdan birisinin 6ntin· 
de dlirUr, kapıyı çalar, içeriye girP.r 
ve komşu evlerden taşan saadet 
seslerınin, gecenin aeulzliği içer. 
sinde evlerine kadar aksettiği olur. 
du, fakat bUtiln bu babalar kendi· 
lerini b kli; en yavrularına k:ıvu • 
eur. cen onların babası bir tllrlU gel. 
mek bitmez, kapılan çalınmazdı .. 

Nihayet neden eonra sokaklarda 
kimııenin kalmadığı, fener ışıklan· 
nın dolu ve boı kaldırımlar Uzerinl 
siyli.b g5lgeleı-ıe doldurduğu bir l!a. 

atte kapılan ~ınır:d1 .• tkisi birden 
sevinçle aşağıya koşarlar, kapıyı 

açarlardı. Fakat tatlı bir ııes, 'of • 
katli bir elimle yerine kaba bir kil· 
für, ağır bir hakaret işitirler, evin 
içer ini kc kin bil" ispirto kokusu 
kaplardı. 

Ve en sonra bir gece ... 
Beklediler, beklediler.. bitmek, 

tlıkenmek bilmiyen saatleri sonsuz 
bir ıztırap tçerslndc saydılar .. Alm. 
lan, ııcak nefeslerinden ıslanan 
cama dayalı, gözlerinde incileşen 
Y-ılarla beklediler .. kapı çalınmadı 
ve hiç kimse gelmedi. 

Semiha bugUn gıbi hatırlıyor .. So. 
fuk kış gecesı idi bu.. Sokaktaki 
karlar tek tük geçenlerin ayak se
ılnı boğuyor, iri kar danelerl kl5~ 
başındaki .alektrik fenerinin yarım
da Pervaneler gibi uçuşuyor. Annesi 
evin içinde bir hayal gibi dolaşıyor .. 

v, ertesi glln öfleye doğru kapt. 
lt.n ~lmdı •• Gelen polisti.. Annesi 
hpnun arkasından polisle fısıldaş -
tı .. Semiha ne konuştuklarmı iyice 
iştdenıtyor, bir yumnık kadar beynL 
:rı.ı Yorduğu halde söylenenlerden bir 
ıey anlamıyor, buna rağmen başla. 
l'Ilını Uzerinde bir fellketln dolq
tıfını pek iyi hissediyordu. 

Annesi, kızmı bir komşuya bırak. 
tı ve polisle berabf'r glttl-

Semiba birkaç gUn sonra, o gece 
babasınnı bir sarhof kavgası sonun.. 
da Yaralan;iığmı, bir hastane klS§e
•lnde can verdiğini, uzak bir mezar. 
hfa g<5mUldUğUnU öğrendi.. 

Gtınler, yoksulluk ve rztırap 1 -
çlnde aktı, Seniha bUyildO.. Uzak 
akrabalarmdan bir ihtiyarın yardı· 
ıntıe mektebe gitti, okudu, Aınell 
llal'atı bitirdi ve bir terzihaneye 
daktno olarak girdi. 

Seniha ilk aylığını Jettrlp de ytL 
zl! buııışuk, ııaç!an a~armış, dizler,l 
tutmağa ba~1a,,ış ihtiyar anne 
sinin eltne verüfü gUn, zavallı ka· 
dınca~lZln gözlerind n boşanan se. 
\ine; Yaşlarlle r.:ırldavan çehresini 
tekrar g5rtıvor.. O gece ne kadar 
s vinınf 1 rdl? Artık ıztırantan 1-

Ba'c. nı ut gUnlerL"l geldiğini san -
nıı 1ardı .. • 

Ve ilk altı ay hakikaten ayle oldu. 

Şimdi kOr.l\k bfr eve yerleeml§ter, YAZAN: b!nde1d !ı'ayaliml tırnaklarla .mcup 
sakin ve rahat yaşıyorlardı.. r-- 11...Mı U 

7 
lltı. IF 1~ re- lal l atamadıktan sonra .. Ben çok iyi bl 

Seniha bir ıUn dairede çalışıyor. 1 uwu s;. ~ ,- ._ ~ (E $ ~ N Uyorum sevgilim.. Sen hlll beni ae. 
dı . Bir bademe kendi.sini patronun viyorsun .• Ve lSlllnceye kadar da 
çağırdığını haber verdi.. tular, eğlendiler. Senıha damarlarındaki bütUn ka· seveceksin .• Onun için sabrediyor 

Kn: maklnenlD bagından kalktı, Bır gece, uzun bir saadetle biten nm donduğunu hlaaetU.. Gözleri ve yalvararak bana döneceğin gllnU 
eteklerini çekerek, kollarım dU _ bir sevginin hik.A;: esini anlatan gU. karardı .. Bir dakika içersin de ~ lizU bekliyorum. Fakat dikkat et.. o glln 
zelterek patronun odasına girdi .. zel bir filmi seyrettikten sonra Fu. evvel1 sapsan, sonra kıpkırmızı ve çok uzamasmM tstikbal tath bir m. 
Patron odada yalnıs değildi. Ya _ at Senihayı evine götürürken otomo nihayet mosmor kesildi.. Bir deli dD'- Belki bana döneceftn g{ln beni 
nmdakı koltufa aeınnımnı, derin bilde birdenbire: gltı yerinden kalktı.. Parmağındaki tamamlle kaybetmek lhtbnallle kar-
derin çektfğf slgarasmd n çıkın du.. - Seniha, dedi. Bomboş bir çöle yUziiğU koparırcaama bir hareketle fllqırsm.. 
derin çektiği algaraıundan çılt ... n benzlyen hayatımı §cnlcndirccek çıkardı, Fuadm yilzUne fırlattı .. Ve Seniha bir sinir 'buhranı lı;enfn.. 
mavi dupıan halkalarmı aayan .,fr ideal bir kızsm .. Katan olur musun ? vestiyerdeki mantosunu almadan de bu hayali kovmak lıtercealne 
de~ da Qdada, .. Seniha buna ••evet,, diyen bir 111· kapıdan çıktı. ~r"8!Ddan koean Fu. çırpmdı ve mınldu4ı: 

Patron her nkltkf Amir aealle kfıtla mukabele ettl, evveli ellerl, 1 adm yUzilııe bakmadı bile .. ttk oto. _Hayır aana d3nmiyeceflm.. 
tzmJr 111beslne yazılacak bir mektu. aonra "-'daklan birleşti_ ::nobile atladı.. Evine geldi ve ba~ını Hayat, kelimelere basa basa ce. 
bun mevzuuna anlatırken Seniha Artık ııl§anlanmıglardı.. annesinin porsumuş köğsllne dayı - vap veriyor:: 
bu dellkaıılmın bllt1ln balutlarmm Jf. yarak bir çocuk gibi ağladı ağladı.. _ Oyle ise, l5Jmen IA.zım, SenJhL. 
üzerinde toplandJtmr, iki keıkln 1137 ytlmm son gecesi.. SenL 1"uadm bUUln mllracaatlan, te - Yaşadıkc;a beni unutamazsın .. Oku-
ok halinde evveli. yllzilne, ıonra ha Fuatla b raber Makslın.. ~ebbllsleri, yalvarmalan beyhude duğun cilmle ne kadar doğrudur. 
göğsüne toplandJtmı bisaettl, o da de oturu;>orlar .. Vakit geccyarısma oldu .. Seniha bir daha nlşanlı!ımm "ÖlU.m uzun ve rilyasız uykudur,,. 
başını çevirdi ve derin derin bu de- yaklaşmı§ .•. Birder.blre karşıkl ma _ yUzUnU bile görmek istemedi •• Ona Haydi biraz cesaret yavrum •• Ma _ 
llkanlıya baktı. ., sacla birkaç arkadaşile beraber o - alt bilttln hatıralan yokettL. Bera. demkt bana dönmeğt lstemfyol'IUn .. 

Delikanlı asta bir heykeltrq e _ turan dan.9Öz kızlardan birisi kalk. ber çıkanlm11 bUt1ln resimlerini par- Öyle lse ölUmlln kucağına atıl ... 
tinden c;ıknuı, mermer bir heykal tı, yanlarma yanaştı. Çok teklifsiz «:aladı, mektuplarını yaktı ve onu Hayal austu .• Seniha h1Jl tencllnl 
kadar gtlzeldf, siyah eaçlan genli 1 bir eda ve çok bozuk bir tUrkçe ile: bir daha batD'lamıyayrm diye çalış. avutmak fatlyor: 
alnmm Uzerinde dalga dalga kıvrıh. _ 0 maşallah Fuat Bey .. Çok _ tığı mUe11eseden ayrıldı. _ Zaman, her acıyı .nen, her ız. 
yor, yrldlZllll gecenin gl5fll kadar tandır bizi unutmuş buralara uğra. ' D trrabı unutturan bir ıUngerdlr .. Bel· 
derin ve ılyah gözlerinden kadife mu olmuttunuz. D~mek oluyor ki s EN1HA .b.AIA bap etJerl ara. ki bir gUn ben de enu unuturum.. 
kadar yuınupk bir tatlılık akıyor, bu ak'81D eğlence yerinde... amda dUşUnUyor .• itte ara - Hayal bir kat daha yaklqtJ ve 
yUzUnUn çlsgilerl letedfilnl yaptıran Fuat 11apsan kesilml1, ve bir taş dan tam bir sene geçmlttlr .. Bu ge. flSlldadı: 
insanlara mahsua bir runır, bir asa· parçası gibi hareketsiz kalnıt1tı.. Ne ce 1938 yılınm son geceal.. Bu 3m5 - tmklm var mı Seniha? Beni 
let ar;nasr halinde.. Genft ve etli aöyllyeceğini, ne yapacağını pşır _ gOn Fuadı unutturmağa kAfl değil.. nasıl unutabltlrsln? Beraber Emir. 
du:iagmm Uzer! lDce bir bıyıkla göL mJ3 birisine benziyordu .• Bir kelime Başını kaldırdı .. Bakışlarını oda. I glna gittlğtmlı ve yırttığın fotoğra. 
geleruni§.. bile aöyleyemlyor, fakat yalvaran smın duvarlarmda dolaştırdı. Bu fı çcktlrdlğlıniz g{lnO dilştln .. O gUn 

Patron eöztlnD bltlrdl. Ve eliyle bakışlan •'Allahqkma eus ve bura· duvarlarda Fuada alt hiçbir hatıra c;mar altmda otururken bana ne de
Senlhaya ''artık çıkablllralnlz,, ml • dıtn Jdt., diyordu. yok, fakat neye yarar? O Mll bey· mlşUn? Hatırlıyorsun değil mi? 
numda bir işaret yaptı.. Dansöz bir hayli sarhoştu, muhak. nlnde ve kafa:Jmda yaşıyor. "~enden ayrılırsam ölUrilm,, deme. 

O vakit dellkanlr patrona döndU .. kak ki bu bakışlara aldırmadı blle. Beyaz badanalı duvarda badanalı mlş mlvdfn .. Bu s5z yırlan mı Seni. 
LA.kayıt bir tavırla slgaraamm ucun- Bu sefer de Senih ya döndU ve tek. diğer kısmılardan daha beyu du - ha .• Benden aynldın, fakat hllA ya 
da biriken kUJlerl silkti ve: llfsizee: ran bir mustatll var .. Burada geçen şıyorsun .. 

- Bayan mlleıaesemJzde mi çalı. - Fuatla yeni tanı§tmız galiba .. sene Em!rglııda Çmaraltı kahve • Seniha çılgm gibi, deli gibi yerin. 
şıyor? dedL Doğrusu beyimizin zevki çok ince· sinde Fuatla beraber çekilmiş bir den fırladı .• Hakikt bir cismi iter gt. 

Direktör: dir. GUzel kı~lan seçmeğl pek iyi resimleri vardı .. Bu bembeyaz du • bf elleriyle hayali aarstı ve: 
- Evet, dedi. Ve IOnra Dlve et. bilir .. Fakat aşka güvenmek olmaz .. var Uzerlnde o resim yeniden belL - Mllsterlh ol, dedi.. Olecelbn, 

ti: O tıpkı bir kelebek gibidir.. riyor. Hem de artık bir fotofral fakat sana danmlyeceğtm ••• 
- Sizi tanqtırayrm.. Daktilom Fuadm dfll nihayet çöz01mn,tn: halinde değildir, canlanan, kımıl : İşte tam bu ırrada oda kaprsmın 

Seniha.. Bay Fuat da qafı yukan - Matmazel, dedi, nişanlıma bu danan, konqan bir resim.. lSntlnde annesinin alllk hayali be -
evlidım ı:ıyılır •• Babuı ortağfmdı.. ıekilde saz söylemekten ıid mene. fıte bu in.san oradan ayrılıyor, Urdl: 
Mtlessesemln yan ıermayasf onun· derim. yanma kadar geliyor, atet gibi kes-
du.. OldOkten ıonra bu ~se tabi! DanslSz kızm alzı aarboı bir kah. kin bir nefesi Senihanm bt1I keailen 
Fuada lntlkal etti. l'akat Fuat il kaha ile açıldı: takaklanna çarpıyor ve: 
hayatmdan hOf)anmryor. Sporu, le. - Ka~mcı nJaanlanma bu Fuat - Seniha, eliyor.. Sen reımılmJzi 
yahatlerl, eftenceyl daha çok ıevf. Bey? boı yere buradan kaldırdın •• Kal • 
yor •• Onun için buraya ark mk gel· 
mezter-

Fuat, lstedlfl reddolunml)'aD bir 
şımarık çocuk edaelle: 

- KUçilk hanım, bu akşam işini 
bitirdikten sonra berıimle ılnemaya 
gitmeli tabi! reddetmezler, de.ğil 

mi? dedi.. 
SAnDıa nı cevap vermek lbmL 

gPld!ğtnJ sorar gibi dlrektörOn gö
zOne baktı .. Rfmdl bu gözlerde "Fu. 
adm her tstedi~nl yap,, demek 1.9. 
tly .. n bir ifade vardı .• 

Ve ak.,am beraber lhıemaya git 
tiler. 

Fuat, ~k kibar. eok terbiyeli ço. 
eut:tu do~Btl.. Bu arkada.clrktan 
derhal latl!adeye kalkmadı .• Aylar. 
ca Dd arkac1al slbl geldiler, konue-

- Yavrum, çoktan a1qam oldn. 
Hlll niçin karanlıkta oturuyorsun 
elt>ktrlğl yaksana.-

Seniha: 
- Anneclflm, dedi snuın akş m 

muztarlblm.. Bankadaki ark daş • 
tar bir yerde toplanacaklar.. B nl 
de çalrrdılar .. Ben gitmek Jltemedl. 
flm lqln aana lftyleın mJetlm. J'akat 
şimdi gidersem belld avunurum dl· 

e dilşOnDyorum. hin verlrBln de. 
~mi anne! 

Annesi: 

- Git, yamım, cliye cevap ver. 
dl •• İnp.Uah eitenlrstn. Fakat çok 
g • kalma.. Merak eder, 1lzUlnrOın, 
İhtiyar anneni lzmek lltemealn 
tOpheslz.. 

Senlhanin seal yalan IG)'l1en bir 
9 .... cuk leel kadar titredi~ 

- Geceyarm muhakkak dönerim 

m 

F mTINA gecenin bptsınt 
)'Ullll'Ukluyor. G3kyllzU kap 

karanlık... Karlı kaldırımlarm Uze. 
r':ıde bUyWU manzaralar yaratanı. 
llklar dolafıyor-

Senlba takslniıı köıelhıde btlsUL 
mUı, dUıüncesiz heyecan içer
sinde bekliyor.. Nereye gittiğini. 
ne yapmak lat&dJğiıü bilmiyor, fa • 
ka.t bu dakikada kararmı ptan il. 
nutmut gibidir. Taksfn1n camların• 
dan l.Çeriye man her aydınlık, ı& • 
ztınlln &ıllııde beliren her qıklı afla 
ona ~en yılbqı gecesinden bir 
manzarayı yeniden yanı.tıyor •• Ku. 
laklarmda, alkol kokulu bir afızdaa 
çıkan bir aea miltemacllyen vızıldı .. 
)W: 

- Eaçmcı nlşanlanına bu, Fuat 
Bey .. 

BUtllıı ışıkların sôndUğU., otomobil 
'3aramtılarmm rahatlqtığı bir dakL 
ka geldi.. Artık tehlrden çrkıltn11. 
asfalt yol O.Zerinde Emlrglna dol. 
ru yOrilytlt başlaır.ıştır .• Senlhanm 
kAlbi ılmdl daha hızlı çarpıyor .. 

Senlha dtıştınnyor: 

- Taksiyi nerede durdurmalı! .. 
Öyle bir yer l1zrm ki eoför. niyeti
mi, ne yapmak 1atedlğiml anlama • 
sm •• 

Taksi bozuk kaldırrmb bir cadde. 
de. geçiyor.. Solda bir ahşap mm 
pencerelerinde bol ışıklar var .. Bil' 
piyano sesi dalga dalga pencere • 
lerden tqıyor.. .J 

Seniha. ı:ıoföre seslendi: 

- Geldik, dur .. 
Parasını verdi .. Kapıyı çalıyor • 

mt11 gibi yaparak otomobilin uzak. 
laşmasını bekledi.. Sonra yUzllnU 
kamc;ılayan bus danelerile b.nııdc 
rUzglra aldırmadan, sahile, bUyUk 
çmaıiarm altnıa doğru yUrOdU.. So
kaklarda tek bir 1naan hayali dahi 
yok .. KUkreyen rllzgl.r. donduraıı 

kar, karla lSrtnlll kaldırımlamı üze.. 
rinde ağlayan ııık damlatan •.• 

Seniha aabltdecllr: karşı sahil, ko. 
ca ve simsiyah blr dev gibi kl\pll • 
re'I denizin l>ağrma yaalanm11- De. 
nlz ha~ kırıyor_ Fakat yalnts sahile 
~arparak kara kara Jı:öpQren dalga. 
lardan bqka bir 18Y glSrilnmUyor .. 

Seniha, bir dakika .sonra bu kap
kara köpilldU dalgaların vücudu U. 
zerinde kapanacağım dillllndO .• Ur. 
perdl.. Fakat yine sahile doğru )'tle 
rUdU ve: 

- Onsuz yaşamak lm.klnm .. Ona 
dlSnmeme tmkln yok.. OJmektea 
başka çare yok ... 

Bir motör homurtusu •• Sahll be. 
rlne dtlşen lkl keskin projektör 111-
fı ... Bir otomobil ıe~lyor .. Hele ha
radan uzakla..~m .• 

Sesi sustu, ışıklar sôndO, otomG. 
bil durdu. 

Otomobilden birisi indi.. Ve oto. 
mobil ~marlann etrafında genlı blfı 
kavili ~i.zerek uzaklaştı.. 

Btrlblrine yaklaşan lld gfilge. 
iki ağızdan aynr zamanda cıkan ad 
ses: 

- Fuat! 
- Seniha? 

Dellkanb cevap beklemeden anlat 
mı ya başladı: 

- Seniha, biliyor musun? BUJ'&1* 
niçin geldim .•. Senden ayn geçea 

r yılm bUtUn dakikalan ayaklan
a b r nctr gibi ba~landı .• Seni L 

nu ak 1 in her eeyi yaptım- tçld, 
kumar her ıey, her ıey, fakat ol. 
madr.. S u tamadırn... Bu ak • 

racıkta çekt.lrdliL 
mlz tın k da bombol 
kalan a t-m dfüdlndilm. Ve atkı 
mısm kAbe91 olan burayı zlyarettea 
sonra ölmeğe karar verdim... sa 
burada ne anyorn ' 

Seniha cevap vermedi sadeee 
hıckırıyorlu • 

- S .. nlha, ister misin'? Maziyi sl
meUm ve :nesut bir h yata dlSne. 
Um! 

Seniha, b 11 hıçkırıyor, bir keB. 
me söylemeden evveli. elleri, ft 
sonra dudaktan birlettL 

Futma gecenin kapıamt yumnık· 
luyor, iri kar danelerf ~lan ba 
.;ıl!YOI' .. Kuduran tabtatm ~ 
da Seniha ve Fuat elele yOrOyorlar. 
'Omide, sevgiye, saadete dofnı, .. 





1939 da 

Kimler meşhur olacak ? 
Rejisörler, gazeteciler, yeni 

ıncydana çıkmış sinem.t san'atkir
lan hakkında ilk zamanlarda çok 
iiınit verici sözler söylerler. Bir 
genç artist bir rejisörün nazarı 

dikkatini çekip te ufak bir filmde 
ufacık bir rol oynadı mı derhal is
tica tlı bir san'atkar, müstakbel 
bir yıldız sıfatlarını kazanır. Bu 
biraz mübalağalı bir harekettir. 
Çünkü sinemaya ilk giren yüz 
&an'atkardan ancak, biri, nihayet 

ikisi meşhur olabilir. 

etmiyor, uzun uzadıya düşünüyor, 
ancak rolün icapları huyuna, ta
biatına, tipine uygun gelirse kabul 
ediyor. 

V erter filminde Şarlot rclünü 
oynayan Anna Verme yeni yıla 

bir istidat gibi değil bir yıldız gi
bi giriyor. 

En genç Fransız rejisörlerinden 
birisi olan Leonid Mogi, bir gün 
:Yeni yetişmekte olan yıldızlardan 

Çocuk kadar yüzüyle, çok kü
çük görünen, fakat 1939 la bera. 
ber yirmi yaşına giren Jüliyet Fa
bere gelince, bu kızcağız bir kaç 
ay evveline gelinceye kadar ta
mamen meçhul idi. Fakat Hanri 
Batay'ın meşhur Çılgın Bakire 
piyesinde bu ela gözlü, tabii sarı 

saçh güzel kızcağız birdenbire 
parladı. Şimdi Tobis stüdyoların
da yeni bir film çevirmek üzere 
bir mukavele imzalamıştır. 

Resimler: Ostten ,.c !ll01c1an itibaren Şirley Tenıpl, Jllyanna Dunum, Jon KraYford, Şarlo, Geri Kuper, Frecl Aster, Clnt'er ltol'e!'. Katerbı 
Hcpböm, Polet Goddar, Vays l\lüller, \Talas Beri, Duglas Fcrbanks, Harold Lal, Klark Geybl, Margaret Sulla\·an, Karol LombaT. 

bahsederken: 
- Bana bir genç kız gelip te 

atüdyoda bir vazife istedi mi ken. 
disine sord~ğum ilk sual şu olur: 
••yemek pişirmeyi bilir misiniz?,, 
Eğer bu sualime evet cevabını 

Verirse o vakit ''nasrl öğrendiniz?,. 
diye sorarım. Ve aldı~ıru cevaba 
göre sinemacılık her halde yemek 
Pİ§irmekten daha zordur .. Onu öğ 
rcnmek için çok çalışmak, yürü
tııeği, oturmağr, hatta nefes alma. 
'ğı yeniden öğrenmek lazımdır, 
derim .. O vakit onlar şaşırırlar •. 
Pakat işin doğrusu da budur. 

1938 de yeni görünen, yıldızlar 

arasında süzüle süzüle bir kaç 
znahdut sima kalmıştır. 

Küçük 
Haberler 
* Berlinc.le yahudi aleyhtarlığı 

sergisi isminde bir sergi vardır. Bu 
serginin kapısından girenler komik 
Şarlonun çok büyük bir resmile 
karşılaşırlar. Resmin altında şu ya
zı vardır: "Siz bu adamı bir İngiliz 

~i samrsı_n~? Aldamyorsunuz. O ı 
bır yahudidir.,, 

* Annabellanm cenubi Amerika-
ya gidişinin Tiron Poverle buluş
mak maksadına mebni olduğu artık 
iyiden iyiye anlaşılnuştır. Yıldız bu 

Bunların başında Irmak filmi 
ile meşhur olaıi Gabi Silviya gelir. 
Bir mektepli genç kız olan Gabi 
bir tek filmle nazarı dikkati cel
beden ç.ok pnslı bir san'atkirdır. 

!, defa Pover için beslediği sevgiyi 
Çılgm Bakire filminde Jülyct Fabcr gizlememiş ve Amerika dönüşünde 

Gabi gibi çobuk muvaffak olan 
ve yeni yılda da mühim bir şöhret 
kazanacak olan "Düşkün Kızlar,, 

filnilyle .san' at hayatma atılan Ko
rinlilterdit. Bu filmi seyredenler 
şimdiye kadar ilk defa olarak bir 
filmde rol alan bir genç kızın ro
lünü bu kadar bakim bir tarzda 
oynadığını söylemekte müttefik
tirler. Korin bir istidat halinde 
kalmadan doğruda doğruya yıldız 
olan bir sanatkardır. 

Anna Verme de bu talihe maz- "Verter,, fllmlnde Şarlot rolünde 
Annl Verna 

har olan bahtiyarlardandır. Bu 

sevgilisile evleneceğini söylemi§ • 
tir. 

* RemU şhndiye kadar yaınrz bir 
komedi sanatkarı sayılırdı. Fakat 
son çevirdiği "Marn muharebesin
den sonra,, filminde mükemmel bir 
facia artisti olduğunu da göstermiş. 
tir. 

* Duglas Ferbanks artık film 
çevirmiyor, rejisörlük yapıyor. Çe
virteceği ilk film de "Üç silahgor
lar,, m renkli bir filmi olacaktır. 
Duglas bu maksatla Londrada İn
giliz, İsviçre ve Amerikan serma
yesile bir sinema tirketi kurmuş-

tur. Filmler mevzuun icabına göre 
genç krz kadar münevver san'at-
1.:ara yıldızlar arasında nadir tesa
düf olunur. Edebiyat bakaloryası 
yapmıştır. İngilizce, Almanca, İ
talyanca ve Rusçayı ana dili gibi 

İşte Fransanın 1939 a hazırladı- bu üç meml~ketten birisinde çevri
ğı yıldızların tam listesi.. Buna lecektir. 

konuşur. 

daha ilave edilecek bir kaç isim 
bulunabilir. Mesela }anin Darse, 
Gilbert Jil ve 1938 da yegane şöh. 
ret kazanan erkek yıldı= Rober 

Kumral, narin ve çok ciddi bir Linen. 
kızdır. Bu fikirler sinema rejisörlerinin 

Konuşurken daima ntkte ya- fikirleridir. Fakat Fransız efkarı 
par. Nükteleri hiç bir vakit kaba umumiyesi bu isimlerden başka 
değildir. Bu genç kız yıldız ol- "3200 metre yükseklikte,, filmin
nıak vesilesini kendisine hazırla- de seyrettiği ve çok beğendiği 

ınağı gayet iyi biliyor .• tık muvaf. Jaklin Pakonun 1939 yılında bü
fakıyetlerinden sonra kendisine yük bir muvaffakıvet kazanacağı. 

teklif edilen rolleri derhal kabul na kanidir. 

• 

* Geçenlerde bfr tayyarenin, bir 
türlü yere inemediğini, yolcularm 
bu müddet zarfında ölüm şerefine 
içki içtiklerini gazetede okuduk. 
Rejisör Erik Pomer bu mevzudan 
bir film çıkarmağa karar vermiş. 
tir. Bu film yakında Londrada çev
rilecektir. 

* Fransuaz Roze Berline gitmiş
tir. Orada "Bir dUğün gecesi,, ismi
le sadece almanca olarak bir film 
çevirecektir. Bu film çok acıklı bir 
faciadır. 

* Sinema yıldızlarmm ekserisi 
çalışmalarını sinema ile tiyatro a
rasında paylaşırlar. Yahut evvela 
~atroda çalıştıktan sonra sinema
ya geçer. Tiyatro ile hiç uğraşma
mış sinema yıldızı pek azdır. DanL 
yel Parola, Mişlin Şerel, Daniyel 
Daryö, Jozef Day bunların başlıca
larıdır. 

~ 
Gabi Sllvlya "Irmak,, fllmbıde 

1 

''3200 metre yüksekte,, filminde Ju.k 
Un Pako .•• 

Yıldızlar 
Kendilerine nasıl bir yılbaşı hediyesi 

verilmesini isterler ? 
Avrupalı yıldızları sevenler ve taklid eden

ler pek çoktuı·. Buna rağmen Şarl Buvaye, Greta 
Garbo yahut Güstav Frölih gibi büyük Avrupalı 
yıldızlar, yılbaşlarında kendilerini sevenlerden bir 
tebrik kartından başka bir hedi; c almazlar. Yıl
dızlara. yılbaşı hediyesi göndermek adeti Avrupada 
taammüm etmemiştir. Fakat Amerikada iş böyle 
değildir. Orada yıldızlar yılbaı;ı münasebetile bir 
çok hediyeler alırlar. Eski senelerde yıldızların aL 
dığı yılbaşı hediyelerine dair birçok yazılar yazıl-
mıştır. Mesela geçen sene yılbaşında yıldızlara 

gönderilen hediyeler arasında birçok filler, tim
sahlar, terbiye edilmi§ pireler, üç metro uzunlu
ğunda sigaralar bulunduğunu herkes bilir. Yine 
geçen yılbaşında Meyvest saytilamak merakına 

tutulmuş, ve senebaşını kaplıcalarda geçirmek .is
temişti. Bunu haber alan ve herhalde yıldızın 

tombulluğuna vurgun olan birisi, zayıflarsa bütün 
cazibesini kaybed.ec ğini anlatmak maksadiyle Mey 
Vest'te bir iskelet hediye göndermiş, ve zayıf

larsan sen de bunun gibi kuru kemikten ibaret ka
lırsın demek istemİ.§tL 

Seneler geçtikçe insanlar daha fazla maddi 
oluyar. Yıldızlar gelen hediyelerden daha çok is. 
tüade etmeği dUşUnü;orlar. Onun için Holivut'un 
tanınmış yıldızlan bu yılbaşından evvel gazetele
re beyanat vernıi!ıler, hangi çeııit hediyelerden 
hoşlandıklarını anlatmışlar, kendilerine gönderil
memesi lazımgelen hediyeleri saymışlar ve milyon
larına rağmen kibarca bir dilencillk etmişlerdir. 
Anlaşılıyor ki 1939 ar yılı değil, kar yılı olacaktır. 
Bakınız, beyaz perde üzerinde tanıdığınız ve be
ğendiğiniz sevgili yıldızlar hangi hediyelerden 
memnun olacaklar ve hangilerini istiyeceklermiş: 

Evvela, çocukların bayıldığı Şirley Templ'i 
ele alalım... En genç yıldız: "4000 o} uncağım 
var. Artık oyuncaktan bıktım ... Beni sevenler ba
na artık oyuncak göndermesinler, eski gazete kol
leksiyonlarına, eski fotoğraflara, posta pullarına 

bayılırım Eğer beni sevenler bunu bilselerdi her 
halde bana bunları gönderirlerdi,, diyor. 

"Ne ıı;eker gey!,, filminin parlak yıldızı Diyan
na Durbenin en çok sevdiği, kitablardır. Fakat her 
işe karışan, yıldızların her hareketini mukaveleye 
bağlıyan rejisörler, bu en çok para kazanan yıldı. 
za senede ancak on iki kitab okumak hakkını ver
mişlerdir. Dianna Durben şimdilik ilerde okuyaca
ğı kitablarmı kütilphanesinde biriktirmekle meş
guldür. Yılc\Izm nazarında en çok makbule g~e
cek hediye üzerinde müellifin imzası olan kitablar
dır. 

Jon Kravford ıişmanlamaktan korkm.ıyan ve 
bunun için boğazından kesmiyen yegine yıldızdrr. 
Kendisiyle bütün görüşenlere şekerlemeye bayıldı
ğını söyler. Yıldızın dolabında 120 çeşit bisküi 
dalına bulunur. Kravford'un nezdinde en mak 
le geçecek hediye yenecek şeylerdir. 

Margarct Sullava.n tenteyi pek l!Cver. KendL 
sine tentene gönderenlere bizzat el yazısiyle te
şekkür mektubu yazar. Başka çeşit hediye gcin
derenlerc yazılacak mektup makineyle yazılmr~tır. 

Karo) Lombar ayn 
yısı 10,000 i ge<: n 
bir kolleksiyonu "' 
dermek isth-cnlcr, 
bir srrrmı ona k 
tercih edeceklerd r. 

meraklısıdır. Evinde sa
aynalardan mürekkeb 
u yıldıza hediye gön
k ki güzelliğinin yeni 

k bir aynayı her şeye 

Cineer Rocer kı lan sever, fakat kitab oku
mağa hiç meraklı d ,.,'ldir. Ki+ablan yalnız gUzel 
cildleri için toplar. Binaenaleyh kendisine gön-

derilecek cildsiz kitab hiç makbule ge~mez. KUtUı>
hanesinde çok eski cildlerden mütefijekk.il kıymetli 
bir kollcksiyonu vardır. 

Katerin Hepbürn mükemmel bir bahçıvandır, 

kendisini memnun etmek isterseniz 'bir saksı çiçek 
gönderiniz. 

Polet Gaddar ise her gUn evinin biltUn lAm. 
balarının abajurlarını değiştirmek merakındadır. 

Şimdiye ka~ar bir abajuru iki gece kullandığı gö
rülmemiştir. Hatta Şarlonun Polet'ten boşanmak 
için ileri sürdüğü sebeblcr arasında bu abajur me
rakı da vardır. 

Görülilyor ki Hollvut'un kadın :yıldızlarını 

memnun etmek çok gilç bir iş değildir. Şimdi de 

biraz erkekler tarafına geçelim: 

Komedilerini düşüne düşüne seyrettiğiniz, gtı .. 
Je güle krrıldığmız Şarloya bir hediye göndermek 
isterseniz onu gayet gUç memnun edeceksiıılz.ı 

Şarlonun en hoşuna giden nedir bilir misiniz? A• 
sılmış bir adamın ipinden bir parça. Meşhur kO'" 
mik bunu uğur sayar ... Evinde b5yle bir ip par.ıı 

çası bulunursa her işinin yolunda gideceğine inanır. 
Ancak, Şarloya göre bir ipin tesiri zamanı yal
nız sekiz gündUr. Ondan sonra ipi yenilemek lL 
zımgelir. 

Geri Kµpr "hangl hediyelerden hoelanırsı• 

nrz ?,, sualini soran gazeteciye "Hiçbir eeye fhtiya,.ı 
cnn yok, hediye istemiyorum. Yalnız beklediifnl 
bir şey var ... Bir gUn bent seyredenlerden birlll 
bana bir mektup yazarak filan filmini hiç beğen• 
medim dese ,çok memnun olacağım, fakat bu 
mektup bir türlil gelmiyor,, deıni§tir. 

Fred Aster kravat meraklısıdır. Kendisine bir 
resmiyle mukabele eder. 

Harold Lui ~·abancı memleketlerde yeti&ıen na.ıı 
dir meyvalardan hoşlanır. Geçenlerde kendiline 
uzak bir yerden §imdiye kadar görmediği cinsten 
bir sepet meyva gönderilmiş ve içersine "Bu mer 
valar zehirlidir, sa'km yemeğe kalkmayınız,, diye 
bir kart sokulmuştu. Komik bu kartı bir şaka san• 
mış ve meyvalarm tadına bakmıştı. Fakat bu pil 
boğazhk Luiye hayli pahalıya mal oldu. Bu ytız.. 
den on dört gün hasta yattı. Fakat canını kurtar. 
dığı için memnundur. 

Klark Gey 1 da kitab meraklıSJdır. Fakat 
kendisine gönd r k kitablarm, eski ve nadir 
nüsha olması şa t r. Roman gönderilmesine kat
iyyen tahammlil etmez. Hedi; e gönderilen ro
manlan geri çevirir. 

Va) smUller yen de çıkan gazetelerde 
kendi ismini "'e r sm'ru g··rm ğe bayılır. Kendi· 
sine gönderilecek en g el hediye içersinde ismi ve 
resmi olan bir gazhedir. Şayet bu yazryı oku-

r arasında bu ~,ldızı beğeneni r s , ve be· 
ğend;kleri sanatkarr memnun etmek "sthorlanıa 

HabPr'in bu ntishasından bır tane gônder•inler, 
bu hediyelerinin çok makbule geçeceğinden emin 
olabilirler. 

Valas Berinin güze bir maske kolleksi onu 
vardır. Bu sporcu sanatkA.rt tatmin etmek iatl
yenlerin hediye olarak bir maske gönder111e11i lcab 
etmektedir. 

Duglas Ferbanks ••ne hediye fstenriniz!,, sua
lini soran gazeteciye "hediye alınaif değil, h@diye 
vermeği pek severim, beni beğenenleıPln en botu. 
ma gidecek hediyesi, ne çeşit hediye lstiyen m*
tuplan olacaktır,, dediğine göre bu yılba§mda en 
çok mektup alan yıldız kendisi olacaktır. 
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O~(pc§lfilVc§lVD 
it üt tr~t ~ nıı c§l cd) t§} li11i1 

General Anido Barselonda, muayyen bir 
ücret mukabilinde adam öldüren gizli 

cemiyetlerle nasıl çarpıştı ? 

V AZAN: L. Busen 35 Yılını vahşiler arasında geç:rmiş bir Alman seyyahı 

Gecen mayıs n) ı içinde Snrnsos
Ja bulunduğum sırnlnrda bir giın 

a;>Tltnbil J>lr hddisenin cereyan 
etmekte, şehirde lıer znmnnkindcn 
bnşka J>ir lıa' anın esmekte olduğu· 
nu sördilm ... Her :rerde, her mu
hitte ateşli hareketlerin ifndesl 
o1'unuyordu. Hatttı oturduğumuz o· 
telin kapıcısı bile: 

- Dugiln asnyi~ nnzırı genernl 
ılılartlnez Anido gelecek. Ilu hazır
Jık onun kindir.' Aman dikkatli dav 
rnnınl,, dedi. 

Halk üzerinde bu kadar büyük 
l>lr tesir :>'aratmış olan bu lınşln 
ı;cnerali görmek, bir mül:ıkat yap
hıak arzusuna düştüm. Gazetecile· 
tin murahhası olnn general "I.iım· 
b:ıri.,yl bularak bu fikrimi söylc
ılim. Biraz müteessir göründü ve: 

- Canım, scncrııli görup de ne 
l :ıpacaksınız ki! •• dedi. Sonra bir 
köşeye çekti: 

- Bilmiyor musunuz, general 
Marlincz Anldo hiç kimseye müla
kat \·ermez. Benden si7.,.0 tavsiye, 
lnı arzunuzdan vazgeçin. Generalin 

izi memnun etmek cleiHI lıil:ikis 
rnuşkül vaziyetlere siirükli) cccğini 
1:ılınıin ederim .. Boş yere ısrar el
ııe~ in ... 

Israr etmek lıakikaten boşlu. Et
[afında bu şekihle lıir süküt halesi 
:yaratım adamın buı;ün artık ölmüş 
olduAunu lıllil oruz ... (A\·rup:ı gazc
~elerl, hu generalin bir suik:ıst ) a
'hut ha~talık ncticc"i üldiiğunü yaz
'maktadırlar.). Bu kol ıplnn en cok 
;müteessir olan general Frankodur. 
~ünkü scncr:ıl Martincz Anldo her 
:ne bahasına olursa olsun dahilde a
sayişi lemin edebilen ) egune :ıd:ını
fü, Her ŞCli goriır, duynr ve bilir· 
~i. Çelik gihi lıir karaktere m:ılikti.. 
l\clum ve lılr:ı;r. ıla sert tabiatliyıli. 
İspanyanın ) Qksclınc-si itin Jıü~ ük 
bir ihtiras ile ')anardı. 

Taş kalpli general 
General M:ırlincz Anido) U çok i

:yl tanıl :ın lıiı i i onu şul le iz:ıh el
;ti: 

- Marlinez Anldo görünüşte, 
\aşralı şnrlnlnn bir aYu'knt m:ın2:ı
'tası arzedcr, onun kısa lıol u, nlel
ıcıdr cehresi, taş gibi merhametsiz 
1alhl 16 ıncı asır mnccraperestlcri
lıi hatırlatır. 

Hakikat halde ise l\lnrtinez Ani
'd ınun omuzlarına ') iiklil ohm Yn
zifc kol:ıy lıir iş dd!ildl .. O ~·azifc
sini lıüyiik lıir siiktıt ve s:ıhırlu hn
~nmınğ:ı çalışmış ve ne diişın:ııı
~nrınuan ne de oliimdcn biran için 
!olsun ccklnmemiştir • 
1 :\J:ırtincz Anido lıic kimse t:ıra· 
jf·ııu:ın cvilmemiş, hilôki-; lı!iliin 
Lç, lışınasının mük.ıfalı olnrnk nan
'.J\orluk sörmuştur. 
1 1921 senesi ,e onu müteakip se
nelerde Primo dô Rh cra ınc' 'kii 
{•thl:ıra geçtikten sonra lspnn) :ının 
ılahill siyaseti artık fimitsiz lılr ha-
le J:clrnişti. Büllık şchırkrin hemen 
heıı inde tcthiş hnrcketıeri guriılıi

ordu. Scntliknto tniko ismi :ıltın
da toplanmış ol:ın nn:ırşistlcr lıer
,E:~ın beş allı mühim şnhsiycli oldü-
ı lll orlar .. Ye hu suc;l:ırınd.ın dolayı 
hlclıir su:ıle maruz k:ılmıyorlordı. 
ıHöl lece hergiiıı birkaç patron orta· 
d ııı knlkıl ordu. 

Cinayet merkezleri 
)ladrit ve Bnrsclon:ı eh arındaki 

ka~alıalarda Jıutün i:şi adam öltlur
nıt' k ol:ın kik'uk ccnııl rtlcr tcşck
J,ül etmişti .. Bu ceıııh el aı:ıl:ırı nıu
n\\ rn lıir fi) nt nıukabılindc i, gü
ı·u, orlardı. 

Orladnn knlkmnsı i~tenllcn ncl.ı· 
ının lıildirilmesi, işinin son:ı er-
mesine kira, et cdh ordu. 

Bu eli talı:ınralı aıfamlar kur-
lı ınlıırını ~:ı cacldrnln bir klişesiıı
cle \l'la lıir F:azinorıun t.ır.ı~·:ısında 
ele ı:ıcçiril orJar , c lırmcn hcp-;ini 

'dt• alnl şcJ,llılc dolıı lıir şarjorıı 
'ul,ıırııl.ın :ış:ığı nı·kal:ırınn lıos.ıll.ı
r ık ölumdcn l,.urlıılnnlarına 1111· 
ı.·rı lıırakntıloıl ırtlı. 

Poli~ bu h:n dulların Jıcıı~lni t ı
nıl ordu .. Jlirıni tc,kif ctsrl r 1ı·ı· 
1,ırnlcrin korkuılnrı hcr:ıat cttırerek 
lcrini lnkdir eılh·oıl:ır \C hu SC'lıclı
lc· 1.:ıtlllcri lı:ırckctlcrinclc scı lıe~t 
lııı akma) ı d:ılı,ı mm nfık göı U) or-
1 rdı. lşıc l panrnd:ı hu y:ızi) el 
l aki•nken Mnrtıı;cz Anido anıırşist· 
lerin merkezi olan Barselon lO ':ı· 
li ltı\ ın olundu. 

M.ırtınez Arııılo 'eni 'azifrsiııc 
:gelinccı eski :ırkndaŞı:ırınd:ın keıı-

disl gibi haşin tnbiatll general Ar· 
legi ile lılrlikle calışma~a boşladı. 
Arlık başka kimsenin yardımına ilı· 
tiyacı kalmıımıştı .. Kendi işini ken
di görebilirdi. llk iş olarak kanun
ların hu labaııc:ılı h:ıydulları uslan 
dır:ımıyac:ığını gördU Ye bu h:ıy

dullara nyni şckiltle mukııbcle el
meği mm·nfık lıuldu .. llcr hııyducla 
mukabil keneli tnrafııı<lan bir hay
dut lııılunaraktı. 

Birkaç gün içinde Sendika Üni
koya mukabil Sendikn Lihcra is· 
minde bir cemiyet teşkil etti. Karşı 
tarafın her cinayetine muk:ıbil bun 
lnr dn lıir haydut öldürmekle mü
kclicftilcr. 

nu şekilde bir sene zarfında 600 
telhlşçi ortadan kalkmış, di~crleri 
civar:ı d:ığılar:ık saklanınışlnrdı. 

Bu tarihten sonra dn Harselonadn 
hiçbir cinayete lcsadüC olunama
mıştı. 

Asayiş nazırı 
Primo dö Hh·erıı mevkii iktidnr· 

dan dUşiip de hnanyacla cliktntür
liik hüküm siirıııeEie hn~layınca, 

diktatör ı::t·n~r:ıl M:ırlincz Anirloyıı 

maiyetine ç.ığırdı. Yalnız hıı lıalıe· 
rin ş:ıyi olııınsı lıütiin tcthişcilerin 
lıir:ıııcla ortadan kııyholnıalarına 

kiiCi ı::elcli. 

DiklatörlUğün sonuna kadar Ani
do İspanyaya dehşet saçtı .. F:ıkat 
hundan sonr:ı Anido ortadan kay
boldu .. Ancak 1936 senesinde gene
ral Fr:ınkonun kendisine asayiş 
nazırlığını \'Crmesile leni elen mey
dana çıktı. 

1\lnrtincz Aniclo fc,·kalıicle lı:ışin 

,.e demirden bir ı ulıa nı:ıliktir. Ay
ni z:ını:ında şn~ anı lı:ı' ret derece· 
de soğuk knnlıdır. Şu ~iiçiik misal 
onun J.araklcrini çok giizel lcz:ılıiır 
clllrelııiir: 

Generalın kızını 

kaçıracaklardı 
"Anidonun karı-;ı ölmüştü .. On· 

srkiz ya~ındnki kızı ile lılrlikte 
Bıırselonn \'ali J,onağınd:ı oturu· 
:>ordu. Bir sün kızı bir arkad:ışınn 
zi~ arcte F:İlıncğe lııızırJnnırkcn le· 
leron çalınış \e hattın ölıiir ınra
fından: 

·- Markiz, mııtm:ızel Anidoya 
kendilerini olmasa gelecek olan n· 
r:ıbanın lrnrnrlıı~tırıl:ın saallen lıir
ı:ız önce gelcccj:iini lıilclirir ... den
miş ve kız Jıır tc :ıdııC eseri olarak 
Jm lclcfon ınıılıa,·errsiııi h:ıh:ısııı:ı 

ılR söylem işli: 
Birkııç dakika sonra nıiikcllcf hir 

olonıolıil knpırla dıırdn. Markizin 
~oiladdiı çok kllrnr bir ndaın aralın
daıı Inerc), ilerledi, lııı sırad:ı cin 
mııtınazel \nido, hah:ısilc Jıirlıkte 

1 ~ı:ı.ı:ıl 

evden çıkmış otomobile do~ru yü· 
rUyordu .. Tam bu esnnda Anido
nun bir işareti üzerin Jınhçede s:ık
lanmış olan on iki kadar si\'il mu
hafız yerlerinden fırlıy:ırnk şoför 

ile m:ırkiziıı uşağının üzerine atıl· 

dılar Ye eJlerile nynklarıııı bağla· 
dılar. 

Hakikat hahJe Anido hunların 
Sendika Ünikoya mensup iki hal
tlut olduğunu eHclce kestirmiş ve 
tertibatı alar:ık yaknlatmıştı •. ,, 

Anido hakkında anlatılan \'aka
lnrın hepsi bu emekli generalin bü
yük hlr !loğuk kanlılık ,.e ayni 7.R· 

manda cesaret tinısnli olduğuna de· 
lildir. İşte diğer bir \'akası: 

"-Sendika Ünikoya mensup hay 
dutların bnrındıkları Monjuikde 
Zatürrie salgın lıir halele iken hay
dut reisleri Ya!lye müracaat ederek 
bir çnre hulmnsını rica ctmcğe ka· 
rar ,·ermişlerdi. 

\'all Anido müraraatcıları hüyük 
hir soi,luk kanlılıkla karşılamış \'C 
lıir nra parnıaljilc y:ırı acık duran 
h·ünkü ıııcn;m yazdı) ncncereyi 
işaret ederel,: 

"- Görü\ orsunuz ya beyler bu· 
r:ıda rla kii uk l>lr hava cereyanı 
var. Yoksa hissetmiyor musunuz? 
Dikkat edin, hu odadaki ufacık ce· 
rcJtın bile site fcJlıkct ı;elircbilir. 
Çok dikk:ıtJi olmak, kendinizi koru· 
mak gerektir .. Söylediğiniz gibi 7.a
türric haki! aten salgın bir \'aziyet· 
tedir.,, 

Demiş 'r o;onra misafirlerini k:ı· 
pıy:ı kad:u tcs\ 1 etmiştir. Bu ufnk 
hnrcketi de ondaki k:ıraklcriıı, İs
panyol rıılıunıın siizcl bir ifadesi· 
tlir. 

Soukkanlılığın şaheseri 
H:ıll:\ Anıılo, hasımları tarafın· 

dan ölclürlilıııc e memur edilen hay 
dudu lıile y 111ıa kabul etmekten 
çckinmeıni~ .ir: 

"Anido zi;>:nretlne ı;elecek ada
mın kendisini ulclurmek knsdındn 
olduğunu öğrenmişti .. 

- Beni yalnız bırakın .. Yazıha
nemde hiç kimsenin knlnınsını is· 
tcıniyorum. diye muhafızlarına clı· 
şarı cıknıalnrı emrini verdi. Ye an· 
cak hundan sonra zi)aretçislnl ka· 
hul etti.. 

l\:ıpı ) n\ nşca açıldı, lıu sırada 

Aııiılo lıir simşek sür:ıtilc :ı):ığ::ı 
k:ılknr:ık lahanc:ısını ziy:ırctçisiıH· 
levcilı l'lli \'C: 

- Cebindeki tnhaıırayı cıknrnrak 
şu koltıı~ıııı iizerine lıırak ... 

Diye emir nrdi \'e haydut kor· 
kurlan lilrlycrck emri derhal l eri· 
ne gelirdi .. Sonr:ı Aniclo knll bir 

~ 11 ,,,_ 
Polinezya vahşileri 

arasmda 
Biltün beşeriyete bir sual sor

mak isterim: 

Medeniyetin en büyük kemaline 

eriştiği 20 inci asırda bulunuyo
ruz. Hala, dUnyarun hangl tarn
fında olursa olsun, tek bir insan çı. 

kabillr mi kl uunu soyliyebllsin: 

- Ben bUtUn insanları tnnıyo. 
rum! 

Hayır, bUtUn insanları tanımıyo
ruz. Ben hattA §unu dahi iddia e
debilecek vaziyetteyim ki Merih 

yıldızındaki insanlan '\e onlann 

sırlarım ne kadar tı:ı.nmııyorsak 

yeryüzü insanları da heplmiz için 
hala o kadar meçhuldil::-! .. 

Bu glinkil dUnynınız n mamur 
kıt'alan dışında milyonlarca insan 

yaşıyor, doğuyor, ölliyor, boğuşu

yor, azab çekiyor. Bu yüz milyon. 

!arca insan yığınları hnyatı bizim 

bildiğimiz gibi değil, büsbütün baş

ka, adeta korkulu bir rüya halinde 
fakat insanın bulunduğu her yer: 

de olduğu gibi hUmmalr ihtiraslı . ' 
heyecanlı olarak ya .ıyorlar.,, 

Hali adalar veya ucu bucağı yok 

çöller içinde, yahut kutupların ebe

di kar ve buzları arnsmda yaşıynn 
bu yüz milyonlarca insan jığınla

rmın 60-70·80 senelik hayatlarını 
nasıl öldürdüklerini dUşUnUrsek hay 

rctlere dil§mcmcmiz kabil değil

dir. Adalar, çöller veya buzlar için. 

de bu yarı çıplak in anlar ne yaıııı

yorlar? Çoğu bir a::ra yakın ömür

lerini neyle dolduı ıyorlar? Niçin 
hepsi birden intihrr etmiyorlar'? 

Bu gün bir ka1 navnl gecesinde 
baloya giderken bir kil:ı.pçı caıne

kunındaki mecmua 1-npağında vah

§i resimlerini gör(\üglı r.amnn bir 
şehirli genç kızın ve ~a bir gece 
klübti müda\•lıninln bu garlb insan

lar için böyle dilgünmesI pek ta • 
biidir: 

sesle konuşlu: 
- Tamnm şimdi el ık• .. seni ko· 

laycn öldiirebilirdiııı ılc~ıl mi? .. F:ı
kat bunu )ııpmı~ı ı .ı •ıııı, lıuradnn 

serlıcstc;e sidecel <; ı. r.ıkat dikkat 
et, eğer lıir gün he ılı nl{i l.ıir scbcb
lc senden hahsoluı.ılu .um duyar
sam kendini ülmü-;; lııl anlaşıldı 

ını 7 .. 
\'c, kendisini öldlırınck icin ge· 

len haydudu serbest hırnklı. 
Aniclo bir <lalın hu lı:ıydullan 

ı.atısoluncluğunu dul ı ı. lı .. Çünkü 
bir saat sonra Oldurülıııu~:n .• 

-" Jıırnal.,dan -

HABER' iN RESiMLi ZABITA 
........................................... 

Sanıoa yc1 Zileı·indcn bir genç yerli i'«Ulm, yelpazesi ve Tapa 
denilen yerli kıımaşlarından kıya/etile 

., tutuşmamış karanlık ve vahşi ilL 
kelerinde ynııamalısınız. Geliniz, 
ııizc insan yiyenlerin duydukları 

saadeti tattırmadan evvel, yer l il-
zUnUn en vahısi insanlarlle aramızda 
son bir tabaka teşkil eden yarım 

vahşilerin ve yarım zencilerin diln
yasma girelim. 

wa, ben de bu ikinci dfiııyanın 
beyaz insan girmemi§ koyu alem
lerine girmeden evvel, ilk, bu ya

rmılar tarafından yakalandım. 

Bundan 35 yıl evvel geçmlıı olan 

ve benim bugünkü medeniyetten dö
nüp ikinci dllnyanın sadık evlatla

rı arasma girmeme sebcb olan bu 
hadiseyi an1ıyabilmek için Okya. • 

nusyaya, ebedi güneşler memlcke. 

tine rotanw çevirmenjz 18.zımgelir. 

• • . • • .. .. Yani, Avustralyanm garb ve ~i-
Bır Maon ycr1ı rcısı; yuzımdc malinden Amerikaya. doğru uza-

Tatan ~il~n cl~1m1e nakı§larilc nan ve Okyanusya denilen sayısı 
ve kcndısmı yagmura karşı f ev- meçhul irlllufaklı bitmez tük • 
7 lJ:-1- b' tt 1 ' ' en w uuc ır sıırc c wruyan ga- mez adalara.... ebedi gi.lneıı adala-
yct :::arif ku§tiiylcr+inden rnıı7ıtc- rınn ... ,, 

§em cmpcrmeab1i ile lııte hepsine birden (Okyanus-

Evet! Bu insanların ya.,amasm
daki mana nedir? Dünya. kurulalı 

beri hfl.lil. ayni halde ya§amalann. 

dalti esrar nedir? .. 

l13te bu sırları öğrenmek için, yer 
yüzUnde yüz milyonlarca. ins:ım 

bendcden nasıl mUlhiş, heyecanlı, 

hllmmalı, rüyalı ve bize hiç benzc
miyen hayatlar olduğunu görmek 
için, bu yUz milyonlarca insanın 

da tıpkı bizler gibi yine sırf ken

dilerinin tahayyill ettikleri saade

te ulaşmak, tıpkı bizler gibi sırf 
mes'ut olmak uğrunda ne müthiş 

azablar ve heyecanlar yaşadıkları
nı dehşetle, merhametle ve hay
retlerle görmek için benimle be

rabr geliniz. 35 sene bu yUz mil
yonlann henüz medeniyet mC'şnll'si 

ROMANI· 

yn) denilen bu :ıdnlarda iki tUrlU, 

iki tip insan ırkı ya§ar, biri kuz
guni slynh, biri esmer. Kuzgunlle
rin yaşadıkları adalara (Mele • 
nczya), diğer esmerlerin yaşadık. 
lan adalara da (Mikronezya) ve 
(Pollnezya) denir. 

Polinezya adaları grupunda, e· 
ğer şarka doğru gidersek, tam 
(Fıçı) adalarının arkasında (Ton
ga) ve (Samod) gruplannıı, ondan 
sonra garpta (Kuki), Tahiti, Pav
motu ve Markiz adalarına. raslarsı
nız. Ayni istikamette ilerlemeye 
devam eylerseniz nihayet bu böl
genin en sonuncusu olan (Ostcr) 
adalarına varırsınız.; 

Şimalde de hemen hemen aynl 
şekilde ve ayrı bir halde me§. 
bur (Havny) adaları yatar ki tam 

aksi istikametten, yani garbi ccnu· 
biye doğru yine ayni ayrı halde bu 

sessiz Okyanus denizlerinin bil -
yük ad:ıları olan (Yeni Zelıında) 

adnlnrmı görUrsllnUz ... 
Polinezyamn şimali garbisinde ve 

Mellınezyanm tam şimalinde ise 

(Mikronez) n) adaları bulunur ki 
(kilçilk adalar) demektir. 

Okyanusya denizlerinin bu esra
rengiz ve ucu bucağı bulunmaz a
dalan daha tali, ikinci derecede 

ru ra ayrılır: Palav ndalarile 
r kt K rolin adaları grupu, Mn· 

r ;} but Y dronlar ve Marc§al, 

Gılbt>r, Eli ee ( cyn S gunlar) ada. 

olmak 

nmoz 
k si o an ndal n~ dı. 

Bu adaların üsttind 
n n hayatın içinde nas 1 
lar ve nasıl ihtiras fırtın n ) 
dığını bir Avrupalı klından bile 

geçirmez. Fakat ins nl r h ti 
m tehlikeye almadık :ı ) 
şey öğrenmemişler ır ve öğr ı 

ycccklerdir. 
EsmPr Polinez~ anın tatlı gülC'r 

yUzlil insanları arasmdan da in
sanlığın en garib sırlarına ı;UzU

JUp geç bilmek için ev.,,·eltl can leh
likc>sini goze almak lazmıgclir. 

Bu esmer Polinczya insanlarını 

er. gtlzel temsil eden Up (Ssmoa) 
1:ır6tr 'lt1, bcnlbaşlı l"o11nezyn tıpt 

olarak göstcril~bilir. 

(Devamı ııar) 
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Abdurrahman hünkar saragının önün-
-35- Nakleden: lFa !Ko 

de kurd sürüsü görmüş gibi duraladı - Israrla "ölümü haber veren meni istemem. 
makine,, aleyh tamım demek? Oğlun\l önlii, şefkatle mrnldandı: 

Kara AbdUrrahman yer, içer, ; rini işaret ediyor ve yavaşça bir Burası bir elbise dükkıim idi. O korkarak dakikalarca başında O· _ Evet. Makinen istediği kadar _ Haydi yat artık evladmı. TJ-
para vermek nedir bilmezdi. Ama, j şeyler mırıldanıyordu. da kendi elbiselerini ve keçe killa- kuyup üfledi. mukadderatı kaydetsin, mukadde· y-umalısın, bu gün çok yoruldun. 
onun ne günahI vardı, kimse al. Abdlirrahman nefes almaktan hını buradan almıştı. Babasr ve Abdürrahman henilz tanyeri a- ratı değiştiremez ya? Ben öl ece- **it· 
mazfu ki versin. korkarak dinliyor, bu konuşmaları· büt~~ b.üyükler bu dükkil.nm müş- ı ~arırken uyanmış ve giyinip ~oka- ğim, sen de öleceksin, ne yapalım? Jan, laboratuvarında, cigarnnm 

Bir eğlence yerine gitti mi, yal- anlamağa çalışıyordu, ama, ne ga- terısıydiler. ga fırlamu;ıtr. Gazi onu yatagrnda Jan hafifçe sararmıştı. J orar gli- biri sönUnce, ötekini yakarak dU-

nız 0 ve arkadaşları kalır, herkes rib şey, ya dil bambaşka bir dildi, _ Garib ı;ıey! diye söylendi. bulamaymc~: IUmsedi: şünü;>ordu. Jerarla aralarında ge~ 
çil yavrusu gibi dağılırdı. Ne is - veyahut bunlar peltekdiler, dilleri Bunların gece hünkar sarayı etra- - Bu oglan. Demişti. Galiba - Allahaısmarladık. "Ölü.mil çen hadise ve hır.sızlık te~ebbüsU 
terse hazttdI. anlaşrJmıyordu. Biraz daha yak - fmda ne işleri var? gönlünü bir kıza kaptırdı! haber veren makine,, taraftarla- sinirlerini büsbütün harab etmişti. 
Bir gün Uç çavuşu birer yumrukla laştL Dur bak.alon, bu iş yarın benim Sa.rya sevinçle Abdilrrahmanın rından sakın. Onlar sana bir eflrü Sabit na-ı,arlarla makineye bakıyor, 
bayıltmış ve yUz kiloluk bir taşı Her tarafı derin bir dikkatle sil- bir eğlencem olacak. boynuna attlmıştı: budalalrklar yaptırabilirler. onun cazibesi!e çekiliyordu: 
bir kapıya fırlatarak kapıyı sür - zen bu iki adamı bir hamlede hak. ! Ve sokağı saptı yine şarkıcaını - Ah, keşki AbdUrrahman. O- Dışarı çıkıyordu. Muhteri ses- - Bir de kendi mukadderatrmI 
melerinden koparıp yere devirıni§- lamak Abdürrahman için bir içim mırıldanarak eve 'döndü. nun milrUvvetini görmek isterim. lendi: öğrensem! 
tJ. su kadar kolaydı, ama, neden? Hem bu onun ıslahı nefs etmesine _ Sana tekrar teııekkürler Jc-

Ne çavuşlar ağızlarını açtılar, Kimdi bunlar, ne istiyorlardı bu- Abdürrahman bütün gece bu iş- de yarar. rar. XTV 
ne evin sahibi kadın tellalı ihtiyar radan, htinkarm sarayını niçin göz- le meşgul olmu§, korkulu rüyalar Ana ve baba birçok tahminler _Niçin teşekkür? 1'~LKENTAL1N BİR SEYAHATİ 
bir şeycikler söyledl. lUyorlardı? Bunu anlamak öldür • görmüş, adamlar öldürmüş, bıçak- yürüterek sabah çaylarını içrrken - Hırsız buradayken geldiğin i- Sabahleyin Jan Düran karakola 

mekten daha heyecan verecekti lanmı.1, bazan haykırarak uyan- .. in ... Makine alevhtan olmana rag·. müracaat ederek geceki hadiseyi 
Yalnız kara Abdtirrahman hentiz Abdürrahman yeni açılan çarşı " " 

kilçük Karaya. mış, annesi Saryayı, babası Gaziyi men bu müdahalen teşekküre değ'- haber verdi. Fakat yap an tahki-
kilçUk ya§ında olmasına rağmen kac; defa yatağından fırlatmıştı. kahvesinde peykede elbise dükkii-

Uzun boylu meçhul adam öteki- nının açılm" .. IDI bekli•·ordu. m.ez mi? kat ve taharriyattan hiç bir ncti-kafasma, arkasında hacı Bektaşm ...., J 

nin kolunu bırakarak duvar dibi- Gazi elindeki mumu og·ıunun '""Ü- Çok ge,,meden du""kk·~nı gece ce çıkmadı. Esrarengiz hırsız meç-yeninl andıran bir parça :!allanan J "' ıı. 
ne sürüne silrüne hünkar kapısına ün k d kl t k M h e d ı G 11 · hul kaldı. Parmak izi de buluna .. 

b k knıı:.h · ir k clis. · z e a ar ya aş ırara : gördüğü. uzun boylu açb. Bu, elbi- a zun v a gın a. ua evıne 
eya.z eçe "' ı:ı. geçır • en mı yaklaştı ve gÖzünü ~ellklerden bi-

b b - Yüzün sapsarı Abdlirrahman se dilkkanrnm sahibi Meta idi. döndü. Hü.."11İıle dUşilnUyordu: madı. 
lr çorbacı aşı gibi saydırırdı. rı'ne uydurarak dikkatle 1",..erı'ye J ' tal b. ti ine em · et "' demişti, ne o hasta mısın? Kara AbdUrrahman, kahvesini - Jania beni kardeşçe bıı.ğhyan an m e ı zer nıy 
Kara AbdUrrahman geliştikçe a- baktı, dinledi. k. d mu'.d'u'rlu"g·u "Gu··ııu- köşk,, etrafında 

te~in zekasıyla bUytiklerin de dik- - Hayır, baba, yoruldum. Ye- bitirdi ve süratle dti.kldna doğru es ı ostluktan artık ne kaldı? 
Tekrar dönerek ağacm dibine min ederim, hl" bir .,_ e'-im yok. y·u·rud·u·. Hiç! Onu gene göreceğim tabii... inzıbati tedbirler aldı; gece gündüz 

kat nazarlarmı Uzerinde toplamağa "' " " 
geldi, yine anlaşılmaz bir şeyler Bilmem acaib rÜ'-'alar görüvorurn Kahveci Hafrz İsmail bu çocugvu Niçin görmiyeyjm? Fakat eskisi gi- iki polis orada nöbet beklemeğe 

başlamıg, ufak tefek kusurlarını bu " J 

yüzden görmiyenler çoğalmıştı. söyledi. Kalktılar, beraberce 'Ve da. tanıyordu. Yanında nargilesini !o- bi değil. Aramızdaki samimi bağ başladı. Böylece "öllimü haber ve.. 
Kaç kere kadı bile: büyük bir dikkat ve itinayla soka.- - Oku, lifle. kurdatan ihtiyar birine eğilerek koptu artık! ren makine,. ve 1:8.şüi muhafaza 

ğa saptılar. Ve koca Gazi Abdürrahman, bi- sö'-·ledi .· Annesi sordu! altına alınmış oldular. - Haydi Karam, bir daha yap_ ~ 
Kara Abdürrahman başındaki ricik evladının hastalanmasından (Devamı var) _ Orada epey kaldm. Ne oldu? Nelkental o gün öğleden sonra. ma, sonra. şeriat senin elini keser. 

killahmı koltuğuna sıkıştırdı, a. __ Jan kabul etti mi? penceresinden baktığı zaman po .. 

Diyerek onu usulsüz, nizamsız yakfarındaki çarığı çıkardı ve ses- Ç A p ~ A~ ;,fil lb ~ N (C ~ _ Evet. Fakat gimdi ben kabul !islerin nöbet beklediklerini hiddet 
azad etmiş, davacısma da: sizce bu iki yabancıyı takip etti. .. _ _ __ _ _ _ _ etmiyorum. le gördü. 

- Sonra başma derd açar::ım, Yilrildlller, Abdürrahman da yü- Bugünden itibaren okuyucuıa· _ Niçin? - Bu geceki teşebbüsümde muvaf-
h dl d lika.n1 tini "d" tıl d t Gündüze ait. (Süvarenin aksi) r k 1 d d' h dand p ay e mm e öp de ba- ru u, sap a.r, o a. sap I. rımrz için gazetede bir çapraz eğ- - Cevab vermiyerek omuz l!ilkmek- a o ama nn ıye omur :. 0~ 

rışt Zaten sokaklarda bir tek insan lence sütunu ayırıyoruz. Halli ile Almanca evet. ıe iktifa etti. llsler nöbete başladıktan sonra bu i.. 
bile yoktu. Hatta ~bdürrahman uğraşarak kış gecelerini hoşça 6 - Halket. 1 - Dilemek- Annesi vaziyeti anladı: şe tekrar başlamak imkansız de-

Bu şayialar, kulaktan kulağa, kaç kere görülmemek i4,;;in kendini geçiririsiniz. sonuna ğ koyunca caru var anla.. .. _ MarLFransta.n bahsettiler ve ğilse bile fevkaliid" güç... Başka 
Demişti. 

bUtiln Bursayı, hemen blitiin Os~ bir kenara fırlatıp bir duvara ka· Bulamadiklarmrzr, ertesi gün şı1ır. 8 - Doğurtan - kullamşa birlbirlerini kıracak sözler söyledi- blr hal çaresi bulmah. .. 
:manlr yurdunu sarmağa başlamış· fasını ~arpmış veya kolunu vurup intişar eden gazetede halledilmiş göre büyütmek veya göndermek . 'er galiba?,, Berllnden gelen son §ifreli fülL 
tı. Bir gece, Abdürrahınan Keşiş zedelemiş, epeyce acı duymuştu, şekilde bulacaksınız. 9 - Frenk!ie kabartma. 10 - Fi- Jerar, kendi kendisine hitab e- malı dtışUnüyordu: 
sırtlarından geçe kalmış, soluk so- ama, §U tecessüsünü brrakmamış- ı rar - emniyet vermek. dermL~ gibi, fısıltı halinde bir ses. "Ilcr çaroyo ba}\1ll'arak maki-
luğa. şehre iniyordu. tı. / 2 $ ~ s & 1 ~ 9 ıtJ SOLDAN SACA: le söyledi: neyt nya. pllinl:ın elde etme:•, bu-

Hiç bir taraftan bir damla ıilz- Mutlaka. bu işin altında bir oros. ı l _ Marmarada oir kasaba ve _Evet, Jan'm hakkı var. o ya- oa mnvaffalt olmazsa. mıı.klne~l lm-

g!r bile esmiyen bu gece, sokaklar topolluk vardı. 2 Padişah Orhan zamanına yetişmiş kışrklr, bense alelade biriylm. o ha ctmok Jazmıdır.,, 
büsbUtUn tenha görUnüyor. Meçhul iki arkadaş çarşıya yak- 3 bir kumandan. 2 _özenme. 3 _ meşhur ve zengin, halbuki ben fa- Dü§ünüyor ve bir çare b~n.mı-

Birkaç köpeğin avavasmdan baş- !aştılar. Biri sağa, biri sola. saptı. ~ kir, be"' parasız blr mahalle dok- yordu: Bir erkek adı - çokça görülür l>ir ., j 
ka ses işitilmiyor. Bir tek yaprak Abdürrahman mtişktil vaziyette s b , toruyuın. o istediifi kadını s-eve- - Her ı:areye başvurarak ... 1-

za ıta vak ası. 4 - Bayrağımızın ° 
bile kımıldamıyor. idi. Hangi.sini takip etsin? 6 bilir. Bana gelince... yi ama hangi çarelere? 

rengi - namına hareket (ı:nahke-
Kara Abdürrabman bir şarkr mı. Hilnkar sarayının ka.pısma ka- l Annesinin gözlerinde ya§lar be· *** 

meler de, saltanatlarda ~ok geçer). f d bUyük.' 
rrldanarak geliyordu. Bir aralık dar gideni tercih etti. Zaten çok 8 lirdiğini farkederek cilmlesini ta- ''Gilllü köşk,, etra m a 
hünkar sarayının önilnde kurd su. I geçmemiş, bu adam bir tahta ke. 9 5 - ''Zaman sana uymazsa sen... mamlamadı:: bir kalaoalık tophnmışb. Madam 
rl1sü görmil§ gibi duraladI. pengi kaldırarak bir dükkana gi- t0 uy,, darbı meselinin eksiği - bir _ Affet anneciğim. Seni ilzdüm. Lagranj, odasmm kapısı öntinde 

Orada ne oluyordu, ne vardı? rivcrmiştl. uzvumuz. 6 - Meydana getirilen !stemiyerek oldu. durmuş, bu kalabalığa canı sıkıl-
Bu karaltı kimdi, hünkar sarayı et !fara. biraz bekledi. Birkaç daki- YUKARDAN AŞAGIY A: şey - köpek. 7 - İmdat işareti ve - Özür dileme yavrum. Fakat nuş bir tav1rla bakıyor, ikide bir 
rafında ne işi olabilirdi? ka sonra diğer kısa. boylwıu da gel l - Bir yaz meyvast - kahve bir nevi çalma • Alinin dişi. halinde utanılacak bir şey olmadı- de baı;ını sallıyordu. 

Abdlirrahman derhal yere uzan- di, o da kepengi kaldirıp girdi. i~in söylenirse şekersiz demek O- 8 - Başı u z u n ok u n u r. ğınr ısöylemek isterim. Sen ahlakt Nelkrntal önünden geçerken bli-
dı ve sürünerek yaklaştı. On on beş dakika burada bekli· lur. 2 - Eski bir, Türk imparato- sa dünya, ç a b u k okunursa bakımdan Jandan tistilnsUn; ikiniz yük bir nezaketle kadını selamladı. 

Bir ağacın altını slper alan us. yen Abdürrahman dlikkandaki ışı- ru - Su akan yer. 3 - Fasta meş- minarenin tepesi - aleyhte bulun- arasında bir mukayese bile yapıla- Bir iki adtm sonra geri dönerek: 
tU başı pejmilrde bir adam, ya - ğm söndüğünü görünce yavaş ya- hı.:r bir şehir - (darp) ile atalar mak. 9 - Kocasız kalmış - hilesiz. maz. Ben senin1e iftihar ediyorum - Nekadar kalabaltk! dedi 
nmda lı:taa boylu birinin kollarım vruı yaklaştı. Dikkatle dtikk8.nr tet- sözü olur. 4 - Kompostusu leziz 10 - ilave - denizde olursa plaj oğlum. Hem bu halinle... Başka - Evet. Nöbetçi polisleri arthr_ 
tutmuş, hünklr pencerelerinden bi klk etti. Hayret içinde kalmıştı. elan bir nevi ecnebi mcyva. 5 - denir. tUrlil olmam, meseli Jana benze. mağa mecbur oldular. 

- Bütün bu islere ne dcrs'lniz 

Artık, şimdi de rüya görmüyorum ya! .. 
lşte, gene tablom üzerinde oynamışlar! 

Bu sabah geldiğim zaman bu değişikliği 
gördüm. 

MeçhUI bir el gene tabloma dokunmuş, 
şuraya renk il§.ve etmiş, burada gölge yap
mış, öbür taraftaki koyuluğu açıklaştırmış, 
başka bir noktadaki fonu daha derinleştir· 
miş, be?im silik bıraktığım bazı teferrüatı 
meydana çıkarmış; hülasa, tablornda bir 
hayli değişiklik vücuda getirmiş ... 

İyi ama, benim göremediğim, fakat mev
cudiyetini de gizlemiyen bu "mahlfik,. kim 
dir? Benimle alay mı ediyor, yoksa, böyle 
bir laubalilik için kendisinde herhangi bir 
hak mı görmektedir? Herkesin işine ne ka
rışıyor, bilmem ki: ben nasıl istersem öyle 
çalışının, ona ne? Ne hakla bana kendi gö
ri.jşlerini telkin etmeğe çalışıyor? 

Daha geçen gün, bana kendi görüş zavi
yesini kabul ettirmişti. Evet.. Başkasının 
fikrini benimsemiştim: çünkü "o,, hakhy· 
dı! 

Fakat bu, onun, yalnız beni alakadar e
den ~ylere burnunu sokmakta devam et
mesi için bir scbeb teşkil eder mi? Şuna da 
bak, hele! .. Ben yokken, gelmiş .. sanki ken· 
di atölyesindeymiş gibi, fırçalamnı, boya
lamnr almış, tablomun karşısına geçmiş. 
~ürmUş fırçayı, sünnüş boyayı!.. Allah, 
.\Hah!.. Bu ne küstahlık, böyle? .. 

. - - ~ - .. :. - ·~ . . . - ·-~ · ... ~· --, . . - ~ mrJCDE!EJ§llD!'!l!~mrmea aumı111• 
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Fena halde içerlemiştim. Söylencr~k. küf 

rederek, elime çakıyı aldım. Tuali kesip 
atacaktım. 

- Artık yeter, diyordum. Bu saygısız 
kimse, artık kırdığı ceviz bini aştr. Herif
te yüz, surat, sıkılmak yok ki! .. 

Fakat, tam çakt}'l, sanat namına bir Je
ke olan bu yabancı resmi havi tuale batır
mak üzereyken, elim havada kaldı. Birdew 
bire bu resmin "sanat namına bir leke,, 
olmadığını farketmiştim. Bütün kızgınlığı· 
ma rağmen, yapılan rötüşün hakikaten ye
rinde olduğunu görüyordum. Esere nakise 
değil, bilakis, kıymet verecek ~kilde bir 
rötüş! !tiraf etmeliyim ki, baıı rnübhem 
hatları meydana çıkarmış, şuraya vurulan 
bir gölge, ziyanın parlaklığmı daha iyi 
göstermiş, şu renk tezadı, heyeti umumiye 
daha mükemmel bir ahenk ve derinlik ver· 
miş ... 

Hiddetim derin bir hayrete, hatta ı:er

semliğe çevrilmişti. Bakıyordum ... ve bu 
ufak değiş;kliklerin ancak üstad bir el ta
rafından yapılabileceğini takdir ediyor
dum. 

Yavaşça, çakımı kapadım. İçimde garip 
bir çekinme vardı. Bu nefis fırça eserlerini 
bozmakla bil günah işliyeceğimi sanıyor
dum. 

Uzun zaman hareketsiz kc:ıldım. !çimde 
meçhUl sanatkara karşı lak:dirkarlık his
leri çarpışıyordu. Onun müdahalesine şid
cletle isyan ediyor; fakat, s::ınati önünde 
boyun eğiyordum. 

Kihayet, katt bir karar vere..'lliyerek, bu 
meselenin hallini sonraya b1raktım. Ya 
re-:mi bozacak, yahut da olduğu gibi mu
hafaza edecektim. Şimdilik benim için mü
him olan bir nokta vardı: 

Bilmem lazım ... Buralarda oturan sa
natkarın kim olduğunu muhakkak öğren
mem lazım .. Mademki bu kadar· yüksek 
bir ressamdır. Şu halde tanınmış olm::ısı 

gerektir .. Güllü ninenin tanımaması bir 
şey ifade etmez; köye gidip nahiye müdü
rüne. yahut köy öğretmenine soracağım .. 
Mutlaka öğreneceğim! Ne demek, canım? 
bu adam benim iş:mc ne hal...la karışıyor
muş? Sanki maksadı beni teşvik etmek mi, 

yoksa benimle alay etmek mi? Bunu bile
lim bakalım! 

Hep bu düşünce ile, gözlerim durmadan 
etrafı ara~tmyor .. Beni göıetliyen gözleri, 
halime gülen dudakları araştırıyorum. 

Buralarda bir yere gizlenmiş birisinin 
alaylarrna hedef olu~um fikri beni çıldw 
tıyordu. 

Bir müddet etrafı gözetledikten sonra, 
artık araştırmaktan \·azgeçtirn. 

- Adam sen de; dedim; ne olursa ol
sun t Hem işte görülüyor ki, buralarda kim 
seler yok. Bu kadar yüksek kudreti olan 
bir sanatkar, benimle böyle bir şaka yap· 
mak için uzun zaman gizlenmeğc tenezziıl 
etmez .. 

Şimdi onu, sanati ile mütenasip bir rui.
ta !arzediyordum. Ve böyle küçüklükleri 
ona yakıştıramıyordum. Kendi kendime: 

- Herhalde, üstad bir ressam, içinden 
gelen sanat a~kilc, benim eserime karşı bir 
alaka duymuş; belki de bende uyandıraca
ğı hayreti düşünerek, bu alakası daha art
mıştı. Fakat işini yaptıktan sonra, bunun 
bende yapacağı tesiri ancak hayalinde can
landırmakla iktifa etmiş, ve - herhangi 
basit bir kimse gibi - burada gizlenerek 
halimi gözlerile de görmek ihtiyacını dur 
mad::ın, uzaklaşmış gitmişti. 

.(Devamı 1,ıar ), 

madam? 
- Ne diyı-ceğim, bunlar hayra 

alamet değil! Bir fcl:lket olacak 

ama ... 
- Ben de bu fikirdeyim.! 

i:•** 
Nelkentat, gevezo madam Lag

ranjdan istediği bazı maliımab ko
layca aldıktan sonra, o akşam eks· 
presle yola çıktı. 

Tulonda trenden indi. Ilir oto -
mobille Borm - le - Mimozaya git
ti. Mad:ım Lagranjdan öğr nd gi o_ 
tele gitti. 

Mnri - Frans filhakika o otelde 
idi. Madam Lagranj, onun Jan Dil· 
rıı.na gönderdiği mektupların zar
fında okucluğu adresi iyi hntırrnda 
tutmuştu. 

Kapıcr, Nelkentalin ıııualine 

müspet cevab verdi: 
- Evet efenclim. Matmazel Lö

veyriye burada oturuyor. Fakat 
şimdi dışarıya çıktı. Bu saatlerde 
parkta gezer. Lfıticn beklerseniz .. 

- İsim acele ... 
- O halde parka kodar zı:.hınct 

ediniz. 
Casus parka gitti va orada bir 

sıraya olurmuş olan genç kızı ko
layca buldu, 

(Devamı var), 





Odeon No. 5 - Odeon No. -1 Odeon N. O 

SofDk alpıbjı,, nezle ve teneffuı 
yollariyle ıeçen butahklardan 
korur, plp ve bolu nhatsızlık
_...._ ... kmkhiJnda' pek fay
~. 

lngiliz Kanzuk Eczanes· 
BEYOOLU • ISTANBUL ~ 

-.: 

._ Saç Bakımı -· 
Gllzellfiin en blrhicl pıtı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dlSkUlmnhı 
tedavi eden tealıi mUcerreb bi 

!lActır 

ATATORK 
Albümünün 
3 uncu tabı çıktı 

M&vezzilerden 
lst•vın•z 

Sabırsızllkla 

A 
D 
y 
o 
L 
A 
R 
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Beklenen 939 Modeli 

Her Tipten Mebzulen Gelmiştir. 
Rad10 Tekniğinin Şaheseri Olan Da Markayı 

aörmek malılyet1 hatkmc1a bir mdr edfmnefe klficUr. 

Umumi Veki i · • RE 

• 

tıtanbul: Bflıçtkaaı.Ji~.depoıu ttsflinde "Telefon: 23521 

.Aksır~k,• OksOrük, burunıakması; düsk1inlü.i< .. 

@Lr·D [f) 
lehllkeılnln yanılmaz habercllarl oldulun.rtiflmtYormuıunuz? 

.....-.. ..... -~ I 
Grlpe karşı -koymak fçf rr nemen- A s P 1 R l N ahn1Z ? 

( i.,,,ltl. ,_ 
Grip, solukatıınhlı ve atrllara kartı en emniyetti Hiç budur.J 

• • PlllIN. 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik tekJU.rde bukmur. 

·Her f•ktln llıttlndekl EB" •markası aldtlımz mahı 
hakiki oldu&unun vı &)fi ttalrlnln prantiskllr. 

Ademi 
ve aes Gevşekllilne K•r•• 

H RIVIOB. 

• 



1 tK!NCtKANUN - 1939 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık·, sıraca, kemik 

. 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

Meşhur DINOS 
Markalı en ani, en sai· 
lam •andalya, ko#uk, 
portmanto, portatif ma
•alar, •inema koltukları 

liekabet.slz llyatlarla ıraraoll 
olar ak satdmakla~ır 

Resrnt daireler, mektep, mnema, tiyatro, guiJıo, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D t N O S markayı aramaktadırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuiu 275 tunııtan iti
baren müe11eıemizde satılmaktadır. 
ADRESE DtKKAT: Çakmakçılar, K~Uk Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

BllJ 
GEL D 1 

Baş • Diş • Romatizma Kadmlann Ay Sane1lannı 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajları 

Dl ls~arla arayımz- Taklitlerinden sakının 

TEKSEL y R 
Büyük e1biae ............. , • ._ •cmr, 

A 
tık " temiaatlı .......... 

KADINLARA MAHSUSt 

EN SON MODA Ye LttKS !PEKLi MUŞAMBA- PATI • 1 K LAR. YUNLU MANTOLAR, GABARDtN PARDE· 

SULER, HER CiNSTE MUŞAMBALAR. 

s 
E R K E K L E R E MAHSUS: 

HER CtNS tNGtLtZ MUŞAMBALARI, GABARDiN 

PARDESULER, HER CtNS TRANÇKO•.a.•LAR, 

UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEV! HAZIR 

ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESOLER. 

1 
tç ve dit basur memelerinde, buur memel~ her tnrUl Btl-

1 

haplarmda, cerahatlenmf3 fiatUllerde, kanayan basur memeleri- ı 
n1n tedavisinde dalma mu\-affaluyetle ıifayı temin eder. , 

E 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 

Bnyilk Elbise Majazuın :la 811lacs1.cınız 

Tedlyatta TashUAt 
Telefon: 4 3 5 O S 

Türkiye 

ŞEKER FABRIKALARI 
Anonim Şirketinden: 

----------------------------.............................. 
ı KREM PER l'EV 

Kahtellf isimli birçok kremler araamda en mltemayb mev-
kll alan ve yllkaek aoılyeteye mensup aileler tarafmdan kat'I te
m ve faydalan kemali memnuniyetle tucllk olunan krem yalnız 
Krem Pertevdlr. 

KREM PEDTEV diğerleri arasmda en eski ve en taZUDml§ 

markadır. Ve, bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkilder 
uyeıinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vlkayeıinl, taravetlıılzln yetmfe 1811'" 
na kadar muhafazasını ve daima genç kalmağı arzu edlyol'l8DJZ 
Krem Pertev kutulanndaki tarifat dairesinde kullanmm. Krem 
Pertevtn gece ve gündüz kremlerini kuJJanmakJa gençlik, stıseı-

Mileaseaemls Uçtınctl parti olarak 'ldlp ve krlıtal ecnebi ıe- Hk ve taravetinfzi sizler de uzun mtıddet muhafaza ed1n1s. 
keri satın ahnacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Tqhaıı 42 numa· KREM PERTEV bir gUze1llk ıigortamdrr. Bunu JmJJananler. 
radan istiyeruere verilir. ı . • 

88 beklediklerl istifadeyi temin edeceklerini beyanda mtıtteflk.. 

lif ' :1"81Dl 4&daal redJ8't.nis.. 

Günün 24 Saatinde 
HASTA 

Bat alnlarma ...... 

GRiPiN 
Kafelerbll lmllenm• 

GBIPIN: Bllıtla aln. mı '" .... 
eı1Uı keeer. 

ORIPtN ı En ekhletJI bat ve c1lt aJ 
nlaran dratle dbuDrlr. 

GRIPtN: Neale, grip n roımlhma

:ra bqı ı70k mlealrdlr. 

!cabmda günde 3 kaşe almablllr 
isim ve markaya 

dikkat 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Oçonca ka,ida: 11 ikincikbun 939 dur. 12. Sonkinun. 1935t Perıembe cinli .. t OD bln bdar tek• rler. Krem Pertev yerine ıbe vermek iatiyecekleri herhangi bb 1 

mektuplan prtname esaama ı&re kabul edilecektir. •---------.. -·-----..! 
; .... ... ' . Bb)'Dk lllramıro 5U,OOO ılıadır 
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BÜ1'ÜN AÔRILARI KESEN EMSALSİZ BİR İLAÇ 

NEOKÜRIN, Baş - Diş Romatizma agnlannı derhal keser. 
NEOKORIN, Grip, Nezle ve soğuk algınlığına da emsalsiz bir devadır. 

Ateşi düşürür, vücut kırgınlığını alır. 

• 
1 1 

ırır. 

NEOKORİN'i daima tercih 
lay 

ediniz. NEOKORIN mideye, kalbe ve böbreklere zarar 
vermez. Günde 2 -3 tane allnabilir. NEOKÜRİN ismine dikkat ediniz. Bir kaşe 6, 

Altılık kutu 30 kuruştur. 

eyeca e 

ile 

Doktorlarımız tasdik 
ederler ki hastalıkları-
mızın çoğu ı·ubidi r. 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melinkolld en , üJQitsizlikten doğar. Menşei ise 
kansı7.Iığı meydana. gctirdJb-i durgunluk dediğimiz heyecansızlık n neşesizliktlr. Bugün 
lıastı.ınelorl boşaltacak ye~ibıe iliiç da budur! Herecıın ve neşe ... 

Blr hastahaneye gidiniz,hastaların elemlerin!, endişelerini güler blr yUz ve itimat· 
la kaldırınız, yani durgun ve yorgun kanlarrnı harekete getiriniz; derhal yataklarından 
kalkalar ,evlerine koşarlar. !şte insan makinesine maddi ve manevt bu kudretleri >er
mek hayatı saadetlerle geçirmek, hor teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. 
Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvarlac1klarm1 tazeleyip çoğaltmak ve tabi 
bir şekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere ,ancak; 

Kan, kuvvet, iştah şurubu 
temin eder. Fosfarsolı tatlı bir 
iştah verir. anı, kuvveti, co
ğaltır. Zek~ ve hafızayı par
latır. Görmek, korkmak, işit
mek hassalarını arttırır. Sinir 
ve adaleyi sağlamlaştıraral{ 

uykusuzluğu ve fena düşlinceleri giderir. Mide ve barsağı tenbih ederek, muannld inkı
bazları geçirir .Bel gevşekliğive ademi iktidarda büyUk rol oynar. Velhasıl insan maki· 
nesine Iazım olan blitiln kalori ve enerjiyi vererek hayatı neşe ve heyecan içinde yaşatır. 

POSPJ\P.SOJ.'n diğer ınukan·i ilfü:lardn.n ayıran başlıca hassa: DcTamh bir surette 
kan, knn·ct , ·c iştihn temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta. içln<le tesiri
ni güstcrmesiclir. Yüce sa.ğlık , ·ckalctinln resmi miisatıdcsini haiulir, 

Her eczanede bulunur. 

Her eczanede bulunur. 
- ____, 

Aksırık 
Nezle 
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Bütün göğüs 
Hastalıkların 
Kara habercisidir 

§ yıkanmaınasm.d ı l , içilen sulann temiz ve saf olmamasmdaq :! 

' hasıl olan sclu ırn dediğimiz barsak kurtlan en muzir hay- '!.j' 
- vanlardır. Bun.!I r; ince barsağın iç zarına }"':!!"" .. arak ve kan 

1 
emerek yetişir 1e ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur, 

Halsizlik, kanSTZlık, hazımsızlık, kann ağnlan, karın !İt

i i ıneleri, bunın, makat kapnm."\sı, ishal, oburluk, baı dönmeai, 

f salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan • .ır<iır--
1 i 111ede, İ§İtmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir, 

1) 
ı l 

' ismet Sol.ucan Bisküiti 
Hastalık ihtimallerini 1 J 

G R İ P İ N 1 j bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere cmni· ~ 
~ vet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çoeuklannıza _s:ij 

alarak yok edebilirsiniz. Gri- j · . 
. Rad 1. .. 

1 
. ti senede birkaç defa ihtıy,aten veriniz. Aile doktorunuza daru-

pın, yo ın muessese enn-
1 

<le fevkalade itinalarla hazır j şmız. 

DiKKA T: Kullandıktan yirmi dört 11aat sonra eo-

lanır. Rahatsızlıkları, ağrıla· \ 
rr defetmekte bir panzehir J 
kudreti gösterir. Kalbinize l 
midenize ve böbreklerinize J lucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan clmadığma itimad 

yorgunluk vermez. \ ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir1 Tarzı 
İcabında 3 kaşe alınabilir / istimali kutuların içinde yazılıdır. 

İsmine dikkat, taklitlerinder ı-
sakınıruz ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse . KULLANIŞ TARZI': Bir bisküvit çizFJi ile be!J mttsa-
şiddetle reddediniz. ( vi kısma ayrılmıştır. Büyüklar: Gece yatarken iki kutu biskO.· 

t 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel : 22398 

! vit. Çocuklar: 1 O - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından 

aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir çizgi bi.sküviti 

verilir. 

Fiati her eczanede 20 'kuruştur. ( t S M E T ) !smlne "di'klcat. 

! 
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