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1Jiişiiff.düqlün q.iB.i 
------- -- ıa:ws t:wı,_,SWWWL-.._ 

"Yalnız gelen .kadınlara 
yasaktn . ! ,, 

Yazan : ~lYISı~ OcaırvDş 

G AZETELERl>F..N' <iğrendik. l\lcğer içimizde bir diktatör nr
~· Bir gazino1 yahut bir kah\'c salılbi ld, Türkiye Cumhu

riyeti hndudlan dahilinde olduğunu unatArak, kendine göre bir asaı 
Ye idare kurmai;a. ycıt.enmis ..• 

Dlktatör! ... 1smI üzerinde ... Her istediğini yapar! 
Hem galiba bir diktator l~ln flk f_craat olarak en kolay fı kadın 

hürriyet n istiklaline tetıı.vüz e~k olacak ki, bu adam da 'bir httk. 
mü Juua'ku~ile Jwndi f~lettlğl gazinoya kadınlann yalnız gelmeı-lnl 

menctmı_, \'O bo kadarla. da knlma.mılJ ... Vapur beklerken bir kah\'e 
veya bir ~a.y l!{mek l~ln gazinosuna gelen kadınlan: "BW'88ı y&huz 
kndmlara yasaktır,, dlye koğmu,. Ve bunun bir polis <emri olduğu. 
nu söylemekte de t.e.rcddüd etmeml~Ur. 

Khnbillr kaç Türk kadmı bUyUk bir hayretle, fakat buna rağmen 
ses g:ıknrmadan oradan uza.Jda~mııtlardır. 

Eğe~ t.csadüf-cn mUnewer bir Türk kadını da diğer vatandanla
rımız gibi oraya gfdlp bir kaln·e itmek arzusunu duymamı' olsa klm
bllir bu garlb ynsak daha nekadar OO\'am edecekti! 

FBka.t iyi btr tesadUfle, bir kadın yıwcnnn gUnUn birinde oraya 
uğra.mı.' ve kendlslne: "Burası yalnız ba§ma gckn kadınlara yasak
tır.,, dedikleri zaman, pek haklı olarak duyduğu hayreti filitunlarmda 
ifade ctını,. Bunu onun sütunlarmdan öğrenen genç bir arkada§rm da 
bu işi talıldk etmek için oraya gltmııı. Onu da oJ"Bdan: "Yalnız kadı
na yasaktır!,, diye koğmvl}lar. Fakat o: "Po& ıemr"11r,, denllme81. 
ne lnanmamııJ, gidip polisten tahldkat yapmı,. Ve bu adamın k&baha
tlnln ya.Jnız kadınlara bir yasak yapmaktan ibaret olmayıp polise ele 

irtlra etmekte bulunıluğunu meydana ~ıkannıı ! 

*** 
Tilrktycde Cwnburfyct polisine yapılacak bu kadar gillünç blr 

ırtlra.ya inanacak bir tek fcra bulonablleceğfno ,.e ba mcml«.>kettc 
Türk kadın vntn.nda.nmın bir gazlnôda kahve içmesi kadar basit bir hak
kına bile el nzatılalıllceeğtne inanan, hem de ba yapbfı şeylerin na-
ıl biiyUk bir suç olduğunu idrak etınlyene hem glilmck, hem de acı

mak IUmıı. 
Omm dUsUnceslnde ve zihniyetinde TUrklyede bir Udncl ph&m 

me\'cut olmn.dığmı billyoru:r; ''e buna inanmak lst}yonız. Fakat biz 
<Jumhuriyct içinde yeH.şml~ olan, diişilnmcğe, anlamağa başlamııJ bu
lunan nesillc.rlıı ~ocuklan, mcmlekettmlzdc bir tek başm bile böyle 
dU_şünmeslne t:ıJırunınUI cdemlyıccck kadar Cumhurlyetln ,·erdiği Jııık. 
Jar 11zerlnde mUtcMsıb olduğumuz lçlıı ona gülüp acunadan enel bir 
kere de yalnız kendisinin bilmediği su sözleri söylemek ve ona, hllıi. 

aklnnn crmcdlf,rf bir Jıaldlmti anlatmak isteriz: 
·Türkfycdo, erkek, kadın diye haklan blriblrlne bcmemlyen lld 

cins \-a.tandaş yoktur. 
Türkiyede ka.d.ın erkek mma\idlr, ayni hukuka mallldlrler. Türk 

kadm,ı §erefinl gadnocunun mUdahaletılDe lh~~ kalmadaa mµJıal,a
:ıa ctmcslnl bilir. TUrk poHslno gellne.e, o, zannettiği gibi TUrk kadı

nı aleyhinde değil, Türk kadınmm ha.klanııa göz dlkeıılcr aleyhinde 
~k uyanık olan bir te5kil8.ttl1'. 

*. * 
Türk kadını erkeğine ısırtmda cıephano ta,.yarak ve istiklal mU· 

cadclcslno bilfiil Jstlrak ederek savaştı. Ve bugün, Türk ınllletlnln 
medeni lnki§nfma mfinl olan düşman lmn~tlcrl mailôb edildikten 
sonra mllU kıılkmm:. \'e medcnlle§Dle mllcadcleelnde bir. an aoluğu 
kcsllmcden, bir an yorgunluk ,.e l>czghıllk h.ls5etmedcn çalısıyor. 

T"tlrk 1arlaia.rmı sulayan asıl rahmet, Türk kadmmm alm teridir. 
Tilrkfyc(le sa.nayl ordusunu teşkil edenler arasında kadm, Türklyede 
Türk maarifinin kWtUr ordusu arasında kadın vardır. 

Türk :mekteblcrl yann memlekete mUfid bir 11ZllV olmak için ça
h!JM Türk kızlarlyle doludur. Türk milletinin bq tacı olan Unlnrsl. 
te gen~llğinln müstakbel llhn ordusu arumda Türk km nrdır. 

Bunlar, anlaşılıyor ki, yalım bu gazhıoeunun bilmediği hakikat. 
Icrdlr. Önce buıllan öğrenmesi, sonra da hareketini buna göre 
ayarlaması Ifizundır. Suat Dervi~ 

Uçan kuşa borçlu vaziyetinde olan 

Tramvay Şirketi borçlarınm 
hükumete devrini teklif etti 

Şirket Murahhaslariyle müzakere
lere bu sabah Ankarada başlandı 
Aıı1'anı, 20 (Hususi) - İstnnbul yon lira kadar bir para sarfedecck

trnmvay ffirketinin hükfunetçe satı- Ur. 
nalmması için müzakerelere bugün Şirketin memurin ve milstahde -
devam edilmektedir. min sandığına, elektrik şirketine, 

Müzakerelerde bulunmak üzere muhtelit davacılara ve hissedarlara 
M. SpesJyalle diğer iki murahhas olan borcu da 2 buçuk milyon lira 
diln lstanbuldan şehrimize gcJmLs- kadar tutmaktadır. Halbuki hUk1i
lerdlr. Hukuk mUf}avirl Pertev de met, §lrketl 800 bin liraya almayı 
bu sab!ıh Anka.raya varmıştır. teklif etmişti. Bu itibarla, elrketin 

Haber verildiğine göre Murahhas yeni teklifi kabul cdilemiyecektir. 
M. Spesiyal vekfıleto yeni bir tek
lifte bulunacak, tramvay şirketinin, 
bUtUn borçlarını hilkfunetin ödeme V ef" t 
si suretiyle imtiyazın ve tesisatın Şehrimizin maruf tüa:ar ustala· 
hükumete devrini ileri sürecektir. nndan Taksim ve Nuruosmaniye
Bu suretle devlet, §irketJ para deki Bronz mağazası sahiplerinden 
vermeden alacn:k, fakat b!itUn borç. Yervant Keçyan kalb sektesinden 
Inrmı ödemeyi kabul edecektir. vefat etmiştir. Cenazesi yarınki pa· 

Buradaki nnfiıı. mahafilindo, bu zar günü saat 14 de Kumkapı pat
toklüin ıtilkümet tarafından kabul rikhane kilisesinden kaldırılacak· 

cdilemiyecek mahiyette görUldUğü tır. Bu acı haberi dostla t ın ve 
söylenmektedir. Zira, e.s:ısen, hııt - mü~tcrilerine teessürle ihbar eyle· 
Jnr ve arabalar bozuk olduğu fçin nz. 
nn.fin vekAietl §lrketi satmaldıktan Zeı:cesi ı:e Bronz malazası sahit>-
sonra bunların tamiri için iki mil - Zerinden Hayill Gülyan 
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munu ziyaret ettiği sırada. .• 
llaarlf Vekili Hasan Ali Yücel, cvvelld gün Türk Dill 
merkez heyetinin toplantısında. .• 

Bir Ermeni 
1 

prensı 

Sokakta "Hamlet,, rolünü 
oynarken yakalandı 

Geçenlerde Parisin tenha cadde
lerinden birinde bulunan leyli bir 
kız lisesinin önünde gece vakti bi
risinin uygunsuz kıyafette .Adaba 
mugayir vaziyetler takındığı po
lisler tarafından görülmüştür. 

~uuru yerinde olmıyan 

bu adamı takip eden memurlar ev. 
velce hazırladıkları büyük bir ko
va ısoğuk suyu başından aşağı ge
çirerek onu kendine getirmişler

dir. 
Fakat Jbu defa da meçhul adam 

tabanlan kaldırarak kaçmağa baş· 
lanu§tır. 

Bereket versin bu gürültUye u.. 
yanan bir köpek ne olduğunu §&· 

ıırarak, kaçan adamın bacağına 

sanlmı§, bu tekilde fena halde ya· 
ralanan meçhul adam da polislerin 

~Ml~ 
Deniz ticaret filosu mensup

larının üniformaları 
Yeni bir şekil bulmak üzere lktısat 
Vekaletinde bir komisyon çalışıyor 

Yeni bir ehemmiyet verilerek/ yardımcı uzvu olan deniz ticaret 
inkişafı için geniş bir program tat· filomuzun zabıtanı dünyanın her 
bik edilen deniz ticareti filomuzda yerinde olduğu gibi gene mütea· 
çalışan denizcilerimizin kıyafet- mil üniformayı taşıyacaklardır. 
lerini de yeni bir §ekilde tensik et- Bu arada kcmisyon liman ve 
mek ve beynelmilel deni:r; ticareti Boğaz klavuzlarının kıyafetlerini 

üniformalarına uydurmak üzere de uluslararası esaslara göre ter
lktısat Vekaletinde bir komisyon tip edecek ve romorkörler ile mo
toplanmııtır. Şimdi elde mevcut .c. törlü küçük mera'kipte ~ıpn 
lan nizamnamede tadilat yapacak kaptan ve makinistlerin kıyafetle
olan bu komisyon ayni zamanda de rini esas deniz ticareti filosunda 
niz ticareti filosu zabıtan ünifor- vazifedar zabıtanın üniformaların. 
malariyle deniz harp subayları ü- dan ayıracaktır. 
niformalarının biribirine pek zL Deniz ticareti filomuzdaki mü
yade benzerliğini izale edecektir. rettebatm kıyafetleri .de yeni e
Maamafih deniz harp filomuzun aslara göre tanzim olunacaktır. 

eH;::.··:~:~ıuna götUrülmk Noter harç tarifesi 
hüviyeti sorulduğu zaman: 

"-Ben Bagratid :Arekin prens· d v • • 
!erinden Hugesim, Aslen Ermeni- e g 1 ş 1 y o r 
yim. 27 Hnunusani 1890 tarihinde 

btanbulda dojduın. demiş ve ha- K d t dlU\t 1 tol bile 
len oturmakta olduğu adresi bildir a no o a a y•pı ması e , 
mittir' bu: 14ylha liazırlanıp meclise verildi 

Eski bir aileye mensup olduğu- Ankara, 20 (Hususi) - Noter susi vekfiletnamelerden beher im· 
nu söyliyen adam, kız lisesinin ö. harç tarifesi kanunu üzerinde tadi- za için 60 kuruş alınacaktır. Kira 
nündeki gayri ahlaki vaziyeti hat..- lat yapılmış ve layiha meclise veril- mukaveleleri için vuku bulan müra· 
kında .sorulan suale §U cevabr ver- miştir. Uyihaya göre kanunun 9 caat yalnız Belediyeye ait konto
miştir: uncu maddesi şu şekilde değiştiril· rato pullarının ilsakına münhasır 
"- Ben dram artistiyim .. Ham- mektedir: kaldığı takdirde imza ve mukavele 

let rolünü tekrar etmek için ge- Umwni vekaletname, umumi adedi ne olursa olsun maktu olarak 
cenin bu ilerlemiı saatinde pek makbuz, urnwni ibra, tahkimname· 50 kuru~ harç alınacaktır. Yukarı
tenha olan bu caddeyi seçtiın. Pi- lere, ölüme bağlı tasarruf senet ve da yazılı hususlar haricinde rnuka
yesteki Danimarkalı prens rolünün mukaveleleri, ölünceye kadar bak- vele feshinde her imza için 60 ku
icap ettirdiği hareketlere büyük ma, kaydı hayatla irat bağlanması, ruş, ancak bir borç veya değeri bel· 
bir sahne a~kıyla kendimi kaptır- tahsisi aile vakıfları, evlat edinme, Ji bir taahhüt ikrar edilirse ona gö
dığrm zaman, bu hareketim yanlış karı koca mallarının idaresi, hibe, re nisbi harç alınacaktır. 
bir şekilde tefsir olunarak buraya taksim ve ifraz ve bunlardan rücu 
getirildim.,. ve bunların feshi hakkında ve bun· 

Fc. ... Jt yapılan tahkikat netice· lann teferrüatına dair bütün senet, 
sinde ibu hadise kahramanının ~avele ve kağıtlardaki her imza· 
''Hamlet,. kahramanı olmadığı, e. dan ve mahfaza içinde saklanacak 
ıasen uzun seneler.denberi bu has- kıymeti belli plımyan her emanet
talıkla maliıl bulunduğu ve 1923 ten ve Noter tarafından resen yapı· 
senesinde umumi yerlerde hayasız- lacak zabıt varakalarından mak
ca hareketler yapmak suçundan tu olarak 200 kuruş alınacaktır. Hu 
tevkif edildiği, 1932 senesinde de -----...... --:------

ikinci bir defa ayni suçtan mah- 250 Bin liraya 
k\im olduğu mey.dana çıkmıştır. 

Ermeni prens, kendisinin suçlu al 1 na n b İ na 
clmadığma ve ancak .aahne aıkı 
ne o uygunsuz vaziyette bulundu· Komisyonun tetkikleri 
ğuna dair uzun bir nutuk vermesi- devam ediyor 
ne rağmen, Fransız polisi hakkın- Flındıklıdaki Satye binasının sa· 
daki tahkikat evrakını ikmal tılması dolayısile elektrik idaresi 
ederek, sahne aşkıyla yanan bu ile Denizbank arasında çıkan mese
kahramanı adliye.Ye sevketmi~tir. le Nafia müdürlüğünde kurulan ko· 

Mesut bir evlenme 
:Memleketimizin tanmın:ş ecza· 

cılanndan Nizamettin Diler, bayan 
Rana Gedizle evlenmiştir. Bu ak
ıJ<im Tokatliyan salonlarında tesit 
edilecek olan bu mesut evlenmede 
gençlere ebedi saadet dileriz. 

misyon tarafından dün de tetkik 
cdilmistir. Komisyon azası binayı 
nözden geçiımistir. 

Komisyonun vereceği karar Na· 
fia vekaleti ile Denizbank urnwn 
müdürlüğüne bildirilecektir • 

irouırttonı amca 
daıDgaç 

Kavakta iki motör 
çarpıştı 

Evvelki gün sabaha karıı R'u. 
melikavağı civarında bir deniz ka
zası olmuş, 100 tonluk "Aslan,, 
motörü ile Karaağaç motörü çar
pışmıştır. 

Kaza neticesinde "Aslan,, mo
törü parçalanarak batmış, kapta· 
nı ile iki tayfası o sırada ilk posta. 
yr yapmak üzere Kavakta bulu
nan Şirketi Hayriyenin S4 numa
ralı vapuru tarafrndan kurtanlmış 
tır. 

Kazarun karanlık ve sisten ileri 
geldiği anla§ılmıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir . 

Ticaret Odasmda seçim 
Ticaret Odası intihap heyeti, O

da Meclisinde münhal bulunan 
dört azalık için yeniden seçim ya· 
pılmasıan karar vermi~tir. Seçim 
gelecek hafta yapılacaktır. Bunun 
için Oda meclisine seçmek ve se. 
çilmek hakkını haiz olanlar ilan e· 
dilecelttir. 

Ereğlide şil 
beklemiyec 

Ereğlide büyük facia}: i', 
fırtınanın zuhınundan iki dl 
Ankarada lktisat vek!lt 
komisyon taoplarunış bul 
Bu komisyon, kömür 

!imansızlık yüzünden b; 
cia olması ihtimalini g .. 

tarak kömür havzasında 
nöbete girmesi usuıo.nnıı 
. ·ı malUU, kömürün verı 
~ün evvel vapurun Bo 

:<ömür alması, bir va~ 
alma işini ikmal edeceli 
ğer vapurun boğ~n -~ 
lepler için Kavak liın3JlP"". 
me limanı olarak tayini . 
vermişti. Bu kararlar verili' 
te arzedildiği günün ak~ 
de fırtına çıkmış ve 
vukua gelmiştir. 

Öğrendiğimize göte: ~ 
Jeti komisyonun verdıi~ 
rı çok yerinde görerek b\ııı' 
tir. Kömür havzasında 
tertibat alındıktan sonra 
tatbikine geçilecektir. 

--o--- ' 

Hamallığa~ 
olanlar çog "' 
Münhal olmadı~ 

müracaatalr redd 

İstanbul Belediyesinde:I. 
a.de almarak yapılması . 

lan işlerden hamallık ~ 
lan müracaatlar son . ;1'_ 
kadar çoğalllll1tır ki ~ 
dar bu derece fazla ııı •f' 
d .•.. 1 ·· tür" ;aetedi er goru mu§ . 
sat müdürlüğü yaptı!1 ~ 
neticesinde İstanbul b• tjP 

ihtiy•Ç lerinde kadroların dl' 
la olduğu gibi ıimdi}'C kJ eC 

edilenlerden maada naııı' , 
kaydedilenlerin ıniktarıııııs ıılf 
tiyaçtan çok fazla oıdui"' 
ğilse üç misli butundui"~ ~ 
müş, bundan dolayı art!' ff"'w· 
kaydedilmemesine 'karat' tıe~ j 
tir. Çünkü, bu natnı~ I"' 1 

. . . eıerııı 
yerleşmesı ıçın sen 
lazımdır. ,;f 

Yapılan tahkikata, ~ tı'f 
kadar fazla müracaata ,e ' 

dur: ~/, 
Her sene Anadoluda.rt P"' f 

çimento fabrikaların.da .to ~ f 
de çalışan işçiler f ab~e~ 
banka devrinden sonra 

1 .,il 
olması sebebiyle baına~lı~iııf.J 
muşlardır. Kış dolayısı)' ısıi1 T 
azalmasının .da bunda a 
anlaşılmıştır. ~/. 

Or' 
Maamafih yazın bu 111• doJJ!:J 

rın köylerine dönrnel~rı ,,il 
namzetlerin birdenbire tpır 

· ·ıcn şimdiye kadar edını 

lerle bilinmektedir. 
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veç ·ı -- -1 e Ticaret 
anr 1 

lun A k aşrn ası 
ara81~dara~a iki taraf 
~~. 20 ~.ı\.. ımzalandı 

to!'tl t_. A.) - Öğrencli-
tt. aııı,._ eçıe Yeni ti 

lll!id ~ları caret ve 
~ ttııı_ det~nbeti :dl hususunda 

e eltte <>lan nkarada cere
Uıı tegbit ~Uzakerat neti,. 

~- e;rareYn ~ olan. nıetınıer 
~~ h ~Ur. l\n.ı urahhasıannca 
1 h e~Uıı.c aşnıalar icra ve-

"'<l.lllıll e tasdik 
r o1ıtı Usan.ı 1939 . z • nıUteakip 

kona alt liıere t.arıhiııden nıu-
~ a~a.ltttr, llleriyet nıevkü-

.iıı. h~~alar es 
aııJ deıı 8alti.:S itibariyle ha-
ta~alara ın:lnıuş bulunan 

~Cle..ı · .ı\.ııcaıc hu §abih bulun. 
111 ., !çı- h ııusi tak 

reııış . <ll er iki as nıua. 
ıı:~tı.ı;n1ltanıar tchUk~etçc da
~elli . llllnı derpiş o

.de &ııJa§ln 
cere alar hUku 

e~t Yan ede ınlen dahi-
lat ; teshıı zı cek karştlık!z nıü

e\'ıi:ıd IUııında eski la aa... e cu h an Ş-'<IQ ın U ' 
illa a tera}{" rıyet merkez 
i ~llkıa?'ınnı. Uın etnıiş olan !s. 
aıac lıııı ec1Jıll:ıi ayrı bir hesaba 

Uba .. llklar ı ş buıunnıaktadrr 
~ 'ô.a sve · · 
t. 't.tır. ~ edeceğı t~~~- Türkiyeden 
\. 'i~.ltı. 'itıd Ca anı~ utun ile eritile-
"lt'tJ,,_ an .. şınaıarnı nı.e . , .,,~ oııce t nye. 
'ti \11 ... Olan ın svcçten Yola çı

l'eu l "'lllg " allar d .Ye lt~- <ıesab a, bedelleri 
'lill eıı.tı illa Yatınltnak su-

li a lk ~klerdir, 
Pos/a~Yoalrını 

a ıdare . 
S f Si 

t;au a acak 
ar 1 o liradan 30 

~!~alkın ~~a kadar 
~,_"a VeJt~ . radyo .. ;ar ii •. ~letı tarafınd- tenunı için 
il"'. ~rıncıe an \' ·ı 

ıı ~ıeıctetj. tetkiki erı en 
• ı ·1' ır, ere devam -
~ı ·u~ e 
tttı ~b um llliid.. .. 

i§lir. Ul P.1':r. ~ .~~afeddin, 
~~<ıla~· ~ltiği bir kudu:u Mazha
\_ı~iı-, ~ '~ın üç ın ornısyon halk 
"<ltlar ~"tunlar 10 l'ocıeı tesbit et-
~ "'t ıla ıradan 30 . 
~ ~ia . r:ıktır. lıraya 
}'oı~~IJ():~al7ti, bu h 

'<lll 'llıerıne ususta veri-
''ıı b ~etirtiJ '. derhal halk 
irı. tı ış . rnesıne k rad-
"'<ll'esılli idareye ! arar verrnis 
i~1'eıefon ~enıUr et~:~bul telefo~ 

.ıı tQ ldares· şır. 
llıasıar ltıasıara ı. 1:'1dyo getirtmek 
Urıaıat neticesi~ınşmiştir. Bu te-
"'·- Ya" 1 e &eni<: . 
'llfdıuı h ... ı acak ve .. ~ tnıkyasta 
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Esnaf tarafwdan Çürüğü çarı'ğı ile alınıp elenerek fiyatlanaınlan yaş j'tmi~lerin fiyatları göz korku-lacak kadar yüksektir. 
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Meyve bahalılığında 
düşen vazife 

hale 
Halk, çürüyüp dökülen, ezilip bozulan 
malların da parasını vermeğe mecbur ! 

M EYVANIN pahalılıimda.n ıildyet edilir dnmlur. Dlln Ha.
her, bu sütunun yanında, tiç siitunnnu bu meseleye ayır. 

mı, ve önüne geçmek ~&relerini a.raJtırmı~tı. 

Meyva ucuzluğunu temin efmek, fiatm ylikselıneslnl lcab et
tiren maddeleri tA,ker tıeker gözden getirerek bunlan yarata.n va.
zfyetleri önlemek demekse bir nokta üzerinde de ben duraca.-

AIAkadarl.ar, malların mUstabsll elinden tasnifsiz 
gelişini, gezici esnafın azlığını ve nakliyatın güçHl
ğUoü pahalılığa başlıca sebep olarak gösteriyorlar 

iım· 
Meyvan.m. pa.halı oluJu, ht&nbul halkmm yllzde seksenini 

manavlardan uzaklaştmyorsa, bonon sebebini doğrudan doğruya 
mtt.sta.ıısllde ve müta.bsllln fena hareketine göz yumar bir tarz. 
da hareket ettiğini öğrendiğim.iz hal hakem heyetinln ihmalinde 
aramamız doğru olur. 

Bize bild,lrildlğine göre, kiraz, üzüm glbl kölelere istif edf. 
terek hale BeYkedilen meynJan hal hakem heyeti "gözle görül
mlyen,, elma., annud, portakal, mıuıdarina gibilcrlnl de ''görülen,, 
dJye ikiye taksim etmiştir. 

Pahalılığı doğuran flebeblerln başında bu taksbnin büyük bir 
ali.~ı olduğu kanaatbıdeylz. 

Hal hakem heyeti gözle görülmeyen ma.lla.nn iskandil ıııure
tile muayenesini yapmakta.dır. Bu kabil meynlar istiflerinin, 
bu ~kilde, ü&tü gibi, altı da gözden gc~irllebilmekte ve neticede 
bozuk bir salkun bütün küfenin reddini ica.b etttrmektedJr. Ala. 
Fakat "gözle görülür'' tasnifi içinde bulunan me)'\·a sandıklarının 
muayeneleri yalnız sa.nd.ıklann tiat kapaklan açılarak bir göz at
mnlda yapılmaktadır, 

İddialar haksız ve ga.yrivarid sayılamaz: hu sandıkların al
tında bulunan mep·alar da ütünde bulunanlar ~hl ııağlam mı. 
dır? 

Umwniyetle yaş meyvacılarm ld<llalan ,u: "Sandıkların 

altlan bozuktur. Bozuk çıkanla.n tartıp, !la.tını sağlamlımna 

yüklüyoruz. Neticede fiat yükseliyor. Bu yükcıek flata tablatl
le kimse yakla.'10-ıyor. Mal blrk~ gün daha dükkanda kalıyor. 
Aralannda bozulanları oluyor. Onlan da atıyor ve flatm1 sağlam
Ja.rı üzerine ekJfyoruz. Zaten yüksek olan fiatmıız bir kat daha 

artıyor.,, İ 
GörtiHiyor ki, meY''& flatlarmın yüJcs.cJmeslnde küçük ihmal· 

lerin büyük t~lrleri ,·ardır. f 
Hakem heyeti, sandıkların yalnız füıtJerlnclen bakacak yerde 1 

bazdannm yanlannda.n, baz1Iannm altlarmılan baksa hakikati ,1 

1 anlıyacak ,.e bale bozuk gelen mallan müstah~llc iade edecek, 
ı onun da gözü falta.şı gibi açılarak işine hile kanştmna.maya az- ı 
1 medecektlr. 
i Bulgarista.nm bile kolaylıkla tatbik ettiği bu usulü haJimfaln 1 

başaranuyacağma hükmetmek ııafhk olur. Sandıkta bir tek bo. i 
xuk - gözle görülmlycnJcrlnde yapıldığı gibi • reddi ica.b ettirme- i . 
il, müstahsil yola getirilmeli ,.e halka ucuz mey~a k-m-1-nin-in_b_u_i=:: 
basit çaresi hemen tatbik sahasma konulınalıdır. • 

n. ---... _ .............. _ . ._.. ______________ .. 
Almanyada yaphrrlan gemiler 
"EtrUsk,, un sefere çıkmasma müsaade edildi 

Almanyada yapılıp geldikten son- kat başka tezgahlarda yapilan 
ra, bir iki sefer neticesinde, sürati 
azalan "Etrüsk" vapurunun vaziye. 

tini tetkik için iktisat vck8.leti ko
misyonu çalışmasını bitirmiş ve ra
porun hazırlanmasına başlanmıştır. 

Konıisyon, yine Almanyada, fa -

"Trak" ve "Sus" vapurları üzerin -
de de tetkikatta bulunmuş ve mu
kayese yapılmıştır. 

"Etrüsk" vapurunun, tetkikler. 
den sonra bugiln Meı·sin seferine 
çıkmasına milsaade verilmiştir. 

•• t ,,. • , • , • ' 11' • • .. -!' • • ... • 

Belediye sarayı 

Yaş meyva esnafının vaziyeti 
ve kabzımallann vilayete vaki şi
kayetleri münasebetiyle yaptığı. 

mız neşriyat sırasında ileri sürdü
ğümüz tedbirler esnaf arasında bil· 
yükbir alaka ile karşıland1. Bu 
tedbirlerden bazıları, mevcut şika
yet mevzularını önleyici mahiyet
te görülmekte, bazıları da mühim 
sebeplerle tenkid olunmaktadır. 

Bahçrvanlar ve ya~ mcyvacılar 
cemiyeti ile yapılan temasta, bazı 
yeni dertler de meydana ç.ı'kmış o. 
luyor. 

En mühim dert nedir? 
Cemiyetin salahiyettar erkanın

dan bir zat bize önce şik~yet ze
mini olan ha.diseleri şöylece izah 

ediyor: 
''En mühim dertlerimizden biri, 

her şeyden önce müstahsilin, ken· 

di zararına olmasına rağmen stan
dard işinde oynamağa kalkııtiğı o. 
yun dur. 

Eskiden Peşekar .denilen bir iş
çi sınıfı vardı ki bunlar malları 

standardize ederler ve böylece 
sandıklar veya sepetler içine kon
muş mallan ta~mif ederek esnaf 
eline emin bir şekilde gönderir· 
lerdi. Şimdi müstahsil küfenin, 
sepetin veya sandığın üzerine iyi
lerini koyup altına kötülerini, çil • 
rüklerini istif etmekte ve böylece 
meyvacdarın eline gelen mal 
mühim bir kaç netice vermekte
dir. 

Evvela, esnafta emniyet kalmı
yor, saniyen çürük ve fena çıkan 

aksamın parası sağlam kısmın ü
zerine yüklenerek fiyat artıyor • 

Salisen halk bu malları tutmu
yor. 

Filhakika halde bir hakem ko. 
misyonu vardır. Bu, müstahsilin 
zararına olarak, bozuk gördüğü 

malı reddeder. Ancak, elma, armut 
gibi sandık veya sepet için.de bu
lunan bazı mahsulün bc:z:uk olup 
olmadığım tayin güçtür. 

Bu şerait altında yaş meyvacı, 
bu sandıkları boşaltamaz, boşalta· 
mayınca da yukarıda söylediği

miz gibi çürüğü, çarığı beraber 
alır .. 

Dükkanında tasfiye yapar. Me
sela bir sandığı beş yüz kuruşa al
dı .diyelim, sandıkta 20 kilo elma 
vardır. Kiloou 25 kuruştan alınmış 
demektir. 

Bunun içinden 5 kilosu çürük, 
ezik, kötü çıktı .. Bunları ayikla
yan esnaf (125) kuruşu diğer 

sağlamların maliyetine cklemeğe 
mecburdur. 

Bittabi 30, 35 kuruşa sahlacak 
bu elmayı biz 50 kuruşa almak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Esnaf 
ne yapsın?. 

Kooparati:flerin faydası 
Şimdi meyva ve sebze koopera

tif teşekkülü bu işi üzeı ine almış 
bulunuyor. ·Teşekkül henüz nü. 
ve halindedir. Eğer bu iş ilerlerse 
- ki ümidimiz böyledir - bu ~ak

dirde esnafm eline mallar elenmiş 

olarak geçecektir, 
tzmirde üzüm ve incirde böyle 

yapılıyor. Bu takdirde meyva fi
yatları kısmen ucuzlamış olaca!<

tır. 

Bulgaristanda mesela yüz kap 
içinde bir kapta bir fena mala te· 
sadüf edilince yüz kap malı bir.den 
refüze edilmektedir. Müsadere, 
dökme bu hesaba dahildir. 

Nakliyat işi 
Nakliyat işi en mühim davadır. 

Cemiyet, arabacılar cemiyeti ile 

görUştü. 

Bir sandığı dahi en uzak yere 
kadar taşıtabilecektik. Fakat bu 
işin çıkmaza saptığım gördük. 

Sabahleyin yükledi~iıniz, ak
§ama mal sahibine gidiyor. Yollar 
bozuk olduğu için araba sallantı. 

sına uğrayan mal yerine vasıl al
madan yüzde lurk fira veriyor. 

öyle yollarımız var ki araba 
geçmez, hatta sırtta yük taşrnmaz, 
yürünmez ve böyle yollarımız çok

tur. 
öyle yokuşlamruz var ve bur:ı· 

lar o kadar kesif halk yığmI ile 
doludur ki bunların nasıl alış ve. 
riş ettiklerini düşünmek bile in
sana üzüntü veriyor. Halin kar
şısında bir Devebağırtan yokuşu 

vardır. Sabahları gelip burayı gör
meli ... 

Eğlence yerleri zararda imiş 
1 STANBUL Beled.iyesl için bir be. 

led.lye sarayı: ın,ası tasaVl'llrların

dan ve hatta kararlarmdan bahsedJldiği
ni elbette okumuşsunuzdur. 

Onlara. da. İtalya.da serbest~e hareket halc
kı yerilse bari de fit olsalar! 

E GLF.NCE yerleri ı:arar ediyorlarmış. 
Valiye şikayet etmişler. Artık rok 

oluyonız doğrusu. Vali, halkı zorla. eğlen
direcek değil a.? 

Gttıcıl flldr, enfes proje doğrusu. Bize 
burMı değil şakası liizon: Türbe kllI'~ıcıın
da eskt bir konak artığında oturan beledi
yeyi oradan blr saraya geı;lrmek isabetli 
bl:o hareket olur, ama: 

Bu yollara bakılınca, tstanbulun beledi. 
YC<'Ulk bl\knnmdan umumi manza.rasr ~öz 
önüne getiriline<', bugünkü belediye bina
sı olan konak zaten sa.ray görünür. 

Uııt tarafı :ıimşlr tarak olmaz mı? 1 

ispanyanın vaziyeti 

Bir sandal çalınmış 

K ASIMPAŞA l'tkelesinde sandalcılık 

yapan İsme.il polise müracaat ede
rek Mevli'ıd adında. birinin 3277 numaralı 

sandalım çaldığını söyleınl5. 

Acaba Me\•Jiıd, ayakl<abıya al-em olan 
11alapuryayı, kundura adlarından biri olan 
sandah hakikaten ka\•af l~i bir fotin mi 
sandı nedir? 

ikinci nevi ekmek 

B ELJ<~DİYE, sert buğdaya mısır unn 
kanııtırmak suretiyle ilı:lnci ned 

('lonek bazırlıunı,. l•'akat, yapılan tecrübe
lerde bunun gıclai kıymeti halı olma.'tma 
:rağmen k&barma.dığt göı:ülcrek va.zgeçH
miş. İkinci bir ~e5nl tutmağa. karar Yeril. 
mı,. Bugün de bunun tecrübeleri yapılacak
mıı,. 

Ne hacet bu mesaiye? 

Esnaf mallarını götürürken ne 
çekiyor? Bu yollarda el arabalart 
da işlemez. Anı;ak miitev4lzi bir. 
yük, insan arkasında çıkabilir, 

Haller teşkili 

Mevzii küçük halcikler mahiye
tinde pazarlar tesisinin mutasav· 
ver olduğunu öğrendik. Bu fena 
bir hareket değildir. 

Gazetenizin de bu teklifi çok 
yerindedir. Ancak bu, işin bir kıs
mını telafi eder. 
Yemiş biraz iştiha işidir. Kapı

nızın önünden üzüm, mandarina, 
portakal ve saire geçerken almak 
istersiniz. işte müstahsili Ye müs .. 
tehlik arasındaki elleri tatmin 
edecek tezahür de budur. 

Bu da ancak seyyar esnafın ço. 
ğalması ve dolaşabilmesi ile kabil· 
dir. 

Bir çek yerler.de el arabaları 

faydalı olur. Teklifiniz veçhile de 
bunların temini çok doğru olur. 

Ancak mesela Zeyrekyokuşu 

gibi, Yüksekkaldırım gibi yerler 
vardır ki buralarda insan gücün
den başka bir vasıta bulmak müm 
kün olamaz. 

Böyle istisnai yerler için müsa
ade olunmak gere'ktir. 

Garip bir nokta 

Deve ile nakliyat yapılan za ... 
manlarda dört yüz .dirhem elmayx 
20 kuruşa yerken ayni toprağın, 

ayni yerin, ayni mikyasta elması .. 
nr kilo olarak 50 kuruşa alıyoruz. 

Bunun sebebi nedir?. 
Hayat pahalılığı budur bizce "' 

Bunun sebebi malın kıymetlenme'" 
sinde, talebin fazlalaşmakta, istih· 
salin yokluğunda, bilmem vergi 
vesa ire işinde değildir. 

Bu birinci derec~e malların 

tasnif edilmeyip müstahsil elinden 
hile katılarak gelmesinden, sey
yarların mal almamasında, malrn 
elde kalıp çürümesinde ve nihayet 
nakliyatın güçlüğündedir. • 

Kilosu 25 kuruştan alınmış ve 
altı üstü bir Amasya elmasını, 

alıcının dükkanına kadar hiç bir 
sarsıntıya uğramadan ve yani fire 
verdirmeden gönderebilsek, bu 
malı 30 - 35 kuruşa yeyebiliriz • 

Halbuki şimdi halk, çürüyüp 
dökülenlerin, ezilip ve bozulanla... 
rın parasını vermeğe icbar olunu· 
yor. 

' işte yemişlerin pahfölaşmasmın 
en büyük sebebi budur. 

Tavsiyelerinizin, tedbirlerinizin 
ve dileklerimizin bir an evvel hu
sulü mühim bir noktayı hallede

cektir. 

-... •ıek_ .• 'e gece na 
llıere h Yarı 'P Pra-ı 

areket edecekt. 
ır. 

L o~·DRAD.\N v~rllen bir habere nıı
zaun İtalya Almanyayı İspanyada. 

serbest bıra.kacakmı,. Fakat tspanyollarr 

Bl!lnmez ki, ~O<'uk ara.balarmdan, 'blo;ik
letler<len, otobü" telcerlekJerlnden, fıçrlar. 
dan, sanclıklardruı olur da. ni.cin sandaldan 
seyyar ı,porta olmasın r 

Elanek kabarmıyomıue, ne :r:aran TilJ', 

tek ucuz olsun, halk onu okşa.ya ok~aya 
pufla böreğine teYlrlr, merak buyurulnın

'm ı"~ 

Müstahsil daha çok 'kazanacak, 
komisyoncular daha fazla iş yapa· 
cak, işçiler daha artacak, halk da .. 
ha fazla istihlak edecek, mal daha 
çoğalacak ve böyl.ece zinciı1eme 
memleketin r.ıilii ~ervet.1erinds 

biri artacak, 
caktır.,, 

kazananlar çoğala-



Senelerdir Belediyenin görmediği 
Cihangir sokakları 
nihayet yapılıyor 

Belediye Reisi vaziyeti görünce 
yolların süratle yapılmasını . emretti 
.Vali ve Belediye Reisi LCıtfi derek yaptırılacak .elan yeni bina 

Kırdar dün Cihangiri gezmiş .c
radaki caddelerin bozuk halini tet
kili etmiştir• :Bu suretle, Cihan· 
girlilerin sene!erdenberi şikayet 

ettikleri ve gazetemizde daima 
belediyenin dikkatini çektiğimiz 
bir vaziyetin önüne geçilmek için 
teşebbüslere girişilmiş bulunuyor. 

Vali Kırdar, Cihangirdeki yol 
ihtiyacını yakından görerek, der. 
hal ana yolların yapılmasına dair 
emir vermiştir. Bu arada Havyar 
ve Yeniyuva caddeleri ile Gü· 
neşli sokağın inşaatına hemen ge
çilecektir. 

Valinin Kadıköydeki 

tetkikleri 
Lutfi Kırdar, evvelki gün de 

Kadıköyüne giderek meydanın 

tanzimi etrafında tetkikatta bu
lunmuş ve alakadarlara talimat 
vermiştir. 

Vali, Kadıköy HaI'kcvine de gi. 

işi ile meşgul olmuştur, Yeni 
Halkevi binasının inşası için pro
je evvelce yapılmış olduğundan 
keşfinin hazırlanması hususunda 
fen heyetine tebliğat yapılmıştır. 

İnşaat yakında ihale edilecektir. 

Taksim meydanı 
Yeni valimiz, vazifeye başladı-, 

ğ1 ilk günlerde Ta'ksimde, umumi 
helaların kaldırılması için emir 
vermişti •. Fakat o civarda baıka 

hela olmadığı için bu karar şimdi
.r~ kadar tatbik edilememiştir. An. 
cak, yeni bir yeraltt heHisı yaptı
rıldıktan sonra bugün'kü umumi 
hela yıktmlacaktır. 

Taksimde yapılacak yeraltı he
lalarının inşaatı 7300 liraya dün 
müteahhide ihale edilmi§tir. 
Yakında inşaata başlanacaktır. 

Ondan sonra Taksim meydanının 
tanzimi için hazırlanan projeye 
göre faaliyete geçilecektir. 

Devlet Ştirasına 
aza seçimi dün 
Mecliste yapıldı 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyük! Bundan sonra cenaze nakline 

Millet Meclisi bugün Faik öz- mahsus beynelmilel itilafa iltiha
trakın başkanlığında toplanarak kımıza ait 'kanunun birinci müza. 
Ofun Torel köyünden Kvırcık o_ keresi yapılmıştır. 

ğullarından pehlivan oğlu Meh- Büyük Millet Meclisi pazartesi 
met Ersoyun ölüm cezasına çarp· günü toplanacaktır. 

tırılması hakkındaki mazbatayı Devlet Şurasına aza seçimi 
tasvip etmiş ve ve Türkiye • AL Ankara, 20 (A. A.) _ BüyUk 

manya ticaret mukavelesine mü - .Millet .Meclisinin bugünkü toplantı
zeyyel itilafın tasdikine, Riyaseti srnd:ı ~firayı Devlet Reisliği ile be
cümhur teşkilatı hakkındaki ka- şlncl daire :reisliği ve on fizıilık için 

nunun bazı maddelerinin değişti- yaptlnn seçim neticesinde, Şürayı 
rilmcsine ait kanun Hiyihalannın devlet ı·eisliğinc şurayı devlet tan. 
ikinci müzakerelerini yaparak ka· zimnt dairesi reisi lsmail Hakkı Gö

bul etmiştir. reli, beı;inci daire reisliğine şürnyı 
Gene bugilnkün toplantı.da ikin- devlet fıziı.sından Salahaddin Oda

ci müzakereleri yapılan kanunlar başı ayrılmıştır. 
arasında askeri memurlara ait 

Azalıklara da şurayı devlet baş-
1455 numaralı kanunun beşinci muavinlerinden Talfıt Balkır, sabık 
madesiyle zeylinin değiştirilmesi valilerden Naci Akbay, Ankara hu
hakkmda1d Hiyihanın müzakere- kuk mahkemesi reisi Naili Tczgö
sindc söz alan hatipler, kanunun ren, dahiliye vekaleti teftiş heyeti 
11 şubat 193 7 tarihli ve 3128 sa. reisi Tnlfit Hıtay, dahiliye mlifet. 
yılı kanunun mer'iyete girdiği ta- tişlerlnden Ali Server Sumer, Nafia 
rihten itibaren mer'iyete gireceği- vekfllctl teftiş heyeti reisi Şefik ö
ne ait ikinci maddesi hükmüne iti- rlim, maliye hukuk müşaviri Ke _ 

raz ederek. maddenin. tadil.ini gö-ı mal Arar, şürayı devlet başmuavin
zeten takrırler vermışlerdır. I ]erinden Memduh ôzornn, r.T. T. 

Milli Müdafaa encümeni tekrar umum mUdürlüğünden mütekaid E· 
tetkik için mezkür maddenin encü· dib Cemil Oyhun ve nnfia vekiUeti 
mene verilmesini istemiş ve bu ta- hukuk müşaviri Avni Turcl scçil-
leb kabul olunmuştur. mlşlerdir. 

Memel nazileri 
Alrr...anyada askeri taİim 

görmege gittiler 
Kaunas, 20 (A.A.)- Kahve· 

rengi eömle'kliler, hususi kurslarda 
askeri talim görmek üzer:: bugün 
Memelden Almanyaya hareket et· 
mişlerdir. 

Çek - Leh hu
dudunda hadise 
Lehlilerden bir ölU, iki 

yaralı var 
Vnrşova, 21 (A. A.) - Ciezyn 

mıntakasınd::ı Çek milisleri 18 ikin_ 
~IkAnunda Liznla ci\•annda glimrük 
muhafaza tcşkilatmın bır devriyesi
ne taarruz ederek iki k4}iyi yarala~ 
mı§i&rdır. 

20 lklncikanunda Ligotıı ~ Gorna
da Çek milisleri ormanda bir eve 

Mısır Kralı 
Halife 
ilan edildi 

Kahire, 20 {A.A.) - Höyter a· 
jansı bildirıyor: 

Kral Faruk bugün camide büyük 
bir kalabalık huzurunda Halife ilan 
olurmuştur. 

Mera imde, imam Yahynnm oğ
lu Emir Hüseyin ile kral lbnissuu· 
dun oğlu Emir Faysal \ 'C Emir Ha· 
lid de hazır bulunmuşlardır. 

Bir haftada 57 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 20 (A. A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza lc§
kiliı.tı, elli yedi kaçakçı, yedi yüz 
altmış bir kilo glimrU.k kaçağı, iki 
yüz on beş kilo inhisar kaçağı, be§ 

bomba. nlaı1tk içinde bulunan asker- yüz kırk Uç gram uyuııturucu mad. 
lcrdcn birini yaralamışlardır. de, yirmi beş bin yüz otuz allı def

• te~ hareketleri tlzerine Po_ ter sigara kağıdı, otuz türk lirnsı, 
Jonya makamları muzır addedilen on dört kaçnkçı hayvanı ile on bir 
500 Çeki hudud haricine sevkctmiıı- ~mermi ele geçirmiştir. ..... 
lerdir. 

Günde kaç 
l3izim ra;metli :Alakavu&u, bil. 

mem tanır mıydınız? istınbulun 

en çok irad getiren &emtlerinde 
bir kaç tane kiralık evi - o zaman 
İstanbul tarafında apartımanlar 
yoktu - bulunduğu halde kendisi 
için para sarf etmesini hiç sevmez 
ve ancak kiracılarından biri ye
meğe davet ederse o vakit karnını 
.doyururdu. Davetlerin arası uı:a

dı,ğı gUnlcrde de oturduğu yerde 
aç kalır ve ancak açlık canına tak 
dediği zaman - gündüz olsun, ge

ce olsun - kül üzerinde kuru boğa ça yaptırır, cnu yerdi. 
Böyle, kesesi dolu, fakat ken.di kendine kar§ı cimri a

damlardan hala varsa <la, bereket versin, azdır. İnsanların 
çoğu günde bir veya bir kaç defa yemek yer. Ancak insanlar 

arasında yemeklerin sayısı hakkında hala bir ittifak hasıl 
olamamıştır. Kimisi günde bir defa yer, kimisi gün.de iki defa 

ya sabah ve akşam, yahut öğle ve akşam .. Bir çok kimseler. 
günde üç defa yerler. Dört, beş defa yeyenler de vardır. Ba

zısı da durmadan yer yahut çöplenir . 
Bunların hangisi doğrudur? Günde kaç defa yemek sağlığa 

daha uygun f;Clir? 

Doğrusunu isterseniz, her iklime, ve herkese uygun bir kai
de sörlemek kabil değildir. Yemek ihtiyacı, bir kere iklime ve 

mevsime göre değişir. Soğuk me\11iınlerdc \'e .soğuk iklimlerde 
insan daha ziya.de, kalori sarf ettiği için daha ~ok ve daha ı1ık ye
melidir. Ondan dolayı 5imal taraflarında soğuk iklimlerde yaı:ı
yan insanlar daha çok ve daha sık yerler. Mesela Ahnanyada 

• büyük harbden çok önce, bolluk zamanlarında _ üniversite tale
besinin sabah ve öğle yemeklerini tıka basa yedikten sonra da f. 
ki ders arasında - ccblerinde getirdikleri - ufaktefek şeylerl iş-

defa gemeli 
Yazan: Dr. G· ! 

tahl& yediklerine, Avrupanın cenub taraflarmdan ıe 
hancı arkadqlan çok dikkat ederlerdi. . .. .,cı 

Sıcak iklimde ve mcak menimde insanın ycınek ihti) 
dığı ıibl. hazan da gUçl~ir. Yenilen yemeklerin i:c- )'il uıı 
cak döküntillcri hazım cihazında uzun zaman kııtır.. <>_ıı 
sıcak mevaimlerdc yemeklerin sayamı azaltmak daha do~ 

Ayni iklimde, çok sebze yiyen, çokça et yiyebllenlerd ıı 
Bık yemeğe muhtaçtır. Çünkü ııcbıe yemekleri insanı ette ıı• 
az besler, hem de onların işe yaramr.rncak döküntüleri 4J 
dır, çabuk çılı:anrlar. W• ~ 

Gene ayni iklimde yemek ihtiyacı yaııa göre degış~r. tJt; 
ların vücudu daha çok iıliyerck, vücudun hacmine .~l'f!C fi. 
kalori sarf ettikten ba6i:a., bir taraftan da vücudun bu)-uıııflll,.ı' 
ihtiyat gıda saklamak lazım olduğundan çocuklar oıgun lt 
den daha çok_yemelidir. ~,,t1 

Buna kaf3ılık yaşlı lnsarwn gıda ihtiyacı azalır. GCll r/ 
olgun kimselerden daha az miktarda yemelidir. Fakat rae~ -,1 
ler de yediği yemeklerden, gerçekten &'lda olarak, istif~. t fi 
liyeti de azalır, bir taraftan da baı:mı güçleşir. Onun ıçitl~' 
adam her defıuımda miktarca aı yemekle beraber, günde ~ 
defa yemeğe muhtaçtır. . ııtP9 

Şifman adamla, zayıf adamm yemek ihtiyacı da bır 0 ~ 
iyi ıtişınanlatacak yemek usulU sık l'Ik yemek olduğunde:' 
adam !!emirmek igln gilnde hiç olmcM dört defa .:re~.eU~e~ 

Daha sonra. "Blı§man'ın deret:esi de yemek ihtiyacı t f 
• " ·&bil 

çok te!!ir eder. Hiç çalıı;mıyan bir adamla çok galışan ) 0-
rUyen bir adamın yemek ihtiyacı farklı olur. Çalışan. ç i,,f 
rliven adam sabah kahvaltt~ı ile öğle ve aqam yeıııeJı:lC 
b~ka bir de öğleyle ak§am arasında yemeğe lhtiya( duY-'~ 

Buna karşılık, hiç çalı§mıyan kimseye bir sabah kalı 
ile iki yemek yeti§ir. Sabah kahvnltısını da kaldırabilir· ·"'" 

'ie' Yalnız, kndınlar müstesna, onlar her defasında az dl-1 
rlnden daha sık yemeğe ihtiyaç duyarlar. Kadınlar için !kiti 
valtısı da Cazla gelmez. 

•• 

DAN, Udi ESAT SALiM, Çöl 
FİYATLARDA ZAM YOKTUR. TELEFON: 

~~ıoouıııııı~mııımıı111ımıııım~ın .. dıı n~oomı~--• mmmımııımıuım 1 

I r Babalarının Namus ve Şerefini, kendi aşk ve hayatlannı kurtarmak için çarpı~ 
~ 4 gencin müthiı ve heyecanlarla dolu macerası I 

-~;s~§~#. 4 Namus Bekçis 
, 1111)1 ·i''!'"i1'·1::.1 1,· ,1'111•',iı:'" 11 1 ı· 

" • j 1 •.• 1' ı 

• :•:m::§ti11ım:--:::ı-..:m::-.?W!ftft!!!!l!lllim:::HtP.!!::r.=::::=:=ı:.:a5:-.:::;Hr:m:!!!f:! " 
il! :ı:: ~.~ ... iı c:=o=:===T.!iF.ıi:!lf.ZO ~;~"":"'~';"~ki'i"''':'"~n;ş;;;i j ıf 
mi M E L E K mevzu herkestn heğe11d 

~ Başlarafı l incidt :fµ, SiNEMASINDA nefl!J f ıl nı 
~: ~ı 

rülürR vazifesini ihmal etmiş telak· 
ki edilerek hakkında takibat yapıla· 

:ağını, vazife zamanlan haricincic 
iı;c istirahat memurların hakla ol· 

im BARONES ve UŞAuıtı 
:m Fransızca Sözlü: \V 1 L 1 A M P () W E )J 

foğu için gene teşyi Ye istikbale lü· 
twn olmac~·ğmı bildirmiştir. Bu e
mir üzerine Zira.ıt vc!~tlini, ev.,·cJk' 
ıkşam Ankaraya ~id~rken Hayd:ır 
)a~ada hiçbir memur uğurlamamış· 

tır. 

.~; N N R ~; J . l · "' ~ Ba~ rollerde: A A C'.. ... ... l" 
:::: H berle 'rz Bugün saat 1 ve 2.30 da Tcnzil!th Matine Ayrıca: Puamunt Dünya a 
. a:: ..................... .. ..... _......... .. .. • .......... -::·:::··::m:::•ıı--
:J!i .......... ,. ....... =: ................. :cır!!f:::==:::::n=ıne:ar.ngr_l!'!'!u.:===-=====·::::: .. ı ... ~. --.ı:::· 
:::::::~::: :: .. ~::::::::ı::::::::::::::ı:::::r .... ..-::nuaı.-a::::a:ıı:. illa ............... __.. ............... . 

ZAYİ - - 88 ~o. lı bLiklct plaka
Bu tamim de\let memur1arı ara· 

nı zayi ettim. Hükmü o!madığı mda me\•cut bir teamülü k~'cüıı-

Fahri 
1)ildirilir. 

:1en yıktığından şayanı dikkat gö 
ulmektedir. 

Hayırsız Adada 
Zehir kaçakçıları ıçın 

fecr 0 l kampımı? 
Bugünki.ı gazetelerden birinir. I ia1ino konulacak, icap ederse, di. 

yazdıj ına göre gümrük muhafazr ğer hali adalarda ayni şekilde kul
teşkilatr tarafından. ll} uşturucl ı anıhcnktır. 
ma.dde kullananlara karşı mühirr Uyu~turucu madde mahkumlar 
bir tedbir alınmasına kilrar vcril-ı tecrid c.dilince yakala:-ıan kaçak
miştir. çılar ve müptelalar, hariçten U· 

Karara göre, uyu~turucu madde I yuşturucu mac!de alamıyacaklar • 
kullananlar ve kaçakçılığını ya dır. 

panlar Hayırsızadaya ıevkoluna· Tedarik ct6eler bile bundan ni
cak ve orada tecrid edilmiş bir hayct alışmış olan bir kütle zehir· 
halde yaşatılaca1dar.dır. Ailada bu· lenecektir. Hapishanede ve tevkif· 
lunan harap binalar lıirer paviyon hanelerimizde yeniden uyuıturucu 

~' ... Bu akşam SA K A R YA Sineması 

laAŞKTANe RiôAHA'k KUVVE~ 
FraMJZCa aözlü §&heı:eri ba~lıyor. Ba.' rolde~, 

Günün en !azla muvaffak olan Çekoslovak yıl 
Lll>A HAAROVl'ıpı 

~u film yalnız bir cuualuk filmi değil, ayni zaman~ 
~ büyük bir a3k filmidir. İlaveten: Paramount J 

maddeye alııan_l_a_r -k-al_m_ı_y_a-ca_k_v_e_j-------~ 
1 

buralarda ayrıca te,kilat kurulmı- 11 OP_.aA 
"' DOKTOR - ~ 

yacaktır. Bulunan bu formül, ad-
1 

Hamdi .6~ ı 
liyc vekile tine bildirilecek . ve mu- . }l .. g 
vafakat cevabı alındıktan sonra. il Pazardan başka :··~ ~ 

19 za kadar sakır ~ô • 
faaliyete ıcçilu.ektir. hanka 

1 
apat. 

Maamafih ıehrimizdeki alakadar lt••••••-1111""" 
~irelerde böyle bir karara dair l 
malumat yoktur • 



&~şb r ş a,IMlk ıreı s n ı st ·fa e ttn 

• aht m çekilişi lngiltere 
~n A~.erikada !ena karşılandı 
ar2 ız rnah mahfelleri 
gö sında endişe baş-
A~te~di, Mark düştü; 
k erıkalılar da h8dise 

lıllt B,~~~ısında bedbindir 
l ttJıı CliUSUsi) 

oıllıı!ıı1ı4t iş ve Yerine Al- Doktor Şaht Raj'Jbank reisliğinden 
~~r. ınan ekonomi nazrrr doktor Funk tayin 

~lıt }·et.tar · 
ij Organ• tnahfelle Ji 
e ~e tzıı.syon Bebeb· r, ayııbank reisliğindeki değişikliğin 

c~l b 
1 
r tinı.aındar ıyle Yapılmıu olduğunu ve doktor Şaht 

tıııı:n zevat aras d 
~a acfıhu bileli m a §aha! anlaeamamazhklar mev. 

\'~ §'>'tkiı li'tı nnektedir. 
esııı.d ı er, Yeni R 

llıifUr. e ll:ıuvaffakı ayııbank rei!ine ıönderdiği mektupta 
• Yet te · ' ").ı· nıennı etml§ ve 111 direktüleri ver-

!ı ~lcr eUhizn iki işi birl ti 
ı tııılar olacaktı eş ren Yeni vazifenizde yapacağmız esas-

- §izncu. r: 
liı.ıer· l c kadar y tı ~ 
2 _ ltı ''c lfatiarnı ap gınız Kihl, bundan böyle de gUnd~-
cl.ı el'tııaYele rnntlak isWırarmı temin etmek. 
a r ()idtıhııdaıı ~ piyasasını, hususi lhtiy~lara 11lmdlye 'ka
cJ- nay h .. _. aba ı:enlş bir urette a('mak . 

bfnee 1 ~ Yeni fieskir tın Ilı IUnaını a ı 10 Şubat 198'7 kanunu mu-
tılta&. ı.~ arnak ve b 

l'oııaı qkfın.ıyetfn u suretle Da\'es paktmm Alman 
b.. <>syaıtst in dı~ma bıraktırdığı mllll bankayı nas 
"hıııcl ı>ren • ı ri ' • ll.ıtı 11l'acal( bi ıp e yle mutlak b ir mutabakat halinde 

t :ıd .. rr:;· dcvıet r eını Yon mües esesi haline getirmek. 
··~ . tir: nazırı Doktor Şahta da qağıdaki mektubu 

lt:ı~ı -ay'bank 
b er ta teisli~inde . . 
ltılıeu, rftııda, .Alnı:n n ıstifanu: dolayrsiyle uzun ve çetin 
~en. dolalı YP.ya ve şahsen bann yapmıı olduğunuz 
llıt ~ıı- • hrnı .. :_ en saınimt ve en hararetli teşekktirlerimi 
)' -c.ılz L ---uı;, Jnilll 'h • 
lJm... • "llacaktı cı azlanmanın ilk devresi tarihinde dai-
~ı ı r. s· · lıa tin ang j ı.tt, devlet nazırı olarak yeni vazifelerin 

llıııha Vas llluh b~ .e etmekle bahtiyanm. 
ltl .. -cer t a ırınc .. ,, 
~ ti llleselesı .. go~c, Doktor Şahtm ~ekilmeısi, Yahudi 

l{ .... ~ll"bnl§tır uzennde görüşmelerde bulunan komisyon 
lll•tt~~Voıı • • • 

~ &ıasından b' . 
,, · l{0ını-~..... ın, bunu bir darbe olarak tf>llkki et-
J • ~ .. vn l:'eis" 

...-att:reu u 1 Rnbbe, iş arkadaşlannı yanma ağı .. 
tnuzake?'eue b } .~ 

ç~k·ı· . .ı aş am19 .ır. 
l.oıı.d l ,, 1 k 

~knııı . ra, 20 (A. arşısınaa Londra Borsası 
ti•ı tsı b • A.) l> k ~ !iras' urada ç k - 0 tor Şabtnı Ranbank rejsljğinden 
~er dö~a llazara: 1~ena intibalar bırakm13tır. DUn akeam ln-
ll'e 'dilın:riıı Patitesin·69 da kapanml§ olan mark, bu aabah di

lere ~ 1§Ur. Dokto e nazaran sarih surette ll§ağı bir fiatta 
~llat- ~ tnda, ekononıtkr Şaht, son zamanlarda Almanya ile lngil. 
~tl''ı:le allınrııtr. :Su ve mali iş birliği için Londrada bazı son
"12tada, Çok bul'Ult su Beb.ebten dolayı doktor Şahtın bu gekiliı;i 
\'e !ı'lark:ut:cıu unsu;:ırız Yapmıgtır. Doktor Şahtm bu çt!kilişi 
Clbııaıı. 0ını:lliUgU Ise :.arın nıağlübiyeti gibi te1$,kki edilmekte 

Altle . ktadır. ' ndra mali mahfillerinin en~elerinc tcr-

~e tık.Iııard . 
:e:ı Çe~orlt, 2J. (A~ A.~dıseyi iyi görmiyorlar 
'd'ınes~ Alınan - Dr. Şahtın devlet bankası riyasetin-

n ~il~ d~nceıer :nı ikbsadI :istikbali hakkn)da. guetelerc 
<q~.0 °rlt 'I'iın anı etınelttedir. 

lı1.t na ll:ılzu l'I! gazetesi . . • 
~ ld'nı Ohnalt . . • zahıren ımkansrz gibi görünen en-
enıte~ liltıerin ne ~ :ınUkenımeı bir eekllde ba§armı~ olan 

"· ~~ suaıe §aya gı ıttsebeblerle vazifesinden ayınn1~ olduğu 
: 'abJı 0~k lieraıd ~:onnektedir. 
~u ~de Yeni b. une, Dr. Şahtm çekilmesi belki de dün-
~ "ortn%dotU1tten 

6 
ır ~azi marifeti hazırlandığına işaret o-

rUııcı a dönen 1 1 o~ra şu· sözleri ilave etmektedir: 
~ile e do1.,_ il erı talunin 
a~ ın ~an şayiala etnıek imkanı mevcut değilse de 

'R~ mı, nıemnuniyetl mucib ıeyler doğurmı· 

~~- .. F9 (''l' ransaı gerglnll ~a 

aıı~a Cibutiye 
e· ılk defa olarak 

~itıe ~r.1 oeneraı gönderdi 
bir ~~1~usolini arasında b akat ihtimalinde 

~?un1~ k l3aş t~rh s_e diliyor 
erd l'\ı\azo ı a 1 l ncıd ı· 

1iTdf!Q1'i!§r~@L~@FB14ifil&Ji11 
Berlin - Roma mihverine 
Yugoslavya da mı girecek? 

Kont Çiyanon.u~ ziyaretindeki maksat bu imiş! rg:~~ı 
ltalyan H ar•c! ye Nazırıyie Stoyadinoviç . Şişli telefon santra·r.mn binası 

uzun bır konuşma yapt ı l ar tamamlanmıştır. Anupaya ısmar· 
lanan aletler de gelip yerlerine ta· 

Belsrat, 2 O ( A.A.) - Avala a. . İtalyanın ~u husustaki rolü ne- ğu A vrupasmdnki bazr hedeflerini kıldıktan sonra santral haziranda 
jansr bildiriyor: dır? Donnadıeu, bu rolü Epoque karşılamağa çall§maktadır. Fakat açılacaktır. 

B. Olano ve Stoyadinoviç'ln i:Uetesinde şöyle görüyor: hatırırnrzda kaldrgmw a nazaran, Al- • ,,. l. ek"'! t• uh b .. .. .. . .ua ıye v a e ı m ase at u· 
avları eaat 7 ye kadar sUrmUş, . Görunu§e nazaran Cıano, Bel· mnnyanm yalnız bir tek ittüak tanı- mum müdürlüğune tahsilat müdürü 
mUteakıben şatoda bir ziyafet J~w~ıp~bı .'o~ de~~ Bd~dapeşteye git- dığmr bildirnıiştir: Atm araba ile it- Şevket Adalan tayin edilmiştir. 
verilmiştir. Şato önUnde topla· tıgı gı ı gıtme-.te ır. Yugoslavya lifnkı. • Em' ·· - d kıl b . 1 h Ik ı . . . · ınonun e yı an ına ann 
nan a talya ve Yugoslavya nm da Macarıstan gıbı Roma _ enka b ' ·k· ·· k d t i · t h . . . . . Nihayet Borussolet de Populaire zı ır ı ı gune a ar amamen 
cın eza tiratta bulunmu~l:- r Bedin mıhverıne ıltıhakını ı:;ör- kald l k E · .. - h ·1 Kı B St gazetesinde eöyle yazıyor: ırı aca , mınonu anı ı e • 

vo . oyadlnovfç ile Ciano da mek arzusundadır. Bu suretle Al- ı b ' d -ık 1 b 1 
halkın eğlencesine i~Urak et- manyanın hesabına hueket ediyor. Mihver dirijanlarmm takip ettik- ~~r.r. ına 1 

a ~ 1 
maya aş ana• 

mişlerdir. Zira Avusturya ve Çek bastiyon· leri gnye açıktır: İtalyan isteklerl-
Frnn-.ız Gazetelerinin Xeşrlyatı lan or tadan kalktıktanberi, İtalya nin ortaya çıkardığı buhranda milm. • Kendi hesaplarına A"TUpaya 

Paris, 
20 

(A.A.) _Gazeteler artık Alman nüfuzuyla boy ölçü- kUn olduğu kadar fazla memleketin tahsile gitmek istiren talebe için 
bu sabah Orta Avrupadakf muh- ıecek vaziyette değildir. tc!anüdünti veya hiç olmazsa hayır. maarif vekaleti tarafından bir tali· 
teli! diplomatik seyahatlerden Cianonun "muavini,, vazifesini hah bitaraflığını temin etmek. Ke- matname hazırlanmaktadır. 
bahsederek Roma _ Berlln mih- görmekteki t ehalükünü görerek za barış zamanında endUstri • Mekteplerdeki himaye }eyetle• 
veri hakkında tefsiratta bulu- bir hüküm vermek m ümkün ise de mahreçleri ve ham madde mem- ri birliği idare heyeti dün partide 
nuyorlar. Duçe ve damadı yaptıklarının far. bn.lJırı ve bir harp vukuu halin- toplanarak yardım faaliyeti etrafın· 

Loutse, Petit Parlslen gazete· kındadırlar. '.le de muhasamatın devamı 1- da görüşmü.,tür. 
sinde diyor ki: Cenup _ Doğu Avrupasmdaki r:ln elzem olan lstlhsaUtla buğ- • Belediye sebze hali müdür mu· 

Bu·diplomatik gidip geJme"ı sahayı Almanyayı serbest bırak- lay. yağ ve demiri mUmkUn ol- avinliğine lzmir ticaret ve zahire 
Almanyanın rolU nedir? Bu hu- malan, Akdenizde onun müzahe· juğu takdirde petrolü temin et· borsası komiseri Ahmet tayin edil· 
:su&ta birçok faraziyat ileri sU- retine güvencbileceklerin.den ileri mck mevzuubahistır. miştir. 
rUlmUşse de bunlar fikirleri gelmekt edir • • Dahiliye vekaletinden gönderi· 
tenvirden ziyade karıştırmağa Belgrat, 20 (A.A.} - Beljede len bir tamimle vilayetlerde 500 den 
hizmet etmektedir. Macaristan ile Yugoslavya ara- sabahleyin avlandıktan sonra fazla i.,çi çalıştıran fabrikalar bulu-

sında bir mukar en etin bugün müm Kont Ciano ile Stayodinoviç öğle- nup bulunmadığı sorulmuş ,.e bu 
kün olduğunu t eslimde itt ifak var· den sonra uzun bir mülakat yap. fabrikalardaki işçi adedinin bildiril· Almnnyn: 

EvYeHl,, Doğuda her türlü 
'attan sakınıyor. 

ihti- dır. Ciano bunun tahakkukunu mışlardır. mesi istenmi~tir • 

İkincisi de, nüfuzunu Cenup 
:foğu~una do~ru yayıyor .. Bu nü
fuz, istihdaf edilen devletlere müna· 

ısip nsıtaifr~ b~ ~rpk I~ ~
terilerinin hususi İhtiraılanna gö· 
~e ek~nomik is~nsallerini art a-
yı empoze etmekten ibarettir. 

Bu suretle zahire meselesi Alman 
yanın menfaatlerine tamamen ur
.. un-eı1~ •k halledilecek, yalnız daha 
az ll•-•)irll olmıyan petrol meselesi 
kalacaktır. 

t esrie memurdur. 

Bu Yu,oslavyayı mihvere ekle
mek için bir vuıta olacaktır. Fakat 
diğer taraftan da malümdur ki, 

Hitl~ Macaristanı, Transilvanyayı 

istemeğe te§vik ederek Roı:nanyaya 
c ~met artusunclafür. Bunun için 
Belgrad hükumetinin vaziyeti çok 
naziktir. 

Petit Journal'dıı. Bowısard §U sa
hrlan yuıyor: 

Bize verilen malumata göre, İtal

ya Almanyanm Orta Avrupa ile Do. 

Milano, 20 (A.A). - ltalya ha
riciye nazırı Kont Ciancnun Yu· 
goslavyadaki ikametinden bahse
den Popolo d 'İtalia diyor ki: 

"ltalyan ·Yugoslav dostluğu 
yalnız resmi vesikalarda değil iki 
milletin kalbinde yer almı§hr. 

İtalyan - Yugoslav anla§ması 
hiç bir askeri veya maü taahhüt· 
leri muhtevi değildir. Hudutlarda 
sulhu temin eyleyen hakiki bir 
sulh muahedesidir.,, 

• Havuza çekilmek üzere İzmir· 
den şehrimize getirilen "Sur,, vapu· 
runun temizlenı e i bitmiştir.Vapur 

bugün lzmire hareket edecekt ir. 
• Geçen ay zarfındaki mu kirat 

inhisarı satı~mdan vil:ıyctin hi.:.se~ 
ne dü~n altı b in küsur lira viltivete 
gönderilmiştir. • 

• Ereğlide karara oturan "l\1e 
te,. §İlebi gemi kurtarma şirketi ta
ra lından dün kurtarılmış, "Sam
sun,, şilebinin de kurtarılması a· 
meliye-ine başlanmıştır. 

Fransa Meclisinde 
mebuslar tokatlaştı 

• Yasak olmıyan silihlann heI"' 
hangi bir vaka dolayısile müsadere 
edildiği takdirde sahiplerine iade e
dilmiyerek milli müdafaa vekaleti 
emrine teslim edilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. 

• Almanya ile yeni ticaret anlaş· 
masıru imza etmek üzere Berline 
gitmiş olan hariciye umumi katibi 
N'uman Menemencioğlu birkaç gün 
orada tedavide, kalacak, anla~

yı hükfımetimizc murahhaslardan 

Hariciye Nazırı beklenen nutkunu 
söylemeği sahya tehir etti 

Paris, 20 (A.A.) - Mebuıan ·apamaz. Başvekil n .. ı arlyenln 
Meclisi !bugün ö'leden sonra ha· seyahati esnasında gittiği yer -
riciye nazırı Bonne de hazrr oldu- !erde plebisit yapılmı~tır. Mem
ğu halde harici siyaset isti~zahla. leket hükümetten kati sözler -
rına devam etmi~tir. bckliyc-r.,, 

Cumhuriyetçiler federaayonun- Eski hava nazırı radikal sos-
dan Henriot: son senelerin bir tı- yalist Pierrecot lspanyol mese
rihçesini yaptıktan sonra Fransız lesi hakkmda el ~ ştir ki: 
· Alman münasebatına t emas ede- "- Franko nezdinde bir büyük el 
rek demiştir ki : çi mi gönderilmek isteniyor? 
"- Cumhuriyetçi veya impara. PekA.lA öyle olsun. Fakat, Fran

torluk Almanynsı yoktur. Tek ko ile görUşUlmek isteniyorsa 
bir Almanya vardır: Ağlayan ona değil, Romaya veya Berlinc 
\"e yalvaran, yahut da kUstah müracaat etmemiz lazımdır.,, 
ve. tehditçi Almanya. Almanya- Hitlerin "mUcadelem" kitabı 
nm tek bir imanı vardır: Kuv- Uzerlnde duran hatip, demiştir 

ler gUrültU cıkarmış ve meclis Cezmi getirecektir. 
reisi Herriot celseyi saat 16.30 • Edime bölge·i iş amiri Agfilı 
da. tatile mecbur kalmıştır. Yazgaç aldılı-225 lira maaşla ls· 

Saat 16.65 de celse tekrar a- tanbul bölgesi iş müfetti~iğine ta· 
çılmıştır. ' yin edilmiştir. 

Sağ cenah mebusları "Mosko- • Piyasaya çıkarılan bazı tak"vim· 
vaya satılmışlar" diye sol cena- !erin yaprakları arka"mdaki söz· 
ha hUcull\aetmcleri üzerine ko- lerin bazı fena maksatların propa· 
mtinist Tnorez ile sağ cenah me· gandasına hizmet için yazıldığı gö· 
ıu slnrından DuplessiR tokat to· rülmüş, bu gibi takvimlerin toplat· 

kada gelmişler ve "IDUbaşirler tmlması alakadarlara bildirilmiş· 
tarafından aynlmı~lardır. l\lec- tir. 
lis reisinin bu hftdisele rden do-
layı teessUflerini beyan etme-
si 1.lzcrine müzakere lere devam 
edilmiştir. 

Demokratik birliğinden Ja. 

DIŞARD.4: 

vet. İsteklerinden her biri gQ. ki: 
"- Almanya, Fransız - Ingiliz - quinot MUnihte kıı• .. · ' ~·· -'erme 

Rus birliğini bozmak iatiror ve çatma sulhu şiddetle tenkit c t
Fransanrn deniz yolları Uzerln· miş ve tavizler siyasetine hU
de istinat noktaları arı~tmyor . ., cum eylemiştir. 

ya sonuncusu olacaktı. Biz, 
Almanları ornukları g ibi degıı, 
olmalarını istediğimiz şekilde 
~örmekte lsr:ı.r ediyoruz. lki 
.,ılitan birini intihap mecburiye
tindeyiz: Ya. yarınki Avrupa. 
un kurucusu olacağız, yahut da 
dUniln harabeleri üzerinde ağ-

• lngilterede ba~·ekil Çember
layn, parliımentonun derhal top· 
lantI}'a çağrılmasını talep eden mu
halefet lideri Atlccnin mektubuna 
cevaben, bu talebini is'af edcmiye
ceğini bildirmiştir. 

Bu esnada saf cenah hntibin lspanya hakkında hatip, ba. 

"' r • r.en refak e azım olan parayı toplamak üzere 
"ra at ede- · -~ tlgqdak· ıane cetvelleri açmıştır. ıayacağız. Ukrayna m~elesini 

~lolllal'lla, 20 (~ l talyan ölül . Ro~, 21 (A.A.) - Bir Alman Alman propagandası ortaya ~ı-

etszlerinl kesmeye başla.dığrn - lcares adalarının bitara!lığı ve 
dan Pirrecoot şöyle bağll"mı~t ır: Şimali Afrika ile mUnakalM ser 
"-Bu inkıtalara bakılırsa Alman bestislni temin için htikılmel!.e n 

propaganda!ıının henUz çok kuv icap e"lcn tedbirleri almasını fs
\0etıi ve kudretli olduğu anlaşı- emiştir. 

• Milletler cemiyeti genel sekre
teri Avenol dün konseyde masraf
ları. kısmak için hazırladığı progra 
mı izah etmistir. 1940 dan itibaren 
milletler cemiyeti bütçesi 32 milyon 
İsviçre frankmdan 26 milyona indi
rilmektedir. 

lle da Çıkan ·A.) - Mil" crı gaze~ı, Hitler ile .M'usolini arasın· karmıştır. l"ransrz - Sovyet pak· 
~~0re, llvıu~ &Cizetelere bı~~<>?a~ ~a hır mü1~ka1&.n muhtemel oldu· tının tezahürünü istiyoruz.,, 
lı •ncı' harp eürto fa~i t teŞek~~ldı: gundan bahsetmesi üzerine salahi· İtalyan metalibatınr mevzuu· 
~-eınu.:ı~ ~len ı::sında :f.'r~ üllen r eltar Italyan mahafili bu hususta bahis eden hatip şöyle demiştir: 

'llnin 1t l}an asker~z ~e?- kati ademi mali\.mat beyan etmi§· ' '- Bu metalibat Fransız birliği
alyaya nakl~rı~n ler ':e bu haberi pek muhtemel gör-j nl ortaya çıkarmı~tır. Hiç bir 

1 ı~ın medıklcrini il~ve eylemişlerdir. diktatör bu birliğe karşı bir şey 

lıyor.,, 

Sağ cenah mebusları bunun 
Uzerine şiddetli itirazlarda bu
lunmaya başlamı~. M1 cenah 
mebusları ise alkışlamaya ko· 
yulmu!Jlard ı r. Her iki tarafın 

blrlbirlne karşı bağırdığı söz -

Melıu~an l\Iccli!ıl. salr gllnll 
toplanacaktır. 

Paris, 20 (A.A.) - Hariciye 
. Tnzırı Bonnet M<'btısan Mecll
lnde söyleyeceği beklenilen 

nutkunu salı günü öğleden son-
ra irat edecektir. 

• Sovyet Rusyada Aleksandr Lui· 
bimof dahili ticaret komiserliğine 
tayin olunmuştur. 

• Yugoslavyanm bir ava tayyare 
si Belgrad tayyare meyd,ıınına dü· 
şerek parçalanmış ve içinde bulu· 
nan pilot yüzbaşı ölmü~tür. 



6 O ABER Akpm poıtuı 

1 Aramızda do iaşe 
Al a ar sine-enteresan bir t~. 
rn a a ad er 11 i Si Bir erkek, kadın kılığile, barlardan bırı~ 

a ç y 0 r 1 a r varyete numaralan yapıyor! . 
Profesör Mazhar Uzman'ı muayenehanesı~ 

A /mangada,- bu münasebetle ziyarete gelen siyah kadife şapkal ı, platin saı 

bl·r sı·nema m ··ze . h l d şık bayan meğer travestit hastasıymış;, lJ. s l az ır an l Rafları rengarenk kaplı, yüzlerce cüklerlyle takip edb'O to1' 
kitabla süslü, bir köıeaine mükel • Bayan gitti! ... pok ~ 

Bir kaç ay sonra, önlimüzdeki 
Nisan ayı içq:~sinde "A'1man si
nema akademisi,, resmen açıla

caktır. 

nemada giyilen elbiseler nasıl ha-
eırlanır?. 1 

Bütün bunlar heykellerle, film. 
lerle, ışıklı ve sesli vas.talarla an
latılmaktadır. Bu sinema akademisi, içerisin

de mütehassısların oturup görü
Renkli filmlerin çelciliı. yapı· 

şecekleri bir nazariyat yeri dcgil, 
lış tarzlarını gösteren dairede 

300 talebeye iki sene müddetle 
sinema dersi verecek hakiki bir filmde g1;irdüğünüz yazıların na-

sıl hazıralndığını ve ne suretle 
meSlel: ocağı olacaktır. 

filme almdı~ını da gayet açık ola
Bu akademide sinemacılığ• u-

r •. k görmek mümkündür. 
zaktan ve yakından aHikadar eden 
her rnevzua dair dersler buluna. Film alınırken faaliyette bulu-

r.an bir pHitonun (film çekilirken 
caktır. Bir piyes nasıl sahneye , .... . w • 

k f·ı ı k"l' k ,. :ı.:,urlerın oynadıgı yere plato onup, ı m nası çe ı ır, ome'ı' d , 
ve dtam nasıl .oynanır, elektrik ~ : . 

I 
1 

·r er) &ayet mükemmel bir rna. 

k 1 k. · b h' 1 · ·s.~nra bu serr :Je can 5 k cı lıil" 
1 
ı:.:tı hazırlanmı~t!r. Burada eksık anun an, ma ıyaJ a .ıs en ve b • :ı: • • •• .. • • 

· I :,ir c:ey yo:...tur. Zaı.ıa.ı •• r.ızua her- hı~ bır şey yoktur. Butun teknısı-
saıre... :ı: 

ı h · b. · ·cı · lı' yenler yerlerinde hazır ve nazır-
Sinemacıhğın uzun bir tahsile I angı. ır sergıye gı crscnız _.ır 

ihtiyacı olduğunu söyleyenler çok kıtaplara, mecmualara, statıs: dır. 
çoktur. Fakat bunu tatb:"kat sa-I t:klere, duvar levh:ıları halinde ya- Hususi bir odada, c1eniz altında 
hasına ilk defa· çıkaranlar Al. I zı:ara ve. resimle~e rast gelirsiniz .. ve havada film alma vasıtaları teş. 
manlar olmuştur. Sinemacılıkta 1 Bu seq;ıde ne kıtap var, ne ~e hir edilmiştir. Sinema hileleri için 
ileri olan memleketler Almanyayı I mecmua .. Burad~ h~r _şey n:u· tahsis edilen salonda kırılc ayna 
takip etmekte her halde gecikmi- cessem olarak gosterılmış ve ılk parçalarından nasıl buz denizleri 
yece'lderdir. salonda ilk dakılcadan itibaren bir yapıld ğına varmcıya kadar, kul

Bu akademinin bir hususiyeti 
de vardır. Bı-raya girenler yal

!ilmin nasıl hazırlandıJını mü- !anılmış bütün sinema oyunlarının 
kemmelen görmek müm:ı-ün.iür. ne suretle yapıldığını öğrenmek 

nız m:ıhdut bir çerçeve içerisinde Serg:de ilk karşılaşacağınız şey. 
kendi şubelerine lazım olan Y.ı- masası başına oturmı.ş, senaryosu
sımlarını öğre:ımekle kalm1yacak- nu yazan muharririrtf heykelidir . 
lardır, diğer şubeleri de takip et- Yanı başında ayni muharririn, se
meğe mecbur tutulacaklardır. naryosu koltuğu altında stiidyo 

Mesela rejisör olmak ma'ksadi. direktörünün odasına girdiğini 
le akademiye girenler film çe- görüyorsunuz. 

kabildir. 

Serginin bir de müze kısmı var
dır. Burada ilk filmden bugüne 
kadar çevrilen büyük ve tanınmış 
filmlerin fotoğrafları ayrı ayrı kö
_şclerde sıralanmıştır. Bu fotoğraf
l<lr o suretle tcsbit edilmiştir ki 
şöyle kısaca bir l.ıakış filmin mev
zuunu canlandırma~a k&fi ı:cl· 

virraeğe ait mali ve ticari mesele. Ucüncü eahnede muharrir di. 

leri •. !~but sinemalara m~şter~ re!ct~rle müzakere ederken ~örü
c~lbı ıçın n~;_ıl. hareket cdılmesı ı lüyor. Fa~at s'!rgiyi böyle mü- m-:kt::dir. 

lazım geldıgını de okuyacaklar-: ces:Jem hey kelleden ibaret zan. Resimlcrimhden büyüf ü ser-

dır. ı ·nct'1lemelidir. Bir c::k meseleler gide teşhir edilen tam bir stüdyo 
Sin~:na müzesi filmlerle izah ediliyor.. .Me~el: mın mahetini gösteriyor. Eurad.: 
Almanlar bu sinema akademisi. film nasıl yapılır bsMın•, beş bir tıp:.ı:ı hakiki bir stooyoca cldu~l· 

ne bir mukaddeme olmak üzere fi!l!li imal eden fabrikayı fil1::1d : ::ibi bir sürü tablolar, iskeleler ve 
Nöbabelsberg şehrinde bir sine- 1 görÜ}'Orsu-ıuz. ~aircyi, nihayet bir köşede fil. 
ma müzesi açmışlard·r. Bu müze.! ,. , , min çevriIQ.:fi platoyu görm.!k 
d ..l • 1 w ·'l"" d l I~aranl.k o ... adan ~ıkıp yandak. el.ie sınemacı ıga ta.u uıc e en . . :nümkündür. 
h .. .

1 
• b , . salona geçer geçmez aynı fabrıka-

er şey go!terı mı_ş, ve u tc'!:.ıır Bun~ya giren seyirciler isterse, 
nın mi.cessem u:r modelini bıı!u-

işi usun .da:resinde ve çok iyi an- üç marklı:< ufok bir fiyat mukalıi-
yorsunuz. BuraJa ufak miKyalit. 

laşılır bir şekilde yapılmıştır. Şim- !inde sessiz bir filmlerini, <lltı mar'k 
m:ıkineler çalışıyor, jelatin ve · 

diye kadar halka bir çok şeyler 11 ' l d . . l h . "k• b r· karşılığında ise sesli filmlerini çe-
., y • se .ı o ıanesıy e aın ı oş ıhr 
ogretmek maksadıyle açılan ser- . 

1 
•. 

1
. b . . . . f b . virtebilirlcr. Sergiyi ziyaretten 

'l • d b ,_ ~ c ıma e.cıı ı vor, u mınımını a rı· 
il erın arz.sın a U .haGar muva.. k ..l •d ) k . bÜzel bir hatıra .. 
fak 1 ı k d. d' s· 1 a <.ıllrna an Ç3 şma ·ta ve zıya- D'Y . k d h o an u. ço na ır ır. ınema- . . · ıger resım, mu avva an a. 

J k h k'- d 1 .1 ta ret eden her seyırcıye hatıra ola- 1 b' f ı-.·k 
eı ı a tı:ın a z yaretçı ere m . . . . zır anmı~ ır avıı ayı gösteren 
bir fikir vermek ma'kı:adiyle ancak rak bır fılm parçası venlmektedır. bir dekordur. Bu dekor derhal bir 

bu kadar milkemmcl bir sergi açı. j Makiyaj nasıl yapılır, perukalar film çevirmeğe müsaade edecek 
labilir. nasıl imal edilir ve nasıl takılır, si- kadar canlıdır. 

ıer bir yazıhane yerleıtirilmia, üzeri 
maroken ıiltell bir klinik divanı 

görilnen Mazhar Uzman'm muayene 
odasında, içtimai bir mevzu etra.fm
da görü~üyoruz. 

Doktor, meslekin ıevkile olacak; 
afakt izahatı bile tıb çerçevesine 
yerleetirerek, bin bir nttlahla aUs. 
Iiye ııüsliye, her anlattığını hekim· 
lik objektifinden bana göstermeğe 

uğraşıyor. 

Bir ara kapı vuruldu, doktor, tat
lı tatlı anlattığı bahıi arahyan bu 
tıkırtıya, kapıdan tarafa gözlerini 
devirip dargın bir ifadeyle bakarak 
muğber bir edayla ıeslendi: 

- Buyurun. 

Hekimin emektar hizmetçiat, 
dünyada isticalin ne olduğunu tanı
mamı§ zenci uıağy içeri girdi, dok
torun wrmuına meydan bırakma • 
da~ çetrefil dilini ağır ağır hareke
te getirdi, haber verdi: 

- Afandım. Bir Alman madam 
gelmiı, sizi gormek istiyo ... Hiç de 
tUrkçe bilmiyo ... 

Doktor tekrar yanda bırakt.ığy 

'bah!e dönmek için ha.atan savına ee 
vab verdi: 

Prof. Dr. Mazhar Uı.man 

,>iç olmakla beraber, heyeeanma de 
lllet eden lraıı göstermiyor, ailik
çe duran göğaU ıilratle kalkıp ini -
yor, kadınların awçlannda bulun -
durmak ldetini muhafaza ettikleri 
mlniınini bir mendili arasrra ağzına 
götür\iyor, ökeUnnUyor, inci di§le • 
rlyle e n ilin. kenar ve köııeıılni 

di§lemiyord • 

- Beklesin .. Salonda oturt. Bir Enıeai; trqlı erkek ensesini an -
az konuıacağunız var... dıran çi.z&ili ıekliyle, plltin uç -

Hizmetçi ayni ağırlıkla kapıdan !arla mantonun renar yakası ara -
çekilirken doktor birdenbire fikrini smda pembe güderi renk ve şek _ 
değiştirdi, bir defa beni aüzdü, son- lindeki kadm ensesini yadırgatan 

'"a kararını değiştirdiğini bildirdi. makiyajlı bir kılık taşıyordu. Sesi, 
- Çağır, gelsin!... mahsus inceltilmİf gibiydi. Yüzünde, 
İki dakika sonra odaya, yüzü bol I kadın çehrelerinde görülmesi imkfln 

boyalı, gözleri kuyruklu sürmelerle sız olan karakteristik çizgiler, ma -
kararmış, platin uçları ıiyah kadi- ı kiyajın bütiln maskeleme hassası
fe ııapkasmın kenarlarından göz na rağmen keskin bakıolı gözler _ 
kamaştırıcı blr pırıldayışla beliren den saklanamıyacak kadar aşikıir
ıık bir bayan girdi. Doktora doğru dr. 
yUrildü, masanın yanına gelince dur 
du, doktoru selamladı. 

Bayan, doktora 10-12 parça resim 
verdi, biraz daha bir şeyler anlattı. 

Doktorun ka11ılık vermesine mey 
Sonra. veda etti, kapıya doğru yü

dan bırakmadan heyecanlı bir ta. • 
rüdU. Bu, bir şey anlamadığım ko. 

vırla uzun uzun bir şeyler anlattı. 
nuşmayı merak ede ede bayanın 

Çantasını açtı, içinden çıkardığı 
arka.amdan baktım. Nedense yürü

renkli reaimleri hekime uzattı. Dok-
, w. vlişü, bl.itUn itina.sına rağmen ka -

torun kısa kısa verdıgı cevablar, ·d il .. ü .. d 'k' · 
• iL y ruy ,un en apayrı, ı ı cıns 

genç bayanın heyecandan titrıyen 1 d t• bil .. .. .. ·· . . araııı, a e n. nsa yuruyuşu ayarın· 
bir sesle anlattığı uzun cUmlelerı a-

daydı. 
ralryarak, konuştular. Ben, anlama-
dığnn bu dil \carııamda konu15anları Doktor, bili ayakta duruyor, be. 
seyrelmekten baı,ka yapacak bir iş nim, bayanm &rka.amdan bakışımı 

bulamamıştım. Kadın, ı:o~~ mUtehey. I gözlerinde ışıldıyan istihza gülü -

SiNEMA KOÇOK HABERLERi 
• Pariste "Beyaz l .... zlar,, iı • 

mlnde yeni bir film çevrilmeğc 

bzşlanacaktır. Bu filmin ekser ıah· 
neleri bir hastanede geçeceği için 
filmi çeviren §irket Bojcn h asta · 
r.csi ile uyuşmuştur. Bı. film has· 
tane baJhekiminin nezareti ve mü 
rakabesi altında çevrilece'lc ·ve biL 
tün sahnelerin ta~bet ilmine çok 
uygwn oluşu bu suretle temin e· 
dil:cektir. 

* Holivutta Bet Daviı i le Hor· 
;non Nelaon'un b:ribirnden boJa • 
n:ıcakları havadisi yeniden mey · 
dana çıkmıştır. Halbuki bu karı 
kocanın hayatı bütün yıld ·zlar a. 
rasında bir örnek olar~k gösterili· 
yordu. Bunlar biribi~iyle evlen · 
me<lcn evvel iki yıllık tereddüt 
devresi geçirmiıter, biribirlerini i· 
yice tecrübe ettikten sonra evlen· 
mişlerdir. Evlendikten sonra ken. 
di hayatına dair bir kitap yaran 
Bet Daviı bu eacrinde "nnırım JLli 

evlenmemizin tam muvaffakıyeti
ni biribiı im ize karıı olan müteka· 
bil ıevgi ve saygılarımızın eseri -
dir. Kocam kendi i§leriyle meş 

guld:.ir. Ben de kendi iılerimle .. 
Biribirimizin i t imize h iç 'karı~ma. 
dığ mız ve tam serbestimizi muha 
faza ettiğimize göre evlilik haya
tımızın hiçbir arızaya uğramaması 
kat'idir.,, diyordu. Acaba yıldız 

Jimdi ne fikirdedir? 
• Viktor Hügonun Notrdam dö 

Paris eıeri yakında filme alınacak· 
tır. Bu f:lmi çevirecek artistler ara 
s:n.da· MiJel Simon, Kazimodo ro· 
lünü oynıyacaktır, 

• 'Franuda kimıesiz çocuklar 
mevzuu üzerine uzun bir film çev 
rilmesine 'karar verilmiştir. Bu fil 
min ıenaryoaunu zabıta romanları 
yazmakla şöhret ' kazanmış Piyer 
Veri kaleme alacak, ve rejisörlük 
vaıifeıini Kriıtiyan Jak görecek · 
tir. 

..,;,ıe· 
bakıııla gözlerini , ..,... 

Sordu: ~ 

- Bu geleni tarııınJ bil' 
- Şaşırdım. Tut~ 

ştlı.k verdim: 

- Yoook!.. ıs' 
- Demek tanıınadD1 
- Hayır! 

Omuzlarını silkti, 15!ı lf 
kutu hayale uğraınıŞ bııe' 
rıyla kendini koyuvcrit 

dı: l~ cUer _ Bir de gazete ef 
delile, göriloü engin, ,eı , 

d rıet• buk anlar adam 0• d~ 
yanr dilckatle eUzUşiltı 
ler anlar gibi olduğ\11111 

tim. n 
DUşündilm, bayanı ~.ı 

şey anlamam arasındV",,. 
ti bir türlü kest.ireJ%ledil" 

devam etti: 
- Bu gördüğün ba).Y. 

ğildir. t 
G .. 1 • • f' can t• oz enmın ın )l 

irileştiğini hisscttiın· rte ~ 
- Nasıl, o ba)·aıı 

miydi? f t 
Mazhar Uzman ıı~lll 
- Değildi ya! 
Dedi, ilAve etti: ııı 
- Akıl hastalıklart11 p 

manllerin envaı aras~ 
denilen bir hastalık 11 

arazı, erkeklerin }tadili~ 
erkek _ yani her cin! il~ 
fii~ ve hareketlerini '19 

zahür eder. Travestid ı~ 
uğramış insanlar biıde (.-

Doktorun sözUnli 1't 

dum : V 
- Demek buntardllll lf 

kek, erkekler de kad!ll 
ketlerini taklid ederler· 

Tasdik etti: J!' • 
- Evet! öyel yapar\ot' 
- Her şeyd~ mi do1' ~e • 
- Bilaistisna her şe> 

f1' Dudaklarımın ucunn ğ 
guyu zaptcdcmediın• 9 

ladı: ı1tl 
- Aşk ve gönUI jşl~ tl 

w ı· ·n ış' Doktor; sag c ını rille 
ğını dudaklarının UzC 
şarctle amirane bir, 

- Sus! }i 
rd. D rduıtl· Emri ve ı. u ue 

le, başını sallıyaralt ıı:ı 
hını verdi: 

Doktorun izahatı uıııtl (1 

le şekil, kılık, kıyı.ıJc~ deO 
değiştirmekle cinsiycı;;!f 
mı:ı.k istiycn insanlarıı r(t 

sabiye hekimliğinin çt {e 

ren bir sl.irü maıunınU 
1 ttJ· lerile eUsllyerek an n 

Gelen bayanın ıırt.iS~ 
varyete numaraları :-s tıtJll 
diğini, erkekliğini hJÇ e.ti'° 
ğini, kadın taklidinde bile? 
va!fak olduğunu uzun 

ti. Mı!! 
Duyduklarım belli 11 el 

scmctmişti. Hiçbir şc>' ·ıı 
yor, yalııız tra vcstidlC~ 
si hakkında turlil ncıı <J 
k f d b. 'b' ' i JcO a am a ırı ırın rft• 
yer ve fırsat vcriyordll ~ 

Doktor anla tmal<t811 >1' df 
hıtl1 tu. Ben de fenni fza .. ~ .ıi 

mek kazancmn criştib tıı:"' 
hk hakkındaki ınaıurrı~t~t-1' 
f;an v~kınlıkla vcdıı e. ~ 

. ?\• 
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İ YURT KÖŞELER) 1 

Yeşil Bursayı 
Türkiye üzerinde Marmara bölge

sinde Uludağmm kuzey eteklerinde
dir. 

tanır mısınız ? 
Bu bölgede dut ağaçlarının iyi 

yetişmesi ipekböcekçiliğini ve ipek· 
li kumaş ~yiini çok ilerletmiştir. 

u 

Afrika çöllerinde, yı1dırım hızite giden bu seyy&h acaba ne
yin Uzerindedir? 1 den başlıyarnk rakamların arasını çizdiğiniz 

zaman, seyyahı rUzgA.r gibi uçuran mahlQk meydana çıkacak. 

Bir deneyin bakalım. 

Birçok akar suların ve kaphcala· 
Dünyada mevcut e,ek ansı yµva- .ı::ın bulunması eskidenberi buraya 

'anmn en büyüğü ~·akm ıama?)Çia büyük bir kıymet vermiştir. Tepe
meydana rıkanlınıştır. Reşimde sinde her zaman kar bulunan büyük 
;ördüğünüz bu )-'U\"a FJoİidada bu· :bir dağın eteğinde ve akar sularla 
lunan ve kutru 3,5 metre olan mu· bölür.ı .. ü~ tarasa üzerine kurulmuş 
azzam eşek arısı ;kovanıdır. tur. En önemli yeri Çekirgedir. Bur

Bursa ovasını Nilüfer çayı sular. 
300 metre yüksekliğe kadar incir, 
zeytin, dut ve ~!tali ~açları bulu· 
nur. 

Üzeri her zaman karla kaplı o
lan Uludağda kış sporlarının yapıl· 
ıpası için büyük bir otel vardır. Ta
til aylarında bu otele yüzlerce kişi 
misafir olmaktadır. Bundan başka 
son zamanlarda Bursada bir de Me
rinos yün fabrikası açılmı~tır. 

sa ik ikısımdır. Biri yamaçtaki ta
rasalar üzerine kurulmuş eski Bur
.sa ..• diğeri de ovaya doğru yayıl· 
mış olan yeni Bursadır. 

------------------------~-~----------·------ --
Bunları tamyor musunuz 

1-Etna. 
2- Göte. 
3 ..:.. Rutenya. 

Cevapları 

Gözlüklü ve boynuzlu 
baykuşlar 

Baykuşu hemen hemen herkes 
uğursuz sayar .. Fakat bayku§ bil!· 
kis tarla farelerini yediği için bize 
çok faydası olan bir hayvandır. 
Baykuşlar da bildiğimiz kuşlar , 

ı .~~\ıt~ l\aJ~ara ait Si- gibidir. Yalnız onları diğer kuşlar
cilya adasında bir yanardağ.dır. dan ayıran farklar gôzlerinin etra· 
Bugün f aa.liyette değildir. " fmda tüyler bulunmasıdır. Bu tüy-

, ler kabarık bir daire ~..ı,.linde gözle- Moda, sadece bUyOtderl ml dUşUndUrUr sanıyorsunuz? işte 
2 - Göte, me3hur bir Alınan F' b k b ı · · · d k d' • k ğ v d · . . . . V • . . rinin etrafını çevinnic:.tir. Bu tüy· a ınız, u m nımını e, en ısıne ışın so ugunu uyurmaya • 

edibıdir. Bılhassa erter ısımli ~ 1 k u kU ki"' ıb· · h · · · v• • b" ·· ı·· b' · ı le ~deta gözlerine maske geçiril· ca Ç r u e ısenın angısını seçecegını ır turu ılemıyor. 

İsmi Katherine Roz olan resmini 
1ördüğünüz bu kız henqz hiç tram· 
vaya binmemiştir. Fakat tayyare 
ile yapmıs olduğu uçuşlam tuta· 
rı 85000 kilometredir. 

eserile meşhur4u_r. ~~s gibidir. Boyunları kısa kalındır. Siz ~lsanı~, .bu elbiselerden hangisini annenizden veya babanız • 
3 - Rutetıya. Avnıpanın en • dan ıstersın z? 

A akı k 'ded' T" l . k 1 I genç devletidir. 1938 şenesi için- Y an ço gen ır. uy en ço • 
de muhtariyet kazanmıştır. Ev . kabarık olduğundan diğer kuşlar
velçe Çekoslovakyanın idaresin • dan büyük görülür. 
deydi. Baykuşun 250 cinsi vardır. Bun-

ç.ck adalelerini beraber oynatırsı
nız. Y~zünüzdeki adaleden maada 
nefes almanıza yardım eden ada.. 
lelerle ses çıkarmartıza yardım e
den adaleleri hareket etirirsiniz. 
Bütün bu adalelerin hareketinin 
hepsine birden biz gülıriek deriz. 
Ayağınızın altını biri gıdıklayınca 
ona na.ad ayağınızı çekmekle ce-
vap veriyorsanız, bu adalelerinizi 
oynatmakla da gıdıklanmağa ce. 
vap verirsiniz. 

Resmini gördüğünilz atın ismi 
Vallaranbadır. İştirak ettiği bir ya
rış sonunda tam sona geldiği zaman 
ölmüş ve yere )ruvarlanrnıştır. Fa
kat bu şekilde de ikinciliği kazan· 
mıştır. 

lardan en kıymetlisi gözlüklü bay
kuştur. Bunlar başı beyaz olduğun
dan gözlerinin etrafındaki koyu 
renk tüyler ona Adeta gözlük tak· 
mış manzarasını verir • 
Baykuşlar çok aç gözlüdürler. 

Ostüste-sekiz dokuz tane fare yutan 
lan vardır. 

Hoşça vakıt geçirmek istiyor ~ 

sunuz? Bir ışık önünde parmak. Baykuşların bir de boynuzlu cins 
leri vardır ki bunlar hepsinden bü-
yük ve kuvvetlidir .. Tavuklara mu· Ressam, kaf emini 

larınıza ve ellerinize verebilece

ğiniz hareketlerle öyle garip 
sallat olduğundan zararlıdır. 1 zerinden hiç kaldırmadan bu gij şekiller meydana ~otirebllirslniz 
Baykuşlar avlarını birden yutar- zel şekli çizmiştir. Biraz güç ot-

' akl b b nı c. ki' ayn ki! ..• Resimde gördüi?ünüzU siz lar. Sonra kemik ve tüy gibi haz· , m a era er ay Te ı ı -
molmıyan şeyleri ağızlarından yu· tarzda siz de yapa!:>ilirsiniz. de yapabilirsiniz. 

varlak bir tane ~nde çıkarıp a-
tarlar. 

HABER 
ÇOCUK SA Yi't ASJ 

Bilmece lıapomı 
21 İkinclkanun _ 1939 ................... 

(Bllmeoemh 15 lncl sayfamızda) 

-----...._.. __ ..._.. ......................................................... . 
Niçin? 

Yağmurdan evvel niçin 
hava ıicak olur ? 

Her vakıt hava. bir yağmurdan 
veya fırtınadan evv~l sıcak ol • 
maz. Fakat her va.kıt bize fazla 
bir mcak hissi verir. Binaenaleyh 
asıl fark bu ikisi arasındaki fark 
tan ibarettir. Biz etQ.ftaki sıcak-

lığı, derimizin sıcaklığı ile ölçeriz. 
Derimizde bize sıcak veya soğuğu 
haber veren asabın ölçüleri var· 

dır. Yağmurdan evvel havayı da 
ha 11cak hissedi~miz cildimizin 
o sırada fazla sıcak duymağa 

mUsait olmasındandır. 
Bir fırtına ve yağmurdan ev • 

vel hava çok rutubetlidir. Tabii 
hava rutubetli olunca cildimiz -
den çıkan buhan ala.mıyacak ha
le gelir. ÇünkU biz hissetsek de 

Bir hayvan çah yerken 
agzma çah batmaz mı ? 
Hayvanların ot yerken hazan bi· 

zim el ile dokunamadığımız çalıla
rı da rahat rahat yediklerini görü· 
rüz. Bu çalılar onların diline bat-
maz mı? .. Eğer hayvanların bazıla· 

rmm ağızlarını muayene etmişse· 

niz görmüşsünüzdür ki hayvanların 
ağız içleri yedikleri şeye göre deği· 
şir. 

~Iese~a: Kendi aşımızın içi yu· 
muşaktır. Ve kolaylıkla sert bir §eY 

den rencide olabilir. Halbuki bazı 
hayvanlarda ağzın içi serttir ve sat· 

hı kalın bir deri ile örtülüdür. Bu 
hayvanlar daha sert şeyleri de ezip 

yiyebilir. Sert ot yiyen öküz, inek 
ve eşeğin ağzı böyledir. Onun için 

bu hayvanlar çalı yerken müteessir 
olmazlar. 

~ . ·. 

etmesek de dairnt surette ter ha 
linde vücudumuzdan buhar çıka· 
nnz. İşte dışardaki hava bu bu

han alamıyacak halde olduğu za 
man, "Ne boğucu hava!,, deriz. 
Çünkü vücudumuzdan buhar çık 

tıkça serinlik hissederiz. Buhar 
çıkmayınca serinlik c:1.e hissede -
meyiz. İşte onun için hava bize 
boğucu gelir. Yolcunun zekası 
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Haftanın 
nı o d·el ı eri 

( 

< • SOLDAN 1T1BAREN: 
1 - Akşam yeme\leri veya g'ece toplantıla

rı irin çok zarif bir rop .. iJç parçadan te~ckkül e
den bu rop koyu ytlnlü kumaştan yahut jerscden 
yaı ıh~. Bu parçalardan birisi ufki çizgili yUnlU 
den yapılmış uzun bir etkliktir. İkinci parça ayni 
renkte fakat çizgisiz bir yünlüden yapılmış uzun 
kollu bir bolerodur. "Oçüncü parça beyaz, yah:.ıt 
renkli krepsetenden yapılmış pili bir blU"U:lur. 
Kemerde büyük bir çiçek takılıdır. 

,2 - Daha resmi toplant\lar için yapılmış 

koyuca bir ipekli kumaştan rop.. Kc'fse büzgü-
1i.ıdür. ön tarafında bir kemer vardır. Bu keme
rin uçlan geniş ve fiyonga halinde öne doğru 
sarkar. 

3 - Siyah Dradan bir manto.. Bu model 
VVV'\"VV'VV'~~~~/V'V\ 

Evimizin köşeleri : 

vücuda tamamı tamamına intibak eder. Yakadan 
bele kadaı· düğmelidir. Az yüksek kürklü bir 
yakası vardır. ~çılların orta kısmında, yukarıdan 
a~ğ.ya 'kadar bu kürk parçasiyle süslüdür. 

4 - iki parçadan yapılmış güzel bir kostüm .• 
Fes-rengi bir kumaştan yapılırsa çok zarif olur. 
Biçimi eadedir. Ceket dört cepli ve ~ört düğme-
lidir Boyna düz renkli bir eşarp sarılmıştır. f 

S - Siyah ipekli kumaştan güzel bir rcp .• 
Dirseğe kadar inen 'kollar geniştir. Ve arı peteği 
şeldinde büzgülüdür. Yakada da ayni şekilde büz- -
gtilcr vardır. 

6 - Y~il ipekli kumaştan bir rop .. Geniş 
olan kollara bilekte bir bilezikle kapanır. Korse 
al~ı dUğme ile kapalıdır. Yaka devriktir. Kadife 
kemer elbisenin kumaiyle ayni renktedir. 
~~~ 

Konforlu bir yatak odası 

Resme şöyle bir bakıvermek, lYJ 
yatak odasının çok yeni ve yerin
de bir zevk ile tanzim edilmış oldu 
ğunu görmeğc kafi gelir. 

bir saadet vesilesi elde etmiş o- imkan o1mryan bir arzudur. Yal
}urlar. nız bu maksatla i§lemeli tahtaları 

andtr~n duvat kağıttan yapılmış-

nu odanın çok sade döşenmiş o1-
d.., _. ma, fazla hiç bir süsü, hiç bir 
bi' oyu ihtiva etmediğine belki 
ıt:: Jz edilebilir. Fakat bu sadelik 
".; temizlik içerisinde dahi güzel 
bir zevkin kendini gösterdiği, bil
hassa edanın rahatlık ve sılihat 
bakım:ndan çok miıkemmcl oldu
ğu inkar edilemez. 

Bugün bir odayı süslemek için 
d 1 k d 

.. . tır. ,işte bu odamrt duvarlarına da 
uvar arı yarıya a ar uzerı oy· . 

· ı ı· k lf!k h 1 1 :yarısına 'kadar bu cınsten duvar ma ış eme ı ontrp ö ta ta ar a . .., 
k 1 ak 

Ad . t .. tm" kag1fürrı yapıştırılmış. perdeler ap am a etı aammum e ış - . 
. • ·mOda;ya uygun olsun dıye tahta 

tır. Fakat bu pahalıdır, sonra kı- .
1 

. . • 1ı 
ra olarak apartıman apartıman 4:: çerçeve er ıçerısıne a nmıştır. 
laşan bir aile için tahakkukuna 'Eğer. odanın pencereleri yapı· 

Bugün bir ailenin üç, nihayet 
öört odalı bir apartıman dairesine 
yerle~'llek mecburiyetinde olduğu 
bir vakıadır, Artık, dokuz, on o- , 

dalr geniş, evlerde ya!ftmıyoruz .• 
Diğer taraftan ailenin her ferdi 
çalışmak mecburiyetindroir. Ev 
hizmetlerine verilecek uzun ve boş 
vakitler bulunamıyor. 

Kolay temizlenir, i_şi kclay ufa~ 
daireleri her ev kadını tercih edi-
yor. 

Bu tecihe göre daireye yerleş
rn ~ ·~ ayrı bir sana't, ayrı bir bilgi 
halini alıyor .• 

... _simde gördüğünüz odayı ha· 
zırlayan aile bu noktayı goz o
nünde tutmuş, odanın hem bir ya
tak odası, hem tuvalet odası, hem 
ele okuma odası olara'k kullanılma
sı imkanlarını hazırlamıştır. 

!ışında dtrin çerçeveli ise o vakit 
perdeleri bu şekilde bir tahta çer. 
çeve i~erisine almağa tabii ihtiyaç 
yoktur Bu takdirde perdeleri iç
len v.e·'pencere boyunca tesbit e· 
{!iltr1iŞ-i1iadeni b~r çubuk üzerinde 
yapmcık' daha doğru olur. 

Tü perdeler, esas :perdeden bi
raz açk olara1c, önCle ve duvRrda 
tesbit edilıpiş ince bir çuöuk üzeri
.ne geçirilir. 
~ Devamı 1'4 ünr.üdt 

.Aletiş 11üuldic, çü1tkii : 

rir. kozmatiktir. 

_T_a_vs_iy_e_le_r_ I 
* Saçlarınızın fazla kepekli oL 

masmdan şikayet ediyorsanız bir 
defa da şu basit ilacı tecrübe edi
niz: Bir pamuk parçasını limon su 
yuna batırarak ayırdığınız saç
ları bu pamukla iyice oğunuz. 

* Srk sık kaşları çatmak, alnı_ 
nın vaktinden evvel buruşmasına 

sebebiyet verir. Fakat kaşları çat
mak iradi olmıyan bir harekettir. 

Bir Amerikalı dokt~r. kaşları çat
maktan hasıl olacak buruşukluk-

ları izale etmek için şu çareyi 
tavsiye ediyor: Geceleri yatma-

dan evvel buruşuk yerlere masaj 
yapınız Sonra buralara altına 

zamk sürülmüş ince kağıt şeridler 
yapıştırınız. 

kollarını 

,, 

Yukarıya doğru taranın~ 
saçlar modası değişecek 
Sonbaharda görünen ve birden 

bire kadınlarca beğenilen ve ka
bul edilen yukarıya doğru ta _ 
ranmış saçlar modasının uzun 
yıllar süreceğini tahmin edenler 
çok olmuştu. Fakat bu tahmin
ler tahakkuk etmiyeceğe benzi .. 
yor. Vakıa ber kadın bu modayı 
bir defa tecrübe etti, saçlarını te. 
pesinde topladı. Ensesini tama
mile açık ve çıplak bıraktı. Fakat 
bu modayı pek beğenmedi, kısa 
bir zaman sonra ensede dalgala-
nan ve yüzü güzel bir çerçeve ha. ıı1Jf 

!inde ihata eden bukleli saçlarını Bu tercihi de Y3 p 
tercih etti. Çünkü yukarıya d~ 

saçlar yalnız gcnÇ / 

nün ifadesi çok getl~~ 
çehrelerini güzelle~ 
için bugünün şık b3) 

masının gayet kola)' di 
sık sık berbere gitıXI· 

., b1' -" memesine ragrnerıı , .• 

çabuk bıktılar. BıJ ıııiJI 
modanın artık taııı!l al 
mak üzere olduğıırıll 
!er meydan aldı. 4A 

aoJ' . 
Yalnız, yukarıya .1 ae· 

nan saç modasının .,/f 
Odanın bir köşesine yerleştiri

len iki dolab çamaşır ve elbisele
rin buraya yerleştirilmesi imkan
larını t°'-nin etmiş, iki dolap ara. 
sına yulııtirmek üzere raflar kon· 
muştur. Bu rafların Ustüne yerleş
tirilmiş bir duvar aynası sayesin-

na ruj sürdük _ 
ten sonra, elma -
cık kemikleri ü
zerinde parrnak
larile masaj ya
par. Bu ·yana:k -
la:ına daha tabit 
bir parlaklık ve-

2 - Meli5 kum • 
ral olduğu için 
gözlerini golge -
lendirm~k mak -
sadile- iki ayn 
koz~tik kulln
nır. Bunlardan 

Bu kozmati~le 
kaşlarını gülgc
lendirir. Diğer 

kozmatik daha 
kôyu renklidir. 
.Uunurua da" kir
piklerini boyar. 
3 - Bundan son 

ra Meli«} göz ka
paklarını parlat 
mak ve budrayı 
kaldırmak ıçın 

dıktan sonra 
dem yağile, ma -
saj yaptıktan son 
ra pudralanır. 

ğine dair olan fa~·d 
tahminler de kat i 
moda tamamiyle J<:l). JI 
kolay yapıldığı ve sŞç 

de pencereden giren ışıkları oraya 
a'lcsettirmtk, bu suretle odayı dai
mi surette bol ı_şı'lı:lı bulundurmak 
temin olunmu§tUr. Iıığın sıhhat ve 
ne;e' üzerinde olan bilyük tesirini 
bilenler bu şekilde bir ayna ile .. birisi k"'Oyuca · 

.\'azolin yahut 
mayi halinde 
Briyantin kulla
nır. 

4 - Ellerini ve 

bir losyon ile 
masaj yapmağı 

unutmaz. 
5 - Tm·aletini 
bitirmek için, , 
yüıilne bir iki 
damla tatlı ba .. 

6 - Aynasına 

bakarak tuvale-
tinin tabii oldu
ğÜrui emin olduk 
tan sonra dı~ -
rıya çıkar. 

dJll 
man fasılası olI?a §.~ 
biçime sokmak ıırıl< ~ 
için bayanlar ara sırJ~ 
çimine milracaat ~· 
lik temin cdcceklc 



B8şvek~i~l -==~ı ~lta.,....,-ıYan askerleri 
Şehrimizde Barselona kadınlarına göre 

ı~ ,, Ceıru katliam yaptyorlarmış 
~~ liaydarp Bayar bugün 1<er tarafından ~lamlanm~tır. 
n IInize gel . a~aya varan tren- Celal Bayar Baydarpaşadan A-
a~vek 1 mıştır. 
~ 1 lia;-<1 kay vapurile 1stanbula geçmi5tir. 

r, Eınn· arpaşada vali Lut- Başvekilin şehrimizden Bur a \'C 

~· di'ier ~~~ miıdurü Sadrct- lzmire gitmesi muhtemel olduğu 
~ bandolu tb~arafı.ndan kar 1aber verildiği gibi pazartec;i günü 

Ciıii'8~~diki''· 
~ - infilak 

\lguıı .. "! 
dlı.:. <>g e üıe · 

aıc"""'11ta Reçe r n saat tam 12 }; 
. ?lrnu~ \e bı~nımızda bir in· 

ır y 
&u Parçalana ak Unan balıkçı 

facta e r batmıc:.tır. 
}'ecJi nasında . 
. tayfad . ~emıde bulu· 

, ~İle be an bıııı kaybolarak 
t bJri raber sulara .. ··ı . &emi ta r gomu 

>'e balık .. Y .alamndan,ikiside 
11 011lıak ;;. }"\ik~ıycn balıkçılar· 
'tar:ı1.~· '4ere uı- k. . y 

. -~~t :r ışı agır suret· n . ır. 
u fac· 

llt· ıanın büt .. 
il· un tafsilatı şu 
lrtderı r 11l'lanım 

&e.Ierek s· ıza balık yükle· 
,, ırkeci h 'Unan b n tımına ya· 

. 29 alıkçı g mil . 
tİSi tonıuk .. . e en ara· 

de \'ardır •• neı~ Yorgi,, adlı 

üstleri başları, kanlarla bulaşmı~ 

olduğu halde .denizden rıhtıma 

çıkarılmış ve imdadı sıhhi otomo
biline konarak hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Bu üç yaralıdan ikisi Yunan ge
misine balık yüklemek üzere gelen 
balık!jı motörünün adamlarından 

Nişan ve Hüseyindir. Diğeri de 
Yunan gemisinin ikinci makinisti 
Yorgi tskaramangastır. Kan \·e 
}:aralananlar tanınmıyacak hale ge· 
len zavallılardan birinin gözlerin
den biri de !jıkmıştır. 

Gemiye balık yükliyen motör tay· 
falarından Hamid yüzUndcn ve ko
lundan hafü yaralarla kazayı atla. 
tabilmiştir. Hamid kendisiyle f;ÖrU-lııbar~rıberi halıkDel~. Yorgi,, bir 

\lr ... -'<ltl b-- - Yüklemektedir şenlere faciayı şöyle anlatıyor: 
~ ııar;~en dolduğu için b~ "- Ben Hüseyinle beraber mo -
~~tadır •.•. /atznek üzere ha:tır- törden balık almış, Yunan gemisi
~ .bas kaı lnız bu arada an· nin anbarma inmi§tik. Birdenbire 
~~- ~stifizıe darı bazı köşelere de müthiş bir patlama oldu. Buraadn 
~ bord evam edilmektedir. fırlıyarak tahta parçalarilc bera-

?lt;'T\A asına Yanaşan bir ba· ber kendimi denizde buldum. Gelip 
1'L.· ''\lan }f.ıı-·a kurtardılar, arkadaı,ınnı da bu arada 

~ ."'il~ wııı • Hüseyin 

setııis&ıe ~n~a üç balıkçı Yu· kab1:ı~~~· kurtarılanlar ar:ı.nında 
)~irıharıa: ık ta f makta ve ... kad batan "Deli Yorgi,, Yunan gemisi· 
r....: : ekt...ı·1r ar indirerek ~ '"" nin kaptanı Yangel de vardır. Van· 

' tayfalan~n gel kazayı şöyle anlatmaktadır: 
Clıı tt tdeceıc b. gemiyi akşam "- Ben patlama sırasında maki· 
~.talıilnaıa ır haıe getirmek i· 
~~t ı2,30 rı01~a ilerlemektedir. ne dairesinde değildim. Anbarda ça· 
~ı ha •uU~t hşıyordum. Kaza gemi makinesinin 

ilin tnaı/1 11anoı Kur. ~~ sırada birdenbire ileri işletiliş amnda oldu. 
1,: ınelerinj bir oçakıdı gemi· Kendimi denizde buldum.,, 
~.:· ;ş Ve ın .. ı.· kontrol etmek 
,.,. "len tu· . <U\lfleleri i !etmek . . Yapılan tahkikatta Yunan gemi· 
·..: itt·ı • PUnü a " . ıçın · d edi f ld ğ 1 1 ~~.~en ll\ak" ı;tnıştır. Bırdenbi· ın e y tay a o u u an a~ı mış-

Barselona, 21 (A.A.) - l\Iotörlü 
bir Frankist yürüyüş kolu, önünde 
60 tank olduğu halde şehrin ilk ev· 
!erine yakla~mış ve şiddetli bir ateş· 
le kar~ılanr.l ştır. Tahklardan 20 
tanesi şehri şimalindcn çevirmeğe 

muvaffak olmuştur. 

Barselona:la vaziyet 
Muka\•emet için yapılan hazırlık 

lar dolayısile şehirde hummalı bir 
hava e::;mektedir. Seferberlik faalı· 

reti şehrin çehresini değiştirmiştir. 
Her ya5ta ve her seviyede kadml;;ır 
ian mürekkep alaylar, ellerinde, 
.:rkekleri askere yazılmağa da\·et 
!den levhalarla dün şehrin sokak
arından geçmişlerdir. Bu levhalar
:ia şu ibareler yazılıydı.: "Erkekler 
· stihkamlara,, erkekler cepheye, ka· 
dmlar fabrikalara.,. vatani havalar 
;almakta olan bandolar, bu alay
ların önünde gitmekteydi. 
Kadınlarla dolu kamyonlar şeh

rin sokaklarından geçmekte ve er
':ekleri vazifeye da\•et etmektedir. 

Yeni mukavemet hattı 
Askeri mahfillerde söylendi~ıne 

göre, Frankistlerin ileri hareketi, 
Barselona müdafaa\lnın esas hattı· 
nı tehlikeye düşünmemiştir. Cum· 
huriyet~iler, Frankistlerin son üc 
~ün zarfında düştükleri tered· 
diiten i s t i f a <i e ederek yen: 
bir mukavemet hattı t esis etmiş 
lerdir. Cumhuriyetçiler, Frankistle
rin Barselona önünde \'ahşiyane mu 
harebeleri göze almaları l~mgel· 
:liğini söylemektedirler. 

Katalonya generalitesi reisi Luis 
Companys, radyoda bir nutuk söy· 
liyerek halkı mukavemete davet 

etmi~tir. 
F rankoculara göre 

l..erida, 21 (A. A. ) - General 
Frankonun kıtaları, dün bütün Ka
talonya cephesinde 7-8 kilometre 
kadar ilerliyerek Barselon - 14ri
da yolunda mUhim bir şehir olan !_ 
gualada ve V endrell önüne kadar 
gelmişlerdir. Franki!tlcr, diln Bar
sclonaya 45 kilometrelik bir mesa-
fede bulunmakta id.ielr. ' 
Kathamı protesto 

Barselona, 21 (A. A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 
İspanya kadınları namına Belçi-

lonyanın Santa Kolomb kasabasın. 
da 200 kadın katledilmiştir. Bu kor
kunç cinayet, l spanyol milletinir 
"Littorio" ismindeki 1talyan fırka
sına karşı infial ve nefretini uyan
dırmıştır. Bütün dünya kadınlan • 
nm, mUstevlilerin ika ettiği cina
yetlere ilave edilen b.ı yeni cina
yeti de öğrenmesini istiyoruz. Siz 

kadınların bu katliam karşısında cı. 
şiddetli itiraz seslerinizi yUksellmc
nizi istiyoruz.,, 

Barselonaya buğday 
gönderiliyor 
Perpignan, 21 (A. A.) 

huriyetçi İspanyaya. tah!İS edilen 
ilk buğday treni, dün gelmiştir. İs· 
panyol memurları 27 vagondan mü. 
rekkep olan t reni teslim almışlar

dır. Bu tren lspanyaya 45.000 ton 
buğday göndermeğe karar veren 
Fransa hUkümetinin sevkettiği ilk 
partidir. 

Hakiki akşam 
gazetesi 

G ınun en son haberlerini 

verendir 

lstanbulda 
Bu vaziyette olan 

tek gazete 

HABER'dir 

f e ıleri d ınelerle gem· . b. tır. Bunlar: 
akat oğru ının ır 
hiıt b~ anda ~rsı.ldığı görülmüş 

Un Iı .... ~ muthış bir . r·ı:n. 
-·ı.cı.nı sa ın L.u-. 

Oks·· rsmıcı.tı:r lJ .. • • 
deıı be en tubün .. 
\e . llıin de un fazla tazyikin· 
• 1tıfııaı,. l>O unun at 

nol Koçakidis, Lostroma Dimitri 
Kovaris, Tayfa Nikolaos Fili· 
pis Tayfa Vangelos Lftpatas, 
tkinci makinist Yorgi tskaraman· 
ıas, ve tayfa Yorgi Vilisidistir. 

ka kraliçesine, Mme. Ruzvelte, Ar
jantin, Meksika, Şili cumhurreisle
rinin refikalarına, düşes d'Atholl'a 
Simon ve Edenin refikalanna aşağı. 
da ki telgraflar gönderilmiştir; 

ırıt1~ • etmesile h eş alması 
haıırıi n netice<;i b . u~~le ~elen bu Bunlardan h8.dise sırasında maki. 
Jıt aırnıs \ e b. .u} uk bır facia ne dairesinde bulunan ve faciaya 

~·ını '-• u uzer !sebebiyet veren tec eyı yapan 

"İstila kıt'aları tarafından Kata-

~io2ı .... · Uyfil< gu··rül· t·· ·· · rUb • 
lcts ı unan gn ...... : . ı· 
~ • .e\'\ela be . ....usıne çeviren ba%arkçı Manol Koçakidis gemi ile 

15ğ . hır duman} az Ye sonra da beraber sulara gömülmüş ve cesedi 
ha ini, Retni · bulutunun yüksel dahi bulunamamıştır. lnfiliıkın, ok-

lrlandada dahili 
harp 

Vah nın kosk . y 

arı.~ fırladığını .oca dıregınin sijen tüpünün tazyikiyle benzin 
lıavad kapakların 'e arka~ından deposunun ateş almasından ileri gel 

.... a 'Utu~ıu~ ın, sandıklann da digi zannedilmektedir. 
aıı l 1 &unu ö . 

bııı111la l'ıııla, geıninın g rmuıilerdir. 
tıbtttıı n balıklar da n~barlarında 
l'tııq. ıı.ntreııo ve , d<.'nız ortasına, 
hütu tlbı dökuı .. caddesiın! yağ -
llara~ tUvertc ,.:uşll'rdir. Hemen 
h~ havaya anbarlar Parçala 

tnb· uçtuk ta • 
~ ıre rnUtb' n sonra gemi 
&U~ başıarnış ~a ~lr sUratıe bat . 
da l :r'en kısa bt ıkı daklkn bile 

l> ~)'bolrnu§t r zaınanda sular. 
\.. .. e, l ur. 
"ll:ı-tı.\: nt olan bu . 
"e lı hereca hadıse liınnnda 

er\: n ve tcl'--
lla i ..... ea bata "9 uyandınnıc 

f' ~ada kna n CC'ıninin ta:, fnları-
"'lll' ~muut Uat 1 bat " ur. U , 1 lllnaına • labta ev aıe\7 ragıncn denizin 

l'el'iıı Parçalaı;l;anan sandıklnr ve 
~ht e e\'\leı· e doludur. Hadis 

llnı a. Dc:-n. b c 
llıota Oda bulu ız ankın Sirkeci 

l'U y nan d . "e ta etışrnı cnız itfniyc 
tır. n hta1arı &ölJ ve Ynnan sandık 

Iraz ndurnıe • lla 11.lt sonra i gc başlamııı-
le t\l l, 7 \'e 4 rtıdada koııan limn 

ıa rı::;:" tnub:;ınaraıı tnotörler: 
lıı.ttıı4 talı mot . aza ll'şkilatının 
la?at, an •ltan k Orü denizde Yarn. 

Takbih karan 
_.. Başlarafı '1 incide 

manları tir.erinde lnhkikata mc· 
mur komisyonun raporlarına 
ittıla kec;bedcn ve hu hu:rnsla n· 
zalarırıdan bir ço{iunuıı Jıcya
natını dinliycn, 

Bu r:ıporl:ıra göre, tahkikntn 
nıcvzu ıc~ldl eden bir çok hava 
hücumlarının ya istiycrck vcya
lılt cia ılikkntc;izllk ncticc~i ol.ı 
rak sh'il h:ılka mlitcvcccih tcl:"ık· 
ki cdilclıilcccğini 11\Ü~ıılıcıle c· 
den, 

lsponyol lıiik(ıınel inin. kcıııl i 
ar:ızisfndcki sh·il halka Yl•P~l an 
hanı lıombnrclıııı:ın l orı nclıı'l'" 
de mnknhelc bilınisile knlkmı) a· 
cağı 1 'lkl·111clnki knrnrıııdn 11111· 

sir bulunduğunu SÖ) li) en lspnn
yol hükfımctinin konseydeki mu 
ı·ahlıasıııın bu lıalıtnki lıcy:mıı· 
tından nıemnuniyclle nlızı ma· 
lüınııl eden, 

_.,. Baş tarafı 1 ncide 
Suikasd faillerinin muhakeme

si müşkülata uğruyor. Çünkü, ~a
hitler üzerinde tazyikler yap•lıyor. 
Ve suikast faillerini tecrim edecek 
şahadette bul~ınurlarsa ölümle 
tehdit olunuyorlar. 

Eclfast hükumeti her türlü ih· 
timali karşılarr.ak azmindedir. Sui· 
:rsdlerin hedefi dahili bir harp 
çıkarmaktır. Fakat şimali İrlanda 
her zamandan ziya.de Ingilterenin 
bir cüz'ü olarak kalmıya karar 
,•ermiş bulunuyor.,, 
---
Memur maaşları 
ı\nka.-a, 20 (I Iusu!;İ) - Kurban, 

bayramının a)~n 31 ine tesadüf et· 
mesi memur maaşlarının ne zaman 
verileceği mesclec:ini ortaya çıkar· 

nı~tı. Kanunusaninin 31 inden şu
•atın 3 üne kadar sürecek o1an hay· 
ımdan sonra, bayramın l " inci 

!Ünii cumartesiye geldiği \'e ertesi 
~ün de pazar olduğu için daireler 
ıncak ayın 6 sında açılacaktır. 

Bu, kollan ara~mdakl oyun ark"adaşnım öldüğünü larketmlyen, dan. 

sa den.m eden bir adam mı; hayır. "Ölüm dansı" i"mlndc1d malkl 
PartMmı temsil eden bir arttst de değil, sadece, tıb ia~brii önüıulc 
den nrea bir profesördür n onlara dans eden bir vücutta 'k.enıikle
rin ne ıe1dl aldıimı ,öst.ermektedlr. 

.., 
f 

us • ~· 

kurt •nlarıa 
~u , 't'ttıağa b çırpınan tay 

tlttrc ı~:llda İkis' nşlamışlrdır. 
-:ıı it" 1 11ok • ııi YUzlcri a~ır olma'k 

gozleri ve 

1\onscyrn ,.e ıısıımhlcnin eski 
kararlarını ''c r.zcıirıılc 30 eylfıl 
:ıc;aınhle'iinln tnsvip elliği prcn· 
siııleri hatırl:ıyan, Milletler ce· 
nıiyeti konseyi, 

lnsaııi vicd:ına ve enterııasyo 
nal hukuk prensiplerine muhııllf 
usullere dönülmesin i ıaklıllı 
eder.,. 

Bu \'aziyct üzerine, memur ma· 
lşlannm \'aktinden ewel olarak ve· 
::-ilmesini temin için bir layiha ha· 
zırlanarak meclic:.e verilmiş \'e me· 
mur ve müstahdem manşlarunın a· 
:ın 27 sinde tediyesi kararla~tırıl· 
mı~tır. 

AmC'rikaıla artık ru~unkar katluılardan :ıtyt.de caıib ıenç kul&rm ıUzell•lertne kıymet verllm~~ koJ· 
lanmııtır. Muhtelll ıehlrlerde cul b krzlar mUMt.baknaı yapılmu.L."tadır. Bu aııM1a iblr Amerikan &IU'Cted. 
si şehirleri dolaıank raaladıiı caılb kızları, 1.ilmlerini ve ıM!reslerlDI ya1araı., mU.abaka)~ da\"Clt • 
mek vu.lfeaıinl iizeriae ah1111tır. G&..ı:eteclye &öre Mis.nılde X C \ yorktan da ha fazla c.azib b11lruak kabildir. 
Rıeslmlcrde, Mls~r Damon Runyon Mlaml aokaklannda güzel kızlan ararken ~örülüyor. 



Futbol merakı At ô°°9~:re 
Futbolun gerilemesi ve maçların hali Beıılmlor, lllehmet Allls, Semihle: tokll!~ m 

Milli güreş 
Ankarada kurulan bir 

halktal'cı· eskı· merakı 0 .. ldUrmu··şttlr codJ.retı kalm.ıyan metruk bir ııpor pbcmız varsa, od& atletizmdir. 
Yunaıılstanda stadlan dolduran on binlerce meraklının önünde ko. 

çal ışfı n l ıyor 
Güreş federasyonumuz bu sene ec

nebi temac;Jara büyük bir ehemmi
yet vermektedir. Bunun için Anka· 
rada bir kamp açmıştır. Milli takım 
ve en kuvvetli güreşçileri Ankaraya 
toplamaktac!ıır. Kamp bir mektep 
gibidir. Disiplin başta gelmekte
dir. tdmancılar Türk Hava Kuru· 
munda kalmaktalar, \'e H.K. tara
f mdan iaşe edilmektedirler. 

rulmuştur. Giireşçilerln 
ihtiyaçları f ederasyorıca' 
mektedir. Bu salona SS!~ 
der konmuştur. G~ 
lannı hergün fedefll'J~ 

Yazan: Diş doktoru Bedri Gürsoy 
(Milli takımın vı Fenerbahçenin eski solaçıfı) 

lngllterede ınk sık yapılan mil -
hinı futbol maçlarından birisinde -
yiz Hakemin sert düdüğü. ile oyun 
başlıyor. Top ayaktan ayıısa süratle 
aolaşmakta. 

Başta kral olmak Uzere nazırlar, 
mildilrler, memleketin bellibaşh 

ealı.slyetlerl, münevverleri, kadm, 
erkek her nevi halk tabakası. Yilz 
ibln ki§L .• Tek bir insanını§ gibi, ne
fes almaktan korkarcasına, kendi -
lcrinden geçmiş bir halde, maçı ta
ikip ediyorlar. 
Dünyanın her yerinde oyuncula

rını olsun, seyircilerini olsun kendi
ne adamakıllı bağhyan bu spor ha
:kikaten bu derece meraklı mıdır? 

:MUhim futbol maçlarında seyir
tller arasında kederinden ölen, ba
yılan, sevincinden zihnini bozan, 
sendin! kaybedip gayrllbtiyarl ö -
nündeldne, yanındakine tokat ya
p.I§tıran, tekme savuran, ağzını bur
nunu oynatan, oyuncular sahada to
pa vururken, ayaklarını topa vuru
yormtl§ gibi sallıyarak hareketleri
ni futbolcillerln eUtıerine uyduran, 
heyecan ve sc,inçten çok kıymetli 
fotoğraf makinelerini, §apkalarıru 

tribünden fırlatan, feslerini yırtan 
:<ben kendim buna mühim bir maçta 
eahit olmU§Uindur) meraklı kimse
lere daima rasgelin!r. 

Sonra, mühim bir maç arlfe!lnde 
t>n on beş gUn evvelinden yemekten 
!çmekten, uykudan kesilerek, asa -
biyetten tlr tlr tltriyen, ona buna 
çatan taraftarlar olduğu gibi mcn
sub olduğu kllib oyunculanna iyi 

oynaınalnn ~çin ağlaya ağlaya ynl
:varan meraklılar da pek çoktur. 

Futbolün tam manasiyle zevkini 
tatmıyanlar bu iptilaya daima hay
ret ederler. Uıkin bir de bu oyunun 
'bütün incelikleri ile beraber, gerek 
oynamak ve gerekse se;Tetmek Yo

luna sapanlar da kolay kolay yaka-
11ını bu meraktan kurtaramazlar. 

Evvelce futbolUn lAfını bile ettlr
miyen bu sporun eiddetle aleyhin
de bulnanlar vardır ki sonradan son 
derece merak sarmqlardır. Bu gibi
lerln misalini ben kendi babamdan 
•labllirlm: 
1 Babam, oğlunun dllnyayı göztl gör 
miyecek derecede bir iptilA ve zevk 
lle peıinden koetuğu futboıq zerre 
ikadar sevmezdi ve daima, "zorla 
Cieğil ya... Bu spordan nefret edi-

yorum, ho§}anmıyorum,, derdi. Beni 
de vazgeçirmek içjıı mUtemadiyen 
uğraşırdı. 

Nihayet bir gUD bakıyor. Oğlu 

gözU kararmış bir halde: "Ha, topu 
daha i;i ortalıyacağmı... Ha, daha 
iyi pas vereceğim, birinci takımda, 
milli takımda oynıyacağım. se~ • 
hatlere gideceğim, ollmpiyatlara .lf-
tirak edeceğim! ... ,, aevk ve hulya. 
siyle gittikçe topun pceini bırak • 
mıyor. 

Mektebin, derslerin de unutlil -
mak ihtimali vardır. 

Mektep müdürUnUn de te§Vlklle 
derhal mensub olduğum spor klll -
büne gidiyor ve mekteb müdürUnlln 
de, kendislnln de benim futbol oy
namaklığmıa izin vermediklerlnl, 
bundan böyle klilbce de oynatıl • 
mamaklığımı rica ediYor. 

KlübUmUn elebaşıları, ne yapıp ay 
pıyorlar, babamı kandırıyorlar. 

- Aman efendim, siz büyUk rUt. 
bel! bir askersinlı, birçok harbler
de bulunmuasunuz. Nasıl oluyor da 
futbolUn aleyhinde bulunuyorsu -
nuz? Futbol oyunu tam askerce bir 
spordur. Onda adeti bir muharebe 
zevk ve heyecanı vardır.,, 

Diyorlar, bir de eline, birakç gUn 
sonra bir ecnebi takrmla icra edile
cek mllhim bir maç için bir daveti
ye sıkıştırıyorlar. 

Babam maç g11nn adeti ayaklan 
geri geri giderek hıtemlye hıtemiye 
stadyoına gidiyor. Ömrilnde maç 
seyretmemi§, kendi kendine söyle • 
nlyor: "Dur bakalım, bu kadar me. 
tcttikleri şu oyunu bir görelim •. " 

Ben o gUn çok gUzel bir oyun oy
nuyorum. Gol atıyorum. Omuzlarda 
taşınıyorum. Fotoğrafçılar re.simle
riml almak için koşuşuyorlar ..• 
Maçın milli heyecanı bir yandan, 

halkın alkışları, CO§malan bir taraf
tan, oğlunun o gtlnkU mehareUnln 
üzerinde bıraktiğı babalık gururu 
ve iftiharı diğer cihetten babamı 

birden değiştiriyor ve kendisi artık 
bu andan itibaren müthiş bir fut_ 
bol meraklısı kesiliyor. Artık biç 
bir maç kaçırmıyor, herkesten ev -
vel atadyoma kO§Uyor ve evvelce 
giddetle menettiği oğlunu, bu defa 
biltUn gayret ve kuvvetiyle teıvik 
et:meğe bile bqlıyor: 

.. _ Aman göreyim aenl evIA.dım ! 
Yarmki 'Jna~ çok mühimdir. İyi oy-

TARAFTAR 

~n ;:ril.zlerce atlete makablJ, bizim mooılekotimizde nizami bir pistimiz 
olmadığı gibi ne böyle meraklı blr kütle, ne de böyle ~·esn gentlcri
miz kalmıştır. 

Geoen her sone atleHmıe slirat vermek §()yle dursun, merakhlannı 
ve henslllerbıl kaybettiren bir sene olma~. Bunun mcs'allyeUni za
vallı atJetJere yüklemek ~ok halaJn:h:Z olOJ'. Susuz bir memlekette ağaç 
yettşrniycceğf gibi s:ıhasrı, alakasn: bir muhitte de atletizmin bundan 
fazla Uerlemeslne iınkln yoktur. 

En nankör \·c en ziyade mesalYO lhtly~ gösteren bu ııpor ıobe· 
mlzde hu ~eyden e\'Vel merak ,.e aliı.kaWan çoğaltmak liznndır. Bugün 
hiçbir atıetlmlzln görmesi kısmet oJmıyan on blnleroe. Beyircl stadlara 
topladığımız gün bu kalabalık kitle önünde koşmak zevklnl tatmak lstL 
yeook yllzlerce, binlerce genel bula bllooeğimlze. ~Uphemiz olmasm. Fut
bol federasyonu bütçesinden ayırdığı parayla cmcbi U-.maslar yaptırır

ken atletlmı federasyonumuz isin kırtaslyeslle meşgu! bulunnna n a
lınması lazım.gelen tedbirleri almakta tıck&sül göstttirse kaybedilen her 
gUn atletizmin çukura.na biraz daha derinleştirir. 

Kampa iştirak edenler hafta için· 
de kamptan çıkamazlar. Yalnız cu· 
martesi saat on birden pazar akşa
mına kadar serbtsttirler. Güreşçile
rin her dakikası aşağıdaki progra· 
ma bağlıdır: 

7,30 Kalkmak 

antrenör ve diğer ~ 
dan takip ediyorlar. l 
lan salona ancak fed . 
saadesini alan kirn~let ~ 

Bu kampta şimdiye 
lan kamplarda tatbik --''
zı mühim şeyler de ,,.~ 
lere Adabı muaşeret, o~ 
ma, musiki, ve hesaP 
liyor, her hafta ~ 
nemaya götürülüyor, --:,.,ıtJI, 

Atletizmin inkişaf ,.e tekamülü için başta saha ve ondan sonra ec. 
nebi temas ,.e mUsa.bal<alar gelir. Bir Galatasaray - Fcnerbahçe atle
tfzrn tıema.q taraftar \'C alakadarlarma futbol ~ması kadar heyecan 
verir. Ancak mekteplilerin klUblerd en aliikalan ltesHdikten sonra klüb
lerlmlztn ekserfyetfnl tcşkll eden m cktcpll atletlerden mahrum kaldığı. 
nı da unutmamak \'e tedblrlerbnizl ona göre almak lcah eder. Blımi gör
dUğilmtbı atletlznıln ha gttnkil acınacak halidir. 

8 Hafif jimnastik 
8,30 Hava kurumundan 

mak 

ketlerinden istifade eıJllW,. 
reşçilerin çalışmalarında~ 

ayrıl· çalıştırma,, sistemi ~ 
tir. Bu suretle Milli bit' 
n karşılarında cıauna 

Atletizm fcd«:'rasyonumuzdan bu spor şubemizin terakki ,.e lnkl,a
fını ,.e alınacak tedblrlcrln bir an evvel almmasmı bekliyoruz. 

Adil Yurdakul 

9,15 Yürüyü~ başlamak 
11 Yürüyüşten avdet 
11,45 Yemeğe gidiş (klüpten). 
12 Yemek 
12,30 Yabnak, istirahat 
13,30 Kalkmak ve klübe hareket 
14 Ders1er 
16 Güreş 

Yarınki maçlar ve neticeleri ~1:;'.:s ;s~;; 
G ] B k k ı 21,30 Yatmak a atasaray - ey ÜZ 8fŞl 8Ş• Buna göre, güreşçiler hergün saat 

16 dan 19 a kadar güreş idmanı yap 
ffi8Sl günün ffiÜhİffi oyunudur maktadırlar. idmanlar için Hacı-

bayramda eski bir mescit mükern
Bunun için her ild takimm yapaca- mel bir surette düzeltilerek çalı~ma İstanbul lik maçlarına bu hafta 

da Uç aahada devam edilecektir. 

bulmaktadırlar. ~ 
Bu kamı> nisanın son 

tir. 

ıreınns 

Taksim sahasında geçen hafta bu 
sene birinci kümeye yeni terfi et
miş olan Hllfllle berabere kalan Ga
latasaray, )'ine geçen hafta işlek 

blr oy.un netic•lnıfo Topkapıya 7 
gol atan Beykozla kareılaşacaktır. 

ğı bu maç geçen haftaki neticeden ı 
salonu haline getirilmiştir. Yer er sonra bir ehemınlyct kesbct:miştir. cektir .J 

Bu maçta Beykoz kazanırsa veya parkedir. 1 . d" 111nin 
berabere kalırsa millt kümeye da • DU§lar y.artmnıŞtır. Sobalar ku- skan tnaYJ8 şa r 
bil olmuıı demektir. Blllkis nıağlftb ~tikllı.t Geçenlerde baılaaııt :a 

\' ~~eıı - dinavya kapalı 'kord ten ... ofıırııa b UStJBtakl vaziyeti gUç - Ja H,iW arasmdidK.ı~taş, ce - • hdinin d• 
leşecekif ~'N)l iki thımm da bu • zalı 01an Şereften mabrum~bir kad- nası İsveç Velıa · ~..d =======::::;:====== gUnkU forvet hattı birlbirine mil- ğm bi h lunduğu büyük bir se)'P~. 

namağa bak. Şayet iki oynar, bir ~ royla oynamasma ra en r ay- önünde Stokholmde sası' 
savidir. HattA formunda olan Şe. ll za·..,. olan Hlli.ll açık bir gol far- ıl"' de gol atarsan, sana mükemmel bir :ru. T kl sında yap 
hap ve KB.zun, tamamiyle dağınık kı ile mağlCıb edeblllr. e er ara eUl 

futbol ayakkabısı alırım! ... ,, k G 1 t f malarda Fransız Bol 
bir oyun çı aran a a asaray or Fener stadtndaysa, son kararlar A 

Bizde futbol merakr gUn geçtikçe h ttmd i . bi zl tt dl de 
1 

k Henkeli 4·6, 6-4, 6·1, 6 a an yı r va ye e r . ..n .. Unden bUtün eleman arını ay_ ,,. azalmaktadır. Eskiden mühim maç- :r~ •• 
Yalnız Galatasaraym bütün müda - r...Aden tstanbulspor takımı ile su • etmıştır. 

!arda görill~ birçok meraklılar son U"Ç D · k ı B yan ıl 
faa ve hafbek hattı oyunun cereya- leymaniye kn..aılqacaktır. MUsaba- anımar a ı a _. 

zamanlarda tsadyoma uğramaz ol - - " .r-. d B•1-
nmı kendi lehlerine yUrUtebilmek kanın daha gen" elemanlardan te- 6·2, mağlup e en 6' 

muşlardır • .Muhakkak ki halk gUn- "' 'k dı ı raJISI 
den gUne bu spordan zevkalmama- kudretine .sabibdirler. 1 rekkilp etmiş olan Süleymaniye ta_ Ş:>erling a nar a ~ 
ğa bqlıyor. Bunun aebebl bence Halbuki Beykozun son mlldafaa rafından kazanılma.sr ihtimal dahi- yonluğu ~aza?mıştır. ~ 
gudur: müsellesi bu sene çok bozuktur. lindedir. i Muhtelıt ekıpler ara yıl' 

Ayni Stadda Fenerbahçe - Topka- ı lan kar.şılaşmala. r_da BaJl• Futbolıımn- adamakıllı gerileml• Haf hattı da nyunda hi"bir ıa göre- T fı 
uz; ,,- "' "' "il pı m·u·sabakası'-·sa Topkapmm son 'ı Bollelh muhtelıtı, • .• t tir. Bu eebebden, maçlardaki beye- memektedir. Bu sebeb dolayısiyle ~ • . 

1 
T "fti.Jıl 

can ve allb. azalm~tır. Kavgalı ve Beykozun, velev Kii.mranla takviye_ gUn1erdeki bozuk manzarası dola - ı Wıldosee ngı ız çı 
döğtlflll maçlann da pek fazlalaş- ll çıksa dahi bir tek gol farkla Ga- yısiyle açık bir gol farkiyle son ka- mağlôp etmiştir. -'"" 

rardan hemen hemen bir mUteessir Bu karşılaımaların r--: · .6' masr bu cidden gUzel olan spordan latasaraya mağlüb olacağını talı - "' n.daki r 
halkımızı bıktmn~ ve soğutmuştur. mln edebiliriz. olmıyan Fenerbahçe tarafından ka- veçli Loftman arası~ 

Bedri Şeref stadındaki karşılaşma lik zanılacaktır. yanalı 6-1, 6·3, ka:ı 

istişare Heyefi 
Müzakerelerine devam 

ediyor 
Ankarada Beden terbiyesi istişa

re heyeti toplantılanna devam et· 
mektedir •• Dün de muhtelif mesele
ler, bilhassa saha işleri hakkında 

görüşülmüştür. Heyet reisliği için 
yapılan intihapta amiral Fahri se
çilmiştir. 

Heyeti umumiye katipliğine de 
umum müdürlük umumi katibi 
Canal seçilmiştir. 

Heyet bugün de müzakerelerine 
devam edecek ve birçok esaslı i~ler 
etrafında konuşulacaktır. 

Barutgucu sahasındaki 
maçlar 

Barutgücü sahasında pzar günü 
yapılaca!< maçlar ~un1ardır: 

1 - Alemdar gençlerbirliği - Ba
rutgücü A takımları saat 15. 

2 - Alemd::ır gznçlerbirliği - Ea
rutgücü B takımları saat 13. 

-0--

\'ağ!ı güreş:c~ 
Yarın Çe.'llberlitaş Şm bahç~e 

birçok pehlivanların iştirakile yağlı 
güre~ müsabakaları yapılacaktır. 

...,arı...S!! 

~!\. n. 

A .,.,.,,,.. ~ r 
...,, 

PRESTiş 



21 lI<t~cı 

CA~n 
' l11tb1. AZit\~Enı• 

r ~Y • 
- ~. illi? SCJı!n başını d"' 
~ u on. '-tto ollıltiru 

ti r, &incın"·'a 
""' Robcrt 

l:~nlın .. , 
1.rcnıı 

. HABER - Akp.m poıtut tı 

~~iddiasız sözler 
Orduda yaılılar generaldir. 

AJk ordusunda ise yinni ya-
§mdakiler generaldir. Gene
raller neferlikle tekaüde sevk.. 
olunurlar. 

(l • • 

Aşıklara deli derler; .deli
lere akıllı ceyemedilderj gibi! 

"' . "' 
Hayat bir tiyatroyzı benzer; 

girilir, M!yredilir ve çıkılır. 

ır;r • 

Kadınlar nf lan".nıyacak za
man ağlamasmı, ağlanacak za· 
n-.an dııı göz ya,lannı içlerine 
alatmaaıru bilirler. 

• • • 
Gülümsemesini bilmiyen in

san dükkan açmamalıdır. 

• • • 
iki kadın biribirleriyle dost 

oldularsa muhakkak bir erke
ğe düımanlık içindir. 

ı;o • * 
Çocuk aile içinde bir caıuı. 

tur; yanında boı bulunmağa 

gelmez. 

- Anne bak, fiapka tüylerini lrutı 
neresine koymu5! 

- Fransız karikatürü -

Açlıktan karnı ıll çalan zanllı 
lhtl;rara salonda çlfü~ lmmrular bu
hıntluğunu söyleml~lerdl. 

- Bu liigat :J.ltabı ho~uma gitti. Araba çok kelime ur mı lçlnde':' 
- llayn efendim. Bütüıı löellıne ler ona ı;ığmadığı için artanları bu 

büyiik liıgate koymu,ıar! 

\'AZAN: L. Busch 35 Yıhm vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 
Hakiki hula dansının ne kadar 2 o mesgul olduklarını göstermek ıçın 

yüzlerine siyah birer halka çizmeye 
mecburdurlar. Polinezyalılar bu ya· 
bani kuşları evlerinde süs olarak 
beslerler ve çok itibar ederler. Hat· 
ta kabile reislerinin kuşlarına hiç 
bir yerli laubali bir surette hitap e· 
demez. Kabile reisinin kuşlarına bir 
şey söylendiği ve ya bu kuşlardan 

bahsedildiği zaman aynen kabile 
reisine kullanılan elkabı kullanır

lar. Ayni hürmeti göstermeye mec
burdurlar! 

bedıileştirilmiş olduğunu bu suret· 
le tasavvur edebilirsiniz? 
Şunu itiraf etmeye mecburum ki 

bir A\TUpahnın ancak sefil ve gizli 
barlarda görebileceği böyle aşırı ve ' 
co~kun bir dans alemi sık sık ve bol f 
bol içki ile sulandığı halde, bu be- .. 
kar klübünün avlusundaki manz3-
:-ac!a hiçbir ı;uretle vahşi bir hal 
yoktu. 

:'"'rlinezyalılar hiı;; şüphesiz men5e· 
terinde kfunilen dini olan bu dans· 
tarın bütün dini mahiyetini bugün 
kaybetmiş bulunuyorlar. Onlan 
kendilerini yalnız vecde getirmek, 
ve ruhl::ı:wı, ihtiraslarını yaaşmak 

m~elerini coşturmak için dansedi
yorlar ... 
Şimdi size sorarım: 
Bir insan kütlesi düşününüz ki 

:1ayatı güzelleştirmek iı;;in· yalnız 
I dansı birinci plana geçirmişlerdir, 

bu insanlar vah~i midirler? .. 
Dünyanın hangi bekar klübü o· 

labilir ki böyle içkili, raksh, kadın 
ve erkeğin çırçıplak olarak kendile· 
rini en büyük co~unluklara salıver 
:likleri bir mehtap alemi rezaletsiz, 
.1atta bir cinayetsiz geçebilsin? .• 

Bu insanları en büyük coşkunluk· 
!arı esnasında kudurmaktan ve yır· 
tıcı birer hayvan kesilmekten koru· 
yan ananeydi .. Gene ananedir ki bir 
taraf tan bu co~kun eğlenceleri :.es· 
iz sadam cinayetlere boğmaktadır. 

Nitkim bu nefis Ye şaşaalr, hakiki 
Brodvay revüsünün altında da, re· 
isin genç muharip oğlunun, karısı· 
nm kız l:ardeşini almakta hak bulu· 
şu bizim için ahHild bir cinayet de
ğil midir? 
Diğer taraftan Pohua, ka\'a ka· 

dehlerinin dolup bo~aldığı bu vecd 
1: dans esnasında büti.in çıµlak k~-

dmların karınlarını gözden geçir
mek suretıle ölüme rnahkt1m bir iki· 
ıi aramakta değil miydi? 
Polinezyanın Hindistancevizi ko· 

ruları üstünde gömülen bir a\·ize gi 
bi batan deşdeğermi ay, bahçenin 
ağaçlan arasına ilerlediği zaman 
dans birdenbire durdu. 

Herkes yerlere çöktüler. 
Kadınlar bellerine süslü otlardan 

etekliklerini taktılar ve herkes ar· 
tık mükemmel acıkmış olacaklar ki 
!~adınlarm dağıttıkları yemekleri 
büyük bir iştiha 'ile yediler. 

Biz de reisin oğlunun yanında bi· 
ze genç kadınlarm ikram ettiği 

sıcak av etlerini ve serin yemi~leri 

onlardan aşağı olmıyan bir i~tiha i· 

Salama adası yerlilerinden biri, inci 
lerle süslenmiş küpesilc 

le yedik. 
Yemekten sonra tekrar dans baş· 

!adı. Ta mehtap silinip kararıncaya 
kadar .. 
Bundan sonra kadınlar ve erkekler 
çift çift içeriye çekilmeğe başladı· 

!ar. 
A \'!uda en son biz, yani kamını 

fena halde şişirmiş ve hayli sarhoş 
olmu5 bulunan Pohua, ben \'e ne· 
·eden peyda olduğunu anlayamadı· 
~ım, yüzü gözü tatau döğmelerin-
den görünmez bir hale gelmiş olan 
1caip kabile sihirbazı, yalnız başı· 
mıza kaldık. 

Mehtap çekilmi~. bekarlar klübü· 
nün aleni lubiyatı sona emris bulu 
nuyor. Şimdi binaı ı n içinden akse 
den boğuk ve yorgun dümbelek ses 
leri daha mahrem saatlere giril 
diğini ilan ediyordu .• 

*** 
Böylece sakin Okyanus denizle-

:inin bu dans ve aşk adalarında ilk 
:lefa görebildiğim bir bekar klübün
:le en çok hayretimi mucip olan iki 
iCY oldu. 

Biri esmer tenli ve ekserisi güzel 
~~anlar olan Polinezya :; ... nç kızla
rının erkeklerle birlikte çırçıplak 

dansedişleri, Zira, Pohuanın da 
bana ihtar etmeye lüzum gördüğü. 
;ibi Polinezyahlar hassas ve sanat 
ka.r ruhlu insanlar oldukları i ;çin 
~ayet kıskançtırlar. Hatta yüzden 
Polinezyada pek garip adetler mey· 
dana gelmi~tir. 1 

Mesela Polinezyalıların yabani 
ku~ a\1 en çok sevdikleri bir avdır. 
Bu av için kurulan ökselere kadın
ların yaklaşması şiddetli tabularla 
memnudur. Aya çıkan gençler av ile 

?vıikronezyada Polinezyalılara mah 
sus kıskançlığın daha garip bir cil
vesi vardır. 

Hindistacevizi veya muz ağaçla

rına çıkıp orada çalışmaya mecbur 
olan yerliler bu çalışması esnasında 
mütemadiyen şarkı söylemeye bağı 
rıp çağırmaya, mümkün olduğu ka
dar gürültü etmeye mecburdurlar! 

Hatta kabile reislerinden birisi 
kendi obası civarındaki ağaçlardan 
birinde çalışan bir yerlinin çocuğu· 
nu görünce sorgu sual sormadan, 
derhal onu öldürmek için kendinde 
hak bulur. 

Zira ağaçların üstünde derede yı
kanmakta olan kadınlarını gözetle
miş olmasından şüphe eder. Onun 
için ağaçlar üstünde çalı~anlar, el
leriru:fen geldiği kadar gürültü ede
rek gizli bir maksatla hareket et· 
m(diklerini ilan etmeye, etrafta ka· 
dm varsa kendilerini korumaya on· 
!arı davet etmeye mecburdurl:u .. 

Polinezyalılar bu kadar hl.s 
kanç oldukları halde bekar klü. 
bünde kadınların erkeklerle bir
likte çırçıplak dansedebilmeleri 
elbette ki hayret olunacak bir 
§eydir. Fakat Pohua. bunun se
bebini izah edebiliyordu: 

Kabile reisinin oğlu ile danse. 
dildiği vakıt çırçıplak yaşamış 

olan cedlerinin ananelerine avdet 
etmek bilakis dini bir hürmet 
sayılıyor. 

Kaldı ki burada oynanan Hula 
dansı, yerlileri o katlar heyecan
la meşgul ediyor ki bu heyecan 
esnasında bu hassas \'e dans i.şı
kı adamların fena bir şey düşüne. 
bilmelerine kolay kolay imk§.n 
olamaz. 

Ha)Tetimi mucip olan ikinci 
nokta ise burada gördüğüm Hula 
dansının fevkaladeliğidir. 

Ben Polinczyalıların iki dans
ları karşısında ha)Tanlık hisset
tim: 

l Kızı! Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 

Biri bekar klübünde gördüğüm 
ve en incelmiş aşk duygularının 
bir kasırgası halinde olan baş 
döndürücü Hula dansları. Diğeri 
de ölüm dansı! 

~ıı 1l 41ö«_ 
C.• . 

Sı°N6LE 
~İN • 

~1~1NA}(. 
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·A~ıN~ llL....,.ı.__ıu..11111 1111•~1 
Gı T Tı.. ua..ıuıa.;.z:::ıı_ız..a._ 

-

l(ı:lı4 4>ôl6•NıN ONU Olllf•cHJ. 
""• ı11riMAı v~AMIY-IR611t .,, .. 
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Vakıa Polinezyalılar da bütün 
iptidai insanlar gibi en büyük 
heyecanlarını başlıca Jansla üa • 
de ediyorlar. İptidai insanlar a • 
rasında dans, toplu olarak vecd 
haline geçmek surctile, en büyük 
ifade ve en büyük heyecandır. 

Fakat Polinezyalıların dansa ver 
dikleri ehemmiyet, onu ulaştır

dıkları incelik insana hayret ver 
mekten hali kalmaz. 

Ancak, itiraf ederim ki, bekar 
klübünde gördüğüm \'C en iptidai 
insandan belki en medeni insana 
kadar her çeşit insanı heyecana 
g-;!lirmemesi kabil olmıyan Hula 
dansile ölüm dansları, Polinez 
yalıların yarattıkları iki milli şa
heserlcridir. 

Büyük heyecanlarını toplu ve 
sürekli danslarla ifade eden in . 
sanların ölüm gibi tabiatın en 
müthiş heyecanını da dansla üa
de edecekleri bu dansın da o he
yecan kadar fevkalade olacağı 

aşikardır. 

Pohuanın bana, biz beyazların 
ölümden daha fazla korktuğu . 
muzu saf bir eda ile söylemi§ ol
masına rağmen Polinezyalılar gi
bi hisli insanların ölllm korkula. 
rı hiç de bizden aşağı değildir. 

(Devamı var) 
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Habeır11 ftn taıırftllı1ii R(O)marn o: 3<6 Vazaunı: Uklmım 
-2-Nilüf e haykırdı- : - Söyle Nirena, Nakleden: f~ 

- Emir nrmek kolay. Emri ye- ikna etemğ" çal11Illıt· 

telkin ettiğin bu ahlaksızlığı 
nasıl önligeceğiz ? 

rine ;etiten .kim! nunaı:. • • ~ 
İki adam bakı~tılar. Spano elinde Benim vuiyetiilll P c m ki kağıt bıçağı ile sinirli sinirli ma- yonıun~. Bir ta.raf~ ~ 

sasuıa \'1.lrll)·or, Japon ise gayc.t rııftıı kıum. Za\°alll btJI 
sakin görünüyordu. Yunanlı niha • ara.ıundayun. Ben ııe ~ 
yet iç.ini çekti: .. Söyleyiniz de yapa~~e 

- PekalA ! Dediğin olsun. istiyorum ama kıztrtl iS 

Nıhifcr miimkün olduğu kadar sen mi inhisarına alacaktın koca l bilir? Sonra hünkar elinden J<im :ra- 1 Niliifor dudaklarını büküp ümit-
yavaş konu!!U} or, fakat <'trafı sım- ıevkeUfı) u? ı kasını kurtarabilir? Jizlfk gösterdi: 

- Çok ıükür ! Nihaıret makul 
1 

yapabilirim? 
dilşünrneie başladınız:. Üç hafta N d d' • ., 

- .ı e e ınız. ~ 
•.onra .Ah~anyaya l:idettk mnlJ tes- _ Yani uey .. $ıııJll 9 
lim alacagım. Fakat hep.sini blrBen . k istediııt# 

sıkı knpalı odadan bu hafif konu. NUUfer hayretle Nırenayn baka ! Nilüfer bu sözleri dinlemiyor. - Eğer buna muvaffak oluı~an 
şuş bile kapıya 'kadar aksediyor ve kamış ve hiç cevab vermeden bir mlitcmadiyen sayıklar gibi bir fsim 1 bana taze hayat baiı§larıım Sürey-
Arob kalfayı dinle>mektrn mahrum sokak qi!tesi gibi eli btlindc, hay- tekrarlıyordu: 1 ya. t . k d •. 

1
. mıyon;a deme 

ge ırece egı ını. Malı parti parti d' •·ıJU 
rette reddetme ı. bırakmıyordu. 1 kırn ha} kıra, boynunu blike büke - Kara A'bdürrahman, Kara Ab-

- Hanımım sağ olsun. Ben ı.ığra-
ve hududun muhtelif noktalarından _ .. dj)·ot• 

k tir 
.J.ı- du:ıuneyim baba,, 

Nı!Uf C'r Nirmnyn sormuştu: 1 konuşan bu kadını seyredc>rek kendi dürrahman ! 
şacağım. Halik muinim olsun! 

- Sen bu işe :-ıe dersin? kendine söylenmiı;ti: Silreyya sordu: 
- Peki Süre)·ya. Dikkat ~t. Hün-

- Bilmem efendimiz:, zannıma -Altmış yaşına basmış, bunamı~ 

kalırsa hünklırtn bu hAreketi )'alruz bir hilnkfırn böylelerinden başka 

bizi alakadar -edecek bir hadise olıu 
~rektir. 

kim b:ıkar? 
\Ta hafüçe Nirc.nayı göğsünden i

terek: 

- Kim bu hanımım? 
- Bu benim evlatlığım Süreyya, 

nh onu hiı- elime g{lçirs4?m, bu d<.'rt

lerim ne çabuk bitecek? 
Süreyya muztaripti. Nilüferi her 

kar duyar63 ikimiz için de lehHkeli 
olur. 

Bu son !!!özden sonra kulağmr Ni
lüferin kap1smdan çeken Arab kal • - Ben de o kanaatteyim. Onun 

ahliıkı üzerinde sen müessir oldun. - Öyle üzerime yürür gibi :rap- Şe)in üstünde 'SCv:İ)'ordıı. Hatta lıa- ra siyah parmaklarını çıtlatıp M -

Fakat görilyorsun ki senin de ikba.- ma, flonra bunun zanınnı Juınmlıı ö- vatından fazla sevi.rordu. vinçle ellerini uğlışturaralt selam-
lin çok sürmedi .• ·ihayet ben karı- dersin. Haydi haTeme defol. 0 d b' 1 d . . 'ığa doğru vürlidü. a ır zaman ar ~aray a buyü- • 
sıyım ve höptir'! m de köpürsem de Hünkar olmazsa sana ne değil Y" ~- Abdli h k b Yerin kulağı '-ar derler. Halbuki 

.-n nar3 rra manın men ı c- • 
~·emek mecburi) etindedir. lşte şim- mi? Erkek olsun da kim olursa ol- 1,. .. d" 1 . t• ""ilüf 1 Arab kalfanın kulagıydı bu. İşte 

'nnı ın ennş ı, ama, onun ı,ı e- . 
di hUnkarm alıştığı bu hu~u bize 1 sun. Aşiftc, defol! . t' b bil . d 0 !'ıer şe\'l duymu~hı. re ın ıs~ ım mıyor u. , saraya • 
yeniden bir afe>t müstevli edecf'ktir. Nedime>lcr, Nilüferin titrjyen geleli hen Uz cok olmamıı;, fakat Ni- Bizansta yeni bir hadise başgös-

Nirena bO"'Iltınu bükmüs dinli' or- kollannd0
" tulup onu derlınl dışn-

geçett re ec.,.. Llll· 

Arabama nimdi y·eni bir gWe.mc 
yeri yapıyorum. Daima yeni bir 
oyun bulmak lazım. Bu seferki sa
nımn 'ki mlike.mtnel bir usul. 

- Ya! ... Nami -oey bu? 
Direksiyon borusunu bu.suat su

rette hazırlattım. lçfne bir buçuk 
kilo kadar mal saklamak mümkUu 
olacak. 

- Bravo! Güzel bulun •. 
- Ru iu yakmda olacak. :malla-

rın alimcn te&liın edileceğinden hiç 
şüphe etmeyin. Şimdi baı:ka bir 
megeleyi kon~alım. 

J • J "'" lüfere s:ı.daltatiylc derhal göze gir- termişti. Kantagüze hilnk.lr Orhan-
flu. nya aldılar,. Nirenn da dig· er kaJ>I- Japonun mevzubahs etmek istedi. 

miş, gilzcUiğindcn istüade etmeği rJnn ~içiler gelerek onun güzel kw-
Nedimeli'rden biri cevab verdi: dan hnremdck..i odasına çekildi. Ni- ği mesele, hoıuna gitmi;•4r olmalı 

asin aklından geçirmiycrck kendini nt istedi~! haberi derhal kulaktan 
- Hımımrm, hilnkarla samsa ça- üfer nı>dimesi Süre'-·yaya dönerek: ki Spanopulos heyecanlandı Maea 

J bütün mC'vcudiyetile Nilüfere vak - kulağa yayılmış \'e bu hAdiııe bal- ' · -
vuşu arasmd:ı bir ze\''k iılenıinde - Sen benimle kal. Dedi. .nın ltteriııde bir .fjeyier arırotmuş 

fl'lmi.!lti. km drıdikodulanııa sebeb olmuştu. 
duymuştum. Diğer koluna girene df': gibi )'aparak Japontıı göz gözfl gcl-

Hattiı. ~nu kaç vezir ist..emi5U, ne Kantagü~en elçilere yüksek bir 
- Ne du}dnn Süreyya? - Sen de istirahat et kızım, de- memeğe ça1ı~tı. 

nnmdar .adamlar Nilüfere vnsıtacı- kabul gösterdi. Merasime, mühim 
- Kanla adındaki kafirin dilrilba :li, aramızda duyduklarını kfmsecik-

lar, cl~iler gönde.rerek Silre:rya)'l zamanlara ait elbiselerini giyerek io - Ne aöylemelc ist.ed~imi !.nla-
1 ir kızı varmış. · r bi1memc!Uir. 

Nilüfer ve Nircna bnşlmldınp dik 
istediler! Fnkat Süren·a 'gitmedi, tirak etti. Elçilerle görüşme bir sa- dığmw teıAııtnız belli ediyor. Bu 

Ar.ıh kalfa arkadan \'e boynu ö- Nilüferden ayrılmak istL'mcdi Ve o at sürdü. Elçilerden biri, en yaşlıııı 
katle dinlediler. Nilüfer heyecanla 

nUnde geliyordu. Nilüfer on:ı da dö- nzmandanbe>ri, hayatını kirleten bir söze ba lannııtı: ,.c süratle söyledi: 

- E, bu dilrüba kız ne olacak-
mış? 

Demek hünkar bu elçileri 
hüscnn etmişti. BI- n kulak misafiri 
olmuş \'e ancak bu kadarntı 1~itc -
bilmi§tim. 

Nllilfcr ve Nfrenn blribirlnc bak
tılar. Hüd.ise aşağı yukarı anlaşılı
yordu. 

Demek htinknr bu 

nerck: hadise de duyulmadı. - Şe.vketlu hUnkiır Orhan han, 
- Sen de kalfa, dedi. Epe)·ce yo- Silreyya da ağlıyordu. kcrimenizin dP ti izdivacını taleb 

rulmuşsundur. İstirahat et. - Hanımım. Diyerek, onun bu - buyurdular. .;immetiniz ~cvkelluyu 
Fakat Arab kalfa bu i§İ..U sonunu ruşmuş cllcriııi öptU ,.c ilAvc ·~tti: + M~Uh:i!Cck,Ur. 

getirmek, Nilüferin bu milna.sebeUe - Ben Abdürrahmavı ıırı~rJ.~ - ı rrı 
alacağı tedbirlerin hlitUn safahatını {'1m. ÖlrnPdiyse bulurum elbette! 
öğrenmek, bunlan hUnkfirn arze -
derek yeniden avuç avuç dilkalarn 
nan olmak merakındaydı. 

Hiç uyur muydu? 
- Peki hanımım. 

Çapraz eğlence : 

o Y. , o /. ~ 

S:ldan sağa: 

(/Jevamı tjar) 

mevzu h~unll%& gitmiyor ama ko. 
nuıup bailetmek mecbnriyctindeyiı. 
Artık beklemektu blktmı. Oiyan ... 

- Beni dinle dostum. 
- Hayrr~ tatlı aöz:lerle oyalan

maktan artık bıktmı. Kat1 ce\'&b is
.ti}·orum. Diyan hakkmda neye ke
mr v~rdiniz '? Cevab venn. Evet mi, 
hayır mı! 

Spanopulos verecek cevab bul. 
makta epey mü§külat çekti. Niha· 
yet kıı.rar vererek: 

Hanz~i gfildü: 
• U},,t· 

- Üç aydır dilfÜ~ 
- İ.§i aceleye gc dl 

tum. Sirjn ve onun ll•:ç 
z:ubahs olan bir işte 
hemmlycti var! 

Diyaı:u tanmıını:: )te~ 
nileünc 1öıuımn~al~ 
nüyor amn ısıbbnti ' bit 
Annesinin ne kork\lnÇ ıt 
gittlğini ibiliyorsunUZ·. 
rine fazla dil§emetn· 
mak istemem. 

fit cif 
Diy·anı zorlamamı 

sunuz sanırım. l{ıtıtıl oıı• 
sevdiğim mahIU'ktur· 

1 
lendircmem. J{ızurıın et 

iııtemiyorum. 

Hangsi omuz ~nkti: , 
- Sizden bunu isfü·e 

nim istediğim kat'i ıC~ 
damI gibi açık konu~ 

- Açık konusznal' ~ 
bütün çıplaklığıyla .~ f 

d. •· .. ·ıc 1)\1 rar c ıyorsunnz o., 
Sizin öğrenmesi, beııiD1 
!emesi nekadar aeı 01".J 
ğim: Dlyan ııizdcn }tor 

Japonun çebrcsl lıİli I 
Gayet ıııı.kin aörünere1' 

- Bunu biliyorum· bil 
Yunanlı bu itirafa 

ne 'bir harb, ne bir sulh için değn, 
hakikaten hn~e bir iifet musal • 
!at etmek için göndermişti. 

Dedi, ama, bir kenareıktıı bekle
di. Silren·a ile odasm:ı giren Nilü
fel'in kapılan önüne doğru yavaş~ 
ve duvarlara silrünerek yaklaştı. 

• 
2 o Y. ~ , o Y. 

Y. 
ş 

~ 

1 - trad - Parça( Riyaziyede). 
2 - Bir şeyin üzerinde bir fiil icra 
etmek - Büyük. 3 - Fena adam. 
Makam. 4 - Ş:Jr olmıy:an edebi 
yazı - üzerine oturulan uzunca 

bir minder. 5 - Elçi - Ayın tam 
doğuşu . 6 - Kasabadan b!.iyük 
yer. Sabah ışığından evvelki an. 
7 - Sem. Küçük mikyasta has. 
tahane. 8 - Bir nevi - bir kedi 
cinsi. 1 O Sert ve ço'k kullanan ma

den - Germüserd • 

- Bu kndar aceleci olmanırın ran simidi gibi sarıldı: 
1 
4 

s 
E> 

o Y. o manaarnı anlamıyorum. Di.ran de - _ Gördünliz mü? bil 

Nılüfcr vnzlyeUn tabminincre al
danmamıştı. Dudakları biiküldü, 
gözlerindeki fer söndü, parmaklan 
tnkal!Us etti ve haykırdı: 

- Söyle Nirena, §imdi ne rap -
mak gc~ktir? -Nir~nn boynunu bükmilş cevab 
vermiyordu. Nilüfer adamakıllı hid
detlenmiş, bfüı\>iltün asabı boşanmış 

bir h:'\lde titriyerek nyağtı kalktı ve 
tekrar haykırdı: 

- Söyle Nirena, kocama telkin 
ettiğin bu ahl:ıksızhğı nasıl önliye
t:eğiz? 

Ni.ren::ı. da yerinden fırladı ve 
Nil Uf rin önüne dikilip: 

- Alılak!!Izlık kı.-ndisinde \'armış. 

Karn kulaklarını duvara yasladı. 
Önce delikt:m içeriyi seyretti, Nilü
fer sedirde, Süreyya da ayakları a
rasında diz çökmüş oturuyordu. Ni
lüfer nğlıyordu: 

- Gördün ya, diyordu, Süren·a. 
hlinkilr artık çığtrmdnn çıktı. Bu 
yeni kafire kimdir tnnmuyorum . Fa 
kat bu da getirse büsbütün halnniz 
yamandır. 

Süreyya sordu: 
- Ne düşünüyorsunuz hanımım? 
- Nirena ile bu gelecek aşifte 

ölmelidir! 
Siirena birdenbire yerinden fır-

Ben ne ettim ki? Bir erkeğin emri ladı: 

ilahi ve kavil peygamberi ile dör. -- !a.man efendımiz, diye ha~·klf· 
de kadar nikah edebilir. Yalnız dı, lıunn kim ,.e nasıl cesaret ede-

' 8 
9 
tO 

o ;/. , o Y. 
o y, ? o Y. 
o :/. ? o Y. 
o ;/. ~ o :/. 
o ;/. , o ;/. 

o ;/. ~ o ;/. 

o % I' o Y. 

Bugü11kü bulmacamız 

~ 

? 
f , 
f 
? 
~ 

Bugünkü bulmac_amız, şimdiye 

kadar görülmeyen bir şekildedir. 
Soldan sağa doğru tanzim edil. 

miştir • 

Haneler içinde üç türlü ve altal
ta b:ribirine benz:iyen işaretler ye
rinde ayni harfler olacaktır. 

Diğer boş yerlere de münasip 

harfler 'konarak şu kelimeler mey
dana getirile<:cktir. 

~ 

~ 
l __ _ 
,. 
c; 

" 1 

8 
9 
---
Dünkii bulmac:anın hal ştkli 

}'.İp duruyorsunuz ama bu i')in olma
sı )~aln ız benim elimde değil ki! ona 
sizden U7.un uzadıya babsettim, h~r 
fmıatt.a !Iİzi methettim. Fakat ... 

Hangsi, soğuk bir ta \•ırla: 

- O halde; dedi. ccvab 
mı:' 

hayır 

Spanopulos yerlııden sıç:radı. Gali 
oldu~1 pek bariz bir ~ekilde itiraz 
~tti~ 

- Ben böy'ie bir lieY söylemedim 
Hangsi. Diyan da söylemedi. Fakat 
rica ederim. vaziyeti anlayınız. Kr. 
7.:ln1 genı;tir; henüT. on dokuz yafın
dL Siz: ise kırk ü~ yaşmduınız:. A
radaki Yl\f !arkı büyllklUr. Si% onun 

babası yerindPaintt. Bs.na mütı! -
madiyen bunu tekrar edl~·or. Fakat 
t1abır:lı olunuT.. 
Kımnla siz ~e göriiılinüz ve onu 

~::ır.DrnmoJ~•11lr:ıımr~0gı;1·ı;r. ma• 
Güllü nine, Melikenin oldukça tahc,il gö:-

<lüğünü söylemişti. Bununla beraber, gorii
rorum ki, bu koylü kızıncl.1, tahsilinden 
ba~ka bir de tabiatin verdiği bir kabiliyet, 
onu benim dereceme yük-=elten bir fıtri sa· 
nat i-=tidadı \ar. Önünde takdirle iğiliyo

w • '~·~ • ~ • • B1'ımt1•1+J~ruae11ıcmzaı .. 

rum. 
Bu sırada, genç kız eli değecek kadar tab· 

lomun yaknuna gelmişti. Harap dı\arm 
iizerindc koyu bir küm~ tc5kil eden çam 
ağaçlarını iµret ederek.gene o, uzaklardan 
gelirormu5 his ini veren, ağır, derin "e i 
ile: 

- Ş?1rası, dedi. Galiba biraz daha ay
dınlık olmah)dı, dci:ril mi? Güzel, açık bir 
günde, abahın on birine do~ru bol bir gü· 
ncş ziyasile kama.an bir harabe yığını •.. 
Parlak bir mavi gok ... Bu iki parça arac;m

da bir ışık ahengi, re mi daha canlı yapar
dı, sanıyorum .. 
Yaptığına ma&rrur bir lakaydi ile, ba· 

lllill çevirdim. lşaret ettiği noktayı bir kere 
daha tetkik ettim. Sonra rec;imlc mukaye
~e ettim. 

:__Fakat, dedim, ağaçların arasında gü· 

- d$<0 -
ne~in ı,ığını, dediğiniz kadar bir aydınlık 
yap:ıcak derecede geçirebilecek bir aralık 
ıyok kL lşte siz de bakınız: Çam ai;raçlan 
manzararı tamamen kapıyor. 

Kolumla işaret ettiğim yere bakrnağa lü· 
zum gömızden: 

- Biliyorum, dedi. Hakikaten şimdi My 
le bir aralık yok. Tabiat, kendi haline bıra
kılınca, ağaçları diledıği gibi geni,..letm'ş 

aralarmd:ı hiçbir a;ıkhk bırakmamış .. l fal 
buki bir kaç sene e\'\el. ormanın bu k<J)e
sinden gök tamamile görünürdü. \'c sizi 
temin ederim ki, o zaman manzara çok da· 
ha (evkaladeydi ! 

Mebhut, dinliyordum. Sözleri önünmde 
yeni ııfuklar a9111)ı. Tasa\\Urumdan da 
geniş ufuklar! ... 

Simdi ağırla~mak, fikrini ciddiyetle tart· 

mak sıra:)ı hana gelmİ§ti. Teklif ettiği tadi
latı kabul etmekle beraber, başıma i~ açıl
masından doğan bir hırslanma ile soylcn· 
dim: 

- Fakat, bu takdirde, resim üzerinde baş 
tan asağı oynamak lazım .• 

O ı rar ettı: 

- Ah, o kadar az ki .. Yalnız birkaç fır
ça ürcceksiniz; oldu, bitti~ .. Yalnız bu i~i 
<)ğle üzeri yapmalısınız. lştc, bakınız, §U 

aradan görunen sema tam ic:tediğiniz gibi.. 
Ta. hihi ona bakarak yaparsınız. Ondan 
sonra, ikindi \ 'akti gelip, ba~ka bir 151k al
tında, bu yaptığınızı tekrar gözden geçirir-
iniz . .ı. rorrnal olarak, bu saatlerde, bütün 

renkler, bir tek imetri kütl i halinde a· 
hrnklcnir, biribiriı'\ uyar, biribiri içinde 

kaybolur. Her ton, yanındaki ton ile kay· 
naşır, gözü ok~yan bir renk (ansambl) ı 
hasıl olur. 

Sözleri ve .kullandığı tabirler beni okadar 
,:aşırtmı~tı ki .hiçbir cevap veremedim. 

Tabiati bu kadar güz.el ka\TamJŞ olan 
"-e duygularına, elinde sihirli palet varmı~ 
gibi bir maharetle renk v~bilen bu kü -
çillt kız beni hayretler içinde bırakırordu. 
Meler onda ne yüksek sanat ruhu var
mıs! Hayret! .. 

Gü~l Sanatlar Akademi!tlnde geçirdi
ğim uzun talebelik seneleri içinde, duy -
duklanmr basit bir ,ekilde ifade edebilme. 
,den ewel ne kadar zaman geçtiğini ha 
tırlaymca, onwı bu fıtri kazj1jyeti, biraz 
sanatkarlık haysi}·etime dokunuyor. Bu -
nunla beraber, hakkını da inkar edemi. 
yorum. 

Ben bu düsünceleri zihnimden geçirir -
kı:-1, sükutun uzaması üzerine, yüzüme 
baktı. 

( Vtı·amt t•ar J. 

yapılabilir? 

- Di)·an benlın k~/ 
nu söylüyorum ve ı~w 
rmı bu.-

Yunanlının hayrettcJI 

yüdü: ~ 
- Fakat o eizl :iSte tf 
Hnngsi tehditkar bit 

kabcle etti: ~ 

- Ondan zi•;ade siı 
nur. Ben bun~ çokt~ 
tnkar etmeyiniz. si.%i11 rl,J 
Diyana henden daha ~e~ ;J 
te bir koca bulmak· r'.4 
görmüyor8unuz. Nıı~it 
bir Japon kadınıyla ·rdili 
erkeğin diinyaya gctı il't' 

. d .... ııı~· vetsiz bır a amtıv • . ·~ 

sabık doktor \'C lih1 
.. - ~ 

· siııiS · 
çıeı .•• Fakat !.iz kın: Ot •' 
den fa!'.kınız ne? Sıt 

~"il misiniz? _.. 
~ oW .... ' 

Beni suç ortaJ?;ı . ~ 

diyorsunuz. Çü~kU i~!Pct ,J 
rum. Damadiıga wJ>'J 
Ben de bunu kabtıl e .e~~ 
Damadınız olııcağııı1 ~ 

"tı 
lenize g1rerck bir gu ~ 
vulmak teblik_:-sinC f.1l .1 
tan kurtulacagıın. ""./ 

Söz Um söz Spano, )'il> j, r. 
lenmcme ra.zı cılıırf!Untı / 

-ıe 
Spanopulos endi!Je} 

- Yahut? 
dllıı.f/ 

_ YILbut işi ırı*'Y et' 
Yalanr.ı namuaunut, s ,,.1rİ~ 

b0,.1111• 
volur ve :z.indanı • . _1 

d. eıııv 
Spanopulos en LŞ • ~ .. il. 

meğe çalışarak guld 
- Bana blöf yı.pı:ıı'.,. O 

ıJt. 
mi tehdid ediyorsun ... ı 

el< JY"' 
mt? Beni ele verırı e• 
kendlni:ıi de ~le ,-erıtı 
lir. Snrmalıyorl'lunut· a..ı• 

" (Dtt: , •. 



Bülliii'°"t8Şkilii8'"' v~K. ZaPf iye ku~8ild~m~İarma Güneşin istedikleri 

:~~·rııı.,,_Jazılan çok mahrem emirler ı..~~:::.k üz-:~:ıa:v:ç· ~:~; 
ft.: .. ır. an*eti ha.tamı~ bulu· ·,'dr ~ di. :au Mmdıkyanın bu i~i ya~sı· konfct ve -.crpantin serpilmiş par· 

U\llilı.._ . Fuat pa~ dedi ki: na iradei hazreti padi~ahiye }'alva- lak bir .lj'nıy.a benziyordu. Oyna-
~! -...znit noPe - Salomnun Talasta Şevareşin rmm. yan, yürüyen, UPy&ll, kısalan 

,,, l!ıdık~'an n Cevahirci,·a· .nde ok 
"'4IJ:!lı"A...- · ve d'.. .; evı ·udutru bir ihtilal nizamna· - Yapabilir mi Ropen efendi? serpantinler ve konfetler. 

e ~ azat .. !gtikter emıenileri mesile "birçok ahalinin - muhtehf - Elbette hünkarım. Savende be-
rı,_llaıııını b """'. en, sonra fl . sağ a. l . ,; Selma, sahile dofru yakla1tıkça 
"'<lllı t • ahrıye ve harb'. s~m ara mensup • teoemmü edip nım AO um halındedir. Kayseri adımlarmı aıklaıtmyor, arkadaşı 

aQlj}e ' 
0P!:u rnü~iri . ~ye sılah tedarik ettikleri ve hafiye me. ır.edisinde azadır. Asıl fe·atçtların ~ıuazzezi de kolundan sürüklüyor-

et Ilazırla • nı, malıve murlan ta'-'~n ecf" r J t k"l faali .. et merkezi Kıy-rı"dı'r ... ırerzı·-S llı:lJırenı b. rını davet edercl. tik . .;I. ıp mec ıs er eş ·ı J .... .n~ du. 
U % ır toJ>lantı . et ·len ve nıhayet asker meydana fo:ı merkezi idare olmasına rağmen Boynundan. yü.zünden akan ter-

0llııdu lllada şu "~-ıar ) __ aptır- getirerek ermeni beyliği teşkili uğ· en tehlikeli mmtaka Kayseridir. leri &ilerlı:cn )ı(uazzcz dayanama-
l{ . ~ ntüzakt?-
~ak 'h . runda ıa~t eyledikleri,, ve buna ~Jıen kanunue\'\"clde başlayacak dı: 
}erJerdı tılalinin bac::la . istinaden Hmç.akyan komitesinin harekatın üssülharekesi Kayaeri ve - Ne cluyorsuıı, ayol? dedi, iş-
e!Ieri ~ a}·rıca isy~ ,~~~-:~e daha teşıı)ili jJe ihtiW komitesi ha· lıa\'alisi olacaktır. Mmdıkyan ku- te geldik .. Ba teuı :nedir? Beni öl 

ttızı.. M-:~Inası ı"ht"t""'aı·ı 1 
al :ine getirili:t;a; lbildiıilmi~. lunuzdan burada çok istifadelec me d.. ,_. ttri-,""llltlik' .. , 1 nıev· oe• ,. urcCCA•ın ... 

.. ,-~ ı ~- uh liınçaklarm da\•alannı tahakkuk .cıuldur. Bu i~i daha kolaylıkla tah- Selma da terlememiş değildi .. 
İlli be Patıa)'icak ~ı:.ı ~- etünn& için her teyi göze aldıklan kik eder kanaatindeyim. Fakat gülerek: 

71.fk land~ uğraprk cıuhakbk l"\'ketlOm. Bu itibarla Abdülhamit dü5ünmeye ~adı: - Bana hak ver .. Muazzez, 4c. 
bir A.\ C\Jet \'e ordunun k e~ IPaıallahı üa.Ji Dedetialiyye ba- - 1\e dersin efendi? di, ben 11enin ıibi yuı bu canım 
~ rne~Pa de,·Ietinin ~1• §Jna mühim bir dert a~maları muh· - Irade padi~ahımındır. koyda geçirmiyorum ki... Beyoğ-
etın i tikı ~~r. Bu ıtak~ temel görülmektedir. - Süratle yahudinin kim olduğu- lunun sıcalttan, kavrulan sokak-

& alabil" alını dahi muhat Abdulhamit haykırdı: ğımu bana bildir. Iarım ve birim apartrmanr düşün 
fıl 1l tııuıaıı~· ar..ı - O halde hepsini yakalayıp mel Bu içtimada ittihaz edilen karar· bir kere .. Sonra Ahmede yapaca-

rılcznası ~a göre isyan ve ih· unların cezalamu \'eriniz! !ardan en mühimmi, yafta vı.ikua- ğım güzel 5ürpriz ! .. 
~~ ~~Uınkün olan yerlı . Once hiç kimse bu iradeye itiraz tıle beraber bükümetin de harekete Muazzez bıtmı çevirerek ıor. 
il arda ku\'\ olUllarak ~ edemedi. Bir aralık Rıfat efendi geçme:.i keyfiyetiydi. Abdülhamit du : 
l>t ~al>thnas1 etli inzıbat teşkilatı· ga~·ct yavas- bir sesle: Hmçakfarm 'Saraya ve hükfunete - Nasıl bir sürpriz bu?. 

il t ?tıüfr~e .o:aiara kuvvetli - Hünkarlm bilir, nihayet elimiz \'eıccekleri notanın münderecatı Selma, bata Çlka kumların 
~ Bıı e~~n gönderilmesi de Salamon adından başka işin şü· hakkmda ma!Qmat almak istedi. içinde ko§ar gibi yürümekte de-

h b.....-: biç ı..:~ Ulladan sonra mu! ve tevessüüne delil yoktur. On- Rop~n Cevahin:iyana sordu: vam ediyordu. 
t .... ~ ~Stnin anlamadı- .:e bu ciheti tahkik edelim \'e bacfe- - Bu hususta bir şey biliyor - Akpırilan, Taksimde, Tepe-
S~~tı. Buyük vı- bu iradei hazreti padi_şahiri )'erine ır.usun Ropen efendi ? baıında, vücudlarr denizde yan-

~- 1111 -~ b"-1-I · getirerek memaliki mahrusei :pha· - Evet şe\'keth1m. maktan, kahvettngi bir atlasa dön-
L.~ ~~ '- .-."""""ara \e 

lık.'"Utri ~ıseJerc kadar ııede \'aki bu ihtilal ve isyan mü- - Ne istiyecekler? müı. asri 'kızlan gördükçe utan. 
~ olu gonderiliyor, cep sebbibleri fesatçıların ibretenlissa- - Mah1mu phaneleri olduğu veç mağa bıılıdım. Fakat bu ıözlerle 

'il...._ ~·or~u. Her ağız· inn haklarından gelelim. hile Fırat ermenistamna muhtevi benim beyazlığı sevmediğimi zan· 
""--': ~~~. du. Ropen C.cvahirciyan da başını b:.ılunduğu ermeniler tarafından netme .. Rengimden çok memnu-
-....., ~ tasdik ile sallıyordu. Hünknr Ab- müctakillen idare edilmek ÜZf're num ama , Ahmedin bu modem 

.. ırı harple ne alakası dülhamit, bu noktai nazan da mu· muhta~ Yerilme·ini istiyecekler. vücudlara dikkatle baktığn}t gö. 
~ ~haıtıit vafık buldu. Bu işin arka mda Amerika, !ngilte- rünee, içime bir kıskançlık girdi .. 

~ ~· l~•~~b uyu ~- du-. Bu işi kim yapabilir? diye sor- re, Fransa ıibi dü\"eli muazzama· Onun hoııına giden manzaralar 
:~~ ~ nm bulunmasına göre maazallah karımnda, bir gözünü 'kapatıp, tek 
'&.,._~ l'll. __ ııldan değil Sü· Herkes Ropen Cevahirciyana bak bir harbi umuminin screzdei zuhur gözle baktığını bilirsin değil mi?. 
~Uda ~-caıaz. tı. Ropen Cevahirciyan da Mmdık olması ihtimalinin hesap edilmesi Muuxez bilirim der gibi baımı 

~~~? ~"an Var? yana baktı ve: :cap edeceği tehdiden arzolunacak· salladı. Selma devam etti. 
'~ blitün bu . - Velinimetim hünkinmm tevec tır. - Sende bir hafta kalmak için 

let ~ il\"" dedikodulara cühleri ömrümün en büyük mü"- :\1)dülhamit kemali dikkatle din- annemden izin kopardrm. Ahmede 
~l~~ le~ olu}or \e falıdır. Fakat teşkilatı fesadiyenin ledi. de bir ,1ey a~ylemedim .. Şimdi bu 

Yazan: Leman KaramanoğhJ 
Sandallann bulunduğu yere lar bana zehir oldu. Çünkü, Selma. 

gelmi§lerdi. Muazzez derhal kendi nın pHijlarda kavrulmuş gençlere 
sandalcmnı buldu, ve koyun ıer- baktığını görüyordum.. Gün 
pantinleri arasına kanşt:lar. geçtikçe kıskançlığım arttı. Be· 

Selma iki gün sandalda yaşadı.. nimde onun ho§una gidecek bir 
Kavruldu. Evvela, pembeleşti. hale gelmem lazımdı. 

1 
Sonra kızardı. Gece omuzlarını 1 Ahmet kararmış kcllarma baka-

yastıklara değdiremez oldu. Fakat ı rak: 
cesareti kırılmadı ve beraberinde , - Bereket versin, kendi k<1ra. 
getirm~ı olduğu yağ şişesini biti-' lığımı, Selmanın duru beyazlığı 

rinciye kadar yağlandı ve yandı. karşısında unutacağım .. Onun bu 
Bir hafta sonra, iskelede ar'ka- sari yanma hastalığına tutulma

daşı Muazzeze veda ederken se- dığına ne kadar memnunum! Yo .. 
vincinden ~deta sı~rıyordu. Oh, lumun üzerinde gördüğüm J oze. 
ne aıa l O da vapuru .dolduran fin Bakerlere bakıyorum. Sonra 
kahverengi derililere benzemişti.. bir de nişanlıma gözlerimi çeviri· 
Benzemişti ama, bu yanış pek a· yorum .. içirıı, gecenin karanlığın· 
celeye geldiği için, deri tahriJ e- dan, sabahın aydınlığına kavuımuş 
dilmiş, yüzülmüş. hele bazı kısım- bir adam gibi ferahlıyor. 

lar, henüz kapanmış bir yara gibi ••• 
fena bir kızarıklık peyda etmiıti.. - Selma r 

- Ne olursa olsun, ni;tanlısı ar- - Ahmet!. 
tık etraftaki kızlara tek gözünü Korkunç bir mahlUkla karşıla}o 

kısıp bakmıyacalctı. mış gibi Ahmedin gözleri teste· 
•• kerlelt açılmıştı. Ge!lç kızı iki kol .. 

Fırından çıkmışa benziyen kız- ko1larmdan tutarak şiddetle saatiı 
gm kumların üzerine yatmış göğ- - Bu ne hal f O güzel rengini 
sünü bacaklarını, güneşin alev gibi ne diye mahvettin? Şimdi ben ne 
vücudu saran ışıklarına vermiş, yapayım!. 

kara gözlüklü bir adam, oflayarak Diye bağırdı. Selma bayaği si• 
doğruldu. İki elleriyle başını tut- nirlenmişti. Hid.detle mukabele et.. 
tu, öylece kaldı • ti: 

Arka taraftaki localardan birin. - Ne oluyorsun? Bana gelince 
den, sarışın bir erkek başı uzandı mi bu renk sinirine dokundu? Ya· 
ve kara gözliiklü adama bakarak nık kadınlara tek gözle mütemadi .. 
seslendi: yen balc:ıy~rdun. Seni memnun et. 

- Yahu! Ahmet. Öleceksin kalk mek için bir haftadır ne sıkıntılat 
artık, deli mi .oldun?. çektim; ne acılara göğüs gerdim! 

Ahmet yorgun bir tavırla yerin- Yazıklar olsun bana! Mefcr ne 
den kalktı .. Kendi locasında iskem· hissiz bir adama gönül vermi§im! .• 
lenin üzerine yikıldı. Sarışın genç, Boynuma atılıp teşekkür e-Oece
arkada§ınrn locasına girdi: ğine günah işlemişim gibi blları-

- Seni böyle çılgınca yanmağa mı kırıyor. 

sevkeden şey nedir?. Sen 'kendine bak! Kendi yüzü. 
Diye sordu. Ahmet neredeyse nün maskaralığına bak. Yokluğum 

ağlayacaktı: dan istifade ederek, kızların peşi~ 

'ti l 1 ~h.ı- ın tabızıin edile- itucadım kaybetmemek ve üzerime -- PCki, dedi. !':e kadar müdd<:!l plljdan ~ıkmıyacağrm .. Beyoğluna 
~~i, ~:ordu. Bilhassa aldığımı işi bir başka sahaya döke- \erecekler? d::indüğüm zaman niıanlım bana Sarışın genç bilirim der gibi ba- mül edemiyeceğim .. Senin gibi ve-
~· ?\1aıa15' Dersim, ElUiz rek dikkat Jlazarlannı celbetmeınek - 2.ı 5aat şevket!Uın. hayran olacak .. Sürprizime ba}'lla- şıru salladı . • fasız bir adama hayattmı bağla .. 

- Ne yapayım? dedi, nişanlımı ne takılıp plajlara taşınmı~sın ...• 
çok sever ve kıskanırım. Sen de Mademki o kadar yanma düşkü· 

bilirsin Selma sevilecek bir kız. nü idin, benimle beraber gideydin. 
dır. Ben artık bu aldanmalara tabanı.. 

S· l'rabz t}'a Ve YUkandan için büyük itimadım olan arkadaşı- (Devamı var) cık.. - Yaz geldiğindenberi sokak (Lut/en sayfayı çcviriuiz) 
~~Vcort:~~. ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~---------------------------------------------~ 
~ lıh.:~ l<onra, Udan yoz
;~-~ fazıa lb~ Mer-
' ~ Jn .. _ ~~a cepba-
~ -vvcucn &onderiJ.i. 

~ hantunı S' \rarth. ntucip olan bir 
S ~ire bul Dttali~ bu 
"'~~ttu: lfaıbu unz:ıası da Prip 
~~ Ve ~ hükntnet i,ı 
<le~ işi t 1lazannı 
lıtt ~~·iı-:_ anlasıbnaz bir hal-
t< oıe ~-""• a•~-· 11 bı:_ • ~ 2aJ>tiye kı 
ttı ~ lSker 'di. Buraı~ 
S ~unuyordu %' aut\in ıtıülkt ış ba~ma: 
t~ler'; 2aJ>tiye kum~~t ~-

-:"laJ azılını, ---~an· 
\e thtiJaı ltarşı bek}' ~ette heı 
ı bı , '<lıiyer enen bır isyan \ 'tı' ıne kart ~ ı t l~ı lcu ı luzuınu .,.ıbr;ıldu.t~'ak-

t,.~ . \'\ıctıe · 1 ınlmi~ 
1 ~ırn ol rın tarzı islihd • 

tci11znı Unan 111 • a.'llı 
l3u•ıı iti. CSai plfını teb· 

~a~at~kilata 'e . 
ti r tına }'az ı zaptıye ku· 

ht·r ·i (tehiri id 
1 

an çok ınahreın 
ııat ;,~eler h-. .anu ınuciptir) ka-
• ı.._ "il 1. ~ ... ıra~-' . 
;'~f1ih "'İcy<i:. :s~!leniycye isti-

'.tr l~din idar ııleri bizzat 

' l 14 .arııalk bir f C\~a~~ği. InuhaJ,

f ~~· ~~~tı. arna, ""'~dlı~ oldu-
,"'ttie -1'.!Yordu ..... ~ 1 bunu 

rlc:ı (} b ~u l'llernı. Zatt~ ha _ 
ıu " u ca._t. ckette bın·b· . , vahiı. "'le l Sortn . ınıı· 
ı-.tıt <ı' •Ye llazrı ağa Irn1cin yok 
.ıl~}:-ııncıa baıtıbnıfat efendi, hal-
a ~a lllU a ka b · h 
l i~~ stait görÜı r üviyct 

dr '~ g rna Abdulh :n bu i~in bir 
1 ~ i ~~e~lcrdc h:ıttc~ irade al 

t. Bu tcbrı: urnctın bir teb 
ıg kısaca • 

:ıU me-
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Altiycrl, Dandolonun elini 
tııktıktan M>nn. mırıldanarak 

kapıdan çı'ktr: 

- Çok bir ıey kalmadı saat 
dokuzda .... 

. . . . 
Altiyeri, Dandolonun sara

yından aynlırken kendi aara
ymda ieçen bir hldiseden bah
setmeliyiz. 

Emperya c-dadan ayrılıp ta. 
merdiven başına gclciğ: sırada, 

omuzuna oir el ci'-kunduğunu 

hissetti. Başını ~evirip baktıfı 

zaman da kci'"~ısında yüzü peçe
li bir kadın ~ördü. Bu kadın: 

- Geliniz, dedi. 
Emperya tereddüt etti. İti. 

matsız 'özlerle etrafına bakın
dı Onun tereddüdünü gören 
kadın kolundan yakaladı, sü
rü1diyerek bir odaya soktu. 

Odada yüzündeki peçeyi kal
dırdı. 

Şuhmeırep kadm ürktü. Bu 
Leonordu .. 

Evin ikinci katındaki çamaıır 
dolaplarım gözden geçirirken 
kendisinde bir baıkalık hisaet
mİJti. Canı ııkılıyordu. Pence
reye yaklaştı. Güzel bir hava 
vardı. Kanal gondollarla doluy
du. 

Ateıler içinde yanan alnını 

cama dayayarak belki bir ıaat
ten fazla kaldı. önce uçan bir 

güvercine takılan ıöderl, kanal
da sür'atle ilerliyen urif ve 
muhtetem bir ıond-:;-al çivilendi. 
Yavaı yavaı sarayın nhtımrna 

yanaıtığını ve içinden rıhtıma 
atlayan bir kadının uraylarına 
girdiğini cördü. 

Sür'atle a~ğıya indi. Orada 
§İmdiye kadu girmediği bir o
daya girdi. Dinlemiye başladı. 

Heyecanla söz ıöyliyen bir 
kadının sesi kendisine kadar ce
liyordu. 

Rolan K.andiyanonun Vene· 
dikte olduğunu burada iptt: ... 

Sesinden kim olduiunu tanıdığ: 

kadın giderken önüne ceçti. 
iıte timdi karşı urııyaydılar .• 
Yedi ıenedenberi, o müthİJ tev
kif geccsindenberi bi.rib:rlcrini 
görmemişlerdi. Her ikisi dı 

heyecanlıydılar. Önce Emper. 
ya söze batladı: 

- Benden ne istiyorsunuz? .• 
dedi. 

- Hakikati ıöylemenizi .. 
- Hangi hakikati?. 
- Rolan Kandiyano ha1ckın· 

da ne biliyorsanız ... Çünkü bana 
yalan aöylüy-xlar. Bir müddet 
evvel Venedikten kaçtığını, ıon
ra da öldüğünü söylediler. Ben 
bunlara inanmak istemiyorum ... 
Şimdi hakikati siz aöyliyecekai-
niz .. 

- Ya söylemeıaem?. 
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mahvolmuş sayılırız... Ben Ro
lanı tanırım .. Bu sırada kendi
sini öldüremezsek o bizi öldüre· 
cektir. 

Emperya, derin bir ümitsizlik 
içinde başını sallıyarak cevap 
verdi: 

- Evet müthiş olacak.. 1şte 

Bambo ile ben, intikamınm ilk 
hamlelerine uğramış bulunuyo· 
ruz .. O öLdürüldü .. Benim kı

zım kaçırıldı .. Şimdi ben, haya. 
ta göz: yummuş bir insandan 
farksızım.. Sevgilisini toprakla
ra gömmüş bir aşığım .. 

bilirim .. Fa'kat bana biraz müte. 
reddit gibi görün:lü. Sizi öyle 
lı.ıimıyacağınu iimid ediyor
dum. Çünkü bilirim ki siz öyle 
değilsinizdir. 

Altiyeri, Rotanın ilk kaçtıft 

günü, Dandolonun sarayına gi· 
derek hadiseyi haber verdiği 
günü hatırladı .• 

Kendi kendine: 
- Hiç şüphe yok .. Bu işi ben 

ele almalıyım! .. diye düşündü ... 
Sonra da Emperyaya yükı;e'k: 

sesle: 
- Merak etmeyin .. dedi. Ma-

Altiyeri, dişlerini biribirine deml:i aramızdan birisi de öl-
çarparak tekrarladı: dürülmüş bulunuyor, mesele 

- Haydi durma söyle .... An- yok ... 
lat... Emperya cevap verdi: 

Şuhmcşrep kadın, başından - Rolanı yakalayıp idam 
geçenleri birer birer anlattı. sehpasına götiıreceğinizden e-
Altiyeri .dirseklerini masaya da- minim .. Fakat o idam olunmnz-
yamış, çenesi avuçları içinde dan önce kızımı nereye götür-
kulak kesilmiJ bir halde dinle. düğünü, nere.de sakladığını bil-
di... mele isterim .. Rica ederim. bunu 

Kadın sözlerini bitirdikten da aklınızdan çıkarmayın·z .... 
sonra bir müddet daha düşün- Şunu da unutmamalısınız ki 
celi kaldı. Sonra: şayet çocuğumu uana teslim et-

- Mademki hadiseyi büyük miyecek olursanız bundan 
cngizitöre bildirdiniz, bana ne mes·u1 tamamiyle sizsiniz . 
diye geldiniz?. Şuhmeşrep kadın bunları o 

Emperya safiyetle cevap kaöar §iddetli 6Öylcmişti ki Al .. 
verdi: ıt ' tiycri titremekten '.kendini ata .. .>. 

- Dandoloya emniyet ~demi.. mamıştr.ı ' ' 
yorum .. Bana fıaJi pek emniyet · Emperyarun önünde eğildi ~ 
vermedi .. Belki de yanılmıı ola-. ~ Saraydan, kendisini kimseye 
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Bugünkü Radyo 
Ankara radyosu 

zing·c lıir dnha - vals. 13 Memleket 
saaU, ajans, meteoroloji haberleri. 
13,10 MOzik (Küçiik orkestra devam) 

Türkiye Radyo Difıi:µon Postaları 5 - Franz LC'har - E'ıı operetinin 
rürkiye radyosu _ Ankara radyosu valsleri. G - Cnrlo Thoııısen - Dııa. 

7 - Hans Schrıeider - Tirol dağ-

DALGA CZUXI.UGlJ: tarının halk şarkı \'C dan~larından -
potpuri. 8 - Cari Rydııhl - Mclorli. 

1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q. 9 - Jolıaııncs Drnhnıs - ~racar dnrı-
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. sı No. 3. 13,45 Türk miiziği: 1 - Kc
'1,70 m. 9ili5 Kcs./20 Kw. manl Hıza Efendi - Tnhir pmelik 

Burnova temiz 
suya kavuşuyor 
1.znıir, (I~usust) - Burnoya, u -

zun .zamanl:lanbeıi bir içme auyun
dan mahrucm bulunU')·ordu. 

Yamanlal!' dağınm 486 metredeki 
Bedestan pııınarından binde 4 kireç
li, çok meb2'}1 bir suyun Bumovaya 
getirilmesi .1:15 bin liraya ihale edil
rnİ§ti. Şimdi., bu suyun Burnovaya 
akıtılması '~ Burnovada yapılacak 
olan tesise.~ işi hayli ilerlem.i§ bu
lunuyor. 
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TÜRKiYE SAAT1YI.E 

21 - 1 - 1939 CUMARTESİ 
plf.17,30 Program. 17,3j Müzik (dans 

18,30 Türk müı.iği (lncc· 
saz - Kürdili hicazkfir faslı). 19.15 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri ye 
ziraat borsası (fiyat). 19,25 Jfonuşm:ı 
,(Dı~ politika lıAdiseleri). l!l,40 Türk 
müzi~i (Muhtelif okuyuculardan şar
kılar): 1 - Zeki Memed ağa _ Ferah
nAk peşrevi. 2 - Lemi - şarkı - ler
ıan ediyor. 3 - Tnnburl Cemil - E
'l'iç şarkı - Bir niguh ile kalbimi. 4 -
l!alk ıilrküsü - El"eda dost deli. o. 
kuyan: Muznffer llkar. 5 - Lemi -
lJşak şarkı - Neler çektim neler. 6 
- Raif w .Kürdili hicazkar şarkı • 
Rengi nıbsarımı. 7 - C:srnan ~:!::ıt 

Ankara radyosuuun 

Jarmki programı 

t 22 • 1 - 1939 PAZAR 

peşrevi. 2 - Kazım Uz _ Görmezsem 
gül yüzünü. 3 - Ur. Şükrü Şenoznn 
- Gönül harareti. 4 ._ Vecihe - Ka
nun taksimi. 5 - Hahmi bey - Geç
ti o gamlı eyyamı scrına. G - lsmail 
Dede _ Nazlı nazlı scküp gider. 7 -
Tanburi İshak - Gülizar snz semaisi. 
Okuyan; Sadi Hoşscs. Çalanlar: Veci
he, Huşen J(., Cevdet Kozan, Mesut 
Cemil. 14,15 - 14,30 Konuşma (Ev 
kndını saati). 1 i ,30 Program. 17 ,35 
:\!üzik (Pazar çayı). 18,30 Konuşma 
(Çocuk saati). 18,50 Ajans ,.e mete
oroloji hobcrlcri. 1!) Türk miiziği 
(lncesaz Cnslı - Dnynti faslı). 20 Spor 
(Anadolu ajansı .spor scr\'isi). 20,10 
Müzik (Oda müziği - İbrahim Öz
gür ve Ateş böcekleri - Fantezi). 20, 
30 Türk müziği: 1 ..- Emin Ağa - Su
ziniık peşrevi. 2 - Sadullah Ağa -
Ağır semai - Kapılsa lıer gören. 3 -
fı'iıni"r Nurcllin • Durmadan aylar 
geçer. 4 - Yesari Asım - A)Tl düş-

BurnovalıJar yakında bol ve te -
. k J mız suya avuııacaklardır 

Yeraltmd• inşa edilmekte olan 
dört yilz toıtıluk depo bitmek Uze -
redir. Şehir· dahili tesisat için sipa
riş edilen demir borular gelir gel -
mez muhtel! .sokaklarda 6500 met 
relik bir te"*i eebekesi yapılacak • 
tır. 

Senede 6 tbin Liradan fazla vari -
lan temin ~en Burnova mezbaha
sında ilç bin .metre murabbaı kaldı
rnn fe1"3iyatı ile bir soyunma odası 
ve bir de ağıl yaptınlmıştır. 

lstasyonda111 çar§ıya kadar uzanan 
Atatilrk caddesinin iki tarafındaki 
dut ağaçlan budanmaktadır. Ağaç
sız olan ycderc çam ve Kazolina 
dikilecektir. 

tüm se,·gilimden. 5 - Refik Fersan Atatürk caddesi, elektrikle tenvir 
- Tanbur taksimi. 6 - Nuri hey -
Benim servii hıramanım. 7 - Suzi- olunacaktır. Bu işe de baııla.ıunış-
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·1al 
VüC-Üdünüz bir tehlikenin yaklaştığınJ_haber _verı 

rip! 
Hemen ASP.1Rltf; grip, solul<algınTılı \Pe ağfilarırr 

ı. ilacı ASPiRiN ı alın ız! Aspirin' in iyi tesirini pek 

&öreceksiniz. 

rsrarla 

isteyiniz! • 4 

20 ve 2 tabletlik fekillerdı bulunur~ 
.... -

Her tektin üstOndekl EB markası aldığırılt 
12,30 Program. 12,35 Müzik (Kü

tjık ()r1'estra • Şef: Necip Aşkın): 

i - Frltz Kllpp • Yaz ııkşamı süit. 
2- Osman Percz Frcirc .. Ay, ay, ny 

serenad. 3 - Raph Benatzky - Be· 
bekler perisi - Filminden - ne.şeliyim 
'arkısı. -' - Ralpb Benatzky • Grin. 

nuk saz semaisi. Okuyan: Mustafa tır. Burnova. belediyesi, Burnova -
Çağlar. Çalanlar: Reşat Erer, Refik nm mUmkUn olduğu nisbette imarı 
Fcrsan, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi ve güzelleşme!! için çalışmaktadır. 
Seyhun. 21 ::'ılemlctel saati, ajans, 

11 
• 

meteoroloji haberleri. 21.10 Riyaseti Haftanın mode erı 
cumhur bandosu • Şef: 1hs:ın Kün-
<;er: 1 - A. Ilose - Cezayir marşı. 
2 - E. Fonıenelle - Vnls Gitane. 3 -
J. l\lasscnet - Fedre - U\"ertür. 4 -
Subert - Bilmemiş senfoni: 1 - Bar. 
ti. II .. Parti. 5 - Vagner • Lohen
srin marş. 21;55 Müzik (cazbant -
Pl). 22,45 • 23 Son ajans haberleri 
\ ' C yarınki program. 

· (Ba§ tarafı 6 tncıda) 

wC/) ..... 
c -o hakikt oldutunun .ye iyi .tesirinin ,aarantisldif· 

~acağım .• Al yüzüğünü 1 
Hiddetle platin halkayı parma. 

jmdan çıkardL Ahmede doğru fır
lattı.~ 

Bu hakaret genç adamın fena 
halde gururuna dokunmuştu. Yü
zUğU yerden kaldırarak ağlar gibi Dr. Hafız Cemal 
bir ıe.sle: Dahiliye mütehassısı. 

- Allahaısmarladık Selma 1 de. tstanbut Divanyolu. 
di .• Ne kadar fena tabiatli bir kız No. 104, a"el: 22398 

oldu~nu meydana ~ıkaran şu ha- •••••••••••• .. 
discye teşekkür ederek uzaklaşt· 

yorum. Meğer ben de, dili yılan gi. ------------
bi :ze1ıirli olan bir kızla birleşmek 
üzereymişim .• İşte gii!iyorum. Hc
ıuna giden gençlerle denizlercl~ 

dolq artık 1 •• 
Ahmet soluyarak sustu. ~cınr3 

kapıyı şiddetle çarparak çıkt! ... 
Ve. böylece, çok sevişen ikini

pnlı güneş yüzünden l:iribirindcn 
ayrıldı .• 

Leman KAR~MANOGLU 

r~ Dr. Hilmi Koşar ..... 

1 
Haydarpa§a hastahanesi züh
Zühreviye mütehassısı has 
talarmı öğleden sonra la 
n AGACAMll karşısı Ahu
dudu S. No. 1 de kabul eder. .................. 
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.termeden çık·p gitmesini te. 
m.ın için :r.:mperya ile beraber 
yihüdü .. Bir kapı açtı ve: 

- Bur~jan, dedi. Kendinizi 
merdiven:n başında bulacaksı

nız.. Oradan iner, kimseye gö
rünmeden çıkıp gidebilirsiniz .. 
1 Emperya tebditldir bir vazi
yet takındı: 

ı - Pekala ... Her şeyi size bı. 

takı~rum, C:cdi ve uzaklaştı. 

1 Altiyeri kapıyı kapa.dıktan 
sonra belinc eki hançcr;n l:ab
.zeaihi ok§arken, dudaklarında 

vahji bir tebessüm belirdi. So
bk dudakları ağır ağır mırılclan. 
dı: 

- önce o, scnra öteki.. 
Vakit kaybctme~lcn Danao. 

Ionu.n sarayına hareket etti. 
Kendisini cesur yedi sekiz zabit 
takip cc'!:yordu. En~izitörün c
dasm;ı cirdi. 

Da<1dolo, ihtiyar Filip ayrıl

oıktan sonra önündeki Jan di 
Loranzo ._cıdına baka kalmış ve 
düşün:niye clalm ştı. 

Bu a;lı, tapu kağıdına yazma
lı mıydı?. Yazmamalı mıydı? ..• 
İşte bir türlü buna karar vere. 
miyor..du. Nihayet boş duran 
yeri doldurarak kurtuldu. 

Artık yapılacak hiç bir ~ey 
Y.oktul Eski evini Jan di Loran
zoya sat~ demekti. 

.. ~ye" birdenbire Altiyeri-

nin girdiğini görünce §a§ırdı ..• 
Altiyeri kapıyı dikkatle kapa
dıktan s-;:nra: 

- Büyük engizitör, dedi ..• 
Rolan Kandiyanonun Jan di 
Loranzo adıyla Vene dikte bu
lunduğunu size haber veriyo
rum. Bu defa ne yapmak fik
rinde.siniz? . 

Dandolo, Altiyerinin bu söz. 
]eriyle yıldırımla vurulmuşa 

döndü. Kanlı gözleri, önündeki 
Jan di Loranzo yazılı tapu kağı
d.na dikildi. 

Eli yava§ yavaş bu kağıdın 
üzerine kapandı. Yakaladı ve 
buruşturmıya başladı. 

Mosmor kesilen yüzü, Alti
yerinin gözün.den ka'._;mamr~tı. 

IIerşeyden şüphelenen ka
ra'!. terclc idi. Dandolonun elini 
üstüne koyduğu kağıdın bir sır 

saklc:l ğı hükmüne vardı. Masa 
y.a yal:laştı. O da elini uzatarak 
ka} d n bir köşes'. ndcn yakala· 
dı .. 

Dand: lonun şe1di degişti. A
sabileşti: 

- Rica ederim, dedi. 
- Göremez miyim?. 
-Hayır. Sırf bana ait bir 

şey ..• 
- Benden gizli mi?. 
Kayınbabayla damat arasındı 

ıi'.ıUn°azaa başlıyor.du. Biri kağı .. 
dı almak, öteki vermemek taraf .. 

Yatağın bat ucundaki duvar ta
mamiyle çıplak 'bırakılmı3, yalnız 

yukarıya doğru ışık veren ve gizli 
bir elektrik ampulü konulmu§tur. 

.., 

Odada bulunan iskemleler rahat 
ve ihtiyaca göre seçilmiştir. E,._ 
vela ıri renkte kadifeden yeni 
tarzda bir koltuk vardır. Günün 
boş vakitlerini ev sahipleri bu kol
tuğa gömülerek tatlı tatlı okuya
bilirler. Kitaptan da emirelrine a
madedir. 

Tuvalet masası önüne rahat bir 
tabure yerleştirilmiştir. 

Bu masa ve tabure çok sadedir, 
Fakat çok zarif tir. 

Duvarlara, eskiden idet olduğu 
gibi yüksek olmamak §'lrtiyle, bir 
iki resim ve tablo yerleıtirilerek 
odamn süsü ikmal edilmiş, çiçek
lerden istifade edilmek te unutul
mamıştır. Komodin ve kitap raf. 
tarının üzeri•e küçük ve güzel iki 
vazc konularak odada daimi bir 
ilkbahar manzarasx yaratılmış bu-
lunuyor. 

lmydı .• Altiyeri daha çevik ha
reket etti. 

Dandolonun ufak bir hareke
tinden istifade ederek kağıdı e· 
tine geçirdi. Sür'atle açtı. Gö. 
.züne Jan di Loranzo adı ilişti. .. 
Artık her şeyi anlamıştı. Garip 
ayni zamanda korkunç bir şekil
de baktı. Dandolo ke~dini top
lamıya çalı~arak: 

- Altiyeri, - dedi .• Elde et
mek üzere bulunduğum bir 
mahkümun bu şekildeki hareke
tinizle kaçmasına sebebiyet ve • 
receksiniz. Bir tuzak hazırla· 
mıştım.. Rolan Kandiyanonun 
Venedikte bulunması canı iste· 
d:ğinden dolayı değildir. Onu 

uuraya kadar getiren hızırla

dığım plan olmuştur. Kendisi 
bu ak~am Olivolodaki evimde 
bulunacak. Tarassut edilecek ve 
yakalanacak .. En küçük bir ha· 

reketiniz planımı altüst edebilir. 
Altiyeri cevap verdi: 
- Kaba sayılabilecek hare

ketimi mazur görünüz ve beni 
affediniz. Bu haber beni çılgına 

döndürdü .• 
Dandolo Altiyeriye elini u. 

.zattı: 

- Sizi affediyorum, dedi. 
Bununla beraber itimatları 

bulunmadığmt anlatacak bir 
tekilde bakıştrlar. 

Dandolo il!ve etti: j 

SF.:HfR TİYATROSU 
21 • 1 - gJ9 Cumartul 
akşamı saat 20.30 da 
Teptbaıı Dram Kumı 

HAYDU~AR 
lıtikldl caddtli Komtdl lmmı 

Gündib 1' de ÇOCUK TİYATROSU 
Ak~am: COCL~Z), 

• • 
• 

HAt..K XlPERETl 
(Bu akıam) 

Bellenen Operet 
MODERN KIZLAR 
l·a.ıan: M. l'ESARl 

ERTUCRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

AKTÖR Kt"\ 
Btvntlmiltl mtıhur 

eıer 

Pek yakındı: Cl'lı\SAN MABUT). . . 
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- Bunu dırnadımdan sak
layacak deiildim tüphesiz.. Gö
rüyorum ki Rolan Kandiyano .. 
nun geldiğini siz de benim .ka .. 
dar biliyorsunuz. 

- Emperyadan iıittim .. 
- Buraya da gelmitti.. Beı 

aydanberi peıini takip ettiğim 

Re.tan hakkında bana izahat 
vermek istiyordu. Bilmiyordu 
ki onu buraya ıctiren benim 
tuzağım Olivolo aduındaki e
vimdi. Onun orada geçrniı bir 
çok httıralarr vardı. Bundan is. 
tifade etmeliydim. Rotan Kan· 
diyano t()yle böyle bir adam 
değil, onun bir orduya kumanda 
ettiğini biliyor muıunuz? Elin· 
de gemileri bulunduğundan ha. 
berdar mııınız?. O, günün bi· 
rinde Venedik üzerine yürümi
ye hazırlanıyci'du. 

- Şüphe yok ki bunları Cum. 
hurreisine bildirdiniz?. 

- Hayır .. Henüz değil.. Çün
kü sıraaı değil.. 

- Ali .. Bu akıam için hazır
lıkar tamamlandı öyleyse .• 

- Şüphe mi var.. . 
- Bu iıde ben de bulunur-

sam bir mahzur var mı?. 
- Yardımın?% birim için bil" 

akiı kıymetli olur. 
- O halde bu aktım .. Saat 

kaçta? 
-Dokuzda..~ 
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l ...._ l 
· daren.· . ı lll . ....ızı.n Cib . .. 11Cibitıce alı tutUn fabrikası için ~artname ve nü.. 

ltııe llotı:naı sı~t!:11 alınacak un gibi ince şey konabilecek 
lt ~~onnı~tUrorgUiu (6000) adet tütün tozu çuvalı açık 
ltJtat Uhanınıen . bed . 

tellıhıatı 12 clı beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira 
' ....... tkau•- l.50 liradı:- · 
~ de lL ""ll~ ~5-. • • , , 
~da~ba.taşta Lel-939 tarihine raatlıyan çarşamba gUnü ı 

....._ l'lpııacaktı/azını ve MUbayaat eubesindekl alım ko. 

~anıeıe • 
...... t~~ gib' r .Parasız olarak her gün sözU geçen §Ube. · 

~kliıeri 1 
nü?1une de görUlebilir. 

'Paral n .eksıltme için tayin edilen gUn ve saatte % 
"'- oı\Uı arııe birlikte yukarıda adı geçen komisyona 

Ur, (193) 

• • • • 

llıucıb;ıtıltjn l{ v .. ,.. 

ltıcc Yen· araagaç Barut Deposunda şarbıaıne "'ve"' 
...... ~ 'ko~UstUrıd~ yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık 
) ııra eşi! hecıeu · 
....._ t dır. (2856.61) lira ve muvakkat teminatı 

li ~ ksiJttne . 
llııcı bat.aı,t.a ı!°:-l-939 tarihine rastlıyan pazartesi gilıiü 

.\\.- ...... ~::ıl>ılacak~azını ve Mübayaat Şubesindeki Alım 'Ko· 
.-:"" IJJ.a ır. 

\' eıı 6Uh.. , ıne ve P . 
...... 1!:1~en alın b'ro:ıeıer 15 kuruş bedel mukabilin<M sö.. ~. 

ı t t1.S1Jt a ılir. 
llht llleye işt. 

e~e .8arıar lıış ırak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
...._ ;:urak Ves~:t §Ubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve 

ı3 ttı,,.~kliıer kar ası alınaJan laznndır. · 

' 'aat~e Paraıarı·u~en k.endilerinden aranılan vesaik ve 
(~) e YUkar.ı<la ıy e birlıkte eksiltme için tayin edilen 

adı geÇcn komisyona gelmeleri ilin olu. 

\t~ 
6 trıa~cn bedel 
t "'- p lıla~e ve ınuvakk at t . 1 . 1 . 'ml . ~ d ~ ''llka.r ille 7 3 emınat arıy e ısı erı aşagı a 
il i a.da 'd - - 1939 sal .. .. d k pal f it gi 1 are bin ı gunu 15,30 a a ı zar u· 
tttıği Vcr~ck iııtcyents~nda satın alınacaktır. 
~ b_ •81~ları ve t .. kel~ınn nıuvakkat teminat ile kanunun 

''Cl&J1 - • " ı er· · 
el gınc ver- 1 . 

1 nı ayni gün saat 14,30 a kadar 
, 'h er ... e erı ı ~ · 

(~9 'lla,l'd Parasız ,_1 azıındır. 
c; O) ilrpa ,.. arak 1 • 

Jada "' 0 arak Ankarada Malzeme daır•· ~ eseU" • 
uın Ve Sevk Şefliğinden .dağıtılacak-

Cıooy 
~soooo llla) dkaa taluınz 
o<\.U U enu 
l3ııı~ le l'oı r travers 

onlar ınaızcrnesi 
(Çift ınaı .. 

l .ooo o (\' crı. ıçın 
. Oo ti r ı ınaı için 

r on (Çift rnaı 

Muhammen 
bedel 
Lira 

196.600 
176.244 
109.645.95 

22.933.30 
49.855 
61.600 ~, ( .. ·Soo \' crı· ıçın 

Şanı.in ı ınaı için 82.342.49 

Muva'kkat 
teminat 

Lira 
11.080 
10.062.20 
6.732.30 
1.720 

3.739.12 
4.330 

5.367.12 l rtıan takozu 

i~ ij rk li a_v_a_ı_·~-5o_u_r_u_m_~_.36_ı.2_s _ 

"'~lik . 
bördu Pıyangosu 

tı ncu ke 'd 
llyuk şı e: 11 Şubat 939 dadır. 

lkl"arnıye 50,000 liradır 

HARE& - A1qam postur 15 

HABER' in 
Yeni tertip ettiği büyük mükafatlı 

Güzel gözler müsabakası 
1939 Senesi içinde yapılacak mUsabakaların 

yok ki en bUyOğOdOr 
şDpbe 

GUzel gözler müsabakası gazetemizin 1 inci yıldan 

8 inci yılına bastığı gün olan bugün baJlanııı bulunuyor, 

MUsabakamızm izahı: 
r Kadm okuyucularımızın evvelce çektirmiı veya yeni
aen çektirecekleri resimlerinden iatiyenler baı resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü gibi kesip bize göndere• 
ceklerdir. Müsabakamıza .iştirak için kadın olcuyuculamnızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 tkineikl
nundan ı 1 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 
bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde ne§re
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler .clduğu o. 
kuyucularımızdan aorulaca1ttır. _. ..... _ ... 

Kimler rnUkAfat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intitan devam ettiği milddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her o'kuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını bahdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunacak nu• 
maralan topJadıtı kuponlarla birlikte idarehanemizıe gönde.. 

· renk k&il.Wunıı olacaklar ve ida...Jıanemizdcn bunun için 
de bir cııllmara alacaklardır. 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beı güzel göze verilmit reyler içinde 

adı bulunan iki yiiz okuyucumuza 'ktymetleri yekQııu 800 kil· 

sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

Tevziin ne ıekilde yapılacafmr bilahare esaslı bir ıekilde 
izah ederek okuyucuJamnızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sr bmıiltm&mıva çalışacağız. 

• r,=::•;, ... cp f 

' ., Ki ökuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

·4 
Gözleri en çok rey kazanan be~ kadın okuyucumun para 

diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

;Kadın t0kuyuculanmıı, bize gözlerinin resimlerint gön.. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümU münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiı olacaklardır • 

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

dilerini utandıra.tak biç bir ıey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiı, heın de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güıellilc derecesini ölçmü~ bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göı: resimlerini gön.dermek ıuretile 
yardım eden bdm okuyuculanru:ı bu :zahmetlerini mukabc
lesiı bırakmak iatememiıtir .. 

Okuyuculanmız tarafından verilen reyler neticesinde ta.. 
ayyüıı edecek en fazla rey almı~ bulunan beı göz sahibine pı 
mWı:t!atlan dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey topla}'U ıöz sahibi 20 lisa 
ikinci ,. 

" ,, 
" 15 -Uçünc:ü ,, ., .. .. 12,S 

" Dördüncü ,, ,, .. ,. 10 • Beıinci ., ., .. ,, 7~ .. 
Bundan baın bize göz resimlerini gön.deren her kadın 

okuyucumma hediyeler verilecektir. 
NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin milate

ar isimleriyle ncıre.dilcbileceği gibi hakiki isimleriyle de derce-
dilebilir. · 

Y alruz cas resimlerinin ister mUstear, ister hakild ilim. 
lerile neıredilmeai.ni istiyenler her iki halde de bize hakiki 
adreslerini bildirmelidirler. ÇilnkU adreslerine idarcbanemiz· 
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki mil· 
aababmıs sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri d... 
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, gös resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden keaip gönderenlere aittir. Göz resimlerini !o
tofrafhaneden brıılığında hiçbir ücret ödemiye mecbur olma. 
mak prtile hcaabıımn çektirecek kadın okuyuculanmıs için 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize foto~rafha
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek suretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki tıu resimlerin birer e~i zaten 
pı:etemiz.de güzel glSzler arasında intipr etmiş olacaktır. 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Giizel Göı: Müsabakasına iıtirak edecek kadın 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermi§ ve Be -
yoğlunda Tokatlıyan karıııında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatk!r Foto Ethem, bugUnden itibaren kendisine mUra· 
caat edecek olcuyuculanmı.mı gö% resimlerini bizim hesabımıza 
çekecek bir nüahasmı bize, bir nilshasını da gözün sahibine ve· 
recektir. 

Kadın okuyuculanmu, kendilerine vaadettiğimiz mük~tatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek su~e
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemız· 
den 'kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

8 i L M ECE 1 

Baba ve oğul! 
Henüz ortamektebi bitirmiş olan 

oğluna babası şunları söyledi: 

( BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU)] 

- Benim yaşım senin ya~ının 
üç mislidir. 

Çocuk cevap verdi: 
- Evet ama, ben bugünkü yaşı

mın iki misli olduğum zaman, sen 
benden ancak bir misli yaşlı olacak 
sın ... 

Bu nasıl oluyor. Çocuğun ve ba
basının yaşlan tam olarak kaçtır. 

Bu bilmecemizi doğru halleden
lerden birinciye bir cep saati, ikin· 
dye bir kilo çikolata, üçüncüye 
büyük bir albüriı ve ay ı :a 200 oku 
yucumuza muhtelif hediyeler veri
lecektir. 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 uncu tabı çıktı 
M Uvezzi le rden 
ıstayanız 

CöZ HEKtMl . 
Dr. Murad Rami Aydm 
Taksim - Talimhane, Tarla
baıı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
n 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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~ 
TÜRK ULUSU 

~ Yavrularınızın gürbüz 

ve TÜRK GİBi 
kuvvetli yetişmesini 

jstiyors1nız. 

Onları yalnız 

ÇAPA MARKA ·nm 
Pirinç, mercimek, kornflor 
ve sair hububat unlerile 

besleyiniz. 

--------~~~---------· N 
Yeni çıkan fevkalade 

pUlkfar 
Odeon Fasıl heyeti 

Nr. 270271 - Hüzam faslı - Meyledip ağyan aldın 
H icaz faslı - Her zahmı ciğer 

Küçük Melahat 
Nr. 270268 - H icaz şarkı -Ak~amn erken beklerim. 

- Sarı Gül 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 
Nr. 270269 - Halle şarkısı - İstanbul yolunda 

- Halk şarkısı - Pınar scnın sağ yanında 

Ürgüplü Hanife 
Nr. 270270 - Halk şarkısı - Uzun pantalonlu oğlan 

- 1 Ialk şarkısı - Demir orak 

Hamiyet Duygulu 
Nr. 270267 - Laz havası - Trabzon yalı boyu 

- Karadeniz taka türküsü 

Karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit san
cılarını, damar sertlikleri \'t 

~i~manlık şikayetlerinizi 

CRlNAL ile _ge~iriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid üriı 
ve oksalat gibi maddeleri e 
ritir, kam temiz.ler, lezzet 
hoş, alınması kolaydır. Ye 
meklerden sonra yanm bar 
<lale su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 

ECZANESi 

BEYOCLU • ISTA. 'BUL 1 

ezl - (~r·p ve üş·· 
has < lıkl rda l1atırı ıza 

kten hasıl o1 
gelecek ilki 

Baş • Diş • Romatizma Kadınların Ay Sancılar 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajla 

nı lsrarla arayınız. Taklitlerinden sakının 

••• ve 

~ 
Gribi, nezleyi, Romatizma;)'T, dis ,.e baş ağnlnnnı h emen g~lrl'n yegane kaşelerdlr. Madeni kutularda olduğundan tesiri ,·e 

sabittir. İsmine ' 'C markasına IUtfen dikkat. Her eczanede teklik kutu"u 7,5 kuru~tur. 
-_-,, 

§ 

imımıııw~~ıı11Jnı~nı~ını~mıını~~ıılllllmıın~uın1ııını~nıııij~J11~~~11100111nınııın~rıınımmijnı~rı~ınıııınııııınıın~ııımııwüınıın~oo~ın~ooııınııııııııımımııııı~~-~ınıııı~~ı 
1 Hastaneler, Şirketler, Müessesat ve Vapurlar idarelerinin 

- Saç Bakımı - • Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 
Güzelliğin en birinci ş ... _ 

Kepekleri ve saç döklilmcsin 

tedavi eden tesiri müccrrcb biı 
ilaçtır _ ............... ...;-

Dr. irfan Kayra 
1 

ıı1 
Battaniye, yatak ve yatak çarşafları, yastılclar '\'e yorgıı. 

her novi sofra takımlarının binlerce çeşitıorini 
Sultnnhnrnnm Uur~a Pa7.nrı Jlnson Hıisnücl.e görP1~ 

başka ycr<lcn alma yınız. T el efon 2062:> 

Ademi iktidar 
v e ~e1 ~evşel}(O ft ğDne Kaırşu 

• 
1 

RÖNTGEN M OT E HASSISI -..mm••Tablctleri he r eczanede aray:ınl7n Posta :kutusu 1255 Honnobhı_ ......... 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

Göz Hekimi 
Or. ŞUk rU Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. S. Tel. 22566 (Dr. Osmar 

ı Şerdfettin apartımanı. 

Yavuz Sezen 
Diplom T crzi 

llnl,iki tek J,ostiiıııHik ln.Riliz lm
maşl:ırınıız gelmiştir. - 113 llt•IJ<>iiltı 
l'armcıkkapı Gayret ,1pl. Tiirk Folo 
J:ul usliiııclc. 

• ' •• f'.l .•' ı.• • •' 

Sürnerbank 
Birleşik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müe 

PAMUK lPLlCl SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 ?\o. 

16 " 
Nazilli' Basma Fabril:ası ,, 24 ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ... 24. ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
ıo Balyelik siparişler için ,, ,, 

J 5 H ' ' tt '' U 

25 ,, ,, ,, ,, ,. 
.50 ,, ,, ,, tt , , 

Paketi 415 kuruş 

" 480 ,, 
" 580 ,, 

580 ,, 

575 
570 
565 
560 

.. 
,. 
•• 
•• 

Fiatlarla Fabrika.da teslim şartilc satılmaktadır. .. fi\ 
İplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bcdcUcrı ıif 

ihtiyaçları nisbetindc iplik siparj şi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhte 1~ 

ı
ra yarayabilecek pamuk ipliği mUsti-hliklerinin de ihtiyaçlarım yine ayni şartlar 
reğli fabrikasına sipariş edebilecekleri \lfın olunur. 

Oluürcnlere ve 
göğlis nezlelerine KATRAN 

-İılıl.!I----~ 

HAKKI 

CAFE R MüSHiL ş E . K E R 
1
• ~esiri kat'i. alımı kolay en iyi :nüshil §ekeridir. Sil-'! 

· zanelerde bulunur. 


