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Stanbullu iki i.di ? •• ingiliz· .o:'İ 
1 

logiltereye hareket ~ Bunlar son ·effiler ansızın . . . 

• 

Ş) ~ lb @} ~ o @} @I o Hanter 
vapurun 

_irk etine . ... J • 

~ M e c ı is fesi Iı Sipariş ediliC~ği,.~· 

vere·c.ek- .. ,. · · .'-
Denizbankın ıipariı itlerile uğraşan şubesinin mudüru SüleY111an Seüen' 

Homa 25 (A.A.) - Stefani ajan· 
sı bildiriyor: 

"1901 sınıfının ilk kısmı olan 60 
bin kişi talim ve terbiye _görmek ü-
zere 1 şubat için silah altına ç<>.ğ: c~e Lul . 
nlmıştır.,,. • Nevy~rk, 26 - Medison • Sku-

Röyter ajansının muhabiri b,1di- arda salonunda dün ak~am dünya 
riyor: ağır: siklet boks şampiyonluğu 

' Cenova ve Speziada tah~it ediln maçı yapıldı. Zenci Coe Luiz, nkı-
30.000 İtalyan askerinin lspanyaya bi kendi ırkından Con Levisi bi· 
gitmek enuinı bcJdedikleri bildirili• rinci ravuı:ıdda nakavt ederek 
meldedir.,. Fransız kıtaiannm lspan- dün~a ağır siklet boks pmpiyon. 

luğu unvanını nıuhafaz:a etti. 
yada herhangi bir şekilde harekete ---------
g~tiklcri haber verilir verilmez bu 
emir verilecektir. Bu münasebetle AAAAA,_.._.._.._~ 

P 
l>r, lıı1< §unu da jlfı.ve etmek lazımdır ki 

ali• ti 'l"uıer ltalya bugün yeni bir ihtarda hu-

ı ll G lunmuş ve Fransa son dakikada ('ekreteri eneı <;umburiyctci lspanyaya yardım el· 
\) ın~ğe ~eşebbUs ettiği takdirde l ınl· 

Yanın ademi miidahale hususunda 
serbests:e hareket edeceğini bildır· 

Yazısı 2 {ndde miştir.,, 
{Dft•amı 7 incidtJ. 

Bugünkü sayımız 

116 
Sayfadır 

' ~ . 
in fmpeks müessislerinin kardeşi olduğu anla,ıldı-.•Bu zatın Denizbankta • 

ı,, 

ki dairesinde ara§tırma yapıldıktan sonra bu daire mühürlendi ı • · : . :. 

Süleyman Seden, Satye - binasının· . alıiıması\iŞinde 
elekfrik mühendisi sıfatıyla favassufta bulunmuş 

. " . _.. Yo.HSt 1 iN.Çiflı 

. . 

Sat ye· . ._. "b: iJt. 8 S ·ı 
Döl-t 
Satın 

gün ·çimle 
alınmış 

Bu muamelede Bankaya dair ~-
kanun tatbik edilıriemiş 

Den.izbankın yeni Müdürü Yusuf 
Ziya Erzin bu sabah Ankaradan 

gelerek işe . başladı · 
Fındıklıdaki · Satye binasının Kanunun 21 Jnci; mtddesi §Öy. 

Dcnizbanlca satışı etrafındaki tah- ledir: · • • 
kikata ehemmiyetle devam e.dil- ''Denizbankın deruhte ettiii 
mektedir. Bu arada Denizbank hizmetlerin inmna mukte~ arazi 
k'nunu da tetkik cdilmi§tir. ( D~vamt s, incidt) 

HABER'ın 

Güzel .gözler müsabakası 
\ 1 • • . . 

Senenin en büyük eğ len celi ve müki.f atlı .. 
müıabakasıdır : 

No. : 16 :runel No. 49 = P. B. · 
Oltuyaeularmuza dnğıtacağımız mükifatlarm kıymeti ioo lirayı 

askındır. 

160 lira kıymetinde bir rady<ı, lt.rfstal büfe takınılan, kı~•tli eeb 

. ve ko1 saatten_, mu~ambatar, cıbtsem<ter., .ı~ı;nııen e~yay:ı aıal>İ.ı. , 
mek ulahlyetini Hren 20, 15, 10 Ura ~ibl para kıymetin~e kut

lar mtthtellf ev c yası \C 11alre. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 16 
11.1.93~ - 11.3.9 •• ~ ---------· 

Müsalih.kamıza İ§

tirak ediniz ve ku
ponlanmızı top~a • 

maya başJayınız 

Randevucu 
Atinanin. kundu. 
racısı tevkif edildi 

, : Suçu Şahitleri 
kandırmaga teşebbüstür 

Ranöevuculuk ve fuhşa teşvik suç· 
anndan mevkuf en muhakemesi ya
pılan rande\'UCU Atinanın muhak~ 
m~ esnasında bir kunduracının \'e 
diğer birkaç kifinin de koridorlarda 
dola~rak şahitliğe g.elmiş kadmla· 
n kandınnağa çalıştıklarından da 
bahsedilmi~ti. • 

1tina tahkikatil~ meşgul. olan de· 
ğerli müddeiumumi mua\inlerin· 
den lh<tan, bu \atiyetle de yakın

dan ala°kadar olmu~ ,.e görülen lü
"'Zum üzerine Dimitri ismindel; kun 
duracı hakkında takibat yapmı,ttt. 

Bunun netfcesinde anlaşıldığn\ı .. ..,. " .. 
göre. Atina il~ ~Ikli ôlan evıne 
dt'\·am eden kadı2larn- ~rwi t1e ı.· 

( ıievanuf'·~ incidt) 
J ~ · - # ' 
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2Jiiş.ündüijüm qi6i ....... 
Birinci kuzu! 

Yazan: Suat Derviş 

Geçe~ gUn eve bir çamaşırcı kadın gelml§tl. İşini bltirlp akmam gi-
derken y.&lllma 'cldL · 

Sofrada öğle yemeğinde plrzol a varmış. Ona da bu plrzoladan 
bir kemik dil§mU~ o bunu öile yemeğinde yememiş, nk§am .küçük bir 
kAğıda sarıyor cvüıe g6tumıek için benden lıin alırken kendini mazur 
göstermek için: 

- Analık, diyordu. Evde dört çocuğum var ... Ne zo.mandır et ye
dikleri yok! Onlarsız boğazımdan geçmedi! 

* * * 
Gazetelerde geçen gUn okudum. Narh komlsyonunun toplanıp d 

RADF.R - Aıc.am Po~a.q 

fiyatlarına yaptığı zru:xımı kasaplar az görmüşler. Bu fiyat toptancılara 
da perakendecilere de kdfl görilnmemekte imiş. Geçen sene bu mevsim
de koyun eti fiyattan daha yüksekmiş kilosu 52 kuruşmuş. Bu sene ise 
kilosu bunc"an on ku~ kadar daha dilşilkmüş. 

• Atatiirlı köprıisıinün in§aalt ilerlwıiştir. Köjrrı'4nıi11 dubalarınclan 
birkaçı daha yerine koumU§tıır. Resimde itıa§alın aldığı son vaziyet gö· 
rülüyor. 

1 
balıkç.J gcmısının çıl~arılması için çalışmalara başlmımış~·. 
geminin vaziyetini görmek üzere denize inen dalgıçlardan /Jlff 

Yani bu sene koyun etinin kilosu 42 ılmlr,ı. GL'çcmlerde Sirkeci rılıtımında bir infilak neticesinde balan Yunan 
;·ar. 

Hanet ~tt!niz de~l mi? •• Nasıl hayret edilmez. Halbuki tstanbulun 
bir semtinde, Şfıılidcn, Nişantaııından Harbiyeye kndar 60 ile altmış 

ber,ı kuruııtan aşağıya bir kilo koyµn eti almanİn imkAnı yoktur. 42 ku. 
ru~a lstanbulur. b;;.ngi semtinde et .satılıyor. Eğer her semtte o fiyata 
satılıyorsa niçin bu eemtte et fiyatı bu kadar yüksektir. · 

Harbiyeden Şl•füy~ kadaı: olan mmtaka İstanbul belediyesi bu. 
dutlanndan <lr~ard1l mıdır. 

, '. ,· ~ . ' .. ~ ' : . ' 11 :·ı_+· L.~'I( ' . ·- , .,..1:1.,er , 
; . •, - ~~~-

İstanbul belediyesinin.koyduğu narh burada muteber değil midir? 
Eğer m\lteber ise kasaplar ne cesaretle ( bumda pazarlıksız 

ısatış yapılır) levhumıu. ta yanma dağlıç kilosu altmııı, kıvırcık altmış 
beş diye koc:ı.man eUketler koyarlar. 

Bu semtte hJç bE>ledlye milfettişleri dolaıımaz mı? 

* * * 

Parti 
gezen 

namına 

ressamlar 
Yaptıkları tabloları iste

dikleri sergiye 
verebilecekler 

Parti Genel 
Sekreterliği 

.Bugiln de Deyoğlundan tramvayla geçerken kil.Bap dllkkll.nlarmm Dahiliye Vekili uhtesinden alındı 
Genel Sekreterliğe Fikri Tuzer getirildi 

camekAnlarma asılan etiketler üzerlndo yeni bir fiyat gördüm. 
Yet.mi3! ... 

lktıci, üçllncU kasap dükktnmm camma dikkaUe bakınca §unu o-
kuı;lum: 

Kuzu eti kilosu 70 lrurtıf. 
Ve kuzunun Ustilne de~ yafta yap!§trrılmıı: 
Birinci kuzu 

Cumhuriyet Halk Partisi tara. 
fından geçen yaz ressamlarımız· 

dan on kişilik bir grupa yurdun 
muhtelif yerlerinde seyahat ede
rek yurdu yakından görüp tanı

mak ve mahalli mevzuları fırçala. 
riyle tesbit etmek fırsatı verilmiş
ti. Res samlarımız bu bir aylık se
hayat sonunda yapacakları tablo. 
lardan üçer tanesini partiye vere. 
tekler ve bu tablolarla Ankaradan 

Ankara, 26 - Halk Partisi umu. nin Dahiliye Vekili uhdesinden a -
mi kdtipliğine, idare heyetinde kô. - lmdığını göstermektedir. Valilerin 
tip muavini olan Erzurum mebusu Parti başkanlıklarından ayrılmaları 
Doktor Fikri Tuzer tayin edilmi§tir. hakkındaki tetkikler de bilmek U-

Bununla, bu etlıl, ınevsimJn ilk kuzulannın eti olduğu ısöylenlyor. 
1"akat l::.lrincl kuzu değil, anasının karnı yarılıp çıkarılarak derisin-

Bu tayin, Parti umumi katipliği. zeredir. 

den aatragan mantolar yapılan cin sten bir kuzunun bile bir kilo eti 
yet:niiş kunıJ etmez!. 

htanbul kaısaplarms Allah insaf venıln! 
Bu gtal§le dört çocukla bir anne değil, bütUn bir mahalle bir ke-

mik pirzolayı payla§acaktır. . 

Evkafın yeni 
;t,inaları 

idare, akarlarına ~ogalt. 
mağa ~hşıyor 

~Jc:af idaRai, "ftkfın baıiıca 
gelir membalarıtıdan olan vakıf 
h~a llAveten 'yeniden vakıf 

haylar inıa edilmesine karar ver_ 
mijtir. Bunun için vakıflar idaresi 
l>ü~ Jehirlerimizden vakfa ait o
lan ariıaJann vaziyetlerini tetkik 
etmektedir. Şehrimizde Yenipos
tal1ıafteJtar111mda yapılmakta olan 
vakıf "Valde hanı,, ndan baıka 

Ankarada da bir vakıf han daha 
inıaıına teıebbils edilmittir. Bu 
yeni vakıf han Anafartalar cadde. 
sinde mu 'karşısındaki vakıf arsa 
üze~ine inp olunacaktır • 

MO bin liraya malolacak bu va· 
kıf hanın projeleri hazırlanmıttır. 

Bu suretle vakfa yeni akarlar 
kazandınlmıt olacaktır ki bu da 
evkaf gelirini sür'atle yükselte
bil~cektir. 

SUAT DER\1Ş 

Tramvay 
Şirketinin son 

günleri 
Ankarada müzakereler 

son safhasına girdi 
Ankara, 25 (A.A.) - fstanbul 

tramvaylanmn mlibayaası hakkın
da Nafıa Vekaleti mümessillerile 
Şirket murahhasları araıımda baş. 

lamı§ olan müzakereye bugün <le 

devam edilmi§ ve şirketin mevd'..l· 
atı üzerinde yapılmakta olan tet
kikler &On s:ıfhalanna yaklatmr; . 
tır. 

Son kararların pek yakında a· 
lınacağı tahmin edilmektedir. 

• • • 
Tramvay kumpanyası, bütün 

miistahdeın \•e ccmurlarına s:n 
bir tebliğde bulunmuş ve her kim 
olursa olsun kimseye hiç bir su. 
retle malClmat vermemelerini bil-
dirmiştir. 

başlayarak muhtelif §ehirlerimiz
dc sergiler kur$caktı. 

Yeni denizaltı 

gemilerimiz 
"Batıray,, bugünlerde 

denize indiriliyo 
Ressarnlarrmuı bu tabloları ha- Almanyadaki Krup fabrikaların· 

zırlanuş bulunmaktadırlar. Fakat 3a inşa edilznekte olan Batıray de· 
parti genel aekreterliği bu eser- nizaltı gemimiz bugünlerde mera· 
leri muayyen sereilerin çerçevesi: siinle denize indirilecektir. Bu me
içinc sıkıştırmağı muvafık bulma- rasimde Milli müdafaa vekaleti de· 
dığından yurdu gezen san'atkar- niz müsteşarı Hüsnü de hazır bulu· 
!arın eserlerini istedikleri sergi- nacaktır. Evveke denize indirilen 
lerde teıhir edcbilece'ldcrini ken. Saldıray şubat ortalarında memle· 
.dilerinc bildirmiştir. ketimize gelecektir. 

Bu karardan &0nra, ressamlar 
bu yurd tablolarını kendi mensup 
bulundukları san'at teşekkülleri

nin sergilerinde teşhir edebilecek 
vaziyete girmiş olmaktadırlar. 

öğrendiğimize göre, parti gele
cek ııene de l>a§ka bir gruba gene 
böyle seyahat imkanını verecek. 

tir • 

----0-

FeriköyUnde bir genç 
metresini yaraladı 

Evvelki gece Fen1töyünde Re· 
cep adında bir genç, metresi olan 
bir kadını bıçakla ağır ıurette ya· 
laıruştır. Feriköyünde cturan Ha.. 
li1 kızı Emine bir haftadanberi 
dostu Recep ile dargın.dır. Recep 

Çatalcada elektrik santrah 
. kurulacak 

Çatalca belediyesi son yıllar. 

da, kasabada bir elektrik fahri· 
kası vücuda getirebilmek ve şe
bekeyi kurmak üzere bütçesi!1. 
den muayyen bir para ayırmakı.a 
idi. Bu para kUi bir hadde baliğ 
clduğundan vilayet Çatalca.da c· 
lektrik fabrikası kurwması ü-
zerinde keşif yaptırmış ve 27 
bin liraya çıkacak olan bu i]e 
başlanm·ştır. 

Çatalcac!a §İmdi bir elektrik 
santralı var ise de bu ciheti as
keriyeye ait bulunmaktadır. 

Bir şilep karaya 
oturdu 

Karadenizde fırtma çık
masmdan korkuluyor 

Rasat merkezi Deniz Ticaret MU. 
dUrlilğilne 24 saat içinde Karadeniz. 
de bir fırtına çkıması ihÜnlall ol • 
dugunu bildirmiştir. 

Bunun üzerine seferde bulunan 

ve limanlarda bulunan biltun va -

purlara tedbirli davranmalarını bil
dirm~tlr. 

DUn Karadcnlzden limanımıza gel 

mekte olan 6000 tonluk Yugoslav 

bandıralı Vilperta şilebi sis yilziln _ 

den Karaburun yakınındaki Kun -
duzdercsinclo karaya oturmuı:ıtur. 

Gemi Kurtarma Şirketi bu sabah 

hildisc yerine kurtarma gemisi gön. 
dernıiştlr. 

BUyUk fırtınada Ereğlide karaya 

dil§IDÜ!' olan Samsun §ilebl de di.ın 

yUzdilrillmUştür. 

SUrek 8\7 1 

Eyüp Halkevi öııilmilzdeki pazar 
gilnU Pirinççi köyilne bir sUrek a \'l 

tertip etmiştir. Bu ava iştirak et _ 

mek istiycn meraklı avcıların §era· 

iti anlamak ve isimlerini yazdırmak 
Vakıflar Idaresi son oo beş yıl 

içinde akar in§& ettinr.ekte büyük 
bir faaliyet göıtenniş ve bu inşa
ata 8.000.000 lira sadedilmi§tir. 

Bugün evkafın elinde 20.159 u 
coğrudan doğruya i.dare edilen ve 

8,185 i mütevelliler marifetiyle 
idare olunan 28344 akar vardır ki 
ibunlarµı kıymetleri mecmuu 
12.264.000 lir.ayı bulmaktadır • 

Diğer taraftan her gün mikta· bir kaç defa barışmak teklifinde 
rı gittikçe artmak üzere şehrin bulunmuş, fakat bir türlü kabul 
her tarafında bozuk tramvaylara ettirememiıtir. Nihayet evvelki 
rastlanmaktadır. iki gün içinde gece Eminenin evine gelen Re· 
mıihtelif yerlt'rde 14 trı&mvay ara- cep tekrar yalvarmağa ve barış· 
bası oozulmuştur. Dün gece mak teklifleri yapmağa başlamış, 
Tram\·ay Şirketinin şehrimizdeki fakat Eminenin kat'i red cevapla
müdürü Gindorf ;ile muavini ve rı karşısında kalmı§tır. Bir ara 
kumpanyanın hususi 'kasasının kızgınlığından kendini kaybeden 

Kimsesiz 
Yurdunda 

çocuklar 
tahkikat üzere her gün sant 17 den 19 za ka· 

Galatadaki kimsesiz çocuklar yur· dar Eyüp Halkcvl idare memurluğu. 
dunda bazı yolsuzluklar yapıldığı na mUracaaUeri icap etmektedir. 

Vakfın timdi yı11ık geliri 3 miL 
yon liraya yaklaıınıştır. Bunun 
daha çoğaltılması i~in akarların 

arttırılmasına çalı§ılmaktadır. 

--o--

Abdülhamide ait evrak 

bulundu 
Abdülhaml~ Beylerbeyindeki 

aarn.ymda oturduğu zamanlar yaptı 
ğı muha.berata ait bir sandık evrak 
bulunmU§tur. Bu evrakın içinde ba. 
m 19ilhim mektuplar vardır. San -
dıktıud.mektuplar Balıkesir mebusu 
İsmail Hakkının relaliğinde bir he
yet tarafmdan tunif edilmektedir. 

hakkındaki ihbarlar üzerine beledi· 
ye müfettişleri burada tahkikat 
yapmağa başlamışlardır. 

hesaplarını tutan Emirzayan giz. Recap bıçağını çekerek Etninenin --o--- . 
ıi bir çitima yaparak geç vakte ka· uzerine atıımı§ ve rastgele sapıa. Tevfik Fikretin evı 
dar görütmüılerdir. mağa başlamıştır. Vücudunun Bebclc 1stinye yolu ü~imleki 

-o-- muhtelif yerlerinden ve bilhassa Rurnelihisarı tepesinde bulunan ş:ı· 

Agw ZI açık kuyular kalçasından yaralanan kadının fer- 1 ir Fikrete ait "Aşiyan,.ın beledi) c· 
yadına yeti~enler Emineyi baygın ce istimlfi.1< edilerek bir müze haline 

kapatılacak bir halde bulmuşlar ve derhal has· oknulması düşünülmektedir. 
Şehrin bir çok yerlerinde ar~· tahan:ye kaldırılmışlardır. Recep 

tarda ve açtk bahçelerde ağızları yakalanarak tabkU.ata ba§lanmış
a;ık bir takım kuyuların bulun- t·r. 
duğu ve b-.ınforın birer tehlike -------------

te,ıldl ettiği nazarı .dikkatini ecl· 
bctmi§tir. Belediye bu gibi ana ve 
bahçelerin sahiplerini derhal bu
larak altıpr günlük mühlet ver
mi§tir. Bu milddet zarfında ktiyu 
larıru ağzını kapatıp, etrafında ko· 
ruyucu tedbir almıyanlar mahlte
meye verilecek ve kuyular bele
diyece kapatılacaktır. 

Toınıteo>n amca 
yan~ornı<dla 

-0-

lzmit Be:ed:ye s!lçimi 

feshedildi 
İzmit, 26 - Jzmit belediye infr 

habmda bazı yolsuzluklar yapıldı· 

ğı iddiasile Devlet Ş\trasma müra· 
caat edilmişti. Devlet Şurası itirazı 

yerinde bularak intihabatı fashet· 
miştir. Bu&finlerde yeniden intiha· 
bat yapılacaktır. 

,, D GrLJP~ 
il 

• 
sergisi 1 • gor. 

Cumartesı ı"' 
Akademide açtır 

1933 senesinde tesis~ 
leketimizde mode~ ~~~ 
masmda büyük bır ruı. ıv. 

lan "D,, grupu, yedincı · ~ 
heykel sergisini ~ 
zel sanatler akadenıis1.~ 
tır. Sergi, akademi dı il' 
han Toprak'ın bir nut1<11

0 .. ,, 
:ıaat 3 de açılacaktır. . 
nun ~imdiye kadar ıertıP ~ 
gilerin en büyiitrü ,,e eıı,"Jı 
lan bu sergide çok 1'1l 
'er teşhir edilecektir. "°P 

Sergiye iştirak edetl ~· 
punun on iki azası. şuııl ~ 

Abidin Dino, Arıf J{aı~ 
ri Rahmi Cemal Tollu, .ı'I , 'f r:r 
Eren Eyüpoğlu, Eli ıJ 
Dikmen, Salih ll~uı, lıl '°' 
Berk, Zühtü Mürıdoğ 
Faik Jzer. 

Sergi, on gün açık b: 
cak ve herkes tarafındll 
gezilebilecek tir. 

~ta~ 
Eczacılar hafla 

istiyorlar ~.ı 
51!11"'1 

Şe!ırirnizd .. ki ecza=ıııı.rerel' 
dürlüğüne müracıat ed ·rıi 
tatili yapmak istedi~l~~rl~~; 
mişlerdir. Sıhhat nıu u etf'-
cılar cemiyeti ile • ' 5,.,,kti'• 
.msusta bir karar ,.erev--

~ bdl/ 
On kilo esrar ~ 
Gümrük muhafaza ~ 

murları yaptıkları bir ~ 
Haydarpa~ya gelen ıı ıŞ0_:-/ 
ninde bir bavul içinde ~~ttt"J 
bulmuşlardır. Bütün. i bit 
rağmen bavulun sa}llb 

bul unarnamıştır. 

JI: 
~...Pi~~ 

-;e 
Geçen yıl, kurba~d:;,u.,t!P. 

Jerilerinden Uç milli e ıJr.6'°_J 
ettiği gelir, (250:0~0) çı), 
rakamı birkaç ınısUne ,ı. ._,, 

't· ' 

'üç mllli ccmıyettı ~ 
müsait bir fırsatla. ıı- "' 
Kurlıanlamnızı, kUr~e~ 
lfül< Jla•·a Kurum.,,,. 1-:&. 

Rnrba.n derisi dey{P ~..JJ 
Göster~ceği:ıiz ufak ~rft ~ 
or<lomoza. blrlmç taP ..... c ~ / 
ilim imd:ıt bckUYenJCr ~ 
kalmış yanulara yardsıO ~ 
celttı... '!· ıı· 
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Yoksul çocuklar meselesi 
bir devlet işidir 

ı LK mekteplerdeki yokı.ul ya\ rulara yapılan ~·ardnnm te~ml-
11 için Vailmlzln bi:ızat faaliyete g~tiğini görüyoruz. 

Yoksul çocuklara yardmı yapan kunımnn bugüne kadar ver-

1 : 
i 
ı 

1 
: 

diği randıman gayrikiifldlr. Bugün ilk meliteplcrdc dr.ğil giJim \'e 
kitap ihtiyacı ba.kımlanndan, karnı doymak noktasından himaye ! 

: Ye ~efkatc müftekir yüzlerce çoculı Yardır. : 
Kurum ancak pek az mlkdanna yardmı edebilmek Yaıiyetin- İ 

dedir. Bu da, mesela, çocuğun ak.;am yemeğini 'eJ·& öğle yeme • 
'1n1 ,·ermek gibi, kitap almak gibi l;;lere münhatiırdır. 

Ilalbukl no akşam ne sabah, ne öğle Jmeklerlndc, ne ı:;I. 

ylminde, ne kitaplarını tedarikte, hatta hazan yatacağı yerde em
niyeti olmıyan çocuklar yalnız t .. tnnbuhJa dej;ril yurdun her ye. 
rinde yüzlercedir. Yapılacak yardım \C himayenin, uzatılaca.k 

·cfkat elinin, şu ,·eya bu çocuğa değil biitün böJ le mühtaç J'&\'· 

rulara tesmlll lih.nndı, bu bir memleket meselesiydi, bu bir milli 
,·azlfc 'e borçtu. 

Valimizin bu işe t-1 koymıı...•l!J çok yerinde Ye ı abetll bir hare. 
ket olmuştur. ).'alnız bu mevzii bir hareketten ba~ka mana. ala
maz. Bu n.ünasebetle aklmııza gelen tedbirlerden birini bu yük. 
sek gayeyi tahakkuk ettirmek için çalı~ncaklarm takdirine \·az'ı İ 
muHıfık görüyoruz: 

Çocukları Esirgeme Kurumunun ~ayesi, m<'kfeplerdekl yok
tml ya\·rulan himaye i~iylc tanif olunan teşekkülün hedefle -
riyle ayrı dej:;rildlr. 

Jla.lke\lerinin içtimai munenct ~ubelerlnin de gayeleri bu 
hetlefi mUrcnl -;tlr. 

1\fe\'Zubahs olan I~, okuma çağında olup mekteplere de\·am 
nzlyctlnde bulunan, fakat her türlü saha<la yoksulluklar içinde 
zebun ,.e perişan olan yanulara. yardım gibi tamamile v-o bUtUn 
memleketi alakalandıran geni, bir mevzudur. 

nu i~le uğraşan hayır mücs esclerinin lıu ;nyenln tahak • 
kokunda clblrllğl yapmalan \'C ayrır.a Ylliiyetlerin, beleclly<'lerin, 
hususi muhasebele~ bu işe tahsisat ifraz etmel<'ri 'c i:k mek • 
tep muh~ ç.ocuklarma yardım isinin hususi tc~ekküller elinden 
alınıp de\ lctle§tlrilmesl lizımdır. 

1 
l 

1 
i 
i 

1 
Çocuk di~ ba.lumı, çocuk hastaneleri, mektep dispanı1erleri : 

\'e nihayet çocuk yatrm yurtlan, bakrmevleri, a m·Jeri gibi tabak. 1 
kok ettirilmesi kap eden işler, bu geniş clbirliğl ile a:ıcak mey. 1 
dana getlrlloblllr. ı· 

h anıldığı kadar kolay hallolunur bir ıln\'a ıl<'ğfüllr. En·t-1 
bee' n•I para mtt\ele!ıi olduğuna Ye sistematik çalışma.ğı icap et- ı· 
tlr~lğlno göre hayır kurumlarının gayelerind<'n fazla de\ Jeti a. 

liikalandrran bir me!tele hallnfledlr. 1 
Kliltür Bakanlığrnm da alal<alandığı işlcrd~n rn mühiml olan 

bu hi<llse etrafında alacağı hattıhareket, kültür hayatımıza yeni 
bir hamle ,·ermiş olacak ,.c sakat, alil, Jıa"ta, zayır bir nesil yeri. 
ne kontrollü, gürbüz, yarmın istinadını tam §Umuliyle t<'mln ede. 

1 
cck bir gençlik meydana getirilmiş bulunacaktır. 'Bf:r: hö~:.ıe düşU. 
nüyoruz. 

Geçrn gün Parlstc d;fonceli bir 
Sinema artisti Meri As tor üçün- müsabaka ) aııılmı;;, yukarda rcsml

cU çocuğunu beklemektedir. • ni ı;ördüğünli:r. matmaz<'l Ri~ar isim. 
Artist 1935 te ikinci kocası Dr. il kız birin<'iliği kazanmı~tır. Müsa

Torp'dan ayrılmış ve sinema ar-

Franko kazanırsa . 

vaziyet ne olacak ? 
Bir lngiliz muhaarriri, totaliter bir ispanya 

devletinin Berlin - Roma mihverine 
yaklaşacağı kanaatindedir 

!spanyada muharebeyi f mızı tavsiye ediyorlar. Onlara göre, zaman nasıl bir siyaset tutaJ<lğını 
Frankonun kazanacağı ve Italyanın İspanyada veya ispanya· tesbit etmiş midir? Etmişcc, ou si~ 
kati neticenin önıümüzdeki ya ait yerlerde "toprak veya siyasi yaset ne olacaktır.? 
haftalar zarfında alınacağı hak,, talebi yoktur. Bu hususta Avam kamarasında 

kanaati Aıornpa siyası maka· Fakı>t, birçok hMiseler göstermi~- bir ual sorulmu~tur. C~\'ap olarak 
/ilinde gittikçe kuuı.:etlen· tir ki bir anlaşmaya bizim verdi· öğrendik ki, Fransa He olan anlaşma 
mektedir. ğimiz mana ile Romanın verdiği ma kağıt üzerindeki muahededen daha 

Jngiliz siyasi muharrirle • na başka ba~kadır. 1 ileridir. 
rinden Slefen King IJol Farzedelim ki İspanyada Franko 1 Bu ya bir şey demektir, yahut 
"Fıa '·? !·aza11ırsa,. başlığı kazandı, Fransaya düşman bir \'a· hiçbir şey demek değildir. Asıl me· 
altında neşredilen bir >'azı· ziyct aldı ve arkasından ltalya da sele şu: 
sında ı:aziyeli şöyle gözden Franc:anın zararına olan bazı talep· I "kap ettiği takdirde, Fransanın 
geçiriyor: lerde bulunmaya başladı. O za· şimali Afrikada tecavüze uğrama· 

Frankonun, İtalyan müttefikle· 
rinden aldığı mütemadi yardımlaı 
sayesinde Ispa: .!-da harbi kazana· 
cağı görülüyor. 

man ne yapacağız.? . ı sına karşı ellerimizi kavuşturup du· 
Almanyadaki birinci sınıf bir sa· ramıyacağımm Roma • Berlin mih· 

lahiyettar yerden öğrendiğime göre verinP. söyliyebilir miyiz, sbyliye
memlekette su kun·etli kanaat var· mez miyiz?,, 
dır: 1 Bazı Al~an (hatta zannetiğime 

Franko kazanırsa vaziyet ne şekil Hitlerin elini şarkt Avrupaya at· göre bazı İtalyan) mahafilinde M· 
alır? ması, önümüzdeki buhranın Akde· kim olan kanaat ~udur: lngiltere 

Londra:la b:ı-<Lrınm düşüncesi· nizde çıkacağını bildiği içindir. ı Fransaya yardım edemez, çünkü: 
ne göre, harbi kazandıktan sonra Gene aldığım bu malumata ıı;örr 1 - İngiliz hava kuvvelleri hazır 
Franko lngilterc bankasına gelecek Almanya ltalyaya ~iyasi ve gizli değildir. 
,.c "mister .Norm.an, paraya ihtiya· askeri yardımda bulunacak 'e Lon-ı 2 - Fili tin kanşıklık içindedir. 
cım var. Halbuki para bizim Al· draya şöyle diyec~ktir: 3 - İngilterenin Japonya ile mü· 
man ve ltalyan dostlarımızın '-ana "İtalya ile Fransa arasında bir naseheti fenadır. 
veremiyeceği bir şey. Harabeye çev· ihtilaf çıktığı takdirde Fransaya 1 Şüphesiz, 1ngilterenin karşısında 
rilen İspanyayı düzeltmem için ba yardım ederseniz bizi de, Roma - bu maniler mevcut. Fakat, Fransa 
na biraz para verir misiniz?,, diye· Berlin mihveri mucibince. meseleye ile aramızdaki münasebatın tama
cek. müdahaleye mecbur elmiş olursu· men kesilmesi tehlikesini gösterecek, 

Gene bu geni~ yürekli on doku· nuz... 1 belki de Akdenizi terketmemize se-
zuncu asır diişüncesine göre, kendi· Bu belki doğru olmıyabilir, fakat, beb olacak vaziyet karşısinda bun· 
sine: her ne olursa olsun. nazarı dikkatf' lann birer mani teşkil edip etmiy~ 

"Hay hay' .. r::\::ıbı verilecek. Yal· alınması l~ımgelen bir noktadır \'e 
1 ceği ~üphelidir. 

nız, tabii Roma, Berlin mihverin· f iki müstakil rnenbadan alınmış ---- - -------

den ,ayn olar.ık çalışacaksınız ve u· malumata i~tinat etmektedir. 
nutmazsınız ki Fransa bizim dostu· Acaba lngiliz hükumeti, Fransa 

muzdur.,, l ta!ya tehdidi karşısında kaldığı 
.F.aka~ bun:ar boş hayallerden baş· 

kabir şey değildir. Zannediyor mu· 
sunuz ki, ' :usolini, esasen çoktan 
"Kızıl,, lspanya~an kaybolmuş o 
'an Bol~vizmle mücadele gibi bir 
maksatla bu harpte kan ve para a· 
kıtmı5tır? 

Böyle bir şey dü5ünmek İtalyan 
diktatörililün zekasını küçük görmek 
olur. 

Gene zannedebiliriz ki şimali ls· 
panyada ve Ispa.-ıyol Fasında yer· 
leşmiş bulunan Alman fen \'e tica· 
ret adamları hemen bavullarım tap· 
!ayıp vatanlarına dönecekler? 

Frankonun İspanyayı totaliter 
bir de,·let haline koyacağım biliyo· 
ruz. Bundan ne m:ma kasdettiğini 

dü~ünmemiz lazım gelmez mi? 
İspanyada böyle bir idare kurula· 

:ak olursa Frankonun Berlin - Ro· 
ma mih\·erinc yakla~acağı tabii de· 
ğil midir? 

*** 
İı:panya harbi bizi birçok bekle· 

nilmcdik neticeler kaq~ısında bırak· 
tr. Bunun için, yann da ne olaca· 
ğını pek iyi kestiremeyiz. Fakat her 
ne olursa olc:un, lngilterenin Akde· 

Molotof' un 
kansı 

Sovyet kabinesinde vazife 
aldı 

Sovyetler Birli 
ği balık eanayii 
halk komiserliği. 
ne Ba§vekil Mo
loto('un kansı 

Polina Zemçuzina 
. tayin edilmiştir. 

Sovyet kabine. 
sindeki tek kadın 
nazır olan Polina 
evvelce SAbun ve 

İtalyan kralının küçük km pren'" 
ses Maria ile Burbon Paimer prensi 
Lui geçen pazar günü Romada ev· 
lenmi~lerdir. 

ıt~iy~~ .. tröst~ mü . Kontes bir cina-
dürlüı;u ctmıe ve 

bu sahadaki mu 
1 f • k b 

vaffakryetlnden ye e m 1 ur an 
dolayı kendisine •tt• ? 
Lenin nişanı ve • Q 1 1 • 

rilmişti. Bu tröstün başında bulun- . Kontes Mari Kagenek isminde 
duğu zaman Sovyetler Birliğindeki Avu5turyalı 'bir kontes, bundan iki 
kolonya, esans, pudra, allık ve ruj ay kadar evvel, Londrada bulunur. 
gibi ıtriyat maddelerinin imalatını ken, ortadan kaybôlmuıtu. 

tistlerinden .Manuel del l{ampo ile 
evlenmişti. İkinci kocasından bir 
çocuğu olan Meri Aslorun üçUncü 
kocasından da bir çocuğu olmuştu. 

bakanın mc\'ZUU <'lı;ara dumanı ile 
biçimli ,.c zarif halkalar yapmaktır! nizdeki menfaatlerini düşünmek la· 

======================== zımdır. 
kontrol ve idare etmiştir. 1 Avusturyalı Kont Franz Kage • 

Yakında UçUncü bir çocuk daha dün 
yaya getirecektir. 

Bazıları, Muc;olininin sözi.ıne iti· 
mat edip, endişeden uzak bulunma· 

Kocasının kabinesinde aldığı mev. nekin eıkl kanııı olan bu kadm aı_ 
kie büyük bir ehemmiyet verilmek- len Yahudidir ve kocasından aynl "' 
tedir. (Deyli Herald) ı dıktan sonra Londrada yapmıy& 

-~111ıııı-.ı.-w-. ........... llll~lllııılllllllııfll~------------------' ba§laml§tır. --~lllııllllla .. Wıllllllllll_M_llll~lllıııl--ılll~lllııll ..... Wllllııı ..... M-.A Londranın kibar "Ve zengin muhit-

Esnaf cemiyetlerinin teberruu 

ES1'.AF crmtyetlcri, Edlrnekaııı c _ 
hitıiğinde 20 schidin mcı.arını ihti

' a l'dcn bir ·aha.-1 tanzime karar ,.l'rcrek 
hu n·ı&ksatıa a.;o lira İmar Cemiyetine te
berı il etmişlerdir. 

Ne isabetli bir teberrül 

Dünyası mamur olnıı~·an esnarın lı1ı; ol
maz.,a. ahretini mamur etmek için bundan 
güzel bir harek<'t olamaz! 

*** 

Bir süt fabrikası teklifi 

B ln erncbl gruııu belediyeye mürnca.. 
at ederek bir süt fabrikası tesis 

mek üzere bazı t ekliflerde bulunmu~lardrr. 

Sanırız Jd ~imdil ik imkan yok. 
Hele ı;ehrin ı1u i'ıtiyacı temin ctlllsin t!o 

fionra Jükı; işlere ııu tahsisi dü iinülP.bliir. 

Şehre adamakıllı su l!iialcsinden en tl de 
meydan hulunmadığı için bu ecnebi tlrketo 

at ' erilmez &ibi geliyor bize! 

*** 

Sokak ve apartlman 
isimlerindeki mAna 

Au isminde bir dcllkanlı bir müddet_ 
tenberl kC'ndislnden uzak ya!}ıyan 

l<arısı Mehmet lmı İrfanın kollarını dcııte

re \hı kesnı<'ğe teşebbüs halinde yakalan -
mı~-tır. 

l'ı,kat hii<li'4C'nln vukubulduğu yerin lıılna 

)eri ne manidar: z 
Utıını::aç "okak, Kibarzade apartmanı ... 

Heykel anketi 

ANKARA Yenişehir AllnıJer apart • 
manı Sen ·er Bileln adiyle blıe ge. 

lt'n bir mt-ktupta ht'ykellerl dikilmesi iste
nenlerin adlarını gördük. "İkdam,, & gide
ceğine yanlr,Iıkla bize gelmlı. 

Uı1te enteresandır: 1çlnden bazı itılm. 
ler: 

1 - Çoban Mehmet 

2 - Maı.lıar Osman 

S - ~asrettln Hoca 

4 - Ertuğrul Muh,in 

5 - Keriman H alli 

6 - Abdürrahman Çelebl (Fransızca 

hocası' 

lerinde uzun müddet lilka bir hayat 
11Uren kontes, son senelerde, jeti a. 
.zahnca, fakir bir ömür geçirmiye 
ba§lamııı ve unululmugtu. 

Kontes Marinin oturmakta bulun
duğu evin sahibi bir gün polise :mU. 
racaat ederek kadının akşamlan 

görilnmediğini haber veriyor. Bu " 
nun üzerine tahkikata geçiliyor. Fa
kat kontes bulunamıyor ve bir ka. 
uya uğramıı olması tal\min edili-
yor. 

Ondan bir hafta sonra ise butla. 
n kadmı bir otomobUde gördüklerini 
aöylüyorlar. 

Nihayet Geçen gUn T eymla neh ~ 
rhıden çıkarılan bir ceHdln kontı9 
Kul Jtapek oldup anlafl)mJIW. 
Fakat bir cinayete kurban fidlp 
gitmediği marnm değildir. 



Işıksız ve ekmeksiz Nez/ege iliç olur mu? 
MUkaddemtnn bekliyor ! · 

Halle 'fransaya doğru kaçmalcta 
olduğu yoUar Frankist tayyareler 
tarafından bombalanıyor ve 

makineli tüfekle taranıyor 
Loadra, 26 (HQUai) - Hava. torpido9uadaa karaya 9dmJltır. s. 

Aj;nam.m. Geuenl FraakG kuvvet. lir, Baıwelonaaun ~ J'l'URI 

!erile Banıeloa önleriade bWwwı •Wtecüerile Wrükte Caldetu'da ••· 
muhabirinin bildirdiğine &öre, Fruı miye binmi,tir. 
kist lutaları, Banelonwı mullua - Mareilya, ~ (A.A.) _ Grey • 
anu ıllratle ikmal etmektedirler • bound iamindeai lqi.Us torpido muh 
J:cnebl lejyonunun :muhtelif dl&li • ribi diba pce Bal'8eloadaa buraya 
tamları, Masquesa tepcleriAi ~e- 1 gelmiştir. Mumripte bulunan bpan. 
rek Tarruaya kadar llerlemitlerdir. 1 

yadaki Lapj&. aefaretiniD 10 kadar 
Sahil 'boyuaca ilerliyen Fu kıta- 1 

memurile bURlana aileleri fırtına 
l~rınm dün .•aat 19 da Barselona 

1 
dola)..Ue bu aaJaah karaya çlkabil. 

b1r bu~k JUlmrıetrellk bir mN&fe. t mitlerdir. Sefaretill erkek aut11u&rla. 
l'e bür Derledikleri reem1 bir men 1 n Şlim4iki Gerollecla bıaluamakta • 
Wan te)lit edilmektedir. Bu kltalar 

1 dırlar. Bunların vercliji Daaıüaata 
Prat ae Llobttıan hava meydanını 

1 
söre, muhrip Banıeloaadan hareket 

lllal et.mitlerdir. K111Danda heye-• ettlji zaman Yuiyet tehlikeliydi. 
ti, derhal Benelona hücum edilme. J Halk. aakln cörilnUyordu. Son 

8iıadea vazıeçerek ım ile olan her günler zarfmda top ıealeri gittikçe 
tt!r\\l !rtlbatı ke.mek Uaere şehri; yaklqmaktaydı. Hava bombardı • 
auuara etmefe karar venniıtlr .• maalarmın bübaaa çok zaran do
ltaaaau lleyeti tehrin iki Uç ıtl· 

1 
kunmuıtur. Limanda birçok ceml 

M ka4ar dtlıeeeflıil Gınit etmekte- ler batınlmıt ve Greyhound, bu 

mr. 'aralık bliyUk bir tehlike atlat.m11tır. 
Baneloıa 'bombalar albnda 1 Hava mlldafauı, mlleMir .. kil a. 

Barselon dlln yeniden altı defa lamamııttr. Cumhtuiyetçileri lifi 
bombardıman edllmiftir. '30 ölil, 30 mikdarda malume ve cephaneleri 
yaralı vardır. t ohnachiı c6rtllmektedir. Barselon, 

Geçen cin, •yan okuyu· 
cıılırnruıdaıı biri ıoruyor -
du: 

- Nuıl oluyor da, dı -
yordu, hekimlik bu ka:iar 
apr ve tehlikeli hastalıkla.. 
ra iliç bulduğu hJlde ba· 
ya&ı nezleye kat'i bir ilaç 
bulamamıı? .. 

Vakıa öyle bayaiı bu
run nezleaile hiç 'kıyas edi
lemiyecek kadar ehemmi -
yetli elan difterinin kat"i 

Ulcı, mahtu9i aerOmu, bulundufu halde nezlenin kat'i bir ilacı 
yoktur. Bu hal iJJdn garip aörünürse de, biraz dü§ünürsc:niz, 
pek baıi~ :>ldufunu anlarsınız. 

Hekünliğjn, tabii ilmi hekimliğin, terakkisine iki usul se • 
hep olmuıtur. Biri otop5i yapqıak, öteki hayvanlar üzerinde 
tecrübe. 

Burun nezletı • çocuklarda difteriden, kızıl haıtahğm:lan, 
bofmaca haıtalrpndan ıelen nerleler müıtema - bayağı ıe'kil 

de oJunca • ftilrifrJer olıun - otopsi yapdmağa meydan verecek 
bir ter deiildir. Hiç bir türlü tedavi edilmediği halde bile iki 
üç gün, birkaç ı&tn içinde kendi kendine ceçer. 

Hayvanlar üzrriııde tecrtıbt yıpmata celince, Onlann 
ne&leai insanlannkinin ayni değildir. Ayni olmayınca da, hay
vanlar üzerind~ t-:crübe yaparak, nezleye ilaç aramak güçleJİr .. 

Onun için n~z!enin ilacı. §İmdiye kadar, yalnız ıörgü üze • 
rine. bira.z da dilşünce üzerinedir. Görcii üzerine kurulan ilaç· 
l•r Hrçok defa iyi gelseler de tnirleri her vakrt muhakkak de
~ildir. Filin ilaç, filin hastahğı tutulan filin lcimıeye iyi gel • 
mİ!, fakat batka.ııra da muhakkak iyi ıelir mi, önceden bilin. 
me:a.. Difteri aeronuı gibi değil. 

lnıanm aklı, düfüncesi de tecrübeyle kontrol edilince ço'k 
d~a üııanı aldatır. Filin antiHptik iliç birçolıı mikroplan telef 
ediyor, bayatı burun nezlesinin mikroplarını da telef etse ıe· 
relc ama, bu mukayese her vakıt doğru çıkmaz. 

Burun nczleaini ~ kat'i .illcı bilinmezse de, se 
B.ir _ke~e iatiatr Nezleye b;ıe tutulmak için in..,. 
bu- ıstidat lbrmdır. Ancak ntzleye istidlt o kd#. 
de bulunur ki, bu bakımclan iıtidat1ızlık pnıırna 
bil değildir. 

Nezleye iıtidat bulununca, nealeyi meydana 
.btpler de pek ç~ktur: Hava cereyanı, aof uk a&Ddt 

ÜfÜQlıek n daha türlü türlü ıeyler. Fakat hepıindell 
Jeli biriaiyle röı:iıterek or.dan nezle mikropların& 

Soğuk almaktan, ken:linirl Ü§Ütmekten ne kadar 
ahbapJıtrınrz nezleyı: tutulmuı diye otılarla münate 

si.ıiz ... Ondan dolay:, yab~ncı burun nezlesi diiJI 
} ayılmıt rahatsızlıktır. 

Bu rahatsızlı~ın kat'i ilacı yoktur, diye neılefl 
kendi haline bırakmak doiru olmaz. Neslenin ilk 
bildiğiniz mqhur aksmklar baılayınca, biraz rorld 

yapmak pek çcklarrna • hele vücutları kuvvetli o 
lir, nezlenin önünü hemen alır: Mesela uzunca bit 
meh ..• Biı6ilcletini.9 v3rıa daha iyi ... Eakiden odunlat 

satılırken evin avJuıunda bttltayla odun yarmalı cı. 
bir i!iç uyıhrdı, Mekanik teatereler sılrtığmdanberi 
mizdm kaçırdık ... 

Yolclan döııüncr. 11cak banyo. Onun arlcaıındd 
ile bir dut yahut havluyu soğuk ıuya batırarak onu..» 

yaparsanız ııcak aı. banyosunun tesiri daha iyi 1 · 
r.ıamdan sonra tahii ıhlamur, yahut p.patya, ııcak 

Bunlar vücutça kuvvetli danlar için. Zayıflat 

tutulur, hem de nez!c .ı:laha uzunca ıürer. Onlar yol 
bisikkaen vuıeçıinler. Banyo yapamazlarsa a 
caklarrnı sıcak suya d:oyarlar. 

Bir de kaynar suyun içerisine kafurlu, mantolld 

ti.i91ü bir iLiçtan hirka; damla koyarak onun du-

ettr.ek baıılannda nedenin önünü alır. Onu da bit 
edebiliraini.z. 

Banelon limanı ile clvanndaki ıııktan mahrumdur. Şehrin iaşeai 
mahaller, hava bombardımanından llylldle tMnin edilmemektedir. Bar-
hDhun mltee•lr olmutlardır. A. 'aelonda aakerler dolapnalı:ta ve hu .----------------llllıııılllıılll.-ı_,-.ı .... llllllll-.ıııı_, ....... ,..,._,_,._,_,..__,_.._,.._. _______ .. 
tJ!an bombalardan 1tJri JCatedralın ' ta arabaları gidip gelmektedir. ı akşam yamma. dtltt~k blnanm duvartannı I 
ve mlllra1mu huara ufratm11trr. Greybowad auhrlbüe ıeltalerde ı 

Dalmf içtima halinde bu1WWl 1en laA8ıl olu latibu ,.._, BanelGnun 1 
dika liderleri vulyetln lnkifaftaı 1 URll bir auta.emele tahammWU 1 
ıaatf ıaatine takip etmektedirler. ı ~r. j 

Allled müfellerde llkbet al . KuUip, lqüten Nfarethantain. 
kim airaektedlr. deki d097alana blr kJall1U da setir- 1 

letdr, din aıııtam dllpwa ~u. Jalatir. • 1 
ıan taralmdaıı doirudaa doiruya Frankoculara ait bır 1 

t•)'J•N dittl 

senenin en büyük ve muazzam TÜRKÇE .aılt 

fiJmi, IZDAHAMIN önüM ~k v.Mfie filmi IMHcmn• r.._-
prenlı etl .... 1-ei İçia 

1 

1 PEK ve SARAY sinemalarında 

Londra 26 (HtMU!I) - Franki!t· ; 
lere ait ''Helıı!,el .. admdaki tayyart 
yukan Pirenildc y~ düşmüş, için· 

1 

•bet ctlet bulunmu§tur. Ozerle· 

~~~~~ NA 
lann üçü Alnian4ar. Dördüncüsü· Baş rollerde: RAION NOVARO • MiR 

:':.1 ıa.&ıer. a,ıaıer keller :.~=T~=1::ıt:r:~~. MUSiKi ve FASILLARI tertip edenler: M.C. ve CEVDET KO 
..... kotW• anı.1u1a .aktar- rü AJman lieaaile yu11mu.tı. i ŞARKI ve GAZELLER: MUSTAFA ÇAG 

llJM ıhteclirler . ...,... bir., 7.annolunduiunl &6re. bu tayya· -1111111111111111_,_,_.._ __ llllllıı _______________________ llllllııllllııllll--.-ıMllMIMlllllllll~ 

ellllıil'I'-- 7olu4a >'91S ylrt1 • re, Formiluerede &örülmüt ve orach! 
••• 1 .,., bir cumhuriyetçi Ispanyol tayyami Baıvek!let müteprbiJna B .. k 1 b• 

Araba kafllelerinln ve f~ir hal- ile mubarebe ettnit okluiu bildiri· tayini meyzu11babl olan U reııe ır 
kin takip ettilf ıahll yolu dftn btL len tayyaredir. Hatuiardadır ki Vehbı· Demı·rel suı·kastç·ı 
tin ,on dtltman tayyareleri tara • FornlİIUIR yakınma bir takn boa. 

tmdan bomba~mıan edilın1' ve m•. balar da.na;ur. Seçim mlddıtince k 1 d 
\ineli tüfek ateşi altına alllllll1'tır.' Anens yakınına d6tmill otan ü; ya a an 1 

Milliyetçil• Fran• mot6rtüde i9e hiçbir bomba bulun· Dalliliye~ı kalacak 
hadtıdımdlr muJonbı. Ankara, 26 (Telefonla)- Ba• llliz IUllaJI Olaft SUçlU, 
J'raw bucklduacla buluaan "Cer- Hlkfa•et WWWftSi <ekilet m\iatef&Tbima tayin edile· ••111Ji itiraf etti 

_..,, lekl seyyar aahalbılU'19 ka. fttirtirilcli ceii yaz lan Vehbi Demirelin ıe- alfret, 26 {A.A.) _ Polis. sui-
rüollan, 1'pufa cDıetinden tama.. Perpincnan. 25 (AA Hu c;im müddetince Dahiliye müıte. '.altlt tuÇUDdan tenanede müstahderr. 
mile kapaüha- o• lapanyol hu • duttan plen ınalt\mata IÔN· İ9PU ,arhğında 'kalacajt anlaırlma~ta· !Jir teimeni tevkif ~tmijtir. Tahki-

,..._u ••etea etmllktedirler. t ya h~i Banelonadan ayrıla· dır· ~ kat bu teğm.min 7 kanunusanide 1 

Lokanta ve l!llral'I• 
J\nkara C?adde81 No. 1 

DndOZ 3 yemekli bir tabld 
Her all f8m fasıl &azı NEZI 

• • KEIENÇE PARASKO ve AR 

B•a.t• wıü lOl lladar aUlteci rak merkezini Çerone \illyeti dahi· üth.i ı..· . f!Ak f 'nde 0 · ' 
• • u.. ..... _.. ,,__'- .. _ oı .• -tı ... ti. ~ tal . ed'l m 6 .,ır ın ı ne ıcesı ar 

• •IWi'. ·- -r •PUY line mkletmittir. Barlelonade. şeh· ıı,-rn 1~' va waa mu~ '." ca .okaiında yıkılan binanın ilci ...:..-----------------
~ tanf .... pri tfY. '-' ,.--Ltmiv.n harlc:iye bakanlıll- mektedir. 0 aman bafvekal mecli· :; ...... :rinde b' · d' O"ğ,. ·· ~• ... 1 

• .... __ -.. ...... -.au..ı--a 
1 

n ~ r-· n--..a- --ı: • ·ıe ~.x.. .. m--.. n ırıy ı. ı :?T mu"'~ 
:. vıw. - --ea m • 'slilinde her bakanlıktan bir F,e num.- Mu-nı ı ya.,..... mu . ..ı ... _, .. n· . t _..._ ~ .... _ ı-a-. -ı..: nm m . __ .... . h kk • .ı~ ar UMU• .,.-eser rmıs re~ o ıa· 
·-..- -- ""'' ,,_. .,_...,,. ........ mOmeslft kabn..t.r. zakereltnn ınaıııyeti a · n..,.. m.l" .. 1 .. olarak bul •tu t f·ıaı . 
.. 

_ .. 
0

,_ _ __ .._ af •sH• 111__ ---'- k'" de b . man o u ~ . n 1 i:ll\. 
• ._ •--• ·---· lH• f Paris, 26 (A .ı\.) - t~ya hu· ~t \~ mev ım uauna . bu iki müstecir bir bomba hanrlar-

fall obllut" 17 aıu. te Port Vea- dudunda -ıen bir habere ıöre hü· caktır. 1 . _ ....... li 
d 

'- d eoıı· _ . ....._ .. __ .., n """' y-•··nda Londrada to 1 k arken vukubulm~tur. Tefınr.n po- Tehmin ~ rea ya&ınm a ıou ... - ....-._...a ....,. is .... ..ulur _. p anaca o · . . . 1'-
16 4tır. . ı . . l . k . lan Fifütin 'konrm1nn m~!f'fem d~ l11e tam ıürafta bulunmuttur. Daire adı t)in cinsi ve mahiyeti Miktarı Lira. 
~tanıta 11 ... ı.,..yot 1 • ~ ve tc.efon göriipne erı e nazırları meş !Ul edece!< ye bu hu- ı Üsküdar yolu ve macera tamiri 

~_.,.~ ilk '* MOtir ile silmışti~.. • • susta Filistinht şimdiki \'UT}'eti bnk 1 için listik çizme 6 '1ftj 
Valra acmMt lııti• ltlılua iltL ı t.;ıw kaltuawnA !tında tali komite tarafından verit,.n sal~hiyetli mahfillerine hitaben ya· Muşamba 10 •t 
ca ~. Cımla~ ~- .lıiaaıı •m . !apot tetkik edilecektir. 1 ıılmı, bir istidayı gelip geçenlere 'Osküd~r yolu ve mecra t~i.ri L~in 
yadu tıılla1'Jlllul .ıaa tnıw., Ame. Londra. 26 (A.A..) - Dün ,.. Kabine mutad olarak pr!~r.1cnl'.l imıa ettirmeye çalışmışlardır. Kuv- kazma. küttk, kaldırun, çek.icı, kaı· 
l'lba w Kanada"'•,.. •tlnklıep balr'yapdan haftalık ~·.•· topiantnından birkaç gün ~'\-el top \•etli bir polis teşkilau nizamı mu- ma ve .. ktırek saplan, •. . . 
eeo da !ula ecnebi liallll, laM11- zırlar 90ll bpanya hadiselerini w labdıtmdan Çı'!mberlayn öniimill· hafaza etmiş ve hiçbir hAdise kay-1 Ü:;kudar yolu ve mecra tamın ıçın 
cltl PQlllitlerdlr. Balar, ll•Hda Barselonun yakında ukutunun :leki sah günü arkada~!annı tekrar dedilmemiştir. kadron, ~tik tahta, lata 
,._ flM bir Jlalıle bul1111Ul '" bil· muhtanel akMini tetkik e&mı""9 ;çtimaa davet ctmt\li muhttl'ftfıdir. J N~ 25 (A.AJ _ Birçok J Usküdar ~olu~ mecra tamiri için 

210 .... eaaJU'I ~· llir tren dir. A e ···-al. IPiskopoa ve ıahip ile 250 haham 1,5tondemir (kilosu 14~tan) 
.. ........ ' Keza Avrupa umumi vuiyeti cif m MIUIU• reisicumhur Ruzvelte bir istida gön 1 

Öğrenildiğine gtire cumhuriretçi görütülmü~tUr. cumhurı•yet..;J.r : dererek Cumhuriyetçi 1 ~panyaya Dairesi adı, dnsi, m iktan, tahmi11 bedeli yukarda 
ı.,aayua avü Mlln, GeNM •et Meclislerin :n kinun..mdt llÇll- ıyll1' serbest~ sillh gönderilme ini iste· ter ayn ayn pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 28-1-939 
v1a•e -.ı. •"fbdUll•'ktMir. masını mütelkip tspaıJyol mesele- 1 h• le hU 1 miflerdir. saat ıı de Daimi encümende rapılccaktır. Evrakı l 

Fran.11z elçili a...lo•rlın sinirt müzakert!ine matuf olarak i~- 8 ıne Z8 f 8 l Hf!ber alındıiına göre, ~n ıle gbrülebilir. İstekliler Hizalarında ai>lterilen dk ıJ 
Jt7ftWI 'çi partisi tarafından JllpMn ~f Ne'V)·ork, 25 (A.A.) - 80 bir. hafta içinde lWkOmete ve mebucıan veya mektubile berabet' yu!'arda yazılı ıilnde saat 
Port.Yn._, • (.A.A.) - ..... , illerinde kabinenin duracaiı uılap· ~tçı buıün ak~a doğru so- meclisi azasına cumhuriyetçi h· cümende bulunmalıdırlar. (547). 

M'-*'tPtcam letlrl 1'11Ullftn' 
1 
byor. 'Çemtiitr~yn Atteleenin tale- kakJardan ~. ..hpenyaya !li· pımyaya silAh gönderilm!5i yasağını J 

MNMrtatl Jl'raw atqemlHtert ol. bini pf edıeeeli w bd b!Wirtte de llh ambargosunu kaldırınız.. dire protesto eden 250 bin mektup ~e 
duğu balete llıat tl,H ta l!hleo: mfalurenin beynelmıJ.l wnuml v;l- balınlbflardır. Banlar V~ngton teııraf f'lmi'}tir. 

1 
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llr. Saydam ıl IT~@ILl\Ca®mBr~iJL~@rRdlS 
Ceıa kabinesi Meclis yarın f esib 
Yerı; I Bayar " Partinin intihaba 1 k a f a f .. ı v· e r e c e Jr 
Çıkıtı ve taze bir kuvvetle j ı 

asanı temin mülahazasile i 

v ~ıı~ istifa etfi iı yeni 
l•r~ ~.., ls ( A. ı 

Meelis Nisan.da 
başl ıyaeak 

r it ~ ~.A:.) - B. M. Meclisi. buıün saat ıs de Fa 1 e 

1 
e l 

"il ' c c Q l;1nd~ toplanmı§ ve celsenin açılı§ıru müteakiı; 1 ~ 1 m a 8 rı n a 
ı 9 dil cıe ~~ &y~nn :Başvekaletten istifa etmesi üzerine ~ 
~,:g ~t .aıeb ~u Doktor Refik Saydamın memur cdil·ı· Ankara, ~5 (A.A.) m izah etti. 

· ltJai k<t . eticumhur tezkeresi okunmuş.tur. C.H.P. Büyük Millet Meclisi Dirnn karan grup umumi heyeti- A J 
~t 15 so tncnin tc ekkülüne kadar celseyi tatil etmiş vcl grupu umumi heyeti bugün (25.1. nin tasvibine arzolunarak ittifakla m an 
~n a,a :: ~cfet Canıtez'i• bc:şkanhftnda tekrar top-! 939 Büyük Millet Meclisinin içti- eçimin yenilenmesine karar \·eril· 

Hariciye 
nazırı Yarşovada ~ıla~ ki Riyaseticumhur tezkeresi okunmuş vtl ınaını müteakip saat 17 de Trabzon di. , •u~ t:r : • . ..• . __ j ayla\I reis \ekili Ha an Sakanın! ~luı:akcre edılecek m~::ka th;ıd~e 

~ ~·113 Minet Meclıaı Yiüsek Rcııl:,sıne ! eisliğinde toplandı. olmadığından celseye nıhayct 'crıl 
'~ ~ ier~ v~~lrtor P~fi_k ~aydamın. ba~'-an:ı~~da te-ı Yeni bac;vekil Dr. Refik Sa) danı di. · 

ıı ._~ .. Lı Heyetını ıcsteren lıstcnın ıli§1k olilrak! .öz alarak kursüye geldi ve yeni tc- yeni Meclis ne :zaman 
~h% · 4i ~ anederim.. . • . J şekkill eden hük.ıim.etin teşkilatı e- toplanacak ? 

Rcmcumhur. lu.t: lNö?'IU ı a ive kanunu hükmüne göre cuma A k ?6 B · · B .. ···k 
~ ·d/ J n ara, - - eşıncı ;u~u 

dlj İstanbul mebusu Doktor Refı. i "Ünü toplanacak Büyük Millet ~ı·u l\~ ı· · nk" t 1 t d tı Ye 'I ,~, S yd ı ,, · ,., ı et "ec ısı yarı ı op an ısın ::ı 
l'tl '4'& a am . j 1 :\1ecH i umumi heyeti içtimaınrla intihabı yenileme 'karan \erecektir. 

~~·lıycıı~~fq "itkili Konya mebusu Fıkret Sıla!. ı / heyanname,ini o1myup itimat reyi I Bütün vila,·etlere intihap hazırlıkla· 
qar vck 1. Bursa mebusu General Nacı Tma ... i · 1. -· · "'il.a-:.-Jik'" b • . ıtıy ı ı . _ . .. i ı s ıyecegını u ouu LfD sonra u rına ha !anması hakkında tebhgat 
~a··Yc ~Vekili Te1t~da~ mebuau F~k oztr:1". j $abah saat 11 de Reisicumhur lncr ı yapı1mı~tır, KanunI intihab müdd~ 
t!ıa tkiU lımır mebusu Şulrrü Saracoı:lu. • '1Ünün ri''.Cl eti altında toplanmı!'; . 59 .. 1..ı..~ • '1 :.ı· •• 

ı' Vckiı· El;'" ·~ bu F d A - 1 ! J ~ tı gwı o ~una r;ore .Lv euıs nı 
aarıf 1 ıaıı me su _ua . gra ı. j olan fırka divanının Büyük Mill~1 havt!t nisanın ilk haftasında topla· 

lctı 'lelcıli Afyon mebusu Alı Çetınkaya. 1 "l ı · · · · · · ı k h 1 • 
" lat v • ...,

111
• 1 . . .. ı ,, ec ısı seçımını yenı eme - usu1::u- nacaktır. l'\tedi s bugünkü ve arın· 

11ı1ıh .... .mur mebusu Hasan Alı Yuccl. 1 k d"'" • b k • · 
\'tc ~~ 'fc ı~t : İzmir mebusu Hüsnü Çakır. ! ~'1a ·:ra~ v~ı~ın~l~.ğ~ra~ ~:u:' ki toplantıiarında müstacel k.a· 

Varşova, 25 (A.A.) - Alman
ya harıciye nazın Von Ribbentrop 
iki ~ün sürecek olan resmi bir zi. 
yarette bulunmcık üzere bugün 
öğleden sonra buraya gelmiştir. 

Von Ribbentr-:pun maiyeti, ı ı 

kiş:Jcn mürekkeptiı:. 

Satye binası 
meselesi 
es- Ba~tarafı l incide 

ve arsalarla binalar, Mılediyelercc 
yqıla~ iıtiınlal laakkınclaki ka
nu.., hükümlerine göre istimlak o_ 

C~ı ıtuavenet Doktor Hulüsi Alata~. ı· .1eye çe .. e. .. t ''ılp kı Bı .. ~ı · ?t.~'l ı nunları çrltara.eak ,.e ~ ~nıda ~1ıl· 
ıı:a ~'le ln . : ::uma gu~~ op ın:aca _u~"U;' • ı - di ,?v1üda.Iaaya \.:e.receilmı:ı tahsısat 

ilt V eı.: •. hı~rlar v ,_:,, 1 _'" b Al" Ra 'I' h let !\!eclısı umu mı heyetı ıçtımaın- ile seçime sarfedilece.k tahsisatı da lunur.,, • 
~ "'1i C&4U,· sta.wul m.c usu ı na ar arı . . . u lb k" ı:... ,__ s b" 
,. lly

1 
4lc: ~.llct ... ; Muhlis Erkmen. 1 da m~nın ikmal ol~aı;ağı ıkabul ~ocektir .. ~a u ı u.:ın~ atye ınasını 

·ı.~ •ll u 1 alırken kendisine ait olan kanu-
9.30 ~ ra, 26 _ Celisi yarın saat ıs de tekrar toplanacaktır. E k e e nun bu hükümlerini tatbik etmc-

l1ti ~§Vtlc.iJet S.ıvekiı D ukter Refik Saydam dün akşam s.aat
11 s ı ve yen 1 miş ve sanki hususi bir ticarctha-

'•tı bild· c i:clcrclt bir ttıüddet me§iUl olmu~tur • ne imiş_ gibi hareket etmiştir. 
14 b ~lllı::ıra l~n inektup f Bu sebeplerden Denizbank ve 

takdtJ'•r. n~;; (A.A.) - Sabık Baş-çekil !mnir Mebusu Cc- B k · ıı lş Bankası hukuk tnüşaviri İsmail 
'.tt~.~l:!.nı~;.ı.r~Uttıhur İsmet lnönU'no aşağıdal..'i arızayı a şve 1 er İsanında malümatına müracaat et-
·~ ·~ 4lı~ı ı .. ' : lüzumu g(i"ülmüştür. 

Slct""MııL"JtU~'"C"N • Gene bant.a kanununun 14 ün-

ı>,rt:itJtiJ e l:l ·:rxstt J,ıt;~L.&'RIXA: lfC' a R f k b . . k.. '' u 1 ;J t~ :J>i, 119 •~Jet )feCJfm bttJhabrRm yenfümm etoiHe rı; 1 ının uaun u us,, ua ~ ~k , • 
~~t. tlhı,.lt'Ql''e&)~ar Verilıniştfr. Partimizin intihaba ,.,eni j çıkan baş makaleSI 
tııı, 

01 
•tı lt\tıJAb ~ tıltına mı makhd'a 'e CS&!."a daha uyguıı ~ 

)""' ltı11~ iı.:trı •:ta ettim. Bu iınUnı zatı devletlf"rine , ·er- I Ankara, 26 (Telefonla~ - Fa · devlet ve hükumet reislikleri za· 
~· ba!l', t'kl1 tten i tifamı an ve inledim edi- lih .Rıfkı Atay, bı:gün'kü ··uıus,. manındaki inlnlapluımızın vü· 

lıı.~ 11~~Jt t gazetesin.de kabine defiımeııine cut bulmasına ve muvaffak alma-
Ctltnıl! · ~\ ecctihJ~nnln devamını son uz Jıiirmct , e dair yazdığı b~ırnakal~de CelAI sına fikri ile, hissi ile ve fiiliyle 1 lithaın eu r.lın. Bayar hakkında şöy-tt yazıyor: iştirak etmiıtir. Hükumetin c:n 

1Zl\11R Mı-;eı;srr "Celal Bayan derin hilTmct hiı· b ü y ü le mesuli'yet makamının 
bıııu ll~•lcuınh c. BA 'l. AR lerimizle te§yİ ederiz. Kendisinin Cumhurreisi tarafından ken.diıinr 

tltxıuııatdır~r ls.ınct lnönU, ~u cevapln mnkal>elede ba;bakanlığı Türkiye Cumhuriyc· 

ll ~ ... 
" · ;\t ~AL nA'· tı)\\ı~ • llcclJ 1 . .ı An - hmfr Mcbu m -

tevdi olunmasını hiç şüphesiz b:i. 
tün memleket sevınçle karşılaya· 

ca'ktır. 

cü madclesi, Denizbank mallannr 
devlet malı addettiğinden, bu it
de bir kayıp mevzuu balısolursa 

.devletin hukukU :ziyaa uğramrş 

gibi muamec1 olacaktır. H üncü 
madde şöyledir: 

' 'Deniibanka ait mallar devlet 
malıdır. Bunlan çalanlıır, ihtilas 
edcnler1 zimmetine geçirenler ve 
ya her ne suretle olursa olsun sui
istimal edenler, devlet maltnn hak 
kında ika olunan b u gibi suç lara 
mürettep cezalarn tab idirler.,, 

l •· 1-ıı i Ula httı.habınnı yonil~nınc i lhUmllli uzerıne 
)lı.. 'liıı ••ız. 'kah 
~"le ~ ıueq._·· ut o lunmn,t u r. 

ili! ~ l'~Jc i~e , ıııulc ı.teçcn hizmet 7.ltınıt nın ızı takcli r ile 
rıı,. ın t'k 4t~,r-111,c arkadaş,tnrınrzn hn.Hs teşekkürlerimi ifa· 

t'le1tı.eı.ıl~llel'inbı 1ln i tarihimizin çetin bir ıleucsini yiik

Ft lir 'l' lllkd·ı • e 1li idare etmenizi, milletimiz <lnimn 

ti tarihinin pek güç bit devrine 
tesadü( eder. Atatürkün hcntahfı 

ve ölümü faciası onun hUlriımeti 

zarfında vukua geldi. İtiraf etmek 
lazımdır ki bu ağır buhran ve in. 
tikal devrini idare ba§tnca geçir
mek Celil Bayann phıı için acı 
bir bahtsızl.k oldufu kadar mem
leket ve hal!; için bir talih tt§kil e_ 
der. Böyle günlerin yüksek mc&· 

uliyet sahiplerinin yalnız iktidar 

Diğer taraftn öğrenildiğine gö

re Denizbanka 10 Kanunuevvel 
Bin türlü icaplar her zaman biı 938 tarihinde Satye şirketiyle mü-

takım kadro değiıikJikl~rini ica~ zekerelere başlamış ve dört ~ün 
ettirebilir. Fakat i~eri~ ve dı§a içinde müzakereleri bitirerek bina 

ttkrı l'<Jıı, l ,_>"u, 11ltcu., t "gu nrfylc hntırlnyncllkt ı r. 
1ll Ilı eş kil. 

~ltı ııl' edtı •rıe J tnnhul :Mcbu 11 Doktor ı:cnk 

rıda herkesin emin alınası lazım t 1 t sa ın a ınmrş ır. 
~elen nokta §Udur ki Cumhuriyet yeni müdür işe başladı 
rejiminin rstikrarı nmdır, kat'i· 
dir ve .daimidir. İstenen, beklenen 
ve aali feda edilmiyecek olan da Jl\l.,tir. 

R 'E IS tCl • nn rn 
1s~n;T 1xö.st• 

mcvktine Ia.z.ım olan liyakatlarla budar.,, 

Denizbankın yeni müdürü Yu
s:.ıf Ziya Erzin bu sabah An'kara
dan şehrimize gelmiş ve doiruca 
bankaya giderek i}c ba}lamtştır. 

Avru d 
Pa an gelecek 

A . istilaya karşı 
nıenka Büyük deniz 

t-.,a~anevraıarına hazırlandı 
t.. evraya 141 . 

c \JQ bi gemi, 600 tayyare 
1, ~~~~· r~ubaa~_ker işt_irak edecek 

bir 

mücehhez olmaları kafi gelme.: ; 
kendilerinde her türlü endi§eleri 
bertaraf edecek mizaç ve "thlak 
vasıfları da bulunmak lazımdır.,, 

Falih Rıfkı şöyle devam ediyor: 
"Ce!iil Bayar bundan sonra ye

:ıi milli şefimize de hizmetlerini 
vakfetmekte devam etti. Hülasa 
baştan sonuna kadar Cumhuriyet 
rejiminin siyasi terbiye olgunlu· 
aunun parlak bir misali oldu.,. 

Falih Rıfkı Atay yeni baıvekil 
:~akkıncb §Unları yazıyor: 

''Dr. Refik Saydam 19 mayıs· 

ta Atatürkle beraber Anadoluya 
geldi. Ta Kuvayi Milliye etinle· 
rinden İsmet lnönünün san baş

bakanlığı nihayetine kadar ve yeni 
Celal Bayar hükumeti içindeki bü
tün vazifelerinde Refik Saydam. 

r-ı tal, _,1tlı"Jıafrli, 1; < \. \ .) t'a,:ızamı tesis edilmek uretile. Bre· 
~b taJ,,~ <tn 1.>rıu ..... u.. • ~batta zılya ahillerindcn .Nevvorh.n kadar ' ·«ııı,. ••• c.(lc:' • • • 

.ı t ı lıla n \, rupad "• dc?tız yapılacaktır. 141 emi, 600 t:ln are, dürüst, nizamcı. orcaniıatör ve 
B~ ı kar 1 Aan ) ~Pıı;;ı- ı2 tayyare gemisi ve takriren 60 OOG başarıcı bir devlet adamı vasıflı-
tıler~ .. ~:ı.hıııerjni ı · rnenıi:a!lrn kişi bu manevralara iştirak edecek- riyle tanındı. 

t '"' tı ı Uha ı Yeni başbakanımız kendisini 
!! rtıı;.ı ol\tq 1 İtt.ıh Yı nıu- ı tir. 

r. ~ ~aıila 'd az etınek şahsen veya enerjisiyle tnaıyanla 
<l ~. <.ıqltr~,. . . "3ılip eden]" , • Bundan başka Am<!I ika:un Cuan ra derhal iki his telkin eder : Hür· 

!Olll[ h... I\ (; j ta . '-~' . . . t . ' . t . . t 0 l C h ~ 1 ~an etrne · namo u uuu.ın ını cv~ı '-•-ı1. · me ve ıtıma ... ~·anız um u-
' • l'lları~ra kte-1 \ 'C bilhassa yeni bir µıyyare me~·da- riyctin sıhhiye&ini değil, bu mem-

~ llıırnıı :· tarihte "tnvı nı ile sevlaılcr}'§İ yallar inşa c~ le- lekctte sıhhiye denen müesseseyi 
b!Ukaıan0 ' l),. l rn~k taı;a,' urunda olduğu i hlıba~ ı 1.:urmuştur . 

en nıu· cdılmistir. Atatürkün ve bmct lnönünün 

Babaeski de 

iki köy ahalisi 
birbirine girdi 

ikisi ağır olmak üzere 
14 yarala var 

Babaeski , - Kozlupınar ve 
Nim etler lröyleri ahalisi arasında 

kanlı bir kavea olmuı 12 kiJi ha· 
fif ve ilci il.."!i de afır ıurette yara. 
lanmıJtrr. 

:Hadi~. ilci köy arasındaki 2,~ 

kibmetrclik arazinin pıylaııla

mamasından çıkmı§ltr . 

• Geçen sene bu arazi Nimetle. 
köyüne verilmis, _ıakat KozJupı· 
nar köylüleri de bu toprağı sür 
meg_e ba,lamışlardır • 

• 
Bunu gören Nimetler köyü hal· 

ki cll;rinc geçirdikleri sopa. tü. 
fek gibi ~}etlerle diğer köylülere 
hücum etmİ§ler ve iki taraf arasın 
da büyük bir kavga başlamıştır. 

Yeti,en janda rtM 
köylüleri ayırmııtır. 

kuvvetleri 

Eski müdür Yusuf Ziya ön:ş.. 
de dün Ankaradan getmi~ ve ban
kaya uğrama.dan doğru evine git-
:niştir . 

Bu sabahki gazetelerden ba-

zıları Denizbank lşletme Müdürü 
Hamdi Emin Çapın da istifa etti
ğini yazmışlardII'. Hamdi .Em;r 
Çap da bu &abah bankadaı idi ve 
yeni müdürü ziyaret eden banka 
::rkanı arasında bulunuyordu. 

Kendisinin istifa etmftdiği df' 
:nüracaatimiz üzerine Denizhant~

tan ıöylenmiııtir. 

~-------- ...... , -l.A.Ll..)... -~ ~- -LK4-

Hakiki akşam 
gazetesi 

G inün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
~ u vaziyette oı a11 

t ek gazete 

HABER'dir 

Randevucu Atina 
~ .Ba,.tarafı 1 incide 

yakkabı imal eden bu adam yalnız 
bu i ten senede 1500·2000 lira ka· 
zanmaktaydı. Son defa mevkuf bu· 
:unao ''kıymetli!,, rnüşteric:i Atina
mn ,·aziretini kolayl\lı;tırrnak i!;in 
1ahitler üzerinde tesir yapmaSa. '\'C 

ifadelerini detri~tirtmeğe çal1ştığt 
ı:.üphesi hasıl olmu~tur. Dün polis 
tarafından adliyeye getirilen Dimit
ri müddeiumumilik tarafından ifa· 
de i alındıktan sonra Sultanabmet 
birinci sulh ceza mahkemesine SC\,. 

';:edilmiştir: 

Dimitri mahkemede 5unlan söyle-" 
rniştir: 

" - Ben, hiç kimseyi şöyle \'eya 
böyle ifade \'ermeleri hu~usunda ne 
te.ş\ ik ettim, ne de tehdit! Madam 
Alina ile tanı~ıklıi!ım da kendı inin 
müşterilerimden biri olmasıdır. Bir 
;ok kadın gibi o da bana ayal\.'kabı 
ısmarlardı. ben ele yapardım. Dava· 
-ı, beni alakadar etmez. Şahitlerle 

temas ederek bu i~ kansmı~ deği-
1im~ .. demit~r. 

Hakim Re~id, Dirnitri hakkında 
te' kir karan 'erdikten sonra evrak. 
Müddeiumumiliğe gônderilmi~tir. 
Dimılri ale:·hindeki tahkiknt devam 
safhasındadır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize gö· 
:c. Müddeiumumilik ayni şekilde 

:.uçlu bulunan ba~a bir şahıs hak· 
kında da taKibat yapmaktadır. Bu· 
nun da bugün <mıooe.n sonra mah· 
kemeye sevkedilerek tevh; f ·edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 



spikerleri 

Eoea Corslnl (Roma), ~ Dl Napoli, (Bari), l\laria Luisa Boncompa~t, (Turino), Paola Gua.stalla (Tıiycstc) Culox, Framıızca ıplkerl 
(Roma) 

. Radyolarda kadm apikerler ter.! hur artistlerinin ir.ıtiraki ile tem -ı to" operasındaki ha§ roldür. 
cib edilmektedir. Bunda kadın sesi- sil verilir. Pia Tassinari ise bilhassa Puc-
ntn radyoya daha elverişli olması 8.- D . cini'nin operalarında rol alır. Bu a-

~ . . Unyaca tanınmış bır çok opera .. .. 
m1J oldugu gıbi, dinleyiciler il:r;e - . • 1 1 1 

d d rada Madam Butterfly,, ve Bo -
. atistlerı ta yan opera ann a ır. . 

rjndeki tesiri de beliti bir ııebeb . hem'' onun en muvaffak temsıl et. 
. Bu meşhur kadın §arkıcılar Toti 

tevkil etmektedir. tiği operalardadır. 

den biri de Ginseppina Kobellidir 
ki, Puccininin talebesidir ve bu bü
yük musiki üstadının son aenelerin. 
de ondan ders almıştır. 

İtalyan radyolarının kadın api -
kerlerinden de en meghuru Sinyo-

dal Monte, Gina Cigna, Gianna Pe-
Fakat, radyoda ıeeleri sadece be- denini, Pia Tassinari, Maria Canig- İtalyanın en genç ve en güzel 0 _ rina Luisa Boncompegnidir ki, rad-

ğ°enllerek dinlenen bu kadınlara yoda on senedenberi çalııımaktadır lia, İva Pacetti'ji sayabiliriz. pera §antö:z:ü Rayı.lan artisti Licia 
mukabil ıantöz ve opera artistleri Bunlar içinde madam Toti dal Albensidir ve bilhassa ":..!adam ve Turino istasyonunun dinleyici • 
vardır ki, onların dinJeuiclleri kcn. !eri onun aesine çok alışmı§lardır. 

~ Monte en meşhurlarından biridir. Butterfly'', "Karmen" ve ''Amico 
dUerinin hayranlarıdır. En fazla muvaffak oldiığu ve ken. Fritz,, operalarında rol alır. 

İtalyan radyo idaresinden bir u- disine has rol Verdi'nin ''Rigolet- Diğer meııhur opera artietlerin -
tm ıöylediğine göre "radyolarında 
büytlk ope.ralardan en fazla nakil 
yapan memleket İtalyadır.,, 

E8kidenberi aanatta musikinin 
merkezi gibi sayılan İtalyada bugün 
birçok bllyük operalar vardır ki bu
ralardaki temsiller ekseriya radyo 
ile de neşredilir. 

Milinodaki La Ska1a, Venedikte
ki Fenice, Napolideki San Karlo o
perası, Romadaki krallık operası ve 
Turlnodaki Regio, Avrupanm en 
büyük operalarındandır. 

Buralarda senenin on ayı munta. 
zaman opera temsil edilir. İki ay 
tiyatrolar tatil yapıldığı zamanda 
radyo studyclarında operaların meş-

Radyo korsan
ları ile mücadele 
Fransa, bazı rad
yo istasyonlarını 

ıs l •h edecPk 
Fransız hükO.meti 1939 senesi 

bütçesinde radyo tahsisatı olarak 
~ milyon frank kabul etmi~tir. 

:Bu tahsLat bizim paarrnızla 6,7 .:r.il 
yon füa kadar eder. 

96 milyon frankın 86 milyonu 
radro ne:riyatına tahsis edilecek, 
10 milyonu da yeni Radio Paris is
tasyonu ile Grenoble, Bordo, Limo
ge~ ve :..fontpellear i ta yonlannm 

una sarfolunacaktır. 

Bütçeci~ televizyon için sadec: 
800 bin frank tahjsat \erilmiş ol
:tna!r tenkid edilmektedir. Çünkü, 
tel~·izyon henüz yeni inkişaf etmek 
üz.ere olan bir keşütir. Bunun için, 
lngilte:e ve Amerika televizyona 
büyük bir ehemmiyet verip çah~ır
k~ Fran$anın bu işe az tah~isat a
yırma"mı doğru bulmıyorlar. 

Fransada hükOrnete vergi veren, 
yani re~men kayıtlı radyo ~ahipleri 
5 milyondur. Fakat, bu 5 milyon
dan ba:ka, radyosu olup gizli bir 
eıekilde dinlirenlerin çok olduğu 
zannediliyor. Fransız P.T.T. nazırı 
geı;en\erde bulunduğu bir beyanatta 
"radyo korsanları,, ile hükumetin 
bu w;e büyük bir mücadeleye gifr 
§Kelini habt: \'erm·ştir. 

Ruzv&U Radyoda nutuk 
söylemek rekorunu 

kırmış 
Amerikan cumhurrei i RuzyeJt 

bu sene, radyoda nutuk söylemek 
rekorunu kırnu~hr. Ruzveltin 1938 
!!eneSİ zarfında, muhtelif vesilelerle 
söylediği ve radyo ile neşredilen nu· 
tuklan 32 yi bulmuştur. Halbuki 
ıeçen sene radyoda 22 nutuk söyle· 
mişti. 

Amerikan "millt radyo şirketi., 

itm'yorilannm kuruld$ 1933 se· 
ntSinden bugüne kadar ise Ruzvel
tin radyoda söylediği nutuklar 157 
olm\l§tur. 1 

Bir kadına, ayaklarından musiki 
dinletmek kabil olmuş ! 

RADYO bugün musikiyi herkesin kulağının dibine kadar getiren 
ve sanatın yüksek· eserlerinden herkesi istifade ettiren bir va. 

~ıta olmuştur. 

Bundan dolayıdır ki, sağırlar bu ahenkli dUnyadan mahrum olduk
l:ırı için daha fazla mUteessir olmaktadırlar. Fakat, fen bunun da çarc
.sıni bulmuş gibi görünüyor: 

f.nadan doğma sağır, dilsiz ve kör olan bir kadına ayaklarından 

musiki dinletmek kabil olmuştur. 
Bu ha}Tete §ayan tecrübe Amerikada yapılmı§ ve hakikaten in

ııanı şaşırtacak bir netice vermiııtir: 
Mis Helen Keller dUnyanın meşhur simalarından biridir ve çocuk-

luğundanberl kör, sağır ve dilsiz olması ona karııı herkesin merhame
tini çekıni§tir. 

Amerikada bulunan meşhur orkestra şefi Arturo Toskanini, Mis 
Helen Kellere radyodaki konserlerinden birini dinletmek istemiş ve §U 

tecrilbeye girL~miştir: 
Nvyork radyosunda orkc>stranın çaldığı .sahne, baııka yerden ses 

almaması için, yaylar üzerindedir ve orkestranın sesi bu sahnenin her 
tarafında ihtizaz eder. Bu sahne!'lin üzerine bir tahta yerleştiriyorlar 
ve Mis Helen Kelleri, onun üzerine çıkarıyorlar. 

Ayakta duran kadın orkestr.uıın çaldığı havayı L,itUğini söy!Uyor. 
Ayni tecrübe, tahtaya ork"slranın sesi doğrudan doğruya değil, 

radyo ahizesinden nakledilerek tekrar olunuyor. Tecrübe bu sefer de 
i.ti netice ''ermiştir. 

Mis Helen Keller, musikiyi i~ittiğini eliyle §arkının ahengini tek. 
rar ederek anlatıyor. Ayni tecrübe gimdi başka sağır \'e dilsizler il:r;c
rinde tekrar edilecektir. 

Televizyonda ileri bir hamle 

.!'<l•eyyorkta 3~ılan "Milli ofomoblt 'lf'rgM" 11in i"!e,:1şonla Lonılrnya 

nakffidilen bir ı;iiriinlişüdlir 

Son günlerde televizyonda ilcrl bir hamle atılmış, Avrupa ile Ame
rika arasında, iyi neticeler alının tecrübeler yapılmıştır. 

Halbuki, bugüne kadar bir lclevlz.ron istasyo!'lu ancak 40 kllçmet
re etrafındaki bir sahada ne!!riyat yapabiliyordu. Bugün, henüz daha 
uuk mes:ıfelerde nel'riyat yapan is~syonlar kurulmuş de~ildir. Lon
dra ve Pari.!ltek.i istasyonlar ancak bu kadar dar bir sahaya ne;,riyt ya
pabilecek kabiliyettedir. 

I<'akat, Londradan Nevyorka ve Nevyorktan Londrara ilk yapılan 
televizyon neşriyatı tecrübesinin iyi nl!tice vermMi bu icadın da ya. 
kında bU:rtik bir inklp.fa eri§eceğine delil aa~ılmaktadır. 

Danimarka ı 
Radyo sahiplerinden ~ 

aldığı vergiyi indiriyor ~ 
Dirçok hükiımeller, memleket

le radyonun daha ~eniş bir aha
li kütle~i içine yayılma~ını, rad
yo~u lıulunanlarm çojtalına~ını 
temin için çalışmaktadır. Bunun 
için propagandalar ~;apıldığı gi
bi, lı:ılka maddi imkanlar da ,·e
rilnıekte ,.e miimkün olduğu l;a
dor kolaylık gösterilmektedir. 

Hiikiıınetiıni1in, köylere Ya -
rıncııyn kadar, bütün yatanılaş· 
ların radyo ~alıibi olmasını le· 
ınin için, halk radyoları yapıl- ~ 
masına karar verme~i .şükranla ~ 
karşıl:ınacuk hareketlerden Liri· < 
dir. 

* Kom,u memleketlerden Yu- ( 
ı;oslavyıı~a hiikuınet, rndyo mii·~ 
e esesinııı fen erkiınıııılan mü-<: 
rckkep bir. heyeti bütün köy ve < 
şehirleri doıa,maya çıkarmıştır. 
Radyolu otomobillerle dola.şan 
bu heyet, her geçtiği yerde :ıha
liyc radyo çalmnkt:ı, Jmnelli 
seıı lıü) üliirü Alellerlc meydan
larda radyo neşriyatı yapmak
tadır. Rııııdan başkA, ahaliye, 
rad) o \'C radyo makineleri ha
kıncla nıalfırn:ıt \'erecek kit:ıplar ~ 
ıloj:lıtılıııaktadır. ~ 

Fili,tin r:ıdyo~u. <linle,yicilcri- ~ 
niıı ntledini çoğaltınnk kin ııe~- ~ 
riyal saatlerini uzatmıştır. < 

Danlm:ırka radvo idnrrsi de, $ 
rn<lyo sahipll'riıHİcn aldıi(ı ile- ~ 
reli bir rııiiddct içiıı tcıızil etme { 
ye karar \'ermiştir. Onlımiizdcki l 
mıırlııı 31 rine karlar radyo alıp 
hükliıııcle kuyılcltirenlcnl«'n bir 
!len elik \'ergi olarak r. kron, ) ıı
ııi <li8rr nulyo sahiplerinin Yer· ~ 
ıliğinin nısfı knı.lar bir para alı- ~ 
nncııklır. < 
..,.....,,,.....,,~"""" 

Filistin radyosu 
ve bir portakal 

hikayesi 
Portakalın vücuda olan faydasını 

herkes kabul etmiştir. Fakat, bir 
radyo müessesesinin yaşaması için 
de nekadar lüzumlu olduğunu yeni 
öğreniyoruz. 

Bakın, Filistin radyosunun por -
tak al hikayesi nasıl: 

Filistindc yaşıyanları yerli porta
kal ve mandarina yemeye teşvik i
çin, port9-kal ve limon işleriyle uğ. 
ı·aş:ın şirket Kudlis radyosunda ge
n:;, mikyasta reklam yaptırıyor, bu
na mukabil de Filistin senfoni or
kesrruımın radyodaki konserlerinin 
parasını veriyordu. 

Filistin senfoni orkestrası, Al • 
manyadan gelmiş bir yahudi orkes
tra şefinin tegebbüsü ile ve yine Al
manya ve diğer Orta A vrupadan 
kaçmış musevi sanatkArların iştira
kiyle tc;ıkil edilmiş, bliylik bir or
kestradır. Halbuki bu sene, limon 
ve ııortnkal §lrketi, radyo ile rek
lamı kesmi~ ve kendisine ilan için 
başka vaıırtalara başvurmuştur. 

Bunun üzerine, radyo idaresi de 
Filistin senfoni orkestrasına kon -

1 

serler için bu sene verdiği parayı 

veremiyeceğini bildirtnİ§tir .. Orkes
tra da esasen bütçesinin pek dar 

Yatmadan evt1B 
yapılacak tuval 

"Uymken giizelleşmek için,, itmeri kalılar yalmaaan evı el 
ellerini lastik başlıklar ve eldivenler ile kaparlof• • .A 

.... ııiJJ~ 
Kadınlan vakitlerinin mühim bir parçası kullanı~z. Y~·t 

kısmını tuvaletlerine hasretmekle le siliyorsanız o ~·akıt~ 
itham ederiz, bu kı~men haklı ve parçası üzerine bıf3Z ıJJl: 
kısmen haksızdır. Kadınlar fenni tan sonra bu P~.u~.u bil 
ve sistemli bir şekilde tuvalet yap- tmnız. Ve vüzünUZU 
madıklan için çok vakit kaybeder- niz. GözkapakJarınJJlı. , 
!er. Her birisinin ayrı ayn tuva- üzerine hafif bir tab~W 
let farzları vardır. rünüz. Sonra yumu~ tte 

Halbuki usulü dairesinde tuvalet l zünüzü siliniz,. B~ ~~c ol 
yapan bir kadın vaktinden çok ka- 1 zünüz tarafından ıçı~~~t 
zantr, <;:ünkü tuvaletin en itina cdi- 'ı ıünüz parlamıyacak·ra:ı 
leCek kısımları günün boş saatlerine yumuşaklığım mu~a ııı1 
rastgelir, mesela gece yatmadan ev· j Saçlara gelince: ~açlrt~ 
ve! her kadının ertesi sabah cildine bütün tozlarından ~'\! f 
\'e saç.larina çabuk tuvalet yapabil-! munta7.am hareketlerle gt"...4 
mesi için gece yatmadan evvel bir! lazımdır. Sonra saçıarı~çiıı r· 
takım tedbirlere başvurmak lazım- 1 kalması şar.tır. onun ~l'lıı!Jf 
dır. lan örmek, sıkmak Z3I"'-
Ev,·eıa müsaade ediniz, size ufak E" .. d" b. caJJ'IPıı' 

bir misal sora'-'ım· 1 'ger gun uz ır ':i .,.,z) 
J • " çlartıw 

- Gece yatmazdan evvel yüıü· j rnışsanız, eger sa Jıa~. 
.. k .. 1. . . ... !;al gece '-'astıkların Afi} 

nuze ·rem. surme ısınız: 1 ~r. , " J3ll çY 
Hiç ehemmiyet~iz görünen bu su- las)onu~uz.u bo~r. ~ fll). 

al çok mühim:lır. Bu sualin aile se- şm~za hır f ıle geçı~ir iJ'İ !ıstı 
adeti üzerinde bile tesiri \'ardır. 1 1 atın.adan e\'\ el ıı fll) . 

Bu satırlard:ı kaydettiğim basit hareketı de yaparsa;~etltr1 
tav~iyeleri yeriıw getirirseniz bu me-j Bazı kadınlar bu h. e(ie~· .lı . ı . · . - tcrcıll 1)1"-
:;elcy i e:)(lsından hallctmış olacak-, ey ın ) apmagı . :ı =' 

gece hareketleri daıtl'I 131!b' 
3ınız. . . . dilİf· 

Bütün gün çe~it çe~it mikropların ~etlerınc te:~ c 
tozların, pudrarnn, kremin. boya- j uç hareket ıçın. f;'I 
;un uzv:t ve kimyevi tesirleri altın- Birinci hareket. - -e g'# 
ja kalan yüzün akşam esaslı bir tutunuz. l!eriyc dosı:1 ~l 
temizliğe ihtiyacı vardır. Bunun i- ru iğiniz. Sonra esl~ı \ 
;in bir çok kadınlar akşam yüzlerini niz (beş defa), 
·abunla yıkamağı tercih ederler; . . 
bu sadece bir itiyat mesele idir. Cid lkıncıhareket -:'" j~Jl 
eli faydası olan bir şey debrildir. ni.n yumu akLıgı y ,e 
Makyajı silen bir mahlülle, yahut vazıyette tutunuz. ,0pııı· , 

ela mutat koldkremle yüzünüzde en çenenizin altına ko)SeŞ def 
.:;on boya izlerini bile siliniz. Bunun 1 mzı geriye iğiniz. ( ~ 
için mahlule batmlmı'i bir pamuk j Ürüncü hareket. - ~~fJ 

:ı- uzları ~. 

G. . 1 ı· .. f betle sağ v sol orn (lO üze ses ı, guze ne yatırıp kaldırınıZ· 

yüzlü bir şantöz 
Amerikanın gUzel radyo arlistle-

rindt"n Ellzabeth Nevbergcr sesi bli. ı 
··ıC 

tün dü'nyada duyulan şantözlcrden * Saç tuvaletlerİı gi.I ~ 
biridir. Jı'akat, Amerikada gecenin d .._ole ııı 4 

mek hususun a ,- teri 
12 ıli bizim sabahın 5 ine tesadüf yer işgal eder. Bukle ti jtl 
ettiğinden, Amerikan istasyonları- 1 b" ,.._ tuvale o mıyan ır sa:r 
nın iyi numaralarını dinlemek için . .. 

1 
.. unnıeı· 

_ ıycn guze gor ··ıı Jl,f 
sabahlamak lazımgelir. Egcr yann 

1 

. . . di.iıgi.I İY'-ııı 
sabah saat 5 de kısa dalga 49 met- Buklelcrınızı larıttı#1 

1 
'!'J 

reyi bulursanız Mis Elizabethi dinli- , çok kolaydır. Saç ı:ıııI<I~ f 
yebilirslniz. 1 çaladıktan sonra ıcıı.lt 

içerisine bir kurştın tıiııil• 
------------.-- 1 'J 1 di.iZC ı1f 
olduğunu, radyoda daha az bır pa. par.na.t arın•z a ıcı.ırl.I~ e(ı 
raya çalı~amıyacağını söylemiştir. 1 • Evde kalmış. rtıı~ 

e ve . ~ı 
Bu suretle hem I<'ilistin radyosu, dura boyalarını ~ ıccJıf ac 

hem orkestra büyük z.ırar etmiş o- lanmak istediğinı:ı: t~t• • 
ı · · · 'ki daw "~ luyorlar. Bu da portakalın, radyo- 1 tunun ıçerıs.ne ı o'I' ı•1J 

da kendisine iyi bir reklam vasıta- l~tınız. Bu suret!e b de ~ 
sı bulamamış olmumdan ileri gel- zıyade parlar, hertı 
mektedir... 

1 
landacak bir hal a}ıl°• 



ı5 ti{ 
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ınıpeks hadisesine 
~~air yeni malôınat 

'l11 h.. Ilı Bayar 
oı.ıı"'llPtınd •evvel- haııt lknmetgAhı ticari ltUba: bir komisyonculuk vazifesi gör 1 sonra oda mtilıUrlenmlştı··. 

•1·L·t ı._ '-l>e'-ı\ ~~kezi İs_ ol şt ( B d ı ı i/Ç.1 k ı • r · · d ı t<eıı:, "''lll 4 ~ unmu ur. u a re ayn za. ı -b a -··- şı.ı il' '.lr rr. .ııı1ıeKs J 1 ı1lted ortckınrııı . 

~et kt?nda ı._ let islnı manda Kernnl Film acentesidh Eski Başvekil CelA.1 Bayarın dan Şakir Seden birkaç au.dan 
l.. ~.... <La.hat veı-m;a J 
~ıııaea.-:uarının 1ngn ·- ve eV\·elki gUn yapılan resmi a· da Parti Grupunda söylediği gi. beri lngiıtercde bulunmakta-

\lı ~tty ~lere tere. rn§tırmada burada olmU§tur). bl, işte tmpeks Limited de bu dır. Kendisinin bu seyahati, ın. 
l\ ı., e Ue ~·a~~caat e- (lmpeks Limited Şir'keti: gibi işlerle uğraşmak Uzcro ku· giliz mUesseselerlyle temas l"in 
ı...:"ertıı ı. -. istedik- c .. ·""illi ~eııdte . her nevi komisyon, ithalat rulmuştur. '>1-rkct, lnglltcrede- yaptığı znnnedllmektedlr. DUn 
~;ec~ r;:e veril- ve tı~aret işleriyle iştigal et-, kl birçok mUesseselere mUra- akşam Uc kardeşten Süleyman 
Q~-,Y01auı k lldirnıek mek ıcın kurulmuftur. §lrkctl caat etmiş VP TUrkiyecle kendi· Seden Londraya mUstacel bir 
'1ı~.~ hnM.l'llıet an._:~~:: t,.şkll edenler Kemal Seden ve Jerlne bfr~ok işler temin ede- telgraf çekerek kendisinin der· 
~ ~ ı.ıı~";- Un bu işi ha _ Şakir Sedendlr. Kemal Sede-r.. l cğini söyllyeı ek bu arada ken- hnl lstnnbula dönmesini bildir-
~- ._ ba.§Iadığnu bil Banka hanında 9 numaralı da- dllerlnin dl! yUzdc 4 • 6 komls· mlştlr. 
•-~t u lrede ikamet etmektedir. ~aktı yon alacağını blldl.rmlştir. 1 Mukaveleyi okuyanlar da şir· 

llt\etiıı Zerine IOhriınizde Seden dP 'Bo~azlçlnde Eml'rgln Haber , ·e• Hdiğıne göre, şlr- ltetin öyle ufak tefek işler için 
~ ltıatıiyeu, nas da Çec;ııue sokağında 6 numaralı ketin bu açık gözlUlUğU lngll- 1 kuruJmndığroı anlayacaklardır. ~~ lle işler Ya~lı~ evde oturmaktadır. teredeki milP.sseselerin hUktı- Mukavelede bilhassa ecnebi 

8ı... ~:-Pttk. Bize veri Bu iki ortak aşağıdaki muka metlmiıo :nUracaatı tlzerine memleketlerde de şubeler açr-
-~ti.. · meydana çıkmıştır. l ıac ğ k d Uhl ö Ul k 

~ \ eleyl kararlaştırmışlardır. a 1 ay ı m m g r me · 
eıı b&§Jıca lda 

1 1 
.. b d Bunun üzerine derhal .ngil- tedlr 

t. .. _ - Tnfs lAtı u mukavele c · 
btrtoı~l§ ecnebİ yaz$ olduğu veçhile elyevm ib. ıere ile o::ın bUtUn işler durdu- Süleyman Seden 

'il.. 'J'ın_. """Ve b ruımuş ve tetkikler yapılma·5a 
•11ı..ı.:"l'tfye azı ecnebi das edilmiş ,·eya ileride lhdaE b 

1 
Ne Diyor? 

·~ıııı ı.....; lnllıne831Jıı~-ı aş anmıştır. • 
" -~d ~w edilecek hisseJerln gerek bugUn. B d D 1 b k t , Kemal Film sahiplerinden De-

~ "Ollejd e bir lngllizdl u ara ı>. en z an na ın· . 
~~ ~ e 11:ı11 .. ,, r. kU ve gerekese istikbaldeki sa· d 1 ll 1 . , 1 k 1 nızbank tck:ıoloji şubesim ildü-

.ı.. ~ G -.ıiınllk an ngı ereye s pnrış eu. mc 
'"'bft &la~ tt Ya • bipleri arasında ifbU mukavele- üzere olan yeni gemilere alt mu- 1 rU Süleyman Seden dUn kendt-

ae:::::u vardı;Yon ha- name dairesinde bir limited şlr- kavele de hUkümet tarafından siyle görUşen bir muharrlrlmizt' 

L~P ı.:~berı ınenııe _ ket kurulmuştur. tasdik edilmemiştir. şunlarr söylemiştir: 
°"t'abc -"1lllde b 2 - Şirketin maksadı her ne- Ş h . . d y l ''- Benim şahsan hiç bir şey· 

r çaı-- ll§ka bir ı k ı ı ı ı ttb ıtt e rımız e apı an elen h:ıberlm yok. Ben şirketle 
ı .. :1 e g~_"'iınaktadn- v om syon şer , a ve A l 
;:cııterey;cc, lerep ilk ·1§ ihracat ticaretidir. raştırma ar ele aH'tkadar değilim. Ailemı. 
""lle p ııııııarı 0- 3 - Şirketin merkezi lstım. Diğer taraftan ayrıca hUk(i· zin başına bir felAlcet geldi. Bu-
'll'rrıağını ~~Cak 11 buldn. Banka. hanında 3 nur:.a- me;t vaziyeti adliyeye blldirmiş nun iş rekabetinden doğma lıir 
oıı flrınaıa "!.ili§ ve V'! Ankaradan gelen bir emirle lf a tı3ı.ı. ,, ne '"'n~- rında.n baun ralı yazıhanedir. Türkiye d ·tlıl1 tira ol uğunu katlyetıe söyli-

"" b ... ""',_ .o. İstanbul mUddelumumillği vo blll i N d 1r k.. it aııı ııı.ereye gı· • • \'e haricinde de şubeler teala e ye r m. e ol ue>umuzu şa-
''ll! "e ~ ~e- zabıtası derhal harekete geçmiş d k Ağ b ı ki 1 L ~.: 1 arkadhıa Yapınt~tır: dllet'Clktlr. şn ı . a ey m Şa r n on-
ı..~ etiıı ıı -ıı arı burad 4 - Şubeler tesis edillrkeD ve ş:rketin r.ıerkczi ile ortakla- draya, film işleri için gittiğini 
ile ""ll İtllıJ.ıı ounter a, bU lktısat Veklletine malQ.mat rımn evlerinde aı-~~lırmalar biliyorum. Gelecek seneki mev· 

~l>llrı~- edecek §irketine Y9.!'Jmıştır. 1 sim için şimdiden film tedarik 
~ ı~. Ve bu afr- \•erilecektlr. , d 

~asın ., Şirket merkezın e aro.ştırma et·nekle meşgul olacaktı. Maa-
ı~ rına d 1 ınuhtellf 5 - Şirketin sermayesi bebe-~ atu. ev yapılarak evrakın Ankara~'& gön- maflh hakikat yakınd:ı. anlaşı-
ı .. dır~~ ..... ı.. -urhlınedecektır. rl 500 liralık 100 hisse senedi :.1 'ld'ğ' · k 1 'ti u ıru~ ..., · en ı ını ya.zmııt• • l ·.caktır." 
fbı..n~lttı'r ı.ı b bir ko olmak üzere 60 bin Türk lirası- A t 1 b 1 d bit _,,,.

118 
ıı; raş ırma ar unun a a · Şlrltelın buradaki crtağı ve 

rdı~ı 'l'ubhlİ ~:n:rikYa. dır. Şirket sermayesinden 50 his miş değildir. lmpeks Limited ayni zamanda da Kemnl Film a-
~ se }\emal Seden ve 50 hisse de şirketinin diğer ortağı Şakir ce:ntesin1n sahibi Kemal Seden 

>t~lı:aea~ devıetın t . Şakir Sedene aittir. Bu btsscle- $edenin EmirgA.nda Çeşme so- evvelki akşam davet üzerine 
~l:ı1ı de b~ka ıııuı..~giltere. rln yUzde ellisi yani nısıf mlk· kağında bulunan hanesine de Ankara7 f. :;itmiştir. 

bit ltarıvrp ~ bir si- tarı yukal'ıki hissedarlar tara- 'lgldllerek, bulunan evraklar top· j Ankara Adliyesi, lmpeka Limitet 
lto.,,,.. 0 rado.n d tından tediye olunmuş ve diğer ıanmtRtır Ayni saatlerde Gala- · k ti k~ Lo d d iti .. aa -"llYon k a " · şır e er unının n ra a mu -

J.... '<>n Yl~nıneı:tedıroparnı.ağo. nısfının tediyesi teahhUt edil- tadaki Denizbank binasında da esseselere müracaatlarmtla iddia et-
·~ ~!:~!erde iş.' mlşttr. bir araştırma yapılmıştır. . 1 tikleri ü::cre, şirketle alü.kadar yük 

1~u ~-olacak~ sarpa 6 - Hisseler nama muharrer- lmpeks Limited e1rketı· sek mevki sahibi kimseler bulunup 
"11?1"~ ıq p • cu • dir. Hissedarlar şirketin teşkl- nl ~eşkil eden Kemal ve Şakir lunmadıg~rnı araştırmaktadır. An • 

ı.. ""lly andıras 
~letilt a harek §ehrt_ llni takip eden iki sene içinde :-)edenle k1trileşl bulunnn Deniz· karaya davet edilen eirket ortağı 
~ ~lllı:ıt 1~den ~!eet.ın~. hisselerini başkalarına satamaz bank teknoloji §Ubesi müdürü ve I{emal Film acentesi sahiplerin-
~eıı /\ n l>lon p de Pa. lnr. SUteym ın CJerlenln baııl, ·c'!n ~l den Kemal bu yolda malCımatına 
~ Vıııpaya . ekspreısuc 7 - Umumt hUkUmler. o1ann1a t!l.harrlyat :rapılnıı,. :e mUrııcaat edilmek üzere Ankarayn 

' gıtrnıu bu • k 1 .. kt 8 - Şirketin müddeti yedl se elde efülcn üvra s. ır.u · :n çağırrlmI§lır. 

)>~kıt· nedir. Du ı:ı!iddet lktısat VekA.- Teminat mektubu 
~ llllitet S • iPtlnln m Usaadesl üzerine sicil 
lal}~ _ ırlceti va ticaret""!! tescil ve usulen llAn 

··ı ~\l l .. tııııe1c l'\ı du ! gUnUnden başlar. 
1111.11 • l..ı 1 lııj tı~ a tnlted'• 9 - Umum! hUkUmler. 

lıtı•• r kadar t$lrketı 10 - Ortaklar, içlerinden bl-
~e:ı.ıaıacentesı eyve1 "lCe- rl veya harJcten bir şahsı şir

. ~I tar11ldSede11 "es~hııııerın. ketin devnmı m Uddetlnçe veya· 
a\ l'ltetı 11.tı leşıuı \ıakir Se- hut daha krsa bir müddet lçtn 
\ \ıı.td teşktı Cdllrnıı;. umuru mesalll rUyet etmek v~ 

ı .. ~ıı.l'de .. 1e~dlrıer eden bu iki ' k•1 ı•t id 
ç v etı , a"'r ·c u eten muame A ı are vP. 
• ıı... dab.. ,, ıca 3 cu ııa .. :' ad .. v tedvir eylı>mek ve bllcUır.le 
ııu.~ 'tıdaıu bardır ki emval ve nukuta vaziyet ve lda-
~b~dtıt. nteitrıoıoj~ tat da 
ııı lb.eını u şube b §Ubcsi 

re ı "e aı etı:etıerıe ankanın 
rıı eıllleıt 'tı:ı Satını Olan te. 

re etmek Ye her nevi hususr..tı 
icra eylemek balft.hlyetlnı hab 
bir 'l\UdUr ıayln etmek: salahl
Yettne maliktirler. 

L e,ııı t ~dlr ...,. işierını ı 
"~ e, · ~·akat -
lt l >'o\t lllen Şirk Uc;:Uncu MCdUr, işbu şirketin mevduu 

eııı,1 Ut, etıe bir ile gerek doğrudan doğruya ve 
ıı, "e a-
b \ııl'tıı Şakır S gerekse dolayısb·~c mUnasebet-

'leıı 'itle ah lta eden arnıa. tar; umur ve muamelA.t ile de 
~a, et ı rar v - , 

"ıl1 ~•tta Cltı btr erdtkıc- anıca şahsan iştigal edemez.' 
llb tile"" ll:ıışıar de tnuk Muka,·elenln b an sonraki 
•cıi1 tı~! 9ag t::Ihşlrıteu ~ ına.ddeleri tamamen umuml bU-

~tu et Od inde ı kUmlerden ibarettir. r._ l'tı:ıı asın S· 
'~itı 6lertıı a resınen lşte bu mukavele "Kemal 
'i~sı~tür. "Ilr. 'l'escn nu. :-·,, ... acentesiyle "lmpeks Ll· 

Ankara, 26 - Ankara Cumhuri -
yet müddeiumumiliği tmpeks llmitet 
Şirketi hnkkmdakl tahkikata e. 
hcmmiyetle devam etmektedir. 

Söylendiğine göre, bu llntltet §ir. 
ketin vermiyc mecbur olduğu temi
nat mektuplsrınr Denizbanktan al-
IDl!5tır. 

Şirket crk!inından Kemal Seden 
iburnya gelmiş ve mUddeiumumilik 
tarafından malf.lmatına müracaat e
dilmiştir. Henüz hiç kimse hakkında 
bir tev)tif karan verilmemiştir. 

!::::~yman Seden ve Sat
ye binası meselesi 

Ankara 26 (Telefonla) - lmpekt 
şirketinin mUessisleri olan filin acen 
tesi Kemal ve Şakir Seden 

en kü~ük kar -
deşleri Denizbnnktan Süleyman Se-
den Almanyada elektrik mühendis
liği tahsilinden sonra Ankaradn e · 
lektrik mUhendisliğlne tayin edil _ 
miş, oradan Ali Çctinkayanın Nafrn 
Vekaletine gellııini müteakip ayrıl. 
mıştır. 

Bir mUddGt sonra şeker uirketin-°'' 't titeıti: tgcıci} ınua. rnited., §İrkctinin münaaebetiui ı;.. 
. ıaıet 38 tarihr tamamen meydana koyan bir de Ynzifc almrcı, Denizbnnkm teşck-

~bL eaue de neore~ vesikadır. Enelkl gUn, Kemal G~en pa1a1' giinü J.ondrada., mcş. külü sıralnrında kendisine orada iıt 
~ Film acen~.eaindeı yapılan araş- bar hıglllz filozofu Fransis Bey- verilmiştir. • 

0.ı~ (,:tlt lf\iL:!l • tırmanın mahiyeti de bu veılka km'm mezarına "Şeklsplr,, kellmc- ı Satic Şirk~tinden 106 bin lira de-
")' "'il. ""\Ull e Ue anlaşılmış olmaktadır. Şlm:- sini ta,ıyan bir çelenk konmuştur. ğer biçilen . 8alıpazarmdaki blnanrn 

~llıt~!•ltı::, ~bertkın l'l dl gelelim diğer mal6mata: Maltimdur ki hıgtıteredc bir grup Denizbanka 250 bin liraya alım sn. 
•d11 b "lltı ib u lllu araların. sanat ve edebiyat men.~uplan \:ar - tınu işinin kendisinin elektrik mil. 
Ot: '~'llda arettır kaveıe 

21 
Şirket Neden dır ki bunlar Şeklsplr isminde bir hcn:iisliğine aşmalığı dolayr.tile ta-

l 
lıe) Şts;,-16 d~llkavcıe- Kurulmuştu? şairin yaşamamış olduiunu, onun v:ısrutu olduğu Eövlcnmektedir . 
lıı.d:lılttıda ntıtnekte. Verllen .ııalümata göre hükfı.· zannedilen eserleri, bu ı imle, Bcy-

1 

SEHln TiYATROSU 
~l.tıaı- l•tııtı 'l'onıto ınetımtz lnıHterc,den mUhim km'm yazdığmı iddia ederler. 2cH-9:l!l Percemlıe 

~lltıl'ld~lı lıa ... ~ cıı,ddelll81 tnahaı. tnlktarda kr~·11 temin ettikten Filozofun doğumunun 378 ncl yıl. w nkşaını saat 20.30 ıln 
.. " ""a h nd sonra bazı kims~ler, lngllter~ dönümU olan 22 klnunusanlde de • Tcpelınşı Dram Kı.m11 

.. llu anın e 377 ll:ıaraıı <l ın !lttncı DıUesseseier:nan bize yapacağı bunu tekrar habrlatmak lsternl~ler HAYDUTLAR 5 P. 
ll.lre 'Unat işlerle ul~cr inşaat işleri ,.e çelenklerinin üzerine "Şckispir,, istiklal caddesi Komedi kısmı 

JioJlrnılda Earol Karoll tiyatro ,.e lokantası geçen hafta m~ 
simle açılını.ıJ ve merasimde birçok tanınmış a.rtlstter bulunmuştur. 

l.'ukarifa, soldan ı.ağa Marlcn Ditl'lh, Dolores Delrlyo, Salll Etlers 
n LilJ Damıta görülüyor. Yıldızların ve bilhassa l\larlen DltrU:ln ma.. 
klyajsız olduktan vakit nckadar değl11tiklerlne dikkat edin. Marlc.D 

Ditrlh bu resminde hiç de harlkufüdc güzel bir kndın değildir. 

Şimali Afrikada 
hiirp patlarsa.~. 

Baştaraf ı l incide J lngiltereye devrini teklif etmeği 
Londra, 25 (A.A.) - Havas ajan· derpiş eylemektedir. 

sının muhabiri bildiriyor: Bu takdirde Fransa da Tunusta 
lyi haber alan mahfillerde ö~'fe- oturan İtalyanlara mahsus statüde 

nildiğine göre, şimali Afrikada harp tadirnt yapılmasını, Cibutide bir ser 
vukubu1du~ru t:ıkdirde ltalyan kıta· best 1iman.J.hdasını, Şüve ~ f9 /1 
!arını takviye etmek üzere ltalyaya idare meclisine ltalyan mümçssılle
Libyaya ve belkı de İspanyol f'ası· rinin kabulfinil, Adisababa - Cibuti " 
na Alman kıtalan gônderilcYrktir. şimendiferlerinin işlemesinde ve i· 
Bu kıtalar, yalnız İtalyanın iştinık daresinde bazı taöilat yapılmasını 
ettiği bir harp zuhurunda "gön .. llü,. derpiş edebilecektir. Maamafih bu 
cüzü tamları sıfat ile hizmet edt~k imtiyazlar ancak Musolini, hütün 
!erdir. kuvvetlerini lspanyadan çekmek 

Ayni mahfiller, Çembcrlarnın Ak- hususundaki vaadini tuttuğu tak
deniz ve mü~tc:>mleke mc~clclerini :iirde verilebilecektir. Musolini. Is
müıakere etmek üzere lngilterc, panyadaki İtalyan kıtalarım geri 

;ekmek istemediği takdirde lngilte
Fran!;a, İtalya ve Almanyamn i~ti· re hükfuneti, "Z..linnorka adasında 
rakile yeni bir dörtler konferansı top \'eya ı pany.:)l Fasında garanti te:

Janmasmı teklif edeceğini, çünkü min etmek,, hususunda Fransanın 
İngiltere başyekilinin Franko, nihai vereceği muhtemel kararı tasvip e
zaferi istihsal eder etmez, ltalya ile decektir. 
Almanyanın müstemleke taleplerin· Paris, 25 (A.A.) - Meclis ordu 
de bulunacağına kani olduğunu be- komisyonu 1940 dan sonra da as
yan etmektedirler. kerlik hizmetinin iki sene olarak ib· 
Öğrenildiğine göre. Çemberlayn 'tası hakkındaki hükOrnet projesini 

Frankonun ltalyaya olan borcunun kabul etmiştir. 

ncrllıııl" ura•ye neferlel'J l>tr yangın csn:ısmi1a lıa~lıktannaan T.ınr.. 
l:ı.·m s:.rhtı~ını görnıü~le~ dir. 
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K~lZOO@:Dmlt 
R~J n ~>'© rrlÜI fiil 

<ClÜI lr8 ~ı:n 
Abel Gans, çok lirik bir 
dram ı filme aldı ve eser 

şiirini kaybetmedi 
L U1Z temiz, fakat betbaht bir aşkı anlatan bir Fransız halk ma

salıdır. Bir iki şarkısı eski Fransız melodileriyle doludur. Bu 
nıcvzu I<'ransız muharrirlerinln elinde birçok defa işlenm.iı;ıtir. Ro. 
mam, p1yesleri, operası vardır. 'Fransızlar bu milli masalın bugUn de 
bir f{lmini hazırlamakla meşgı.ıldür. Bir gazeteci, birkaç hafta son
ra gösterilmey ebaşlanacak olan bu filmi hazırlıyan rejisör Abcl 
Gar.a'la yaptığı konuşmayı şöyle anlatıyor: 

"Pariste EtuvaJ civarında Grandotelln ilst katında sakin ve ses
si.ı bir daire ..• Gürültü aşağı ht.larda sönüyor, yukarılara kadar çı. 
kanııyor ... Paris sokaklarının gljrUltüsi,\ burada mesaff!lerin süzgecin
den geçerek Luizin musikisi gi!:ı! tatlı bir ahenk halinde berrakla§ıyor 
gıbi. .. 

AbeJ Gans Britanyada geçirdiği kısa tatil de•»rcsinden yeni dön
n:,iiştür .... Rahat elbiseleri içersi.nde pinleniyor. !şte bu kısa islira
h."'\t zamanı içersinde kendisiyle ufak bir mülllkat yapabildim. 

llk sualim şu oldu: 

- "Luiz" den bir film çevirmeğe nasıl teşebbüs edebildiniz? Bu 
kanıır lirik bir eseriri filınc ~vrilince tesirini kaybedel:ıilcceği fikri 
sizi ürkütmedi mi? 

- İnsan ekseriya en basil meseleler hakkında uzun uıadıya dü-
1:ilnür; fakat fazla mühim meselelerde dilşllnmcdcn karar verebilir. 
Bn da b6yle oldu. Şimdi sizin temas ettiğiniz mülahaza benim an
cak film bittikten sonra hatırıma geldi. Bereket versin eser şiiriyetı. 
ni kaybetmedi. Ya kaybetseydi ne yapardım diye ancak o vnkit dü
şilndüm ..• Ben Luizin klAsik bir trajedi gibi anlıyorum. Bir baba, bir 
kız, bir sevgili... Piyeste dördüncü bir şahıs var. Görünmiyen bir 
şahrs. Fakat hayatımızda çok kUV\'Ctli roJU olan bir kudret, kötü te

sadüfler, talihsizlik... Bu piyeste talihsizlik Parisin eğlence yerleri 
rşck1mdc görülür. Samimi bir sevgiyi bozan, bir kwn talilni siyah bir 
le:Ceye çeviren sebeb Parisin eğlence yerleri olunca bu esreden çok 
güzel bfr film çıknrılmasına imkan vardır. Ben bu noktayı birinci 
plana sokunca eser bilsbfitUn değişti. Film piyesten bambaşka bir 
ı;ey oldu. Bu da film h~bma bir k.arilır. 

Be tek ı; ~nur~ 1f yepyeni LuWn bestelerini, aslmdaki mo
tifleri, h~ssasiye'ti hiç 1ıozmıyarak yeniden hazırladı. Eserin rollerini 
itinayla dağıttım. Lulz rolU için en mUnaı:ıib yıldız Gras Mur idi. O ro
lü ona verdim. SUzan Pepre,.Luizin anı'ı~i en iyf canfandırabilccek 
sanatkar. Luizin ba'Qasl rolünü yap~n P.M-ne ise bugünün ŞalyaP.ini 
sayılacak kadar güzel sesli bir tcnördfir. 

~ 

Fransada bir filnı 
çevirecek 

Gras Mur, Luiz 
rolünde 

. ReJısör emrediyor : 

Bana t>eş rnetret~ 
sesi gön.derini:z' 

--- 20 Metre kord uluması, 10 metre 
tabak sesi ne demek tir; bir stlldyo 
mahzeolndekl 40 bin metrelik 
hazır ses illmi ne işlere yarıyor 'l 

Yepyeni bir elbise, fenni olarak 
nasıl esk itilir ? 

teıem dekorların hakikilerini gör
mek Jstiyordu. 

Bahçede çalıp.n çocuk izahat 
verdi: 

Avusturyanm eski başvekil mua -
vini prens Ştarhembcrgin A vrupada 
sı~ıntıh bir vaziyette bulunduğu bil
dirilmişti .. Cenovadan haber veril • 
djğiııe göre, prens, meşhur bir ar
tist alan kanııı N"ora Gregor ve be§ 
ya.şmda'ki çocukları ile yukarı Sa -

voyaya yerleşmiştir ve günlerini ka- · ' 
yak sporu yapmakla geçirmekte • 
dir. Artist Nora Gregor ise, son ey. 

Rejisör, ,muharrire : 
- Belki sözlerime inanmıya • 

ca'ksınız, dedi, fakat bu muhte§em 
dekorları ve sahneleri hazırlamak 
kolay i,tir .• Asıl bui üzen çok 

- Bunlar doğrudan doğruya 

toprağa değil, ıaksılara dikilmiş • 
tir .. Stüdyoda bir çiçek bahçesi 
yapmafa lü.ıum haııl olunca bun
ları derhal oraya tagırız. Faxat o. 
ruJn sıcak havası içersin.de ça. 
buk solarlar. Sık sık değiştiririz. 

Jul buhranı mevzuunu alarak ha -
zırlanmakta olan bir filmde rol ka
bul etmiştir ve filmi çevirmek üze. 
re yakmda Parise gidecektir. 

~urada ııev!mti \:ut ne beratı er rumlıti ı:ördiifiinüe Mişlin 

Şerel b:.ıgün kış sporları yapma!: la meşhurdur. ilkbahara doğru 

kocasile beraber Hollvuta dönecek ve yeni bir film çevitmeic baş· 
lıyacaktır. 

Gözünü bir da'lcika bile beyaz çok basit sahnelerdir. Bir film çe. 
perde üzerinden ayırmıyan seyir
ci, sinemadan çıktıktan sonra yıl. 
dızları bol b~l metheder. Rejisör 
hakkında iltifatlı cümleler söyler. 
Belki senaryo müellifinden de hali 
&edebilir. O kendisine bu kadar 
tatlı saatlar geçirten kims elerin 
yalnız bunlardan ibaret olduğuna 
k~nidir. Bazan perde üzerinde bir 
takrm. hayvanların mesela bir fil 
sürÜtünün geçtiğini gördüğü va • 
1at ise: 

- Aşkolıun rejisöre .. Bu vahşi 
hayvanları nasıl da toplatıp objek
tifin önünden geçirebilmi§ 1 diye 
takdir eder. 

Fakat perde üzerinde çılgın iki 
aşıkın hararetli ıbir busenin zevki 
içerainde kendilerini kaybettikler 

dalcikada, çiçekten çiçeğe uçan 
kelebeğe dikkat bile etmez. 

virirken romantik bir sahne ya -
şatmak istiyordum. Kahraman, 
crta zamanlara ait bir kulede mah
bus bir şövalyedir. Penceresinin 
demir parmaklıkları arasında u
fuktan akıp giden bulutlara bakı. 
yor .• Birdenbire oradaki bir ağaç 
üzerine konmuş minimini bir ku§ 
sabah ötü~lerine ba§lıyor. Buraya 
saman doldurulmuş bir kuı oturt. 
mak istemiyordum. İşte bu ağaca 
tüneyecek )tuşu bulmak için bütün 
Holivucfu altüst ettim .. Nafile .. tl
midi kesmiştim. Fakat bir tesadüf 
eseri olarak bahçemde yuvaaından 
dü}müı yavru bir kuş buldum. Bu 
kuş henüz uçamıyordu, .cnun için 
ağaç Üzerinde koyduğum yerde 
durdu .. 

Gazeteci kurnaz kurnaz : 
- Sonra kuş istediğiniz zaman 

öttü mü acaba? diye sordu. 

Meraklı gazeteci ses dairesine 
gırınc~, ses milhendisini telefon 
ba~ında konuıur buldu. Fakat 

}ıi~1'il'. 
söylediklerinden ,.cJıf 

aııe•· 
mamıştı. Zira J1l 

söylüy:;rdu: . • ııı>.d 
Siparişinııı 1 ıs (Deı:o1'1 

Rejisör bu hususta ıeyirci ile _ Tabi ötmedi. Ses meselesi 

aynı fikird e .değildir, o : bizim meslekte ayrı bir şeydir. Bu . 
"- Filler nerede olsa bulunur, noktada malumat almak isterseniz 

der. Fakat bir kelebek .. kı§ın film ses işlerile me§gul arkadatımıza 
çevirirken bir kelebek temin et -. müracaat ediniz. 

nek çok müşkül bir meseledir. Muharrir derhal yola koyuldu. 
Bunun için hususi surette kelebek o daireye doğru giderken bir çi

yetiştiren müeaseseler açmak za. cck bahçesinin (;nünden geçti. 
ıreti hasıl .clmuştur. Bugün Ho~ bahçede güller, karanfiller, fulya

livutta istenildiği valcıt kelebek lar ve daha binlerce çeşit çiçek 

hazırlayan çiftlikler vardır:., 1 vardı. 
Amerikalı bir muharrir, sinema Bu çiçekler, muharriri bir dah• 

'coliıleri arasında dola .. mak iste ·' pıırttı ve s.crdu: " ı · kl bö 1 ta • niş ve bunun için de çok meşhur - Neden bu çıçe er Ye 
bir rejisöre müracaat etmişti. Bu lime çıkmıt asker sıraları kadar 
muharrir, filmlerde gördüğü muh 1 muntazam dikilmi§? .• Holivutun ~ana çmJlıtr tn y!'nl· )fffkı: 
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. J Tecavfi;':f ;;,igelim 

sene yapılacak beynelmilel 
~~l~dı maçlarının bl3nçosu 
\...". bıııİitı c Yapılac k • 
t.:...'lllit oı. e tadar 'k . a maç • l S Berndc: lsvıçre • Almanya. 
~Orıaı.~ını tatihatiyct. kes • lkinciteırln 
~ ' ıırasılc ncş 
211\t"-i 12 Ccnevrede: fsviçre • İsveç. 

' İtte: 1"ra En çok maç yapacak milletlerin 
22 ~'. nsa B. - Lük- başında 3 mas;Ia Almanya geli -
1' 'tiıtc: };' yor. On.dan sonra 8 maçla Belçi· 

Ilı.. r~ ~ ransa p 
~,._ tıdc: B :- olonya. ka ikinci vaziyettedir. Almanya 

2g t" clçıka - AI en çok maç yapmasına rağmen hiç 
t~ ııltac • s... ·~b lllbıırgd bir karşılaşmayı kendi toprakla -
T~t llrg, a ~ BcJ .. ika B .• 

::r rında yapmıyacak, Belçika ise an. 
t 

12 Li ı._ cak bir tek seyahat yapıyor. Fran 
t, ~uonda· 

• l'o 
25 rtcktz . 

ti.._ l:ın. • ısvıç. 
L"n llıı;sclde. 

• . l3clrika ,., 
;:r • uıaca . 

15 l>a . 
lg tıatc. };' 

~ ltorlt• • ranıa • ,., , 
. da. ı 1 nıacarıstan • r all<i 

~lg .\ıı~ a - Macaris-
. •rstc. 'b 

· .ocl ·k ~·25 ~o çı a • liollan-

' ltlada : 1ta1 
2 ~lıtih Ya • Almanya. 
l5b tc·ı n, "'t~8 • 1Viçre • 

tide • 'b • Macaristan 
. .oclçıka 

23 l> - Roman 

23 ~~iste. F' 
Sı~ Otcrda. tansa • Al 
2~ A tnda: li~landarnaBnyal. 

'ıı._ "ti • e • 
·~ onda· . tıt_ (S.) • Luksernb 

;"'• urg - Bel. 

\i'tc.\llııtcrda 
· rncıa 

.,. 7 babı· : Iioıancıa - İs-
•(,,.. ıııcıe • 

'"'· • lrlana 
Q 10 l3uıc a • Çckoslo. 

"l'a te§tc· ~ 
l . . ~ornan 
3 lııila Ya • Yugos 

14 ,.. noaa. ı 
Qfl!L ' n '} 

li ~ ıı:&elde. gı tere - itaı 

sa milli takımı da bir Balkan tur • 
nesi yapacaktır. Fakat henüz ka· 

tiyet kesbetmediğinden bu maçlar 
listeye ithal edilmemiştir. 

Avrupada 
Buz hokeyi 

Maçları büyUk bil.lılla 
devam ediyor 

Lehistan - Kanada 

Katovit,,, (A. A.) - Kanada 
"Smoke Ca~crs,. ile Lehistan ıuiııt 

ekipi arasında yapılan buz hokey 
maçında Kanadalılar ~-2 ge.lib gel
mişlerdir. 

Amerika takımı galip 
Kolonya, (A. A.) - Dünya şam

piyonasına iştirak etmek üzere Av
rupaya gelmiş 9lan Birleşik Amerl-

ka buz hokey takımı bir Kolonya -
Krefeld muhtelitini 10-1 mağlüb et. 
ıuiştir. Bu karşılnşmnda Amerikalt
lnnn en mükemmel oyuncusu olan 
Nichlson bçş gol atmı~ır. 

'tlllb trna • . nelçi'k . ya. 
tırg c. lsviçr a - isvıçre Kanadalılar gene galip 

q la nr~lt e (l3.) • Lük- Garmiş, (A. A.) - Enternasyonal 
~ 'elde: 1"r • ] kı§ sporunun üçüncü haftasının cu-
~i ~ ansız - B l . 

ttt illete C Çt.. • tıp'lltnı}I 'Bpuı§ı115'8 TI:lfUn.:f JG;>l.l\11lI 

:· ite: :Roma n~n Smoke Caters buz hokey ekipi, 
)t 1 Yarı nya • lngil. hır Alman muhteliti ile karşılaşmış-

~ ovada: :acı . tır. Kanadalılar, bu maçı da 7.0 gi-
~ ~lİltr Çıka • Polen bi büyük bir !arkla kazanmı§lardır. 

~it\ıı cıtc: ~ 
l ornanya 
~ St0~ - İtalya. 

' Ollt\d 
i \r e: la'Viçre • p 
t ar1~ orte. 

1'-1.ıı.4 l{op, da: Polon 
g lldiya nhagda: ıJ'a ." İsviçre 

dl Sıo~. anırnarka • 
}'. :ı .... d ' .. , e• İ 

*** 
Garrniş, Pantenkirşen, (A • A.) 

Pazar günü enternasyonal kıı spor 
hafta.ııı çerçevesi iı;lnde Kanada -
nın Smoke Artes buz hokey ekipi, 
bir Alman muhtclitile ikinci karşı
laşmasını yapmış \'e 7-2 galib gel
miştir. 1111-. • &viçre . 

ls ~tlaba - Fınlan Patinaj 
"-~ • 18: l{ t-Oa: Litvan Küı:Uklcr ara!ltlda yapılan &rtis-

2 tııtnııv opcnhagd Ya • lsvcç 
., 2 Olaıw~ı rnarıa a: 1skandj. tik patinaj mlliıabakalarmda Vi -
<;$ l. -...,_ • ti :ı rı. Yanalı Rada nltlbi Helmut Mayı 

~ı... '-op, • Otvcr 5 
~ııy, l\lıa&da. ıı0• Alınanya 12,5 puvanla mağlüb etmi§tir. 
.;& • • a . 

)a ~c..,~ nunarka • Lehistan galip 
A de. ""' B 1 ' "'i. • ~ııt0 er in, (A. A.) - Lcru••anın 
~... nya • Al -ı: 
2ı ""' ~ tnan- Katovist muhteliti burada yaptığı 
~ Stolch ikinci karşılaşmasında da 'Ber1inin 
t)llİ) 01ıtıdc: İsveç • Al Brandenburg buz hokey eıdpini 3-0 

ı 1 tnan. ınağUıb etmiştir. 

lla.i._t?laoıı.. ti Alman takımı seçildi 
l "'~tı-jll' ':rvcç ı Ganniı - 'l>artenki...ı.en, (k. A.) 
~ ~tolth - svcç. r.- •;ı 
'"' 1:4 Olltlt?c. Smokc ile yapılan son teciilbe lna-

l 3 ncı . 1•vcs - l>ani 1 Ç~dan ısonra 3 ila 1 ~ubatctarihle-
rıya tr~tta. '\> • rınde İsviçrede yapılacak ola.n buz 

• • 
1 u h k iasıa\>ya o P.)i dünya ~:ımpiyona.em.ila :>J -

- Al- m~nyayı temsil edecek hokey Uikı
ını tesblt edilmlBlir. 

"Biz edebiyat kbklası makaleler değil, 
esashbir programın icraallm istiyoruz,, 

''Beden tcrbiyeııl \'e ııpor"an Uk ıaymnda atletb:ıD 1edera.syonu 
bııJka'lı \'fidan AJlrin "Tilrk atlethml n '.he41efl" ~lığı altındaki ya· 
mımr dikkatle okuduk. 

\'lldan A~lrln bu 1unı Mze ~hac1ald manayı ,;&ili atletimıln 
hedefini değil kendi husnılyetlnl göatemilıtlr. 

- İ~ yerine M>z, mibl~t icraat :yerine tecavti% ... 
Yazıdan blrkM; ıaa~yı ber&ber oku1alnn: 
"Ancak bu spor, ini atletlım ıfıya amatör ~eklrilllerln ülkUıür. 

,.e lrumsız yürüyen bafıbOf ~ru değtldlr.,, 
"~kor avının ''e bu a\' uiruna. dökülen aonsux emeklerin h('nilz 

yerl yoktur.,, 
"Yan nhşlnln iptidai gururuna oqıyan manuız bir boiuşma de

ğil. Bura.da spor ne akılsız Ye manasız me11faa.tlerl, ne do para hırsı. 
nı örten bir perde değildir.,, 

''BU.de r;ponı aulklopedllerln yahut aponın canbazlık aahalarmm 
J etlıtirrllif (teknik tıtlzlerl) nln tariflerine göre mJ aIAcağır. ! Ilizlm 
için df' spor bir a.matörlük he,·esl, moda temayülü, hazan ku\'"\·et, ba
zan ela pan arlııtokratlannm özeneL\:di;i bir lüks mü olacaktır! 

"Onlann mllli hiçbir akide7e bailı olmıyan yapma an'anelerine mi 
ba.ğlan~aiu.!,, 

Blı Vildan A'mn :hayale k~.an ı\lıJl\l cümlelerl11I, edebiyat kuk-
11\.<ıı makalelerini çok dinledik ve çok okuduk. Fakat Uzf'rlne aldığı at
lctlım fedel'&llyonu başkanlıiı ,·a:r.lfeıılnde müspet icraatına :ı;ahld ola
matlık. 

Vildan Aşırden müspet it beklemekte hata ettiğlmlzl anlamaml'7. 
lirımdı. ~'Un.kil de,·ıet ldal'eslne g~meden en•el l'lldan A,ır Türk 
Spor Kunımunun atletizm feedruyonu relııl bulunuyordu. 8 eene üze
rine aldığı bu \arifede atletlzmln sukutuna seyirci kalmaktan başka 
bir ~Y yapmadıiı gibi 936 olimpiyadında Türk atletlzmlnln hezimeti. 
ne ~ahld olduiu, kendi :fen& eeeıhun llazln t.eoelUslnl gördüğü halde 
&eyabat ze,klne mailfıb ola.ra.k kendi ta.birine göre yanı ha:f\'Ula.n 
be;ilt.r gibi yan _profNyonel ko,_.,lama \ıtqma l~lllf'k .suretiyle Bal-
kan ~hıptj'onaama ııtlralc etmeMtll kendlitl menf!de.inedl. • 

BUrhan "l"eleğln um&JUDda llenye doinı emin adımla.rla yürüyen 
affı.tb.m l'Jldan Aılrln elinde öldU.. Çllnkti Jifla atlet yctftmez ve lif
.la y.aijş!lttmly~ji rekordmenlenmae "Mor avc•ı lab1rinl kullan-

maktan eld ~ bir atletizm eliıD.aen de etWıen faz. 
ta tı beklenm~ ı • .. \ 

Biz ıponııpura, ~n Ylılilnu medyan hnlundap apor kltiblerl
mfıe "~uya amatör teıekkül" tabirini .kullumak cltntlnl göı~rea bu 
Udcra.•yon rei8lne llltab ediyor ''e diyoruz kl: 

- lE\'Yola Öirfnıpeah liüindır ki, bagtin1dl apor f.etekldilleri gft. 
ya değil, tam mana.sly1e haklkJ amatör te,ekküllerdfr. Ve o tc&ekkül. 

lerin nmsub ve idarecileri spont bir maltet ,·aıııtuı olarak kabul etme
yfp ıfib.in b:blrlnizce canbazhane ld~ı.ı değil keaaı :nı&J&et kayg1ıla
rmı bi rtarafa. bırakarak •porun yüksek tde&ll ~in IÔaddl wı mane\i 
blrı,ok fedak'lrlıkta bulunma.klan ~eklnm yen khn.eterdlr. &a eliniz• 
te\'tJi cdHPn atletleri cumhuriyet Jıükftmetinln bö;rük y&rdonlarma 
rağmen heder ederken bu teıeekkllUerf kuranlar Abctti.lhamJd latlbdadı
nm bütün ~iddetlne rağmen spor ~la müeadele etmı,ıer ve bag\ine 
kadar bütün mahrumiyetlere rafnıen bu menudlyetl idame etttnnı,. 
l<'r<llr. Bunlara mllli hiçbir akideye bağlı olriıama.k tabirini kullan. 
mak ancak \'ildan Aşrra y&kı~an bir tarzdll'. 

Sizin atletizm feden.. .. yonunun bafnı.a a:~ınenlze kadar 100 atle
tin içinden Haydarlar, Mehmet Alller, Semihler ~bl (enin t.ablrlnlzce) 
rekor a\'CJlan çıkmııs fakat bunlarm ltep•l de alzl.a lddlanrz hilifma at
letlmtzl iııtl•mar etmemltlerdlr. 

Amatör olmakla lftfllar eden ııpor teıekküllerine profeıııyonel dam. 
r:asmı \'urmaktan çeklnmlycn alı.e aorayonun: 

- Türk spor kurumunun ~amanı ldareıelıtde S aene ta.lıtfıinnız 
nıi.d<let zarfında niçin binlerce atlrt yetlttlnned.UZ. Balkan oyunlan 
ollınplyatlar rekor &\'Ctlannm ! canbularm ! hüner gö11t~reeeklerl bir 
J erdir. Niçin bn c.a.nbazlann b-.,ma geçertk aeyahatlere lıtirak ettiniz 
Ye ra.nbazhane müdürlüğünü ahdenlze aldmıx. Ve rekor andannm da
ha mahir ncıla.r önünde hünerlerini ıösterem~lkleri zaman gazete. 
lerJ(.. tc,il yoluna saptmrz. 

Unnlar h<'rltesln blldlif hakikatlerdir. O halde müa.ade ooln de 
Tdrk atletlmılnden bekledlğhnlzl n Türk atletizminin hedermı biz 
ı.öy!fyeUm ! .. 

- Biz atletizm federaııyonu rel,fnden etn..fa ~atan mar.lyl lllklr 
E"..den eılebiyat kuklası makaleler tleifl, aıııl :hedefimizi göeteren eAaslı 
bir program ,.e bu prograrnm leraatnn bekliyoruz. 

Blı yü:r. binleroe atletin lçlnd~n ollmplyatlarda ıeref direğine ıe. 
rdli bayrn.ğrmrzı a.•tıracak n (rekor a\'cısı) diye tanH ettiğiniz re
liortmenler ~tiyoruz . 

lfü yib: binlerce futbol o~"1nran g<'nç içinden ~eçlle~k on "bir fat
h?küniin tnslflniz gibi (canbaı) olarak değil Tiirk futbol mllU takı
mı o!arl'k olimpl~ atlarda kazanauklan m11,·affaktyetleiill gururunu 
ta,ımak l!>tlyoruz. 

Diz mlllctimizia büyük emf'lı.lerle AvrapaAla yetl,Urip it ba,ma 
g~tlrdiği \'lldan A'ırda.n amat-Or lı.lüblere, rekordmenlere, f11tbolculara 
hikam edeceğine yine makalesinde yaıdığt gibi "Blrlbirtmlzl IJC\'lll<"ğl 
,.o bn !-CYi;iyle milll bir idea.! etratmd& kenetlenmt-ğl öğrenmesini isti-

yona. 
Adil l'1'rdakı'1 

1 

~~ 
lngiliz 

ordusunda spor 
İngiliz ordusunda askerlere mütemacliyea •1t4?r talimlul yaptınlır. 

Bu tallmler içinde fe,·kallde ~ elaalan da. ''ardır. Neteklm yukar
ki resim bunu lapat etmiyor ma ! ... 

-----------------------
Ati na muhtel iti 

Şubat sonunda maç yapmak 
üzere 

Ankaraya geliyor 
Futbol federasyonu iki maç yap

mak üzere Atina mı.ıhtelltini Anka. 
raya davet etmiştir. Yunanlılar bu. 
davete muvafık cevap verdiklerin. 
den şubatın son haftasında Anka • 
raya geleceklerdir. 

Futbol federasyonu Ankara nıuh
telitinin Yunanlılar ka11mn& en 
kuvvetli şekliyle tıkabilmeııi i~i.ıt 

mektepli oyunculara müsaade ve • 
rilmesi hususunda Maarif Vekll•ti-

Ptnftıllon ikincisi Ştrif 

ltalya Fransa 
Bundan sonra bu iki 

memleket arasında spor 
teması · yapılmıyacak 

Fransa ile İtalya. arasındaki ııon 
siyast vakalar üzerine Franaa hükfı
meti İtalya He her türlü apor te _ 
maslarmm ke,,Ilmesinc karar ver "' 
mil tir. 

ne :müracaat etıni§ ve mfüıaade al • 
.mııtrr. 

Ankara mulıteliti haftada iki ıün 
olınak üzere talebe oyuneulann da 
iıtir&k.ile eberaWerine bqlam11hr. 

Pentatlon 
müsabakası 

neticeleddi 
Birinciliği. Halit, ikinciliği 

Şerif kazandı 

İlki 1938 yılında yapılan dahili pentatlon birinci1iii 1930 H4 

nesinde de tekrar edildi. t.tç •kıteıori üzerinde yapılan müaabıka· 
larda muhtelif rekorlar kırıldı. ~irinci kategoriye 25, üçUncü kate• 
goriye 21, dördüncü kategoriye!! atlet ittirak etmiıtir. 1'otulır 
58 metrelik kapalı piıtte yapıldı. 

Alınan teknik: neticeler tunlardtt: 

K. ı. 7.5 ~. 
Adı YükMk DuNl'ak Un• Gülle 200 400 
Halit 1,57 2.72 r!U7 .31 67,,4 2926.24 
Şerif 1.57 2.62 10.95 .32,,3 .70,,4 2765.04 

Bülent 1.60 2.59 11.04 .33,.1 .72,,3 2670.24 
Suat 1.40 2.49 10.45 .31,,2 .69 2624.20 
Arat 1.52 2.52 12.16. 32.,3 .75 2617.72 
Muammer 1.47 2.52 10.10 .32 .72 2520.52 
K. 111. Gülle 5.5 K,c. 
Feyyaz 1.57 2.51 . 8.60 .31,,l .71,;3 2609.52 
Ömer 1.40 2.40 10.47 .30,,4 .70,,2 2598,1-4 

Neriman 1.40 2.45 9.07 .31,,1 .69,,3 2469.i2 

Sait 1.40 2.32 9.10 .31,,2 .69,,3 239790 

Kazım 1.30 2.30 7.60 .31,,4 .67,,3 2131.02 

Arif 1.30 2.39 9.49 .33 .73 2021.34 

K. iV. Gülle .C. Kı'· 58 Metre. 
Cezmi 1.40 2.36 9.91 .32 .9,,i 23tl0.50 
Masanoviç 1.31 2.34 9.77. 31,,1 .9 2.341,42 

lhıan 1.45 2.35 10.13 .35;,r .9,,2 2049~4.6 

Stavro 1.30 2.20 10.02 .34,,3 .9,,2 18!3.g2 

Bedri 1.30 2.44 8.18 .33 .9,,4 1828.82 
Cemil 1.30 2.10 10.55 .34 10,,1 1724.52 

Kotular 58 metrelikkapalı piıtte yapıldığından koıucunun aley
hine 400 metrede 12.200 metre 6 saniye heuplamalc luımdır. (68 

de koşmuı bir kcıucunun eaaı kıymeti 54 tür.) 
Birinci kategoride Halit aayı rekorunu 2909.60 dan 2986.24, 

Milli takımdan Cemal 400 metrerekorunu 67.4 ten 66.4 de indir· 
meye "muvaffak oldular. tlçüncil kateıorid~ yüksek atlama 1.45 ten 
1.57 ye, gülle atmada rekor 9.96 ~n 11.05 e çıkt~. Dördüncü :kate· 
goride Galatasaray liıesindcn Cezmi puvan rekorunu 2144.20 den 
2360.SO ye getirdi. Yüksek atlama 1.40 tan 1.45 e yükıeldi, slJle 
8.65 ten 10,55 t ç11ı:artıldı, 200 metre 31.2 •en 31.1• dti§füifttHI. 

Atlamalar &Wılw b.ı paıar BcJojlu Halkevi jiumutiJc 1&lotıun~ 

da yapıla<:aktır, 



ı EANNE Arlic, kocası Ema
~ nuelln zamannnımı bir Sha.. 

kespear'i, bir Sophocle'u, bir Ra
clne 'i olduğundnn emindi. O koca-, 
smın, devr1mizin en büyUk tiyatro 
müellifi olduğunn iman ediyordu. 

Fakat mıınlesef §imdiye kadar 
hiçbir tiyatro direktörU onun bir pi
yesini bile kabul etmemişti. 

Ah! ... O piyeslerin kabul ve tem. 
sil edileceği gün ne muvaffakıyet 
ve ne gercf yağacaktı! 

--- - - -- -- -- - -

-~ 

çevJr'" 
su Al 
DERVi~ 

Jennne buna o kadar inanıyordu 
ki gnyet iyi ve emniyetli bir tn§"ra 

hayatını, deli kocasını takip etmek 
üzere tercddildailz terket.m.Işti. Af. 
lesiyle darılmış, eakl arkadaşları ve , 
dostlarlyle mlinıuıebetinl k~ti. 

Bu büyUk dehanm · tanıhp kesbi 
§Öhret etmesine intizaren §imdilik 
kilise fareleri kadar fakir bir halde 
mobilyalı bir tavnnara.snıda oturu
yorlardı. Burası eski bir hizmetçi o
dasıydı. 

SekJztncl katta. olan bu hizmetçi 
odasma mal sahibi studyo ismini 
koymuştu. 

Kenaı;da bir paravanın arkasın -
da ufak bir tepsl için bir havagazı 

ocağı, ve blriı.z ötede küçük bir IA.
vabo bulunuyordu. Bu suretle bu
rası hem banyo salonu, hem de mut
fak Vazif cSinl görUyordu. 

Bu tavanara.aı, bambaşka blr ev 
tahayyUI et.mi.o olan blı' ev kadını. 
nm blltlln malikbesiydJ. 

1 

E MANUEL ıslık çalarak Uç ......,._.....__ -~-
perdelik ib1r drama çalışı

yordu. Bu drama kAh (İlitlraslarm 

8lllmil), kAh (Yanlm.J§ kalbler) is

,...,.-...,...,....~...,..... ........ ~~~ .• -~--............... ~..,.,,.._..~~-..., .............. ,........,....,,...,_~ &~l 

v~·Iarmı kaybetmiş değildi. TUncği şişman ve Myarı delikanlıdan ncf- olan kar1lnrınclan bahsclnıezdl. I mcJiği cf'ki dostları kcn .~ 

mini veriyordu. 
Euhast nekadar mllkedder ve bet

baht olurlarsa müellll o kadar ne. 
§eleniyor, tıpkı bir kanarya gibi §a
kıyıp duruyordu. 

Bu eser, onun galıcseri olacaktı. 
Talma tiyatrosu direktarU, ilç ay 
evvel ona bıraktığı "Alaskada bir 

nşk'' komedisini ün geri;;gÖDd r -
mfıtti. Bu k

0

omediyle birlikte bir de 
mektup vardı. Direktör mektubun
da: 

"Mösyö, diyordu, piyesiniz çok 
enteresandır. lkinoi perden.iz mu -
kemmeldir. Fakat maalesef daha 
evvelden başka piyesler nldığnnız 

için eserinizi repertuvarımız arasına 
alamıyacağız.,, 

Emanucl kendisine yapılan illifat
larla adet.A mcanurdu. Bwıtıırm lil
%\lIJlsuzluğunu dilşUnnıUyordu. Piye
sinin iade edildlğiıün farkında de. 
ğildt TakdlrkA.r kelimeler onu daha 
fazla çatı:ımağa te6Vik ediyordu. 
Başka bir piye!!, bir trajedi için 

yine ayni direktör ona şöyle demiı.ı
tl: 

"llk perdenizi tel>rik ederim. A
det! bir Ustad eliyle ynzılmış gibi
dir.,, 

Fn.kat bu trajedi·de, ''Alaskada 
bir aşk" gibi geri gelm~tl. O da 
studyoda ı:ekmecelerin birinde yeri-
ni almı§tı. • 

Emanuel kendi kendinden meIJ1.
nun olarak iŞlnl 'değiştirmişti. Ma • 
dcm1d ya mağa ·ihtiyacı vardı! 

Her hafta. 'l'.nuhtellf • gazetelere 
sattığı 1k1 Uç Jılkôye yazıyordu. Bun 
lardan blrl bir ·polis hlkAyesiydi. 
Bunu bir ancılık 0meçmuasm.a veri
yordu. Hııftiilık'. l:a.snb1ar gazetesi
ne gayet hlsSi ve blr b:iall gazeteye 
de neşeli birer lıikfıye veriyordu. 

Bu mütevazı 1§, stUdy.odakl' ten
cereyi kaynatabiliyordu. Jeanne bir 
nebze çorbasını musluk su>-u ile ka

manuel: üstUnde öten bir horos gibi bUtUn ret ederdL Corneille çrplak ayakla kundura- edeceklerdi. Fakat ne;; 
- Bir gUn mü, dedi, demek bu- vücudunu dimdik tutuyordu. Bu su- Sergilerde teşhir edilen parlak cıda ayakkıı.bılarmn pençe yapılma- 1 sun! .. Hiçbir §ey bugtl 

gUn değil?!... retle boyundan bir milimetre bile tUyJU kediler gibi onda da mem- smı bekledli;i zamanlarda acaba de- 1 kadar korkunç oıaınaıd• ,.oı• 
- Hayır, bugUn değil. Eğer bil- kaybetmiyordu. nun bir hail vardı. Onun yanında li miydi'! Eğer deliyse o zamanlarda ı Gideceği muhakkak rıı~: 

tUn piyes son perde gibi olsaydı e. Kilstah bir edayla burnu daima Jeanne kcnaislnl her zaman daha muhakkak bi~are mad:ım Corneille- ne dönilnce tereddild ctt~~ı:ı;o 
vet ... Son perde ne mükemmel aey .. havalardaydı. Zayıflamış yUzUnde faklr bfssedcrdL in evinin kap11Jmdan çıkacak bir çift 1 _Bir kere Emanueııe 
O bağlayıa! .. O netice!. gözleri fevkalade büyük gözüküyor- Ve ~siyakt bir kadınlıkla şapka- eski ayakkabısı hatta evinin içinde ' lazım, dedi :ı:ı-= 

Emanuel kendisini sokakta bul - du. B11Bındaki ucuz beresi, çok met- smı bı:az düzelterek sarı saçlarını giyeceği bir terliği bile yoktu. ı Halbuki onunla :1tonıl~or6 
du.13urnya kadar nasıl çıknu§u bil- hedilmiıs olan sarı saçlarını örtemi. daha zıyade ortaya çıkardı. Ve Lou- lsmi l{santib olan bayan Socrat. bir zaman fırsat bulaııtO. e 
miyordu. Ner-- ·e gittiğini bilmeden yordu. Şimdi bu zarı saçlar onun bu is'nin gözleri içine ba1mrak onun, l lıı dcima istihza edilir. Kocasının nunla konuşu:mak kendl51:d 
ilerliyordu. Sen nehrini takip ede - gUn malik old4fu yegane servetiy- elbisesine ve yüz kere tamir edil- 1 mUridleri onun hakkındaki hikaye- mak istenildiği zaınnn, bil ıı 
rek yukarı doğru çıkıyordu. Rıhtım di. miş, pençe vurulmuş eski iskarpin- lerl vazmışlnr ve onu daima fenn o- tulmakta insanı nsııbiyet~d 
bitmişti. Şimdi sokakta. değil, kır. Sokak sokak dolaşmayı, bir man- lerine bakmasına gayret etti. larak gastermişlerdir. Onu daima tacak kadar mahir ve ii5 ll' 
!ardaydı. Şehrin gUrUltllsUnden, her yak ndamın yanmda kapanıp kal - Louls onu bu güzel ve kibar pas- can sıkıcı ye kavgacı olarak tarif Ya yazı yazmakla, ~'il •ef 
veydcn uzaktaydı. İşte tnm bu es- mağa tercih ediyordu. Bu birkaç tacılnrdan birine çaya göturdil. Bu etınlşlerdir. Herhalde biçare kadı- meşguldü . Söylenilen sll:c\'f' 
nadn aklma birdenbire mühim bir saatlik gezlnillerde her gün biraz çay lı:oyu bir §okolaydı. Hayat, ade. nııı böyle surntsız olmasında sebeb- boş gözlerle dinelniyor. 
şey geldi. Koşarak geri döndil. daha büyilyen UzlintUlerlni unuta - tA başka bir renk alıyordu. ıcr vardı. miyordu. 11ıj 
Aklına gelen şey şuydu: "Madem- biliyordu. Louis hiçbir şeyin farkında de - Ne Socrate, ne de Corneille olan J eanne ona kendisini r, 

ki bu piyesin UçUncU perdesi gUzel- Evveıa, kapıcı klUbesinin önün • ğilmiş görUndU. Küçilk şehirde ge- bu koca için b:.ı kadar milcadcle et. kuvvet bulamıyordu. ..:ıU 
di ! Bundan evvelkinin ikincisi tak_ den ge"erken kendMni gösterme • "en eski zamanlardan b"h" tti (B , k ~ u sUrv · · ı 3 

" .., " .. .,e • u me,c artı - J eanne'a pek agır geli- Bu da birkaç g n_ uf.!'1 

dir edilmiş ve ondan daha evvel ya- meğe ga)Tet ediyordu. ÇilnkU kapı- zamanlar onun için "iyi zamanlar- yordu; yorulmuştu. Louis'nin söy _ vaziyet çok gergindı. µo~ 
zılmış olanın birinci perdesi de bu cı onu görilnce: dı ... ) Vakit geciktiği için biriblrle - !ediği söz' e rl şimdi Uırtıyordu. Doi - üstünde gördil. Ona yıı ııtf 
kadar methedilmiştl! O halde niçin - Hani aylık kilçUk bayanım, dl- rinden aynlacaklal'ı zaman genç ka- :Iuğu kilçük şehirde hayat ne kadar sadiyle vermek istediği ~sil1e i 
bu Uç perdeyi bir piyes yapmıy/ - yordu. üç aydır bir şey vermediniz. dına kendisini ne zaman görebile. tatlıydı! Hakiki saadet, ı;airin söy- dettiği için Lemis ıtend\ıctl 
yun? Bu kuduz direktörlere iste - vekil hnftalardanberi sizi çıkarmak- ceğini sordu. Ve onu ertesi gUn öğ'- !ediği gibi buydu. -:~hrc gidecek bir tren b ! 
dikleri gibi bir "CY vermek ıa· zıın '· ,, le , .. emcMne davet etti. ,.~ 0•·tll· • " tan bahsediyor. Onu teskine uğraşı- " ö• Hayatını akrabnlar arasında gc. LI. vstünds tarih Y " 1.,cb ... 

Emanuel yeniden ve bUyUk bir t p S " 
yorum. Ama, konturat konturattır. çiımek için kilçük şehre dönecek ol- glin gi~ede zımbala 1 

hızla "alışmag· a ba11ladı. o Ö""'tŞTE Eman eli he '" " Siz her ay peşin vermeğe mecbur- nv • . u r za- sa belki kocası bunun far!.ına bile li. l<ııdl 
Bu hafta artık biç dI§arı çıkını • sunuz. Verilmediği takdirde kiracı mankl gıbl yazı yazar bul- varmıyacaktı. Artık kendisine e • Bu şekilde gidiş h"dct>il 

yordu. Yerinden knruldanmıyordu. evden çıkarılır. du. Ona bu tesadüften bahsetmek 
1 
hemmiyet dahi vermiyordu: "Allah istcdi:;i gün hareket c ıııcl 

Y w istedi fakat 1 ocası ona bir so"z so"v E ·ro·w· m"n ı.ıır • azıyor, kesiyor, yapıştırıyor, tas • Hele kasabm önUnden geçmege : .. · . "· bilir artık bana ihtl3•acı bile :r ol:!,. ve gı ıgı zn .. ·ıer • ., 
hih edfyor. · artık hiç cesareti kalmamı12tr. Bak. lemege musaade etmedı: diye dU§linüyordu. Fakat arada bir yine kendisine bir şe> ,.sl>"ıe 

Artık hikaye yazacak da vakti 
kalmamıştı. Halbuki bu hikayeler, 
getirdikleri para ne kadar az olur. 
sa olsun, onların yaşamalarını te • 
mln ediyordu. Ahlakı deği.,.ı:tmiştl. 

Artık ıslık da çalmıyordu. Glilmil • 
yordu. 

Onun işini kesmek, onu biraz a 
zarlamak mümkün değildi. Bir 
somnaınbul gibi kendinden geçkiıi 
bir halde bir ııeyler yiyordu. Jean
ne'a hummadan parhyan gözlerle 
bakıyor, fakat onu görml.iyordu. 

kalla da karşılaşmamak lô.znndı. - Göreceksin, şansımız dönecek. "eğer beni hiılıi. seviyorsa!,. diye Yukarı çıktı. Artık kOC 
Yalnız ekmekçide kredisi vardr. Fa- Piyesi direktör Merline götllrdUm. kalbinin yumuşadığını hissediyor - 'a~ması 15.znndı. ıcııt' 11 ~t 
kat daha ne kadar znman kuru ek- Birkaç gün sonra cevab verecek. du. - Sen biz:: aşa~ı yıı ıısiJI 
mek, biraz sardalya ve patatesle Muhakkak on sene içinde meıılıur o- Ertesi giln, r.oui.s ile birlikte, gü- '>fr hayat vermekten ucıcırııı' 
yaşanabilirdi. lacağnn. zel bir öğle yemeğinden sonra aldı. biz: evden atıyorlar. J{ll il ıı; 

G l k d h ıard:l ~ıı: 
Pazarda en ucuz ne varsa onu e ece zaman an, o cennet a. ğı gıda kendisini hiç olmazsa ı;a - rlndeyiz. Artık bun idi>""~ 

satınalıyordu. Tam satıcıların mal- yatından saatlerce bahsetti, durdu. rab kadar sarhoş ettiği için, kendi -ınhyor musun? Ben g 1'11 ı: 
larmı bitirip gitmek için tel!§ et • On sene!. .. Ona on sene çok u- basit ve acınacak bayatını anlattı . Hayır anlamıyor. Sllş d' 11 

• oı1' ı 
tikleri pazarın son dakikasmda alış zun geliyordu. On sene sonra pek _ Bizi evden koğacaklar, nere- me kapanmıştı. Sanki • ı;ıı:Jll 

dd'. veriş ediyordu. ihtiyar olacağını zannediyordu. On ye gideceğimizi bilmiyorum. rısı vardı, ne de ına ,,dıe.rl 
.•• su .... ~ 

Her §eyden mahrumdu. Daha ne sene mahrumiyet, on sene bütçe _Sizi akrabalurımzın yanına gö- KarıSTnm söyledıgı b ~ 
kadar zaman hiçbir şey satın:ılma- canbn.zhğı. Böyle on seneye nnsıl türeyim, orada bir ay geçiriniz. mL5 mıydı? Hiçbir cc'rtı- ~ 
dan ya..:ııınılabillrdi? LUks eşya !!18- tahammill edilirdi? '.3onra ne yapacağınızı düşUnürsU- dı§arı ç•kmıştı. 111ıl' 
tan dilkkô.nların cı:ımekan:.-ıa istek - Esasen Emanuel artık susmuştu. , nUz. Onun dışarı çıkıııı Jc ı;ir: ...ı 

•dil· " ı· 
siz, isteksiz baluyordu. Yine bir şeyler yazıyordu. Jeanne - Eğer kendisini terkcdersem bu ııır vC\rdiren L5aret 0 • ı;ıll "ııı 

Artık onları satmnlabileceğtni ak- dUşUnceye, hulyaya daldı. Acaba is- her zaman olacaktır. Emaııuel bu ğıt düzeltti. Ve kocıısı S!!lı;rl' 

Gerçi onu dinliyordu. Fakat söy. 
ledlkletini işitmiyordu. Kulakların -
da. yalnız piyesindeki eşhasın biri -
birlerine söyledikleri sözlerin aksi J'I§lıra kanjjbra bir kilo etten Uç 

günlllk çorba ynpmasmı bir sanat vardi. 
halinde lSğrenmi§tl. 

lına bile getirmiyordu. Yalnız dün
yada bala yeni ve boşa giden şeyler 
olduğunu görmek için onlara bakı
yordu. Hiçbir zaman bu kUrkleri a
tabileceğini, bu nefis patsalan yiye
bileceğini tasavvur bile etmezdi. On 
fara dik ve dalgın gözlerle bakıyor. 

tik bal ona ne hazırlıyordu? ; ibi şeyleri kabul edecek insan de- kat'i bir lisanla bir iıdbif ~ 
Kendi kendine soruyordu. Kocası- 3-ildir. mektubu yazdı. Ont'. unc )c 

1 
na karşı olan a~kı bu hayat şartları _ O halde hcndisinf tamamiyle n~ koydu. Kapının ön reUJ\ 6il 
içinde bir kine münkalib olmıyacak- terkediniz. Kendi gençligtnizi hıı.rab J :-aktı. ! ceri girince gô t! ~ Fakat heyhat! .• Her gUn ~·emek U mllthlş havadan kurtulmak 

yemek IAmndı. Halbuki hikA.yeler için Jeanne evden kaçmağa 
dalma knbul edilmiyorlardı. ba§ladı. Sokaklarda mUmkUn oldu-

Emanuel fazla üzlilmUyordu. Ev. ğu kadar geç kalıyor, oradan oraya 
velA Uo perdelik dramı bitinnck IA- ' dolaşıp duruyordu. 
:r:ımdı. Bin kere fırçalandığı, UtUlendiği 

D tREKTÖR Meslin'e bu eser
den bahsedebileceği gün iel 

dl. 
- Plyestnhı :pek fena değil! ce-' 

~bmı aldı. Çok lstldadımz Yar. Gö. 
receksinlz bir gtln sizin eserlerinizi 
bulvardaki tiyatrolar oynıyacaklar. 

için pırıl pırıl yanan bir esvab Uze
rlne rengi neftiye kaçan siyah bir 
manto giyiyordu. Bu eskiden onun 
"pazar" Jık elbiseleriydi. O zaman
ki t:ıkdirldiııları mubal:kak bunu ta. 
ntrlardı. 

Esvablannm her ne kndar boy
nu bUkUkse de o kendi mağrur ta-

1u. 

mıydı? Acaba bu çılgın insana ha- ediyorsunuz. Bu gilzel etıer mUtc • Koca'3ı gece 01ınnd11~ıı~ı 
yatını bağlamış olmaktan duyulan mndiyc..'l çamaşır ve bulaşık yıka - Dahs grub camlara ''\! t~tl lf 
bir acıyla ondan nefret etme~e baş mak için ya.radılmamt§tlr. BurJarı ztl bir renge boyanmış;. 13~' 
hyacak mıydı? -ıiçln yapıyorsunuz? .. Bir ay için! .. 31 z::ı.mıın iki zıırf bUl 111 ~~Y 

Daha sonraları, bUyUk adnl"1larrr Jeanne ham bir sesle: ')irinin UstUnde kart~~ ııe.J;11 ~ 
ASIL ıiz misiniz? küçük biyografileri okunduo;u 7.'lman b'l! - Ama altJn kalpli bir ayı!.. lı. Kar1sı kendi i!!JJ'l1,n •ı. j!:ll. 

Jcannc, burada ne yapıyor- 1cçC' n tötü gilnlercl0 n iki r.atırla Dedi. Lotıi!'nin söylediği Eöz!erc ınand:ınberi yıızll"nr.ı·Ş • ..ı1' 
.. -aztlV' ,,, 

sunuz? "Jahscdildlğini bilirdi. Evet, ilci ea- 'tanmı~tı. Öyle ikna edici bir l:o - •a o1ar.>k bu elle " .. oıı .. 
ın ~ ıc Louis ona tef:ıdlif ctti:;ind{'n do- •ırla hpı·ntıarn•n ı:.:ı~1 .. nr:ıcmda im- 'lu<ıuqu vardı ki... rıi~'lnlılılc znmanl:ırın ?JO 

UştU· ! (1 tayı hayret içindeydi. Bıı genç, ti· foı sıt:ırın etini yediklerini ya=ar.
1
' Halbul'I l:UC'ük ş ('hre naflıl clönc- 1 arı Uzeriı1de görtn . 1, 11ıc· 

yatro müellifi Emam:el ile izdiva • lardt. bilirdi? Btınu c'a pek S0 \'lmli b'r e"Y 'l:ısc;as ve mil-ıfik b•r . / 
• 1 (fi 

cmdanberl hiç tesadüf etmediği bir Kimse onlonn hnvatınrn ve roüca- ı bulmuyordu. En yakın akrabalar· 'çlnde z:ırfı nçtı. 11 µıı· 
çocukluk arkadaşıydı. Emanucl bu delelerinin ilk günlerini paylaşpıı~ 'ilmii~ lerdl. r;,·velden kıymet ver- C:S- /Jtı•on'll 



takma-

- Affedersiniz bayan, kocamz bıı hasla değil... onu 33 numaralı odada bıtlacaksınız. 

Pcsita N e yapmoş? Mantıki ı 

"1 ,, 

Piyano 

- Babanın aldığı tahta atı no 
yaptın? 

- .Dolaba !akladım. 
- Niçin oynamak isJ,er:tiyorsun? 
- Çocuklarıma saklıyacağım da 

- Ya çocukl!lnn olmazsa? 
- Torunlarım oynarlar. 

Mısafaır 
Ziyafete davet edilmişti. Önüne 

konulan tabı.ğı, lokantalarda ye • 

nıek yemekten gelen bir itiyatla pe
çetesiyle sildi. Hizmetçi bunu gör
müştü, tabağın kirli olduğuna hUk
mederek yenisini verdi. ~füıa!ir, 

bunu da peçeteyle silince Uçüncil 
defa tabağı de~tirdi. 

Davetli kızmıştı, bağırdı: 
- E! artık çok oluyorsun! BU. 

tün bulaşığı bana mı yıkatacalm • 
nız! 

Hırsız 
Kadıncağızın temizliği tillilik ve 

titizliği de hastalık derecesindedir. 
Geceleyin bir aralık kocası onu u
:•andırdı: 

- Ayak seslerini duydun mu? 
Merdivende biri var, hırsızdır ta

bii ... 
Kadın teli§ landı: 
- Allah vere de ayaklarını sil

mi~ olsa! 

Ovun 
Küçilk çocuk buz dolabını ac;mııı, 

annesinin sakladığı paııtaları yeme
ğe davranıyordu. Yakalandı: 

- Ne yapıyorsun orada yara
maz? 

,_ Bir eey yapmıyorum anneci
' fim, oynuyorum. 

- Ne oynuyorsun! 
- Farelik! 

~ iı; 
Hakaret 

Sen beni güzel bulmazım a
ına diln gece dans ettiğim delikanh 

:.·t1t.dlllr.f.~, bana "8izlııle dans ederken dünya
daki bUtiln kadınlan kollarımın a
rasına aldığımı zannediyorum,, de
di. 

- Ay, sen bunu iltifat mı sandın? 
Şl~manhğınla alay etmi.ş ! 

Post.acı ağustos günü, alnında 

cehennem gibi kaynıyan güne~, tc. 
pedeki köşke kadar tırmanmıştı. 

Kapıyı açan ihtiyar kadın onun ha
line acıdı. Bir bardak su verdi ve: 

Oğlunu azarladı: İhtiyar gemici, denizde seyahatin Adam karısına piyano aldığı ma- Hacet 
kalmamış 

- Dün ~ine bir kadının peşinden 
gidiyordun. Nedir bu halin? Utan-

zcvkinden bahsediyordu. Birisi ili- ;azaya girdi: 

J 

~ ..... ~ 

raz etti: 
mıyor musun'! - Ama tehlikelidir. Karadeniz • 

- Ne yapayım babacığım? Kaba- deki fırtınaları verdiği kurbanları 
hat onlarda, sokakta peşime gel- bilmiyor musun? 

- Poki ama, dedi, mektubu ne- miyorlar ki... - Biliyorum. Fakat ııülaleee ge-
den postaya vermediniz de bizzat miciyiz. 
~etirdiniz? An o aş o o <dJ B - Baban nerede öldil? Muhak-

• 

Geceyarısındcın sonra eve dön - kak denizde değil mi? 
müştil . Karısı sordu: - Evet. Boğuldu. 

- Nerelerde kaldın? 
- Dairede fazla iş vardı da ..• 
Kadın, uyku sersemi kavga et. 

meği milnasib görmiyerek bu işi er
tesi güno tehir ctmeğe karar ver
di. Adam memnun, soyunmağa baş. 
ladı. 

Bir aralık kadın kaşlarını çata
rak sordu: 

- Büyük baban'! 
- O da boğuldu. 
- Peki, bu vaz.iyete denize çık-

mağa nasıl cesaret ediyorsun? 
- Peki, senin baban ölmedi mi? 
- Öldü ama rahat döşeğinde .. 
- Büyük baban'? 
- O da rahat dö§eğindc öldü. 
- Peki, bu vaziyette sen akşam. 

- Askm nerede'? 
Adam afalladı. Eyvah! 

şaı;ırdı ki: 

tarı rahat döşeğine ne cesaretle ya-
0 kadar tıyorsun '! 

- Bilmem! diye covab verdi, yan 
kesici çarpmış olacak! 

ı h '\CDyaıt 
Kadın burnundan soluyordu: 

T ale p 
- ~u kadını gördün mü? Ne ne

fis mahliık ! 
- Evet güzel. 

- Bana bu hakareti yapsın ha! - Varacağını bilsem hemen gi-
Beni kim sanıyor? Hemen şimdi o 1 dip talip olurdum. 
herifin dükkô.nrna git söyle: neka- F k t • t b d' - a a mes u ve aşın ınç o
da: iri vücutlu, pazuları nekadar 
kuvvetliyse kendisi de o kadar ter. 

lnmazdın! 

- Neden? Ne biliyorsun? 
- Ben bllmiyeyim de kim bilsin 7 

biye~iz! 

l{ocası kekeledi: 
O benim altı senelik karım! 

- Şey ... Telefonla söylesem ol -
maz mı? 

IEslk ıcncne 
H azar cevap 
.Muallimin yüzilne kar§ı: 

- Yahu bu elbiseye beş lira çok - Talebelerin seni geçiyor! dc-
değil mi? Beş altı yerinde yama diler. ~, lt- ''l!lcaı~ 

ııltte "'ltı ...._ ~ !;e t 1 z"hf!ln 1 i · ~ - - ~ - - var. Muallim ccvab verdi: 
'dlfiJ.ı ıtllb, Han~ i 

1

1r ll<la rnla, ı:ıe,·dfğim fakir lılr genç brıılm- - Evet, var ama dikkat ettiniz - Tabii geçerler. Benim onların-
lllUr Se.ıı~ıe 11 

S<!..:e ('Pf:inııle nıiilerrdtliı.1im. N' <' tkı:,iıı ·: mi? yamaların hepsi yepyeni ku • ki gibi mükemmel bir muallimim 
C\Je.n \'c.) beni üleklne takdim et, J maştan yapılmı§tır. voktu. 

- Sizde piyano için lüzumlu olan 
her eey bulunur mu? 

- Bulunur efendim. 
- Bir çekiç verlıı öyleyse! 

Berrin - Onunla pek uzaklara 
gitmemeliydin, çapkının l-.Aridir. 

Güzin - Uzağa gitmedik ki .. Otel 
karşıki sokaktayd,ı. ,,, ., 

. 'fı 

MA~UM XIŞA~·u 
Erkek - 21 haziranı düğün gU nümüz olarak mUnulb ~,..mım. 

Sen ne dersin! 
Kı7. - Xası l olur sekerim ! 21-22 Haziran gee~lnln senenin en kı

sa geecsl olduğunu unutuyor mwıu n ! 



Haber•ın tarihi Romanı: 41 Yazan: Dklmtm 

K Abd•• /ı AT•l•~.f. • d -8- N·akleden: ~ ":ra urra man LY l IJ.J erın se iri Tcl~J~=~='ilninevlnibuldu;ISiz-;cnE;;:\s~::!;;~1~ 
altında elbise değiştirirken, kadın ~~::~;$:.;: .:~:~ , .. rmf.:d:~.:·1!~ 

tirtir 
e e d ramak istedi: Araşlırmaclun ds. 8~ t l trıy o·r u - Dün öğleden sonra hiç ı;örlin - hnnctt.cn lıo ıantrıfltn·ft' .. 

mcdin. Nerelerdeydin? Yoksa sa - rormağa llizurtı ds ~' 
Hünkara ,haber uı:urulmll§tu. Or. ı -Neden §evketlfım? 1 Nilüferde de bir endişe bqgös-, B~kl bu, muvakkat bir zaman L bahki konuşmamız üzerine darıldın bir saat sopr4 ın!lk 

h.an sararı içinde cere~ an eden b.u 
1 

Ha~ka~ cevab vermemişti. \'~re- t:ı-mcmiş değildi. Çünkü Kara Ab. çin. Bizanslılara sllfıh çekmesine mı? ğunu öğrencccksiniı- ;_, 
cınn~ etten dehşetle ürpermiş, bu ı- mezdı. Çilnkü, ona gaınmulıyaıı A- , Jurrabmanm kendisile görii§ıneden mini olmuetu, fakat hakikatte bün- - Niçin dardayım? lı;im vardı, ;;- Siz de ağrCll~~ııl' 
~n kendi bqına da g<'lebilmcsi ih- mb kalfaydı. Bunu s6ylemesi kü _ bir iş yapması muhtemeldi. kli.r Orlıan. prensesi, Bizanı .salta- biltiin gün evde kaldım. Sokağa cık- miıliknttaıı sonar 

5
' 

timalınden korkarak bar bar bağır- -;üklilk olurdu. GUnler, haftalar geçiyor. uatma bir nihayet vermek için de madnn. niyctindc;im. 'it~ 
mıeu. Fakat bir taraftan da bünkftrm ve&le ve sebeb olarak kullanmagı- - Seninle görUşebllir miyim? Fa- _ Pek Alô. Nenedt 011 

Kara Abdürrahmıından s~ v-e aııt - Katili isterim. Bulamazsanız Kara Abdilrrahmanm şl>hretinden J- "- - d ·ndi kat saat ondan evvel... - Sizin evde. 
8 

' kt 
w 1 ıl rd Eğ A b eda :rok. Hünkarla Kilüfer de bir u. w•muyor egı · hepinizin kellesini kestiririm. .:or ııgu ana~ ıyo u. er ra - Yeni mr ey mi var? ru. Münasib mi~ 

K:ı.tlli bulmak ne mümkündü'? kalfayı öldüttn Kara Abdürrah- daha karşılaşmadılar. Artık prenses onundu ve onun e- - Evet. Hiç beklenmedik bir şey. _ :Mükemmel. ~ 
Önr.e kimdi, bunu dahi tahmin gilc- mansa o takdirde bu mehar-et ve in- Bizanıı prensesi artik: haremde linde~ on~ hiçbir kuvvet gas~ede - Bu sabahki postayla geldi .Gel de Yunanlı aynin ]es;~ 
til. celiği onun bir gtln kendi Jtarıısı. borusu öten biricı1t kadındı. Emir- mezeli. Bınaenalcyh Kıuıtagilrenle anlatayım. dnr bir taVJrla gii\V 

Halbuki katil bu sırada Nilüferin na da c;ıkmuına scbeb olabilirdi. ler veri)or, her ş~ye bumunu 80_ J v~ dola~wyle Bizansla iyi G"etinmc- - Peki, birkaç dakika sonrn fe etti: t 
ı;ediri altında elbi~e değiştiriyordu. Tarihte bunlann misali mi azdı? kuyor, her dediği oluyordu. ., sınc ihti~·aç ~oklu. ornda)tnn. - Bundan lcitn!!e.)" ~ 

Nilüfer yatağı içinde titriyordu. :~ihayet bap laun kana ausam~ 'I Hünkar Orhan bu maksatla ka· Ayağa kalktı. Saate baktı: doku. nizi söylemek Jüzuı:ıısll 
Filhakika bu birinci intikamıyıl:. a. biri i,.ln ve meseli Kara Ab(:Ur - Bu hareket yalnıı: Nilüferi ymbaabsı Kantagözünü ziyaret zu ,.e ... ·rek geçi) ordu. Traş olup git- _ Evet, faV. dasıı;,,." 

,.- değil bütün haremi iz'aç e. 1 etrr.cg~ i dü!lünüyordu, N c kadar " J .... • lm.ın~tı. buna sevinmişti, fakat, rahman için hünklr da nihayet a- ~ meğe ancak vakti vardı. Zile bastı. Spanopulosun ceb tf't if 
katili kendi odasmda muhafa7.ll et- tel.ide bir canı olan insan değil miy- decek mahiyet almıştı. Amtı, 1 

olsa prensese artı'k alı mıştı. Şim. Banyo odasına yürüdü. re aldı.gı.~ mektupla ıs ~ 
mc!i ıı~ bti"-1lk bir tehllkc.vdi. Ya dı" "'· kimsecikler a''Ullı açamıyordu. Çün ı di devlet işlerine dönmek ve haL U k l . . oıı;• J 1 şa ge roı~tı: ve E'lti: ,._ 
onu burada bulurlarsa! :insanlar yaşlanınca ölümden kor kü hünkardan yüz bulan 'kadın da- i !edilmesi lazım olan noktaları ba- - Çağtrdmu: mı efendim'! - Hatta bunları ·.~ 

Yavns"a sövlendi: kutl•n artar. Hele Orh• .. •m de\Tini ilıa üzerindeki gelin elbiscl!li kirlen-
1 

prmak cerckti. Son günler, sa - b' 1. b' h ket o!JC 
·" J .. ,,,.. - EveL Arabayı hazırlat, saat ır ı ır arc 

- Abdürrahmtın, hemen uzakla15- dü~ününıelt, canların hiç kıymeti meden önce saraydan üç eski emek rayda büyük hazırlıklar görülü - i .ıl ~ tam on ~uçukta kapının önünde ol- de) m. \f', 
malısın! olmadığı bu zamanda ne muau.am tan kovdunnu ve ibir ÇO.\'U§Un da y!;rdu. Bu hazırlıktan bizzat bün. bıll~ıı 

Lı: 'da d. d sun. Yunanlı, mubatıı. 
- E,·et gideceğim. Fakat, biraz milletlerin. ne muhteşem büyükle- boynunun kel!ilm~sinc sebeb ol- .... r ve prenses ı re e ıyor u. O Yirmi dakı"ka sonra traş olmuş, ka,. unty(\ dii&Und 

1
· .. ,,., 

el ayak ~ekilsin. Sen korkma. Bil- ri bir balta altında veya bir mızrak mu~tu. Kulaktan kula1'7a yayıldıg-ına .. " l .. giyinmiş bir halde masasının başı- nı ""ttrck şörni~en,.,.,.; 
tün yapacaklnnm senin ietirahatin saplanişiyle nuı1 tarihe gömülüp Prenses, kaç kere Nililferle gö • nnzaran hünkar Orhan, kayrnba. na ottırmu tu. Cebinden çıkardığt "11rıır 
i!;indir. gittikleri heub olunursa korkmak rü.şmelc im.edi, ama. Nilüfer her se- bı!.SJ Kantagözünü ziyarete gide - Hangsiyi cali bir samimiyetle tubu \'C zarfı tııt\lşt 

Hünkara bu tokatı pahalıya mal nihayet ~ok da tabil görülmek icab !erinde reddetti. Hastalığından, ccktir. (1) kaııııladı. Selam Ye neukE>t cUmlc- t.ı \'C mırıldandı: .11~ 
tdeceğim. t>tmez miydi': meıu:uliyetinden, misafiri olduğun- (Devamı ı•ar) !erinden sonra Japon sordu: ]3IJll"'" 

Bir aralık NilU!erin oduına da Kara Abdfirrahman hiç şüphesiz dan bahsederek :rakibi ile kar§! 

1 

_Hayrola? - Hakkmıı ~-ar· 
teldiler. Fakat Nilüfer huta. ve a- ki a'klt başmdıı biri değildi. karşıya geçmek vru:iyetinden ken _ (1) Tarihçiler bu hadi.eyi 1348 Spanopulos ce\'ab olarak J .. C. im- dahn i~ i ! bttıııc' 
t~l~r içindPydi. Kendisine bir ıey .Arab kalfayı öldilrmekte bir ga- dlnl kurtardı. de vukubulmı:ı olllrak EÖtterirler ulı mektubu uz.altı. Japon mcktu. Kağıtlar yantP satı!' 
ı!Oramadan çıktılar. ye aüpinen Abdürrahman jçin hün.. HUnkir, preneeııin sanya girme- ve bu vaka Osmaıılılarıuı Avrupa· bu okuduktan eonra zarfm üzerin- yıı.ğtyla dağıttı . 

.A'kııı.mın ha.fü ltanı.nhfı Bursayı k.ln. vok etmek de belki tı0nsuz bir 1 ~ • • 1 • döndU · ..11W· .J siyle pyderinden vazgeçmi§ de •
1 
ya on ~ıncı ceçiı eri olarak ızah deki adresi, posta mUhrlinü, mektu- · . JT' .~lf 

örterken sarayın arka ve kısa do. hırs olabilirdi. ğlidi. olunur. bun klğıdını tetkik et.ti: - Haydi gldelıtı'I bt'IJJ"' 
varından bir adam sarkan.le ıokağa Orlıan henüz mülereddiddi. Nilü- di. Arabaya kadar 

atladı ve !Uratli adımlarla ikajbol- ferin ccvablan onu talın.in etme -

h. m~~ 4 

Arab kalfıı. bö>·lece ,et.berıni.ş, Sordu: 
gamma:dığını cezasını bulmuı, Ni
Ulfer de, Abdilrrahmanm ele gec
memeslnden memnun 'Ve intikamı
nın birinci merhalesinin yerini bul. 
:mal!ınd&n mahzuz bir az ltwdine 

gelmişli. 

Hünkar, aksam ezanından sonra 
:~·:nnr,.rin odasına geldi. Bu ziyare
tine sebeb, hiç ~Uphe!it. i~itti kavu

ran bir üphe.siydi. 
Bir kenara oturdu ,.e ııı&nki t.okadı 

- Sen Kara A bdUrrahmana o-

lup bitenden ib&lıaettin mi~ 
- Hayır ıevketıfmı. 
- Yalan söyleme Nilüfer! 
- Hayır hün'kl.nm. Yalım Nire-

nadan bıı.hısettim. Bu 'kıı.'hpenin be
ni hiçe !!ayan son günlerini ııöyle. 

dim. Senden yür. bulduğunu bile an 
!atmadım. Hem ııevketlüm, bana 
öylı> gPiyor lı:i, sen bu hayat teh

like!lini Kara Abdürn.hmanda bu -
atan o değilmie ıibi miitfilc bir seı- luyorııuıı ! . 
le konuştu: _ Evet, Nilüfer. Bu çocuk daha 

- NilUfer! miniminiyken bıçakla oyııamıı. a -
- HUnk!nm. dam öldürnıtil', mukıı.ddNat bilmt-

Niltlferin dargın ve yo~n sf'si mi~ biridir. 
lılinki'lra hemen hemı-n bir 1ledamet - Ama ~evketlfım, bizi ziyareti 
hiui "erir gibi oh:nuştu. mukadd~lı tanıdığına bir iıarcL 

- Benim d~ ba;>'Btımın teblikede tir bence ... 
olduğunu cörüyonım Nilüff'r. - Temenni ederim ki öylı> olsun. 

Nilüfer, :hUııkirm ilk defa ölüm- !Fakat t'ğer yenidtn sarayımda bir 
cm korlrtufunu ha:rretlerlc gür. tecavUı: olur!\&, bu l!efer seni de 
mü11, hünklra dönUp onu munffalı: ktırbfın etmektP. tereddüd etmem, 
'Ve muaffer biri sibi leu~tle '"Y- Nililfer ... 
ret111ifti. - l3qım feda hilnkinm. 

Sonlu· Hakikaten baıı f'cdaydı :!'filüfe -

- Necl8 ! 'rin. Çünkü kaç r.amandrr bu turda 
- .At&b kalfa katlfllildi. mUli.)im bir görüımeğe bile huret 
NilMtr, sahte bir ta\•ırla yerin- kalmqtı. 

den fırladı: Nilüf.-r iılerl bilmiyor değildi. 
_ Naaıl, kim öldürdO, neden öl- Kara Abdürrahmaıım daha doyma-

dllrüldil ! dığmı. birkaç canı daha almadan 
Hünkar. uç gündr.nberldir mest nhat edemiyeceğjni biliyordu. Fa 

olduğu zevk lleminden klt'i de.re- ikat, ibunlan hilıllira aöylcmek doğ
cede )'-Orgun çılunıt bulunduğu için ru olama,;dı. Bi.u.at k~itri buna 
bu sahte tu"lrlan takdirden acizdi. ıııebeb olmuıtu. 

İnandı 11d Nılüfer bunn ~eni öğre_ Ama, !kıskanıyordu Vf' bu itibarla 
ni;ror. bliııktnn duyduğu ~zadu memnun· 

_ Bilmem. Dedi. Katili bilıniyo. du. Onu teaf'lll et.melı: bilf! İ.!temi _ 
nnn. Yalnrz bir filphe:m Y&r, ummu- voröu. Netekim .öilerinde ikat':f bir 
yonım. una koıiıuyonnrı iki odur. ifade yoktu. 

- Kitn hünkamn ! Hünkir kalktı, muztarlbdl, emin 
_ K&ra Abdüın.bman ! değildi. 

Nilil!Pr ayni eahte C\"Z& ile elleri- Fakat btinkinn tehdidi çok mU -
ni yüzüne kapıyarak : himdi. 

- Aman tevketHım, gilnaha ciri· O, Kara Abdürrahmanm yeniden 
yol'&un. Kara Abdürrahman aenüı yapacağı bir taarruzu ancak Ni -
de evlldmdır. Nuıl olur da karlmi. lüferin önliyebileeeifne kanidi Ve 
ne girlp elini kana bulqtmr! son tehdidini de ancak bu itibarla 

Doğru du,tınmllyonıun hünk.inm. 
- Ama, Arab kalfanın öUlmü ile 

ucak Kara AbdUrrahmanın al~kıun 
olmak gerektir Ni!U!er. 

yapmıetı. 

Maksat, ~ilüferin katli depl, bu 
tehdiUe Abdl1rrahmanı yeni bir ha
reketten ıneMttnPkU. 

Hünklr gitti. 

Çapraz eğlence: 

Yukarrlon :uışl'~ı: 

1 - Dl'ni7. v:ısılalarmclan hlr:l -

ekme!.: mnb:emesi, ı - Yemek pişi· 
rt"n - hnr,·nn ~ıclıı~ı, :ı - Temiz ol· 
nu~an ŞC'Y - tetkik, 4 - İki onıuz R· 

ra""ı - bir peygamber adı, 5 lliri
ıtc ıltı\ııl~ıı ~.ıy11n tlc,·ınt\t - lıiiyük 

- C'rkrk, fo - Bab:ı L:arıleşin - ,\lı

sırlılıırııı rski Allahlaruıd:ııı Liri, i 
·- Bir Arııı> ~rlırl, - .hcyı:ir, M -
Köılt'k - idııde )emek vcııen J>CY, 
~ - Beledi) e it·in yııpıhııı.ı11 dii~ünii· 
lüyor - gö~fü, 10 - F:wliyel - Bir
ıe ·me, 

Soldan s:ı~a: 

1 .\<:ın :ık~i - lıir llC''·i .raş )C• 

mi:}, 2 - Ad - sohkhucla <:okhıılıı
nur, 3 - Yazın f'll çok ç:ııhşan ha • 
şcrr, .( - Bir ııicla ı•ıl~tı - Her Şl'Yİ 
,!\tan ılfıkkıinl:ırclan hiri, :> - Tı·aın 

\llY şirketini alaı•al.:, 6 - Jns:ııı kııni 
le .ıeı,•iııl'll hiı· lı:ışr.rc - ,, •. i - · l'· 
ınııt - h)lll\ ı·clt•ıı, R -- Olıııııkt:ın 
mnzi hali mdıı,m:ı, blr)eşme, 9 -
Sual cctntı. - :nıırıuşnğın aL: i ~ i7. 

ı JOklıık >, ıo - · n.ııt ko uı.:11111 - ~ıiı· 
Tür!.: harfinin adı. 

• 
1 
J 
,. ~~~.;.;.a.-
5 .....,..._.,.._ 

' lloPI..;.;+, 
8 
9 

lliinkü bulnıaranıı:m htıllrdilmiş 
• tl.-li 

Fruı!!il'l ba§\"cldll Daladlye Korsikt. n~ Tunu serahatlerinden dönü5-
te Oranja da glder<•k doğduğu kasa.bayı dya.ret ~ttt. Jllaliım olduğu 

üzere Daladlye tam bir halk !;Ocuğutlur. Babaısı bir fırıncıydı. Daladl· 
ye Ukme1'tcbe d.-,·am ettiği ıı;ırada babesmm mıı.malitmdan çörek ,.o 

fıa.l~yt f'\l~rf' dağıtmak !nıretlyln ona yardnn etml Ur. Tahfillint U.

mal ~ttıkfrn a<>nra tarih hoca!!ı olan Daladlr-e umumi barbdr ÇA\"11' 

rütbe .. !) le C'<'phedc harbetnıtştir. Re.-;imlf'roc.n ti ttrklnılf! naJadlyr aL 
le!)inln frrmı, altta Dala.diye (* l5aretl1~5i) umuD\i harMe ~phedr.y
ken ~ihiilay-or. 

niz değil mi? 
- Hayhay. dJ).,I' 
Çıkmağıı da'·rsn 

kapı vuruldu. 

- Gel. ıs: J 
11iıl-' if r 

Gelen, oğlu Leô sın' b 
- Bonjur baba· 

ı'iycccktim. rd,ıı&ı: 
Spanopulos hoıı:ııı 
- Vakliın yol<-
- Fakıı.l bab:ı .. • 18~ 
Cümlesini urrısıt1 t.iııı 1; 

<'demiyor, bir kab•~i çrl 
zırlanan bir mckte 

mahcub duruyordıl·teı11Jf 
Babası, onu bek 

gCirtinmüyordu: sÖ>°l~ 
_ Batıkn sefer 

bs.h olmaz. 
Japona döndü: 

1 
_ Haydi dostutD: 1 ,cıı 

11 nı:sı) ; 
Lconidal'I, a. ,;ıiıtl 

miş gibi da\'I'ancl1• 

_ Affedcrsiniı· rdı: 
·~rn ,.e Hangsi se-

- Bonjur. 
_ :MUsasdenizlC"'ıe 

Leanidas, baba~~ti4ot' 
pe5inden koŞtu. ...J 

Yalvardı: 'W' bt"' 
b. dıı1'1 

- Baba, ır dl' "'t . 
Spanopulos bd

1 ğiS'l 
- Ne ıso)li)ece 6~ 

Gene ~ isti) or'~ ~' 
na başka ne sorıe t(Jl.,,,tl 

J?kferdivenlere ~uôıı'~ 
maldan i§I?lall bit ,tl~ 
de etliği nispet~e "!•'"' dı 1 
Oğlıı pe§indcydi· 1~ 
varıyor, ~n d~ıt. ~e~ 
ha istcmiyccCgtnı ,:ıf 
:Nihayet bir rr.Jıatıl 
ccsattt. etü. ~ 

Spanopulô! bU. 
6 bJf 

nin yanına ,cıınltı # Jtl. 
baya atmıı hulUJl~ .,,~ 
rakamın bUyUklii~.,ısoı ~ 
rnş gibi birden sY-~· 
döndü ve lıiddetlC 1:'~ 

- Hayır! -yctış!~ 1 

baddjni taşırdnl· tJ defi ~,,J 
sen~ Bir dabı.t bCn t~ r. .. 
taına.2'.l!ın. sağrrıB 1 

10 sı;ıtlııı 
mivorum artık. son 

<'il ~tkil bakayınt· '(fJct'~,-ı 



r azan: ! itimi"' 

Gemicinin hediyesi Merzifon büyük ihtilatcilerte 
d 1 

Operatör Li~cot, fakirlere ba. 

~·.Yo,k; .,. o mağa başladı :1:1::.:-~~-p~:1~~~:"·d 
Çevi~en: Suat Derv~ 

kir hastaİar sertabibin hususi ad- edeceğimi zannetmiştim • 
resini öğrenerek ona gelir ve yar- Bu sözleri söyledikten sonra 
drrn isterlerdi. Helli~g çekin_gen bir tavırla 7erin. 

llı~ t i b,• l:ül,.'1.ınet her ~ kartal arması bulunan tezkereler' e- ~alışacaklarına tekrar and içilme. i· Hemen nemen hepsi iyi kalb" 
o. ~Yoı:cıu. Y2.hnz Ir.ı; rilrni,ti. 1 ni,. teklif etti. And ıçildi. lntiha1'at olan bu adamlardan bahseden öy 

..ı. .~·it<~ hu: rtı z harci..fıt "trı; l::mtımi i-çtimaa kadar mühim bir yapıl dı. \ ·C'rilt>n uamzetler ka!:lul le çok hlkay~leri vardı ki... F~ 

D~ktor Lincott bastasınm bu zi den kalktı' ve a'ltım yavaşça dok. 
yaretini ed böyle bir sebebe atfe- tbrun masasının üstüne bıraktı . 
fcttiği için gemiciler hakkmdalri Sonra eğilip yerden şaplı:asını 

kanaatinde biraz yanılmıı olmak aldı .• ~- 11 t'd1ırı fırnet de biJmiy0 .- 'ıatli;e ccrer an etmedi. Yalnız 1 \iç- edildi. Andon Re~tuni ve vaız l\far· kat 'bütJn ibu hikayeler aramnd 
t· ~ ıı~ be ı r er ço~ ıniıl..;mdi. ed~n E lizdm bir mektup aldık. Bu diros ayrı ayrı birer nutuk söyliye· en ç.~k sevdiği hikaye yirmi ku-
~ -~d ~r ~ tfa~·ı nııı mektupta para '1m 4000 li raya baliğ rek te~kkür ett iler. ronua hikayesi idi. 

endi§etirıe düştü. Lincot hiçbir şey söylemfmişti .• 
Fakat Hellingin yüzünü gö-ı Hellinge .de bakmryarak masanm 

~ a~:-;ırııa UZbası l\fazhar j olc!uğ:.:ı 'e bir andık emini lngiliz 1 Hopcn1c ben beraber oturuyor· Doktor Lincot bir gün hasta-
! a 11 ffa 1 i , d~n ônce zabıt? elinde saklı bulunduğu bildiriliyor- duk. Doğrusu bu içtimada büyük hanede ltoğuşlanndan birini ge-

rür görmez bu cndişcai zail oldu 1 önünde bap elleri arasmda bir 
ve .cna bir iskemle göstererek: 1 müddet kaldr. 

e:ı ~ada~ ~arb~ıl bırakmıştı. du:.. . . . - . 1 b~ adammııı.mı gibi bi~ his. e kapıl· zer kem bir kaç yatak öttde ya-
~'.r y .. e cezarct inden ı; azıreti bizde ı~Iıze yazdık ve ha- dı 'Imı saklıyamam. Fılliakika re) tan bir hastanın munis ve yumu
ki g.ın :: getinnek ıçin rekatın kanunuevveldc başlayaca- sahibi bulunuyordum. Alldon R~· ~k bir sesle, keııdisine çok zah-

- Buyurunuz, otunmuz dos·: Helling altınınr kabul edi1miye· 
tum, dedi. Pek ziyade zayıflamış- ceğinden korkarak ve adeta par 
sınız ayakta yorulacaksınız. makları üzerine basarak kapıya 

1; ,tı!ar. Kaysen- ğma go::c teşri nisaninin ilk hafta· turu alkı)aı::ıan bir nutuk ş5'.!'lcdL met verdiğinden dolayı, yanında 
"'• Se 'rrı'h "e j mda toplan:ın paranın elimizde ol-/ \'aıı Mardiros da j~j dini tarafa duran hasta bakıcıdan özür dile. 

Hclling hakikaten dehşetli su - yaklaştı .. Fakat tam kapıdan Çt• 

rette zayıflam~ bir deri, bir ke· kacağ? ı.aman doktor 1lesl:n.ı:ti: 

liaıısh lb:-ah~!"afta~ hafız ağ· I ma ı icap ~~tiğini ~~ile. lh_tilfil süı::ükliycrek bir~ .~a:.ih~eo \'e c~· diğini duymU§tu. Hastabakıcı: 
tc!\u.;, ı<ıbıta kol ve· hare'k~tı mumsebetile hır noktai na- bı hakkın necat gı.ınunu vaad~tmış - Ne .demek, diye mukabcel t 

~ ıtitırıdd ·~~b~ı 1\ıfazharın ı zar_ı vars:: ~iae. ?ildinnesini is~ik. b?lun~~ğ~n.dan ba~sedcrek bu i~t~ cliy-ırdu. Bu benim vazifemdir 
'~·ır ~- Şurıu -;m .?~·etı ola· lçtıma gunu kilise hazırlandı. Kili- I "ışradı ilahı,. olduguruı ve (ermen Ben bunun iç.in buralarda lıulunu 

llarrs ~.btr iki : . SOyierneR la- se)e Hınçaklarclan gayri ldmsenin milletinin· motlctka muzaffer olaca:- yoruın. 
t t<;ıı ı.%riarz~ ıt buralarr ka· ~irmemesinc ehemmiyetle nezaret ğmı) söyledi. 

• • 1 

~ Ye n~et~1: Zaten harb re ediyorduk. Denif:ebilir l,i kuş uçur j Bundan qonra ruznamt'deki mad· 
~il Ct huraıar.ı rı, çıkan irade madık Kilise hademelerini o gün delerin müzakere:.ine ~ildi. Bu 

t 11~t eden ''v~ce turada ba.~ka ! :lcrc ~~r ellik. Bu ı::u· maddele'. ep~ycc mühimdi. Ye ~Irn· 
.J.ra ıı l'?n .1i. lrozıde zabit· retle kilise& bızbıze kalacaktık. A· çak teşkılatınm bundan c:{)nrakı va· 

ıt trı. ili{~ l.ıdt: Şe , ~ağı yukarı bir yüz yir:mi ki~i kadar riyetini takip edebilmek için bu 
?\te~ ~~ giııu~dh lbrah.m hü· toplanrnı~tı. Buolardan ancak bir maddelerin ayn ayrı aldığı netice

Do'kt::r, hastabakıcıyla konu
§an hastanın yatafma yaklaJmı~tı. 
Yataktaki adam, uzun boylu gö· 
rünen ve san saçlarına bir hayli 
ak teller karışmış olan tlir iman
dr. 

Doktor:: 

mik kalmıştı. Mahcup bir tavırla - Biraz durunuz; f. 
şapkasını elinde çevirerek i-skem- Helling heyecanla bekliyordu~ 

leye ilişti. Ve: Doktor sesindeki teessUrü gizle. 
- Evet, :dedi, bir gemide iş bu· meğe uğaraşarak; 

lana kadar çok u(raştım. - Bu üç hafta içinde 11erC'de 
- Hastahaneden çıkalı üç haf- yattınız?. diye sor:du • 

ta oluyor değil mi?. - Küplcrimizin altında, Tay. 
- Evet efendim. • mis nehrinin kenarında, bir üs 
Doktor müteessir oldu. Yavaş kere de bir parkta geceledim..· 

bir sesle: Gemki oldukça ncş'eli bir ses-
- Beni daha evvel gelip gör. le ilave etti: • 

meliydiniz, dedi. - Fakat şimdi bunlar geçti .. 1 

~,-...ıtıa. da,, c bır adamdı. kı.:.mı rey sahibiydiler. D ' rerleri sa- Jeri de tetkik etmemiz gerektir. lt-
• !),!l'ı 11· c .. Y\tn~lkcrne~ Ucaret ' miin sıfatile bulunuyordu. 1 tihaz edilen mukarrcratı da yazıyo- - Neniz var .dostum? diye 

tı..~r \e an 'e e !"aft tılnutnı}=e mu Flınçakların ihtilale takaddüm e· ruz: sordu. 

- Hayır efendim .. Daha evvel Artık içim rahat .. Çünkü gemide 
gelemezdim. Çünkü henüz bir yer yerim var .. .Bu paradan belki açlı" 
bulamamıştım.. Anlıyorsunuz ya! ğa tahammül edemedim 'k:orkusila 
.Ancak bu sabah iş bulabildim.. daha erken ayrılamadım.. Fakat 
Yarm da gemi gidiyor. • şimdi bu gibi §eylerdeıı korkum 

~· \t~~ır \e E~n Feyzı zade den en m~ _içtimaları bu top" 1 • Ie~lıur yaft~ _ril~u~ma . ~b ~ Bu crdam Helling isminde elli 
~ ?\~eıılllt!t r. ~e ktırıyeiı l lanış olduı.,ru ı m bunu bütiın laf· lan yaftalar hın k~ük. diğ~n bu· üç yaı•nda Pinlandiy.ıt bir gemici 

b '. 01 
1rla~, i tıar,, Yiızbası sılAtile anlat.rnak i t~rim. Once To- yük olmak iizere iki tilırlü yapıla· idi. Bütün hayatı müddetince İn· 

fre h ilra·~ C?t;ttd~ ında Cba kır: mayan bir nutuk ir.at etti. Hınçak cak v ebirinci-:i ihtilal günü ikinci- ~iliz gemilerinde çahımqtı. 
~r a1ı aırr aıir ar 1R ~ra armda teşkilatıcm ne mahirettc olduğunu si erte i gün asılaca~ı. Bu yaftalar: Nihayet yaralanrmı. salıpma -

"1 Ctlıir:1<1~· Velha · 1 C\ ır itin ted· \'C a%altlızm miktarını, Jl3ramızın j Merzifon, Kemrek, Tenos, Azin- mış ve tedavi ~n hastah21Teye 
tr 'rı ,. . 1 tclakk· · · A ... ır kö Ço ı · · 2CJı ıerıne . ı ettık· mevcudunu, cshha ve cephanenın ye. mac;ya, Kem~. acı y, · ge mıştı. 

' bırit,, ker :ı:crc.k \ic dı· derece ve kudretini, askeri t~kilcr rom, Yozgad, Boğazlıyan. Kayseri. Doktor muayene.den s~nra e-
• er~ '"e ile bil ~lerine key- tımmn mahiyet.ini. şubeleri, ube- Devefi. Efkere. Talas, Davulson, lS" hemmiyetsir bir ameliyatla iyile. 

111-lda ~Uı:a dı~rek, dai ler azasın1, meclisi ummni içtima- trfrre, Betakese, licrmir, l\Ionesan ~ebileceğini anlamı§ ve bu amcli
t' a etfıı!'l'\.'!mC3· ebet \te irtib:ı- ından bugüne kadar gerek kanunna da 'e diğer bü) ük merkezferde vani yau biizat kendm yaptı. Bir iki 

ntı j ('~ldı.c:,, ıru temin etti- me esa.q uzerinde ,e gerekse diğer An1rara. Medn, Antalya, Diyarba· ha!tıı içinde.• Hclling ehasfaha -
1· d cyıu!un b' . . mukarrerat dolayrsill! hasıl olan me- kır, Elazığ \C ha...ali inde '3mii neyi terlı:etti. 
e~ tı: ırıncı hafta ı ai ,.e neticefoıiı bildinli. Çok mü· şerife 'e-emaki-ni mi1iye ve islam • • • 

~. nehir nokta}"l him bir tarifli l:::aran mfıtatea: etmek 1 haneleri dn:a.r \C kapılarına,, talik fj~ hafta sonra Helling dokto-
d}" ~ Ce\afı~~bakcme r · üzere bu topl~mtıya lüzum .görul- olunacaktı. • rı.ın e:riıün lı:apısmı çallit. Hasta-

ı ~ ttıhan; . :rc:ran. eyiuı ~ugunu tebli, etti çe artık Hmçak ı Yaftaların fehvasını {t\ndoıı 'R<.·~ haneden sıktıktan som:a eltscô fa-
ı:: b ilo ı h'ı.ı:\'ük i~~ı altında teşkilatına bel ba}'ttaynrak çetin bir tuni, Kayayım, .M.ardiros ve Torna· 
e 'tre1lJ.ırdu. Bunu h: topfantr- mücade!ere ginnek im\inı olduğu- ran, hazırlıyacaklardır. Yaftalar ve buna mümaneat .. eden ıslam aha-
ltıa.;tl'~dı, Inadenık· tr.~te ha- nu ve bunun zamanının geldiğini umumiyetle vaziyeti hül~saten bil· linin hayatları te!ilikeye gireceği 

Qı- ~ la:ıcJıw \hdulhaın.~~"U uydu söyTİ)"el"CN btitün haziruna "Ilım;ak dirici mahiyette olacak, ~manlı bildiril~elrti. Yaftalar Avrupada 
. du gı hafiyesı·. 1:1 aramız- amaline sadr'k kalıp bir tek kalıncıı- de\'leti '-e saltanatıı aleyhine yaZ"II tabolunacağı için hemen hazırlana-
~ "azıre bu th~~ı. o hald ra 1rndar mut.Cideleden fariğ ollm)a- mrş bulunacak ve ihtt1al ..,,, işyan 1 cak ve ;fü yoluyla m.tmlacaktı. 

r:.tı~ tak<ij\ erznekti <ti topla11tı- rak icabında hayatı i ::. tihk::ır ederek netice i hagıl olan gaye 13.lllatıtncak ( Dtr:amı VtZT) 

<1,\~'ı.uıer r~ hükfunet· . 
·~ . 'l~nıü ın elıne bir 

fa 'akall?ııl kcndı" 'olacak ve bel'·ı· 
ı . ~tırrı ayağ r 

l'i ne!{ ış bulu ıtnızla tuza· 
~ ~Pe!'t Cev nacaktık 

bııdlrıh __ bu nok~hirciyamn· en b ..• 
l.ııı . '"ı:tt1 b dadır B u 
l.l~ k;ı~ U noktayı . Unu niçm 
~huki anıanıadıklllahkürniye-
ı...''Clıj ian · 
~ ı brcty~ ~nlarcıa R 
' r t- :' liın-1. . ~n ~ ltel'ld ·:'1aYui u JrCll.\ ı,.Ierıne 

kı i c ı. '. f<>y~i} alndığını biltt-
llt- lÇtnH... • iep~: . . 
"-. ı ke . . "t: hu""k\ı ... uzı bır· 
"<il~ lldi ınc a" ıncte teslim 
~ l aPrna gır butın 

ıı ~cıPen llıış. 11 uş \e bu 
a trı lle birhı...CeYahirti~C sıra· 
~ ıga "'ll! l\'ltittchenu n da he

~b erincı ~ a 'e hesa er i em· 
l'tıt..._ en en ba ı;ekiJmes· 
~ları :rnuhinun ı 

~lara , Kaya~·an b" ı budur. 
ır.. ·~nıa \' :-titıq ır taraf tan 

lı~. d~ tuplar ~~a aıa}a, çete 
~~-.cuma gun·rakeylulün 
~ ll' i t ıne gchn ı u Yapılacak 
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di. Burada birkaç gemici de var. 
d ·. Masa ba~ında, kollarrna da. 
yanarak uyuklar vaziyette otu -
ran bir ihtiyara yaklaştı. Etiyle 
omuzuna dokundu. Gemici ür -
kerek gözlerini açn. Karşısında 
Jd adamı süzerek: 

- Sandirigo ! .. diye mırıldan 
dr. 

- EV'et ... Benim ... Vaktt gel· 
di. 

- Haydi gel. 
Beraberce ev.den çıktılar 

İhtiyar gemici: 
. - Şimdi ne yapacağız? Diye 

s::rdo. 
- Gideceğiz. 
- Sandal da hazır kürekçi • 

makta ~ecilrlıme·-. ~ti. :eunanla 
beraber bahçenin agailan ara • 
sına gizlenerek hCT ihtimale kar 
şı beklemeyi t('l"cih etmi§ti. Ne
ticede ümidini kesti. Hele Aiti-
yerinin Cumhurreisi aleyhinde 
hareket etmiye hazırlanmış biri 
clduğunu karısı Leonorun ağ • 
:zından işittikten sonra Rolan i. 
şini sonraya brra:karak hemen 
ayrılmakta bir beis ı:örmedi. 

Sandal Venedikten uza1cla§tI. 
Kanallar.da adeta u~uyor gibiy. 
di. Güneş doğarken de karaya 
atladı. 

ihtiyar gemici7e: 
- Sen beni burada bekle! de· 

- Fakat bu üç hafta ne yeyip kalmadr. . \ 
Lincott altını avucuna alnu~tw ne içtiniz?. 

- Açlıktan çok ıstırap ~ektim 

d~ktor, fakat. 
Gülümseyerek §apk.asrnı yere 

bıraktt .. Sonra cebinden bıçağını 

alara'Jc kayış kemerinin astarını 

kesti ve içinden küçük 'bir alttn 
lira çıkardı. ntrek lbir sesle: 

Onunla oynayarak mırıldandı: ~ 

- Yirıni kuron, bu paranm ln• 
gilterede ne ettiğin! lbilizor Jt1Vıt 
sunuz?. ... . 

Hening hcyeeanmdın titrİJl:C .. 

- Bn parayı bana annem tam 
ktrk sene eVYel illr denize çritığım 
gün vermişti .. Bu altını kendi cli
le kemerime dikti ve bana açlrktan 

ölmek tehlikesine uğramadrk~ bu . 
parayı sarfetmemckliğimi söyle-
di. Hayatım.da bu defaki kadar 
çok olmamakla beraber bir çol! 
defalar açlık çclctim v~ daima bu 
altımn kemcrimde bulunu~ 'bana 
inamlmaz bir cesaret verdi. Bu· 
gün kuTvetimio sonuna gclmi}tim. 

Bunun için artık bu parayı sarf-

rek: 
- Evet, &ktor, "diY.c mırıldfln..' 

dı.On beJ §iling, belki .efe cın altı!, 
Hdling, ıolgun yüzü birdenbi• 

re kızarmı§t? .• Titriy~n bir ıcslc: 
- Bana yaptiğınız lutf ün de~ 

rinin bu kadar olmadığ:nt biliy"'t 
rum,d oktor, dedi, evet, 1.ıa a.ltaı 

on be! Şifıngden fazla etmez "'" 
Fakat bu para benim için bu u~ 
hafta 'Zarlında bir servet demek• 
ti .. Kemerimi her sıktığım.dan 'bu 
para adeta avucumu bakryord~ 

istesem önünd<.-n her geçtiğim 
( I,iı.t/en sayfayı çcvirinb) 

KAHRAMAN HAYDUD 

Altiyerintn 'l'engi deği}mişti .. 
Eli hançeri üstünde titı iy-:rdu .. 
Leonor ölfü'\ıi::ı.ür. yaklaşt:ğını 

hissediyordu. Önce bunu yadrr
ga.dı. Sonra .ondan daha tatlı hir 
şey olamıyacağmı dü ündü. 

Fa'bt, binanın üstünde, ken
di odasma kapadığı Rotanı ha
tırladı.. Daha, hiç olmazsa bir 
kaç saat daha yaşamal.7dı. 

- Aldanıyorsunuz Altiyeri,. 
de.Qi. Ben sizin hakkınza biç bir 
zaman tecavüzde bulunmadım .. 
Soğuk kanlılığınızı muhafaza et 
melisiniz .. 

kodtak adımlarla ona yaklaJtI .•• 
Zelil bir tavırla ve gayet yavaı 
bir sesle sordu: 

- Bunu nereden öğrendiniz 2 
- Nere.den ve nasıl öğrendi .. 

ğimi söylemiye lüzum yoktur.4 

Si::in için, yalnız bu sırrı benim 
bildiğimi öğrenmeniz kafidir. 
iki senedir peşinizpeydim_ S-cs 
çıkarmıyordum •. Çünkü F~ko
rinin senden daha yüksek bir 

. adam olmadığını biliyordum.. 
Bana karşı, şimdi isteoiğiniz gi· 
bi hareket edebilirsiniz. Hele ~i· 
zi mahvedecek bir iktidacda bu· 

- Ne demek istiyorsunUZ-?. lunduğumu öğrendikten son• 
- Şunu demek istiyorum: ra .. Ben yaşasam da bir, yaşa-
Şayet beni öldürecek olur- masam da ne mana ..-at.. Maa-'t ih~ eın Clerini eh 

• -·cı ~'C! et"dı. em· 
~ .• ·leıtc \ a, 1ı.1erz;r 

ler de ... Fakat ne oldu? Seni ta. eanız, sizin maiyetiniz. adamla- mafih ben bugün, gene tiizin di ve ckrhal Meıter kasabasının 

~: d0Jn1a ·a b on büyük ih-
ı,' a.tadı B . . 2 •\1Ch ' . u ıçtı-

u •ar (ı...-
3 ....._ Ubt fij "<lf<>nlar)' 
4 l\arn· esası: :ı'7 ... __ • 

\.• ıt, tcte ~ 
rıq ıtı.:\Qtııite r ~ len 

""41, Itkası 
S ..._ k~ . Ortba~ı ,.c YÜz 
il u -"\lllıit~ . 

t >· llııacakt ~ \"' aı 
ı; ahıbi ı. lhuıaı ası. 
t ~an ~~~ları olacaı:ı:c1.~'5İnin 
<!ıte ~lı~, Oıı btrillti .. Hın
t tlaaltıll<la r~ S<\hib" buyük ih· 

~ k <ıı ı aza 'c ı ... _ ollli ınçaıc h sı,, kay-
~İlıdt ::~ tnu~ tıı~ taraf· 

~\e ~u ta~ıyan 
~ il~bir 

kip mi ediyorlar? 
- Hayır. Esasen ne olduğu

nu hi~ sorma. Sana da bir kıs • 
mını vereceğimi söylediğim pa -

~ ıan alacağım s.ırada işimiz 

aksi &itti. 
Gemici, canı sıkılmış bi.r tarz. 

da Sandirig.~yıı süzdü. 
- Yine ümit ur mı? 

Bu suale Sandrigo cevap -.er
medi. Gemi 11ular üzerinde olan 
ca süratiyle kaymağa başlamıı-
tı. 

Olivolo adasmda. Rolanı ya -
kalıyacaJU.rım umduğu sırada 

' llarşılarına 1.eonorun çıkmasın -
.4ap iJ-in fenaya sardığını anla. 

yolunu tuttu. Juananın oturdu· 
ğımu bir tesadüf eseri olarak öf 
rendiği küçük eve doğruldu. Bir 
çeyre'k süren biı- 'tahkikat onla -
rm bu evde cturdukları netice
sini verdi. Hem bu. seferki tah-
kikat daha iyi l:CT netice vermiş
ti. Evde Juana yalnr:ı: dcğmti. 

Onunla beraber Emperyanın 'kr• 
zı, ve Rolamn babaıı ihtiyar 
Kandiyano da vardı, 

Müsterih bir halde lolcantaya 
girdi. Büyük i~ha il-e kamını 

doyurdu. 
· Lokantacımn adi Dir araba, 

bir ,briçka bulu.P. bulamıyac.aimı 
sordu, · 

rile beraber l O lar meclisine ve için faydalı olacak bir teklif tc 
cumhurriyasetine hucuma ı:eç- bulunuyorum: t::'vvelce ve 'Şim-
mck niyetinde olduğunuz ha- di olduğu gibi görünüşte gene 
her verilecek . .!sterseniz şimdi karı koca kalalım .. Yalnız be· 
öldürünüz .. Hay.di !. • nim pek muka.ci.!es olan hissiya-

Altiyeri bu sözlerle sarsıldı.. tıma te,cavüz etmemek şartiylc .• 
I:lini hançerinden indirdi. Nasıl razı mısınız?. 

Biraz geri çekildi.. Yıldırımla Al ti yeri solur git! cevap ve.r-
vurulmuş -gib1 kendisini bir di: 
koltuğa bıraktr.. Sonra birden- - Evet. 

· 0ıre fırlayarak kapıya koştu. - O halde siz de babam gibi 
Karanlık bahc;eyi gözden geçir yapınız ve bucada. !bit dakika 

di .. Kimseciklex: yo~t~··. • daha öurma~ız.. "''1 .. / 
Tekrar Odaya gırdığı l:aman , ,_, '.Altıycri, hayatının avuçlarJ 

tiddetl~ titriyordu, Lconora f lsindc bulundıiiu.nu h\sSettift 
baktı .• Bu sım kanst ncrcaen , 1 k:ırısınm arzusuna boyün eğ.dl. 
öğrenebilirdi. Mütereddit ve... l Leon:r, l:c:ndwni yapayalnı( 
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Son şans Çocuk bilme~esinde hediye ~azananlar 
7-1-939 tarihli bilmecemizin Cağaloğlu Himayeietfal So. ı. (Ba§ tarafı 10 uncuda) 

1869da 'frabzoo l 
cevabı ''Böyıe bir ÇOC\!k doğamaz. 10 - Haydar 44 ncü okul 5 _ B Mektubu bilyük b_ir yeis içinde o. 
Çünkü 1937 ıenesi §ASI ~8 gün. 360. kudu. V.e divanın üzerine yıkıldr. 

(Baş tarafı 11 incide) 
vardır. Bu otel, beklendiğinden çok 

konforu olan bir levantin lokanta -dür. Bin:ı.emıleyh çocııiun ya§ı da BiRER PAKET ÇİKOLATA KA Demek söylediği sözler doğruydu. 
hesap edilemez,, idi. ZAN ANI.AR: Tabii, böyle bir hayata tahammül dır Konsoloslıaneler, gemi acenta-

ALTIN UÇLU DOLMA KA • 11 - Turan öz~etin Unkapam e~ek kolay mıydı?w . . !arı, zengin rum ve ermeni tilccar-
LEM KAZANAN: Hac.?kadın, 12 _ Mahmu l F ::Y"'i • F akat Emanuel ege r ınad edıyor- !arın evleri de bu civardadır. Şeh-

Birinci: Seli;n Akyüz, ı 8 nci il. Şi~ii, 13 - Ş ükran Beşit:la~ ·~ö ea ~ad ece karı~ma iyi bir istikbal rin en temiz yeridir. Pazarları ve 

kokul. 
· · p~ t 1• t , 33 14 temın etmek içın bunu yapıyordu . yortu günleri, Trabzonun rumları 

yıçı, ~s a . u usu oı<. . -
BİR ŞİŞE BUYUK KOLONYA Gülçin Erkunt Hasfzrın arkası, Şerefi k cn?is! için değil, onun için ve ermenileri en güzel eavaplarınt 
KAZANAN: 15 - Liıtfi özin Emirgfin, 16 - kazanmak ıstıyordu. ve ziynetlerini orada teşhir ederler. 

İkinci: Nermin Tok, Balat 17 Şükrü, Sirkeci hoca paşa No. 12 "Bütün bunlan senin için yapı. Birkaç ağaç dikildikten sonra Trab-
numara. - Yurdagül Çevik Sirkeci Hoca- yordum Jeanne, §İmdiden sonra ni- zonun Chamııcs • Ely~s'si olmur;· 

BİRER KUTU B1SKUV1 KAZA· paşa, 18 - Ali Türkay Erkekli· çin ya~ıyayım?., diyordu. lur. 

NANLAR: sesi 724, 19 - Melek Şehremini nu meydanda birkar defa İran -Gayet metodik bir surette gaze- ıtJ " 

l - Seyfettin, Kumkapı O. O., Saraymeynaı Cad. 65, 20 - Giizin le kağıtlarını yırttı. Kapının, cam- dan veyahut içerinin muhtelif yer-

2 - Hayrünnisa, Kadirga ilkokul· Okay Tophane Kadiriler yo~u~u , !arın pervazlannr tıkadı. Şömineyi !erinden gelen kervanlan alaka ile 

3 - Leman Doğanay, 4 - Aydın BİRER PAKET ŞEKERLEME kapadı. Nihayet paravananın arka. seyrettim. Binden fazla hayvan, a
Güney, Pertevniyal lisesi, 5 - Fe KAZANANLAR: sına geçerek oradaki havagazının yaklarına köstek vurulmuş, yere U· 

Tit Yel M. K. P. Hatay dükkan 21 _ Burhan Be§iktaş 20 nci musluğunu açarken birdenbire gözü. zatıl an iple rin boyunca sıralanmı~
No. 2, 6 - Hügcyin Karagümrük okul 141, 22 _ Nihal Yüce Ka _ ne yerdeki ikinci zarf ilişti. Onu al- !ardır. Türk, İranlı, Kürk yahut 
Kafzade So. 13, 7 - Emin Meh· dr. Ala"kasız ala"kasız a"lı ve oku _ Ermeni katırcılar ve deveciler biri. 

d ·köy 11 nci okul 72, 23 - Cahit "' 
met Edirnekapı, 8 - Necdet :Fer

.ıan Zeyrek O. O. 135, 9 - Metin 

yiyecek dükkanlarından bu para 

ile karnımı doyuracağımı, bu para 

ile ı:ece bir yatakta uyuyabilece

iimi düıünüyordum. Sizin i~in 

bu on bcı Şiling ::ir hi~tir. Fakat 
bu altını hastahaneden çıktığ.m· 

d an beri benim için olan kıymeti 

ilzerinden heuplayarak 'kabul edi

niz: .• 
D~ktor, bir ıöz söylemeden 

Hellingi yemek •:lasına götürdü. 

O rada büfenin üstünde gayet bü. 

yük \re ıümü§le itlenmi§ bir vazo 
vardı. _ 

- S.. Tazoyu görüyor musu· 

nuz? B unu bana bir hastam hedi

y e e tti. En a~ağı bet yüz: lira kıy· 

m etindedir • 
Helling heyecanla mırıldandı: 

- tıte buna bir hediye denile

btlit ı .. 
Lineott penceresini açtı ve ı;ülc 

rek ilave etti: 
- İsterseniz: bunu ~imdi ıoka· 

i a atınız. Sizin yir_ml koronunu

ıun yanında bence bu vazonun 

lıiç bir kıymeti yo'ktur. 

*** 
Dok~r Linc.ct, bu hikayeyi da· 

lma heyecanla anlatır ve bu altını 

verd ifi zaman Hellinıin elli üç 

yap nda olduğunu ve yaptığı ame
l iyabn ıon derece ehemmiyetsiz 

J>j.r ıey olduğunu ilave eder. 

Ve sözünü §Öyle bitiıir: 

Şchremini Saraymeydanı Cad. 64. ılu. 
ne bağırarak, öbürilnü döverek, ka-

yI§lannı kasarak, yahut semerleri· 
~4 - Zeynep Uuzun Halilağa • 0 • Bu zarf direktör Merlindcn g e li- ni çıkararak, bfr merkebin boynu-
kak No. 10. 25 - Mahzade Zaim yordu. 
A::malımesçit 49, 26 - Soba Su

mer, 27 - Nezahat .... oşkun Beşik 

t-.. Kılıcali 9, 28 - İlhan Dilrraç 

Sutantepe Selvilik Cad. Şükrü Pa

şa köşkü 54.6 ı, 29 - Necla Kan. 

z;u Bakırköy, 30 - Halit Tosun 

Paket pcstanesiııcle. 

BIRER KUÇUK PAKET ÇtKO· 

LATA KAZANANLAR: 

31 - Hatice Moal Çcngelköy. 

32 - Fuat Binici Beyazıt 5 nci 

okul, 33 - Salih Sağlam Şehza • 

deba!ı Kadem mah. 13, 34 - Ya. 

şar Kurol Üsküdar 1 nci okul 355, 

35 - Behçet Baykut Vefa Esesi 

119, 36 - Süzan Fatih Demirhan 
18, 37 - Aliye Altuncu Fındıkuı, 

38 - Ali Yücel Galata Necatibey 

Cad. Karanlık han Sokak 20, 39-
Seho Moray Cağalcğlu Mahmu • 

diye Ca.d. 25, 40 - Armağar. 

Gökpınar istiklal cad. Banka ap. 7 
BİRER DEFTER KAZANAN • 

LAR: 

"Bravo! ... diye yazıyordu. Dramı

nız fevkalnde hareketli bir eserdir. 

Gayet iyi bir film olur. Hakkını hıf. 

zederek senaryo yapmağı üstilme a

lıyorum. Konturatı yapılmı~ adde -
debllirsiniz. Çarşamba gUnü yazı -

haneme uğrıyarak konturatı imza -
!ayınız. Hesabımıza mahsuben lef • 

fen size on bin franklık bir çek yol

luyorum . ., 
Parmakları arasındaki çek, ehem

miyet.siz bir kağıttı şimdi. Vah§i bir 

gülü§le güldü: 

- Hayat nekadar gülünç bir 

şey! dedi. İ§te üç saat evvel bizi 

kurtaracak olan para ... Halbu~i J e

anne beni ebediyyen terkctti. Ve İ§

te ben de ebcdiyyen gidiyorum . 

Divana yaklaştı. Yattı ve bire~ 

sonra derin bir uyku gözlerini ka. 

padr. Bu uyku onun ne zam:ından
beri istediği sükun ve istirahatli. 

K ARANLIK bir odada bir k:ı

dm, hıçkıra h1çkıra ağlıyor

du. Bu kadın istasyona kadar git -

tikten sonra trene binemeden geri 
dönmll§ olan Jcanne'dı. Yatağın 

üstilne atılıyor ve : 

na arpa torbasını geçirerek, yahut 

bir d evenin önüne bir kucak sa -
man boşaltarak hayvanlarının et

rafında gidip geliyorlar. 
Bu hRyvanlardan çoğuna rengl. 

renk işlemeli örtüler örtülmüştü. 

Takımlart, püskliller, deniz hayı:an

ları kabuğu ile yapılmış örgülerle 

süslenmişti. Hemen hepsinin boy

nundan göğüslerine çanlar, çıngı -

raklnr eallanryordu. 
Trabzon, d e niz kenarı Uzerine 

anfiteatr şeklinde kurlumuııtur. De 
nizdcn görünüşü çok güzeldir. De· 

niz kenarında parlak renkleri ile 
pitoresk evler sıralanrr. Arko.lann

rla portakal ve zeytin ağaçları ara. 
smda yarı saklanmış diğer yapılar 

görünlir. Yer yer, ye!!illikler ara • 
sından zarif mermer sütunlara ben

ziyen minareler yükselir. Gülen ve 

iç ac;an bu tablo ile eski Trabzon 

kalesi harabelerinin haııin çizgi.si 

bir tez.ad vücuda getirir. 
Şaı.·~:.a Doztepe tla~ı. deniz tarafı 

yardır, ııehre doğru hafif meyilli 
bir ııırt verir. Bu sırtta bir kadın

lar manastırı vardır. Eski bir abi
denin bakayası görülür ki Komnen

lerin sarayından kalmışmış. 

rünce onu sevinçle kucaklarken 
mUthiş şey aklına geldi ve: 

- Koş, koş, dedi. Aç pencerele

ri. Sen gittin diye ben ölmek iste. 

dim. Gazin musluklarını açtım . 

Türk Trabzon kale içidir. Şehrin 

garbına dilşer. Kale duvarlannda 

otlar ve ağaçlar bereketle fıı;kır • 

mıetı. Hristiyan mahallesi, evleri -

nin mlmart gtlzelliği bakımından şa

yanı dikkat değildir. Yalnız Trab

zonun başlıca çarşısı hristiynn ma· 

hallesindedir. Bu çarşıya ilk giri -

şimde, görerek §aşırdon. Evvel& A. 

vusturya ve İsviçre pamukluların -

dan, çuhalanndan ve oyuncakların

dan b~ka bir şey bulamadım. Bu 

pazarın gizli hazinelerini birçok ge
zintilerimde yavaş yavaş keşfettim. 

lranın, Horasanın ve 1zmirln en 

güzel halılarından, HalE)bin, Diyar

bekirin, Bursanın en güzel kumaş

larından, en ince v a nefis telkari iş. 
Jere, ı;ok pahalı kıymetli taşlara , 

antika si!Ahlara, edvarı kadime -
den kalmış paralara varıncaya k a

dar, ne istenilirse bu çarşıda var -

dır. Fakat Bitpazannın kUçük lo§ 

dükkıinlannı ve dar sokaklarını a

ramuını bilmelidir. Bitpazar mda 

dola§Rn telalltı-llar satılan eşynnın 

son fiatını bağınrlar. 

Baaıbo~. haylaz bir adam için bu 
pazar ne güzel bir yerdir. Orada 

ah~ap bir dükkancığm içinde, dük· 
kin sahibinin hiçbir zaman bana 

ikramını unutmadı{;'? b ir nnrgile ile 
bir fincan kahvenin arasında ne • 

kadar iyi vakitler geçirdim. 

Anadolunun muhtelif ırklardan 

tüccarları arasındaki karakter fark

ları pek canlı olarak görülür. 
Türk ciddi ve sessiz, çubuğunu i

çerek müşteri.sini bekle r. Müşteri 
alacağı şeyi elinde c,·irip çevirdik

ten sonra de~erinl sorar. DUkkan

cının ağzından bir rakam dUşer. Ar

tık pazarlık etmek faydasızdır. Bü. 

tün sözlerin cevabı, dükkancının 

a,ağıdan yukarı bir baş hareketi

dir. Bu harekete dilin damağa ça rp 

masından çıkan bir ses eklenir. 
num ile C'rmeni t'>m:ımcn baş -

kadır. Müşteriye seslenirler. Esva

bından tutup çekerler. Bir lfı.f sa

ğanağına tutarlar. Ona en yumu -

şak kelimelerle 1 hitab ede rle r . 

"Kard~lm'' derler. ''Ruhum, dos • 

tum" derler. Ve gösterdikleri ma
lın iki misli değerini isterle r. Bu • 

nunla beraber ermeni tüccar rum

dan daha ağır ve namusludur. 

Trabzonda pek çok olan lranlı be 

tlrgftnlara gelince: içlerinde bazı

ları Türklerin meziyetlerile hristi

yanlann hilekarlıklannı birleştir • - tıte b en bunun iç:n gemicile. 

t in bu ilcrlemi~ yaşlar:ı kadar mu 

hafaza ettikleri çocu~ safiyetin~ 
v e ahlak kudretine, enerjisine hay

ı-anım. 

41 - Erol Ayazpa~a İstanbulpa 
las 23, 42 - B. Çağlı Samatya M. 
M. Cad. 52, 43 - Enver Oltuota
sı Kumkapı O. O., 44 - Turan 

Yenimahalle Pazarbaşı 57, 45 -
Azmi Kamil ı nci okul 2 A 59, 
46 - Mithat özcan Denizbank 

atelyesinde tornacı, 4 7 - Ömer 

Ersun Ebfüısuut Cad. 31, 48 -

Osman Nedim Akkuzu, 49 - Ha

miyet Arat Kasımpaşa Dört kuyu 

50 - S . Banu Beyoğlu O. O., 51 

- Aysen Göktepe Bo~azkesen, 

52 - Ali Ertür!;: Beyazıtta De • 

miröz apartman üçüncü katta :3 

53 - Rıza Uzunyusuf. 

• - Affet. Affet beni Emanuel di. 
yordu. Mektubumu okumadın değil 

mi? Deli gibiydim. Ko~laca~ımızı 
duyduğum znman çok müteessir ol

dum. Buna tahammül edemedim. 

Bir dakika cesaretsizlik gösterdim. 

Kaçtım. Fakat görüyorsun, yine 

döndilm. Hayatta daima senin kann 

kalacağım .. . 

Emanuel do~ruldu. Tamamiylc u

yanmıştı. Karısını karşısında gö -

Genç kadın güldü: mi§tir. Karakterleri uysal, tavır ve 

- Gaz mı? dedi. Fakat sevgili hareketleri .sevimli, dudaklarmm 

kocacığım. Gaz parası vermedi~imiz üstünde daima bir tebessUm var • 
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hissettiği zaman derin bir nefes 

aldr .• 
Yoruldufunu ~imdi anlıyor

du. Fakat daha yap lacak b ir 

çok işleri vardı.. Binanın üst 

lcatır:a sıktı .. Oda kapısını aça· 

;rak: · 

- Rolan artıt: serbestsin! 

dedi.. 

Ro!Yn kend:sine h :tap eden 

.kadına baktı .. O bir hayli değiş

miıti .. Bununla bera ber e. ki 

ı; üzclliıini muhafaza ediyordu. 

Kentlisi.1e perestiş edercesin: 

m eftun olduğu bu l:a.dının b ö y

le his&iz bir halde d:ırması o: u 

çok üzdü .. O , kendisini dizleri

nin dibine atma"k :r · n ki:i ü!: b:r 

iprctini i>ekliyord.ı. 

Rola ı d ii~ür. :u. bu ç -::cul.luk 

olurdu. Böyle hare1::et etmeme· 

liydi.. Lc.:ınor nihayet kcn JLi
n e h iy:met etrdş bir kad nt'ı .. 

,Vene:lil: zındr nlann/a inler . 

lcen, bir an b:le 'kendisini dü

tünmemiş, a ş"l;ını hi; e saymış v . 

bir ba~kasının kollarını atılm•§

tı .. O artık e ~ ki Lconor değil eli. 

O artık bir başkas nın karısıy

dı .. 
Konuımaıu, serzenişleri neye 

yarardı?. 

Hi~ bir ıey ıöylemeı..neli, ma· 

.r.iy e a lt hatıraları canlan.dırma-

malıya.... 1 
önüne bakarak Leonoru .se· 

Jamladı. ZL'hiren metanetli r.:J
rülen bir sesle: 

- Allaha ısmarladık Leo -

nor 1 dedi. ı 

Aşağı indi ve bahçenin ka .. 

ranlıklar na cialdı .. 

Le : nor da arkasından çek 

durmadı. Şaşkın bir haldey -

di.. Işığı s<inciürme.:lcn, kapıları 

kapama~an sGrül:lcnir gilıi 1.1-

t iyerinin sarayına gitti. 

İlk iş olarak Eır.peryanın bağ· 

hrını çözlü, onu kapadığı c~a

dan çı!;ararak: 

- Gidini:: !. de~i. 
Yalnız knldığf zaman cl' cr i · ı 

g ;;1sün: La·prak kalbin=n ç r · 

rı:ıtt :::ını d~t rtlurmıya . hıgkırı":
lar ::u yenmiyc c;alı;tı .. Muv~• ·.,•: 

c'ama:iı .. Kend:sini · ot'asına k"' 

caı; g : t t!g i haı:e - yatağına b'1e 
atı'llı~·a r ,k, yer.:cld halı Uze ri c 

yıkılarak l:.:tılırca:ına ı?ğkmı: a 

b~:ı.. •·. 
- u --r ~ ~'-c~-ı: "':l· ... ::eni Cl~ --

f.tme:n"ı u iyc ;nliyordu. 

:r.at::n ev den çıkınca kenC:isini 

fi da . la r ar1.ası r a saklam ş. Le

onorun çı!::ıp gitmesini beklemı-:

ti. Lconor kapıya yaklaştığı sı .. 

rada gene önüne geçmek ve ko· 

nuşmak arzusuna kapıldı. :Fa. 

kat bu neye yarayacaktı?. Aı 

e vvel konuşmamıya karar ver • 

inemiş miydi? 

için onu bu sabah kestile r. dır.,, 
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Du düşünceyle uzakla§tı .. Tam 

bahçe kapısından çıkmak üzere 
iken kendisine bir gölge yakla~

t ... Tehdit dolu ve boğuk bir 

sesle: 

- G ene görü§cliır. sinyor 

ı:arı:iiyano ! dc:ii. 

Rolan cevap verme.eliği gibi, 

g c ::eni.1 kar:ınlıklarına dalan bu 

a :amın üzerine de yürüyeme

di .. 
Leono;run. Altiyeriylc evlen -

mi~ olduğunu ihtiyar Filiptcn 

il1: öğrendiği gün nasıl sabahla

ra kadar dolaş.nı:ısa, bu ;ece d: 

<:, 1! yaptı. 

P.ıhtımclaki İskala Brinonun e. 

v"ne ancak sabaha kar~ı gide -

l ·1di. Iskala Brinoyu kendisini 

bekler bi r halde buldu. Rolan 

(;1kin ve hiç bir §ey olmamış gi

b i ;;örünmiye çalı'Ştı. Bunda mu

vaffak c!;:ı oldu. 

! : kala Erino : 

- Emrettiğiniz ar!:aC:a~hr, 

lrn a1::şam sizi Olivolo adasında

ki evinizde bckliyecekler, dedi. 

- Zahmet etmesinler ... Ken. 

<lil:rile ancak Karama~arada ko 

nuşabileceğiz. 

- Ya yapmak mecburiyetin~ 

de bulunduğumuz işler ... 

- Onları da bilahara düşünü

rüz. Şimdi sen &it arkada~lara 

ıekiz gün sonra Karamağarada 

bulunmalarını tenbih et 

- Şu halde bu sekiz günü 

ben, Mester kasabasında geçire

bileceğim. 

- Evet d : stum. İstedikleri • 

mi yaptıktan sonra Mestere dö

ner ve kızını görebilirsin. Gemi 

ile hareket edeceksin. Önce Pi • 

yav derbentlerine gideceksin, 

Sana şimdi yazıp vereceğim 

me!;tupları arkadaşlara \'l .cek

sin. 

Rolan bunları söylerken ya -

zacağını söylediği mektuplan 

hazırlama~a başlamı§tı bile. Kı

sa bir zaman içinde altı mektuı> 

yazdı ve Iskala Brinoya teslim 

c~ti. 

lsl:ala I:rino, en az i:ç güni:n i 

kızının yanında geçirebileceğini 

cl:.işünerei< sevincinden kabına sı 

f amryordu. İki saat sonra, Isk~:ı 

Brino limanda kendisini bckliyeıl 

gemiye varm ş bulunuyordu. 

Gemi o gelir ge1mez demirini 

almı~ Devera ve Karamağaraya 

do1:ru yol almıya başlamıştı. 

- 34 -
1'.lesterdeki K üçük E v 

Olivob adasında evin bahçe. 

sinde, R olana, tehditler dolu hi. 

tapta bulunan m eçh ul a.dam li .. 

mana doğrulmuştu. Orada basık 

bir evin kapısını çaldı. Kapı Ö· 

nünde, insana manasız görümm 

bazı ipretler verdikten sonra • 

lcapı açıldı. Lo~ça bir odaya &it:·, 

ı:-Jl~f:J 
2G - 1 - 1039 PO~ 

ıs.s 

35 Tilrk mii ziği: 1 - o;~•Ô 
g!'ılı pcş rc,·i. 2 - Sc ;ıc 
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J82.~~.,. e~rediyor : 1 
ile.'. kurt Ulu e ınnde \ elbiseyi uzun uzadıya tetkik etti ; 
~ lltli'otıunuzınası .. Evet.. sonra bir sigara yaktı, bu güzel 

loı.. •· !ltııııan-u ? • Beı ınctre elbisenin ötesini berisini sigara ile 
""q~ a..L ,,a §ı§e · • 

llıttr, ""Qllcsj i . 5.1 sesı.. tutuşturdu, yanık delikleri aç~ı. 
llıttt, 'lca Çın ttıi? Peki. Sonra elbiseyi çıkardı. Adi bir pa. 'ibl)c ıcstıı~ sesler.. çavra gibi ezdi, bir fuçuya attı .. 

~İıı ~et.. 13ij~.. eş metre E!bise oradan tamamile eskimiş 
· · llli istiyor Lin bunları yıllarca giyilmiş bir halde çıkm:J-

. sun uz? Pekı' t 
• L 

'tiııdtıı ~clcfonu 'k Gazeteci, hiç anlamadığı bu i~ir. 
t: lgıl açık k apayınca aslını kadından öğrendi: 
8iı ld alan gaze- - Yaptığım İJ çok basittir. 

>ll>ıyOr 'll elcnıek Yıldızlar dilenci rolleri falan oy -
•un1ız Öyle ya~ar ~ibi narken eski elbiıcler giymek istc-

lır nu? dıye miyorlar .. İğreniyorlar. Binacna -
liİQ ~ bir f leyh yeni elbiseleri deği§tirmck la. 
ltı ~le c~tkla.. Ekmekçi zımgeliyor. Ben burada bu İ§i ya. 
~Üıtııcri ele Pİ§İrir., Ben- pıycrum. 17 aenedenbcri... Artık 
~ tihı tııa~:k. halindedir.. bütUn sanatkarlarla senli benli 
fiL ~r 

1 
nıınde 40 000 konuşuyor, ıakala§:yorum 1 

~ ea fil • ' 
6ıı. . !tni Çık ~ ını vardır. 
. l>a~~ııı l}'r bgı Vakitlerde 
~t b ı ses h Ilı." azırtıyor 

ı:.Un İ§' • '1· ı Stokçuluğa 
8iıı lf 'Yrıh • 

tı... . tken -Uh· 
ta... ""'Cıbı;1 • ... cndis · 
··ıııt'- ıo n •ih · · d 111 iıtc ıru ınutfa _ 
il. lllez ın· . 

' ısıniz? Di-
ı._ bu ttltı·r· --er" . l ı kab 1 
"·· 

1ilıirti u edin-
"tlt"' ttıutfak . • 
l~ ıe titrı " ısmıle 

~~- ~~ ı er. 
"ili ! Ya§'nd 
ld~ Rtııç bir la a bir ihti-
bi . letdtn kı zı 80Yınakla 

t 'Ptlc tlbi ıı ıoydu, gilıo:el 
se giydirdi. Bu 

Davet 
Pertevniyal lisesinden yeli~enltı 

kurumu başkanlı~ından: 
Kurumumuzun senelik kongresi 

3·2·939 cumartesi günü saat (15) 
de Aksaraydaki Lise binasında ya
pılacaktır. Bütün mezun arkadaşla
rımızın gelmelerini rica ederiz. 

1 
DOKTOR • OPERATÖR 

Hamdi Bako 
Pazardan başka hergün 14 den 

119 za kadar Bakırköy Osmanlı 
bankası apat. No. 5 

nA mm - ARşam postan 

~. , • ' • ~ ' • ltı a ' • • ' .. a.. . . "'I 

Türkiye Cumhuriyet M~rkez Bankası 2• ı 1 ı 1939 vaziveti 
AKT l F 

Ka.,a: 
Altın snrt klogrom\7 lôJ 898 2 t.136. 709,32 
Bıınknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahilıltki MııhaMrler: 

Türk lirnsı • • • • • • 

llarirteJ.:l Mııhnbir/er: 

20.üt0.586,-
1.291. 7!?S,30 

öl0.0S4.0Z 

Allın: safi klisram 9 Q;it G14 1 2.736.038,3.S 
Allına tnlı\'İJi knbil srrhcsl 
dövizler • • • • 
Dığcr dövizler ,.e borçlu 
klıring b:ıkirelerl 

fla:int lalıvillui: 
Deruhte edilen evrakı nnk_ 
cliye k:ırşılığı • • • • • 1 

Kanunun li-8 maddelerine 
tcvfiknn ll:ızinc larnfıııdıın 

6.150,0t 

f>.J ı 7.410,57 

58. 748.;)63,-

,·aki lcdlrat • • • • • • l 6.00 ı.121,-

Stnrdc.t cii;dunı: 
ll:ızine honol:ırı • • • • 
'ficııri seneller • • • , R 3.402.0:'>3,-

Esham ue tah11ll6l cü:danı: 
(Dcrulııe l·<lilcıı evrakı mık 

Al liyenin karşılığı esham Ye 
tnhviHlt ililınrl kıymelle 4 

B · Serbest csh:ım "" tnhvilAI: 
Avan&lar: 

Hazineye kı~a \'&deli avans 
Allın ve döviz üzerine 
Tahvil~! !lzerinc • • 
Jli~~cclnrlar • • • . . . 
Muhtelif • • • • 

O.Dt 7 .688.30 
7 .543.044.27 

143.3:'h'l,13 
7.8D7.877,7ö 

1' tkıln 

Llı'a 

45.o:w.os:ı,6: 

" 
lH0.084,0~ 

21 .8.J9.::mo.~ 

142.74 ı . .ıt2,-

8.'J.402.0;""'3,-

48.460. 732,0(i 

R.0-U .430,SS 
4.500.000,-

12.628.312,0C 

368.00:3.630,56 

PAS 1 F 
Sermaye • • • • 
ihtiyat akresl: 

• • 

ı\dl ve fevknl:'.ııle • • • • 
lhısust • • • , • 

Tedavüldeki Ranknnllnr: 

2.712.231,11 
6.000.000,-

>erulıte edilen evrakı nakliye 158.748.563,
Knnunun 6.8 ıncl nıadlle-

lcriııc tevfık:ııı hazine lora. 
fınılon vokl tcdiyul • • • 16.004.1 :?l ,-
l>crıılıte eılılen evrukı n:ık . 

dıye lı:ıkiyesl • • • • • 142.744.442,
KarşılıAı tamnmcn altın olnruk 

ıliıveıen ted:ı\· üle ' 'nzedllen 10.000.000,-
Hccskoııt nııık:ılıili ıl:heten 

tedn. \'nzerl. • • • • 

1'iirk lirası Mel'ılııııtz 
/Jöııi: Taahhücialı: 

. . 43.000.000,-

Altına ıatwili knhll ıllh·lzler 3.1:;2,71 

Lira 
15.000.000,-

8.71!?.23.J.tı 

204.744.442,
~0.7 40.169,20 

Diğer dö\•İzlcr \'e ıılacaklı 22.720.957,89 
kliriııı: lı:ıkiycleri. 22.";J 7.804.G~ 

Muhtelif • • • • • • 60.l<i8.83G,86 

168.005.639,56 

1 Temmuı 1938 tarihinden il ibaren: İskonto haddi o/o 4 Ait ın ii1erine avıın~ % 3 

• <ı • c • ı. <- • ., • ·r "' ( " .•. ~ •. "t,';J"·. • • • . • ' . 
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. 
Aksınk, öksürük, burun akmasr, düşkunlüı<. 

tehlikesinin yanılmaz haberciler( ötdüJunubilmiy~rmusunuzr 
Grlpe karşı kcf'jmak · için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? 

Grip. soğukalgmlığı ve atrılara karşı en emniyetli ilaç budur., 

'l'' Ut cad<fesifli 
~aıllc laııuri n Yeni Parke ta 
t\ ~rı ıı 

't tıf~, ~ liasırcııar 

ısrarla 

- . 
PIRIN 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. • 

~ . . 
Her şeklin üstündeki E0 markası aldığınız malın 
hakiki oldutunun ve iyi tesirinin earantiıidir. 

896,59 67,25 

Göz Hc!t:mi 
Or.~Ukrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniyc ca<l 

No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmarı 

~, tadde· 

s~ ltaı 'l'atlıka 1185,77 
ı. •. t~cla dırırnıa Ynak ve Ku-

ı Şcrdfettin apartımanı. 

88,93 ,.,, ,,. 
"'llC!ı"-... rnuteseıı ~nın taınin 

~~:il\ıtı larnit~ SOkatı bo- 1302,26 

k~l'i Saray ... rı 
-'<1(1,ı. ' "'eYd:ı ... 

97,67 
GöZ HEKiMi 

661,36 49,60 

Cin.Ji Mikdarı Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı % 7,5 te. Teslim mahalh Eksiltmenin 
Kr.Santim Li. I~r. Li. Kr. Şekli Sa~ti 

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

" 15.30 
,. 24000 ,. 7.- 1680. 126.- !zmir Fab. Açık ıs.-

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatınız için 95.000 kilo 
ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin ~artnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında ya-

• 
zıh usullerle satın alınacaktır. 

.. 
2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarmda göst~rjlmi~tir. , • 
3 - Eksiltme 6-2-939 tarihine rastlıyRn Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba. 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen §ubcden alınabilir. 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vecıaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzu \'eya b:ın'ta tcmiMt mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha. 
le saatlerinden birer mat evvcli"lc kadar yukrrıda adı geçen Alım Komisyonu Backanlığma mak
buz mukabilinde verilmesi ac:ık c?:~iltmeve icıtirnlt ctnı P'< iste •en'erin ve milnal(aaa için 1avin c. 
dilen gün ve saatte % 7.5 güwnmc paralar:j·lc birlikte komisyona gelmeleri iltın olunur. (420) 

Dr. Hafız Cema 
Dahili ve mütehassısı. 

tstanbul l>ivanvolu. 

No. 104, 1 el: 2l398 

~;;;;;;;;;;;;;-·~~~~~~ 

Zenqin müka~ıl 

193~ 
1 

VAKiT 
müsabakas1 

En çok hangi şar!::ıyı 

beğen;yorsu:ıuz? 

Birinc:ye bir 
Radyoı 

• • 

J - tu~rmHn r .. •."" :~-; Errut Depo::mıCla f'\rtn:ıme .;e 
ptl'j ... i mn . il::n"e y.nU.:n y:ıptmlcı.cak ahşap iskele in::;aatı açık 
eksi!tmey~ konn1u"tur. 

II - l{c:if beleli t2:;:;:;,(j1) lira ve muvakkat tc~inatı 
(21! r5) lir:-C:xr. 

III - Eksiltme :30-1-9~:9 tarihine rasthyan pazartesi günü . 
saat 14 mı.bat:ıst':l Leva.,ım ve MUbayaat Şubesindeki Alım Ko
m syonund:ı :,•a?Jlaca·:tır. 

IV - Şt>.rt..,:ııne ve proje~er 15 kuruş bedel mul::ı.bi!inde sö. 
~'.j ge~en şubooen alınabil'r. 

V - Eksiltnıeve içt'rak etme!~ !EtcyenlC'rin fenni evrak ve • 
veq:ıiki !nhis:ı.r!nr tn~-ıat şubesine i'_raz e~i!relt fenni ehliyet ve 
ckıdltıneye lş~ir~k vesikası almaları l~zımd r. 

VI - İstekliler kar•unen ı·erdilcr'nd0n arıııılan ,·csaik ve 
3 7.5 güven:ne paralariyle bir!i':te ck"iltme i"in tnvin edilen 
j;i.in ve sa'ltte yulı.nrıda adı geçen komiRyona f;elmclcı i jl5.n olu. 
rnır. (25'j) 

* • • 

T - Şartnamesi mucibinrc maateferrüat bir adet buhn.r k:ı. 
zam kapalı zıı.rf usulile eksiltmeye konmuştur. 

IJ - Muhammen bedeli sif İstanbul l!:.500 lira \C rr.u,aklmt 
teminatı 937.5') liradır. 

"Ol' lJ "'" SOkağı-
t:.~ ~SJrcıba 
"""1.İ ııı 501 ti, ~ağı adi 

~dırı: ~Urttu 1188,0 
tj ~l' s· İaıniri, Park Yokuşu 

531,30 39,85 

89,10 

~~·si~ur;~ı~~~~e~Y:a1r~a- 1 
Tafsilat için yarınki 
V akıt gazetesini oku

bap caddesi No. 10 Urfa apt. ,,1 
Tel: 4155S 

yuunz 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

l 

III - E!;:siltmc 14-3-939 tarihine rasthyan sah günil -sa::.t 
l5 de Kabataşta Levazım ve MUb:ıynat şuti:sindel:i Alım Komis. 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen eube. 
deı. alınabilir. 

• ıfa SOka 
k~ -.ı.... ~ı IO~· 1412,?1'1 -.~"'Ol' , ~ınin ta- _., 

~ı\tf't..:ı • · ·•uıve .. ı. 
't , tri 'll\Öy lllaına 

llııı 'd ~-
1t, 1~~~: ~~~İf betıeııer· 2721,23 204,10 
~ıı , 'ltlıJ evraın ı Yazılı i 1 

~ıuili .. ~r 2490 1 e §artna ıı ~r ayrı ayrı açık eksiltmeye ko-
"'IQerı aı sayılık nıelerı levazım mu"d" lm~ilnd -rlil a<:ak anunda . . ur "'6 e go e-

hırı fen ehJ· }.azılı ~esıkadan başka Fen işleri 
1 )'et vesikalarile ve hiazlannda gös· 

10,92 

919,51 68,96 

terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-2-939 cwna günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. . . "' 

Keşif bedeli 771 lira 58 kuru, olan Sultanahrnctte Na~dlbent soka
ğının adl kaldırım tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakilt' 
~artna;nesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lste!diler 2190 sayılı ka· 
nunda yazılı vesikadan başka bu işi yapabileceğine dair Eminönü Baş· 
mühendisliğinden alacakları fen ehliyet vesikasile 57 lira 87 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10·2·939 cuma günü ::aat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

V - Eksiltmeye girme: isteyen firmalar mün k~a tarihin.. 
den nihayet bir hafta evvel:ne kadar !iats;z te::liflrrini Inhit:ır· 
lar Umum Müdürlüğü Mt:.s~~irat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın bir vesiltayı eksilttne gü. 
nilr.den bir gün evveline kadar lllmaları lazımdır. 

Vl - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, ka. 
nuni vesaik % 7,5 güvenme parası veya banka terriııat mektu. 
bunu ve mlinakasaya iştirak vesikasını ihtiva. eeece·~ olan l:rpa. 
b zaıflarıru eksiltme günü en ge" saat 14 e kr.'':ır yul:nr iı. ~ lı ge
çcm komisyon bnskanhğına makbuz rau!:a:ıilintle vcrme:cri füln 
olunur. (591) 
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SfFA\..IN ·' 
Nn16- Grip- SouJ 
At1,ın/'11"11 ~ a,.~J 
S ı1r•h 11/J.İ 'korvr. 

Baş - Diş - Grip ve Bütün 
Ağrıları Derhal Geçirir 

Takllt lerlnden Sakınınız. t - 12 ilk 
Ambalajlarını Israrla isteyiniz. 

teıiri kat'i, alımı kolay en İyi 

zanelerde bulunur. 

:::: Birinci smıf oprralör • • 
Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar idarelerinin 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. Dr. CAFER T . .\ YYAH f. 
:s 

Parls Tırı•faküllesi mezuna. U 
Umumi Ye sinir, dimağ cerrahisi:: 
ve (al.:ılın DQğuıı'i) nıV,ıehas~m H 
Erkek \"e :kadın amcli~allnrı, di·:! 
ınağ, ve e~telik: (yüz lıııruşuklu·U 
f;ıı, meme karnı arkıkhiıt ,·ri: 

aol-' 
Dattanlye, yatak ve yatak c;:arşaflnrı, yastıklar ve yorı 

her nevi so!ra takımlarının binlerce çeşftıerini ~ 
Sultanhnmam llur a Pazarı Jln nrı Hdsniidc görıned 

çirkinlik) uıelh:atlArı. ~ 
' HerE:ün sııb:ıhları !; 

1

1 1 Muayene 8 den 10 ı kaıt:fr )fec·ı 
canrn, Beyoğlu Par.ma~kııpı Ru·_ .. i .. 

1 :: melihan No. • • !! •• 1 IO 

1 unm:um::r.r:ıı:::ıu:::n::ma 111111: 

1 
! 

G ayrimenkul· satış ilanı 

1 lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

l Bayan :Naimenin 20233 he~ap numara~ile sandığımızdan aldığı 
• (1000) liraya karşı birinci derecede ipotek --Iip vadesinde borcunu Yer· 

\ mediğinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 
mcı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması icabeden eski 

Şehzadebaşında Emin ı. 1urettin yeni 'Baöa Hasan Alemi mahalle~i
nin Şehıadebaşı tramvay caddesin&~ ~i 257; 2~9 .. 261, numarataj .207 

209, 211 kapı numaralı altında (2) dükkanı olan kagir bir evin tama

mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (240) lira pey 

akçe"i verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmis bütün vergi !erle belediye re.simleri \'e vakıf ica· 
resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~art· 

name i 19·1-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hu
kuk işleri servh;inde açık bulundurulc.caktır:Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu izahat da şartnamede ve tal6p do yasıpda vardır. Arttırmaya 

girmi~ ol:inlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak· 
kında her ~yi öğrenmiş ad ve iti bar olunur. Birinci arttırma 13-3· 

939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kAin sandığımızda 
saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil· 

mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimen
kul mükellefiyeti ile sandık alaça.ğım .tamamen geçmiş olması şarttır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 3(}-3·939 ta-

rihine müsadif pe~mbe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttır· 

ması yapılacaktır. Bu arttmna~1a gayrimenkul en çok arttıranm üs· 

tünce bırakılacaktır. Haklan tapu sicı1lerile sablt o1mıyan ali.kadar

lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masari

fe dair iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

------·--------........;..-=== mlisbitelerile beraber ôairemiıe bildirmeleri !Azımdır. Bu suretle !Wda· • _, 
ncabıtlaa gün <dle ~ Devlet Demiryoi1ar1 ve Liman1arı 

işletme Umum idaresi ilanları 
2490 sayılı kanunun 46 mcı maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 

ayn ayn pazarlıkla: 
340 -det 0,82X0,36,022 eb'admda granit başlık taşı 
30 adet Fridman yağ pompası silindiri, 
Satın alınacaktır. Pazarlık 30· l · 939 pazartesi günü saat 11 de Sirke· 

cide 9. işletme binasında Satınalma komisyonunda yapılacaktır. i\'u· 
muneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere komisyona müracaat edilme
si. (589) 

ı . bildirmemis olanlarla liiikları tapu !!İcillenle sabi Oimfyan1ar sa
tış bedelinin paylasma ından hariç kalırlar. Daha fazla malumat al· 

mak istiyenlerin 937- ı fa dosya numarasile sandığımız huklık i~le· 
ri ser\'isine mürncaat etmeleri lilzumu il!n olunur .• 

* ** 
DİKltAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek is· 
, tiyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne i göre kolaylık göstennektedir. (573). 

f BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU)] 
Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 11 kntlnr; nkşaın

lıırı 17 den sonra LlılPli Tayyare 
Ap. Daire 2; ?\o. 17 de hastalarını 
l.:abul eder. {1'tlrfon: 23953) 

-.... 

~ . ---

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
w •-!SE...S- 0 

T. C. 
ZiRAAT BA~KASI 

Dr. lrf an Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si kartmnda eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son· 
r.a 3 ten 7 ye kadar. 

' ... Dr. Hilmi Koşar ~ 

1 
Haydarpata h-,tahaneai züh
Zührevi ye mütehassısı has 
talarmı öğleden sonrala 
n AGACAMll karşısı Ahu
dudu S. No. 1 re kabul eder. 

Yavuz Sezen 
Diplom 'Ferzi 

Hakikt tek kostjjmUH.: ln~iliz ku. 
ma$11iü!!:R'ıu: gelm1,ıir. - 113 Htuoiilıı 
ParmaJ.:Jc11111 Gayu.l Apl. Tilrk Foto 
eııı ıUtfüıdı. 

kaş~ aıı naı·onnnr 

. ' . ıııttlıfl 
Kansızlık, kemık hastalıkları, dımağ yorgun ııarf 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara 

ı1 
K U V V E 11 Ş U R V JJ 

ViTALi~ 
H • b"l · · d • bud\lt'• -~• er annenın ı mesı ıcap e en bır kuvvet §Uru s1iIY 
rmıza YiT ALIN kuvvet ıurubu vermekle onıatı 

büz ve ne§'eli yetİ§tİrirsiniz. ıJ 

VITALIN KUVVET şVlltJS 
jlı~ 

Mektep çaiındelci ~nçlerle emzikli kadın veY• 
hayati kudre t ve kuvvetlerini arttırıt• 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESf 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Türk Hava Kun..1111~ 
Büyük Piyana~,,. 

Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 ~~41~ 
BUyUk i kram iye 50,000 il biıı. 

. B~ndan başka : 15 bin, 1.2 hi?, t t ~ 
, ıkramıyelerle (20 bin ve 10 hın) Iırab tf. 
mükafat vardır.. . . .b111at e 1 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etıneY1 1 git1"
1 

Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 


