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lngi liz Nazırlarından biri diyor ki : 

Her ihtimale karşı 
hazır bulunuyoruz 

Fakat akit selimin galebe çalacağından henüz 
j ümidimizi kesmiş değiliz! 

ispanyadaki ıtalyan ı Dün Musolininin önünde Fransa 
başkumandanı aleyhinde nümayişler yapıldı 

Musollnl tarafın-
Roma, 27 (A. A.) - Havas a. bir polis mUfrezcsi, talebeyi dağıt. 

d 8 0 t e rf f et t f r IJ d i jansmın muhabiri bildiriyor: mıat1r. NUmayiş~iler bundan sonra 
Paris, 28 - Roma ve Ber)inden Birkaç yüz yüksek tahsil talebe- Venedlk meydanmda toplanmı§lar 

gelen haberlere göre Musolini tspan si ve meklcbli sokaklardan geçmig. ve "Kor.sika kimindir? .bizim,, diye 
yadaki ltalyan gönüllülerinin ku- !er ve Fransız sefarethaneslne bağırmı§lardır. 

(Devamı 5 incide) ~aklaşmak istemişlers 3 do kuvvetli (D.cvamı 5 incide) 
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Na~BERPonu 
için cesetler yüzer yüzer 

Müsabakamıza iş- Rıfat n,.az 
Sayfadır Çukurlara dolduruluyor İstanbul Belediyesi Reis mua .. t lı.1.; 60 .. 18 
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tirak ediniz ve ku- vinliğine tayin edilen A,kliisar 

Ponlarımızı topla • Santiago, (~iti) 27 (A.A.) - 7..el neticesinde 30.000 kişi ölmü~. kaymakamı Rifat Ye11:.ı ,dün it'f.C 
maya başlayınız -....-.~~lllllılllllllı._ zele kurbanlan hakkında yapılan 50.000 ki~i yaralanmıştır. şehrimize gelmiş ve bu sabah ye~ 

-VV'Y""""""""""""V'VV't.ı~~· yarı resmi tahminlere göre "felaket (Devamı 5 incide). vazifesine ba~lanu~tır . 
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Bulgarya 
Yazan: N O~aıme©l@l un Naz.lif 

Bulgaristan .krallığmı Ankarada. KCl!ıışumuz Bulgaristanla millet-
tem.!il eden orta elçi Dr. Kristoff, çe ve devletçe münasebetlerimiz 
Tilrkiye Cumhuriyeti ile mümessi- samimidir. Fakat efkarı umum.iye
li bulunduğu devlet arasındaki mil- İniz, oradaki Türkler hakkında ın. 
naıtebetleriıı günden güne iyileştiği- yık okluğu şekilde tatmin edilir.se 
ni Anadolu ajansı vasrtasile bildir. bu münasebetler çok daha samimL 
miş bulunuyor. S. E. Dr. Kristoff- leşebllir. Yoksa vaziyet, "politika
un bu teşhisini tekzib etmeğe gö- Iarı beynelmilel münasebetlerde 
nill razı olmaz. Hele Atatürkti kay_ barışın ve adaletin muhafazası gi
bettikten sonra, "çok elim bir su- bi yüksek bir fikirden mülhem olan 
rette mtiteessir olmamıza rağmen, iki devlet,, arasında vücudu tabü 
yarının vazifesi önünde bir dakika olan bir "iş birliği" ne inhisar eder. 
bile tereddtld etmeden disiplin ve Acaba S. E. Dr. Kristoff'un ulaş
ittifakla yeni şefi.mlzi bulmuş,, ol- mak temennisinde bulunduğu mer
mamızm, ve "gerek kliltür ~erimi- hale bu mu? 

ze, barış davaı?ııza. gerek yakın ve Beyanatının son kısmı, Bulgarlıı
uzak milletlerle olan iyi müna.se-

1 

tanın çok daha vecidli ve Balkan 
betlerimize devam için duyduğu- paktının insani havasına uygun bir 

muz sıi..mimt ~~~a~ ka.t'i b~ şekiı. 1 istikamete yelken açmak azminde 
de ifade,, edi§ı.mızın Bulganstanda 

1

. bulunduğunu göze vuruyor. Muhte. 
anlaşılmış bulunduğunu bildirmesi, rem elçi, Avrupa milletlerinin yarı. 
açıkça s5yllyelim ki bizi memnun na az çok endişeyle baktıklarından 
eder. Zira bu sözleri ile orta elçi, t bahsederek diyorlar ki: 
bize, haldkatlerim.izl gfümek dira-
yetine ve lııkA.r edip hayallere ka
pı:lınamak zekasma ulaşmış bir kom
şu portresi çiznılş oluyor. 

Evet, AtatnrkUn ölUmU bizi. can 
e"rimlzdeıı vurmuş, içimizi yakmış. 
tır. Fakat hayır! AtatlirkU kaybet
müle Tilrk milleti milli kudretin
den ve Ttlrk rejlm1 dehasından zer
re kaybetmiş değildir. Bu hakikati 
garm~ ve yeni nrllU şefimize ea
nlışı:m.ızdaki şevki, başnnızda onu 
görmenin bize verdiği emnlyeti sez. 
mi§ olmak bahsolunan herhangi bir 
doırt.Iukta aradığımız §artların ba. 
şmda gelir. 

Elçi diyor lr:1: 

"- Şu sırada Balkanlar, kıy
meti o.zı:msanmamak ınzpgelen 

n ba.nşm muhafazasında müblın 

bir rol oynıyabilecek olan bir hu
zur l!;inde yaşamaktadır. Bu hu
zur, hiç şüphesiz, u.cı bir f.ecrübe

nfn ve politik bir olgunluğun ifa... 
desidtr. Balkan miUctıert karşı

lıklı bir cidal '\.'e toprak peıJinde 

olmanın ceza.,mı ya.km bir mazi
de pek pahalı ödemişlerdir.,, 

Blz de bu fikirdeyiz. Esasen bu 
bizim o sarsılmaz kanaatimizdir ki 
Milli Şefimizin son nutkunda en 

mUte.ldm.ll ifadesini bulmu§tu,r. 
"- Btrfblrtne · cofraft, tarihi Balkan milletlerlnin bu politik ol. 

bağlar ve hayat tarılau Ue bağlı t gunluğa ulaşmalarında en mUhiın 
bulunan Tti:rfr ve Bulgar mllletıe.. rolU oynıyan şeyin müstakil siyaset 
rlnln ber turlll nıuzmer mat ber- §Utll'tllla ulaşmaları ve hiçbir ''bU
taraf eden ~n samhnl bir dostluk yilk 1ddlah devlet,, in Aleti olma
~nde y~amalım lllzmmı 831kk- mak §larmda devamlı ısrarlarıdır. 
dır.,, Orta elçi şöyle devam ediyor: 

Bu sözterln bize bllmediğimfz b!r u_ Bu nıiUetıerln kültür ve 
şeyi 8ğretmiıJ olacağını eanmryo- refa.Jılarmı kurabilmek için diğer 
rıu:. Bu s~zler bize ya.lnrz şunu an. milletlerden ziyade barışa lhti-
la trr: yaçlan va.r'rur. Eminim ki kar~ı-

"Ytllardanberl, hatt( Balkan 

harbinden çok evvelki yıldanberl 

başlayrp cumhuriyet devrinde daha 
şuurlu ve samimiyetlnden asla şUp. 
he edllemiyecek bir surette tekrar
lamaktan bıkmadığımız, hattl Sof. 
ya ile at"a.mIZm çok gergin bulun
duğu zamanlama ve harbettiğ:inrl.z 

gUnlerde bile ııöylemekten kendi
mizi alamadığımız bir hakfkate n1-
h11-yet Bulgarlııtanda da inanılmış 

olduğunu v~a manrr gibi görUn. 
menin Bulgar menfaatlerine uygun 
geld1ğ1nf.,, 

TUrk milletinin Tel bu millete her 
h118USta tam bir tntrbak ifade eden 
TUr~e CumhmiyeU hllktlınetlnin, 
komtu Bulgar milletfne ve bu mil

lethı. idare tarzına. rejimine ve hU
kQme t:fne kaJvt herhangi bir muz
mer fikir beslemekte olmadığını 

muhterem doktora temine lüzum 

lıklı iyi niyet ile ve "yalnız bu
günkü mela.atlerl dola.yısiyle de
ğil" ayni zamanda ya.rmki menfa
atleri baJmnından da "gerı;ek bir 
Balkan I~ birliğine erişmeleri,, ''e 
bu suretle de kcndll~rine "mü. 
reffeh ve mes'ut bir ya.,a.yış te
mbı etmeleri mümkün,, bulun
maktadır. 

Doktor Krutoff'un Anadolu ajan
sına verdiği beyanatla bize söyle
mek istediği "asıl şey" in bu S<>n 
cümlelerle ifade edildiği muhak
kaktır. Bu asıl ı.ıey şu maddelerden 
terekkiib ediyor: 

1 - Balkanlılar, diğer milletler. 
den ziyade suJhe muhtaçtırlar. 

2 - Bugünkü Balkan paktı yal
nız günlük menfaatleri karşdamak
tadır. Yarmki menfaatleri de gözö
nllnde buJundurmalrdır. 

va.r mı? Bele komşumuzun hudud- 3 - Balkan paktı milletleri ara
lan içinde ya§IYan, kimi hrlııtiyan, smda bugUn mevcut iş birliği ger
kfmi milslllman bir milyon Türke çek bir Balkan i~ birliği sayılamaz. 
karvt, Bulgarlara tatbik olunan 8 • Fakat böyle bir iş birliği kurmak 

dalete bir parça benzer bir adalet mUmkUndUr. 
1 

gösterlldiğlıtl, "ahsl sempatileri.ne 4 - Ve ancak o zamandır ki Bal. 
bir parı;a uygun bir vicdan hürriye. kan devletleri kendilerine müref
tl kabul edildiğini gördüğUmtlz za- feh ve mes'ut bir yaşafış temin et
man Bulgarhıtana na!!ıl bir sempa- tiklerine inana.bilirler. 
ti gösterdiğimiz, hattA. bunlan yap- Yanıbaşmırzda duran ve bize bir 
machğı halde bile Bl!l.lkanlarda her dostluk paktı ile bağlı olan çalışkan 
ko~umuzdan önce kendbine dost- bir milletin Balkan paktı ailesi dı
luk paktr teklif etmi3 ve imu.lam.ış §tnda kalmasmı istiyen, Türkiyede 
olduğu.muz unutulabilir mi? Bu ha- kimse yoktur. Yugoslavyada da. 
kikatlerin Bulgar e!k!'lrı umumiye. Yunnnistanmsa Balkan paktı namı
slne meçhul olmadıfmı ve bu efklrı na Bulgamtanla Seliinikte mülıim 

umumlyenin ihmal edilemiyecek bir bir vesika.ya imza koyduğu malfun. 
ktsmmm. bu ytlr.den, Türk kom~u- Kalıyor bir Romanya. 
ya miltev~clh bulunduğunu, dost- ! Aeaba Balkan paktmm çok daha 
luk duyduğunu biliriz. Doktor, Bul- iyi işler bir hale ifrağmdnn bir Ba.1-
gar saylavlarmm, Bulgar milnev- kan devleti sıfatiyle birçok menfa
verlerlnln ve Bulgarya bankalarmı atler elde edebileceğini açıkça gö
idare edenlerle Sofya ticaret odaSI· rpn ve bu görüşünü blr gazete ba!;!
nm da arllk bu duyguya i3tirak et_ makalesiyle değil, orta elçisinin 
ınekte olduklarnu bize bildiriyor. Türk a.ja.nsma verdiği resmt beya
Bu gerçekten bir müjdedir. Bunun- 1 natla ifadeden çekinmiyen bir Bul
la beraber, Türkiye efk!'ın umumi- 1 garistan, şimal komşusu ile anlaş
)'es.lnJn J3ulgarletandak! Türklerin I makta gecikir mi? Gecikmemesi 
yap.>"' tanlan ne ~k ya.kından doğru olur ve kabil de olur l!anırrz. 
ilgili olduğu aaıxl inkdr edilebilir? 1 Zira Dr. Kristoff "toprak peşinde 

... 
. . ~~~j~,~~-~ -~ ~- :w.:-. .:,.. 

• Geçenlerde 'Eminönü rıhtımında bir inifldk neticesinde batan De· 
li Yorgi adlı Yıınan balıkçı gemisi dün uwn çalışmalardan sonra deniz 
den çıkarılmıştır. Resimde geminindenizden çıkarılması için yapılan 

çalışmaları görüyorsunuz. 

•Müşterek '5naf cemiyetleri yardım :birliği dün,;./ 14.~~ 
halkevinde bir toplantı yapmış ve esnaf hastanesinin ge:ıışbı' ıoP" 
yardım teşhildtının çoğaltılmasına karar vermiştir. ReSl111 

ya iştirak edenleri göstermektedir. 

Dost Amerikaya 
cemile 

Amerikanın t 50 inci istiklal 
yılı münasebetiyle 

Hükumetimiz iki seri 
pul çıkaracak 

Tramvay 
işçilerinin parası 

Şirket tarafından sarf mı edildi ? 

Dahiliye "
6 i 

Ad 1 iye Veki~I~ 
Valilere birer te ~ 

gönderdil.~r plJ 
Yeni Dahiliye Velci:~~ 

trak, dün İstanbul \11 .:o'I 
telgrafı göndermiştir :~ 4"1 

"istan·bul mebusıı 58 ti 
Amerika Birleşik Cumhuriyet

lerinin 150 inci istiklal yıldönümü 
nü ehemmiyetle kar§rlay(l.11 hüku· 
metimiz büyük dost memlekete 
bir cemile olmak üzere mühim 
bir karar vermiş bulunmaktadır. 
Bu karara göre, Amerika istikla
linin 150 inci yıldönümünde bit 
hatıra olmak üzere iki seri pul cıı

kanlacaktır. Bu pulların yapılması 
için bir müsabaka açı1mak üzere
dir. 

Çıkanlacak iki seri puldan biri
sinde iki portre, ortada Amerika 
Birleşik devletleri haritası bulu
nacaktır. Bu portrelerin Türkiye 
Cumhuriyeti banisi Kemal Ata
türk ile Amerika Birleşik .devlet
leri banisi Corc Vaşingtcnun veya 
Türkiye ve Amerika Cumhurreis
lerlnin olması muhtemeldir • 

Diğer pulda yalnız Türk ve A. 
:nen .. an bayra'klan bulunacak, 
etrafı müzeyyen çerçeveli olacak

tır • 
Nevyork sergisinde kurulacak 

Tü:rk sitesi postahanesi de bu pul
ları işleyecektir • 

Müsabakada kazanacak pulların 
her biri için yüzer lira mükafat 
verilece'ktir. Fakat birinciden gay
riye mükafat verilmiyecektir. 

Pulhrrı vaktinde yetişmesi için 
mart başında tabı işine başlana-

---0-

EminönU civarında 
ki raiar yükseldi 

Eminönü meydanının açılması 

için yapılmakta olan istimlakler 
yüzünden bu civardaki mağaza ve 
yazıhane kiralarınr.n müthiş su
rette arttığı ileri sürülmüştü. Bu 
yolda Ticaret Odası da tahkikat 
yapm!§ ve meselenin doğru oldu· 
ğunu tesbit etmiştir • 

Oda elde ettiği neticeyi vilayet 
makamına bildirmiştir • 

--o--

Vali Ankaraya gidecek 
l stanbul vali ve belediye reisi 

LOtfi Kırdar bayramdan sonra An
karaya giderek muhtelif işler için a· 
lakadarlarla temaslar yapacaktır. 

olınama,, nm faziletlerinden bahse.. 
diyor. 
Eğer "yarmm menfaatleri" üze

rine fazlaca basarak konuşan orta 
elçinin eözlerini biz iyice anlamış 
değilsek, eğer bu fazilete ererı Bul
garistan değildir Je matlub olan Ro 
manyamn ve Yunanistanm bu fazi
lete ermeleriyse Balkanların her 
t.ıı.rafmdalti mü~terek temenniye 
rağmen Bulgar gayda.!!, Balkan 
paktı konserine iştirak etmiyen ve 
Balkan sahnesinde ara.sıra. güzel so
~olar yapan nııif ve Mttk bir alet 
halinde kalır gibı geliyor bize ... ZL 
ra bu ~ devlette Myle bir tema
yillün en ufak !zine tesadüf edemi· 
yoruz. 

NJzamedılin Nazil 

Tramvay kumpanyası memur
larının ihtiyat ve yardım sandık
larındaki paralarından 14000 al· 
tın liranın mahiyeti hakkında, 

Vatandaşlar 
arasında Türk 
dilini tamim 

Beyoğlu Halkevinde bir 
toplantl yapılıyor 

Yarın, Beyoğlu halkevinde bir 
toplantı yapılacaktır. Bir konferans 
ıle başlayacak olan bu toplantı 

"Türk dili ve duygusu yayın kuru
mu,, tarafından tertip edilmi~tir. 

Evvelki sene teşekkül eden bu ku· 
rum bilhassa azlık okulları direktör 
ve öğretmenleri ile, azlık ruhanileri 
ve mütevellilerini ve gayri müslim 
birçok vatandaşı içine almıştır. Bir 
çok gençler de iyi bir yolda çalışmak 
iilk:üsüyle hareket eden bu cemiyete 
girmiş bulunmaktadır. 

Yamıki toplantıda, memleketimiz 
de bir lasım vatandaşların asırlar
ca unuttukları Türk dili ile konuş· 
mak vazüelerini hat:rrlatmak ideali 

üzerinde bir görüşme yapılacaktır. 

Oğrendiğimiza göre toplantı her ne
rede olursa olsun şimdiye kadar 

yanlış olarak ana dili addedilen dil 
-!erin terki ile yalnız ve yalnız esas 
dil olan türkçenin konuşulması, va
tandaşlık ve yurt severlik duygu
lannm bilhassa yeni nesil arasında 
bütün ehemmiyetle yayılması için 
çalışmak üzere verilecek sözle neti
celenecektir. 
Beyoğlu halkevinde yann 14,30 

da verilecek konferans dolayısile 

yapılacak bu toplantının çok kala· 
balık o!acağı anlaşılmaktadır. 

--o--

Ankarah talebelerden bir 
grup şehrimizde 

Ankara zLıat enstitüsü son sınıf 
talebelerinden bir grup sömestr tatili 
ni geçirmek üzere bu sabah şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Ankara hukuk fakültesi rnensu· 
bu bir kafile de bugünlerde Avrupa
da 25 gün sürecek bir turneye çıka
caklardır. 

-0--

TabilyPtl mlze 
girmek isteyen 

ı\1 ii s e v ile r 
Şehrimide bulunan Avusturya, 

Almanya, İtalyan tebeası museviler 
vi1~yete müracaat etmeğe ve Türk 
tabiiyetine kabul edilmelerini iste
z.eğe başlamışlardır. Yalnız dün bu 
hususta müraacat edenlerin sayısı 

50 yi geçmiştir. 
Ayrıca Almanyadan çıkan yahudi 

ler Hatay hükfunetine de müraacat

le kendilerinin kabul edilip edilcmi· 
yeceğini sonnuşlardır. 

son günler.de yeni bazı şikayetler 
yapılmağa başlanmıştır . 

Bunlara göre bir zamanlar şir
ket elindeki bu paraları altına tah. 
vil etmiş ve bu altınları Merkez 
Ban'lı:asından alması lazımken pi
yasadan toplamrştrr. Şirketin bu 
sırada aldığı altınlar 38.000 lira
dır. Bunlardan 24.000 tanesini 
Merkez Bankasına yatr!'mış ve 
14.000 küsurunu da kendi hususi 
kasasında saklamr§tır. Bir müddet 
sonra altın fiyatları yükselince 
Merkez Bankasındaki altınları sa· 
tan şirket, bunların tutarlarını da 
hususi kasasına nakletmiştir. 

Fakat şimdi dolaşan rivayetlere 
göre hususi kasada 14.000 altın

dan eser yoktur. Bu altınların ne 
olduğu meçhudiir. Verilen haber. 
lere göre alakadarlar bu mesele 
üzerinde tetkikler yapacaklardır. 

Talebe ve 
askerler hakkın-
da yeni birtamim 

Lisans işlerine hiyle 
karıştıranlar müddeiumu

miliğe verilecek 

·ya.se 
Refi'lç Saydamın r~ e.eıe 
teşekkül eden kabın ıı11te 
Vekaleti vazifesini de! _:ıt 

·ıY 
rek İ§e başladım.. Aıı jyel 
sükun ,istikrar ve eıııs1 ~t 
çalı§masıru tenıinde11 ~f 
vazifemizi ve bun~u~f 
mizi tayin eden C 

1 
yıf ~ 1İ 

nunlarının doğru arı;uıı ') 
niyetlerle tatbikinrfl ;ı1~J zin işaret buyurduldarı.ıı 
ve cebirsiz idareyi teıtıli '1".f 

~na '' yegane çare olacagı• rlı' 

izhar ederek bütiill ~ 
mm benden yardıınla - ...;;t 

• kl > > A .. ııel"""'~ m1yece ennı um-• 
vaffakryetler dileriıP:•' tel 

Adliye VekiliD111 ~ J 
Adliye Vekili 'fe~ı f 

da vilayetlere şu teıgr f 
miştir • t~.J 

''Doktor SaydaJlll11.li o~~J 
kabinede Adliye Ve1'1 

t ~~I . e ...ı 
başlarken CumbU!1Y. 5eo 
tinin sayın valileri.Jll 

selamlarım.,. ' 

--o--"" ld-· 
Almanyaya ihraç 0 

" 
tiftikler . tPl'J 

Alınan ithalat daire51j.de"~ !ı 
timizden Almanyaya g b,sı İ 
tiklerimizin evsafında nl 6~~J 
Şiklikler yapmış ve ye 41f'l 

da verdiği karara rağmen, bazı ta- ılafl ı ·.; 
lebeleriıı memur vaziyetinde tescil bit etmiştir. Yap. . 1' ılf" 
ettirilerek resmi müsabakalara so. bilhassa tifti1tleriın~:,P ~ 
kulması ihtimali üzerine klüblere tan üzerindedir. ~ .. </el ;,(, 
yeniden birer tamim göndermiştir. makamları daha . e ı,ıd'~ 

Beden Terbiyesi umunıl müdür
lüğü talebe ve askerlerin sivil klüb 
!erle alakalarını kesmeleri hakkrn -

Bu suretle hareket edecek klüb- menşeli tiftikleruı tıit e ~ ~ 
terin sahalarda kazandığı galibiyet- yağh bulunmasını teS ile f 
ler nazarı itibara almmı:yacağı gibi kat yeni verdiği kata~ğsı' 
bu şekilde hareket eden klübler en sım tiftiklerimizin f •/ 
ağır bir surette cezalandmlacak, şartını koymuştur .. ôi~ ~ 
resmi bir daireyi iğfal etmiş adde- Yeni şekil ile §ltı11''~~J' 
dilerek haklarında Cumhuriyet müd yüz.de 12 yağlı ohl'lası 11e f" ~ 
deiumumisi tarafından takibat ya _ len birinci oğlak ve g;~ ,;f 
pılması istenilecektir. yağlı olması kabul 

0 ı o, '/ 
Talebenin bu vaziyet dolayısile oğlak tiftikleri yağsJ eıı ifj/ 

müşkül vaziyette kalmaması, umum Yüzde 15 yağlI olan wrı'ıt /. 
müdürlübö-ün de bu muamelelere te- ti, yüzde 15 yağlı bil wıı•p ..ııı 

vıı bil . r 
şebbUs etmek vaziyetinde bırakıl - satı, yüzde 17 yag tıecl 
maması halisane tavsiye edilmekte- ti malların yağ nistıe (Jf 
dir. ona indirilecektir · ,.ııı '-/ 

Umum Mlidürlilk talebe ve as. Alman makaınJaı1 1 90 
kerlere ait olan lisansların hemen için S. t. F. Haillbı.ırı 111 
iadesini taleb etmektedir. Askerle- fiyat tayin etmiştir· ,.t>f"I, 
rin terhis kağıtları, talebelerin Hamburg ticare.t bit/; 
mektebden al8.kalarmm kesildiğine bu hususta Türkofı~#iıl ~ 
dair resmi evrak görülmedikçe bu göndererek tifti'lderı .1eııe;. ,f 
gibilere lisans verilmiyecektir. piyasalarındaki ~aıı ~t '-1 

Bu ta.mim bütlin vekaletlere, ge- kında uzun izahat 'le ,,I~ 11 
nel kurmay başkanlığına, umumi Piyasada ihraç olllfl.clıJ, 

.. e 1lY 
müfettişliklere, federasyon ve mm- yeni şartlara gor 
te.kalara bildirilıni~tir. :i:r • ,_,. .uf 

_,__ --o-- usf pı-
Bugun lng'.lterede Başvekllet HtıS "'d ~ 

oynanacak maç Mudurıu.~,.e I' 
İngiltere lik maçlarrnın en mU- ı Ankara, 28 - ~~rii ~:.; 

hlm oyunlarından biri olan Aston kalemi mahsus mudı.t i ıı1ııl'7 
Villa - Ar!!enal arasındaki maç bu-j' rü, Başvekale~ kal~ i;tif• 
gün Arscnal stadında yapılacaktır. dürlüğüne tayın edılll1 
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Memur değişmeleri 

karşısında efkan umumiye 

1 
ST1FAI,A.R, tayinler, nat.illcr, berayişler ,.e nilıayt>t 

bunlnra lnzınıam eden l\leclisin :feshi, Dit bal,ış1a geniş 

mikyasta bir ta<.flye te:.lrl bırakmaktadır. ı:akııt bu, zahiri bir 
görtiş olmak lntibn., mahiyet ,.e kıymetinden ileri geçmez. 

Ilasvckilbniz Ur. Refik Saydıım, mecli t.cn ittifakla itimad 
aldıj;',rr kabinesinin programını ''t-lmdiye kadar olduğu gibi" kay
dı ile \'asrflandırdıktan 80nra: "Mcnsub olduğumuz Otımhuriyet 

• )faik ı•artislnln programını tahakkuk ettirmek gayesine da~·an

maktadır,, diyerek bütUn teferrliatm bağlandığı ona prenslııl ,·a- • 
zıh bir ckllde fobarü7 ettim1lştir. l'tfeseleyl bir memur (leğl~iml 
ile miitalra etmek n.c;la. doğnı değildir. Memur ne olursa olsun, 
:kim olursa ol un, ta.hnlıkuk ettirilecek e:ıy hükfımctln programı
dır. 

Yeni kabine programı, ~ok muhtaç bulunduğumuz bir pren
sipl maddele5tirmlş bulunmaktadır. 

"Jdnrc malı.inesinin munta7.am , .e bil.ı:lli bir surette JslemosL 
nl temin edecek çareleri dikkatle teemmül edeceğiz. 

''aztrclerin ehlll!'rinc te\'dlino \'C memurların tern \'e tcr
flhlerinde adnlct ,.e Ji) almtln esas tuut!masına dfükat edec!'ğtz.,, 

Biitün yurda. ~amil bir programın tahakkukunda elbette me· 
murlann birinci d(•recooe mc\ kileri \'C chommiyetıeri Yardır. 

lllil<funet maldnesl, en ktlçük memuruna kadar bir birlik 
mnmarn.sı arzcdcn , .e en b:ı.<ılt görül<'n tarafınclakl alelade bir 
sakntlıldan mütec:s lr olan bir hayatiyettir. 

Yazffelerln ehillerine tc\'dli ve liyakatin <'SM 1utulmMı, ye
niden tnyinl, nakU, beca)işl Ye Jıatta istifayı daYct edcblllr. 

}"nlmt idari l~lerdcn addolunabikn bu kadro hareketlerinin 
aynca hususi bir manası olnmaz. 

Kadrolarda ııon zamanda olan bu değişmeler, enclbeevnl 
:zannedildiği gibi, amil manada değil, tıımamen menli mikya ta
dır. Kaldı ld, matlub olan ehlini 'o layığını bulnıal<, ndalet ,.e 
mm·ıı.zeneyi tesis edebilmek, terfi ,.c tcrflhi tahakkuk ettirmek. 
tir. 

Bize ıcsas Ji\znndır. Yok a n•leyld değişmeler bu.ı:Unkll ı;:ibl 
me\"7;ii olmayıp da da.ha <ıaml! mikyasta da ol a gene bir rn.1r n 
kannat serdi için bunlar dclll nya :me net olamaz. 

Yeni kabine, yeni mecli" taze bir enerjidir. Jtükiımet rnakl
meslnln, daha feyizli btikametlnc nıami randınnnı ,·erdirebilmek 
üzcr-0 i_slctrne yükünü Ye me 'uliyctinl ÜJ.crlne nlnn Bn.ş\'t>klllmizl 
ta temsil heyeti 7.amanmıJanberi dcn<'yen Türldye ona. :mm Şefi
mlzden sonra gözünü kııpıyarak inan Ye imanla mnl\adderatmı 
te, dl ıctmckten ~ckinmC7.. 

l 
1 
1 
1 Bu itibarla yeni kn.blne prognunmı bir valdlcr manzumesi 

halinde de.,;;ıı, pel' yakmda ta.lınlcltukunu ldrnk etlceel:rfmiz ı Icr 
yekiınn halinde f<oli.ikkl ediyoruz. 

ı 
1 

1 Bunu bckliycllm. 
ı ........ ................... -.. -............................... -..... -....................... : 

Randevucu 
Atinanın 

muhakeınesi 
Yalancı şahit toplamak 

suçile 

Dün de bir · kadın tevkit 
edildi 

Genç kızları fuhşa teş\'İkten suç

lu Atinanın rnuhakcrr:~sine dün de 

devam edilmiştir. Sabahleyin başla

yan ,muhakeme öğle tatilinden sonra 

akşam üzerine kadar sürmüştür. 

Gizli olarak devam eden muhakeme

de Atinanın kızı bir baygınlık geçir

miş ve salondan dısarı çıkanlarak 

eter koklatılmıştır. 

Dün de Atinaya yalancı şahit top 

lamak suçu; la !\farika isminde bir 

kadın için te\ kif müzekkeresi kesil

miş Ye !\farika Sultanahmet birinci 
sulh cezada sorguya çekilmiştir. 

--o-

idamı istenilen suçlu 
Sultanahmette karısı ile kaynata

sını öldürmekten suçlu Eminin, 

dün ağır cezada devam edilen 
muhakemesinde müddeiumumi 

suçlunun idamını istemiştir. 

Muhakeme, müdafaa için geri 
bırakılmıştır • 

-o--

lstanbulsporun vaziyeti 
ne oldu ? 

1stanbulspor kltibU, geçen hafta 
C· nıversiteyc devam eden üç mcmu. 
ru tnkımmda oynatmıştı. Bu vaz.i

Yct !stanbul mmtnkası tarafından 
uınunıi müdürlüğe bildhilmiş, fakat 
henüz bu Mdisc vo Yaziyct hakkın
d:ı. umumi müdürlükten hicbir cc -
Vab gelmemiştir. 

Küçük çocuklar· 
dan mürekkep 
hırsız çetesi 

Oç çocuk 32 suç işlemiş 
Istanbulun muhtc1·r scmtlerincle 

hırsızlık yapan 9,10 ve 11 ya~lann
da üç çocuktan mürekkep lbir hır-

sız çetesi yakalanmıştır. Bu çetenin 
32 suç işlediği meydana çıkanlmış

tır. liır~ız çocuklara koltukçuluk 

eden biri yataklık etmekte, ayni za
manda bu çetenin reisliğini yapmak 

tadır. Ç.Ocukların birçok yerlerden 
çaldıkları elbise, palto, pardesü gibi 
e~yalar bulunmuştur. 

-o--

Devlet Demir 
sporculara 

Yollarında 
tenzilat 

Ankara,29 Spor hareketlerine ve 
ya müsabakalara iştirak edecek spor 
culara Devlet Dcmiryollarında yüz-

de elli tenzilat yapılması hakkında 
alakadarlara tebligatta bulunulmuş
tur. 

Gümrük memurları 
Yardım Birliği 

Gümrük memurları aralarında bir 
yardım birliği kurmuşlardır . .Me
murlar ayda 25 kuruş verecekler \'e 
toplanan bu para He ölen memur

ların cenaze masraflarına ve maa) 
bağlanıncaya kadar ailelerine yar· 
dım edilecektir. 

Vakıflar yardım sandığı 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 

yardım ve biriktirme sandığının 

heyeti umumiye toplantısı şu· 

batm 15 inde Ankarada yapıla

caktır. Evkaf memurların ço'k 
faydalı olan bu sandığın daha ge
nişletilmesi için sandık idare hey· 
etinin şayanı dikkat bir teklifi de 
bu toplantıda görüşülecektir. 

.. f.Vil c;-ı o:ll.. 
ısttı i1'0• iliclm C4i im 

So akların çocuğu 
yarının mücrimidir ! 

Katilleri, hırsızları ıslah için uğraşan cemiyet, 
yannın suçlusu olabilecek kaldırım çocuklarını 

himaye vazifesiyle de mükelleftir 

Küçük Zekinin ac klı h'k3yesi 
Bu gün yazacağımız 

gün-ün değil, her günün 
gönlün meselesidir. 

mesele, böyle-::: kabul olundu. okuma ve yetiştirme müesseseleri 
bulunur. ve her Bu cihetten memnun ve müste· 

Mevzuumuz on bir yaşında Zeki 
adında bir Türk yavrusuna taallük 
ediyor. üzerinde, ihtiyar bir ha
yırpervere ait, bacaklarından aşa
ğı sarkan ve çocuğu bir manto gi
bi örten eski bir ceket ve gene 
bacakları içine üç tane Zeki gi· 
recek, her tarafın.da hava alan bir 
pantalondan başka bir tek şey 

yok.. Göğüs bağır açık, yalına

yak, başıkabak, eller çamurlu. tır
naklar uzamış ve kirli, dudaklar 
mor')rmış, yüz sapsarı, gözler çu
kura batmış, ön dişleri kırık ve a-

cayip bir halde .. 
İlk bakışta insanın asabını bo

zan bu yavru, iş başında ölen a
rabacı Abdullahı nçocuğudur. Mü
·eyyed adında bir anası varmış. 

Küçüğün acı ve sefil hayatının hi
kayesini, pişkin ve olgun ifadesiy
le aynen yazıyoruz. Önce ilave et
meliyiz ki sefalet, ve bu sefaletin 
icap ettirdiği köprü altı, amele 
muhiti çocuğu anormal bir inkişa. 
fa sürüklemiş .bulunuyor. On bir 
yaşında bir çocuk değil, otuzunu 
aşkın bir çocuk gibi konuştuğu

nu sanıyorsunuz. Zekası, mantı· 

ğr, hafızası, konuşuşu ve her şeyi 

çok mükemmel.. 

Mektep yüzü görmemiş, oku
mak nedir bilmiyor. Dişlerinin üs
tü daha fazla izmarit içmekten 
yeşilleşmiş bir halde .. 

Ze'ki anlatıyor: 

''Anam Müeyyed iki ay önce 
beni sığındığım Darülacezeden 
çıkardı ve yanına aldı. Ta babam 
zamanında annemin bir aile kadını 
olmadığını görürdük. Bu itibarla 
babamla kavga edip ayrılmışlardı. 
Babam namuslu bir arabcı idi. Bir 
gün hastalandı ve arabasının üze· 
rinde can verdi. Ben perişan, kim. 
sesiz, aç, sefil crtaya düştüm. Ye
şildireğin arkasında Kimsesizler 

ru bir tahta üzerinde yatıyordum. 
yurdu gibi bir yer var .. Orada ku· 
Ahçıların kapıları önünden ay

rılmıyorum. Ekmek verirlerı;e 

karnım doyuyor, vermezlerse a
çım. Hem çok günler aç kaldım .. 
Bir adam beni himaye etti. Darül· 
acezeye götürdüler. Orada kaldım. 
iki ay önce anam çıka geldi, Da
rülacezeden beni çıkardı. Bir müd 
det yanın.da kaldım. Ne için be
ni çıkardı .. Bilmiyorum ... Hiç iyi 
muamele etmiyordu .. San'ki çocu· 
ğu değilmişim gibi beni ağır hiz

metlerde kullanıyordu. Küçük 
iken bakımsız kalmıştım. Beni bi
risi kucağından düşürdü, yüzüko· 
yun .düştüm ve dişlerim kırıldı .. 
Bugün gördüğünüz yüzümdeki 
b•J sakatlık o bakımsızlığın neti. 
cesidir. Sonra bir sabah uyandı
ğım zaman anamı bulamadım. A
radım, bekledim, saatlerce ağla

dım .. Sc'flra haber aldım ki anam 
birisiyle beraber Adapazarına kaç
mış. 

Baş vurmadığım yer kalmadı ... 
Elimden ne gelir ki .. 1şte böyle 
perişan bir halde dolaşıyorum. Di 
lenciliğe alışamadım, yapamam, 
yapmak istesem bile vermezler.,. 

Biz Darülaceze müdüründen 
rica ettik. Bu çocuğu tekrar ka. 
bul etmelerinde mahzur olup ol
madığını sorduk. Eskiden mukay
yed olduğu ve kendi sunü taksiri 
olmaksızın çıkarıldığı için tekrar 
alınmakta bir beis görülmedi ve 

rihiz .. Şimdi asıl meseleye intikal 
edelim: 

Köprü altında, arsalarda, şura· 

da burada, profesyonel dilenciler 
elinde ve nihayet Darülacezede, 
bakım yurdunda böyle, küçifk ve 
günahsız, cemiyetin hatasından 

çile çeken, ıstırap ve perişanlık 
içinde zebun ve muzmahil olan 
yüzlerce Türk yavrusu \ ıı-. 

Bize ağlaya ağlaya başından geçen· 
leri a11latan Zeki 

Henüz .on, on bir :>:aşında veya 
bu yaşlarda olan Türk yavruları
nın gerek Darülucezede ve gerek
se bu gibi yerler.de ne işi var? • 

Onun henüz okuma çağıdır .. O
kuma yazma bilmiyen ve bir şef
kat evi tarafından ekmek elden 
su gölden yaşamağa alıştırılmış o
lan bir çocuğun cemiyetiin başı

na bir gün beHl kesilmiyeceği na· 
sıl temin olunabilir?. 

Bu iş bütün dünya medeni miL 
Jetlerinde en son ve en ilmi şe

killerini almış bulunuyor. Tecrü. 
be edilecek taraf{ da yoktur. 

Bu gibi çocuklar için mecburi 
san'at evleri, san'at mektepleri, 

Bunlar oralara gönderilir ve o
kutulur, yetiştirilir, memlekete 
hayırlı adam meydana getirilir. 

Ceza kanunlarının müeyyedesi 
ceza vermek değil ıslaha çalışmak 
tır. Bir taraftan katilleri, hırsız

ları, yani hakiki mücrimleri ıslaha 
çalışırken, diğer taraftan o tarafa 
doğru yürüyen henüz terütaze 
yavruları ihmal etmek, en yanlı_ş 
hareketlerden biri olur. 

Yoksul çocuklara yardım mil.. 
esseseleri, Himayeietfal gibi ha
yır teşekkülleri, halkevlerinin iç
timai muavenet şubeleri bu gaye
ler peşin.dedir. 

Bir gün önce not sütunumuzda 
bu işin devletleştirilmesini ister
ken böyle noktaları düşünmüş ve 
ileri sürmüştük.. 

Bu gibi yavruları, kedi yavrusu 
gibi tcplayıp liimayei Hayvanat 
Cemiyetinin hayvanlara tatbik et
tiJi misillu karınlarını do)"lrmak 
ve yatırmakla iktifa etmek, hiç bir 
:y kazandırmış olmaz. 

Mesela mevzuumuz olan on bir 
yaşındaki Zeki, hakikaten zeki ve 
yarına belki çok feyiz veren bir 
eleman clarak yetiştirilecek bir 
takım hasletleri haiz bir yavru. 
dur • 

Halbuki, bir gün bu çocuk, bU
yüyünce, Darülacezeden kaçaca'k 
ve bir cürüm işl.eycbileccktir." 

Bu tipler cemiyetin terbiyesi
ne, kültürüne sokulmadıkça zorla 
mücrim olmağa scvkedılmiş bu
lunuyor. Bu, memleketin derdi
dir. Bu, her gönlün arzusudur. Ye
ni Külütür Bakanımızdan bunu 
isterken, en haklı ve en yurd sa
ran bir yaranuzm teda · ine artık 
el atmasını temenni v!tiyetinde 
olduğumuza 'kaniiz. 

lstanbul Muhabiri 

O e n iz b a n kda üç azil 
_... Ba~ tarafı 1 ncidE Müfettişlerin tetkik meyzuu, yalnız 

bankın teşkiline dair olan kanunun Impeks meselesidir. lmpeks şirketi· 
kendilerine ,·erdiği bir istimlak ne bankamızca bir teminat mcktu· 
hakkı oldu~'Ullu derpiş etmeksizin bu vcrilmi~ olması işi de şöyledir: 
Satye binac:ının alış verişini imza- Bütün şirketlerin, teşekkül edeı
la} :tn idare meclisinin dört azasın- ~~en nıh!;at almak için bir kısım 
dan üçünün vazifelerine nihayet ve- sermayelerini toplamı~ ve bir ban
rilmiş ve karar Yekiller heyetinin kaya yatırmış bulurunalan lftzım

tasdikine iktıran ctmi~tir. ldare dır. nu banka da mukabilinde bir 
meclisinde aza kalan eski Zongul- mektup verir. Impcks şirketine de 
dak mebu u Yusuf Ziya Uzencidir. bu mektubu Denizbank vermiştir. 
Yusuf Ziya Uzencinin bu kararda Bu hadiselere is.mi karışan iki ln
imzac:ı yoktur. Hizmetlerine nihayet gilizin 11 vapurun siparişi işinde a
verilen üç aza Ziya Taner (reis) Ce- takaları hakkında, yapı!an tahkikat 
mal Şahin Giray ve Sedat Uraldır. rıarsında bunu teyit edecek bir şey 

Deniz Bank müdürünün çıkmamıştır. 

beyanatı lngiltereye yeni 11 vapur siparişi 
Deni:.'':-.kın yeni umum müdürü işi heniiz vaki değildir. Banka, bu 

Yusuf Ziya Erzin dün gazetecileri husustaki hazırlıklarını ih."1Tlal cde
kabul ederek muhtelif suallere karşı rek \'ekalete arzetmiştir. Fakat he
şu beyanatta bulunmuştur: nüz 1ktisat vekaleti kati noktai naza 

"-Bankamızdan, yalnız fen dai
resi teknoloji şefi Süleyman Seden 
istifa etmiş ve istifası kabul olun
muştur. Henüz yerine kim e tayin 
olunmamı. •;r. Si.ıleymanın odasında 
yapılan arastırmada alınan e\ rak 
Denizbankla alakadar evrak değil

dir. Kendi şahsi e\Takı olmak ge
rektir. 

Jmpeks mt"Selesi bir maliye ve bir 
de iktisat yckaleti müfettişlerinden 
mürekkep bir heyet tarafmd:ın tt>t· 
kik olunmah.iadır. Adliye de bildi
ğimiz veçhile harekete geçmiştir. 

rını bildirmemi~tir. 

Etrü<-k vapurunda ve Almanyaya 
ısmarlanan diğer vapurlar hakkın· 
da yapılan tetkikatın safahatı hak
kında bugün vazif eclarlardan izahat 
istedim. Bilahare sizi bu hususta ten 
\ir edebileceğim. Almanyada in5<1 
olunan diğer \'apurlardan şu günler 
de beklenilen bir vapur da yoktur. 

Satyenin Fındıklıdaki binasının 

satın alınması &ıfhası lktisat veka
letim~e tetkik olunmaktadır. Ben 
geldiğim zaman vaziyeti böyle bul
dum.,. 



1 '\. 

efik 
itinıa 

Ankara, 27 (A.A.) - B.M.Meclisi 
rei Abdiı\halik Rendanm riyasetin
de yaptığı bugünkü toplantmnda, 
I la an Saka "Trabzon,. taraf mdan 
'~rilen bir takriri kabul etmek su· 
retile intihabatın yenilenmesine ka
rar vermiştir. 

Bu suretle büyük meclisin, beşin
ci intihap devresinin on içtimaını 
teşkil eden bugünkü toplantı mda 
celsenin açılmasını müteakip söz al
mış olan başvekil Refik Saydamın 
umumt tasvip sesleri ve sürekli al
kışlarla karşılanan beyanatı dinlen· 
miştir. 

Başvekil demiştir ki: 
"- Arkadaşlarım, 
Selefim sayın Celal Bayarm isti

fası üzerine teşkili bana te,·di buy
rulan kabineyi yüksek huzurunuza 
getiriyorum. 

Kabinenin programı, şimdiye ka
dar olduğu g.ibi, mensup olduğumuz 
cumhuriyet Halk Partisinin progra
mını tahakkuk ettirmek gayesine 
dayanmaktadır. 

lnkıHlp kanunlarının milli bün· 
yede sarsılmaz bir şekilde işlemesini 
ve adli teşkiU'l.tın devamlı inkişafını 
temin yolunda ittihaz edilmiş olan 
tedbirlerin tatbikine hassasiyetle 
devam etmek azmindeyiz. 

Müdafaa kuvvetlerimizin 
yetiştirilmesi 

Mfü.lafaa kun·etlerimizin teslihat 
\'e teçhizat programının tahakkuku 
kuna de\am edilecek, milli müdafaa 
lmvyetlerimizin harp icablanna gö
re ) etiştirilmesi yolundaki mesaiye 
hız verilecektir. 

r llA.tuın - Alipm postası 
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İPEK ve 

t 959 
28 iKiNCtKANUN -

Kabine!i 

Huo .. n Melek sinem 
Şikag~ 
.yanıvo' 

Amerikan sinemacılığının şaheseri ,,cJI" 
2 sene çalışarak üvcu.da getirilen bir sinema tıs 

Hoş f'ollerde : 

TYRO E 
ALiCE 

F0'11~ 
F p. .j 

•11et'1 
tenzilitlı matı 

- BuGüN ~-
S~IJ<&\!R<V'A SDNE~e~ 

BütUn dünyada umumi bir heyecan uyandırmış "1,ıı: 
dik müsabakasında büyük mükfi.fatı kn.za.nınıs 0 

,, 

Günahkar Kıı 
Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: pOe 

Cor!n n~ l. .. uchaıre ve Annl!'n'' 
Aynca: DOBERT TAYLOR ve JEA.:NNE HAR~ 

T A 'f L 1 (i 0 N A ıJlltJ 
Filmi de gösterilecektir. İlaveten: Yeni parnt11 

SARAY sinemalannda 

o 
MiRNA ~ Bas rollerde: RAM ON NOV ARO -

.. Alaturka musiki ve fa.,ılları tertip edenler: i\I. C. ve CEVDET KOZA:-J 
Şarkı \e gazelleri: MUSTAFA ÇACLAR 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler vardır. 'l 
D.iklcat: ŞEYHiN AŞKI b~:.'rc.mdn i=mirde YENi sinemada eöster• 
.. ~ • ' - . . '. ' • . . ... . . f • J . '. . ............ ·:"' \ ..:,.:. . l f •• "'. • ~ '. • 



2g lkt~ 
ClICANUN - 1939 

Damga resmi kanunu 
~ tadil edildi 

• d ara, 28 (T 
, alt lıa1tk clefc:ıle,) - Damga Resmi Kanununun ta.dl-
;:~ d..ızıku to 

1

1 
Tarık l:s tarafından verilen kanun teklifi Mec-

. P.:ıntısınr!a şu eckilde heyeti umumiycden gce,;mir;. 

'1.d~e ı 
~un 3470-

23·V·1938 tarih Ye 1324 sayılr Damga resmi ka
~ ... l ıııtddea~aYıJı kanunun birinci maddesi ile değiştirilen on 
-...qtit: nuı 74 Uncu numarası aıııığrdaki ecklldc değişti-

74 
20 ..... Caıeteı 

2 k •tntlın ere ve mecmualara dercolunan ilanlar: 
liı'ııt. etrc nıurabbam:ı kadar yer işgal eden ilanlardan 

btıııa 2o atnuı:netr 
ktdtr Y e rnurnbbarndan yukarı 100 santimetre murnb. 

HABER - AJqam postuı 
= 

l f[JJ~~Rf@ir~@L~@PrllmfMQif<I 
ransız .... lta ı an 
·htilBfı b • • •• u o r 

Romada dün gene 
e. e 1 1 d JÇERDE: 

I üzerinde gonişmek üzere rektör ya· 
,~Oo •ötıU:r işgal eden ilanlardan 5 kuruıı. 

kadar Y ctre nıurabbaınd:ın yukarı 200 .santimetre murab
"tıı. 20() &anuı:r ftgaJ eden n;mıardan 10 kuruş. 
lQ ,1.aııı•rxııııda:~c nıurabbaından yukan yer işgal eden naııiar-

num ayış er Yapı ı 
• Uni\·ersitenin yeni sene bütçesi 

~ . . . . .. .. ~~n~~ıl:r~~i~~ı::~~~~~i:.t!~~~~~ , ı Ba§tarafı 1 incide 
Musollni, üç kere balkonda gö. 

rUnmUe ve ııiddetle alkııılnnmıı,ıtır. 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 

Nazırlarından Sir Samuel Hoare 
bir nutuk söyleyerek ezcümle 
demiştir.: 

şımdı elımızde gunden gune kuv- • konulmuştur. 
vetlenen milli bir ruha dayanmııı • Turizm umum müdürü Vedat 
müthiş bir kuvvet mevcuttur. Nedim Tor dün şehrimize gelerek 

llrııt. er 200 s:ınUmctrc murabbaı ve kUsuru için 
ı. it 11111-

" ı. -""' heaab 
ltcıı 'dilen \'e lnda gazete veya mecmua sayfasında ilana 
'il t }'o\ıa d!ğgazete veya mecmuanın ııUtun çizgilerile \'O bu 
~ 1~tııır.. l3ir er il~nlarla tahdid edilmiş olan saha nazarı iti

t l:ıltr 0 11 Cazete veya mecmuanın bir sayfasına dcrcolu-
a~ b ayranı t a ka 11• n amamınx !Bgal etmemiş olsa bile mezkur 
'ddo• un nıu d · · l;.ı •Unur. n erıç bulunmadıkçn tam sayfa)'I ışgal et-

t '! n ın'll'lı 
el'lıl 'I.. Utnun 

~ 1~ 41lr!E>si " a Yazı, :resim, :rakam veya sair fiGkil ve Lcıa. 
]\'~ daJıiıdir. e etrarı çcrç('ve ile çevrilmiş olan iHinlarda çer-

d~r•oıu Uau l 00.000 
ta d ı:.an ilanı den az olan yerlerde intişar eden gazetelere 

t l'cotullan i~rdan Yuknrki resimlerin yansı ve mecmuala
:aıctcı~rı!e nlardan, mecmuanın neşredildiği mahalde mün
ıı.rıaı alınır. i;1 bUyükIUkteki ilimlann tabi bulunduğu res-

t,~, l\a.ııunun ikin . Uf usun tayininde son nUfus sayrmr esastır. 
'~heue) Ucac: tnaddcsi de doğum, ölüm, matbua (bir de-

' lıldan ?rıua.r~ olrnryan toplantı, vefat, kayrb, zayiat ilfuıln. 

'-~~nel'9d~aı~·r~d~!MS.-.ılllll:ll!ll~.-~~~tıta"1~~ 

ltaıylspanYada k i 
an Başkuman· 

~.dannı terfi etti 
f ten~aı aştararı 1 . 'd 

~ Çclc C ıncı e 
t 1 t erek lll illnbaraya bir 
t lıiıd~~aı·~affakiyetinden 

t l'aıı(o ı. Şlir. ~e terfi edildi· 
~1taı 

11 lld il a.1nı"' 
te ttaı Ptk aı narseıonaya 

J ~ ~~;''\el, ba~kuman 
~ ~arı asıt tıta:siıe:, Musolıniye de 
~'ıPraı C Crlerjni lspan) adaki 
~~'llli ?.ıtıb n başk t ş \e "t araya b umandanı 
\~ et~ f laltan tr. telgraf gön· 
ati,, ~A:~kaıfide eJ}'Onerlerinin 

zırlar meclisi, lspanyol mültecileri 
meselesini müzakere edecektir. Mec· 
!is, Bone ile İspanya sefiri arasın· 
daki müteaddit göru~melerin mev· 
zuunu teşkil eden 150.000 millteci 
kadın ve ihtiyar hakkında bir karar 
ittihaz edecektir. Bunlar için Fran· 
sada veya müstemleke imparator· 
luğu dahilinde mauyyen bir mınta· 

kanın ayrılması muhtemeldir. 
Meclis, ayni zamanda Fransaya 

mühim miktarda mülteci ve muha· -~G l Yararlık! d tal};' °lltı r erini b' . a~ an rip gelmesi ihtimalini de tetkik e· 
~1"ar-Jt0~.ll 2~Ptı dol 

11.dı_rrniştir. decektir. lyi haber alan mahfillerde 
\' f U'r a bır teb ·:Hsıle &ene· söylendiğine göre Fransa hilkfuneti, 

1'ıı alcın:Yle de.rn r: telgrafı çe· bunların Fransada kalmalarım ka· 
t harbi .. 1 2aferıe e \~edır: 

•e ·• Sp netıcel bul etmeği derpi; eylemcmektedir. 
Ce n· an}'ol :rn· enecek o· Diğer cihetten mültecilerin deniz 

t.ı d~.. ı Ve l p-. ılletine sulhu 
... b '"a.... ·•n''a · yoluvla Yalansi'"·aya naklindeki güç-

~(lt\ıııı "'\.cttağını J .ıcin mesut J J 

· tı ,1_ •• ctnnıyetıe .. . lük, bu meselede tesadüf edilen müş-
-.c buı~ unut külatı arttınnaktadır. 

~t., un to"l b b .ı re ., anacak Valansiyayı o m ar.ııman 
r ı ı 'ona olan na- . 

\ııt~ ~tırtıa triy::.r. n ::::::-- Valansiya 28 (A.A.) - Frankıst 
, •iltcr •cncsind ~ devrenin hava kuvvetleri, dün öğleden sonra 

) L .ı~trıı 'ne haıcı.e reısliğe seç· Yalans limanını bombardunan et· 
4{ ıt 11da b 'ltnda ·· · t ·ı· ~l! ~ Uhınd ~ gostcr· ıni5lerdir. Foynes ismindckı ngı ız 

tııt 1 ~t "e t ugunuz bü- yük gemisi ile Zui ic;mindeki Yunan 
ıır_,, ırasırıı ~"etciihu 
~ la lllu daınıa . n kıy_ gemisi hasara uğramıştır. 

• ,, 0ııy!iıt hafa.za ed nıınnct ve ispanya Başvekil i ümitvar 

'li :~dı~İniı İtillıada ::e~irn • Gerone, 28 (A.A.) - lspanya 
t •o tıı ili~ }'ulcaeıc .. er vakit cumhuriyeti başvekili Negrin l span 
)tr ı ı "" •ttınarrı .. · tnuıaharete . k .. 
ı ~ ltı • • hi"bi ·ı dahilöyi b' rol milletine hi ~aL:?n !..1:- ı . Jtu soy· 
d ~ 1ut,t~trn,trıcii ar~ari11ı:ul'lı 'iıa~~ liyerek !spanyanrı d.:::.:·: \~ Lırici 
t ~t le .., • gozönünd ~:~ -:::::ı~::.::1:1 ı.:.: ~::::. ::-;: .!1 "On koz 
ır~ d "e ı . ilzıfe ... · . e bu· 
~ ı~lta tına "'1 ıfa larını oynadıklo.rını ve bunların da· 
~ti t \'e · · ııarfettirn Ya çok hili \'e han·cı· ı'ı:tik·rarlannın bu ta-;ı hır 1lınarrıa .. /\nca'k 

o '4ult laı,;~lcada§ınıı r~ğınen her arruza bağlı bulunduğunu iddia et· 
~ fıı.,b . ~}'ere1c ıncitrrıişse:n miştir. 

;ı a " ıtı \'e \'a . • 
r 1% tııaıı, ~t bu zıfc icabı Negrin,, cumhuriyet ordusunun 

1 r 'ea1,~0•ternıc~~.arak af ile bundan ı:onra neden dolayı müı:tev 
ç ~rJ..ıt )arlcada 1 (estağfu· lilerin hücumlarına mukabe!e ede· 

'~ıc:~ı •~iıltldan diıe:iların büyük bileceğini izah etmiştir. 1 .::panyamn 
r, ıı~ ltlcad tn. ı l d .. lir: h 'hı 1iUtJar1c aşıarırn mer (CZ mmta rnsm an muse a. 
t Itri ~Ctiıı. en her l:f ' .. bui:ün kuvvetler getirilmi,tir. !\lalzemerne· 
"c l?ıı •u •al'gı ırınıze ay- selesine gelı·nce, hükumet mühim tıı11 nar it \'e sa, . 
er . 'lrralt a &ıhhat rnırni sev_ miktarda malzeme tedarik etmeğe 
~r ~~:tıh~2 

1

~ct~r tern..,e •~Iarnet muvaffak olmuştur ... 
~tt :rt•indc :~urduğu::nı kedi- Tegrin, demiştir ki: 

• ?ıt t1ı"U ısanlll u .. arar "-. Malzeme, gerçi geç kaldı. Fa 
ıı Ctlısın topıal't'trı Çuncü pa· kat Madrittc de bize lazım olan ma· 

(S 'nı~ n be . ak üıcre B 
l.lttı li 1 ~a rtiL_ ;ıııci devr . : zeme, son dakikada gclmi)tİr.,, 

1.' .. 1'1Yet eı:.ını t• t • . . f . 
"'!lar.) \'eriyoru ~a ıp, fedakarlık azmmın za erı 

m.,, temın edeceğini söyliyerelc sözlerini 
bıtırmi tir . . 

Cenovndıı itfaiye efradı, tesis e
dilen polis kordonunn rağmen l.'rnn
s:.. konsolrshaneslne yaklaıımağa 

teşebbüs eden talebeyi hortumlar
la su sıkmak surctile geri plisklirt-

MUnlh, 28 (A. 
A.) - EvvPlkl 
gece, burada söy 
l ediği bir nutuk
ta ltalyan dev. 
Jet nazın Fari-
naccl, uöyle de-

"Harp, gayri kabili içtinap de
ğildir .Biz istikabli, bize neler ha
zırla rsa hazırlasın, cesaret ve a
zimle derpiş ediyor ve neticede 
akliselimin galebe çalacağından 

ümidimizi kesmiyor, fakat her 
ihtimale karşı hazır bulunmağa <la 
azmetmiş bulunuyoruz. Millet, 
herşeydcn evvel, bizden itimat et· 
memizi ve hazır bulunmamızı İs· 

ti yor. 
Kara, deniz ve hava kuvvetleri

miz, o kadar terakki etmişt i r ki, 

Bizim eski, yorgun ve kuvveti ticaret odasında Nevyork sergisine 
az bir millet b:ıline geldiğimizi iştirakimiz için yapılan hazırlıklar 

1 . üzerinde göru~üştür. 
iddia edenler şimdi düşünme erı • Mekteplerde, talebeye tayyare-
lazımdır. Bunları, 1914'te de böy- dlik bilgisı vermek maksadilc hafta· 
le düşJnmüşlerdi, fakat uykula- da bir saat tayyarecilık dersi konul
rından fena bir şekilde uyandı - ması diışünülmektedir. 

• Bütün mekteplerde ha.va kuıu-
lar · muna yardım teşkiHltı kurulması 

H er hafta bir harb gemisi hususunda maarif ve!.fdeti toıtkili:ler 
ı:ondra, 27 (A.A.) - Rôyter yapmaktadır. 

Ajans ıbilclirıy.cr: • Lise ve ortamekteplerde yardım-
1nşa halinde olan küçük gemi- cı öğretmen olarak çalısatılann, 

!erden maada bu sene filoya her muvaffak oldukları görüldüğü tak
dirde, esas muallimliğc alınması ka

haf ta yeni bir harp gemisi iltihak rarlaştmlmıstır. 
edecekt ir.. • Eminönü hanının yıkılması dün 

"' varında bulunan 
Tunusun tt:ılya -

Bahriye nazırı, şimdiki inşa bin liraya müteahhide ihale edil-h azı r h k la r I aür'atının sulh zamanında emsali miştir. 
olmadığını bildirmektedir. ı • Şubatın on beşin~e A~arada 

nazın Jı"arlnaı;-1 

nın ccnub u n u 
tchdid e d e n 

.;o bir memlekete a
id olmasını hiç. 
bir zamaa kabul 
ctmiyecektlr. 

Cibut i n l n 

Frnnsada kal -
masının Hamburgun bir ecnebi 
devletinin idaresi altında bulunma 
•un dan farkr yoktur.,. 

Farinacci, netice olarak Alman 
müstemleke taleblerinin hakir \'e 

Ankara, 28 - Dahiliye Vekfile
ti, bütün valilere intihap hazırlık· 
!arına başlamalarını bildirmiştir. 

Parti Genel Sekreterliği de parti 
t eşkilatına bu husus ta tebliğat yap 
:nıştır • 

İntihap işlerine nezaret için 
Parti Genel Sekreteri F ikri Tü· 
zerin reisliğinde bir komisyon teş

kil edilmiştir . 
Nüfusun artmış olması yüzün. 

den yeni meb'us sayısının 399 

dan 420 ye ç kacağı tahmin edil-
mUstııc<'l Qlduğunu beyan etmf~Ur.. mektedir. Yeni meclis nisanın 3· 
Bu nutuk, Münib radyoslle n~re- üncü pazartesi günü ilk toplantı 

dil"'lhtir. sını yapacaktır. 

60 Bin asker neden _M_a_c_a_r_ls_t_a_n_d_a __ 
toplanmış ? 

Londra, 27 (A. A.} - Timcs ga- meCbU ri 8Skerli" 
zetesine göre, Romadaki İngiliz el- f hd8S edlld l 
çisinin yaptığ ı te§ebbüse cevaben 
İtalyan hliltfımeti GO bin ihtiyatın Budapeşte 28 (A.A.) - Parla 

mento mecburi askerlik hizmetine münhasıran talim için silah altına 
dair olan kanunu ittifaüla kabul çağırdmrş olduğunu bildirmiştir. 

~,evzii bir kıyamet l 
Baştarafr 1 incide 

Zelzeleden harap olan mıntaka· 

!ardan gelen haberlerde bütün şehir· 
lerde tesadüf edilen yeis verici sah· 
neler tasvir edilme' tedir. 

Hinares ve Par. :ehirleri tama· 
mile harap olmuştur. 

Camke.nes zelzele neticesinde yok 
olmu~tur. Her tarafta yatan cesetler 
taaffün etmeğe başlamı~tır. 

San Carlos kasabası da harap ol~ 
mu5 ve milyonlar sarfedilerek nub· 
le nehri üzerine inşa edilen köprü 
400 metrelik bir mesafeye kaymış· 
tır. 

Chillan şehrinde zelzelenin tahri
batı korkunçtur. Çünkü burada 
zelzele dakikalarca devam etmiş ve 
bu müddet zarf mda derhal yangın· 

!ar çıkmıştır. Bula~ık hactalıklar 

çıkmamacı için cesetler yüzer yü· 
zer mu5terek çukurla . .ı defnedilmi~ 
tir. 

Conce,t:onda enkaz altında kalan 
200 blü henüz çıkarılamamıştır. 

Erz~rum v e Amasya :la da 
zelze le oldu 

Erzurum, 27 (A.A.) - 25·26-1-
1939 gecesi saat 23, 14 sıralarında 

Aş!{ale kazası mmtakasmda vuku· 
bulan ve bir saniye devam eden ıel· 
zele neticesinde 70 haneden ibaret o· 
lan bir köyde 20 e\·in alt dIVarları 
kıcmen çökmüş ve diğer evierin de 

etmiştir. 

Bu kanunla yah udiler <le dahil 
olduğu halde bütUn Macarlar iki 
sene askerlik hizmeti yapmağa 

mecburdurlar. 

Bir istifa 
lk tisat Vt> kA 'eti 

'l'eltlş He ~etl 

Reisi ~ek Udi 
Ankara, 28 - 1ktısat Vekalet' 

teftiş h eyeti reisi Recai istifa et· 
miştir. Bu vazifeyi vekaleten de
niz müsteşarı Mustafa Nuri Anıl 

yapacaktır • 

B.LMECE 
Miras 

Ç'.ok zengin bir kadın öJUrken ak
rabalarındıın iki baba ve iki oğula 

(33.333) liralık munzzam bir scn·et 
bıraktı . Ve bu servetin mUtesavL 
yen taksim edilmesini iııaret ettiği 

vasiyetnamesinde adam ba§ına 

(11.111) lira düşeceğini de iluve et
mişti. 

Vasiyeti tatbika memur noter 
(33.333) lirayı dörde taksim etme
ye kalktı ve (11.111) liralık raka
mı bulamadığı için bUyUk mUşkUlfı. 

la uğradı. Falcat biraz kafasını 
yorunca kadının yerden gökc kadar 
haklı olduğunu anladı ve ~ini ko-
!ayca yaptr. 

dıvatları hafifçe çatlamıştır. lmaıı Nruııl? ! ... 
ve hayvanca zayiat yoktur. Yardım Bunu da siz bulun ve bize bildi· 

.. . hava kurumu merkezındc bır top -
Bunda~ ~a~ka ha~cn ~mhım lantı yapılarak kurumun geliri.ni 

harp gemılerı ınga halındedır. arttırmak ve teşkilfttı kuvvetlendır-
Mutasavver gemiler şunlardır : mek meseleleri görüşülecektir . 

7 safı harp gemisi, 21 kruva- • Ankara ziraat en ti.t~s~ son ~ı-
zör 29 destroyer, ı S denizaltı ve mf talebesi sö~e,,!r tatılını geç!r-

' mek üzere şehrımıze hareket etmı~· 5 tayyare gemisi. 
7 ·safı harp gemisinden dördü tir; Haydarpaşa lise i talebesinden 

bu sene denize indirilecektir. 45 ki)lik bir grup dün rHinaya git

Demir muhafız
lann yeni şefi 
BUkreşte polis 

tarıı fından 
öldörilldtl 

Bükreş, 27 (A.A.) - Radar a· 
jan:.ı bildiriyor: 

Perşembe akşamı, polis memur
ları, Bükreş varoşunda şüpheli bir 
eve girerken tabanca ateşi ile karşı· 
lanmı~tır. Diri ağır olmak üzere üç 
polis memuru yaralanmıştır. 

Ateşe mukabele eden Polis me· 
murlan milteca\ izi öldilnnü)lerdir. 
Bilfthara, ölen mütecavizin, demir 
muhafızlar şefi Kodrc.ınunun ölü· 
münden sonra demir muhafız tet· 
hişçi şefi olan ve uzun zarnandanbe· 
ri polis tarafından aranılmakta bu· 
lunan Vasile Crestesco olduğu anla-
şılmıştır. 

mek üzere şehrimizden hareket et
mişlerdir. 1':\lebenin seyahati on 
gün kadar sürecektir. 

• Yunan turizm vekfileti namına 
t stanbulda tetkikatta bulunmak ü
zere dün bir heyet şehrimize gelmiş
tir. Hevet !;ehrfmizde 'bir ay kadar 
kalacak ve bu arada Bizans musiki
si ve Bizans eserlerini tetkik edecek
lerdir. 

• lsviçr<: elçisi Landri dün Ank:ı· 
radan şehrimize gelmiştir. 

• Gümriık memurları yardım ce
miyeti şubatın on birind~ senelik 
toplantısını yaparak . ~aalıyet ra-. 
poru okunacak \ e yenı ıdare heyetı 
seçilecektir. . 

• Sanavi .birliği reisi doktor Halıl 
Sezer tstanbuldaki fabrikatörlere 
ait işler ve sergi binac:ı h~.kında 
vekaletle görüşmek üzere dun ak
şam Ankaraya gitmi§tir. 

• Maliye tahsil miidür muavını 
Baha Horozoğlu 70 lira asli maaşla 
ı tanbul defterdar muavinliğine ta
yin edilmiştir. 
DIŞARDA: . 

• Aiı-France şirketinin Parıs .. 
Bcrlin hattında çalışan bir tayyaresi 
dün Ko1onya}-a 7 kilo:netre ~esafe
de kain bir mahalde bır fabrık~ru? 
harasına çarpmıştır. Tayyaremn r 
çinde bulunan 6 kişi telef olmuştur. 
Kazanın sebebi, sistir. . 

• Çek ticaret nazın Schadek~n 
Şvalosvski tarafından başlanan mu
zakerelere devam etmek üzere gele
cek hafta Berline gidecektir. 

• ısveç hariciye _n~ı~ Sandler 
Paristen Berline gıtmıştı:.. Prens 
Gusta,·adolf ile prenses Sıbıl de Ber 

.,. line gelmislerdir. . . 
• Münih itiHHmda derpış edıl-

miş olan İngiltere - Fransa - Çekos· 
10\-akya mali itil~fı dün .. Lon9ra~a 
hariciye nezaretinde ~ç mıllct~n 
mümessilleri tarafından ımta edıl-
miştir. . 

•Press Associationun Ingilız par
lamento ıı muhabirine gore, lngilte· 
rede hükfımet azası arasında deği-
5iklik hakkındaki şayialar· doğru 
l> 

değildir. 
12 ressamdan müteşekkil olan • Fransız maliye nüZirI Reynaud 

"D" grupunun yedinci sergisi bu- bugün nazırlar meclisindc .. m~i va
gün saat 15 de Gü...cl S:ına'tlar ziyeti anlatacak ~e ~şanı ~n rad-
Akadcmisinde açılacr.ktır. ı yoda bır nutuk soylıyecektır.. . 

Resmimiz, sergide t!!şhir edi- • Belçikada kra~ dün Rcks1~tl~n 
1 ı d Z k. F 'k'' b' c:afi Leon Derclleı kabul dmıştir. en eser er en c ı aı ın ır >'~ • • • 

hl d • Belçika kongosunda llımalazı-
ta osu ur • d w • b' ·dd t1e 'ındi ra yanar agı yem ır şı e • 

trıandada suikas t 
har~ketJer l 

faa başlamıştır. Binlerce hektar or
man ve ağaçlık lavlar ve yangınla
rın tesirile harap olmuştur. 

için, mahalline icap eden kuvvet · Londra, 28 (A.A.) - Şimali 
rın. 

• Japonyada Fukuoka bölgesinde 
Kassuya kömür mad~i~de vukub;ı: 
lan bir infilak neticesınde 19 kışı 
toprak altında kalmıştır. Aı.;L)Ctleri 
meçhOldür. 

gonderilmiş olup zarar ve ziyan tes- Birinciye bir konsol saati, ikinci- İrlanda ile serbest İrlanda devleti 
bit edilmektedir. ye bir bUyUk resim albUmU, Uçün. hududunda Nevtcvus, Tevart ve 

Amasya. 27 (A.A.) - Bu sabah cliye bir 3i~c kolonya ve ayrıca şimali lrlandada kain Tyrone a· 
$.45 de oldukça, şiddetli hir yer sar- 20 O okuyucumuza muhtelif hediye- rc:ısında 22 telefon teli kesilmiş· 
~mtısı o!du. Zayiat yoktur. ler verece~iz. tir .Polis tahkikat yapmaktadır. 

• I !olanda kraliçesi dün akşam, 
sil~hlanma hakkında radyoda bir 
konferans vermiştir . 
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Yıldızların, bilmediği
- Şunu iyi bil: ben abdalları 

sevmem. 
- Egoist olmadığm anlaşıhyor ! 

Daı©Ja • 
mız hususiyetleri !htiyar kadın parkta dolaşıyor _ 

du. Bir çocuk dadısının küçük ço
cuğu döğdüğünil görünce dayana -
rruyarak müdahale etti: 

Sanatkar, kendi şahsiyetini terkedip başka bir 

insanın hüviyetine büründüğü vakit bir ızfırap duyar 

- E:ız, sen deli misin? Bu kadar 
çocuk böyle döğülür mü? 

- Ne yapayım? dedi. Daha bu i
şe yeni başladım. Nasıl döğüldüğü
nü öğretir misiniz? 

Cstten ve solc'fa.n Jtibareııf 

Sinema 

- Anne! <'ğ<"r lınna. beş kuru~ 

vermezsen Juzamıl\lau yatan Ahmc
din C\ine giderim 1 

Jan Gaben, Alber Prejan, Şarl Bnv a.yc, Vlktor Fransen, Fransuyaz Ro zey, RcmU, Danyel 
R-0ssl ... 

Daryö, Tino 

:Artistlerin hususf hayatlarına 
dair bir çok yazılar yazılmış, adet
leri, zevkleri, meraklan, ihtirasla
rı uzun uzadıya anlatılmıştır. 

Seyirciler beyaz perdede bu 
san'atkarların güldüklerini ve 
ağla.dıklarmı bir çok defalar gör
dükten, cnlarla beraber gülüp ağ
ladıktan sonra hususi hayatlarına 
dair öğrendiklerini de düşününce 
artık bu sana'tkarları tamamiyle 
öğrendim ve anladım sanmışlar
dır. 

Fc:kat bu zan yanlıştır. 
Oynayan artistle, istirahat ~

den san'atkar arasmda büyük bir 
fark, uzun bir mesafe vardır. 

Seyirci, san'atkarın kendi hü
viyetinden gayet kolay sıyrılarak. 
temsil ettiği şahsın hüviyetine gi
rebileceğini zanneder. Fakat san
atkar ekseriya kendi ~ahsiyetin! 

terkc:iip başka bir insanın hüviye
tine bürundüğü vakit bir ıztırap 
duy~r. 

Mahk~me huzuruna çıkan bir 
suçl:.ınun duy.duğu sıkmtıya ben
ziye l garip bir his. Bu ıztırabın 
bir aynini hatta daha şiddetlisini 
sahnede1ü vazifesini bitirip asıl 

hüv;retine geçerken hisseder . 
Stüdyotla, bildiğiniz gibi, biı 

film çok defalar çevrilir. San'at
karrn en çok sinirli olduğu dakika· 
lar bir çok defalar çevrilen biı 

filmin son gahnesini çevirdikten 
sonraki dakikaları.dır. Bu dakika
larda san'atkar ne tamamiyle ken· 
disidir, ne de temsil etmek iste. 

diği ~ahıs. 

Bu dakikalarda Rerr.ü çok asa 
bidir. Kaşları çatar, gö;deri göl
gelenir. saçları diken diken olur 
Ufak b:r mesele yüzün.den · patla· 

rnağa köprürmeğe hazırdır. Eti 
dakikalaruan birinde Remü cq~a
rasını yakmak i<jin kibrit arıy ~r, 

bulamıyor, artistin bu vaziyeti gö· 
ren figüran kızlanlan birisi biı 

çakmak yakarak sanatkara hizmet 
etmek istemiş. fakat ansızın sura . 
tına inen bir tckat ile karşılaş ne< 
hiç bir şey yapmamış ve hüngü; 
hüngür aglayarak oradnn uzak 
ıa,mıştır. 

J ül Beri temsil biter bitmez, cı
prısmı yakar, etrafa dikdik b:ı 

"kar, sonra gayet kaba tabirlerle 

San'at!<ann bu huyunu bilen ka
dınlar o söze başhrHadan evvel 
stüdyodan kc.ıçarlar. 

Viktcr F:ansen iae bıı dakika

larda çok :ıeş'elidir. Gü.ıel, inr~ 
nükteli sö::l<:: söyler. Şarl Boye 
dalgın da!gı.1 dÜ~Üniir . 

Danyel Daryö, bir rolü bitir
dikten s:ı:ıra sessiz bir ~>Ö§cye çe
kilir. T pkt !Jir hey;.;:eı gibi .. Ya-

Siyah sakallı 
adam[ 

[~eşhur b:r Avrupalı 
muharririn Holivudda 

başına ge[en:er 

mna kimseyi yakfoştnmaz, kimse 
ile konuşmaz, kendisine &orul:m 
lara cevap bile vermc.ı. Aceta göz 
leri açık uyuyan birisi gibidir. O

nu bu dalgınlıktan ancak kocası 

kurtarabilir. Onun çağrışma mu
kabele eder • 

Tino Rossinin sahnedeki ha. - -=- e-

liyle, film çevrildikten scnraki _ Bunun yUn olduğunu bana t 
hali arasında fark yoktur. Sahne- emin eder misiniz? 
de ne kadar canlı ise filmden son-1 _ Daha bu sabah meliyordu ba
ra ayni zindeliği, ayni neş'eyi mu- yanı 

hafaza eder. 
<OırtakOar 

Jan Gaben film bittikten sonra 
- Mişon. 

çekingen, en<lişeli bir tavır takı- N ? 
. . - e var. 

mr. Konuşulanları dıkkatle dı:ı- K d . . 1. k "k A - asa a yırmı ıra e sı ... · -
!er gibidir. Fakat kendisini ağzını ht b" · d b' · b d ld na arın ırı sen e ırı en e o u-

• guna gore ... acıp sqz söylemez. 1 . .. 

'
- ~r~nsovaz_. Roze, ~a~n1 edeki vazL _ Uzat~_a camm sen de ... Ma-

Bir sin<.'ma gazetesinde, Holivud_ ~t 1 b tt t -} ~ mı çevı ı me ı u en sonra dem ki ortapz, onar lira koyarız, 
:la nğızdan ağıza dolaı;an ~u gaıib 

m~hafaza e<ler. Eğer oynadığı rol mesele kalmaz. 
fıkrayı okuduk: 

ağır ba~lı bir kadın rolü ise o li-
Meşhur Avrupalı bir muharrir A

merikadaki film şirketlerinden biri
si tarafından AmC'rikaya dan.:t edi
lir. Adamcağız kalkar gider. Stud -
yonun kapısına g 0 lir. Bu muharrir 
birkaç kelimeden baska İngilizce bil 
memektcdir. 

sam, hafif meşrep bir kadın ise o
nun jestlerini ve sözlerini muhafa· 
za eder. 

Alber Prejan ise sahneden ay. 
rıld1ktan &o:nra çok garip tavırhr 

tal.mır. Yumrukları sıkar ve ken-

.___. 

---
Studyonun bekleme odasında zi- di ken<line bok:> temrinleri yapx

yarctçileri kabul eden memur mu - yormuş gibi hareketler yapar, 
harriri bir figüran olar;ık müracaat yu;:nruk sallar, yüksek sesle kcn-
<'den birisi :ı:anııedl'r, ve ingilizcc 
"bugiln sakallılar kabul edilmiyor., 

ceva!.>iyle muharriri srwar. 1fuhar -
rir bu cümleden tabii bir ı.;ey anla
ma:ı:, birlrnç gün üst üste gelip ay
ni cevabla karşıl:ııımca ingilizce bi

len birisine bu cümlenin manasını 

sorar. Onu öğrenince sludyoya gir
mesine mani olan sak~lım bir berber 
lük!;:fınıncla traş ettirir. 

Ertesi günü ııalcalsız mulıarriı 

studynya gelir, bu srfer kapılar a
rılır. dirrktcirün kfıtil,inin yan•na 
kadar çıkar. I<cndisini tanıtır. Kfı.

lib d;r~ktörün odnsına gir('r \'e b<.'k-

cli kendisine kumandalar verir. 
Bu hareketlerin bir çeyrek saat !ta 
dar devam ettiği de vakidir. 

Bir nazi casu
sunun itiraflan 
Şimdi Holivutta olan Anatol 

J.il\·ak yeni filminin Iıazıı lıkları i
çin çalışmaktadır. 

-
. . . . ErkC'lt - Sen nıud:tclcrc inamr-

"Bır nazı casususnun ıtır:-flan,, · .. 
. . . t 1 f'I mısın. 
ıoemını o.f'ıyan m ı m, mevzuunu, 

1 KR.:lın - IJnyır. Am..,rikada ortayn ç1lrnrılan ve ge _ 
}~rkek - O h:ıldc Iıo-;tına ~id<'n 

-;enlf't·de r.ıulıakcmesi bilen Alm[ln 
su inci gerdanlı~ı boymma. tal.man 

lı">nrn muh:ı.rririn geldiğini hab"r ve casa~larının faaliyetinden alnıı~tır. 
s:ına. hiçbir :ı:ıınıan nasib olmıya. -

Film için Anatol Litvak, Alman rir. Dirnktör ııor!'r: 
- Sıynh sakallı bir ad::ım d..,,;·· •rkmdan al:.Lörl"r arayıp bulmağa 

rak. 

mi? ·abalıyor. Şimdiye kad:ır Maden 
- Hı>\'ır! Ditrih, Pol Luka, Frar.sl Lcdercr \'C KadJn - "Senin uğruna kurban 
- 0 . l"ysn rı.ı1l,.lı;'ırm biri ola - EJvar P.obcnso:ı. ile mu!mvele imza- ohy1m .. der dururdun. Kurban bay 

":tk. J{e'! li ini krıb:.ıl ctmiyec0~iJTi lamıştır. Geri kalan sel:iz rol için ramı geldi, !turban ol bakayım! 
söyl"~·inJ... Alman artist bulma'c güç oluyc~-. f:r!,-:'t - Ol:ıj,m ama hava kuru-

Mııharrir bu ıK'fer yazr~ la müra- Çünkü bugün Holivutta bulunan Al- munu zarara sokarım. 

caat eder. Ve ancak Holivuta gel-

- Ha..cıtanm ''aztyctl fena bayan. 
Bu sukuttan sonra onun yarı nbdıı.l 
lralı:nasmdan korkulur. 

- )lüjde Yeriyorsunuz ban& dok
tor. Kocam eskiden tamaın11e ah • 
daldı. 

Kasacdlaır 
- Garson, kasadarınız ne güzel 

şey öyle! 
- Evet efendim. Lokanta sahibi

nin fevkalade bir bulul}u da güzel 

Me"sı 
<dle~ll 8~ 

7 JJaronu) 
- Ne o. 

Sevim? Oç 
rilJlt!D• _Hayır Ne 5ene~ 

ki mayom. senedefl·s' . 
ğı için her plaj ıne' 
na uyuyor. 

- Hiç 
musun r _,ı 

- Evet, her ıaıtl 

g (ğ) ır lLlı ,, r1' 
~a'' 

kasadar seçmektir. y .. ·· ~zü sarılll113' .aı uzu go !(ııd"' 
_ Lokanta sahibi çok mu çap - haline gelın.işti . . )..~ deli 

kındır? _Otomobil yü~ 
_ Hayır efendim çok ihtiyardır. _ Evet. Bir ta ğııP 

Maksadım onu söylemek değil. Ka- _ İçinde bu)und11 

sadar güzel bir kız olunca mil§terL re mi çarptı? 
ler gözlerini ondan ayıramadıkları _ Hayır. Tatı:s1Y8 

için ikide birde "yemekten kıl çık- _ o halde?.. U 
tı!,, "yemekten sinek çıktı!,, diye _Sinema donU3. p 
bağırmazlar. .. ııiye binelinı., de~· 

binmekte ısrar ettiJll' 
hale geldim. 

- Nafile ısrar etme dostum, ben 
asansör değilim! 

NaıfftaODn 
Yilnlü elbiseleri delikdeşik ojmuş

tu. Arkadaşları kendisine sebebini 

anlaUilar: 
_ Güve yemiş olacak. Biraz naf-

talin al. 
- Nerede bulunur Naftalin? 
- Ama yaptın ha? Naftalin ne

dir bilmez misin? Her eczanede bu-

.,,, 
_ Bu clalgnılıld• t (JI 

\'azgcı:meliyim· s~ 
ye bugün ta.n1 dÖ,t 
gittim. 

~oka,,c' 
·· el bit lunur. - Bana guz &91• 

Komşu eczaneye giderek bir kilo Bir levrek kızarlJ1l 1JJ· 
'1ilya şeklinde naftalin aldı. bir bonfile hazırla} 

ırl3 ..ıtfo Ertesi günü bir kilo daha almak koz salatası baz eJ". 

üzere eczaneye gidince eczacı sor_ !arak bir bakla"3 :e.ıı 
du: muhtelif meyvalar 1 

- Bu kadar çok naftalini ne ya- - Peki efendiJ11• 11' 
pryorsunuz? 

- Güve öldürüyorum. 
- Bir gilnde bir kilo mu sarfet-

rinizin yazdığını !1~111• 
manızı rica edece~"·, 

Jlll. 
- !mzalamalc 

dr~·e tiniz? - Tabibi a 1
J ~ 
ıu g 

- Ne yapayım, daha acemiyim: lokantamızın suç 
11er atışla bir tane vuramıyorum ki! temeyiz tabii ..• 

KONFERANSÇI, DOKTORDA. 



Resmtnl gördiiğUnUz bn ağaç tt:ıty:ınlıırn alt Sicllya adasında bn. 
lunrnnkta ''e "yüz b<'ygtr,, ağacı nn mlle anılmaktadır. 

Bn munzzam ağacın gö\·deslnln lmtru 57 metredir. Kraliçe Jan 
D'Aragon bir fırtına csnasmda yUz sü\'arl ile birlikte bu abracın altmn 
'!Tğınarak fırhnıul:ın kurtulmuş f'll111 ğundan İtalyanlar bu ağaca "yüz 
beygir,, ağacı namını ,·crml~lcrdir. 

~ l} 

Şıı.511acak ~ey: Resmini ı;örd\i~-U
nilz adntn bir lıırsıı.dır ve ç:ı.lmı' ol
du~'ll sucukJarJa ~arken bu kaza. 
ya uğramıştır. 

Vaka Dcrllndc cereyan etmiştir. 
Bir Jıll'Sız l§inJ bitirdikten sonra 
kollan suculdarla dolu bir halde 
bir raftan athyarak k~mağa te -
şcbbUs etmeı, fakat bu sırada su • 
cnklar bir çiviye takılmışlar '-e aynı 
zamanda boğazına da dolaşarak hır
smn boğulmasına sebebiyet ver -
nıi:J 1 erdir. 

Heplmtzln btıdlği bir hıtm nrdır: 

Filozof PIBton. 

Mc~hur filozofun omuzlan ı;ok ge 

niş olduğu lı;ln kendisine bu isim ,·e
rllmlştr. 

Biliyor musunuz ? 

Resmini gördüğünüz kü~ük kız 

1cnüz iki ya~mdadır ve Holivutun 
~n küçük orkestra şefidir. 

Köpekler ve kediler 
agiar mı ? 

Insanlar ıstırap ve felaket karşı· 
ında ağlarlar ve gözyaşı dökerler. 
Iayvanlarda ağlayan ve gözyaşı 

Jöken yoktur. Bir kedi veya köpek 

Yeni bir zayıfla·tma 
usulü tatbik ediliyn:r 
Du da Aemrlkahlarm lcad cttlkle.rl yeni bir 
za:t,flatma usulUclilr. Um vctll bfr adam ka
dını ınrt listU yt•re yahnyor ve iki eliyle 
bac.aklarmdnn tut:ırak \ilruduna muhtelif 

hareketler ya1ıhrıyor. 
Bu usulle, en ı;:ı.buk ntticclcrln elde cdi!ii:)i 
görülınUştur. 

=::::r:ıs:::=---ı:m::n:sm::::::::::::::.-r:mr.ı:c:1111111111m:-.r::-ı: ::: a ıanm.ma::a=a:ıcm:=:-
Şaka: 

Yangın 
Şair yeni çıkardığı eilr 

mctiıediyordu .. 
l Şanslı imif 

kitabını Lokantaya girdi, iki ta·Je haşlan-

- Kitapta eilrlerimin 
mUth~ bir atee verdim .. 

I mış yumurta ısmarladı.. Garsonun 
hepsine yumurtaları getirince gaşırdı kaldı: 

ı.ıuhatabı aa§ırdı: 

- Eyvah, dedi. Bari yangmm Ö· 

nUne geçmeğc çalışsak .. 

Vaz sıeçmiş 
İki serseri konu§uyorlardr .• 

1 - Garson, dedi, bunlar ne kil • 
çllk yumurta böyle .. 

- Olabilir beyefendi .. 
- Hem bunlar kokmuş ayol .. 
- Şu halde pnsmız varm11 be. 

yim .. Ya bUyUk olsaydılar-

Haklı 
İki ahbap konuşuyorlardı .. Biri: 

Kokardı 
Gazinoda 
- Garson hesap getir .. 

- Çay mı içtiniz kahve mi? 

- Hangisini içtiğimin ben de 
farkında değilim.. Yalnız içtiğim 

şey mUthiş katran kokuyordu. 

- Anladım beyefendi, siz kah. 
ve içmişsiniz .. eğer çay olsaydı sa
man kokardı. 

Bu da bir fikir 
- Nihayet ııhhatiml dllşUnerelı: 

sigara içmekten vazgeçtim. 
- Neden seni rahatsız mı edi • - Nasıl, dedi, insanların evvelce Tiijün bahçesi sahibi zi~-aretçisi-

yor. . 
- Evet mUtblş surette bellmi af. 

ntıyor .. 
- Nasıl olur canını, slgara içmek 

insanın belini ağrıtır mı? 
- Tabii ya, izmarit toplamak için 

gUnde belki yUz defa yere eğilmek 

llzmı oluyor. 

bayvan olduklarına inanıyor mu • ne rıı.bçcsini gösterip izahat veri _ 

sun? yordu: 

Diğeri: - İşte, dedi.. Bu çiçek halinde 
- Tablf.. MesclA ben evvelce mu 

hakkak bir eşek idim .. 
- Aman nasıl olur, ne zaman? 
- Ne zaman olacak sana i"dilnç 

diye yUz lira ,·erdiğim zaman. 

bir tUtUn fıdanıdır. 
Ziyaretçi dikkatle tetkik etti: 

- Sigaralar kaç ay sonra kopa
rılacak hale gelir .. _ ........... ·---····--·----------·----·----·-··,··· ........... ---·-------------

Oyun 

Sahipsiz 

• 1 - .......... ·-··· -··· ............ , 
............ ,. 

' ' 
' • 
' 

köpek 

... ... 

bir ... ıstırab veya :cı duy~uğu za~~n Resimde bir küçük köpek vardır. j lerini oyunuz ve ~iyah çizgileri kesi· j parça ü:r:erine yapıştmnız. Bu işleri 
'1agırır, fakat aglayıp gozya~ı dok· ı Bu köpek sahipsiz olduğu için fev- niz. Bu işi yaparken noktalı. olan yaparken hayvanın kulaklarını da 
mezler. kalfıde müteessirdir. Bir sahip ara·: yerleri sakın kesmeyiniz. Çünkü 1 meydana çıkarmağa ve kuyruğuna 

maktadır .. Eğer siz bu hayvanı ka· noktalı yerleri kıvırmanız lazımdır.! güzel bir kıvrım vererek, hayvanın 
ResmlnJ görifüi;-UnUz bn minimini 

!)()cuk henüz bcıt aylık bir yanu • 
dur. Fakat bir llergül kon·etlne ma 
llkolcluğu bu rcstnulen de anla,ıl
rnakt:ı.ı:lır. 

HcnUı yürUrneslnl bile bl1mlyen 
bu Yavru beheri dört kllo ağırlığın. 
da olan iki sandalyryl kaldırabll -
mektedir. 

~ ................ im!! 

HASEP, 
ÇOCUK S,\ y;.-ASI 

Bilmece kupona 

& 
!!-'! 0-

0= 

bul ediy~~sanız, her ~eyden evvel 
1 
Bu işleri yaptıkta? _sonra bir nu· 1 boynunu da güzel bir ~kilde ortaya 

bu kUpegı meydana çıkannanız ıa.-

1 
ma ah parçayı ıkı numaralının çıkannağa dikkat ediniz. 

zımdır. üzerine, 3 numaralı parçayı 4 numa ı 
Bunun için yukariki resmi kese· ranın, 5 numaralıyı 6 numaranın, Bu ~ekilde siz güzel bir hayvan, 

rek biraz kalınca bir kağıt üzerine 
1 
7 numaralı parçayı 8 numaranın, ~ köpek ele iyi kalbli bir sahip kazan 

yapıştırınız. Sonra siyah olan yer-! numaralı parçayı da on numaralı 1 nuş olur. 

28 lkincikanun • 1939 Doktorun kurnaz of;lu - Baba, 
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BIQzlar 

. 
Bazan btr tayy~r. yahut iki par. nuru ıtyah 'liumaıtan ~a yaptıra. 

çadan mürekkep bir elbise bcğe- bilirsiniz. 
niimez. Artık bunların me<lası Bu :hususta seçilecek mode1Ier 
gc~ti denilir. Böyle dediğimiz va- muslinden, koyu renkli tüllerden 
'kitlerde bile bu elbiseleri atmak yapılan blUzlar olacaktır. Böyle 
icap etmez. Dikiş iş't-riyle alaka- bir muslin bli'1z tamamiyle pililer· 
dar bir kadın bu elbiseye pek ala den mürekkeptir. Minimini bir 
yeni bir şekil verebilir; evvela e- yakanın altında sıralanan yuvar
tekliği kısaltarak günün modasına lak düğmeler blUzun kapanışını 
uygun bir ahenk verebilir. Ve yeni teşltil eder. Eğer blUz için intihap 

bluz ilave edilerek elbise kurta- edilen kuma, tül ise hem şeffaf, 
1 1 A k nkli b

. bl- hem de sağlam bir tül seçmek lü-
rı mış o ur. çı re ır uz . b" .b .. 

·· 1 bi bah al t" dah k zumludur. Tül bluzlar ırı ırınden guze r sa tuv e ı, a o· k . . 1 ·· 1 · B 
k b. bl!\ · .. 1 b" k çok aralı h pıliler e sus enır. u yu ren te ır uz ıse guze ır a - . ~ 

al 
. . , ., d tüller koyu menek§e rengı oldugu 

şam tuv etını tc~<eı. e er. 

1 

. k k .. .. .. B bl-
vakıt ço Jı gorunur. u uzu 

Siyah bli'1z1arın bu mevsim çok isterseniz krepten yapabilirsiniz. 
beğenildiklerini düıünerek ibluzu- (Devamı 14 ünciide) 

Ji MNASTiK 

Gençliği 1nuhafa 
için tek çar 

' 'Tavsiye edilen bütün hareketleri yapıyorum. Fakat bir türlü 
umduğum neticeleri alamadım.,, diyen !bir çok kadınlar, kısa bir 
zaman sonra jimnastik hareketlerini bırakmışlardır. Fakat bu bıra
kı§ kendi zararlarmadır .. Jimnastik gençliği muhafaza eden ibiri

0

cik 
vasıta ve bir tek çaredir. Yalnız, muntazam yapmak ve devam et
mek şartiylc .. Muntazam jimnasti1c hareketleri yormaz ve çok va
kit işgal etmez. Sabah veya akşam bir çeyrek saatiniz ~ bol kifa
yet edecektir. 

Bugün izah ettiğimiz üç hareket, kısa boylu ufak tef ele bayan
lar için çok faydalıdır. Neşvünema devresi geçirmeyenler bu hare. 
ketlerle vücudunun her tarafında istedikleri inkişafı göıımekle 

memnun olacaklardır. Bu neticeyi almak için de uzun zaman bek
lemeğe ihtiyaç yoktur. Beş, altı hafta içerisinde bekledikleri inki
şaf muhakkak kendini göstermiş bulunacaktır. Bu hareketleri ya
parken adaleler şiddetle takalfüı ve inbisat etmiş ve inkişafları bu 
suretle sür'atlenmiş olacaktır • 

a) ilk ekzeriz için yere cturunuz.. Bacaklarınızı öne doğru 

iyice geri~iz .• 1leriye doğru uzatınız ve ayni zamanda sağ ayağınızı 
iki elinizle yakalayınız .. O vakit omuzlarını geriye veriniz. (fakat 
bu gerileyiş esnasında ne kollar, ne .de sağ diz kırılmamalıdır.), sağ 

Bluzlar nasıl ütülenir bilir misiniz? 
İpekli blQzlar 1hk bir ütü ile 1 dikıneden evvel ütülemek fayda

gayet hafif olarak ütülenir. Yün lıdır. Kadife kumaşlar tersin.den 
ve ipek karışık kumaşlardan blCız ütülenir. Eğer kadife blUzların ha· 
yapılacağı vakit bunları daha kes- vı biraz dökülmüş ise ütülemeden 
meden evvel ütülemek lazımdır. evvel ters tarafını ıslak bir bezi 
Zira bunlar ilk defa sıcak ütü ile hafif hafif sürerek bir parça ıslat
temas edince sıkışırlar. Dikilme- malıdır. Bu şekilde ütülenen ka· 
den evvel ütülenmemiş yünlü bir dife blôzlar yeni gibi dururlar. 
bluz ütülenirse şekli bozulur. Yünlü kumaşlar, üzerine ıslak 

Halbuki dikilmeden evvel kumaşı bir bez koyarak ütülenir. Yünlü 
ütülenen yün ve ipek karışık bliız- kumaşları ütülerken çok gergin 
lar dikildikten sonra ütülendikleri tutmak lazımdır. Yünlü kumaşla
vakit çekmezler ve kısalmazlar. n tercihan arkasnu:lan ütülemeli· 

Bl(iz kesilecek kadifeleri dahi dir. Ancak elbise astarlı olursa 

Moda HaberıeıII 
• Biribirine zıd renklerde tül

lerden yapxlnut ppka tülleri bu 
kış çok modadır. 

• Siyah roplar üzerine sırma 
tellerle işlenmİJ eşarplara en ki· 
bar balolarda rast gelmektedir. 

• Kürk yakaların üzerine tabii 
çiçekler takmak mcda91 salgın ha-

lindedir. ı 
* Gün geçtikçe eteklikler da· 

ha fazla kısalıyor. Fakat buna 
mukabil genişliyor. 

"' önümüzdelci ilkbaharda düz 
renkli İskoç kumaşlarının çok 
moda olacağı temin edilmektedir. 

o vakit yüzünden ütülenir. 

• Apartmanların zemin ka
tında ekseriya küçük karın -
calar vardır. Bunların istilası
na mani olmak için çıktıkları 
deliklerin üzerine karanfil diş 
leri sokulmuş bir portakal 
koymak kafidir. Çıktıkları de 
likler bulunamazsa o vakıt 

en çok çıktıkları yerlerin peıı 
cerelerini kapadıktan sonra 
adi bir mangal :içcrsinde bir 
parça kömür yakmak ve kö -
mürün üzerine toz hnlinde kü. 
kürt serptikten sonra kapıları 
kapayıp bir iki saat kapalı tut 
mak lazımdır. 

bacağmızr mümkün olduğu kadar yukarıya Jcaldıt~ 
vaziyette kalınız .. Sonra yeniden ileriye doğru us' 

Ve sağ ayağınızı yavaş yavaş yere koyunıtl·• 
ğınızı yakalayrnız ve ayni hareketi yapınız .• ilk 
bu hareketten her bacak için beş defa yapınanız 
hafta sonra iyice alışmış olacağınızdan her bacak 
pabilirsiniz. 

b) İkinci hareketi yapmak için ayakta, dik d 
rımzı bir parça açarsınız. K<>Uannızı havaya do 
(Kollar gayet gergin ve biribirine müvazi dura 
lannız yukarıda olduğu !halde derin bir nefes altfll" 
da koJların vaziyetini bozmadan gövdeyi yaV'BJ 1' 
vuçlarınızın içi yere değinceya kadar). Bu eğilı:rıe 
lar, bilhassa dizler kat'iyen bükülmemelidir. ıl'., 

İlk günlerde bu hareketi tamamiyle yapa,ınaJ •t 
vaş yavaş alışır ve muvaffak olursunuz .• İşte o ~ 
odanın etrafında yürümcğc başlarsınız. Bu harele ~il 
on defa tekrar eder, scnra otuza kadar çıkarsınız. r.J•I 
ti yaparken fazla yorgunluk hissediyorsanız on d 
mamanız icap eder. . ~ 

c) Düzgün, muntazam, inhinası olmryan bir 
için bu hareket çok mühimdir. Yere oturunuz, • 
.doğru uzatınız, .Topuklarınızı yere 6lkı sıkıya dJ '/I 
k'::llannızı omuzlarınızın hizasna kadar kaldırınıl~ 
sağa döndürünüz .. Sonra yavaş yavaş eski vaziY';ef• 
gövdeyi sola çeviriniz. Bu hareketi gövdeyi on 
sola döndürerek tamamlayınız. ~ 

Boyunuzun uzamasını, belinizin bükülıııe~ııi' 
ile genç kalmanızı temin edecek olan bu harctcctı; 
leyin on dakikaruzr alır. Fidan bir boy, ince bir cl1 ·yi' 
nasız bir arka, mevzun bacaklar sahibi olabilınc1' ' 
fazla zaman değildir. 

... 

/ 



rı=-e .. n,C® n=Ib'i'h·çe·t~p~:·'·· GGabua·t ii a ~av 
~arınki karşılaşmada ne netice alabilirler 

Galafasarayın müdafaası sağlam-
dır Fakat... Fenerbahçenin 
hücum hattı çok kuvvetlidir 

Yalnız Musa Fikretin karşısında mu Şaban, sürat ve topa hakimiyeti i
vaffakıyetli bir mücadele yapacak tibariyle Galatasaray için tchlikeli
ve Fikreti epey uğra,,tıracaktır. dir. Yalnız az dripling yapmalı ve 
Galatasaray Musamn fevkalii.deli - toplan zamanında ortala.malıdır. 

ğine inanarak kat'iyyen Musayı Netice ne olabilir ? 
ııantrhafa almamalıdır. Zira: Şimdi de her iki takımın netice 

Fikret, Musanm yerinde karşuıı. 

na geçecek olan hafı kolayca mev
cut olamıyacak bir hale getirebilir. 
Onun içindir ki Musa ıııağ ha! oyna
malıdır. Musanın sağ ha! oynama
sı takdirinde Fikret tehlikesi yüz

de 40 azalacaktır. Fikretin bu ka -
dar marke edilmesi ise Fener hU. 
cum hattını oldukça durduracaktır. 

~ Forvet hattına gelince: 
'ı.. · Necdet bütUn ga)Tetine rağmen 

... '"'r \'"il btrı. • l"ener maclarm ,lan birinde Fikretlo Lütfi top eskisi kadar seri ve tehlikeli değil-
Jı. " '- dir. Bahusus karşısında Esadm oy-

)\.~lll'etJ.ı .. ttllh1ı1 pe~ln de.-
~.._ 'atııaı l[k ınaçlarınm Bunların cevabı hususunda bir naması da büyUk bir ıanssıı.lıktır. 
~ oq arnıd Budurinin oynaması Galata.sa-•, %ı · an birisi çok gayialar mevcuttur. rny forvetinin yilrUmesl için neka-

~ b'h Cl .,,..._, Müdafaa 
l'lı... - Çe~ı · "'Q.Yett dar laznnsa oynamaması da o de re-

ı. ... ~ııı. '<>11u •- e Yilrllyen Mesela Avninln iki haftadanberi 
"~ ~ •• _ -.]Up ed ce bilyük bir ziyadır. 
t. • """'.... en eze- muntazaman antrenman yapmağa 
<t~r '•Y ka~ıı Sağ iç yerinde oy:nadı~ı tnl:dirde 

tı~ı.- "- aaacak- bacladı~ ve bu pazar 0"'llı'-'abile -b ~oq '" 6 ' ., • Necdetle tesis edeceği anlaşma Fe-
~ ıt~ I' lon Vaı· cek ııeviyeye geldiğini ifade ediyor- ner .!Ol tararı için büyük bir tehlL 

~ .~ ~Jıtb ~e,,.ı. 1,l 1Yet birçok 
a il .ı 'lll1 aa lar. A\'lli kaledeki yerini olacak o. ke olabilir. Ve esasen Galatasaray 
tı doJ '4e OM- ranuşsa da 

t\... ·~da lursıt bu halde kurulacak olan Av- forvet hattından netice beklenirse 
Gr "QİYla bı. nıe\'cut ta. 

" rtr ıır olın " karardan pek ni, Lutfi, Adnan müdafaası her tur- bu cenahtan mülahaza edilmelidir. 
r 1 ~ tdıltıarını göster- Hl düşüncenin üstilndc ve fevkala - Zira ikisi de şutör ve topa haklın 

( llala.! dedir. oyunculardır. Sol içte ise Mehmet 

ııı .;ı, ;~~s~ı~~}~ bu gUnkü Bir defa Lütfi tam mana.sile for- Yılmaz o kadar fena değildir. 
'•· a"llt Şfak BUi d mundadır. Adnan da formunda ve Sol açıkta da ArnavutköylU Sara-
"' cıd ' o ııa ' en ' Cim oynıyacak. Bu oyuncunun kıy _ 

metini pek bilmiyoruz ama, for -
munda olan Rcşadın karşısında bir 
fevkaladelik yapamıyacağını tah -

lı' ttı eıı lloıı rı. kırtnızı rengi markajı itibariyle mükemmeldir. 
h, ·~ l~t 0rtada d tnUdafaa mUseJ. Bu müdafaa içlerin, marke edilme-
~~ lltı Utuyor 
'1 hu . . ll'enerb ve... sini haf hattına tevdi ederek, Fe _ 

takımına 

t o dil }UJt bir ~hçe kUçük ncrin iki tehlikeli açığını daima kon 
~ •11 d · lı"altat htikbale dog· ru trol edebilmek kudretine sahibdir - min cdiyoru7.. 

ıı ' töa aon F b h 
~l>.. İtl'f., nıaı;:ların ne ler. Bu bÖ'ı.•le olunca tehlike Gala- ener 8 çe 

lilldJr .1or ki - " 4t lı 01 • ' bu da bir tasaray hesabına azalmış olacaktır. gelince: 
~ "'%r -.ıh Haf hattı ise: Hüsameddin, son maçlarda da 

,~ltııı ;:Yetler.ı er iki klUbUn Nubar gerçi geç~n hafta oynadı. görlildüğü gibi halihazırda !stanbu-
C}~l!cea harta tıornıaldir. Fakat bu hafta zannederiz ki oynı- lun en formunda kalecisidir. 

~'ltıe: :Vapacaklan yamaz. Zira, diğer taraftan asıl ta- Müdafaa 
~ hıı'I'\ l'lly - kıbı olan Şişli ile Rum muhteliti Önündeki Lebib - FazII hatt.I ise 

~· ~r!.Ytey liiıtııe bera rcvanş maçını oynıyacaktır. Demek her vaziyette mükemmeldir. Lebi -
• ~ ~~ h t6atel'di'" bere ka- ki Nubarın Şi§lidc oynıyarak bin enerjisi, Fazılın cesaret ve tec. 
rı ~~~ lı l!taltJ. 8Jk~ı ilinıatsız - Galata.sarayı ihmal etmesi muhte- rübesi bu hattın en emnlyetbahş ta
tlı 'd"'ft~ 'ıaııdığx tnaç havası meldir. Bu halde sol haf Ekrem, raflarıdır. Kalede de Hüsameddin 
~ ., 'ede..ı~eUceyıe tela santrhaf Bedii, sag· haf da Musa o- müteyakkız ve gözil açık olduktan 

,_ e har ·~ BUt · -"' '<l ~~ lctn hattı · Un oyun lacaktır. sonra mesele yoktur. Hele Leblbin 
O. h ~ ~ de lak:Ukeınıneı po Bu hattın te~kiline göre vazife - yerinde de Yaşar oynarsa ... 

l'ııb ~ hattarla lıeUco mı YUrüttü sini yapması çok müşkül olacaktır. Haf hattına gelince: 
ı.... e 'Ytı.t aldırdı A E M ""I ııa. ~ca0 hattı k · ca- Zira sağ açığa geçecek olan Şaban sat, . Reşad bu sene formun-

.._"q n ll:ıUd Urabilccek Ekrem! seri hamlelerle rabucak ber da ve mlikemmeldirler. Yalnız An-
ataa nı"- " Odi!eceln wıel- tarar edecek Yaşnr dıı yapacağı a. gelidis her senekinin aksine bu ae-

Gi& ... ___ _ taklar~a Bedliyi şaşırtabllecektir. ::t~:=mt:~a~~r. :e~ec:!l~~u h~:~~ 

l
·ış-ıı· .. \! .. Rftfuemderel!,!' tak\•iye edecek olursa Fener haf 

hattı Galatasaraym Uç vasat orta-

m U hte l l'tı' smı iyice tutabilecektir. 
Forvet hattı ise: 

r~' "'ı U haft k Sol açıkta eski sağ açık Niyazi 

tıt.~t, bı~ .~'l<ainı •t a arşı I aşıyor 1 ar ve sol içte Iılkret anlaşmış bir va. 
ş ~.. a41nı ziyettedirler. Niyazinin sürati, Fik-

lb. - ı.. _ l'tna .1 da gayrı 8 ~ ~'" "'"anı - abahl('lyin yapılacak olan Pera - retin yapacağı ileri pa!lar hususun-
' :ı.• 1<t harlan tdllecek- l:Seyan (Kurtuıus), Ama\'Utköy -

t~t _ G tn en l'llUhlnı Bozkurd m~mdan sonra bu milhlm 
~ bl. ala tas 

~, • ~~.._ 1' c~lJ •ray ınll- Ye lddlah maç yapılacaktTr. 

~ ' ~ı te1ı~ 0
hna'k lizere MaJWıı olduğu n~hllo Galata • 

ıı •. ,., lc.~tılı~lltt u: ed1Iını3, Ye- spor - Kurtoıu, muhtelltl evvc:"lkl 
""'lıl\.tıtıh "' ŞlıJllnln bir nıüsa.bakada Şl,tiyl mağlüb etmiş • 

- 1 tert ti. Bu haftaki maçın haklkt mahl-
lb edllınt ... 

" Yeti o zamanki iddianın tahakkuku. 
dur. 

da çok işe yarıyacaktrr. Bunun için
dir ki, Fenerin en tehlikeli tarafı 

burasıdır. 

Santrfor Yaşar, Fikretten göre
ceği kıymetli yardımlarla. vazüesi
ni ifa edebilecektir. Yalnız sağ içte 
Ali Riza hiç de i)i değlldrr. Bunun 
yerine genç bir oyuncuyu ü:ame et. 
mek daha isabeW olur. Saf açıkta 

ahı hususundnki vaziyetlerini tet
kik edelim: 

Galatasaraym müdafaası sağlam, 
forvet ha.tt.I zayı:ftrr. 

Bunun için neticeyi kendi lehine 
çevirmesi ancak iki açık Sarafim ve 
Necdcte düşer. Yalnız yukarda mi
salle zikretmediğimiz, fakat takıma 
girmesi muhakkak olan Cemil bu 
düşüncenin hemen yanında yer a -
lır. Bu halde sert müdahaleleri 
mevcut olan bu oyuncunun, Fenerin 
sağlam müdafaa hatları karşısında 

razlıı bir kazanç temin cdcmiycce. 
ğini aByllyebillriz. Onun içindir ki, 
Galatasaray bu oyuncuyu santrhn!a 
geçirmeli ve bu suretle o yeri ak
satmamalıdır. 

YalnIZ bu vazifelerini ifa eder
ken sertlikten uzak bulunmalı, favl
sW: çalışmalıdır. Bu genç o kadar 
favl yapıyor ki, favl yapmağa o ka
dar alışmıı ki, adeta bilmiyerek kol, 
bacak çiğniyor. Bu ise değil otori
ter bir cephesi olan Türk futbolü L 
çin, sertliği bir lüzum kılan lngiliz -
İtalyan futbo!Unde bile cari olmı
yan bir şeydir. Yapmamalı, kuvvet
li bacaklariyle daha ziyade topa vur 
malıdır. 

Takrmm takip edeceği sistem, u
zun ve derin paslı olmalıdır. 1ki in
sayd da daha ziyare ileri ara pas
lariyle çalI§malıdırlar. 

Nubarlr, Budurili, Sarİüimli Ga
latasaray takımından fazla bir n('. 
tice ummuyorum. Velcvki Galata
saray ender enerjisini tutturabll -
sin. 

Fenerbahçe ise, ezeli rakibinin 
karı;ıısında çok sıkı bir oyun çıkır
racağa benziyor . 

Mildafaanm mUdahaleleri, haf 
hattmm takrmı yUriltüı.ıil, forvetin 
netice alış hususundaki kabiliyeti 
maçın cereyan ııeklini Fenerbahçe 
lehinde tutan noktalardır. 

Neticeyi Fener ]~hinde g<$:rllyo
rum. Sebebiyse daha çok anlaı;ıma 

imklnlarma sahib, insicamlı ve da
ha tecrUbeli unsurlardan mürek. 
Jr:ep bir takımdır. Muavin hattını 
teşkll eden pişkin elemanlardan 
ba.şka Fikret gibi ince, Niyazi gibi 
seri, Yaşar, Şaban gibi ı.ıutör ve sı
kı oyuncular netice~i i'enerbahçe 
tarafrna çevirecek kabiliyetlerdir. 

Muammer OLGAÇ 

Sindelar öldü 
Zavallı havagazinden 

zehirlenmiş 

Eski Avusturyanm meşhur futbol 
yıldızlanndan biri olan Sindelar, 
havaga:z:Inden zehirlenerek ölmUı.ı. 

odasında ölil olarak bulunmuştur. 
Sindelar meşhur Viyana, Ostur

ya takmılannda merkez muhacim 
oynamaktaydı. 

Yarın Rum mtıhft'llti ite ka11ıla ~acak olan Şlıll talmm ... 

~a"1'rl~edereDer arasında 
.... ~ ,_, ,_,, ..... aıwwwa- ,_,, ,_.,, ~ ,,_,, - ~ 

Şişli - Perit 
Bu hafta Taksim de karşılaşıyorlar 

Bu hafta pazar giinü öğleden e,·_ Yalntz bugünlerde çok tormv.nda o
veı Takshn stadyomunda ~ayrlte- lan Hristo bundan istisna edilmeli • 
<lerelerin en kun etil lkl takımı olan dlr. Haf hath IH tam manaalyle 
Şi~li - Pera karşı ka~ıya gelecek- zayıftır. Yalnız Jnıwetll olan tara
lerdir. rı forvet hattıdır. Bu hatta za,·en, 

H<.-r iki takım da enelce yapmıs Budurl ve Cuları ü~ tehlikeli ley • 
mettir. 

olduklan maçta 1-1 berabere kal-
<lıklan tein, bu maç adeta blr\J'evan~ 
mahiyetindedir. 

M~m ent~resan aafhalanndan 
biri!ii de Znenle Vlistardlnln yine 

Şi~ll takımı son zamanlarda Ga. ka~ı karşıya oynamalanclır. Ma • 
latasaray antrenörü Tandler tara - liım olduğu Yt'çhlle eskiden Zavcn 

Şişlide, Ylastardi de Pcrada idi. Ge 
fımlan muotazaınan çalı~tırılmakta 

ve eskisine nazaran daha müteka
mil bir baldo bulunmaktadır. Bil
hassa son mii<lafaa müır.ellesl yani 
Anncnak - Vla~tardl, Alber (haf 
hattını te kil eden Ar:;evir, Nubar, 
Agob., mükemmel bir haldedirler. 
Pon·et hattı ise Diran gibi mUkem-
mel bir sol açıkla, Soldur ~lbl ~utör 
bir lço sahib bulanmaktadır. 

çen sene bu iki oyuncu klilb deif,. 
tirdiler. Zavcn Pcraya, ''llstardl 
Şl~Uye girdi \ • mücadele noktuı 
yine deifşnıedl. Zaven yine Vllııtar 

dlyl aşmafa uğraıaulc, Vlütaıdl 

de yine Zannl dordormağa talııa-
cakhr. 

M~m Şi:;ll tarafmdan kazanılma-
11ı daha muh~meldlr. Maçm hake-

Buna nazaran Perarı ele alır • mi Suphl Batur, hiçbir snıltıya mer. 
sak görürfö: ld, son nıiidafaa mü - dan wnnlyt'Cck bir ot-Orlte aablbl
selle i o kadar lnınetll (lcğildlr. dir. 

Dlgeır maçlaır 

Beykoz - Beşi kfaş 
Oyunu da çok mühimdir 
Şeref stadında geçen hafta Ga

Tanınmış bir 
Bulgar tenisçisi 

lstanbulda 
lata.saraya sıkı bir oyundan sonra Bulgarislanın 7 beynelmilel te • 
3-1 mağlüb olan Bcykozla, ilkin ba- nisçislni elinde tutan "A. C. 23" ta. 
şmda yürüyen B~iktaı.ı karşıla!la _ kmımın kıymetli elemanı Sunıçie(, 
caklıırdır. bugünlerde lstanbula gelml~tir. 

MUsabakanın heçl'n haftakinden Kendisi, bayram münasebetile 1s
daha sıkı olacağı şüphesizdir. Zira tanbul ve Ankarada tenis karııılaş
her lki takımın da müdafaa.lan ve maları yapmak arzusundadır. Bu 
forvet hntları biribirine müsavidir. mUnasebetle bu klilb hakkında ba
ÇUnkU Beşlktnş forvetinin gollerini zı rnalfımat verelim: 
tezyid eden Suldur, bu hafta kendi Bulgar muhtelitini 5-3 yendikten 
takımında oynryacaktır. sonra geçen hafta pazar gUnil de 

Esasen ŞC?reften cezası dolayısile Levskiyi çok ezici bir farkla yen. 

mahrum forvette Suldıır da olma - miştir. 
yınca, Rıdvan yalnız başınn kalmış Takımı teşkil eden elemanlar 
olacaktır. Bunun için Beşiktaşın Eş şunlardır: 
rl'fi iço nlması kendi kazancı ic;in Dermausky, BalAkı;iyef, Petrof, 
lazımdır. BeY.koz bUtiln bunlara sı- Astrug, Angelor, Paçieff, Yordanof

kı bir müdafaa oyunu tatbik ede - tur. 
~~~~~~~~~~~~~-

c ek olursa neticenin siyah - beyaz spor tarafından kazanılacağı mu .. 
lehine dönmesi çok mUşkül olacak. hakkaktır. 

tır. 

Tnksim stadında da yaptığı son 
maçlarda mütemadiyen mağ)(ıb olan 
Topkapı, vaziyetini düzeltmek iıı -
tidadında bulunan 1stanbulsporla 
karşılaşacaktır. Neticenin lstanbul-

İkinci müsabaka Vefa ile SUley
maniye araıımda cereyan edecek • 
Ur. 

Bu maçın da daha düzglln vaziyet 
gösteren Vefa tarafından kazanıl -
ması hiç de zor olmıyacaktır 
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bu vahşi sefahntleridir ki dünya 
yüzüne dini bir maske altında 
yamyamlığı musallat etmişti. 

Zira kabile reislcri:ıin kendile
rine süt çocuklarından ziyafet 
çektiğini gören ve bunda dini 
tabu olduğuna itikat eden kabile 
efradı bu sefer düşman k2hilele
rin büyük.lerini de yemeğe başla 
mıslardır. 

J:."ıçı ycrlileıi bu merasimi p~k 
nadiren yapıyorlar. Daha doğ -
rusu hükiımetin §iddctle menet -
miş olmasının da bunun üzerinde 
tesiri olmuştur. 

Fakat Fıçı adalarında yam • 
yamlık hemen hiçbir zaman büs
bütün terk olunamıyacaktır, di· 
ni itikatları dcğişmiyecektir. 

J:..,ıçılılar insan etini hususi me
rasimle yerler. Bunun için şid -
detli tabular konmuştur. Bir de
fa hiç kimse hususl surette ve 
tek başına insan eti yiyemez. ln
san eti yiyebilmek için mutlaka. 
uzun uzadıya pakuz merasimi 
yapılması, yenecek insanın evve
la dini efsunlarla lc\·siyat ve gü
mıhlnrından kiı.milcn temizlen -
m~ olması, J-iyccek olanlann da 
birçok tabuları geçirmiş olmaları 

1 lfızımgclir. 

Çocuklar hiçbir zaman insan 
eti yemezler. 

Ben Fıçı adalarında takdis e
dildikten sonra insan eti yenil -
diğini bildiğim için inci saydi 
maksadile bu adalara uğrnmıya 
mecbur olduğum zamaıı daba aa 
tiyatlı bulunmağa lüzum görmtl
şümdür. 

. -·--' 
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A bdürrahman, güzel kızın soyunması-
nı şaşkınlık ve zevkle seyrediyordu 

- Sana ne? - Ne o bir ıaıaladın Abdürrah biltUn bu işlerin, bütün ahlaksızlık- hünkar koynunda dahi olsan canını 
- HUnkAra intiaabm ne derece- man ! 'arın, scyylelerin baııydı. cehenneme göndermek benim için 
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Sağından ve solundan, o sırada ge 

len iki biııikletli polis de işe kan~
tı: 

- Haydi dağılalım. 
Bisikletlerini ıellları ve gidon

lanndan tutarak yan çevirip bun • 
!arla kalabalığı kar silpUren maki
nt gibi uzaklaıtırdılar. 

ye kadardır? - Evet güzel prensesim. Onun başı kopmadan bu çıban ,ı. bir mesele değildir. Biraz sonra içlerinden biri halkı 
- Sana ne? Ne zaman olsa seni tanı.}acak . :a bulmazdı. Hiç olmazsa halkı çl. Niremı, AbdUrrahmanın ellerine geride tutmak üzere beklerken ö- salladı. 
AbdUrrahman bir hamlede kadı • tım. Fakat, böyle garip bir hadise led n çıkaran sara.} ın iç Yüzü, mel- sarıldı ve onu zorla ıöğsüne doğru teki Rokurun yanına geldi: _ o halde T 

nm Uzerine sıçnyarak yUzUnU aa • :le tanıemam beni hayrete dil ür - anctleri, ahlaksızhklan onun kafa- çekerek: - Arkadaşımız müdlrlycte tele- kançlık mı'? 
ran beyaz örtüyU çekti. Kıvırcık ıa. dil. Yoksa seni gıyabında tanının. sının koparılmasıyla biterdi. fon etti. Şef neredeyse gelir. ~ 

1 11 Abdu h . y , v Abdü h .d bU - Ben de bir şartla itaat ederim _ Peki. _ Kimbllir! n saç an e, rra manı yenn - a. o rra manın yenı en • 
E t h k . "' Kara, dedi. Bir cı·gara yaktı vo otomobilin ilkeli g,.rlllen bir • ..,L' de 1:ivilenmi4 gibi bırakan nefis ve - ve , em ço ıyi tanınm. 1.;i. yUk bir ~öhretc ihtiyacı vardı. Şlm- u ~ 

güzel bir kadın bagı görUndU. lilferin benim Rnalığım gibi olduğu- di işte J asmı karvısındaydı. Onun - Nasıl şartla? önünde dolaşmağa başladı. Çiçekçi 1 kaldırılmak ıste 1'• 
Gençlt, hem çok gençti, güzeldi, nu bil1rsen seni nasıl tanıdığımı da ")lümü bir saniyeli t işti. Fakat, kıy- - İlk abdı seninle yapalım. kııla gazete satıcısı kadın, imtiyaz- sabın görlliınesl~ 

hem çok güzeldi. t:ıkdlr edersin. mak da güçtü. Nirena, esir pau. - AbdUrrahman güldü. Kadının e • it vaziyetlerinden pek memnun, o- diki halde tUrlU t 
tomobilin yanında bekliyorlardı. rUtmek kabil, fak* 

_ Ama, benim bu iştr ne güna _ rında tc§hlr edilen bir meta gibi, l!ndcn kolay kolay kurtulmak mUm- fi 
boynu bükük, Abdürrahmanın vere- kün değildi. Rokur onlan isticvab etmeğe lUzum hepsi mevsiınS •" ic 

hım var ki Abdürrahman, hün1tfır ....ıt dl ••B im azif d ğil ih t d m lJlC~ ceği kararı bekliyordu. Bir sedire oturdu.. 6"rmc · en v em e " c e a a.m 
isteyince gitmemek benim elimde Peki dedi b gU r·k 1 diye düşünüyordu. "Bu işi mUdirl. silAbla 5Jdürtılnı~__.. 
midir? Benim de gençliğim hünkar Kara Abdilrrahman mer{ bir a • - ' • u n u yanız gitJl""fJ 

h kk k ki b d' l d b" . d' birer bardak "arab ı'reriz. Egver var- yetten gelecek şef yapar.,, Cadde- bile diyemeden 
a 8 u ne une er en ırıy ı elı"nde mahvoldu. Go··ru··vorsun kı" iv! .ı d K d" · d h l d " " t 

J J :.ıam ı. en ısıne e a ot c ene ve den geçerken kalabalıfr görmliı ve i!ade•ine dikk• 

Garip olan tarafı, kızın bundan 
ıikayet etmemesi, bağırmaması, bL 
Jl!;is öylece durup AbdUrrahmana 
çok tatlı blr işveyle gUlüşü idi. Mu. 

v~ muhakkak ki sarayın erkek yü- bir lzdlvar, emı·n bı"r istikbal kura . h 1 !!Ah 1 1 sa. ..... .. " e e s " sız o ursa e uzatamazdı. orada bulunan yega"ne polis men • deıwı, hayret o•-züne hasret kalmış harem malala- &• 

nndan bulunuyordu. 
Kız lld tarafına bakındı, merdi -

venden qağıya baktı, kulağını uza_ 
tıp dinledi ve Abdürrahmanı kolla. 
rmdan tutarak yandaki odalardan 
birine doğru sürükledi. 
Abdürrahmanı bir beygir zor çe

kerdi. Fakat koskoca delikanlı, ha
ni masallarda görUldüğU gibi blr 
görUgte bin can ve gönUlle vurul • 
mut muydu neydi, bir kukla gibi kL 
zm ellerine takılaıı sert ve kıllı elle. 
rini tam bir tevekkülle bITakarak 
silrilkleniyordu. 

Bir odaya girdiler. 
Kız ltlraUe ve b1ru 4aba heye. 

canla, helecanla kapıyı kapadı. 

bilirdim. Halbuki şimdi rabıtasız. - Peki Nirena, dedi, sana baya. - Hem ne alası! Bi.zanstan mun- subu olmak sıfatiyle müdahale et-
nikahsız. mahvolmuş bir haldeyim. 
Yarın saraydan atarhıMla sokak

larda bir sokak kadmı glbl surun -
mekten başka ne yapabilirdim? 

- Bunları bana neye söylüyor
sun? 

- Çünkü aenin buraya geldiğini 
duydum. Senden korkuyorum. Gü. 
nahsız olan benim canıma el sUrme
meni istiyorum. 

- Sana tecavüz edeceğimi nere-
den biliyorsun? 

- Arab kalfadan duymuştum. 

nk hamlede onu lHdürdllnUz. 
Kara Abdllrrahman ıtlddctle hay-

kırdı: 

tını bağ!§hyacağım. Fakat, bir ıart- tazaman gelen en eski şarablardan. 
la. Analığım Nilüferle beraber o- - lki bardak doldur. Bu ahdmnz 

mişU. Bundan sonrası artık mahal
li zabıtayı ali1mdar ederdi. 

lacaksm. O ne derse ona itaat ede- olacaktır. Fakat bu kadar. Biraz sonra Nis polis ıefi Didi
ye gelmi§ti. Rokur bildiğini anlat. 
tı ve: 

ceksin. Onun ıstırabı aonsuzdur, ıa
na benzemiyor. Sen ben'Uz gençsin, 
nihayet sarayda olmazsa kendi 
memleketinde de bir koca veya bir 
ekmek yeri bulabilirsin. İkinizin el 
ele vermesi daha bUyük bir kuv
vet olur. 

- Ne yapacağız AbdUrrahman? 
- HUnkArı yeni prensesten ao • 

- Sonra? 

- Sonra yine ben seni görurllm. 
Kocaman tlly!U beyaz bir van ke

disi yataktan atl1yarak Karanın ku
cağına aıçradı. Kedi bile .kuvvetli 
bir erkek kucağına muhtaç gibi Ab. 
dilrrahmanm ellerini yahyarak göğ 

- İşte bu kadar, dedi, cinayet 
olduğu muhakkak ... 

Çiçekçi kızla gazete satıcısı kır.

dmı işaretle il&ve etti: 
- Bunlar da ilk şahitler. Şimdi 

müsaadenizle ... sUne doğru yaslandı. 
- Rica ederim Rokur gitme. Se

AbdUrrahman ömründe bu kadar ni bırakmam. Beraber bu iel tetkik 
gilzel bir kedi görmemişti. Nirena edelim olmaz mı? 
şarabları hazırlamış ve bir tepsi U- _ Pek llii ! 

zerinde AbdUrrahmana sunmuştu. Polia müdUrlUğlinün servla oto -

- Evet, ben d• 
mlştim. 

İki adam auttu• 

sonra: 

Abdilrrahman onun bu telAfh ha
reketlerini hayranlıkla seyrediyor • 

du. 

- Sua ! bunu bQnklr biliyor mu: 
- Bayır, nereden bilecek? Yal-

ğutmağa, tekrar Nilüfere döndUr
meğc çalı§acaksm. Nihayet senin 
gibi bir kadın, son gUnlerde kadm 
pe3inden ayrılmıyan böyle bir şev
ketlOnun burnundan girip ağzından 
çıkabilir. 

Bu sırada Abdilrrahmanr da, Ni
'fOD&YI <la hayretten doncluraıı bit 
hadise oluverdi. 

Sivil memurlarl 
_Lüzumlu ı 

tomobilin dahild .. 
simlerini alın, e 
fotoğrafla tesbit 

mobili bizim • 
müdlrlyete çeldfl. ..... t 
yona J;eçsin. F&P< 
orta kısmından 
rındakl parmak 

mobili gelmiş ve şişman adamın o- Müdiriyette ce 
tomobilinln önttnde durmu§tu. MiA • ltarfm. 'raltat15fn~ 
diriyetin fotoğrafçısı ile üç sivil aramayın. Araı-P 

Ne garip bir macera ldl bu! Hlln.. 
klr sarayında böyle bir ile cesaret 
eden belki yegine adamdı. 

nız ben biliyorum ve ben de sır sak 
lamasrm bilirim. 

- Şimdi ne düşünüyorsun? 
- Sana yalvarmağı! 
- Bu kadar mı? 

Kara Abdürrahman, Nirenanm 
gözlerinde beliren sevinç Jjığını 
görmemişti. Kadmm içinde bir pa
zarlığı olduğuna gözleri ne büyilk 
delildi! 

Kapı açıldı ve gözleri bilyllmUg 
bir halde Nilüfer içeriye fırtıyarak 
Abdilrrahmana h~krrdı: 

memur da beklemekteydiler. Ken. 
disine malümat verilmiş olan adli- ÜçUncU sivil ~ 
ye doktoru henüz gelmemi§ti. - Siz de pbl 

Rokur, arkadaşiyle beraber oto- . tUrUn; ıu kaduılA 
mobile yaklqtı. Cesedi işaret etti: beıı alacağım. 

Çilnkll insan kellesini koltuğu • 
nun altma almadan sarayda hiç 
böyle halt edebilir miydi? 

Durdu, beldedL Genç ve gllzel 
kızm üzerinden örtillerini atma.sıru 
.seyretti. Altından, kabuğundan sıy. 
rı1mq bir muz gibi çıkan nef"ıs kıza 
alıldqmıt bir halde bakakaldı. 

- Ne lstersen ona da razıyım. Abdilrrahman kendisine kayıtsız 
- Yani? ve şartsız teslim olan Nirenadan 
Kadın ıustu. Abdürrahman için birkaç dakikalık bir gAmı da erkek

her teY hazırdı. Fakat, o da mı ni- liğine yedirememiş ve: 
hayet bir güzele meftun olup bü. - Haydi, demişti, yine giyin ve 
tUn gayelerini kaybedecekti? yerine dön. Fakat bil ki, benim de-

- Sakm içme Kara, bu kahpe 
§arabına zehir kattr. l:zun zaman
danbl'ri kapıda sizi gözetliyorum. 
s~n daha sarayda neler dönebilece
ğini takdir etmiyecek kadar toy _ 
sun. 

- Çevirin. Sol memeal üzerinde 
size söylediğim şeyi göreceksiniz. 

Ve polis şefi otomobile girdi. Va
ziyetine baktıktan sonra cesedi çe
virdi. Uzun uzadıya baktı. Nihayet 
doğruldu. Cesedi bıraktı, arabadan 
çıktı. Rokura bakarak mırıldandı: 

_Tam saati 
niz? 

Nircna, hünkar aarayma giren dlklerimin dıımda hareket edersen (Devamı var) 
Cinayet masall 

kısım halkm p0"'4' 
alluk eden ı,1erclell 
diğini bildiği Jçlll 

mak Uzcre son d 

Sordu: 
- İyi, ama, beni böyle tehlikeli 

bir maceraya sUrUkleyen sen kim
sin? 

- Adımı versem tanrmazsm ki! 
- Söyle. 
-Nirena! 
Abdllrrahman beyninden vurul • 

muta dönmll§til. 
Nirena, yani hUııkArm gayrimea

ru kamr, tabir doğru ise metresi 
meıhur Bizans Prensesi dilber! 

Ve nihayet Nililferin rakibi, hUn 
kin her ttlrlll kötlllUfe aevkeden 

kadm. 

- Kötil bir iş! 
Rokur, daha nicelerini görmlit 

bir adam tavrıyla mütevekkili.ne 
mukabele etti: 

- Bir cinayet daha! 
Didiye onun koluna girdi. Ara

~adan birkaç adını uzaklaşınca: 
- Evet, dedi, fakat ölen adamın 

şahsiyeti dolnyıslyle l:u cinayet 
mühim ... Maktul burada çok tanın. 
mış biridir. fımi Spanopukls ... Bu 
ismi ljitmlş miydiniz? 

-nıyordu. Guete .Jıt 
muameleden ce.ar-
şöylece iliştiği 
yerleşmişti. Rokut't 
§esinde, lakayt bit 
fakat konuşuıaııl . _ ... ,. 
bile kaçırmıyoıv ' 

Kadın birili d 
cevab verdi: 

Ve Kara AbdUrrahmanm döke -
~efl kanm sahiplerinden biri. 
Kız sordu: 

lngillcrede çocuklar irin toz nıa sı~eli arabalar da ynfn1mıştır.Bımla rın ıizerinde lıaııayı zehirli gr.zclatı 
lemizliyuek terlibal ııurdır te yuvar/ak bir camdatı içe1i ışık girmesi temin edilm~ktedir. 1

- Hayır. 

- l)i tanınmı3, zengin biri ... Ga
ıeteler gUrUltilyU koparacaklar. Ca 
niyi çabuk bulamazsak başımıza 

deni açılabilir. 

-E!JID11r•0001alEE.3Et!J~Zma•• •lf mr.ııı•ı·>iEl1mmt001:•0•~wı•ı•• 
- Bu kadar ıüzel bir eser için pek ya-

:.ı:üşü~.~iri~! 1ıa_"beler ikinci rlildm!/Ii\Eij@JM!i 
- Evet .• orası maalesef oyle ... 
-"Harabelerin ruhu,, deyiniz. Bu isin. 

eserinize pek uyuyor .. 
- Evet.. g\11.el bir isim; ama, neresine uy

duğunu pek anla}amadım . .' 
- Tamamen eserinizi ifade edi}·or .. Dü

ıünün ki, bu ihli)·ar dıvarlann bir ruhu 
var; ve her bir tatın bağrında bütün bir 
mazi ra~ı)'or. Sanki konakla beraber bütün 
sakinlerinin hayaletleri de bu harabelerin 
arasında dolaşıyor .. Madem.1<i siz ölülerin 
yaşıyanlar ara:.ına dönmelerine imkan ol
madıiını iddia ediyorsunuz, hiç olmazsa. 
bu taşların bir şeyler ifade ettiklerini mu· 
hitlerinde, eski ha~et ve aza.metlerinin 
hatıraları yajadıiıru kabul etmeniz lazım .. 
hte "harabelerin ruhu,, söıünün de, bütün 
bunlan tamamen anlatmak itibaril~. en uy-
1\lll olduiu kanaatindeyim. 

Bir kere daha, ıenç muhatabımın fikir 
leri beni ta!cdirle karışık büyük bir hayrete 
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şından büyük ve içinde bulunduğu hayat 
ş.ırtlannın çerçe\e inden geniş söz ve duy
gulan olduğunu göniyordum. Nihayet: 

-- Hakkınız var, bayan Melike! c!edim. 
• E~rimin isim anası siz olacaksınız. Sizi 

daima hatırlamağa bir vesile olma1
• üz re, 

eserime "harabelerin ruhu,, adını \eriyo
rum. Temenni edelim ki - bu k:-dar de 
rin bir kanaatle mevcudiyetinden bahsetti-
ğiniz - şu ihtiyar taşların ruhu, esenmı 

himaye etsin ve muvaffakiyete ulcı~tırsrn ! 
- Evet, evet! bence, birinci mükafatı ka

zanmak tamam.ile sizin hakkınızdır. Çünkü 
e~criniz pek güzel!.. o kadar ki, ewer ::engin 
olsaydım, tablonuzu mutlaka b~n "atın a
lırdım.. Cidden, fevkalade bir e:ıer! .. 

Bu afiyane takdir sözleri yüreğimi se-

- O halde, dedim, bu yüksek teveccüh~
nüze uf ak bir muk:ıbclede bulur.mama 
müsaade etmenizi rica edeceğim: Bu tab· 
lonun küçük bir kopyesini yapıp size tak
dim etmek istiyorum .. Ve bu kopyenin de 
blr kJ}'llleti olması için. bundan başka hiç 
hir kopye çıkamııyac:ığımı da size vaade
diyorum. Yalnız sizin de bana bir lutufta 
bulunmanızı istiyece~irn .. 

Sevinçle ellerini çırptı: 
- Ah, ne hoş! Çok teşekkür ederim .. Bu 

kop~ e beni ne kadar memnun edecek anla
tamam ..• ! fakat... 

Biraz tereddüt ettikten sonra, çekingen 
bir tavırla, iltve etti: 

- Fakat .. buna mukabil benden bir §eY 

mi istiyorsunuz? 

c1eceğim •• 
Sevimli yüzünde biraz can sıkmtr~ı be

lirdi. Sesi hafif sertleşerek: 
- Portremi mi yapacaksınız? diye rordu. 
- Ha)"tr .. öyle değil.. Bırakın da anlata-

yım . Bu tablo bitti. Bir yenisini yapmağa 
b:ı5layacağım .. Fakat, şimdiye· kadar, ya
pacağım resmin mevzuunu hiç düşünme· 

miştim. Halbuki, demin, siz konusurken, 
~izi tetkik ediyordum. Yüzünüzün fevkalft- defa görmUyo' 
de güzel çizgileri olduğunu gördGm. Safiye- lan, hele göbek 

tiniz .. yalnız sizin eahsınıza has olan. ve- Um .DireksiY~~~L 
kar!ı mana... Tebessümünüzden, dalgın, rahauız olabJJJJ'""" 

iri gözlerinize kadar her zerreniı, bana A k taraf• 
re mıinizi yapmak için ~iddetli, dayanılmaz özd~.· Kravatdll 
bir arzu ~eriyor! ~ere gazete ~ 

- Dedim ya, işte! portre ml yapmak is- gözle araba)'& 
tirorsunuz! dlğl kadmJ ıoerf) 

- Ha}"lr! Bu ilk eserime bir zeyl yap- _ T~-
mak istiyorum.. Bunun ismi: "harabe ço· 
cuğu,, olacak ... ve emin olun ki, bunun bi· 
rirıc.it-inden a~ o~aması için, bütün ka
bilıyetimi kullanacağrm ve muvaffak olaca
ğıml 
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malümatı olmadan böyle 
girişmeye sinirlenmişti 

Satılık beygir 

hakkında ittihaz edilen kararda b-.ı I dinde daha büfük kıymetler veh
lunmamıştım. Ropen Cevahiıciya - meder. Hakikatte Tomayan ondan 
nm daveti üzerihe Istanbula gitmiş.. daha müfid bir adamdır. Fakat Reş 
tim. Tomayan 5ubelcre bir tamim tuni sırasında babasını feda edebi· 
göndererek "gizli teşekküllerden, , lecek karakter.:iedir. İşlerin ümitl: 
bahsetmiş ve bunların müsebbib ve bir neticeye doğru inki§ah vaziyeti 
amilleri hakkmda "idam,, karan tal karşısında ermeni cumhuriyetinin 
bik olunacağını bildirmişti. beyi olmak sevdası Andon Rcştuni 

Jstanbuldan takip cttli:rimiz \1lzi- yi bir parti t~kiline sevketmi~tir. 
yet biraz mühim tezahürler gösteri- Bence Araronyan, Hmçakyan ama
rordu. Araroııyan cemİ}'eti ı .de ra- !inden gayri emellerle kurulmuş de
hip Danyel ve Andon Rcşturtlnin a· ğildir. Fedailer de yarınki i~:ere la· 
dı dolaşıyordu. zım olacak. Tomayam devirmekte 

lıalbuk . k •ted b' t ·· 1 .. A . lnıllamlacak. Bu teşekkül bu itıoar· 
ı omı e ır uru ra 1 H kl 1 d ~ ·ld. T 

ronyan cemiyeti efradından bir tc- a ınça ·ara zararı egı ır. o· 
mayan ve Parsik şahıslarına müte· 

kini bile ele geçirememis \C tunun vcccihtir. Ben müdahaleyi muvafık 
üzerine şiddd istimaline mcci:>ur ka 
1 k P t 

. . f 
1
. bulmuyorum.,, 

ara anos çc esını aa ıyete sev-
kctmişti. Bittabi ben d~ herhangi bid rnüd3-

Birkaç ermeninin katledilmesi iir dahaleye kalkışmadım. 
başlayan bu f:ıaliyct şu sırada. ya· 
ni işlerin tahakkukuna doğru adım 
atıldığı tarihte çok yanlıştı. Bu ha 
rckct, birçok Ilmçakhlan idarecile
rin aleyhine -;cvketmcğe scbe' · oi<lu. 
Tomayan bir defa da burada gö .. ter· 
diği buda!ahl.la kendi bindıği da:ı 
kesmiş oluyorrlu. Ropen Ccvahircı· 
yanın tensibi ile bu i~e ben de mü 
dahale etmedim. 

Andon Reştuni bu i~ mü:latai~ 
etmiş, Tomayanla arnc:;ı açılmış, a· 
damakıllı bir kavga olmuş, Mardi 
rosun müdahalesi ile iş biraz sü· 
kOn bulmuş, Tomayan çcte~ri çek· 

Tomayan bu işe bizi se,·ketmek 
istiyordu .. ~itçkim üç mektubu ih
th·a eden bir mektub göndererM di
yordu ki; 

"Su mektuplan manidar bulu· 
yorum. Bunu biraz Aronyanların i
~i ilerlettiklerine i~:ırettir. Mektup· 
!arda imza yok. Rümuzat vardTr. 
Düşündüğünüzü süratle bildirini7 .. , 
Hınçak muhaberatma birer vesi

ka mahiyetten olan ,.e Hınçakhmn 
aleyhine birer delil olarak kullanı
lan bu mektuplan birer birer okı· 
duk!. 

meğc mecbur olmuş. Çünkü AnJo, Hüo:;nii niyetimden midir, saflığım 
R~tuni "çeteyi faaliyetten geri çek dan mıdır, nedir. Ben bu rn 'ktup
mediğı takdirde teşekkülden aynla !arı hakikaten Araronyan cemiyeti 
cağını \'e bunun Hınçaklar içi" bil· muhaberatı olarak tel~k'..i etrni§ ve 
yük bir tehlike olacağını,, kati su· son mektubu cidden mühim bul
rettc söy'e.'lli~. muştum. Koktai nazarımı ' Ropen 

Andon Re~tuninin bu müda!ıale 1 Cevahirciyana söylediğim zamarı 
de Araronyan cemiyetinin kendi~· güldü. 
tarafından kurulmuş olması thti-

fatanbulun kenar mahallelerin
deki dar sokaklardan birin.de eski 
bir evin kapısında el yazısiyle 

(Satılık beygir) ilanı vardı. Bura
ya girilince evvela taş döşeli bir 
avlı, avlıda dolaşan tavuklar gö
rülürdü. Sonra, uzun bir çubuk 
içen bir adam meydana çıkar, so
rardı: 

- Beygir için mi geldiniz?. 
. Ve siz, gösterdiği hayvanı tet
kik eder ve dişlerine bakarken, 
taşralı şivesiyle beygirin meziyet· 
terinden bahsederdi. Nihayet pa
zarlığa girişilir ve bir hayli çe
kiştikten sonra söz 150 lirada ke. 
silirdi .. 

Bu, tabii pek karlı bir işdi. Çün· 
kü bu sırada 300 lira.dan aşağıya 
beygir almak kabil değildi. 

Ta§rah, sizden aldığı 150 lira· 
ya mukabil bir kağıd imza eder
ken, hayvanından pek büyük bir 
teessürle ayrıldığını söylerdi. 

Henüz ilk köşeyi dönme.den, kı
sa boylu, biçimsiz bir adam arka. 
ntzc\;ın koşar, bağırırdı: 

- Bayım, bayım .• 
- Ne var?. 
- Bu beygiri aldınız ama, dik-

kat etmediniz galiba .. Kördür ... 
- Kör mü?. 
Bu iddiayı hemen tesbit edersi· 

niz ve maalesef pek doğru oldu· 
ğunu görürsünüz .. Beygir tama· 
men kördür .• Tabii, kızarak he. 
men döner, taşralıyı yakalarsınız .. 

- Bu beygiri istemem, kördür .. 
Kör beygiri ne yapayım?. 

Fakat taşralı bu sözleri kat'iy
yen dinlemez. Muamele munta· 
zam bir surette cereyan etmiştir. 
Hayvam muayene ettiniz, gördü
nüz, aldınız .• Eğer timdi işinize 
yaramazaa kabahat cnun mu?. 

Bu vaziyet karşısında tabii daha 
ziyade kızar, bağırırsınız. Polis 
komiserine gideceğinizi sCylersi
niz, kanun.dan bahsedersiniz. 

Fakat, taşralı ayni lakayd tavır. 
la cevap verir: 
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satıldığını nerede gördünüz?. 

Bu tarzda bir müddet kavga et
tikten sonra taırah yavaı yavaı 
yumuşar; beygiri geri almağa 

razı olur. Fakat şu şartla ki, ver
diğiniz paradan hiç olmazsa 25 li
ra tenzil edersiniz.. Siz de ışın 

içinden bu kadar zararla sıynl

maktan memnun, 125 lirayı alarak 
dışarı çıkarsmız.. Dışarıda gene 
ayni kısa boylu adam sizi yaka. 
lar: 

- Bayım. size iyilik ettim. Bil· 
yUk bir betadan kurtardım.. Bu· 
nun mükafatı yok mu?. 

Der. Bu talebi pek haklı bulur. 
Eline iki lira sıkıştırırsınız. 

Bu fena sergüzeşt, fırıncı Bay 
llyasın başına gelmi§ti. Adamca
ğız, eski mügterilerine e'kmek tev· 
zii için bir beygire muhtaçtı. Fı. 

rınma dönünce, vak'ayı usta ö
mere anlattı. Ömer saf bir adam 
değiıdi .. 

- Bu galiba bir hile, dedi, iki 
herif anlaşmışlar .. Beygiri haftada 
bir defa satsalar, ayda 600 lira e· 
der. Tabii bizim yaptığımız işden 
çok karlı .. 

Ömer, biraz düşündükten sonra 
şu teklifte bulundu: 

- Peki, ne olacak?. 
- Ne mi olacak?. Kör beygir 

işinize yarar mı? Size jyilik olsun 
diye söylüyorum .. 

- Teşek'kür ederim, azizim ... c 

Zarar yolv kör olsun 1 •• 

Küçük adam şaşırmış kalmıştı4 
Ömer usta yavaş yavaş yoluna de. 
vam ediyordu. Bir iki saniye scn
ra vak'adan haberdar olan ta§ralı 
da arkadan koşuyordu : 

- Bayım, bayım .• Yanlışlık ol· 
du, bu beygiri satmak istemiyo
dum. Satılacak beygir ba§kaydr .• 
Bu beygir işe yaramaz, Cakat bana 
lazımdır, geri alacağım .. 

- Kabil değil, bir kere sattınız. 
Ne parayı alının, ne beygiri veri~ 
rimf .. 

- Biraz eve gelir misiniz, siz~ 
anlatırım ..• 

- Evet gelemem .• Burada pek.. 
D.l~ konuşabiliriz. 27 lira kazanı .. 
yorsunuz .. Herkesi dolandırıyor 
sunuz .. Ben 125 liraya ald.nn., 
Şimdi arzu ederseniz 17 5 liraya 
satabilirim. , 

Taşralı 'kızdı. Parayı vermekten 
se beygiri terketmeğe razı oldu
ğunu söyledi .• Ayni zamanda ce-4 
bindeki paraları ~karmağa uğra. 
şıyordu. Adamın 165 lira.ax vardı. 
Ustünde ba§ka tek meteliği yek· 

- Bana yarın 150 lira ikraz e
diniz ve bir saat izin veriniz.. 27 
liranızı getireceğim.. Tabii bana tu, 
küçük bir bahşiş verirsiniz .• 

Ertesi gün Ömer usta, taıralı

run evine gitti: 

- Satılık bir beygiriniz var de. 
ğil mi?. 

Ve, bir giln evvelki pazarlık ay
nen cereyan etti. Maamafih ö· 
mer usta daha inatçı oldufundan 

Beygiri 125 liraya satın aldı .. 
Sonra, çıktı, yavaş yavaş yürü
meğe başladı.. Arkadan gelecek 
olan kiiçilk adamı bekledi. 

Ömer uıtaı 
- Ya arkada.şmıı, 'dci:lf, ...... b (fa 

bu aatııtardan istifade ediyordu. 
Zarara onun da Iılrak etmesi Ul.· 
zun! .• 

KUçillC adam ceplerini çevirdi 
ve be§ lira ~'karabildi., 

- Peki ama, biltUn bu paralar 
170 lira ediyor, Ben liS lira i ti
yorum. Kabil .değil aşağı vere .. 
mem. 

malini kuvvetlendiriyordu. Runt.r , - Aldanıyorsun, dedi. Bu tn~k
Cevahirciyamn bu husustaki m?ta· j tuplar Araronyanl~r~ ait değil lıi:· 
leasını ~ak dC.b'TU bulmu5tum. Dıyor ı zat Hınçaklara aıttır. Ve burar.ia 
du ki: j bahsedilen şeyler de Hıçak teş;..ı:a .ı 

''Andon Rc~tuni ve Tomayan bir na taallk eder. 
ip üzerinde iki canbaz \•aziyetindc· 
dirler. Andon ::laha muhteristir, kcn 

(Devamı t•a) 

- Ne yaparsanız yapınız.. B~n 
size beygirin açık gözlü olduğunu 
söylemedim ki!.. Bu pahalılıkta 

kusursuz bir beygirin 150 liraya 

Adam, soluya soluya koşuyor
du: 

Taşralı, beygirin.e muhabbetle 
bakıyor ve gizli ceplerinden S li .. 
ra çıkararak parayı ta\.1amlıyor

du: 
- Ne var? • - Meğer siz henden daha kur. 
- Satın aıdığınız bu beygir nazmışsınız ! !. 

kördür .• HlKAYECl 
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bi usulu uslu ta'kip etmelisiniz. 
Size yeminle ıöyleycbllirim ki 
yarın anneni.ıin sarayında bü
yük bir emniyet içinde buluna
caks nız .. On dakika sonra, bu. 
raya dönünce sizi haıır bulmalı
yım .. 

Sandrigo bunları söylerken, 
Biyankanm kaçıp kurtulabile
ceği bir pencere veya buna ben
.zer bir yer bulunup bulunmadı. 
ğını anlamak için etrafına ba
kındı.. Böyle bir tehlike göre
meyince Biyankayı yalnız 

b raktı .. Şimdi ne yapacaktı? Bu 
adamın bir çok noktalardan ya· 
lan söylemediğine inanmak iıti· 

yordu. 

Muhalefetin faydasız olduğu
na hükmediyordu. Yalan söylü
ycrduysa, ismetini muhafaza et
mesi lazımdı. Yatağın.dan fır
ladı. İlk iş olarak kliçUk bir 
hançeri koynuna yerle§tirdiktcn 
Gonra sUr'atle giyinmiye başla

dı. 
On dakika sonra Sandrigo ha. 

ibersizc:e kapıyı açtı .. Biyankayı 
giyinmiş görünce, duda'ldannda 
korkunç bir tebessüm belirdi: 

- Benimle geleceksin de· 
mek? .diye sordu~ 

Blyanka gene ümitsizlii:!e ka
Jlılarak ;bağırdı: 

- Juanal Juanaf.( 
Haydut tekrarladı: 

- Boıuna gayret .. Juana bu· 
rada değil ... Size ıiddet göster• 
mcmi mi iıtiyorsunuz.. Size 
bunu yapmak aalihiyetinde bu. 
lunduğumu da 'kat't olarak bil
dirdim sanrrım .. 

Çaresizdi: 
- Sizinle geleceğim 1 diye bil

di.. 
Haydut boğuk bir sule cc· 

vap verdi: 
- Işte §öyle .. Şimdi, iki göıli 

iki çeşme, gece gUndüz ağlayan 
bir annenin namuslu kızı cldu· 
ğunuzu anlattınız. 

- Yürüyünüz ... Sizi takip e
.diyorum. 

Sandrigo genç kızı kolundan 
tutarak ıilrükledi.. Az ıonra 

bahçeye çıkmış bulunuyorlardı .• 
Arabanın yanına geldilderi gıra
da Sandrigo genç kın: 

- Bininiz, dedi. 
Biyanka arabaya atladı .. Sand

rigo da yanına oturdu. Dizgin· 
leri eline aldı ve yola koyuldu· 
lar. 1ki saatlik delice bir sür'at. 
ten aonra sahile geldiler •• 

ihtiyar gemici, arabayı 

rür görmez bağırdı : 
- Az daha gecikseydin 

ni burada bulam:ızdm 1 

Sandrigo gemiciye cevap ver .. 
medi.. Yere atladı. Gen~ kıza 
d8ndUğll uman onun bayılmıı 
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hatırlıyordu: 
- Senin zevcen olmak iste

rim .. Çünkü sen çok güzel bir 
adamsın. .Evlenelim.. Seni ta· 
kip ederim .. Sen nereye gidersen 
gi..:ierim .. 

Sandrigo o gün, kendisini sık
mak, sıkıştırmak istemiş fakat ı0 
kaçmış, odasına kapanmıştı .• 

Ertesi günü evden ayrılan 

S?J.ndrigo her V enediğe gelişin

de eve uğramaktan geri kalma
mış, kendisine musallat olmuş
tu .. Juana evlenmeden, namus. 
lu kalmak azmindeydi ve böyle· 
ce hareket etmişti. 

İşte ondan sonra 1skala Bri
no yakalanmış zındana atılmış, 

Sandrigoyu da göremez olmuş

tu. Onun Juana üzerinde bırak. 

tıfı bu ilk tesi; pek derindi.. O 
günden sonra hep Snndrigoyu 
düşünmüş, onun kendisini sev
diğini bir gün gelip kendisiyle 
evlenmek istediğini söylemesini 
beklemişti. Işte bu glin gelmiş, 
fakat ıe:na mecburen: 

- Evet, bir aşıkım var 1 Onun 
evinde oturuyorum, diyordu. 

Sandrigo oturduğu yerden 
kalktı.. Gözleri açılmıştı: 

- Yalan söylüyorsun, Juanaı 
diye lbağırdı,, Sen burada ~şı. 
ğınla beraber değil, sabık Vene" 
dik Cumhurreisi Kandiyano ve 
şuhmeşrep Empcryanın, [kmyla 

birlikte oturuyorsun. 
Juıı.na etrafına bakındı.. Sev .. 

diğini öldürecek bir silah arıyor 
du .. 

Sandrigo genç. kum bakıt

larından kötU fikrini anlamak
tt. geçikmeıli .. Omuzlarını kal
dırdı. Karanlık bir sesle ilave 
etti: 

- Bilirsin ki benim dünyada 
iki tek dUımanım v&r. Bunlan 
ıyı tanırsın.. Sana isimlerini 
söylemekte mahzur görr:nüyo.. 
rum. Sen benı dinle, b<!na küçük 
Biyankayı teslim et .. Ona hiç 
bir fenalığım dokunmıyacn'k •.. 
Yalnız onu alıp Vcnedikte otu· 
ran annesine götüreceğim.. Bu 
projelerimin esasını teşkil eder .. 
Beni dinler de bunu yaparsan 
sen de benim zevcem olacaksın .. 
SC)ninle birlikte gider V cnedil:. 
te evleniriz .. Kararın ne?. 

- Ne kararı? l3en sağ olduk
ça Biyanl:a buradan bir tarafa 
çıkamaz .. 

- O halde muhalcf et ediyor .. 
sun .. 

- Evet .. 
- Hani beni sevdiğini söy. 

lüyordun?. ~ 

- Evet. , '---. .... 
Sandrigo moraran duda~aii 

arasından ir!.edi: 
- Ne yııpayım, sen böyle iı• 

tiyors~n !, 
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Bluzlar 
_.. Baştarafı 8 itıcid• 

Ume kuma§ların çok beğenildi · 

Askerlik 

yokJamasına 

davet 
fini unutmamak icap eder. Binbirl 1,. dk" 1. A b . d 

alı '\.a ı oy yer ı s. şu esın en: 
gece mas arını hatırlatan par- ı ır~dık'" ask J'k bes' 
ı - uı ·oy er ı şu ıne 

. ak kumaşlar bu mevsimde çek mensup 310-330 doğumlu yerli ihti· 
makbuldür. 1 yat erlerin senelik yoklamalarına 6 

5ubat 939 da başlanacak. 15 Mart 
Sırma Lıimeli moslin bir blCızur.. ~39 da bitecektir. 

reğlan kolları olması icap eder. 2 - Yoklama günleri aşağıda ya· 
ıBu bluzun ön tarafı büzgülüdür. zılıdrr. 
İı:ı"'cik bir kemeri vardır. Bu bluz 3 - 310 (dahil) dan 330 (dahil) 
krep fuşyadan da yapılır. Bu tak- }~rli ihtiyat erk~!nin ta} in ~d~len 
d · :d d . gunlerde nuf us cuzdanlarıle bırlıkte 

ır: e. aha ~ıyade truvakarı andı- şubeye gelmeleri \ e yoklamaya gel· 
nr hır zıh ıle kapanır. miyen erlerle bunlardan hükumet 
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Fular, jerse, tafta, ipekli bluz· 
lardan sonra bilhassa linon bluı
lar moda alemini baştanbaşa isti· 
ll etmi§tir. Basitliği ve genç gös
termesi itibariyle bu kumaşlar çok 
beğenilir. 

01 
'A' 
c: ve hususi müe::;esclcr ve fabrika ve 

şirketlerde müessese fımirleri de as· c~ 
kerlik kanununun 93 üncü maddesi 
muci!)i.1c.:.: cezalandırılacaktır. w(/) 
4- Yoklamalar saat 9 dan 12 ye ..... 

kadardır. C 
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Aksırık, öks*ürük, burun akması, düşkun·roı<. 

tehlikesinin yanılmaz habercileri oldu4ffiıubilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur!J 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik ışekillerde bulunur: 

Her şeklin üstündeki Ej:7 markası aldığınız malın' 
hakiki olcı.ı,ığunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

Yoklama günleri: 

1 

-, 
li Şubat 939 dan 16 şubat 939 za / 

Linon bl6tlar her b~ör ~bn· kada~ 31~320 ~vcllüUh~r: Cafer· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
da giyilir. ağa; Rasimpa~. Hasanpaşa, lk·) 

baliyc, lbrahimağa; Osmaniye, l\le· ~--••••••••• 
Bu izahattan sonra resimlere cidıye; O manağa, ve Kızıltoprak Göz Hekimi 

bakacak olursanız bu yeni model· Erenköy ne. •iyeleri. 
ıer hakkında t b, . f'ki d. b. 16 şubat ! 39 dan 26 şubat 939 zc: D r. Ş ü k r ü Er lan 
. . . am ır 1 r e ıne 1- kadar, 321-325 doğumlular: y • 

Milli Mahrukat TUr.k Anonim 
Şirketi hissedarlarına lırsımz.. Caferağa, Rasi.mpa~, Hasanpaşa, Cagaloğlu Nuruosmanıye cad. 

1 - Öğleden sonra giyilmek lkbaliye, lbrahimağa, Osmaniye, No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osma 
için saten bir blCız, eteklik 1 Dü· Mecid!re, O~ana~a, ve Kızıltoprak , ı Şerdfettin apartımanı. 
vetindir. Erenkoy nahıyelerı, 

1 

Şirketimiz umumr heyetinin adiyen içtimaa daveti 
1939 Çarşanba gUnU .saat 14 olarak kararlaştırılmıştır. 

On veya on<lan fazla hisseyi hamil hissedarların toplanma 
gilnlinden bir hafta evvel 'hisse senedlerini bir bankaya veya 
~irket veznesine bırakarak duhuliye varakası almaları ve yazı
lan gün ve 15a t e i k !n merkezi olan Beşiktaşta Çırağan cacı
desinde Denizhamamı sokağında 82/1 numaralı depoya. gelmele
ri ilan olunur. 

2 _ Sabahleyin ve spor yapılır- 27 şubat 939 da~ 15 mart 939 za 1 
k . . • . kadar 326-330 dogumlular: 

1
· ------------

_en gıyı~ecek bir _hIUz .• Yıkanabı· Caferağa, Rasimpaşa, Hasanpaşa, 
1 lır, 'kacolı keten hır kumaştan ya· lkbaliye, lprahiınağa, Osmaniye,1 

pılnuıtır. Yuvarlak pilileri vardır. Mecidiye, Osmanağa, ve Kızıltop-
Sedef düğmelerle süslenmiştir. rak, Eren.köy nahiyeleri, 1 y s 
Bu blCızla giyilebilecek eteklik avuz ezen 
Şetlanddan yapılır. Etekliğin pi· Yeni Ne§riyat 

1da.re Meclisi 

RUZ'1AME ım iki cebi vardır. Lokman hekim 
3 :_ Mavi ve sırma 1amelerle 

silslenmlş, akşa mgiyilecek bln.ı: .. 
Düğme}( ri hakiki ve yahut taklid 
incidendir. BlCız arkadan l rpanır. 
Eteklik mavi satenden.dir. önde 
pilili ayrı bir parçası vardır. 

Diplom Terzi 1 - Meollsl idare raporunun okunması. 
Lokman Hekimin 27 inci savısı 

çıktı. (Ah bu fçki neler yapıyor.) Hakiki tek kostümlük lnııiliz ku. 
m:ışlarıınız gelmiştir. - 113 IJryoğ/ız 
l'armakkı1pı Gaurcl Apl. Türk Foto 
Evi üstünde. 

2 - Bil!ııço ve kar ve µrar hesablarmm tetkik ve t&Jtdilcı. 

3 - MUraklp raporunun okunması ve 1939 senesi için bir 
mllrakib intibah ve Ucretinin tayini. 

4 - Meclisi idarenin ibrası ve isimlerine kur'a isabet ede
cek üç azanın yerine yeniden intibah yapılması. 

4 - İkindi çayları için çiçekli 
J:mprime liime bliiz. 

(Apandisit neden ileri gelir?), (be· 
davadan kıvırcık saçlı olmak için), 
(yorgunluk. i .tıhasızhk), (grip has 
tahğma yakalanmamak için), (sa· 
nat mekteplerinden mezun olanların 
cemiyeti), gibi çok kıymetli maka- 1 9'111'111..-ılııllllllll-l'llı.ııı..-ı1ıı111-.-
leler 'ardır. 1 

.. 
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Sandrigo bunu söyler söyle
mez birdenbire Juananın üzeri
ne atılarak yere yatırdı .. Kısa bir 
zamanda elleri ayakları bağlan. 
mış, al-' tıkanmıştı.. Sandrigo, 
lbununla da iktifa etmek istemi
yormu~ gibi hançerini kaldır.dı .. 
Neredeyse vuracak, öldürecek· 
ti. Fakat niçin öldürecekti? Bu, 
boşuna bir cinayet olacaktı. 

Juanayı yere yatırırken kcr
ıesi arasında göz~ne ilişen anah
tar n neye ait olduğunu anla. 
makta gecikmedi.. Bunu sür'atle 
alarak ara kapısını açtı .. 

önce boş bir odadan geçti. 
1kinci odaya girdiği zaman ya
takta uyuyan ihtiyar Kandiyanc 
ile karşılaştı .. Bir dakika kadar 
durup onu seyretti .. K;andiyano· 
yu mu alıp göt\irmeliydi.. Kör 
ve deli bir adamı yanına ~lıp ta 
baş•mı bela mı edecekti.. Bun
dan va~gcçti.. Oda içinde i'!<i a· 
dım daha attı .. 

Ayaklarının ç kardığı giir:.1. 
tUden ihtiyar uyanmış, yatağın -
da hafifçe do~rularak boş göz· 
lerini kapayan göz kapaklarım 

aralamıştı. 

Onun, iki derin kuyuya ben
aiyen gözlerinin korkunç manza
ast, hayduda tlrperti verdi. 

Burada eğlenmesinde mana 
yoktu. Gitmeli, Biyankanın 

yattığı odayI bulmalıydı .. Böyle. 

ce yaptı .. ÖnOne gelen kapıyı 
açtı .. Aralıktan başını uzatara!t 
baktı: 

- Buarada 1 diye mırıldandı. 
Filhakika Biyanka bu • cda

daydı ve derin bir uyku içindey• 
di... 

Pembe dudaklarınua zarif bir 
tebessüm vardı.. Beyaz ve gü
zel kolu, yataktan dışarı çıkmış• 
tı .• 

Haydut bu manzara karşısın. 
da kendinden geçer gibi oldu ..• 

- Oh ... Ne kadar da güzel 1 
diye mırıldandı .. Gözleri parla
mıştı ... Belki alJından binbir 
kötülük g e ç mi§ t i • Fakat 
b-.ıraya böyle bir şey yapmak içi:ı 
gelmemişti.. Kendini güçlhkle 
zaptetti.. 

Biyanka daha uyanmamıştı .. 
Sandrigo elindeki şamdanı 

bir masa üzerine bıraktı. 
Yüz:inc bir ciddiyet vermiyc 

çalışarak yatağa yakl::ıştı.. Gcn'.i 
kız n pembe ve çıp1ak omuzuna 
parmağının ucuyla dokundu. 

Bu atlas kadar yumuşak, ılık 

deriye temas eder etmez gıcık
lanır gibi oldu. Başı göğsü üze· 
rine düştü.. Şimdi heyecandan 
sapsarıydı •• 

Kendini zaptedamiyerek eğil• 
di. Titrek ve solgun dudakları.. 
nr, Biyankanın masum dudakla, 
nna değdirdi, • 
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Genç kız bu temasla birdenbi· 
re uyandı .. Gözlerini açtı. Etra
fına korkuyla bakındı .. Gene bir
denbire korkuyla yorganına sa. 
rılarak olanca kuvvetile bağır

dı: 

-Juana! Juana!. 
Ona boğuk bir inilti cevap 

verdi .. 
Sandrigo soğuk kanlılığını ta· 

kındı .. Biyankanın duyduğu deh· 
şet korkusundan daha kuvvetliy 
di.. Mülevves buseyle ıslanan 

dudaklarını yorganının ucuyla 
kuruttu. 

Sandrigo büyük bir sükunetle 
cevap verdi: 

- Müsterih olunuz sinyora!.. 
Size bir fenalık yapacak değilim, 
dcdi. Junnayı çağırmanız fay(ia· 
sızdır .. Çünkü o burada değil.. .. 
c:zi, buradan alıp annenizin ya. 
nına götürmek vazifesiyle mü• 
kcllefim. 

Biyanka hayret ve ta<'.cciiplc 
bağır.eh: 

-Annem mi?. 
- Evet ... Beni buraya gönde· 

ren anneniz Emperyadır. Bunu 
isbat için maalesef ~limdc bir 
kağıt yoksa da başınıza gelen· 
lcri birer birer size anlatabilirim. 
Anneniz Emperya büyük bir ü· 
%ÜntU içinde sizi bekliyor. Ba· 
na, ne yapıp yapıp sizi bulmamr 
ve kendisine götürmemi emret-

ti.. Bana inandınız mı?. 
Onun bu sözleri ~enç kızda bir 

hakikat havası uyandırmıştı. 
Yalnızca: 

- Devam ediniz, dedi. 
Bu söz,haydutta ümid uyan .. 

dırdı .. Kendi kendine : 
- Ha gayret.. Muvaffakıyetin 

eşiğindeyiz 1 dedi.. 
Yüksek sesle de ilave etti: 
- Annenizin emrini yerine ge 

tirdim. Sizin burada olduğunuzu 
uzun araştırmalardan sonra ni· 
hayet öğrendim. Şimdi biti
şiğinizdeki odayageçeceğim ..• 
Hiç vaktimiz yok .. Size on daki• 
kacık izin. Bu mü.cldet içinde gi· 
yinmelisiniz. 

Genç kız: 
- Nedir? diye sordu. 

- Sizi annenizin yanına gö. 
ttireceğimi söylemiştim, sanırım. 

Biyanka bütün kuvvetiyle 
haykırdı: 

- Sizinle beraber mi? Asla .... 
Sizi annemin gönderdiğine ben 
nasıl inanabilirim .. 

Sandrigo cevap verdi: 
- Beni uslu takip etmeniz la· 

zım .• Aksi hal.de şiddet kullan
nuya mecbur olurum .• Böyle ha
reketime de gene anneniz mü• 
saade etmiştir. Çünkü sizin, si .. 
zin için deliye dönen annenizin 
arzusunu yerine getirmiyeceği· 
nizi biliyor. Beni, söylediğim gi-

·ıa·11°11 llf Türkiye Radyo Vı • tıart"' 
Türkiye Radyosu • }.n 
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; ~ l ·. 
eneke kutularda 
kaşe Algopan 

'e 
'~ ~lttı.ın, to 
~e l<tıtn ınatızına., b:ış ve diş al;.7ılarının en tesirli ıla-
tcıt?. lf er laJ'da oldai;"Undıın dalma terkip ,.e teslrlııl mu. 

I ~edo teklik kutu o 7,5 kuruştur. c, ... 
"• lril <dl a 
~~s 

~ündle 3 a 4 
acı li'11a b n on ır 

Karadğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit san· 
cılanm, damar sertlikleri ve 
şişmanlık ~ikt!.yetlerinizi 

rJU1 1AI; ·ıc ge iriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid üriı 
\'e oksalat gibi maddeleri e 
ntir, kanı temizler, lezzet 
hoş, alınması kolaydır. Ye· 
meklerden sonra yarım bar 

~ ~~. u:;,~~ind~:~;·UK 
" 
~ ECZANESi 

() BEYoGLU • IST ANBUL 1 
Is~ ayr" k ı~~buı E 1':1en ul satış ilanı 

~!la}' ı>~~ı~~t Sandığı Direktörlü günden: 
~birinci :ının 21~9 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 

tı ·"'41 11 }"aPılan ere~e ıpotek edip vadesinde borcu ödemedi· 
~~~ti 4? ınc1 ta..'l(ıp üzeri ne 3202 No. lı kanunun 40 mcı mad 
~ t(,ı,al~ Alip tnaddes~ne göre satılması icabeden Edimekapı· 
;rb: ~&ıflda: Yenı kariyebostam mahallesinin eski cami 

~~ıa ~ a~· ın· d 1 21 Mü. yeni 12 kapı No. lı kagir bir evin 
\tr re }ap~ detıe açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 

ı:.ıııı~tir. l\r~ktadır. arttırmara girmek istiyen 120 lira 
'ıı l:ı.- ~- n tikrn~ i bankalarımızda,n birinin teminat mektubu 
, 'a....~ ~ ll}·a aıttiış butün vergilerle belediye resimleri ve tellClli· 
~~ltr~ i ti~· Arttırma şartnamesi 30· l ·939 tarihinden iti· 

~ lıı a ,· 'l'apu si~-~~ere sar:dık hukuk iı::leri servi inde açık bu· 
t ~ 1~ tı~~Vardı 1 l\aYdı \esair lüzumlu izahat da şartnamede 

t~llıı~""'<ltılan r. Artt.ınnaya girmiş olanlar, bunları tetkik c· 
ltt. ~o~ l!irinc·gay1·unenkul hakkında her §eyi öğrenmiş ad 
~ ;ı~lı\alo.:Uııda kftt~narttırrna 16·3·939 tarihine müsadif per~em· 
~::, ~t ilıaıe sandı~ımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapı· 
'~ ~ 1 '~bede Yapıl~bıl mesi için teklif edilecek bedelin 
~~ıs olnı n &aynm0 nkul mükellefiyeti ile sandık alaca· -lk:, \e a} . eartil:s~-~arttır. A~si takdirde son arttıranın taah· 

lıl eıı 1fl.i saatte 4-939 tanhine müsadif pazartesi günü ay· 

'~ ~t 0ı::k artt:n art~~r ~ası yapılacaktır. Bu arttırmada 
<o \ }~an aıaı nın u tu~de bırakılacaktır. Haklan tapu 

. ~ ~i fiJ.i~ ve '<ldarl~r ve ırti{ak halU., sahiplerinin bu hak· 
~t ıı ~~e evrak ın.:~~r~fe dair iddialarını il~n tarihinden iti· 
~;q IJ ~ e ha!tla 

1 
mu _h!~elerile beraber dairemize bildirmeleri 

~ , ~Cı iUllar satnnı bıldırmemiş olanlarla hakları tapu sicil-
~- lılt 1 ;naı aı.~ . bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
~ ,, • erı ~-1 ." 

1 tıyenlerin 37-336 dosya numarasile san· 
'~t ıne m·· 

S<ıııcı ı: uracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
11;1: Sand nııucAT! 

ıktan alman gayrimenkulü ipotek gö~termek 

15 

.. Saç Bakımı -
e Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar ldarelerinin 

Gilzelliğin en birinci ~-- _ Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine, 

ı 

·zam : 

Bnttnntye, yo.tnk ve yntnk tnrşnflnrı, ynstıklnr \'e yorgnnlar 
her nevi sofra. takımlarının binlerce teşltıorlnt 

Sultnnhnmnın Bul' cı Pnznrı llnsnn lhl nii<lc görmeden 

bn';'kR yerden nlmııfınız. Telefon 2002:; 

Kepekleri ve saı: dökülmesin 1 
tedavi eden tcslrl mUccrreb bi 1 

ilO.ı:tır 

Ademi iktidar -:. 1- ,:-. "' ... : t... . ... . 

ve ıseı G ~şekOD~Dne Kaırşu 

..... mım. :mı:rm:m1r.mı~ 

Opcrntö.· l>r. Cafer Toyyar 
ŞtŞLt CERRAHt KLtNtGI 

RMOBi 
•Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kotusu 1255 Jlormobln-•B•••li Havadar, ucuz hususi has

tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşu!duğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan. 

Oksürenlere ve 

.göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
"'~ l. ~ ..... ~: • , . "". ._. ' • . ' . • " p... ... . .. - .-: . ·. . '" . . . . 

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35-261 

SumerbanK birıeş~k pamuk ipllgı ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

Bt\\1L\R! 
llilnyarun en 
sa~lnm sınhi 
la~Ukleri olun 

PAMUK 1PL1Gt SATIŞI: 
Kay~eri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 .. 
Nazilli Basma Fabrikası 

" 
24 No. 

Ereğli Bez f.ı bril:ası .. 24 No. 
10 balyalık siııariş ler için .. .. .. 

15 
" .. .. " .. 

25 " " " .. .. 
50 

" .. " .. •• 
Fiatlarla Fabrikada Teslim ş::.rtiylc satılmaktadır. 

paketi 415 kuruş 

" 
480 .. 

,, 580 " 
" 

580 " 
515 " 570 •• 
565 " 
560 •• 

Prezervatiflerini 
Iplik müstehliklerin'.n yukarıda yazılt fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti 

ya:iları nisbetinde ipl:k siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif m,a.ksntlan 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarıru yine aynı şartlarla yalnız Ereğl 

Daima tercih ediniz 
Fabrikasına ıipari:t edebilecekleri ilan olunur. 

Tür Hava Kurumu 

Büyü PiyangOsu 
D~rdüncii keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ibramlyP. 50,000 llr·adır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet nlorak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de plyanöonun mesut ve tJh tlyarlnrı arasına girmiş olunu. 
nuz ..• 
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİO.R 
J - --6:#&• 

T. C • 
ZiRAAT BANKAS! 

istiyenlere muhamminlcrimizin koymuş olduğu kıymetin msfını teca
vüz etmemek üzere iştirak bedelinin yarısına kadar borç \ermek sureti· 
le kolaylık göstermektedir. (6G9). 

Jr. Necc:ettın Atasagun 
Sab:ılılıırı 8.30 n kndnr; akşam

• ırı 17 ılcn sonrn Lfılcll Tnyynre 
1 

\p, Daire 2; No. 17 de hnst:ılnnnı 
,abul eder. (Telef on: 23953) 

WWWM pewg 

1 
DO~TOH. · OPERATÖR 

thtıudi tHl"O 

?a:ardan bas'•a he:-gün 14 den 

1
19 za kadar B::ı!ml:öy Osman!· 

banl:ası a;xıt. No. 5 

·~ıım~~13:!:B~:l!C3il:iSl!J!. 

ı Dr. irfan l'a·.ra 

~ n:;rrıGZN tv.üT.::rIA~SISI Türbe. Bozkurd Kır~a~hane. 
si karşısında eski I~lod Fare! 

~ soka~: N ~- 8 . 1 O. ö~leden son 
4 
' ra 3 ten 7 ye l:ad::ır . 

.... Oi. Hi,mi J'o~ar ~ 

talarını ö,)e ·en so:ır::)a 

t Hııydarpn~n ha ... :a'mn,si :üh-ı 
"Ziıhrcviye milteh:ıss sı has 

1 rı J\G/\CM"'t k;:r\ısı Ahu· 
• .... r· .. , · .. '·ıbul eder. 

~ Dr. Haftı Cema "" 

. 

' 
iJahilı~e nıı.. tetıası;ısı 

rctanbul l> ıva'lVOI•: . 

N..ı !04 1 t>l: l2391:S 

A51M\WFWp~e 
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:s iKiNCtKANUN -

ITRIVAT FABRiKASI ŞUBELERi: 
"d' Şişti Osman Bey S 10'1 Gazinosu altında, Beyoğlu lstlkldl Caddesi Şehir Tiyatrosu Komedi karş1s1 

. No. 205, EmlnUnft EmlAk Bankası Karşısında 7 Namaraya Nakletmiştlra til 
NECiP BEY ITRiYAT FABRiKASI Mamulatı meşhur yerli ve Avrupa fabrikaları müstahzara 

AÇDK ESANSD KOIL.©N ~ A 9 KRIEM9 PU~~~o ~\Yı'lt:üD'il şulQ>eOerlnde 
pek UClYJ~ 'ff l aı'G: Oaırsa satıU.yoıra 1 10ptan Satış Yeri .Eminönü 

----------------1---------------------------------------~~ - ---- -------------------

'1 • •• •• ''~~ıı~ Yeni Vatde 11 Nezle - Grıp ve uşutmekten hasıl oJan l ib.okaın~a ve ~Drattar"D6 

hastalıklarda hatırınıza gelecek ilk isim 11Günd~z03ya;~:kıibf;~abido~3İ,~~: ] 
1 u# ~ Her akşam fasıl sazı NEZiHE ffl 
• llilllllill KEMENÇE PARAŞKO ve ARKADAŞLA 

. PATI 1~ 
Kadınların Ay Sancılarını 1 

!:P~:,!'.:.~::=~~n~~~~:;u~:::,m:;:~::a;;~ Baş - Diş - Romatizma nin tedavisinde .. - mu•nffakty•tl• ,ifayı,, 

Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajları Askerı Müze MüdürlüğLirıde~ 
"' ısrarla arayınız. Taklitlerinden sakının Askeri Müze bayramın birinci günü kapalı diğer ~$ı· 

CJl"i 

C A F E R M • • s H • L ş E K E R • tesiriıkat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. pil 
U 1 1 zanelerde bulıınur. ~ 

. . 4 
Niçin lztırap Çekiyorsunu~' 

~üR D~IFA DA 
il 

.. . . A ~ 1 N 1 vz • . ~bl 
NEOKORiN Sızı bu müz ıc baş agrılarından, nezle ve grıpten derhal kurtarac 
NEOKORiN Kalbi yormaz ve mideyi tiozmaz. 

Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. t 
Neokürin ismine dikk~ 

~;-ın• 


