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Yarın . Paristen gelen haberlere göre 

~~~;Roma - Berlin - Tokyo askeri 
~~iE~; ittifakı yapılıyor 
~ban bayramı ta-

:1:~ ıe!~ ı;~~i~~~: Bitlerin nutku Pariste 
~ llıuci~d· de rnevcut teamül 

~~~!"~-=~=~:'. heyeea~la bekleniyor 
8iııe ıtıharen ~ CUrna günün~ b h d 
~ı% rarneşirvazife- ltalyan faleplerinden a se en ( OkıJ taktır. 

' rırıı tucuı 

~0·rraıru·· Bir Alman gazete.si 
e .. I ''T ·h· -~ Qar mebusları arı ın ceryanı 
~•Yası hakikatlere uymayan,. durdurulamaz!,, 
"ıııı~;Uer peşinde diyor , 

lstıy 1•n ve Romanyadan arazi Japon elçilerinin 
ı..... en oıebuslara Başvekil h f I f 

ı-ıı.~ ~g ·c.\.I\_. cevap verdl mü im op an ısı 
biitı, ldıtiYor: ) - liavas a- Hariciye encümeni reisi Golda· Paris, 30 - Fransız .. İtalyan ih· 
~ ltıtbuaq . • roffun beyanatında ıulh doıtluğu tilafı çok gergin vaziyetini muhafa· 
~Plttiııtal doıaYını:cıısınde bütçe hakkındaki parça bilhassa tiddetle za etmektedir. Alınanyanın İtalya'" 
~. tl:ıtrisi ~Yle söz alan aIJaılarumıtır4 ya müzaheret edeceği anlaşılıyor. 
~ ~ ~~ ~~~yadan ve Ba11Vekil 'Köseivanof aöylcdiği Bu itibarla Hitlerin bu ak~m Ra .. 
~ ıı11~°'1t".n~ ııtedikleri nutukta "ıiyasi hakikatlere ve yiştağ içtimamda söyliyeceği nutuk._,..,_.._., 
lfrr:q ~t~r , tQır Yalnız IOl'a. memleketin inlklnlarına uymayan l Fransada ve onun müttefiki olmak 
~ ~~ ~;tlerinin hak- emeller! beılenmcmeaint,, tavıiye dolayısile lngilterede büyük bir ali· 

'" ep etmişler- etnüıtir~ ka ile beklenmektedir. 4 
- ·rvevamı 5 incide} '(Devamı S incide)' \.:'. 

]{itler nu1uk söylerken .... 

~~ ' 
lltl· Oeı,~ 

Şilideki zelzele 
faciası 

16 Şehir 
tamamen 
mahvoldu 

4 •l tııi? 'Pı ilen • • ·- ~ 
>ıe1'4""'4 Cjl?.e:j"'de e:şı üzerine kaaın, Çocuk ve ihtiyarlaraan mült$eli kil sı"vil halkın kaçmaları manidar Olenlerin yekORU 

ldr,""~arı'Zda d~ran sivillerin sokak ortasında bırakt1klan eşya göriiliiyor. Sağdaki resimde ise Fransa 50 bini buluyor 
krettebatından üçü Alman zabitidir. , Şantiago • de • Chili, 30 (A.A.) -a ay.Yare 111 •• en; Frankocu Zarın bir llenktl tayyaresinin enka zı görülmektedir. Fransız gazeteleri· 

1 ) h ' Şili hükfuneti, ordunun felaketzede 
\.( 1'h • t . h ız mmtakalarda hasadı yapabilmesi 

P~ • , l urıye Çl s~ nanyo l~ af için bir nevi seferberlik icrası ta-. l savvurundadır. Bu rnmtakalar, buğ 

~ırene hudutlarında Faslılara şı·ddetle ~:~ı:~::e:~~~~~c~~:a~~:~ 
ı ki anbarıdır. Rekoltenin ziyaı, bü· u k (Devamı 5 incide) 

~~·~!!.~0m et e d i yor 1 o r ----~_::-....=-_-....,.._...-. ,=·.ç·=·=· = ... :::..-=-?'::::;; 
~llti} c ilcrı 1Cb. "c l3 (A .. A.)-j kilometrelik bir mesafede bulun
~~t ttsilcti enıekte i ~rga ıstika· maktadırlar~ Sahil mıntakasmda 
~ ,~etleri tl. 'bu nu~~ ekar de cum vaziyet sakindir. 
1tr 1dd tıttilc a da ın ''lli rtıuı.- Çe artrnakt d u- Frankoculara göre 
tf:. taı:aa,~'"'tebelcr G a ır. Burgos, a.o (A.A.) - öfrenldi-

b da c ranoL ~· .. C mh - ·1 K ta lıt (!il Ilı erenn • • gıne gore u unyetçı er, a • 
~r ~O '~taltada lı' etmı§ lonya cephesinde Grannollera ile . 

~ l•4rı ltiıonıetreu aalrlarıa Navar- Guinalle de Valles arasında m~!>.a
~ttttl\f~~ ta'l.ek 

1

bir cephede vemet göstermek teşebbüsünde 
ha ~~ t~ la rtıuııar lta\1\>etlerle iki bulunmakta iseler de yapmış ol

tf>'%ardıttıu "c hav ebe etmişler ve dukları bütün mukabil taarruzlar 
~:t~ilctl arıt aa:y: ~""etlerinin kmlmışbr. Frankistlerin ileri ha· 
~~det .lllıidar liıJldc cunıhu· reketi ibütün mıntakalarda devam 

~tı l~ ~!lcrdiraa nıevzilerin- etmektedi~ . 
~ \>~~ lti10~~lti,;ıer :S Fransaya mülteci akını 
~ fdııt ~olu c~tclik bir arselona. Perpignan, 29 (A.A.) - Bu sa· 
t~ t. ~ tı'l.ttinde buı mesafe· bah, saat 8 de hudut açılır açılmaz, 

'tler r Cr~a istika U~k- K.atalonya halkı Fransaya tekrar 
~l bu ka ~etınde akın etmeğe başlaını3tır. Mültecile- Galatasarayın 3-2 mallabiyetıit ne'tict'lmtn dünkü Fenerba1zçe - Gala· 

sa aya 13 .(Devamı 5 incide)~ . tasaraY, tna{ından-bir,...mstata711:ia!~a/iil4t-3/J01 sayfalarımızda -

•• 
Yusuf Ziya Oniş 
<< Tahkikat tamamlanmadan 
aziller yapılmamallydı » diyor 
Eski Müdür, vapur siparişinde ayrı ayrı şartn• 

meler mevcut olmadığmı söyliyor 
Deniz Bankta 

150 liradan yük
sek maaşların 
yarısı veriliyor 
Bayram dolayısiyle bUtlln resmt , 

ve yarı resmt dairelerde uubat ma-c 
aşları cuma günü verildiği halde 
Denlzbanlcta maaı:lar ancak bugfuı; 
tediye edllmeğe başla.nm~tır. Bu .. 
nun sebebi de, tasdikI geciken 939" 
senesi bütçesinin ancak 10 gUne 

'(Devamı '4 üncüde). 

Bugünkü sayımız 

41~ 

Kurban derileri 
Kurban kesip de derilerini Hava. 

Kurumuna vermek istiyenler deri~ 
Ierl mahalle ibckçilerine kurumun 
makbuzu mukabilinde teslim etme.; 
lidlrler. 

Bekçilerde makbuz bulunmama; 
onlara bağlı bulunduklan kuram Sayfadır 

1 

şubesinden getirmeleri s~ylenmelf 

_._._._,_.,_.,... ....... ve deriler ancak makbuz alındıktan 
sonra teslim edilmelidir. 

Yeni barem 
son 

projesinin 
şekli 

Devlet memurlarile yarı res,mi 
müesseseler 

maaşları 

HABER'in 

memurlannın 
bir oluyor 

'(}'azısı 2 incide)J 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

p müsabakasıdır 

"Müsabakamıza iştirak eden bu göz sahibinin bize vazih adresini 
göndermesini rica ederiz.,, 

No.: 20 Taksim: H. B. 
Okuyucwanmıza dnğıtacağnnu mükifatlarm kıymeti 800 lirayı 

a,kmdır. 

160 Ura kıymetinde bir radyo, kristal bilfe takımlan, kıymetli ceb 

vo kol saatleri, mu,ambalar, elbiselikler, istenilen e,yayı alabil

mek salahiyetini nren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart

lar muhtelif ev esyası Ye saire. 

Müsabaj<.a kuponu 
HABER 

No: 60 - 20 
11.1.939. 11.3.9., ... 

Müıabakamıza İ§· 

tirak ediniz ve ku
ponlanmızı topla • 

mJlya baılayınız 
~. -~~ 
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1J ·· şündüijiim q,iS.ı - ,._. ,,_,, ....... -"-"' ~ - - .. 
Tek kalp ve tek baş 

olan millet ! 
Yazan: Suat Derviş 

Yeni Başvekilimiz Doktcr Refik Saydamın Türle: matbuatııı 
verdiği beyanatta gözümüze ilişen bazı noktalar bUtUn dikkati 
mizi üzerine çekti. . 

Sayın Başvekilimizin :ığzından öğrendik ki orta.da bazı dedi 
kodular dolnşmış, bunlar da " es'ki alfabenin avdeti, mekteplerde: 
din denlerinin yeni.den başlaması, kadın hcıklarının geri alınması,. 
gibi, bir takım manasız sözlermiş 1. 

Bunları mevzuu bahseden Başvekil Doktor Refik Saydam, 
esasen Türk efkarıumumiyesince, tamamen minasız ve esaı11:ı te
lcikki edilece'k olan bu nevi sözlerin ne kadar yeniz olduğunu 
Türk milletine anlatmak için de~ll, İsmet inönU kudretin.de bir 
Şefin arkasında yekpare bir kitle halinde seferber bir ordu gibi en 
kü;üğünden en büyüğüne kadar bütün bir milletin muhafaza ettiği 
kıymetli mefhumların hiç birine, hi~ bir 'kimse tarafından el uzatıl
masına imkan olmadığını, milli hudutlarımız haricinde •bulundu
ğundan emin olduğumuz dedikcducuları susturmak için &ayledi. 

Türk toprağından fışkıramıyacak ve Türk topraklarında ya
şayamıyl\cak ka.dar köksüz ve manasız olan bu dedikodulara, dai· 
ma bir ve bütUn kalmağa umetml§ olan bütün bir :ailllct tek ağıtla 
gülUyor. 

Dünyanın bu karışık zamanında, dUnya haritası U.erlnde bu 
kadar mUhim yerlerdt, yaıayan blr milletin, TUrk mlllcti kadar 
anlaşmıı, kaynaşmış olrnası tam bir tesanüd içinde yaşaması, kim 
bilir belki de kimlere ai.d olduklarını bilmediğimiz buı harici e· 
mCllerin önüne çekilmiş birer sed sayılabilir. 

Dünya kuvvetler mUvucnesinde çok ağır basan vakur ve 
ıuurlu .devletimizi, milletle umsıkı bağlayan ve milletin içinde 
her -bir ferdi diğer ferdiyle bu kadar iyi kayna§tıran ideal birliği 
ve anlaşma kudreti: dUnyanın her tarafında istedikleri gibi at oy. 
natmak arzusunda bulunacak olan bayatpercstlerin, ~nüne 

dikilen delinmez, aplmaz granitlere benziyen bir hakikattir. 
Bu dedikcdular, bu birliğin inhilfilini iıtiyenlerln temennileri 

ve yahut bu birliği bir bozgunluk gibi göstermek isteyenlerin ıer 
aletleridir. 

Halbuki TUrk milleti kendi evladlarmm kaniyle çiz.diği ve 
kurbanlarının göğdesinden ördüğU kalelerle çevirdiği hudutlan 
i;lnde tek bir varlık halinde, ayni i.deal ile yaşama1:tadır. 

Afyon aarhoılan gibi beyinlerinin hezeyan:nı sayıklayan ~bil

mediğimiz dil§manlarımıza ıunu söyleyC'biliriz ki Türk milleti gu
urlu ve cesur lbir millettir • 

lnkıllbını severek, anlayarak yapmıştrr. Ve ecnc·bi emetterlnin 
pi§dar k~lları olan irtica yılanlan bu memlekette bir daha uyana
mazlar. TUrk milleti içinde bir te'k mürteci yoktur. Biz milletimizi 
böyle bir iftiradan tenzih ederiz. 

Arzu ettikleri, iıtcdiklerl ve 1dmb1Ur ellerinden gelse can· 
landırmağa çalışacakları ıeylerin hi;biri artık bu topraklarda 
bir daha dirilemez. 

Mazi, mazidir .• TUrk milleti istikbalin milletidir. Şu iyi bilin· 
melidir ki bu memlekette her §ey Büyük Kurtarıcımız Atatürkün 
çizdiği yol üzerinde ve onun prensipleri için.de devam edecektir. 

Bu prensiplerin bir ikinci yaratıcısı ve bilhassa kurucusu olan 
Cumhurreiıimiz İsmet İnönü devrinde Türk milleti yeni Başvekil 
Refik Saydamın ağzıyla böyle konuşmuştur: 

- Müesses rejimin maddi ve manevi anaamnda hiçbir tadil, 
hi;bir inhiraf yoktur. Hiç bir kayma kabul etmiycrnz. Rejimin 
ve inkılabın bütün eserlerine aynen devam edeceğiz. 

Dahilde en ufak bir anlaşmamaılığı ve en kUçük bir bozgun. 
.uğu olmıyan tek vilcud, tek kalb, tek §Ullr olan bir milletin hissiyat 
ve düşüncesine bu kadar uygun bir ifade veren bu sözler, gizli e
meller besleyenlerin ağzına inen ve o afzı tıkayan kuvvetli bir 
yumruk olmalı ve onları terbiye etmelidir. · 

Suat DERVlŞ 

Benzin ve petrol Türk Dili yayım 
ucuzladı Kurumu 

Fakat dökme benzin 
fiyatmda değişikiik yok 

Dun Beyoğlu Halkevinde 
toplandı 

1 Şubat 939 tarihinden itibaren 1 Tilrk dili ve duyguıu yayım 
tatbik edilmek ıiizere benzin ve kurumu, dün öğleden sonra saat 
petrol fiyatlarında yeniden tenıi- 14,30 da Beyoğlu Halkevi salon· 
lat yapılmııtır. Yalnız d6kme ben lannda bir toplantı yapmııtır. 

zin fiyatlarında değişOcli~ yoktur. j Toplantı açılmadan evvel Ebe

Tenzilit t~ekc!~~ ~~erın.~e ol. di Şef AtatUrkUn hatırasına hür. 
muıtur. Yenı degışıklıge gore beı metle iki dakika sükut edilmiş ve 
şehirde perakende benzin ve gaz 
f
. 1 ö 1 d1 I a ka mdan hep bir ağızdan lstik 
ıyatan §ye r· 

• 1 ı m ı ı atiylcumlıtfr. T plantı 
Ankaradn: Ç"ft Uk t eneke t~ l}ct rel ı 'f , Yılına tur C ndan 

b en.z"n 635 ı t buy t n e a:ıı: ı Jcn"n bir mıh la açıtm tır. 
595, tek ıı: ten k ~2. 

bcn .. .m y vrrn kurumu ıun mılli hizmet \C 

435, tek fanı } etini anlc.touştır . 

Diin sabahki trenle şehrimize gelen Maarif vekiU llasan Ali Yü
cel ile Maliyı vekili Fuat Alralıdan sonra akşam tmıile iktisat 
vekili Hü.snü Çakır da şchrimiıa gelmiştir. Maarif vekili Hasan Ali Yü
cel bulundufu beyanatta: "Hınüz resmen beyanat verecek vaziyette 
deiiUm. Söylenınlcrin hepsi talı mindtn ibarettir. Vaziyet tavazzuh 

Yeni barem 
snn 

;/. 
ıttiktın sonra ıfMrı ımmmiyeyc malumat t'ermek vazlfemtflr:i't~ 
Resimlerden soldakinde Maarif vekili llasan Ali Yücel Drlsat f' 
sekreteri lbrahim Necmi Dilmmle beraber, safdakinde ik 
llüsnı4 Çakır Haydarpaşadan çıkarlarktn görülüyor.__/ 

projesinin 
şekli 

1 

Nevyork se~r Kurb·anlık koyun 
meselesi 

Piyasaya koyun geldi, 
fakat pah ah ..• Devlet memurlarile "' yarı resmı 

sinde Türki~~ 
Teşhir edile~ek 891~ t 

gönderilmesıne bB~ 
tatanbul et plyaaumda lmil olan 

celeblerin Kurban bayramının yak
lqıp et ihtiyaç ve Jalllılikinin arl

tıfı bir ıırada İstanbul& kurbanlık 

ve kasaplık ha) van getlrtrtl -
yerek, gelenleri de sntınalarak 

yaratmak Jatediklerl buhran hava -
sının dUn gevtediğl ıörUlmUgtur. 

OUn 1stanbulun mutad kurban ıa. 

müesseseler 
maaşları 

memurlarının 
bir oluyor 

Be>•nelmflel NeV}~rlC ııııd'.~ 
yapılan Türk pavıyofl ~-, 
edilecek e:"rlerimizden rf/'ıJ. 
gönderilmesine baştanı;' rf?.J 
partide belli başlı ihra# '~ 
rimiz bulunmaktadır. J(·siı1' 
erbabı da Ncvyork scrıt . .,i 
;öndereccktir. ıtP':J 

tıı yerlerinde bkdenblre kurbanlık 

koyun her ıene oldufu rlbl gCSrUI. 
mU,tUr. Maamafih fJatlar ıc~en ıe-

neye nazaran pahalı bulunmaktadır 
ve mtihakkak ki ıon zamanlarda ya

ratılmak iatenllen buhrandan bok • 
lcnJten gaye de bu pahalılıktır. 
Mczbaheşa ,etırı: . kasaplık 

koyun gellı vaztyetnde eıtash blr 

değişildik olmamıatrr. Elaaen kur
ban bayramı ~unasebetllo bayram. 

dan evvel yUksolmiJ ~'ıın et isUh
likinc!~ bayramdan flOnra da o nls-
pette bir dUıme olduğu ~:· ·-_ · .tc
dlr. İstanbul kasapları tarafından 

A.nkaraya glSnder:len heyetin alaca 
ğı nctico de bu vatı.yetin defişme-

sinde " .ı devamında Amil olabile- 1 
cektir. 

İstanbul ka!aplannrıı Ankaraya 
göndcrdlltleri beş kl!Jlllk eyet bil. 

· 'Ankara 30 (Telefonla) - Bu· 
gUııkü "Ulus,, gazetesi, devlet d::ıJre· 
!erinde çah~n memurlarla sermaye
sinin ynrısmdnn fazlası devlet tara· 
fından verilmiş olan müesseselerde 
çalışan memurlara ait barem kanu· 
nu layihalarının bütçe encümenin
den geçtikten sonra aldığı son şekli 
n~rediyor. Meclis tecdidi intihap 
kararı vermi~ olduğuna göre bu la· 
y\}ıatarın yeni te~ekkül cdcbek mcc• 
!is cncümçnleri tarafından yeni baş

tan tedkiki lazımdır. Maamafih 
bütçe encümeninin kabul ettiği aza
mi ve asiari maaşlar §Unlardır: 

Asil maas Tutan 
Lira Lira 

1 inci derece 150 600 
2 inci derece 125 500 
3 üncü derece 100 400 
4 üncil dd-ece 90 300 
5 inci derece 80 260 
6 mcı derece 70 210 
7 inci derece 60 170 
8 inci derece 50 140 
9 uncu derece 40 120 

10 uncu derece 35 100 
hass:ı §U iki nokta Uzerinde tetCb· 11 inci derece 30 85 
bUs yapmaktadır: 12 inci derece 25 75 

ı _ Perakende et aatrvma oldu- 13 üncü derece 20 60 
14 Oncü derece 15 50 

ğu gibi, mezbahada yap:" m toptan ı 

et satışma da narh kontilmalıdır. 

2 - Dcvlot rlraat ~ ,.:::ıtmeJerl ku
rumu, ırıutad kcaişlc~ ıUratle ~O· 
~a.ltnıalıdır. 

15 inci derece 10 40 
Sermayesinin yansından fazlası 

devlet taraf mdan verilmiş olan ikti· 
s:ıdi müesseselerde çalışan memurla
rın rnaaı ve Ucretleri yukarıdakinin 
tamamen a:m\dır.. Yalnız bu mües• 
seselerde 15 inci derece yoktur. 

Kasaplar, bu fk1 latek Userindo' 
!}5ylece esbabı mucibe yüriltmekte. 
dfrler: Avrupaya gönderilecek 

Sanat okulları mezunları 
Haber aldığımıza göre, lktısat 

ki mezbahada kasaplar r~ narhını ı. Vekaleti müsabaka ile seçeceği 
dara etmlyecek k:ıdar ytlksek flat 30 sanat okulu mezununu, derici. 

cillk, yllnlU ve pamu1dtt mcns u . 
cat meslek mel teplcrinde oku. 
m k Ur.ere A vr p y ı; "ndcrccd 
tir. 

, 
Belediye narh hususunda yalnız 

kasaplan tuyit etmektedir. Halbu-

ııo et almakladırlar. Binncnaloyh 
i,.fa bn~rndnn tutularak topUın et 

llnrınn da n rh koJ'mnk lhmıdır. 

D ~ı t lmnl 1 ı tınc~ ri kuru • MUB h m imt'h n' t\rt lü.3 {}"'r 
n ·ı, gllnd ıı.z mt 00 .. 350 hn) un nlı nd nl a.. t t nbul, Bur. 
k ıı r~k nnc k 50 k d r lmımba at .,!ı, 11..mir b( lf#o Einımt okuıt rın 
vH bUm kt dlr. Kurum ı lan- lıı yapılacaktır. 

~--------
bul d n k 1 600 kasabın kısmı u:mlmm 1 lr C 
•hU) M~lnt ktıf~}l) il :ık acıklldo J.c:ılın 

Sermaye..in:n yansında fazlası 

devlet tamfımlon verilmiş olan mü
esseseler rnemı.:rlarına ait barem ka· 
nunu projesinde ~u muvaltkat rnad· 
deler vardır: 

Halen müstahdem olanlann üc
retleri tah~il derecelerine ve bu ka· 
nuna tabi milessese!er ile umumi, 
mülhak ve hususi bütcenin devlet 
dairelerinde ve bunlardan başka 
bankalar Ve fabrikalar ~ibl mali ve 
tmai müesseselerde ücret veya ma· 
as ile geçmış rnütldetle:in ıtı~uu· 
na ve bu memurlar için tahsil dere
celerine ve_ hiımet milddctlcrine gö
re tayin ec:ılen derecelere alınırlar. 
Şu kar!ar ki bunlar meyanında 

bu kanunun nl'§ri tarihinde müstah· 
dem olanlardan hizmet müddetleri 
ilç seneye kadar 1, üç seneden fazla 
olanların 2 yukarı dereceye geçiril· 
meleri caizdir. Ancak bu dereceler, 
terfi ve tahvillttde miiktcsep hak 
tc5]<il etmez. Bu fıkra mucibince ay· 
Irkları tesbit edileceklerin alacakla· 
n aylık halen almakta bulundukla· 
n miktarı geçemez. ihtisas mevkiin· 
de bulunan ve ehliyetleri vekt\letce 
tasdik olunan memurların bir defa· 
ya mahsus olmak üzere bu kanunun 
n~,ri tarihin:.lc almakta oldukları 
aylık derecesinde bırakılması caiz
dır. Şu kadar ki bu suretle alacak
ları r<) hk ihtisas mevkileri haricin
deki memuriyet derecelerine nakil 
ve tcr!i l!;İn müktesep hak teşkil et
mez. 

Şirketihayriyenin 
arabavapurunda 

Yolculara mahsus 
kamaralar da olacak 

Şlrkctihayriye idare mccli!!inln 
!n nıtna karar verdiği yeni nra.bn 
\' purunun ) apılmnsma yakında baş 
l nacaktır. Şirket, yeni vnpurun 

ııroJ 1 rlnl hazırlamıvtır. 
Y nl araba vapuru ma:ı:otla mU • 

tclınrrik bulunacak ve bir feribot 

Şehrf miıdcld sanat ~1 ., ~ 
;ergiye gönderilecek eŞ~~ f 
maktadırlar. Bu arada . ~ ,,J 
sanat mekte!Ji talebeltrı tfP'il 
rine altın işlenmiş 90frt ~ 
yapmaktadır. Bunlat'I~ 
Türk sanatinin ınüıel 
nelerinden nhnmaktadıt'• 

~bdl 
Ankara • ıstan ~ t 

trenlerinde k8~~ 
Bayram dolayısile, i,k1 ~ 

Devlet Demiryollat'l~ f 
hatlanndaki trenler. bt ~ 'I 1 
ra haltı trenleri f e\'k~· ' 
kilde kalabalık bu!~~~ 
yUk Miliet MeclisıniJl ;",,J 
.>!h kaıan venni~ otııı';:,ıt Q 
oaj't arnda garülen bU -, ~ , 
miş ve ~imdiye kadal' ~ ~ 
bir 5ekil vermiştir • ~ "!i_ 

Cu."'J'la, cumartesi ,ıe t ~I 
tarı Ankaradan rnutıı ~ ~ 
başka ikişer tren dalı~ )J /. 
mı~tir. Buna ~en ~/ 
yolcularının buyuk bir-~ 
koridotlrnnc'la ayaktıl l 
bur olrr.u,ıardır. ~~ 

Devlet Demiryol18!' ltllcl" ~ 
lann mümkiın oldUb~~...,ıf 
lıkla se;nhat edebil · ~I 
için lizım {,t>lcn her 1~~. 
katarlar haddi aza~ edpıııi~; 
gon takılarak tertıP 

1 
~ 

Devin Dcrniryollatl 6"'1'~d~ 
vaziyette SO!lr:J BolU rl'I jjl~ ~ r 

ı ., • · b. hattı·· :.Jf v n:araya :.mm ır bir v:;, .,J 
sundaki kati ı~u 

0 
;Y, 

kuV\i etle gi:>rmUştilf · İJrl!' 1 

günkü vru;iyetler tam lı 
kalkabi!<"CPktir. ~~~ 

Projeleri wnaınet1 ~ )1 
~inci Ankara - lsts11 sJiı>1 
ıurum hattının iıan '7J 
in~ rclileccktir. ,..ı. 

lcco"tlr. Bu ııureU• ~~ 
kırk vo icabında clU 

0 il~ 
lecekti. 41 sJJ ~ , 

1tmird Çıft bi.ıyuk t en " Kurum 12 ~Ub'lt p:unr gU:ı 
ben .. ı· 555 rıft b yuk tene e z Yapmt\hdU' kl, matlup ncticoye va. 

- n • -:ı u , Talt l • l .. i C :ılı kö,.:1.-te bir Ç<l} 
u ı n k a ıra 

dOşünceuarı 

ckllndo olacaktır. Vapurun gUver
tc:ıl gayet geni§ buluna~ağmdan o. 
~omobil -:oya eo.ir motörlU nakil 
vaıııtalan dört sıra Uzerinden dizi-

Yc.nl ara'La vapuruı' ~ ~ 
larak alınacak vasıı: ~ ~ 
yolcuları icln aaıonl ott ~ j 
eaktır. Bu salonla?' ıJfd'. ;" f 
ola'" ktır. Aynca "3P ~ti 
peotelerinde iki kl~,ıı" li' 
tebatma mahsus ırı ~ti f 
nun Uzerindc de gtı,•e ~ 

495• t : k k .. ç_k tc ... ı.e 77• lr mil•nmerc verme i kararla-ur· ~_·m_ı_ı_o_,ııı,_u_n_.,_, --------
Mersinde : Çift büyük teneke mrıtır. .. 

benzin 560, çift bilyü.k teneke gaz 

1 
510, tek kilçUk teneke 81. ==:::::::::::::::::::::======· 

Samsunda: Çift bliyük tenekr tek kUçük teneke gu 72, çift bü
benzin 560, çift büyük teneke ııaz yük teneke benzin 49<5,7! kuruı· 

510, tek ~iik teneke 81 kuru~- tur. 
tıa Yu'kandaki fiyatlardan fazla fL 

!atanbul ve fzmlr depo fiyatları yatla satıı yapan perakendeciler 
da ıunlardır: ve toptancılar hal:kında kanunt ta· 

Çift bilyilk teneke raz 453.24, kibat yapılacaktJr. 

tır. atı'- ,_, 
Yeni vapurun 1nŞ flj~ '/ 

lan saha üzorindekl 1101~:',, 
dar makamlarla. ~~.dl,-· 
maz hıeaat l3lne ~ır 



3 ltABER - Ak~am postası 
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Otomobil ihtikarına 

1lot-' 
meydan 

vermemeliyiz 
ÇEŞİT çe~it otomohil ... llcr tü~lüsü ... Bütün Avrupa fahri

• katarının mallarınrlan tutunuz da Amerika mallarmm 
her clnsiııl ı-.taııbul plynsa.'lımla bula.blllrsinlz. Ot-OmobU ,.e mo
iör frnC\"YÜUnün memleket ihtiyacı bakmımdan ne dereceye ka
dar doğru olduSıınu kestirmek pek mümkün değilse de, herhalde 
müdafaası noktasnıc1an znrnrh olduğu muhakkaktır. Bu bahis 

tizerinao aynca durmak laznndır. Şimdi, asıl söyllycceı:rfmizc ge

çelim: 

@1n!;1~1;ıllfl 

Kaler11 ve söz 
hürriyeti 

.............................. -............................... " .. ------- ............... . 
Türk gazetecisi, mevcut matbuat kanununun kayıtlarından çok daha ! 
sıkı bir meslek ahlakına ulaşmış bulunuyor. Or::ı, seciyesine, telak- i 
kilerine ve milli davalarda bir hayli tecrübe edildikten sonra kabule- ! 

Otomobillerin ,.e motörlerin teneniiü rekabeti arttınr , .e 
binnetlcc ihtiyaç sahlblcri isteklerini daha ucuz temin edebilirler 
düşüncesi yerindedir. Bu böyle olmnJda beraber, maalesef biz
de böyle dcpldir. SC'nelcrdenberl piyasamızda yerlc~lı; muay
yen markalar üzerine dilşltUnlUğümilz vnrdır. Bu !,iUphe yok ki 
tecrlibclerin verdiği mUspet bir kana.at neticesidir. 

dilmi§ olan mil!i hüviyetine uygun yeni bir çerçive hazırlamak lazımdır.i 
.................................................... -...... ----·······-······· .................. -.......... -................................ . 

Bugün plynsamııcla mc,·eut otomobil markaları arasında ter
cihan arananlan ,·ardır. Bunun böyle olduğunu anlamak, bllml
yenler için pek de güç bir mes<'le değildir. Taksi durak yerlerine 
rJÖylc bir göz gezdirmek i i esasmclan halleder. 

:Mevcut matbuat kanuou, gazeteciye, tahdit 
edilmemiş bir tenkit hakkı vermemektedir 

Yazan: Nlzamecdl<dl an !Nazif 
Üsttin tutulan markalarl ellerinde bulunduranlar, en t-Ok iki 

senede bir, arabalarını yenileriyle değiştirmeyi tercih ederler. 
Bu d~ otomobil salılblerinln bll~eği bir i5tlr. 

Bir cumhuriyette asıl olan şey, 
söz ve kalem hürriyetidir. Mo
narşinin otokratik olan ve parli
manter olanı vardır. Parlimanter 
monarşi'nin meşrutiyeti kayıtlı o· 
lanı da, kayıtsız olanı da vardır ve 
asırımızda otokratik monarşi'nin 

bi..: hiç bir hükumet reisinin ağzın· tine gidilirse hükümet vaadini nas1' 
dan şöyle bir vaad çıktığını işitme. tutmu:ı olacak? 

Sözümilz bumla dc~rfl, bunun doğurdu,.,. uetiocdedlr. Benzin 
fiatlan ucuzladıktan sonra memleketimizde ot-Omobll ,.e motör 
adedi seneden seneye nrttı \'C artmaktadır da. Ye her iki yıl<la 

bir de dcği~tirtldiğine giire bu nziyet karşısmda alınacak mllhlm 
bir t.cdblr \"nrdır: nccntıclerin ihtikara sapmalarına meydan ,·er. 

mcmek. 

dik: 

"Gazeteleri neşriyatından dola· 
yı kapatmayı ve cezalandırmayı 

düşünmüyoruz.,, 

yerini ''totaliter devlet,, şekli tut- Refik Sa dam bu sözleri ile 
muştur da denilebilir. Bu nevi ida· l ··sarı gazete~ilik,, e meydan ver· 
relere tahammül eden memleket- mek niyetinde .clmadığını da, An
lerde söz ve kalem hürriyeti bulu- karada konuştuğu arkadaşlarımıza 
nup bulunmadığı sorulabilir. Hat- izah etmiş bulurı,uyor: 

*** 
Kendini gazete kapatmak gibi 

bir "içtimai sadizm" den mahrum 
eden hükumetin "gazeteci kapat .. 
mak,, gibi tali bir "terhib" üzerinde 
ısrar etmiycceğini tabü görUyoruz. 

Tilrk gazetecisi, mevcut matbuat 
kanununun kayıtlarından çok daha 
sıkı bir meslek ahlakına ulaşmış bu .. 
lunuyor. Ona, seciyesine, t elakkile-

Senenin muayyen zaınnnlarmıla piyasamıza. yeni senenin a
ro.l>tı modelleri gelir ,.c otomobil a1ı,,·erl5lerlnde faaliyet ba,. 
lar. Du faaliyet bir kısım accntalann gayrlmeşnı denecek dere
cede kazanç temin C'tmclcrine yol &(ar. 

Bugün, plyasıu1a mc\'cut \'e Jcazançlarmı yalnız ellerindeki 
arab:ılanndan temin eden büyük bir meslek sallklerinc sorunuz, 
görlileocldir, ki bunlar ayni cins ,.e ayni marka, ayni senenin 
ambalarmı acent.asmdan bnı:lı:a başka fiatlarla almı~lardır. Ara
da. fark kuru~ değil, Ilralarlıı ölçUlecek derecededir. 

ta bulunursa, bulunduğuna hay
ret edilebilir. Fakat Cumhuriyetle 
idare olunan bir memleketten bah
sedildiği zaman sormağa, tahkik 
etmeğe ihtiyaç hissetmeden der

" T kid rb t • H" \ rine ve milli davalarda bir hayli 
-:- e.n nki~ heakı tkıır. hıç tecrübe edildikten sonra kabul edil. 
kımsenın te d nı ta • . 1 'll' hU · t' . k af d ~·li mış o an mı ı vıye ıne uygun ye-
dıt etme bar tan egı z. . . • nı bır çerçeve hazırlamak lazımdır. 
Fakat haber vermede ve u· . Mevcut kan -ı, gaze teciye tabdıd e-

, 
Birl.slnln 2800 liraya aldığı bir arabayı bir ba~ası 2400, bir 

diğeri 2150, bir bn~kıısı 2700 liraya temin ehnl;tir. Sebcb! Bu- . 
nan sebebini doğrudan doğruya acentanm keyfinde aramak li. 
mndır ... 

Bizce, acentalan ba.,ıho:ı bırakmanm zara~ bilytik.tür. Yüz
lerce \'e hntti. binforcc kişi ne diye ayn ayn ücretlerle elde 
edebilmek zaruretinde kal'lmlar. Ot-Omobilln fabrika flah maJUın 
olduktan, glimrliğU \'C ma<ırafı tc.<ıblt cdllml' buluncluktan sonra 
niçln keyfi bir kazanç teminine va...oııta. olsun. Acentalann ktirla
rmı it'6blt etmek \ ' O her cins, her ne,·ı arabanın muayyen licret
lcrlo satıJmasnu tcmfn etmek gUç bir ;t, midir? 

~.,..,,.vvvv"""~"""'./V'VVVV"""'V'."'-"~"""'~"""~~~ 

lngiliz müdafaa 
nazırı değişti 

Eski bahriye na
zırı müdafaaya 

geçti 
Londra, 30 - lngiliz kabinesinde 

bazı tadil~t yapılmıştır. 

E s ki bahriye nazırı amiral 
Lord Chatfield müdafaa neza
re tine tayin edilmiştir. 

Filistinde musademeler 
devamediyor 

Kudüs, 30 (A.A.) - Araplar 
Gazze istasyonu civarında lngiliz 
k'ltaatına hücum etmişlerdir. lngi· 
lizler bu taarruzda hiç zayiat ver· 
mediklerini bildiriyorlar. 

Kudüsün muhtelif yerlerinde de 
birçok müsademeler olmuş ve bu 
müsademelerde üç Arap ölmüş ve 
üçü kadın olmak üzere yedi Arap 
da yaralanmıştır. 

Yafa ile Kudüs arasında yeniden 
telefon muhaveratı kesilmiştir. Müdafaa nazırı Slr Thomas 

lns kip eskiden uhdesinde bu
lunan domfnyonlar nezaretine 
dönmüş ve bu nezareti vekAle. 
t en idare etmekte olan Mac Do-
nald da asıl vazifesi olan müs- Çin korsanlar bir Alman 
tP.mlekeler nezaretine geçmiş. vapurunu yağma ettiler 
tir. 

Ziraat nazırı :'ıiorrlsson istifa 
e de n Lord Vlntertonun yerine 
Lnncns tc r du"kalığı nezaretine 
nakledilmiş ve ziraat nezaretine 
Sir R egl nald Dorman Smlth ta
yin olunmuştur. 

Morrisson ayni zamanda mü
dafaa nazırı Lord Chatfleld'c 
Yardım edecek ve Avam Kama. 
r asmda onun yerine beyanatta 
bulunacaktır. 

Hindistanda bulunan yeni müda· 

Şanghay, 29 (A.A.) - Alman 
Hansa vapuru Yangt.se nehri 
mansabında Şanghay için yiye _ 
cek yüklerken bu ay ~çinde ikin. 
ei defa olarak Çin korsanlarının 
hücum.una uğramıştır. 

Bir Japon ganbotu korsan ge 
milerine ate~ açmıştır. Mamafih 
bu gemiler binlerce dolara baliğ 
olan gan.imetlerile kaçmağa mu. 
vaffak olmuşlardır. 

faa nazın Lord Chalfield yann ı decek \'e cumartesi günü Londrada 
tayyare ile Hindistandan hareket e· vazifesine başlayacaktır. 

~ ... - . . 

hal hükmederiz: 
"Bu memlekette her türlü hür

riyet ve bilhassa söz ve kalem hür. 
riyeti vardır.,, deriz .. Zira cumhu· 
riyette demokTasinin en müteka
mil ifadesini aldığını biliriz. 

Demokrat bir devletin bariz se
ciyesi nedir? Vatandaşlarda en 
geniş şekilde mürakabe hakkı ta

nıması değil mi? 

mumiyetle ne§rİyatta yalan 
ve ıi~irme istemiyoruz.. le. 
raatımızda yanlıı bir İ§ görür 
ve göstcrirseniı: hatanın gö· 
ründüğü yerden geri dön
mdde tereddüt ebncyiz. Fa
kat tenkidde ve nşeryiatta 
miı""balağa ve müğalataya ve 

yalana kapılmamalıdır. " 

Eh ... Vatandaş bu mürakabeyi All ... Ya kapılan olursa? O za. 

yalnız seçtiği saylavların bütçe man ne olacak 7 
üzerinde müessir olmasiyle, gene\ Bacıvckilin vaadi mutlaktır. Söz
o kanaldan devlet şefini ıeçmesiy- ıerinden anlaşılan §ey, gazete ka
le ve hükümranlık hakkını tevkil patmayı idnrl bir lüzum saymadığt
ettiği meclisin, icra kuvvetinden dır. Refik Saydam gazete ko.patroa

her an hesap arayalrtlmesiyle bir nm hatta zararına kani olduğunu 
hayli geniş mikyasta başarmış sa- bile i.hsaS etmiatir. Matbu,at.I tetkik 
yılabilir ama vatandaşın vekalet edişi cezalandırmak için yan bas. 
vermesi, icabında mürakabe sala- mış gazeteci aramak gibi bir "sathi" 
hiyetlerini asaleten de kullana· liğe asla inhisar etmiyeceği açıkça 
mamasına bir sebep te§kil etmez. belli olan bu kabinenin şiarı flU ol
Hatta vatanda~ın milli vazifelerle duğu söylenebilir: 
temasını asla gev§etmemesi lüzu
muna inanmış .olanların rejimi o
lan Cumhuriyet, bu nevi müraka
beyi daima taVInda bulundurmak 

''Ncı:ıriyat sahasındaki her ak
saklık ve her fenalık a.ncak matbu
at hUrriyetile tedavi veya izale edi-

taraftarıdır. le bilir.,, 

1~te söz hürriyetinin artisti o· Demek oluyor ki mevcut matbu. 
lan hatip ile kalem hürriyetinin at kanununun hazırlanışında amil 
artisti olan gazeteci bu temayülün 

1 

olan telakkiler, ba§vekile mu~ gö

çocuklarıdır ve artık medeni bir rlinmemektedir. Milli Şef'in en taze 
vazife, bir itiyad, ''izale edilemez ı itimadını temsil etmekte olınası, 

bir lüzum,. halini almış olan .r?lle- ı matbua.tın bu geniş, ileri ve fevka-
rini yapabildikleri nisbette, ıçıııde 

11
. d h . t · 1 1 d . ,, .. a e cum urıye çı an a:ıı ı:ım a 

yaşadıkları cemıyet bur,, sayılır Bagvekilin ya Cumhurreisile ayni 
veya hürriyetten mahr.um... 1 fikirde bulunduğu11-u veyahut - do.

Bu bakımdan, Türkiye Cumhu· ha kuvvetli bir ihtimal olarak _ 
riyetinin, demokraside en büyük . . • . . _ . . 

k
i! •• 

1 
h 1 · t ··nu··nu··n bızzat Millı Şefımızden böyle bır dı-

te ,mu mer a esme no . 
h 

• 
1
.v. d R f"k S ·1 rektif almı§ ibulunduğunu kabule 

Cum urreıs ıgın e ve e ı ay-

d k b
. . . t kk .. 1 .. a nda 1 blzl teşvik etmektedir. 

am a ınesının e~e u u nı 1 
ulaştığını kabul etmek lazımdır. : O halde ne olacak? Herhangi bir 

Zira, bize, Cumhuriyetin on beş 1 
gazetenin tenkid hakkını teşvik e

yılı içinde, "matbuat hürriyetine 1 dildiği genişlikte kullanması, mev
azami hürmet gösterileceği, ten- ' cut kanunla çalışan devlet milesse
kid ve kon~rol hakkı_nın h_iç . bir 1 ııesinl otomatik ~l~rak harekete ge. 
11uretle tahdıt ve takyıd edılmıye- ı tirir ve gazetecının "madde" !ere 
ceği,, sok defa vaad edildi. Fakat uydurularak ceznlandrrılması cihe-

Birkaç yeri sel bastı 1tasqek Çeliğin tadı 
ıftJ 

Ş İDDETLİ yağmurla.r dolayıslle Eml
nönil, Yemir; gibi yerleri su bas

mı,Ş. Fnliat yağmur denm etmediği için 
suların 1 tili.sı zararsız geçrnl:J. 

Ey ra.lımeti sema\i! sana ihtiyacı ol
nuyan yerlere yağa~a.ğma ıu adala.ra nazil 

olsan da yıllarılrr susuzluktan gel':mnl5ler 

yUzline gözUno sürüp rahmeti rahmana 
ka\"11Şmadan suya ka\'a~salar olmaz mı! 

O zaman :Eminönü \'O l'cmls iı;ln afet, fa
kat adalar lçtn ha.kiki rahmet olursun. 

Çöp kapları 

B ELF..D1YE temizlik işleri müdürlü
ğü tarafından yaptınlm.ış olan nü

mune çöp kablarmt \'ali görmUı;. Bu made
ni kablar üç boy üzerine yapılmıı;. Bunlar-

dan en bUyüğU aparhmanlar, dlğerlerl de 
C\'ler \'e dükklnlar için mecburi olacak. 

mı~. 

Şaka bertaraf, hakikaten isabet olar. 
Bu ııuretle bl~k e\'ler ma'hnım olduklan 

~:unaş1r lia7.anına w~ya a,ore tenceresine 
\'eya madeni su kUpüno ka\'U!pllU~ olarlar. 

ANADOf,U Ajansı bildiriyor: 
Rclazione lntemazlonall gazetesi 

dlyormq ki: 

••ram, eğer İtalyan milletinin !)ellğl

nl tatmak arzu ediyorsa, takip ettiği ma
nasa siyasete de,·am edebilir.,, 

Garib aey, bu yazıda acaba bir y&nlı~
lık m~ Tal', çilek ml demek istiyorlar? 

Yoku Avrupa ahçıhğt bulduğu yeni vo ta
dına doyulmaz bir yemişi İspanyadlLll son

ra Fnmaya da tattnmak mı latlyorf. 

dilmemiş bir t enkid hakkı bah§et
memektedlr. Bilhassa adliye kuvve
tini murakabe edemiyen bir gaze. 
leci geni:;ı bir tenkid hürriyetine sa
hib olduğuna nnsıl inanabilir? 

*** 
Bence Refik Saydam kabinesi, e-

li kalem tutan vatandaşı böyle ge
niş bir tenkid hürriyetine inandN"a
bilir ve bu bürriyeti kullanmağa a. 
Iıstırabilirse lnönU devrinin tari
hinde pC'k büyük ve şerefi çok yük
sek bir iıs b:ışnrmıe olur. 

Nlznmccldin Nazif 

Heyecan devam 
ediyor 

Kız çocuklara tasallut eden 
canavar yakalanamadı 

İngilterenin küçük bir şehrinde 
9 yaşındaki bir kız çocuğunun ka· 
çmldığını, tecavüza uğramış ve 
dövülerek öldürülmüş olarak ce· 
sedinin bulunduğunu yazmıştık , 

Hadise, bütün ingilterede he
yecan uyandırmış, caninin şimdiye 
kadar bulunamaması da büyük bir 
endişe doğurmuştur. Gazetelerin 
yazdığına göre, polis caniyi bul· 
mak için, şimdiye kadar görülme
miş derecede geni§ bir araştırma· 
ya girişmiştir. 

Bu arada, cesedin bulunduğu 
tarlanın 2 kilometre uzaklığında· 
ki bütün evler aranmakta, orada, 
oturanların hepsi sıkı bir istic
va ptan geçirilmektedir. 

Katilin bulunmaması şehirde 
herkesi endişe içinde bırakmıştır. 

Çocukları mektebe anneleri götü
rüp getirmekte, kız çocuklarının 
yalnız sokağa çıkmasına müsaade 

edilmemektedir • 
Bir ç.ok çocuklar, sokakta u

zaktan şüpheli bir adam gördük
leri zaman düşüp a,ayılmışlardır .. 
Kadmlar da çocukları ile beraber 
sokakta yalnız gitmelden korka· 
rak, kızlarını mektepten hep bera
ber almakta ve sabahları çocuklar- . 
la annelerinin bir tabur halinde 
mektebe gittiği, akşamları ayni 
şekilde mektepten döndükleri gö

rülmektedir .. 
Ramela Kovcntri ismindeki 

zavallı kızın cenazesi perşembe 
günü, anasının, babasının ve arka· 
daşlarınm ,öz ya§larr arasında 
kaldırılmış, şehirde o gün maten• 

tutu}!Jıuı, mektep tatil edilmiştir. 
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Yusuf Ziya Onlş -= ..,,,,,.,. .. ı iltridı 
~-t"I pkJlll •"te•i'dir· 

11"..wtm ftlbaıea teni edil • 
~ bqlmn m•111...... aem1 
Mlıitaıa ve mllrettebaba alt ala· 
tar .. tamamta nrlbDUUıllr. Jler • 
ii;.18 ça1ıpa memmtum mutlan 
~ 1IO ..,. ıs.-... taa .. 
JÜü ftll1Mklıt, •a ıhn llO ~ nn,.... ....... da m.,t&n
m4ye.na ~ edllmektedlı'. aa 
~ .. ,... ..., .,. ........ 
~em ı ,, ...... 1•• •• 
~. 

KoiJ_ul). etinin 
Şimdi •• yedilbnls ye. 

meklerin laer birinde Tlta· 
mlnlerden Jıancflerinin ve 
ne nflbette bulundupnu 
aranuılc ldet oldul1uıdan, 

belld )arın yeyecelfnls kur
ban etinde de vitamin bulu
nup bulamnadıpu dGttlnflr
ıtlntls. 

A "fitamini bümundan 
aılzreti ile dana eti llaylice 
zencin oldaldan halde ko-
yun etinin vitamin cemllr 

rinde ba vltamlnla _. .... lüç yeri yoktur. Vitaminler lze
rine araıtırma yapanlar ,. en aiyade Amerikalı hekimler 
oldulu lcila • koyan etini sevmiyorlar da onun için aram&mıı
lar 4allaau, çlnkil llıoyunun b&bn'Jderinf A vitamini bakı

mından tetkik etmiıler. hem de cerek bldm yedtfimls. cerek 
on1ann yedikleri batka ha:yyanJardan hiç birinin babreklerin· 
de buluıwmyacak kadar p, 7We ı 200 beynelmilel 61çi1 
bntmutlardır. 

Bama sam helabma pvirirıeniz bir millcramm binde 
720 li kadar eder ki ~tamin Jaeuplannda hatın pek çok sayı
lacak miktarclır. Demek olayor ki Btedenberi annelerin kur
bua etiaia Wbre'klerini çocaklanna yedirmeleri anlan bula· 
pk Ye mikroplu Jaaıtbldanlma iorumat için pek dop bir 
harekettir. Bu vitaminin blbreklerde olutuman bir l:rfUil de 
b&llrekllria pekte~ Jlilirilmeclen yenilmesinden cellr. Et 
atet bfll9IDda çok danmca vitaminleri bybolar. Halbuki 
b8bnk pek u pitlrik1ili iPn -.itamlnlerlni u çok muhafua 
eder. 

B ı fttmnlnial, koyunun ber tarafında bulunwuu: Ada.. 
leeinde ylsde IO, kandleriDc1e zoo, babreklerhıc!e 150. bey
ninde lııUe ylbcle elli nilltetiade.. ICOJUftun y(lrelfnl mner de 
Wllen 'fftlllil,.U kaacHnfc yemeli terclh edenenb o da 
B ı ~tamlnl dbetln4en bncileri kadar aenslncllr. 

B Z ~tııminlnl ko,an etlalD ~ tarafmdaı, bulamanmıa. 
Yedili* tekerin "t'8cut11musa .,ara,acü llale .. 1mnl ip. 
1ilnmlu ola vitamini mat1üa et )' ımtkledaden alwlr ..._.. 

. __ ._, __ ,. - . .. 

vitaminleri 
• 

ıenü, ııfmn yahut dananın karaciferini yemek 
onu yenı~k te pek kolay bir ıey değildir. ._-ıil'. 

C vitamini koyunun yalnız karaciieinde, ıu-; 
yetli miktarda, yüzde 800 ölçU, bir milgramın biııd 
betinde bulunur. Bu kadar bUyilk niıbette batka 
vanın hiç bir tarıfmda bulunamaz .• D vitamini 
cene karaciierinde yüzde 15 ölçU niıbetinde 
niıbet ca.zUntıze kUçük cörlinmemelidir. ÇUJıkl 
bapa hayvanlardan ancak tavuk ciieri yüzde edl 
bu 'ritaminden verirse de, tavuk ciierinden ,US 
epeyce bir iftir. Meler ki intan bir kas tavuı
ferini töylece hafif lmarttuarak yemek iıteain. Bit 
feda edince de onların ciierleriyle pillv piprtsııek 
Jacap dlltilnilHlr, o zaman da ciferler çok p· 
vitaminler feda cdilmiı olur. 

Garillilyor ki ,aradıiımı.ı vitaminleri etler.el• 
eti çiy yemek lbunclır. Vakia yerine cl5re Vf 
pek faydalı olur.. Belki etlerdeki vitaminler sebl 
daha kuvvetli oldu'klan için.. Fakat ıimdiye kacld 
değilse de - pek tc tikıinmeden yenilebilecek et 
olduiu bilinir. At etini bulmak da. otomobiller, 
danberi. cilçlqmektedir. _ • ..-

Onun isin doiruıu. 'ritaminlerl çiy yemeli ~ 
mb talata cibi nbzelerdeıı ve turp cibl k6kler,dell. 
mızı bı"berle turıularduı alarak, et yemeklerini clo 
sun tqekküHlne J(kumlu olan albilmiai buJıDd 
halde yemektir. 

Vücudun teklini ctUellqtirmele ,.aramak 
yemeklerinill yerini hiç bir ıey tutıımu. Kuna f 
cimekte de, albUmln vardır ama. her albiqBin 
mu.. Aminli aitler denilen alblbnlnJm!en ı..ıı ...... 

kendili J&pamu. nebatlarda da bulama•. OnJatl 
'Ylicuclun ,apmaPU halel ceJmHIC de teldlıı.S. 
bbr. cbcllitille, end•mma halel gelir. 

Oadan dolqı YkuUanmn tam tepkkll 
yan1 bulti ,...... aelmit olan c•çleda et yeme 
daha siyade olur. 

X~Gk .çocükn alt bU,Uttır, 1Ml76k Cı0C1ıa..-P'I 
nDetdrfr~ . 

Y ııi •ir ....... ~ 
flltmi lttlff• .... ""' 
.. Mw...ılle .. etllltt't• ...,.... ..... 
lılNI .......... .. .. ,..... .... ..... 

Jngiltere tahtma iddia 

_ .. .,.......,.. ........ ..... , ........ , 
-Odac ........ , 

Kana bopıun• dnaiı açbiı icia malake • 
Pranu. tahtr pı..ktMlr. Jl'abt, ..... tende 11• tarlllllll""' 

aa oldğu &l· ''Kral Antoni Tudor,, hmfn1 nna padlaini 
bi tnpltere tah Antoni Vllyam Hol lamladeld 1* urada ilmi lıir 
tma da hü üt- adam. Yedinci Hamiden IOftf& mnsu11 
c1la ecllla 1lirl T1ldor henedanımn onancu erkek Busla ._.~ 
ftrdlt."' lıapl- ...... oldalaDu, .... ......,... t*h· ..... açme• 
...... lnk tma keadklnln ~ lllm ıel· ....,. --~ 

bulwululW dlliai iddia et1Dekte6. llGc•mm, ._.., 
*'"• lnı iddia tlKral ADtaai TudorN - Japı. .., plip ·Oll~ 
Wru tuW a7rcltı ak 
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an Antantı devletleri t ·ugner~@L~iraHl@IJJIR 
arada muazzam 
·bir kuvvettir 

Dünyaya kuvvetle h8kim 
olmak iddiasına demokrasiler 

mukavemet ~Jk(zj Bulgar mebusları 
_.- Ba,tarafı l incide 

Sofya, 29 {A.A.) - Dün me. 
buaan meclisinde bütçe müzakere 
!erinden sonr.ı söz alan bqvekil 
ve hariciye nazın Köeeivan.of, 
müzakerelerin yüksek bir vatan.. 
perverlik ve Bttlgaristanın istik. 
bal ve mukadderatı endieesini 
akeettina.iş olduğun•.ı kaydettik. 
ten IOl1I'& demiıtir ki: 

edeceklerdir 

"Enternuyonal hldiaelerin en 
dieeler uyandırarak bütün mem. 
leketleri ve bilhaua kUçUk dev. 
letleri m.il1l menfaatleri koru • 
mak için doaUuklan takviye ve 
yeni dostluklar aramaia sevket
tiği bir devirde. siyasi hakikat • 
lere ve memleketin kabiliyetine 
uygun olmıyan emelleri teavik et 
mek doğru dejildir. 

lngiliz Başvekili 
bir nutuk söyledi 

HUkbıet, millete k~ deruh
te ettiği meauliyetleri tamamile 
müdrik olarak bir nlh ve J.Dl8.f. 
ma aiyueti 1.alrip etmıetir. Ce -
3&~ verid neticeler doturmuş 
;>lan bu diliiilt ve samimi ıiya • 
set llyık olduiu kıymetle takdir 

B 
olunnı\11 ve kOlllfularıınızla dost. 

arlı T k ' 'tt'f k luk mllnasebetleri tesisine. bil. '.,.," m ve o yo ı ı a ı :: =· :·=-=k·:.:; 
ita.~~ l 9-lie> feranstan bahııtden Paris • Soir ga- m~aatlerini korumak için teş · 
~ hllnl gue- ııetesi ef>yle yanyor: riki 111esaiye imklın verecek p.rt 

bir ._. "ltalya "Tolanbdan maksat, Japonya - lan yaratmıştır. 
Ilı bat tnable Almanya· ltalrı arasında yakında Bu ıiyuet Bulgariatana olan 

'ebleruü mev aktedilecek olan asker! ittifakın mad itimadı kunetlencUnnlt ve meın.. 
~....:._,_ delerini tanzim etmektir.,. leketin in.Jıafı için elzem ol~ 
~ bllY6k bir e- • • süknnu, hudutların emniyetmı 
~~. ÇQııkü Nevyork Herald Tribilniln Avru· tr'tyiye sw-etile zindel,Urmiş. 

S l O:: ga· ::"-.-i; ~==ii:; li!· ~~ ~ 
stn ile llpan~ le1gta Ko~ ıBfi_ . ~ yapılınuı nsenı\e~ dBPlDI oldu. 

~ itti:&k sakı taBİn etmek ve bu ıtil!h ltal • fu tehlikeli intlradd&1l k<ırtul. . ~ ba: ya • Almanya ve Japonya arasında ~uştur. HUldimetin takip ettiği 
~ • asken bir ittifaka kalbe~l~k mak- sryaset sr.yesinde Bulgar ve Yu. 

1"1 ~: sadile bir müddettenbeı:' ~uazkere- goalav milletleri arası .. 0

'\ ebedi 
Shlıırı ~ bir ler yapılmakta olduiu bildın1mekte- dostluk muahedesinin akdi ~ure. S ri ~r Romadır. dir. tile bu iki millet arasm:iaki mü. 

J.j...:._ )~ ~~İf~ı. garbi lngiJterenin teşebbüs~ . nasebetlerde tarihi bir değişiklik 
~ ~""'YVUkunu kır- Tokyo, 30 (A.A.) - Domeı aJan· yapılmıştır. 
ra ~~ kal .. ~. ~ransa iki 51 Kokuin gazetesinin Londra mu- Bu ayni siyaset, komşumuz 
~ ~· Nıs ve habirinden alarak verdiii bir b~~- l'Urkiye ile olan dostluk münase 

Blrmlngham, 29 (A.A.) -
DUn akşam kuyumcular cemi
yetinin ziyafetinde bir nutuk 
söylemiı olan Çembeı layn, ez
cümle demiştir ki: 

"-Bütün memleketlerle iyi mü· 
nasebetler idame etmek ve di
ğer milletlerin umumi hakları. 

na dokunmayan ve adalet ve hUr 
riyetl cerlhadar etmlyen müta
lebatı temin eylemekten ibaret 
olan ve bUtün milletlerin arzu. 
!arına. tekabül eden kararım1z1 
bir kere daha ehemmiyetle kay
detmek isterim. Bununla bera. 
ber her tUrlU siyası gerginlik 
zail oluncaya kadar memleketi 
kendisini her nevi taarruza kar 
şı müdafaa edebilecek bil" hale 
getirmek zaruridir . ., 

Uatıp, lngllterenin slllhlan -
ma sahasındaki bu terakkilerini 
tadat ettikten sonra demlttlr 
kl: 
"- Beynelmilel sulhün muhafa· 

zasından ibaret olan gayemize 
ulaşa.cağımıza ltlmndım vardır. 

Şimdi elde edildiği zaman ber· 
kesin menfaJLtlne bldlqı ol-k 
olan bu gayenin elde edilmesi 
ne yardım etmek, diğer nınıet . 
!ere düşen bir vazifedir ve bunu 
yapmaları zamanıdır. Bu~Un ha 
vada artık uzun mtiddet mev 
cudlyetlne müsaade edilmemesi 
lbımgelen bir takım şayialar 

.. -e şüpheler dolaşmaktadır. zı. 
ra, Amerika Reisicumhurunun 
yılbaşı mesajında endişe ile bah 
settlğl kunetle dünyaya hAklm 

olmak iddiası gibi, iddia sulhU 
tehlikeye tıka edebilir. Böyle 
bir iddia. demokratların içtina
bı nakabll bir ınrette mukave. 
met etmeleri llzım olan bir id
diadır. 

Fakat böyle bir tasavvurun 
meT<:ut olduğunu zannetmem. 
Ne kadar ciddi olursa olsun lb. 
til&.fların harbe mUraca"t et
meksizin ve Hitlerle Mwuh, 
te imza etmiş clduğum beyan. 
namenin derpiş etmekte oldulu 
istişareler ve müzakerelerle hal
ledilebileceği kanaatindeyim 
Şu halde teslihatın tahdldllie 
mliteallik bir ltilA.f elde edeme
dik<;e sulh ve uzİaşma siyaıet•. 
ne ve bu memleketi kuvntU bir 
memleket haline getirmete de. 
vam edelim.,. 
Fransız ıazeteainin 
tefsirleri 

Paris, 30 (A.A.) - İngiliz ba~ve
kili Çem~rlaynın Blfm.ighamda 
söyleqiği nutku mevıuubahs edeıı 
Temps gazetesi.4iyor lri: 

HSU nutuk, bOtGft millet!trln suUi 
arzusuna hitap iddiasmda bUJunan· 
tara karşı.tıpkı Fransanın oldulu gl 
bi lngilterenin de müdafaaya azimle 
rinc!en şüphe edenlere kar~ı bir ih
tar mahiyetindedir. Hitlerin söyli· 
yeceği nutuk Berlinde Çemberlay
mn sözlerinin nasıl karşılanclıimı 
ve nasıl tefsir edildiğini bize öirete
cektir. Hitlerin nutkundan sonra 
dır ki, ne ümit edilebileceği veya ne
den korkutacağı belli olacaktır.,, 

~ Yan taleple- ri neşretmektedir. Bu habere gore, betlerini. 1925 de aktedilen pak. 
.,. lllukarenetine vilksek bir İngiliz devlet adamı ya· tın zihniyeti dairesinde ltir kat 
~. ttaı icmda Tokyoya gideı:1' t~ili:.ı: .. Ja daha kuvvetlendinniıt ve aamL 
~ tiirtr~ liivene- tf<>n münasebatını duzeltmıye çalı· milegtirmiştir. 
~-q diJor ki• birer say· şacaktır. Bu tngiliz devltt adamının :1u pakt, Bulgarlıtan'll harp.. 

le deai • eski başvekil lord Baldvin olması ten sonra ilk aktettiği muahede. 
et.-.~ ralmen kuvvetle muhtemeldir. dir ve uzun müddet yeglıie T""UA 

Cumhuriyetçi lspanyollar 
Faslılarla ~arp:şıyorlar 

~\l\IJ'UI-..... bede olaralG kalmqtır. F ~ .. aa '11lannda · · 1 Bu 3iyaaet aayeaindedl: ki, Yu 
~ :.~A.A.) - Fas Şllideki zelze 8 nanlstanla dostluk ve ekono~ .i 
~ ~..:..:""ıaanın unıumı münasebetleri tesisi mUmkUn ol. 

~-"Wea ~ halde BO§tarafı 1 incide muştur. Bu münasebetlerin ya. 
<at:! .. ~ lidertk amiral tün memleket için çok felfilcetli neti- kında bir ticaret muahedesi ak. 

·~ taz.~~u_ştur. celer tevlit edecektir. dile genişlemesi ~k muhtemel. 
~ lliıh...--:"" ~ ...... IQQa bü- Felfilcetzede mmtakanın her tara· dir. 
~ ~ ~t ~ Yapılmış fında enkazın ortadan kaldırılması Nihayet Romanya ile de, her 

:.-ıri~e inden son- işlerine süratle devam edilmektedir. iki tarafta mevcut iyi niyet sa. 
bir~ ~lan etrefi· Sıhhi vaziyet, hemen hemen normal yeslnde :.::ane·ıt do!tluk MUnase. 

~. : · ... buı tertip et- leşmiştir. Felakete uğramış olan şe· betlerinin husulü mllmknn ola. 
"~ birlerin tahliyesine devam edilmek· caktır. 
~~ 'te Alrnan te ve halihazırda bu şehirlere meb- Komşu memleketlerle doetlu. 
0.- zu1 miktarda yiyecek. içecek gel· ğa ve :tiınada müstenit mUnase. 
~) - ~ _ mektedir. D~ryo~ları ~~nakalatı- betlerin tesisi Sellnlk anlaşma.. 
~ >.; &&re, salı güga" nın tekrar tesıs edılmesı ıaşe mese· sına imkan vermiştir. Bu anlaş • 
~~ ~~ kanıara nu lesini halletmiştir. Salgın hastalık· ma, yirmi sene sonra Bulpristanı . ~ Alınan=~ lar zuhuru tehlikesi bert~f edi~· milli ordusunun tam iatikllllni 

~~ ~bahs ed miş olup hemen hemen butun şehır ve hudutlarmn. vatan mer '"aat • 
.... ".'.~ ~' e- terde içmeğe salih su bulunması te- !erinin himayesini hazırlamak im 
~~ ~ıiine na· min olunmuştur. kanına kavuşturmuştur. 
~ Abnanya Son statistiklere nazaran f~lakete ....!illetler Cemiyetinin bu~ .. ıkU 
S lıu.:ı~ .. fık bir kurban' giden insanlar adedı, fel·l·. va;.·yeti ve bü~ devletlerin eD'. 

"·-·ogı ...... Qlll\ temasyonal meseleleri Milletler it:.,. ......_ ...s.a.. dost kete uğramış mmtaka halkının Y~ kadr d md h ıı t. 

- meleri Bulgaristanı mezkflr dev. 

IÇERDE: 

• iktisat vekaletinde teşkil edilen 
bir komisyon sigorta tarifelerini ye· 
ni baştan tetkik etmekte ve tarife}~ 
rin indiril:nesi imkAnlannı araşt~ 
maktadır. 

• Osman~yde ~lacak olan SiJU 
telefon .sar.tra!ının inşaatı tamam• 
lannu~tr v~ ~ açılması 
beklenmektedir • 

• Amı~~ &elecdt taJe çiçekle
rin günırük resmi yu.de bq YÜll 
çıkanld'L<tan sonra. evvelce yapım_,, 
lan si~rişlerin bu }dlksek tarife nıu
cibince gümrüiijnil veremiyen tile 
carların mallan Kmlay tarafmdaı:a 
alınmış ve hutanelere gönderilmie
tir. 

• lzmirde incirin &nümüz.deki *' 
neden itibaren borsada satılmasına 
karar verilmiştir. Tütüpün de bor 
ada satılması için tetkikler yapıl· 
maktadır. 

• Galatasaraylılar cerni)'etinin 
!congresi ek&eriyet olmadığından 

dün yapılamamıı. on Mş gün son· 
raya bırakılnuıtrr. 

• Unhersite arkeoloji profesöıü 

Bossart ile iki asistan Etiler hak• 
kında tet.'i.ikatta bulunmak üzere A· 
dana hı.valisine gitmişlerdir. 

• Pansteki beynelmilel demiryolu 
.congre.int> memleketimiz namına 

iştira!c etmiş olan ;reket reisi Şe· 
rik Etcn&alla hasılat reis muavini 
cemi! ctan ~mize ~elmişlef" ve 
Ankara~ Jittni~ter!fr. 

alnô 
• Bursadaki yapağı kurslarına 

İ§tirak eden kontroller dün şehrimi· 
ıe dönmüşlerdir. Bunlar İstanbul, 
lzmir, Mersin ve Samsun knntrol 
Jairelerindc çalıpcaklardır. 

DlSARDA: 

• Rador ajansmm bildirdiline 
göre Romanya hariciye nazın Ka· 
denkGnun bir pıbatta Belgrada ya· 
pacajı ziyaret katiyen resmt mahi· 
yette değildir. Romanya hariciye 
nazın Belsradda iki gün kalacak 
ve Yugoslavya ~li ile temas 
edecektir. 

• Hint Müslümanlan cemiyeti 
;emberlayne bir mektup göndere
-ek ıneıkQr cemiyetin de Londrada 
oplanacak olan filistia lumferansr 
a iştirakini talep etmittir. 
• Liverpulda trıanda mahallesin· 

je polis bir çok araıtmnalar yap
iDll ve memnu silih taşımakla maı• 
nun bet İrlandalıyı tevkif etmiftir. 

• Li:.ı:bonda askeri mahk~ bet 
komünisti yirmi seneyt kadar varaıt 
,aiır hapse mahkfun e~ıtir, 

• Bütün Baltık devletleri hariciye.. 
na:.ı:ırlannm iştirak edeceği konf e-ı 
rans Kovnoda çatşamba ıünU açı· 
lacaktır. 

• Floransa rasa~i dün ak§am 
.>aat dokıız raddeleriQ(}e bir ı.elıde 
kaydetmiştir. Zelzelenin merktzi 
300 kilometre ötededir • 

• Brezilya hariciye num Aran· 
:1a dün Amerika hariciye nazın Hull 
ile lörafmek il1.et'e vapurla Nevyorır 
n hareket etıı\ittil 

.emactlyen gelmekte olan mül~ 
:: dolftıuttur. 

ı._~ ~ ~· Ul'IUlunu be- de yirmi beşini teşkil etmekredır. Cemiyeti osu ış a a e 

T 
Bu halle, 200.000 kişiye baliğ bulun 

"' 1- !etlerin dostluğunu ve manevi 
30 °•1° maktadır. mf aheretini ar&flırmaya -ec. 

'-...~~anın A Retiro, Paral, Caukenes, Kınhne bur etmektedir. 

Askerlerin ve mcsnuflarm ft si" 
_.. Ba~fı ı incide tan bir haber iberinıe tspaayol ara· ~ast mesullerin hududu ıeçnıeleri-

. ik • . ·-=-~-b· --:1r -"--- B · ne mani olmak için Alavarz del 

FrcrlllıocW.nn e1'Rı ıeçen bit KataJoıqa 111ırinü ..• 

"~ -~ bir kon7'1pa· Sancarlo~ Chillan, Bulnes, Santaca· Hükitmet müstakil bir siyuet 
~ ~J.n.....:. erans lara, Flonda, Cabrerooma, Yumhel, takibinde devam edecektir. BU • 
!~ Lo Monteaguila, Coelemu, Penso, To· yük devletlerden bfçbirile taah • 
~ ~ B ndra, me ve Liken şehirleri tamamro ve hüt altına girmeyecek ve Bulga. 
~r 

13 
urgos Concepcion şehri de kısmen harap ristanı kenJi mukaddcratma ye. 

' u kon- olmustur. :!in-J hakinı kılacaktır.,, 

nn mı tan artmıştır. Ve mıdelerı zıauuı: ır ~ ~· u pyı· V k b~ er1 rd -•-tl 
... ı.. .... .,.COTft.. Palın F nk" ayonun ara ıny e en pıu~ 

boş. olarak günlerce yol yürümüş ol- anın ~ ..... ._.. .. _ osun ra ıst . ..~ Al•·~· 
. . harp . . fmdan bom kil ınüf~er ~uquuJ ~ ... 

malamıa bina~ bedeni vaziyetleri lenn üç . gem.ısı tBta: . söylenmektedir. 
acınacak haldedır. ~edilmeli aebebiyet verm11· Birçok multecifer, kJr yOlu ile 

Dün Frankistlerin Bosa!da kara· tır. Ftansaya ıimıelo ~ 
ya ~§ olduklarına dair pyi o- Huduttaki Fransız kasabalan mü· lar. 
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AMERİKADA 

Kapıcı - Sekiz gündenberi kan-
mı göremiyorum. 

- Seyahatte mi! 
Kapıcı - Jlayır. !ferdh'cnlcrl s~ 

pürUyor. 

Pnves 
Yazdığı piyesi okudu. Sonra: 
- Nasıl buldunuz? diye sordu. 
- İki sahnesini Şekspir bile ya-

zamamıetır. 

Delikanlı sevindi: 
- Haddinden fazla iltifat edi -

yor.ısunuz. Şekspirin bile yazamadı
ğı §e;ı.i yazdığtını iddia edecek ka
dar budala değilim. 

- Budalalık değil, böyle bir id· 
diada bulunabilirsiniz. 

- Hangi sahneleri kastediyorıııu. 
nuz? 

- Jladyo istasyonu lle sinema 
stüdyosunda geçen sahneleri. Şeks-

ID>ed ö ~Cdl \UI 

blumecesn 
Bayan Zehra, sokakta bayan Ay. 

şeye raslaymca söylendi: ! - Aramızda kalsın diye söyle. 
diklerimi kendisine anlattığınız· 

Fatma hanım bana haber verdi. ! 
- Ah geveze ah! bu sırrı kendi

sine anlattığımı size söylememC'sin 
1 

ona sıkı sı!uya tenbih etimştim. 
Bayan Zehra: 

HA6r.H - AJ[p.tn polT&n 

- Aman, dedi, Fatma hanıMıP 
sırrı kendisine sö;ı. lediğinizi benin !ı 
size haber verdiğimi sakın Fatma f ı 
hanıma söylemeyin. 1 

- l\la~alla!ı ! geri geri gidebill • 
yorsun. 

- E,·et, Heri gitmek istediğim 

zamanlar! 

Te<dllb>Drsnz 
Delikanlı karısına sitem etti: 
- Annenle beraber gelmemeni 

telgrafla sana bildirmemi§ miydim? 
Kadın özür diledi: 
- Bende kabahat yok ki, kaba

hat sende... Annem gelmiyecekti. 
Telgrafını tesadüfen okuyunca ille 
seni görmek arzusuna kapıldr. 

Mübala~a 
Verilen yemeğin temizliği, porsi

yonların azlık veya çokluğu, servi
sin mükemmeliyeti noktasıudan ti
tiz olmamak şartiyJe fiatlarınx eh-

., 

- Siiyle sevgilim, siiyle. nyJı 
bir şey söyle ki te!tlri kalbime k:ı 
dar işlesin. 

- Kürk manto! 

HastaUok 

Telitşla, parasxz muayene yapan 
Hasköy bele.diye doktorunun yanı 
na girdiler. !kisinin rengi heyecan- 1 

dan kili gibiydi. 
Doktor sordu: 
- Neniz var! 
Birisi eevab verdi: 
- Bir elli kuruşluk yuttum. 
Doktor ötekine döndü: 
- Sizin neniz vnr? 
- Elli kuruşluk benimni. 

İkiz çocuklar biribirleriııc o ka -
dar benziyorlar ki, babasına sor
maktan kendisini alamadı: 

- Birib!rlerinden nasıl ayırd e
debiliyorsunuz. Elbiselerini de bir 
örnek yaptırmışsınız. 

.--r:~--

pir bunları yazamazdı, çünkü onun ven bulmak kabil olan lokantada 
devrinde ne radyo vardı, ne de si- müşteri yanından geçen patrona 

İkizlerin babalnrx güldü: 
- Gayet kolay. Ali yedi yUzn, 

Veliyse sekiz yüze kadar sayabl!L nema! seslendi: 

GAJ. .. lı:R1DE 

- Çok sarkma, düşersin. Afağı. 
da.ki kolhıklann fiatı buranm tam 
altı ınlsll ! 

- ltal~·an karikatürü -

AşG< mekU:tYJbu 
Tüocarm işi b~ından aşkındı. Fa

kat aşxk olmağa da vakit bulmuıı
tu. Ancak ııevgilisi ayrı bir şehre 

gidince mektup yazmak ve hele 
her mektubunda ayni şeyleri tekrar 
etmek güç gelmeğe başlamıştı. Ka
dın son mektubunda bir milyonun
cu defa olarak soruyordu: 

"E('tli hakikaten seviyor mu. 
sun~ .• 
Gen~ lliccar, Antalya, Mersin ve 

lmı.irdeki iş yaptığı tüccarlara yaz
dığı birkaç mektuptan sonra dalgm 
dalgm ııev;;ilisinc .. ae bir mektup 
yazdı: 

"17 sonkanun tarihli mektubu -
muzl11. bildirdiğimiz taahhüdl7rdc 
ısrar ~diyoruz. O mektubumuzun 
birinci sayfasında eizi sevdiğimi, i
kinci aayfasmda hakikaten .11evdiğf. 
mi, tlçUncfl sayfasmdaysa çılgınca 

8evdiğimi bildlrmiştim. Bu taah • 
hüdıerımıs devam etmektedir ... 

- Bir pirzola istemiştim, bala yor. 
gelecek. 

- Şimdi gelir. Hangi garsona 
1 söylemiştiniz? ~u karşıki köşede 
bir kadınla konuşan kır saçlı garso
na mı? 

- Galiba ona, Söylediğim zaman 
saçları simsiyah ve kendisi gençti. 

... 

J\.l\';\IETl,İ VAZO ..• 

1Jlm1ctri - Cayan, srl;a!ıbnbcrl 

aradığınız Anahtan bir teı;J!dilflc 

- Koramla plnrrpon; oynadı!ımız buldum. 
da. oluyor. 

Kurdelô. ve süs/et" 
·e 6 

:Mo;!anm bayanlara temin ettiği 1 vetli manzarasını ortadan kaldır - lır. İp öne ges;irUil' :ı,.t bi/ 
en ucuz süs kordelalar ve şeritler- mal: için bu elbiseyi organdi kor- vam edilir. Tek . :ır B)'l)i 

dir. Eski zamanda. şeridler yal111z delalarla süslemek kilidir. Bu kor- çift sıralar ikincınill ccJilir• Of 

keten ve satenden, kordel:.larll' da dellı.lar bcn.:1tlidir. Beyaz benekli zere örgüye de,·aJll ıırd~.i 
hususi bir ipekliden yapılırdı. Bu - kiremidi renkte, J ahut beyaz be • 8 - Bu resirnde g dJllı~I 
gün her kumaştan yapılıyc.r: kc - nekli açık mavi kordela da ge!\e ka Parisin en şık l>Bote,JI 

risi olarak tanınınıŞ fotl'"' mavimsi bir rob üzerine çok ya -
kışır. 

2 - Geçen sene giydiğiniz robu-

. h ve ~,
bona aittir. Sıya. bir fi) 
sının üzerine gcnıŞ . i 9,tc~ııl 

tenlerden, yünlülcr<lcıı, tafta, şan • 
tung, orı;-andi gibi her çeşit .ipek
lilerden kordelalar, şeridler var. Bir 
tek kelime ile söylemek lazımgc. 

.. .. d ,.c~ıl ..ııı&" nuzu bir kordela ile yenile~tirebi - lanmış, zumru • .• dllrv 
lanın nekadar zarl; ( lirse kordelalar bu günkii moda -

nın romantik hisleri anlatan şiirli 
süsleridir. 

lirslniz. Elbiı:ıenin göğüs kısmına 

pembe organdi kordcladan bir fi -
yonga bağlanxr, kısa kollar üzerine 
::le ayni organdi kordelalar geç.iri • 
lir. 1 

3 - Gri yt.:ıut siyah tayyörünü. 
::ün üzerine, mavi zemin üzerine 
kır.nızı .izgili bir kordela ile geniş 

fiyongnlar yapabilirsiniz. 
4 - İnce yünlüden bir boleronun 

kat ediniz. ıe 

Sabık ka~da 
Yaşırı -

1110 ' Y ı ld ön ü mü pe~uııuıı' 
bir şekilde totıl ' 

80 

. .,.,,,..:ı:-:1 

Eugünün şık bayanı ~eridi \:: 
kordelayı her yerde kullanıyor: be
lini:ı etrafın~ sarıyor, etekliğinin 

:~cnarlarınn geçiriyor, şapkanın üs. 
tüne takıyor, saçlarına bağlıyor. E:z 
iki santimetre eninde incecik korde
!alardan başlıyarak geniş bir e -
~arp enini bulan kordelalara \·arm
caya kadar muhtelii' ende kordela
lara piyasada bol bol te'ii:ıdUf edi
liyor. Kordelaları slislemck için 
~ol:tan unutulmq motifler, yenileş. 

Eski Alınan ı 11·ı~ ... 1JI 
kenarlarına mavi, pembe, sarı ye • b nı~tıf· bıır, 
1il cizgili sate:..ı bir kordela geçire- 30 ya5ma ası •• rte! 1· 

'Jilirsiniz. 
;, - Hasır bir şapka üzerinde kü

"Ü't çiçekli yeşil bir kordela çok 

l\lalumdur ki ı,a ;tJ!ld~ > 

'ar.dada Doorn f3 to:o .:"81~ 
tadır. ,-eriloıı' /, 

I..ondradan J;aoer ,:f11U ~ 
tirilerek kullanılıyor. 1 va'<ışır. ıdöflv>.- ııJ 

Vilhelmin bu yı ı·ıJtl Ifordelalar .vnlnrz bir ııüs olmnk- G - Denekli organdi bir kordc- ·ıde,. 
:nüteyazi bir şrkı s0t1~ la kalmıy-0r, :ıilc iktrnadiyatına yar ıa, ne renkte olursa olsun, fötr Lir ı!l 
('" k.. Alm3m·afl . ttıı> 

dnn eden bir sebcb oluyor. Mukte- "'a">ka üzerinde çok güzel görünür. ,._.un u, ~ s}tl »· il 
sit bayanlar modasx geçmiş ııamlan 7 - Kordela, örgü elbiselerde kamrlar üzerı:ıe. e diİşıı1 ;' 
bir robu lıirknç metr~ kordelll ile bile kullanılır. Mesclıi !=iCkildeki bir mali sıkıntıra f;ctirt~ 
modaya uydurmak imkanlarını bu- 1a11del deniz maYisi yahut si~·ah manyadan p:ıra 1 · arıZ1 

luyorlar. IlC'r gün gi~·ilen şapkanın iplikle i~lenmiş çok güzel bir ör • helm IIolandadıı ' 1 ecbııt <'J~ 
kordelasrnı dcfiı:ıtirmcklf' yeni bir ne!<tir. Ko!ların keMrına \'C krımer kısmını satm:ıya J1'l gO) 1 

~a-oka almak külfetindeı. kurtul • •;erine cizgili tafta kordelalarla E$kİ imparat~ftl~tod~) 
mu'$ oluyorlar. İnce vn şa1'ııi zevk- \'Cr!r3tirilmiştir. Bu ş9nrlelln işlC'm<' 
lı>~ini meydana c;ıkarabilivorlar. •ı:tt'7.r rh rok ha~ittir. İlk sırıt bir il. 

Birkaç metrelik kordelanın bir ,.,,ik dil"': i~!Pnir. 1n ön.-J.rın ahoır. Bir 
kadının tuvaletinde ne kadar bü • 
yük inkılii.plar yapacağını anlamak 

ması münasebctılc 'arı'~ ıÇ 

Kadm - Sakal koyu,·er, her giln sarhoş ol Ye C\'deki eşyayı alt l isterseniz resimlerimizi dikkatle ta
üst et de kendimi mark Geybl'ın son ~e\irdiğl filmde san:ıyım, olmaz kip ediniz. 

nu cananın içi! 1 - Kışlık elbiselerinizin kas -

'lrnnk işlcm"d"n kıwdrrrlır. sonra ip 
<ırkaya geririlir. Bu t:ırzTa ör~üve 
rlcvam edilir. 1kinC'I nra bir ilmek 
ters işlenir, sonra iplik arkadan a
lınır. Bir ilmek i;;kmeden kaydırı-

toplantıda ne ~.aııı;ti;· \~ 
le ha\'yar ycnıle.c a içıl jı 
yağlı ekmekle bır ola 9r% 
lenclerde, gramof ~ .,,,. f;; 

.Bi.ı''l.l" çalmak ,.e ge:C . · ,ıre 
kındaki bir fı!Jnı se. 
rettir. 
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Clayr lfedereler arasında B • k t B k 
Şişli, RÔm-inuhfelÜini 3-fy8ndi e Ş l a Ş e y 0 
A rnavutkUy Bozkurdu mağlup etti 1 o v ı A d b 
~=~;~~~~şye~~~~~;~~; - mıJg up_ e e 
labakalara devam edildi. . tada Nubar g:!=el bir kafa VUl'l1l1l Maç heyecanh oldu 

(B) takınılan ile ikinci, 18 inci dakikada Diran da 

nıc mllsabakal&r (B) takımlan güzel bir ıntıe Oçilncü golll attılar. BeQı.ktaQlılar bı·rçok 
arumda oldu. Bunlarda Bozkurt Muhtelit ancak son c"a: :::alarda 'I 'I 
=~a:!1n!:1, oı.u de Galata- :!ıı:!::S.ataraıı: sahayı 3-1 mat1db gol kaçırdılar 

Şifli • Rum muhteliti Bozkurd • ArnavutldSy Dt1n Şeref atadmdakl oyun eene.. 
Bundan aonra oynanan günlln en .AnıavutköylOler bu&1hı çok bosulr Din en eııteresan ve mllhlm maçla· 

mWıfm maçı Şifll ile muhtelit ara- onuyorlar. Elkl muvaffakıyetle • rmdan biriydi. 
1mda yapılclL rin1 gösteremiyorlar. Fakat Boz - Her zaman çetin kartdqma1ar 

IJllU: .&ımeuk • AJMr
1 
vıaatar- kurtlU:ar da çok enerjik oynama- yapan Betfktat1a Betkona bu ae

ill • A&ob, y...ı, llartayu • Da. larma rainıen bir tOrlll gol çıkar- ferld oymı11 da, 'bqka bir atacıd& 
A Salchar, Nallar, Bina. ma!~ muvaffak olamad ~. Arna - GaJatuarq • J'ener karp1qmuı 

Bam aüteılU: Brlıdo, • Drago, vutköylOler yaptıktan bir golle aa- olduiu halde, Beeiktll atadma bin• 
Ke0 • Bmffer, PukaHcUs

1 
Toto • hayı gallb olarak terkettiler. lerce Beylrcl dohnqtu. 

BeJun~ t.tefuldls, A.aderlJ84fs, Pera • Kurtulut Bir çeyrek ... t llpu ,oklama .. 
Yorp, Veto. Bu~ün Pera da çok bozuk oynu. amdan 80D1'a aaat 15 4e oymı 1ıa.. 
Oywı Şitllnln akmı De bqladı. yor ve federe olmıyaıı klllblerfn kem :izzet Apak'm Sdarellnde bat

Daha bc:;lnci dakikada bir penaltı en zayıflarmdan olan raldblyle an- ladı. 

kazanan Şiflllller bunu Buldurun a. cak mllıavt bit oyun çıkarablllyor- ttk defa Beykoz topu aldı ve Dk 
yafıyla kaçırdılar. du. HattA. birinci devre lmmen Kur- güt Mehmet Allıılıı ellııden lı:açtı. 

Şltllııln baskısı 25 bıcl daklka:·a tulu1111n blklmlyea altında oynandı Mukabil alan, Beykoz kaleıiae 
kadar devam ettl. Bu anlarda 20 ve 1-0 Peranm mağl6biyetile bitti. kadar uzadı, kaleci kurtardı. Be
metre mcJ.:ıfeden &ilzel bir fllt tkfncl denede bqtan aona tadar tinci dakikada Beykoz oyunu açtı, 
çeken Suldur Dk golll yaptı. Blrln- Peralılar mağlt\blyetten l:urtulmak fakat idareli Betiktq taJmm oyu
ci devre bu 1Uretle bittl. lç!n çal11tılar ve nihayet gllc; halle nu kendi lehine dllzeltmekte secik

An karada 
ve aol !c;lerlnln ayaftyla beraberli- medl. Bu akınlar devam ettl. Aram-
11 tembı edebildiler. ra gelen san • alyah akım Betikt8I 

inci dakikada Beefktqı u kaldı 1-0 
yenik vaziyete dlletlrllyordu. Yine 
Mehmet Ali kaçırdı, kurtardı. 

BUDdan sonraki d•kihlırda Bey. 
koz 11kıpnaya bqladr. Betlktq for~ 
vetlerl birçok 1ayı fmtatları ~ 
dılar. Daha sonra Betlktae Uatllnlll .. 

lik maçları 
Harbiye • Ankaragocuno 
2-1 yendi Demirsporda 

Gı çlerllirliğile 

Perannı dOnlı:il bozuk oyunundan blelfnl tehlilı:eye dOetırUYordu. 12 
90lll"& bayramda yapılacü tumu • ve 15 inci daklhlırda BetlktqlJlar 
vada çok fena vaziyete dUtecetlerl iki mlllılm gol fll'l&tl bçlrclılar. 
tahmin edlle'bDfl'. ŞJell S.e çalqm!f Buna Jı:areıhk 16 meı dakikada 
ve formunda bir takım 1ıa11nl muba- Beykozlu Şehabm Ddncl sUse1 bir 
faa etmektedir. Onun fcli arada ıntllnll Mehmet Ali kurtardı. Bir 111 devam ettl. Fakat, boyuna Sol 

'pelı:----.. -- -~ --!tı~rdu. 1 • 1 berabere kaldı 
A.abra, (Rasul) - Bölp Dk 

maç1arma devam edildi. Bava rls
s'rb ve blru da Jalılb ldL tık mtl
IÜÜa Gemçlerlılrllil ile Demlnpor 
anamdaydı. 

tık devre pllls 1ılttl. tık pN De 
mlnpor :pptı. Ba coldta ı daldka 
eonra Gençler IOI içleri vuıtaaUe 

"benherUil temin ettiler ve OJ11D 
l9a ae&eyle 1-1 'bitti. 

Ankaraıtıcll • Harbiye 
.ı.Glld mlsabakum kmdlne mali.. 

m bir Jaasulfetl vardı. 4: lblcll d&
ldkada Aakaractlell bir ıol yaptı. 

llarlılJe ele bana dennla IOll dald
blmda ıtlul 'bir ıolle müabele e
derek devreyi 1-1 lıltln1L lldnel dev. 
reele Rar1ılJe merkes m11haclmt ta
....... plllılfet ıoltball yaptı ve 
OJ"D h aetlceyle IOU erdi. 

lzmirde lik maçları 
Doğanspor 

şampiyon oldu 
B1Jl(ln yapılan lik maçlarında ni

aml taJcnnla sahaya çıkmıyan Ya
manlara Demirspor hükmen galip 
plmiı ve Ateş takımı da tek sayı 
De tJçoku yenmiıtir. 

Bu suretle DolansPor İzmir pm
piyonu olmu§tur. 

i k inci 
kQme ler 

Oal•t•spor ı S 
Hota zlçl ı 2 

Db leref ıtadmda oynanan i
kinci kllme maçmda Galatuporlular 
Bo~ 3-2 yendiler. Oyun he
y~ bir haw Jçlnde oynandı. 

K'.araıQmrak • Feneryılmaz 
Ayni ıtadda oynaamuı icab eden 

Karactımrillt - Feneryılmu maçı, 

Hakem 88li Teıcan r.adılı:6yOne 

baeka bir ._ sltmek mecb11rfYe
tlnc1e el ........ dan T• 1*ib bir 1aa.; 
tem de bulwıamadığmdan oynana
madı. 

ra1ılum taknnlarmt blru 4\\selt - alanla 'BeYkosa korner yaptiı'dıiar. Oymı bu 11l'alarcJa ,jbk_ .cleliltlr t. ıa 
melerl Jhımdır ıanryoruı. Kuvvetli, iyi bJr..Be;vlroı alam ımmdlıM~t& 

Vela: 6 Süleymaniye: O 
Yeşilbeyazlılar bilhassa ikfnci 

l-
Bıykoz müdafaaa bir Bqilılq IDCt#ltUIÜI• lo"lfl 

raltpyor. 

devre çok hakim oynadı. 
DOn Seref ttAdmda gllnlln ut bL 

rfnci kllme maçı Vefa ile SWeyma

uzaktan bombardmıa.ı ediyordu. au.ı-• 
Muhacimlere pu veren yoktu. 29 
uncu dakikaya kadar devam eden 
bu vasiyetten llOnra her lld takım 

tehlikeler geçirdiler, fakat 1ayı o
lamadı. 30 uncu dakikada HllmıU 

ııkıfan kalesini açtı. Topu muha -
cim hattına kadar sötnrdU. Bir mUd 
det t.op hep ortada dolaftı. Bir ara
lık bir korner fırsatını kaçmmyan 
Hllmıll çok yakından gllzel bir ıüt
le Betfktaf hesabına &1hılln fllı: ve 

nlye arumdaydı. 
Biri mllıt tUmeye ıtrmek için, di

ğeri de puvan cetvellııde daha yu. 
kan çıkmak için aavqan lld takım. 

Sahaya çıkıldıiı zaman SOleyma
nlyelller 10 klf1yle oynuyorlardı. 

VefalJlar, mektepli oyuncularm • 

dan mahrum, yeni kadroeuyla çıktı. Süleymaniye takımı da bir oyun-
Birlnci devre bqladıfı zaman culan gelip 11 tıeı oluncaya kadar 

Vefalılar, ikinci devre 1ik maçla • müdafaaya son derece ehemmiyet 
nnda hemen hemen te1bit ettikleri verdi. 
mlldafaalarlle !yi bir oyun göster- Birinci devrenin orWarma kadar 
diler. Fakat buna mukabil forved bu hal devam ederken SUleymanl
hattt, mWtemmel vulyetlere slr • ye mlldafllerhıfıl )'&ptığı bir hatayı 
meıdne raimen ce>k uman gol çıka. hakem ceza vurup ile tecziye ettJ.. 
ramadı. '' ' ' '" '~ L6tflnln çektfğl frikik Vefayı 1-0 

). 

gallb vaziyete getirdi. 

BUDdan IOnra oyun SOleymanlye son golllnll tam 35 inci daldlı:ada 

yan 1&ha1mda oynaıunakla bera • yapmafa muvaffak oldu ve Beykoz. bqtalı:J. p!D 

ber Vefalılar da çok tehlike geçir- lular bu gole topun kornerden ev. namzet olarak 
diler. Bu vaziyet müdafaanın ye • vel avta çıkıml olduğunu aöyllye - hafaza etti. 
rinde müdahaleleri çok engel oldu. rek itlru etmek lltedllene de ta- Nuıl mrıllll"ll~ 

Bununla beraber mllhlm. ve bolca bil b11 iddJalan kabul edilmedi. Betlktat. _,,., 
gol tmatlarmt lı:açıran Vefa muha- Devrenin bundan 10n~ kıammda men bir mı-1" 
cimlerl daha fazla ayı çıkarama • lnt bir Beıiktae akmmı Etref bir Bllhaua BUDll 

Dün roiipZırin1 6 ıol alan V ıf alılar. -.:) dılar. favlle wtl. Atılan frlldk yine Bey- dafaaydı denebilll'll 
J ikinci devre kos kaleıdne 1l4erken birdenbire Be kos. ~ 

• Yorulan SOleymanlye takmıt kar- Beılttal kalealne, Mehmet Alinin bu y ~ 
psmda, VefalJlar dalaa lılkim, da- eline kadar geldL Son daJrllralarda ta!!:ı ollaydl, 
ha 1lstOn bir oyun çılı:ararak aol a- Besiktqlılar Beykozu mkqtmnaya bDlrdl. )»UJl1I 
çık Slnanm hazırladıfı gllzel paa • bqladılar ve dene de bu auretle :m en İyt 
lardan birlliyle 1af iç Abduı, biri- bittl. hadır oldu. 

biri ardı ınra iki gllzel gol yaptı. Bu İkinci deTl'8 Hakem ısset 

DU mllteaklp Mehmet &ilzel bir aa- tkincl deweye çok canlı bir OJD- - &Unl ~ 
yı yaptı, Şutrll SWeymanlye aley. la bqlandt. TAF™'.A.B: "' 
hine verilen bir penaltıyı taçmhk- Beefktaehlar, blrlncWil tehllkeye ..,a..: ,,.,_ 
tan IOnra, beılnci golU yaptı. tkincl sokacak olan bu maçı kıanmak 1- Gallb, GaO. 
devre bitmek Ozereyken yine Keh- çin çok çalqıyorlardı. Beykan bL IW&İıılı .,..a.I 
met, bir sayı yaparak taJnmmnı rlblrl arkası ma llkqtmyorlaı. fa.. 9etlkMf: 
gol adedlnl altıya çık&rdı ve Vefa lı:at kazandıktan kornerleri kaçın• ırMl • Zl~.aıııl. 
da bu 81ll'etle oyunu 6-0 kazınm11 ~ ....., 
oldu. Hakem Feridun Kılıçtı. yorlardl. Diğer akmlar da bu&iln 

lyi çahlan ve pnalı bir sUnllncle o- ____ .....-

Nud oynadılar ? lan Beytos kaleclllnin ellerinde a.. 
' SOleymanlye 10 klfl bqladıfı 1. det! ölllyordu. ~ MI !çl 
çln evvell müdafaaya ehemmiyet Rıdvan, eaJd tlllbtl Beykoz karp -
verdi. 10nra da Vefa müdafaunu ınnda epey fınıatlar kaçırdı. Dene. 
gcçemtyen SOleymanlye hllcumlan n1n yammdan llOIU'I. Beykodularm DUıı ~ 
Sol rapamadılar. tlddetlenen ümlarmı BGlntl w .la1l _... _-.._... 

Vefalılar da bua mukabil lyl })lr Mehmet All UJtalık1a durduruyor - mı Baı4Jl1e TJll""""" .. 
llltem!e blrbıcl devrede vuat, Skin- lardr. 40 mcı daklkadan sonra o- bOn B takDDI cı. 
~ devrede de çok t11 ldller. 1.UD ·btr mtıddet 'Bellttq taratmr. telltbd U 
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Fakat neticeyi 
Fenerliler aldılar 

Dün Fenerbahçe ıtadında gllzeJ1 1 
ve güneıll rUzglnıız bir bava altm- 1 
da Fenerbahçe ile Galata.saray kar 
ıüaıtııar. 

dan aldığı pası kale direklerinin ya.. 
nma gelince yerden ve giizel bil: 
e·'·" :le ortaladı. Topu ayağına g~ 
çiren Fikret demarke olduğu ve 
kontrol& da zaman bulduğu halde 
havadan bir vurugla bu ender fır. 
satı heba etti. 

~,... 

~ 
'-i ......... ..._ maillb 

' t.lmnmtlOll ~ "'-il-._ e.lea PY· 

Btltlln tahminler Fenerbabçenln 
kazana:::ağı yolunda olmakla bera. 
ber, Galatuarayı yakından takip e
den buılan da bu pllbiyetin kolay 
bir ıeldlde kazamlmıyacağmı ifade 
ediyorlardı. 

Yemyetil uhanm etrafmı çevi • 
ren triblln!erdeJd 10000 seyirci ha .. 
raretle neticeyi tahmine ufrqtyor .. 
lar. Bu •ırada tam üçe bel kala 
sabaya Galataurayblar fırladılar. 

Galatasaray tar&ftarlannm ıesl ke .. 
silJneden Fenerliler sahadaki yerle 
rinl aldılar ve uzun usun alluflan· 
dılar. 

Hakem Tank Özerengbıle ild ta
knıı kaptanı kaleyi tayin ettikten 
sonra maç bq1adı. 

... ....~_alanedarm 
s~ Jd düa Oyun hqlıyor 

-..... •lıCb. Fenerbabçenln gllnete k&r11 oy.; 
"~1 namak mecburiyetinde kaldığı gö:' 
~ oy- rUIUyor. 

~ "" ' l1kr,t. ERc1 Fener takımı: Bllumedclln • Ya. 
'~ ~~ abn•11m düa tar, Fazıl - All Blza, Anpllclls, il. 
'*-.~ ..... _ lll1llaaehne :ma- Bepd • ŞUUI, Elad, Y ..... , m .. 
~ bı •h ret, Lebib. · 

t.." ~ Pek as Jay. Ga1atuua1: Omun • Lfltft, Ad· 
.. ., ~~.... hlJtu.n ıttzel- aaır. ,....., Nahar; Bkrem • Nee.ı 
X_ '-. 'te ltlr ceteyuı de~ 1İliarl, <JemlJ, - Serallm
~ ~-dr.eı her Dd tan. Oyuna Ttnerbabçelller ortadan 
" ~ ~ busu. sağa kadar uzanan bir hücumla bat
,, 1'arıwınaıannaa Iadılar. Galataaaraym, bu akını taç 

"1... "1. 'e t ile durdurduğu görlllilyor. 
'~ 01- 'kaıeı eh1lkeye ma- Taç atışında topu kapan Galata. 
._. •.....:_!4-. 111...,,. ert korumakta saraylılar, Nubarm derin bir vuru-

·-~~eıa ele' Ad11an, Lftt- su ile Fener kalesi önüne yaklaıstı
~-':'"°affaır All ıtlza, Ya- lar. Budurinln Necdete verdiği ile
, ........... ~ l!ıra ~dalar. • ri bir ara pası Necdetin gUzel bir 
111 '"-~ 01; ~dafaan vuruşuyla Fener 18 1 içine dUıtU. 
~~ lı "'-'aff 11 

AH RI- Cemille Bedii, bu esnada blribirine 
"'" «t ~ttı...ta b~ett kt-ndlsl- girdikleri için bu fırsat Fazılın kı
' lıtı. 11.._ ' ' 'bl;ıranıara c;ok sa bir vuruısuyla tekrar Necdete 

Galatasaray haf hattmda Nuba • 
nn biraz tutuk oyununa rağmezı 

tdusanm Lebib karşısında bir maki4 
ne gibi didindiği, uğraştığı ve onu 
mevcut olamıyacak bir hale getirdi4 
ği nazarı dikkati celbediyor. 

Fikret de kendisini üzmeden - fa .. 
ka vazüesini yaparak • Nuban U4 
zerine çckmeğe, böylece sa~trfor 

Yaşara fırsat babşetrL.ğe çalışıyor. 

Tam bu nrada top üst 4iTtlt çarparak teri dönmeseydi bu belki Fenerbalıçeye bir galibiyete mal olacaktı 

23 Uncu dakikada Şaban Esaddan 
aldığı mUkemmel bir pasla Galata 4 
r ·ay 18 i içine daldı. Topu demar .. 
ke kalan Yaııara vermiyerek hesap
sız ve acPmice bir şUt çekti. A\'ut. 

iki takım kap tanlan ve h!Jkem .• 

kadar uzandı. nerbahçede büyük bir canlılık var. 
Galatasarayın btnnct golü Geride Ali Rizadan çok kıymetli 

Bu sırada tamamen demarke bir yardımlar gören Şaban, Ekremi mU
vaziyette bulunan Necdet rahat temadiyen bertaraf ediyor ve Ya
bir vuruşla topu Fener kalesine ıar da iki mUdafi arasında sıkı a
gönderdL Sağ yan direğe çarpan taklar yapıyor. 
top, Hüsameddinin fedaklr bir plon Fenerin beraberlik sayısı 
jonuna rağmen Cemilin kafası ile Müdafi Yaşar, Ali Rizantn geri 
ağlara takıldı. Dakika 2. pasını uzun ve derin bir vuruıtla Ga 

1-0 mağlfıb vaziyete dillen Fe • latasaray kalesi önilne dUgUrdU. Os 

man, topun bu seyri esnasında ace. 
le bir çıkı§ yaparak kalesini bot bı
raktı. Fikret, ayağına gelen bu fır
ar.' ı yerden ve çok kısa bir pula 
Yaıtara verdi. Yaıtarm plase sağ 
ıUtil Galatasaray kalesinin ağlannı 
buldu. Dakika 5. 
Tatmılar 1-1 beraber vaziyete 

ge lınlelerdl. 
Fenerbahçe, ikl cenah hafmm 

gayreti ve Yqarla Fazılın emniyet 
verici oyunuyla Galataıarayı tazyik 
ediyor. Yalnız bUtUn bu tazyik sol 
tarafta Lebibin huaule getirdiği bn
yUk botJ,uk d~l• bir netice 
vermiyor. Gittikçe Şaban da şahsf 
o:"!l&mağa baılaymca Yap.rla Fik. 
r~t gilç pozisyonlar içinde ufr&f -
mağa mecbur oldular. 

Kaçan fırsat 
18 inci dakikada Şaban Ali Riza-

Sakatlanan oyuııcu 
30 uncu dakikada topu tutmak ı .. 

c;in kalesinden fırhyan Hilsameddi -
ne Cemil, sıkı bir §arj yapmak te

_. Devamı ı O uncuda 

Ankara 
kayakçıları 

Uludağb11 
Bursa (Hususi) - Biri kadın ol· 

mak üzere 13 kişiden mürekkep olan 
Ankara kayakçıları bugün Uludağa 
geldiler. Havanın sisli ve puslu ol· 
masına rağmen Ankaralılar dizi ko
lunda ve muntazam bir kütle halin
:Jn dağcılık klübüne kadar yürüdü· 

''". 
Eskiıehir Demirıporunun Müsabakalar. havanın müsaadesi 

en ıyı oyuncusu takdirinde yarın yapılacaktır. 

Şevket Fenere girdi Askerı mektepler muhteıiu 
Bu seneki Türkiye gnıb bhinclsl Bayramda 

E!1dıtehlr Demlnpor taJrımmm en 
" q1'clefnı cev&b oldu. 

eden ~~em .. _ 

O.JCAVRAK T opkapı: 2 lstanbulspor i 
---_;___-- -----., lstanbulsporda hakem 

o gtlzlde oyuncu• Şevket ı.tanbula Harbiyeye karcı 
gelerek Fenerbabçeye lntlsab et- · Y 
mittir. Bayram münaseebtile Askert mek 

tepler muhteliti Ankaraya giderek 
orada Harbiyeye kaI'Jl oyruyacak· 
tardır. 

tebib . 
ıı, Btdiiıı; 

11 top,, kapnzak icin mücadllısi 

Nuri Bosut ve Adnan 
Akm oyıadllar 

DUn Fener atadmda Galatasaray 
Fener maçftlclan evvel Topkapı ile 
1stanbulspor 'kal'lllqtılar. 

1stanbulspor kadrosunu bermu • 
tad tekaütlerle doldurmUI, bu ara .. 
da hakem Nuri Bosut ve Adnan 
Akma da taknnmda yer verml§tt. 
Topkapı 1se haftalardanberi de .. 

vam eden mağldbfyetlerinl hiç ol • 
ma.zsa böyle hafif bir kadro kartı .. 
smda telUi etmek a.rzuslle yeni ve 

Kuleli ve Maltepe liseler 
Bursada 

Bursa 29 (Hususi) - lstanbulun 
Kuleli Askert lisesile Heybeliada 
Deniz harp okulu ve lisesi bugün 
Atatürk stadında karşılaştı. Kuleli· 
ler çok güezl bir orun neticesinde 
rakiplerine 6·2 galip geldiler. 

genç bir kadro ile oynadL 
Hakem, Şazi Tezcandı. 

ikinci müsabaka Maltepe ile Bur 
sa asker! lisesi Hedbol takımlan a· 
rvroda Merinos sahasında yapıldı 

1 slanbulsporun aünkü kadrosunda )•tr alan 1sc1ktm '.Adnan :Uın t1' Nu- ve Bursalılar bu maçı kazanmağa 
muvaffak oldular. 

(Devom1 10 tmCU.da) 

Voleybol maçları Llk maçları 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilmiş dün de devam edilmiştir. 
puvan CPl ve li 

Yapılan k~ılaşmalarda Akm
spor Kabataş lisesine, Boğazi~i 

Kurtuluşa, ltalyan lisesi de Alman 
enstitüsüne galip gelmişlerdir • 

Beşiktaş 

F.Bahçe 
G.Saray 
Vefa 

K 
Beykoz 

ırmızı - Beyaz Hnaı 
lst. Spor 

Yarm çıkacak T. Kapı 
Kırmızı· Beyaz spor gazetesi ma- Süley. 

kinesinde vukua ielen arıza dolayı
sile 3 renkli bir kapak için<le ve 12 
sayfa olarak yarın inti§CU' edecektir. 1 

O. G. B. M . A.Y. P. 
15 12 3 o 58:13 42 
15 12 2 1 63:12 41 
15 10 3 2 41:17 38 
15 8 3 4 32:23 34 
15 6 3 6 42:29 30 
15 4 2 9 23:46 25 
15 3 2 10 21:43 23 
15 4 o 11 16:55 23 
15 2 3 10 13:43 22 
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Fenerbahçe 
3 . 

Galatasarayı 
2 yendi 

_... Baştarafı 9 uncuda j latasaray hticumlarma bir tesir bı. 
şebbilsünde bulundu. Halbuki Hü- rakıyor. Buna rağmen l'lon beş da -
sam, kıvrak bir bel hareketiyle bu kikada kayda değer bir şey yapıl· 

müdahaleden kurtuldu ve Cemil madı. Galalasara.ym bütlin enerjik 
boylu boyunca yerlere uzandı. Ya- didinişleri, kuvvetli Fener mil.da • 
şar, yere dil.şen rahibinin üzerin. faasmda bir netice vermedi ve o • 
den atlarken ellerine bastı ve Ce- yu. Fenerbahçenin 3-2 galiblyetilc 
mil kısa bir mUddet kale arkasrnda bitti. 

tedavi edildi. Nasıl oynadılar ? 
33 üncü dakikada !lyune. giren Oyun çetin bir hava içer;ıinde ce-

Cemilin, Necdetin bir orta.la)',Şt es. reyan etmesine rağmen hiç de 
nasında yaptığı nizami b!.r 9arjı zevkli değildL Fenerlilerin oyunu 
Hüsameddin ayni vaziyetle berta- açışı, Galatasaraylıiarn:fl topu dal -
raf etnı,,.• 1 muvaffak oldu. Yalnız ma Cemil üzerinde teksif etmeıe. 

Bu anda Hüsameddin çizgiden i- r1 hatalıydL 

çeri dllşmliı;ı bulunuyordu. Cemilin Galatasa.rayda Musa, Buduri, Lt'\t 
bu hareketleri oyuna daha yeni bir fi ve Nubar iyi idiler. Sara.t:im cc 
cereyan şekli verdi. 1ki takrm da vazifesini ifa etmlş sayıfabilfr. 
sıkı ve çetin bir mücadele yapTyor-ı Fenerbahçede de fkl Yaşarlar v~ 
lar. bir dereceye kadar Şaban iyi idi 
Fener takımında ~eğişiklik Ali Rlzs. ise 22 oyuncunun en dtlz 

35 inci dakikada sol açrkta hiç- ı glinil. Şabanın en bUyUk kuı:sun· 
bir ~ey yaparnııd•ğt görlilen Lebib, fazla çalım yam:ıasıydx. 
sol beke, Fazıl sağ açrğa geçtiler ı Muammer OLGAÇ 
ve forvet hattı şu §ekle geldi. 
Fikret, Esad, Yaşar, Şaban, Fazıl. j 

Filhakika bu deği~i.kliğin isabeti 

LebiblnNe~ ietkarşıstndakimu\'af. T opkapı : 2 
fakryetu kurtarışları ve Fil:retin de 

açıktakl ~·ırükl .. yici:iğiyle anlaşıl - lsf an bu lspor : 
dı. Fa.z:ıl de. sa~ açıkta takımı yürU
tememekle beraber, Şabana ileri 
paslar yap:....ıak hususunda işe yan -
yor. 

Devre, Fikretin çektiği bir kor _ 
nerl, Musa muvaffıık:ryetle uzakla.ş
tmrken bitti. 

İkinci devre 

o 
_.. Devamı 9 uncuda 

Topkapı: AbdülkadJr - Sababad: 
din, Hristo - V eclhJ, Hakkı. Sadecl-

dJn • Hamdi, Tahsin, Osma.n, Ziya. 
Salii.haddln. 

:lstanbulspor - İsma.D, Ha -
sa.n - Nejad, Orhan, Tank - Adnan 
Akın, Sn.ınlh, Orhan, Norl Bosut. 

Galatasaray güne§ altına düşme- Bıırhan. 

sine rağmen Ustiln bir tazyik çem- j Oyuna !stanbulspor ortadan bir 
beri tesis etti. Musa, Fikretle Esa- hücumla başladı. 

dm arasında mükemmel bir markaj 1 Dakikalar ilerledikçe İstanbul • 
yaparak ve Nubar da hiçbir mlida. sporun daha hakim bir oyun oyna. 
haleye maruz ltalmaksızm uzun, de-

1 
d.:ğr görülüyor, Topkapı müdafaasr 

rin paslarla Galatasarayr Fener 18 i da bu uzayıp gelen tstanbulspor 
içersinde oynatıyor. Fakat eol a - hücumları önünde muvaffakıyetle 
çıkta Sarafim ümid edilen varlığı çalL~Iyor. 

• gösteremiyor. Buna Bediinin s5nUk Fakat !stanbulsporun 18 çizgisi 
oyunu da. inznnam edince forvette kenarına kada.r getirdikleri bUtUn 
Cemille Bu ~-ırl yalnız 'başlarına ka- fırsatları Uç orta tesirsiz mildaha
lıyor1ar. Halbuld ... 

_ lelerle kaybediyorlar. Bir defasm-
BtıyUk bir enerjt ile oynıyan Le- da. Adnan Akın l:ıir defasında da 

blb, bu iki oyuncunun arasına gU. Nuri Bosut kal~ yakmlarmda gir
zel hamleler yaparak kale önUnde 1 dikleri güzel pozisyonları bir neti
gollUk bir pozisyon yaratılmaması- ceye bağl:ryamadıla.r, 
na !mil oluyor. 

Galatasara:r:n bu sıkı, fakat te
sirsiz hakimiyeti, 17 inci dakikaya 
kadar silrdll. 17 inci dakikada Lfltfi 
Fikrete çok tehllkell bir favl yaptı. 

Aksadrğr görülen Orhanı kaleye, 
İhsan da sağ bala geçirildi. 
Haklın oynadığı halde netice ala

mıyan rakiplerini gören Topkapılı • 
lar topu, !stanbulspor nısıf sahası
na intikal ettirdiler. 

Topkapının birinci golü 
20 inci dakikada Salft.haddin kap-

Fenerin ikinci golü 
Hakemin verdif;l favlü, Fikret 

nefis bir solla Gala. tasaray kalesi ö
n tine yolladı. Yaşar, Osmana - .,.rj 
yaparken Esadnı tam zamanında. tiğr topu 18 çizgisi içerslne girer 
vurduğu kala Fener.bahçeye ikinci girmez ortaladı. Tabsinin falsolu 
golü kaza.ndmlı. bir şütil. Gol. .. 
Galatasarayın fırsab 1-0 mağlfıb vaziyete düşen 1s -

. tanbulspor kat'iyyen mağlübiyeU 
2-1 mağlüb vaziyete düı;mes.ine 

kabul etmiş bir şekilde oynamzyor. 
rağm.en Galatasaray yine canlı bir 

Haf hattında İhsan ve Neajd, for-
oyunla rakibini zorluyor. vette de Samih beklendiğinden can 

21 incl dakikada. Sarafim.in sda 
Iı bir oyun çikanyorlar. 

bir sol şlitil, boş Fenerbahçe kale-
s.ini.ı:ı Ust direği içine çarparak geri 2 nci gol 
döndll. Necdet M. Reşaddan evvel 26 mcı dakikada A.nt 
davranarak bu mllhlın fırsatı gole yapan Hamdi topu ııantrbafa yol • 
tahvil edemedi. ladı. Santrhaf, gözilne gUneş gelen 

Galatasaraym iki ıı_..:.: vasıtasile kalecinin vaziyetini iyi besab ede
yaptığı tehlikeli ve güzel hücum • rek güzel bir şandel yaptı. Top, ka
lan Fener mildafaasr, muvaffak! • lecinin hemen yanından ağlara ta.
yetle çeviriyor. Ali Riza, bilcunıda. kıldı. Topkapı 2-0 galib vaziyete 

olduğu gibi mlidafaada da kusursuz geçmişti. 

BABER - Alılam posf.MI 

~ 
Eski f nglllz bam siklet boks şampiyonu Dev KrolJ Londradıtld bir 

ııUdkhol artistlerinden Mls Cll Kleyton De evlenmiştir. Resimde yeni 
evliler ıılk&h merasimlnden sonra. kucaklaşırken görtlliiyor. 

Kahraman Maraşta imar 

Yeni bulvar, s.inefll~ 
ve köprü yapılıY~~ 

Belediye otobüs servisleri kurarak ş~;
yokuş kısımlarma halkm kolayca çı 
smı temin etti re~ 

Maraş, (Husust) - Şehrimiz Bulvarın geçtiği yerled• ~ 
cumhuriyet Yznarmda birçok yeru eden eski binalar Ya; bil'~ 
eserlerle bezenmJ!}tir. Asrl mezar. edi!ecek ve bulvar !'rın 0~1'. 
Irk, pazar yeri, aile ve çocuk bah- baglanacaktır. BulV' ti ıcoııııflll~~' 
çeleri umum! park batı park asri de umumi ayar saa ..nıJllll"~~ 

' , ' kU~..,,,. 
fırın ve gazino, n.nalizasyon, elek- Şehrimizin yo ıor ol 1 
trlk gebekesi, kurtuluş abidesi, ıru çıkmak halk için çok otobıl' • 
tesisatı ve yeni açılan bulvarlar bu Beleiliyeıiin ihdas e~aıı ~ 
eserlerden birkaç tanesidir. 1 vislerl bu gü?lüğU ort kııJ1lf ~-; 
Maraş kurtuluşunda kahraman • ' mı!jtır. Otobüsler beŞ ~ 1' 

larm geçtikleri . yol belediyece ge- bilinde halla şehrin en ~ed11'·..ı1 
nişlctilerek bir bulvar haline kon- şelerine kadar götilrlXl~ ~= t 
muş ve bu caddeye ''Yegı-·tıer bul- lıdere köprü.sil ağır n. ~ıM 

il.Salt o IJV' 
va.ı:ı" adı verilmiştir. 1 rmm geçmesine m e91 o# 

çin tsınet paşa ınaba.1!aeıoeıı' 4 
Aydında ı servisinden istifade ıtSI~ 

Y · b p ı· , idi. Bu mahzuru ortııdall bet~.J· enJ f r ar 1 
1 
için Kruılıdere üzerine şl~ ~ 

b
• 1 bir köprünUn inşasına bB Ş, ôOl't/ 

ınası yapı ıyor 1 KöprUn~n. temeııerı ıı~· 91J, 
Aydın, (Hususf) - Güzel Ayd.ı. yak~ ~ısi de =~an ız Jlle~ f 

lllııl ... lllllllWllllll._ .. lııll!M_A ... _.11111 ... ıll' .. "llıll,_ .. lııll.ııı--. ...... dmm imarı ve noksanla:rmın ta. ton koprünün al ı.ctiV_J 
· li - · d bir l geçece JIP" 

ı t A mamlanme.sı için çalışılmaktadır. nış gın e yo . bg.eır 
8 8Qbu1 um 0 m 'j 8 k k 8 bJ eı ı 8 r nk i§ olarak şehir BOkaklarmm ISla· lun 300 metrelik kıS~ 1 1 

Cemi yeti o den hına başlanmıştır. Evvelce yol iş- tır. ı.neıxı• ~· 1 

28 - 1 - 939 heyeti umumiye içtimaında ekseriyet olma- lerlnde kullanıla.n tanzifat araba _ j Beledi:e bir de s tır• l'eJ ,1 
larmm yalnız §ehrln temig-lizinde yaptırmaga başJa.J)1IŞ ~ 

dığından ikinci içthna.m 8 şubat 939 çarşamba günil saat 14. kında ... 1,, .. 0 ., bir :modern 
, .. ,ı • .,tırılması kararlaşmmtzr. 1 '' ... ......, den 17 ye kadar cemiyet merkezinde icra edileceği ilan olunur, ~ .,,, k 1 kt r 

j Yollar için yaptırılacak yeni a • avuşmuş 0 aca r • 

HU Z '1 .&\ \il E rabalar hastane caddesinden baş - ı , 
------- Jıyarak henüz dö .. emesi yapıJ:rnı • Mugla'da • ltJr 939 yılı hesabmm tetkiki, nizamnamenin ban "' il 

rinin tadili ve azanın nısfının yeniden intihabı. yan şehir sokaklarına kum ve çakıl H a''tevı· ·yQnı 
~';' > ~ - 111:' ~ , ' ' ' • ' -ı ·ı ., ~ I 

•. "}-:. ı"( . . .,. " ' \,~. " .~' 

Umum ayakkabıcı llaoalkAr .. arı 
kooperatifinden 

Kooperatifimizin yılbk umumt heyet toplantısı 20 şubat 
939 tarihine milsadif pazartesi günü saat 14 de Çarşıkap~da 

Ayakkabıcılar Cemiyeti merkezinde yapılacağı sayın ortakla.. 
ra ilan olunur. 

RUZ'1A\fB 
1 - Meclisi idare ve mnrakip rapor1anrun okunması. 
2 - Senelik pilan!ionun ve yeni sene bütçesinin tasdiki. 
3 - Nizamnameye göre idare heyeti ve mtira'kiplerin in-

tihabı. 

,.-• • 1 .. '\·,. .......... • ~ ~ ,. • ~ .. 4 • 'f'..._ • 

taşıyacaktır. Bu yollanıı tesviyeleri j • " ph 
derhal yapılacaktır, . m ya 

: Bundan başka Topyatağı yolu ı. progra ,;~et· 
le hayvan pazarz yolunun kaldırım Konferanslar, teli' 1'~L 
döşenmesi kararlaşmI§, keşfi yap- kültür geceleri baı'~y 
prtlmıştır. M VI (H .) şeJıl' • ,ı 

ug a, ususı - ıs"" ..4 
i Aydmda parti binasmm tadilen k . . n· T ili :ıı;deP .A il'" 
inşa.sı 14163 lira keşif bedelinden e~ının il, ar ~ıışıxııı.ls,r ... f'.. 
yilzde 8 75 krra.n müteahhidine ilıa- tesı, yeni sene_ ç ...... f!JJ ti 

' lamıştır. Yaptıgı proP-,.... ,ı.ı.u1 
le olunmuştur. 1 b il d b. koııJers'1 ııJıP' 

B b' rti lik k on eş g n e ır . ...ıı.t ·.A1'' 
u ma pa ve genç urumu.. tib edilecek, milli -va WI>"' JıY....ı, 

na tahsls olunacaktır. 1 • • 'b ve bet ıl 
lerın günleri takı dsl ·.ıı 

_Aydın belediyesi fmnlarm tem1z- nin halk kültürü balt[llll1l te ,,,.-•• 
liğtyle mllcadeleye başlamıştır. Be- li 

1 
b'I -•~ edi}Ole tıf 

1 d' · · f 1 bl t t ft' o a ı mesi teııu.µ ~ııı f 
e ıye reısı ırm arı zza e llJ e- lacak, yine ayni hedefl~ ~:4.ııı ili 1erek temizlik ve sinek mücadelesi ~ 

zak tarihteki büyükler 11>1 
1çin alman tedbirleri takip ve kon- ları anılacaktır. ()t~/ 
trol etmektedir. ,aJl , 

' 

lngiltereJe tnuh 
elit bir orta mtık 
epte talebeye 

Aynca çıkmakta 0
• teıııııP' )" 

dergisi ile (Halk) gaıe 1' rıse~. 
riyat işleri idare edillll~tj ..ıl~ı 
ni bir program hazırla ., ~,,,.. 41 

Komite, üzerine a.Jdl~çlft• ııJf #' 
daha verimli olabil.ı:ııelt ~tlf· f 
Kültür gecesi teı:u~ e &eııl),.~9 1 

tür gecelerinde fikll'• e ~e~ 
nat ve müziğin kaynaŞJll ô ~ 
Iantıya iştirak oden.IeriJJc~ ~ 
ve zevkli saatler, geı;irfll1.,.r f' 
edecek şekilde progt~tı#df' 
etmiştir. İlki bu ayın oıı ,.Jbtt 
prlan bu toplantı, çok °" ~ 
müştUr. ııl ısı t,l 

Halkevinin Ar konıite ıt-ıjO O' 
· ıııde J Iu haftanın iki meces ,.ııı /- ı 

salışıyor. Topkapıda kazanmanın verdiği ' 

;~yucitsu gi.lrcşi 

öğretilmektedir • 
Bura.da bir kız 

ınan toplanarak halk t~0.,.,.ııı ~ 
zerinde çalışmaıa.rınıı uıı• .d ~' 
mektedir. Bu ayın soıı eril' f, 
temsil koluyla birUltte ",.erıP J 
samereye çok caıılı yetır• ~~t~ 
gramla. iştirak ed~cek iHıJ ı!~ / 
salı günü gecelerı ~ıı~ ş111~ ! 
şubelerinde ta..m bir ç~ 1 Fenerin ilçüncü golü bir azim görli.IUyor. Yalnız sağ a-

27 inci dakikada Ali Rizanm de. çık Salahaddin ve Ziya topla fazlt 
tın bir pasından Esad nefis bir ka- oyalnarak zaman kaybediyorlar. 
fa vurarak topu Osmanm plonjonu- Devre, top tstanbulspor kalcs' 
na. rağmen Galatasaray kalesinin önünde dolaşırken sona erdi. 

sağ üst köşe ağla:rma taktı. İkinci devre • 
Galalasarayın ikinci golü tstanbulspor takımı ikinci devre. 

32 inci dakikada Lebibin Sarafi- ye biraz değişik bir şekilde çıktı. 
me yaptığı hareketi hakem penaltt 

1 
Nuri Bosut santrfor, İhl'lan da sol 

ne tecziye etti. Necdet, sıkı bir açık oynuyor. Halbuki blltiln bu de
rsUtle Galatasaraym ikinci golünli ğ~lklikler nefesi yerinde olmıyar. 
çıkardı. Hilsameddin, kontrpiye kal 1 takım için bir şey husule getire • 
:mı~tı. mezdi. Neteklın öyle oldu. Topke.r· 

Vaz!yet 3-2 olunca. oyun daha hız. enerjik ve seri bir oyun tuttura -
lıı.ndr. Her iki takımın mua.vtn hat- rak kıymetli ra.ldbini kendi yıırı sıı. 
tI da gllzel müdahalelerde bulunu •. 

1
ı hasına : -ıpsetti. Bu arada Ha!'t1' 

yorlar. da yediği tekmeyle sahadan avrı? 
Angelldi.9, sonlara doğru a<'!rlan mak mecbnri.vetin1e kahnca t'ltc.,.. 

Nv' 'mt knrşrsmda ga "rinnınta • bulsnor hi\sbtıı ii'l ak!'a'l'Y'lı>;;~ bF>"'~ 

za~!r oyun oynuyor. üstelik Ce. dı. Ten !stanbuıs,..rır lra!.::sl öı.nücl 
mili de tamamen boş bıra;tr.rnk Ca- dolaQırlı.en oyun da bitti. 

pzhliv11nla bir er 
keğin görcşini gö 
rilyoruz. Kız, er
k ek arkadaşını 

ım-trndan yakala
dığı gibi havaya 
kaldrrını~tır ve 
yere atmak Uze. 
redir. 

yeti vardır. 

Arsenal 
·dece~ 

Belçika ya gı ~ e1 • 

!ngfüzlerin ıne§bur !: ~ 
kmıı, haziran ipti~aaf.Jl ersJt . ,,c1f 
yı ziyaret edecektit'· :t'· J.1!/ 
mil:ı:aker.e edilmekte el~ ~'ı 
kfübünUn teklüleri ~ıJl ol~!~ 
rasyonu tarafından ]ta 610ııtl~1)4 
takdirde İngiliz p:rofe etdB ~{ 

B UltS ııt 
haziran tarihinde r rrıe~ıı Ji"' 
ıtadmda Belc;ika~rt.ıı.rrfl aJl'ıŞ~c 
mızı şeytan ekipı ıle ç 

l dır. 
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~ ispanya tahtına geçmesi 

rens 
Jllan'ın 

beklenen 

Don 
hayatı ~~I ~~ ı( ttanko ntnasına lspan· 

~% %ılllak nun galip geldiğı 
~ ~son tadır. Frankonur, S kuruı~~:pa~yada kra' 
""ij o ,ttYdi. 13 .~ otedenberı 
~t,~ llren~i u .~tıbarla, ) en 

0illıı}·acak ROzclen geçinneh 
tır. 

.. . 
"' l~ 

llr Ya taht 
~· ına g 

Dr, 1 ktai eç:nesi bcklener 
ııq lıııı.:ıııuandır Alfonsun, üçünce 
~~~ · Bu-.·· -~ '} . Prens '> un 2;> ya.ın· 
~ ...... ~ llrnuınİ ~haziran 1913 
l~~ ~UştUr rpten bir sene 
~ İ\arııı ın bab~·ı~d konma me· 
ıı... 1 tapın ' gını Homan~ n 

t , ·~ 1\ ıştır. 
~ UQn· 

ı ... ~b· JUan k" 
~~rıa 'Yesı aı Uçüktenbcri ln 
::,;ı.. Orıa tnı.tır. A . 
t-t~ tııt:n llıürebb· : nnesı kra 
~".'1 lııgır uş, ilk de~}: ~l~rak bir 
"'lltı: ıı ~d ennı de ge· . ın 
~~ mualliminder 

1 "· teıı1:ıeri ~ "" !\. . denizi 

~~ .. -.. lih:ct .. ı.· seven prenc:. 
1 ~:ctıııa 41.l hah . c( ba~• rıye mekte· 

.: '4:ralı(fu~ >'!amH &u 2 • ır. Prensin 
anı amanı . 

~. · atırlar· ara aıt ~öyle 
~ ... ~ . 
~'tı:,.te arkada~' 
1ııg:nı t~ O da k:~ ;P.re?si ~k 
it ;tıı . ' , el. ını onlar-

~idare. s. l•ak t b" 
, ·•ı,, ~ st, arkada a ' ır gün 

~ 'dj, Ye hit şlarının pren 
~ ıo:- n ap etnı ~ 0ı- • Unun elerini ,.a. 

Ve ti · / 
r ~i be gene zerıne prenc: 
~ llıekteb· nli kon arkadaşlan o· 

lti:ı ın l'lllrin· uşuyorlar. Yal· 
h..... Orta •• ı de Yer· 
·11.--a}aı Prens h ıne getir· 

%q lıa~ı .,, gibı tuı azretıeri, gel· 
\ l>rt!ısi "%rıar.. ıar bir fekilde 

\ )\ ~ll<) 
le.:. ~'ardır ra da kü .. 
r..~'llıı; ailha ~ Çüktenberi he 
~ l)ıı alt anıattıı;1 avı \Ok sever. 

" ı }' •\"' na n" f.ı' ~'Jf.l:ı z • a,ınaa 'k "'ore baba•'J 
\~ a\a aıo ile ~ en, kü:;uk kar 

.. aıtlatı~~tlirrnu~ r~bcr. ilk defa 
ı:-. l'ieıı • • rens ·ık ~ "ttqf §<;yJe ct· , o ı a· 

t bıı lılıı 1Yor· 
! <ltrcın ıtfa o kact • 
t rq~ ~Ut "ardı ki : tok tavşan 
)~~ta bit etııacıiYen n de, karde· 
~ ... , §ey &orıni . \e gozlerimiz 

~~ı.- ~erek ate<; d' 
t: ~t b • c ı· 
l !}~;la u a 

tı ... · bite ;. 0nlar i · 
~~ ttır. 11'Çokıar ~n eğJencclı 

tta aı •.• ." 1Iiçbir ı ıçin felaket· 
-..~ ect ı::e}' .. 

ı' \e bıı en İki ~o gormiycrek 
t~ Uç % dırcınıa b CU1< ormanda 

İar er avcı, eraber iki bek 
1 ... ıl\eb· 
htı ır atı ya· 

l 14ld 
~ t11 

~tt ı • Yada ih ~orıra 
oQ} etj ,. tııa.1 ıJd •. olup 

te ı~t &ı 2anıan curnhuri· 
~lıill<ıe ~ldu gene k~~l Alfons 

tt ~ ar~ ltıı tı y \.adızdekı 
lt t tr..... •aiJ<ı 1 • alnız, kend'. 
t·. • lıtvı lltdo arı da ı 
"fı!. lar1ı Ya b onu gizli· 

:ıa '<a !> •• ındirı • 
~ ıı or ı:.OtUrı.i • ) Oılar , e 
ht 1 ildan l> l orıar. p 1 l> -<ıııct 'Oma) ren 

te 1 taya {( d a, Parısc 
~ ~~ 116ılter ı ı~·or. , 

lr •• a.'ıı ~ ede de 
~ t ~U.l etllll'lek i t b~hriye tah· 
1 ı.... ~leb ıl111; 1· etnics 'e bu ar· k "'il' h. · 1ne • ır Y 

"'41J J:lirerk. alnız, bah 
a ~ <tıı en ıl b" 
tj ~1 e, ~u &eçir11...... ~ı ır sıh· 
~ ı L· ~tik k ·•ıı tır F lı ~ t b '\O\ acı arde : . akat 
r, ı ~ta ong:ı, <i~Gon Zalo, 
l:ıc ıklar b Unde ol· 

ta l ?ı'ııaıı ulunnıamış 
l .ır ;g lı~ ~~le 
r \e dona Pte ok 
~ ~I !::nterp tınıa!iın~du~~n son 
19' 'ldı tarı~ •. kruv Sl.a1a ceçi· 

I> .. 3 rı ı:..ı azorüle b 
~ ba ~'«arına . e· 
~b Q rı lınd gıdiyor. 
} a.:ı "'erı•e a kendi . 
• ~ Yed ~ Prcn-.; sıne on be 
ı ..... :<!Qa h g r Hınd· • ~ · "l' it\ ep ~akını ı tana 
. ı1traee..· ra~r arı~ çağın· 
~ 1 ıle kapı 1 ı haf ta 

u:etq an a~Iıyor· 
~~ ı- tıa:ı °'tliabt 
l ~'- lng 1. oldu 

r \~ ı.oıı~ ıı kıu 
~ ~ıı b· ıtırı., 'azorünoe i· 

lı ır h "''a y ... ı. 
oıu, a t;\ı ı. <l}\a 1 anı • 

ıor -,, ı.,. ır • 
• 4 arn o c,e 1 rdıkten 

sıralarda 

\'AZAN: L. Busen 35 Yılını vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyah 
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Sonra bana döndü. Son <ierece he· 
yecanlı bir yüzle: 

- ~fau! dedi. 
- Gemicilerden hiç kimse karaya 

çıkmasın! 

Hayretle sordum: 
- Niçin? 
- Bütün adanın etrafını şimdı 

Pohu·Pohular gözetliyorlardır!. 
Pohuanın omuzuna \'Urarak gül 

düm: 
- Ama yaptın ha. Pohua!.. de· 

dim. Senin Pohu·Pohular bu kadar 
çok mu ki bütün Fıçı adalarının sa· 
hillerine ~özcü koymuş olsunlar! .. 
lşte adanın en tenha yerine yanaş· 
tık! .. Bizi nerden görebilirler! .. 

Pohua benim bu alaylı sözlerim ü· 
::erine üç parmağım bitiştirip küçük 
elini yıldız kümesine doğru kaldıra· 
rak: 

- Ah, Mau! dedi. Onların bütün 
adalan gözetliyen kendileri değil· 
dir!., 
-Ya? 

Prens Donjuan karisile beraber - Cinleri! .. Onlar bütün Pohu· 
Pohu· Pohu cinlerini adalara yaymı~ 
!ardır! Gemicilerin karaya çıktığı· bir gün kendisine bir telgraf getiri· 

yarlar. 

Telgrafı alıp okuduktan sonra 
prensin yüzü sapsan kesiliyor. Arka 
dacılan merakla sorurorlar. 

Telgraf ta, prensin ağal>cyisi veli· 
ahd Kavadonga kontunun Kübalı 

bir kızla evlenmek üzere saltanat 
ha!ckından faraagt ettiği, veliahtli· 
~in kendisine geçtii:ri bildirilmektey
di. Donjuanm, Kovadonga kontun· 
dan küçük bir diğer ağabeyisi daha 
vardı ki o da prenslik hakkından f e· 
ra11at etmişti. Fakat onun ki bir a.,.k 

" yüzünden değildi. Prens Don Jaime 

Prens Donjuan İngiliz donanma· 
sında çalıştıktan sonra Belçikada 
mühendisW{, F1oransa üniversite-

sinde siyasi bilgiler tahsil etmistir 
~ 

,-e kendisi iyi bir riyaziyeci olarak 
tanınmıştır. 

nı bu cinler haber verirler! 
- Yok canım!... 
- Elbette 1\Iau!.. Fıtı yerlUcrinin ha.rb d:ın<ıları ..• 

Pohuanın gözleri korkudan büyü· 
müştü. yen son derece ciddi bir yüzle: ! Bohu Bohular her seve kadirdir-
Anlıyordum ki biçare Pohuayı da - G.ül.m~ l\lau! dedi. Bohu·Bohu !eri dedi. Onlann sihlrİi oklan gö· 

İspanya harbi -Oaşladığı zaman ha şimdiden Pohu·Pohulann gizli l~rın sıhırlı okları yanında sizin bu rünmez mahlüklar tarafından atılır. 
prens gizlice Somosierra hududuna nüfuz ve kudretleri tamamile tesiri sılahınızın sihri para etmez!.. - Görünmez mahlüklar mı? •. 
gitmi~ ve Franko ordusuna iltihak altına almış bulunuyordu. - Bizim bu silahlarımızı sihirle - Evet! .. mesela biz şimdi bir or· 
etmişti. Amcasının oğlu da kendi· Pohuanın Bohu·Bohu cinlerinden bağlam_~ mümkün_ ~eğildir, Pohua! man yanından geçerken ağaçlar üs· 
siyle beraberdi. Fakat, orduya baş·· korkmak lazım geldiği hakkındaki - Bılıyorum .. bılıyorum.. fakat tünden birdenbire üstümüze zehirli 
ka başka isimlerle gizlice giren iki bu ihtarı üzerine gemiden hiç kimse Bohu·Bohulann sihirli oklan.. oklar yağabilir! .. Derhal delik deşik 
prensin hüviyetleri çok geçmeden nin dışan çıkmaması için emir ver· - Ey? olur ölebiliriz!. Ben, Mau bundan 
anlaşılmış ve Franko kendilerini diın. Pohua, gemiden çıkarken be· - Sihirli oklarından kurtul· korkuyorum işte!.. ' 
Fransız hududuna sevketmişti. lime büyücek bir tabanca iliştirdiği· maya mikan yoktur!.. - Pohua! .. Bohu·Bohulann top 

S mi de gömıüştü. Daha doğrusu ben Kumluk yoldan yabani ve bodur :1anacakları yer evvelden m::ılfun 
onra, general Franko, prensle hu ihtiyatımı ondan gizlcmiye lü· ağaçların sıklastığı bir yola gimıiş mudur? 

anadan doğma sağır ve dils:~ olduğu 
için, krallık ::!demiyeceğini düşün· 

mucı 'c haklarını küçük kardeşine telefonda konuşuyor ve şövle diyor· ·· · r tik. Gecenin karanlığı yavaş yavaş - Ne gibi? 
Don Jaime bugün biraz ivi!es· • . zumG g?dnn:mış ım. hastırmaııa b 1 •· Sol ı ı ı "" · ~ · ı . t' ır .. .. A ' • - Kendinizi. istikabl için sakla· enu ekılerc son emirlerimi verip s aş amış~. ~o u a • - .ı. anı l1yın yapı acak meydanın 

m~·ıır.el ırbaz muşkul~tı: konu· , sanız memleketinize daha fazla var· gene Pohuanın yanma döndükten tında hindistancevizi yaprakları a· neresi olacağını evvelden bütün aza 
şa ı m {te, una mukabıl soylenen· d t . 

1 
• sonra·. asında ikiz rocugyu büyük bir itı"na bilir mi? 

, . . ' ım e mış o ursunuz. > 
.en, dudakların hareketıne göre mü· _Haydi Pohua şimdi istediğin ile taşımal•ta olan Pohuaya beni - Neden soruyorsun!.. 
'cemmel anlayabilmektedir. Fakat prens, Fransaya gittikten yere gidebiliriz!.. dediğim zaman 0 gizli ayinlere götürdüğü için her· - Zira, o takdirde, senin Bohu· 

Prens İspanya harbine sonra ,tekrar Frankoya müracaat e- kumo::al üzerinde birkaç adım mesa· hangi bir tehlikeden korkmasına ma Bohular bu meydanın abloka altına 
gizlice iştirak etmiş diyor ve hiç olmazsa bir kruvazörde fcdc duran bazı hayvan kemiklerini hal olmadığını kati surette bildir· alırda, onun için! ... O vakit ağaçlar 

Prens Donjuan 1933 de Romada çalışmasına müsaade edilmesini is· eliyle işaret ederek: mek için: üstüne koydukları nöbetçiler bir ya· 
Burbon - Sicilya prensesi Maria j tiyor. Franko kendisine yazdığı mek _ ~Iau! görüyorsun l.:i ıssız zan· - Pohua! dedim. Eğer ~enin kork hancının yaklaştığım görünce haki· 
~1ersedes ile evlenmiştir. Prenc::esle 

1 
tupta: netiğimiz bu sahilde de insanlar bu· tuğu{! şu Bohu Bohulann sihirli ok· katen zehirli oklarla ansızın bizi 

P
rens kardecı tonınl,andır ,.e ku""çt'"ık "S' · .. akb 

1 
1 1 lan bu silahlardan daha üstün olsa· tuzağa dü5ürebilirler! .. 

-s ızı must e bir vazifeye saklı· unmuş... ı d lüklerinde beraber oynamışlar, biri d . ar, ne en Bohu·Bohular bu kera· Pohua birdenbire titredi: 
birlerini sevmişlerdi. yoruz,, emıştir. Dedi. Sonra belimdclti tabancayı metli oklarile beyazları koğup da hü -Oh! .. hayır!.. Mau! dedi, Biz 

Bugün iki yaşında bir kız, bir ya· >tıgun prens onJtıan kendisine , . . ·ume ı ·en ı ene erme almıyorlar? nerede toplanılacağını evvelden bil I
:> ~ I) . parmağile göstererek: k. t' k d"l · 11 · 

ıında bir erkek. iki çocukları vardır verilecek bu vazifeyi beklemektedir. . -1\Iau: sız beya~lar ~una çok ,. Pohua kurku dolu gözlerle ve git meyiz!.. böyle bir tehlike yok!.. 
ve Romada yaşamaktadırlar. tımat .bcslıy.~rs~nuz. dedı. . tikçe heyecanı artan bir halde yüzü· - E, ayin yerini nasıl bulup ckl 
------ (Sımday Ekspres) Tekrar rruldum. Pohua hıç gu"'lmı·· me bakarak·. · k d ·1 · · '" iştıra • e cbı irsınız? 

1 ~ızul ~~lge HABER' iN RESiMLi ROMANI· - ZABITA 
- Bize i~etlerle bu yer gösteri· 

lir!.. fakat.. 
- Fakat? .. 
- Fakat tesadüfen bu yere düşer 

sek ölüı'Q muhakkaktır! .• 
- Nasıl ölüm muhakkak? 
- Kam emilerek ölmek suretile 

Mau! .. 
Pohua birdenbire sustu: Elim her 

ihtimale karşı tabancamdaydı. Po· 
imanın bir adım arkasından daha 
büyük bir ihtiyatla yürümeye baş· 
lamıştım. 

Bu havalide dolaştığım müddetçe 
ufak tefek tehlikelere kanıksamış 
bulunmama rağmen Pohua bu garip 
sözleri beni tehlikeye karşı ciddi su· 
rette düşünmeğe sevketmişti. 

Zihnimden, aldığun tedbirlerin ki 
fayet edip etmiyeceklerini bir defa 
kontrol etmiye lüzum gömıü~tüm. 
Filhakika gemiden çıktığım zaman 
gecenin sıcak olmac::rndan dolayı 
sırtımdaki gömleği çıkarmış, belime 
dolamıştım. Bu suretle hem ilk na· 
zarda dikkati celbetmiyecek şekilde 
yan çıplak yerlilerden farksız bir 
hale gelmiş bulunuyordum. Hem de 
gerek tabancamı 'e gerek küçük 
fotoğraf makinemle sair ufak tefek 
yükümü gizlemiş oluyordum. Zira 
herhangi bir tehlikeye karşı gayet 
basit bir tedbir alınış bulunuyor 
dum. Bu tedbirde biraz fazlaca mik· 
tarda ?\lainezyumdan ba§ka bir er 
~ildi. 

(Devamı va) 
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Abdürrahman bir hamlede söyledi: 
Roku.r ve Didiye ilk ga.ııkmhkları 

geçince işe mUdahale etmek lüıu -
rnunu hi.ssettiler. Rokur kadının ya
nınll aiderek onu yan zorla bir kol. 
tuğa oturttu: - Şevket/Umun kılına hatagetireceğin - Rica ederim madam sakin olu
mu, Y ardımımza teşekkür ederiz, 
fakat size soruluncaya kadar susu
nuz. biaman düşmailıgım. 

- Aç te;ketUun, hayatı §ııhane-ı - Söyle ne atersin Kara? kendi halkından pek az Jnsan dev. 
ne ait bir 111 arza geldim. - Ömrün efzun olsun hUnkft.rım. şirilınlşti. İtimada layık kim var-

- Sen klınstn? Ben ettlın sen ttme. Lutfunu iatim- dr? 

- Sam!a çavuıu kölen, hUnkl-
1 
d~da ı•ldlm. Nirena kahpesi, mer- lşte Nilüfedn başına felaket ge-

rım.. i diven başında beni kolumdan ıu - tiern Arab kalfa da. NHüferin iti -
HıınkAr kalktı ve bW:at kapıya 

1 
tükUyerek harlmlne atdr. 

kadar giderek ç:ok erntn ve mut - ı Ve AbdUrrahman hadiseyi oldu
maln kapıyı lllçtı. Valı:at biı'd~ııbir• fu gibi hikiye ederek Nilülcri Ni
gcri ııçrtyarılk hayret ve d"htetle 

1 
renanm yaraladığm.ı söyledi. 

yerinde kaldı. Prenııea: de koı:ku4.&n. Htlnklr dikkatle AbdUrra.hmanı 

donnıuıtu. dinliyordu. 
!çeri ıtten samaa c;:avuıu deill, - Ben Jscndiııine hayatım bağ13. 

Kara Abdllrrabınandt. llUnkirın lıfacaktmı ıevketlum. Fakat o iki 
lıayret ve dehsethıd~n iatitade e • 1 kadeh şaraptan biri zehlrliymiş. 
den Abd\i1tahınan bit hamlede ııöy. HU.nktı.r prensese baktı. 
ledi: - Pekl, dedi, Nllllferin sözüne 

Abdilrrahman bir hamlede töy. inanıp bir cinayete yUrümen reva 

ledi: mıydı? 

- 5evketlftmun kıluıa hata reti- - Belki batıı ettim şevketltkm, 
rceeğin bfamıı.n dUtnıanıytm. ama Nirenanın bunu müteakip Ni-

Haystt §ahanene el uzat.atak bet- 1 
tUfer analığıma bançer atması 

hahtlardan da değilim. Müsterih ol. 1 mUerlın olduğunu ispata kafi değil 

mat ettiği dadısı değil miydi? De
mek ki lalaya da, vezire de, çavu
şa da, tavaııiyo de velhasıl hiç kim. 

seye itimat caiz olamazdı. 

Hünk!r bu tecrübenin yapılma&ı
nr, hakikaten zehir olup olmadığını 
öğrenmek istiyordu. Bu takdirde 
saraya bu zehlri aokan kimdi, bu
nu satan kimdi, bütUn bunları mey
dana çıkarmak ve sarayı bir tasfi
yeye tabi tutmak icab edecekti. 
A~rıca hünkarda bir fikir beliri· 

verm~ti. Kara Abdlirrahman haki. 
katen merd bir dclika.nhydı. Öyle 
olmak lazrmgeliyordu. 

İşte hünkar sllAhsız bir haldeydi 
ve Kara Abdürrahman i.ete11e hem Biraz görüşmeğe geldim. Böyle bir: midir? . 

an ve zamanda hllnklnını iz'aç et- _ Belki korkudan ya.ptr. 
tiğirn i~lı1 hakipayinden af dilerim. _ Şevketlfim, orada iki 

hünkarı, hem de analığı diye tavsif 
bardak ettiği Nilliferi azaba aoka.n Bizans 

1 

Kovulmuş, merdud ve makhur ku - ııarab gördUn ınl.i:? 
lun bqka tUtlU huzuruna sağ gi - _ Evet. 

renıezd.i. - Onlar ne oldu? 
HilnkA.r hayretinden henüz kur - _ Vaka.nm hAdis olduğu oda do-

tu.lm.ug de!ild!. Ba.ftmbilircli, fa.kat, labında mahfuz olsa gerektir. Ken
karoısmdaki adıı.tn 5yle kolay kolay di elimle, Nilüferin iyileşmesine de
yakayı ele vereceklerden olmadığı ğin hıfzetmek Uzere oraya koydum. 
gibi bu 'bağmg. belki de hayatııııı _ Htinkflrım bir tecı:ilberne izin 

ve ha.yatlarına. ına.1 olabtıırdi. verirler m.i? 
Derhal Mr 1ht1mali önlemek l~o _ Ne gibi tecrübe! 

prenaeae dönen hünklr: _ O şarabların her ikisinden de 
- Sakın. Diye haykırdı. Ses ÇI- bir kediye içireceğim. Eğer zehir 

karma. Otur ve bW dinle. Bir tek değilse katilim, !iJevketlümun ira • 
kelime ~ylenıen kellen! 'VUl'duru - desine boynum kıldan incedir. 

:nun. - Peki. 
Ve biraz: kendine gelir gibi oldu- HUnkA.r mlieaade etmlşti, ama, 

fu için ııaki.n ledire oturdu. l bu tecril.beyi yapmak için Nlrena. 
Abdürrabman ayakta ve iki elin- nm odasına gitmek, onları oradan 

de 1k1 hançer duruyordu. l almak Ihmıdı. 
lki hançeri de sağ eline alarak ı Bu vaziyette Abdürrahman git

sol eliyle kapıyı tekrar kilitledi ve 

1 

se bile alamazdı. Mutlaka hünka
d.Weıtini.n iki tanıtına koydutu ban. rm gitıneBi gerekti. Buna Abdür -

~erlerin arasma dit çöktü. rahman nasıl tahammtil edebilirdi. 
- Şevketltlm, dedi, bu küatahlı- Ya. dönüşte hilnkfir bütün tertiba

ğt da affet. Belki ıeytana uyup ka- tı alarak gelirae bu takdirde ölUm 

nımı d~kerek bigin&li bir kulunun mukadder olurdu. Maahaza. padi -
hakkını Uzerlne alll'llın. Bu ltlbs.r· İ şah Orhan bir an içinde tüylerini 

1 
la bit şaki denen kullarm ihtiyaten l tirperten bir dUşUncenin esiri olu.. 

böyle tedbir alrm:. HUnklnmm klSl ivermişti. Ya bir gün böyle bir ze
leıdyim. ! hirli şarab da kendi.sine sunuluna ! 
Paclişah ainirlenmieti. Bu kUstah 1 Tıuihlerde az mı görlllmüştür? 

adam nihayet kendi huıuruııa ve 1 Hllnk~r Orhanın korkusu yerin -
hem ge:eyarmr, en tııahre:ıt". zama- (deydi. o tarihler cemiyetleri ferd
nmda girmilil. Nereden Klrm!şti, ı ıerin idare ettiği zamanlardı. 
na.lll ginnlştf, Acaba yine kan dö- Her iş onunla kaimdi Hünkar 
kerek m.t gelml§tl, ne istiyordu, ne Orhan ölüp de yerine bir başka 

yıı.pacakb, biltün bunlar blrer mu .. htinklr geçmiıt olsa, btltün siya.set 
amma halinde htlnklnn kafasmda değifebilirdi, Bu itibarla dUgman -
bir uğultu gıöi d~rtUp do1ıı.~rdu. ları hilnk!r Orhanın ö!Umünü elbet
Haylardı: te isterlerdi. Nihayet sarayda da. 

-1:!.IJJDIKı•t00ım1 
Bir de, omm; yapacağını tabloya model 

olmalı kabul etmesi beni o kadar sevin
dirmişti ki, bana sanki, kırk yıllık ahbab· 
mı~ da, iki eski arkadas samimiyetile, keıı 
<iisine her şeyi SÖyliyebilirmişirn, gibi gefr 
yordu .. 

dilberini birer hamlede mahvede-
bilirdi. 

Bunu yapmaktan sarfınazar çok 
kuvvetli bulunduğu halde hünkAra 
yapılacak her türlü tazim ve hUr

meti diz çökerek eda etmişti. An • 
lattrğı da hakikatse, o halde Ka

ra Abdürrabmıı.nm hiçbir günahı 

yok demekti. Bu takdirde nrayda 
hllnkArm böyle merd ve kuvvetli, 

Çapraz eğlence : 

• ~..-J.-~1-o! 
2 1-11-4-1--1-~ 
3 

• 
es 

' ' 8 
9 ~ı.-ı--t-t--

Bugünkü bulmacamız 
Yukardan a~ğı: 
1 - Büyük bir hastane tesi etmiş 

eski cerrahlamnızdan biri, 2 - Ba
ğırsak - bir Türk harfi - Rumen 
parası, 3 - r çki nevilerinden en ha
fif - Eski Arap harflerinden biri, 
4 - Istidanın bir adı - hafif rüz
gar, 5 - Dudak, - suçsuza mahke
menin verdiği, 6 - Üç aylıklarda 
adı geçenlerden bir kısım, 7 - Ye
mek - yemeğin içine konduğu §eY, 
8 - !sanın doğumundan bugüne 
kadar geçen asır miktarı, 9 - Sıfat 
{fransızca ve öz türkçe) •. lüzumuna 
inandırılmış, 10 - Mektep sıralan
nm bir adı - yemek, 
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Oid1ye ise delikanlıya yaklaşmış
ôlümd en korkmaz, güçlü ve ce!ur tı: 
bir adamıı lhtiyıı.cı Yardı. 

Birdenbire Kata Abdtirrahmıına 
bir tcmıı.yUl duyntuftu. 

- Peki, AbdUrrahma.n, dedi. Ben 
gidip getlreceğirı1. Bu tecrübenin 
gözlerim ônUndc yapılınaınnı iıle -
rim. Seni talili ederim, aksi halde. 

Abdilrrahtnan atıldı: 
- Boynum kıldan incedir ıevket

lüm. 

Ve oayanı dikkat olan, Abdür -
rahmanın, hiçbir mU~yyide isteme
den hUnkarm Nirenanm oduından 
earabları ıetlrtneeine riza göster _ 
mesi olmuştu. 

Halbuki Abdürrahman böyle lü

şürunilyordu. Hakikatte her şey e
lindeydi. Çünkü Teodore. yanında ve 

elinin altında en kıymetli mlieyyi~ 

de halindeydi. Eğer hilnkAr böyle 
bir eeye teşebbüs etse onu en çok 
sevdiği ve bütün hayatını bağladığı 
bir kadrndan mahrum ederdi. 

- :Kiminle görilşüyorum ! 
Heyecandan dJli dolaşan muhata

bı evvelA i:Sminl söykdi, sonra biri 
biri arkaııtna sual yağdırmağa baş
ladı:: 

- Ben Leonidas Spanopulosum. 
Babam öldü mü? İşittiğim doğru 

mu 1 Kendisini görmek isterim. Bel 
kl de o- değildir. Nerede Dimdi 1 
Muhakkak aörmeliyim. , 

Leonidas Spanopulos, elindeki 
gri renkli fötr 15apkasmr halının üs

tüne bırakıvermi§ti. Üstünde ut -
rançlı kumaştan bir kostüm vardı. 
Ytlzl, şahld kadmrn tarif ettiği gL 
bt, bir genç kn yüzü kadar pem
be be~azdı. Rokur ve Did.iye bunla
ra dikkat etmişler ve kadının iddi
asına derhal 18.zrmgelen ehemtniye
tf vermişlerdi. PoHs şefi şimdi, de
likanlının sözlerinde ne kadar sa • 
mimi olduğunu anlamak btermil} • 
çel!ine onu silztnekteydl. 

Delikanlı sinirlcndl: Hünkar, bu aralık hiçbir ıey dll-
şünmUyor<lu. o, sa.rayda. dönen en- - Ceva.b veriniz rica cderi.zn. Ben 
trikıı.lardan azab duyuyordu. onun oğluyum. Öğrenmek ve sor

mak hakkımdır. Babam nerede? 
Nirenanın dolabındııki ıarnbl&n !ki poilıı memunı, gerido emir 

getirmek çok sUn:nemleti. Hünk&r 
iki ba.rdağı da Kar& A bdürrahınana bekliyorlardı. Hiddetle kendini kay-

ıızata.rak: 

-- Haydi, dedi. Tecrübe et baka
lım. 

'(Devamı va) 

Soldan sağa: 

1 - Bundan evvelki başvekil, 2 -
Bir kadın adı, - Şaraplaşmamış ü
zfun suyu, 3 - Rakip olan kadın. 4 
- iç (musk) - fal, 5 - Ana ve 
baba vesairenin toptan adı - birleş 
tinne edatı, 6 - Bir Türk harfi -
hastalıklar, 7 -Asker (eski adı) -
Çalışma, 8-Bayrağımızın rengi -
Üzfunün taneleri dökülmeden evvel
ki hali ve bir nevi çiçek, 9 - Ara
bistanda bir şehir (meşhurdur). -
Sıfat (fransızca ve ö türkçe) , 10 
- Kahramanlıklarile meşhur bir 
§ehrirniz - arkadaş. 
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Dünkü bulmacamıtıtı lıalli 

beden delikanlı ileri atılmak istedi
ği hi!aini veren bir harekette bu~ 
lununca hemen kollarıııa yapI§lı • 
lar. O bağırdı: 

- Bırakın beni! Ne istiyorsunuz 
benden? 

Polis 3efi mlldahale etti: 
- Bırakınız. 

Delikanl!yıı. döndü. Gayet sakln, 
bir tavırla tabii görünen, bir sual 
sordu: 

- Nasıl oldu da buraya geldi -
niz? Biliyordunuz değil nı1? 

- Hayır bilmiyordum. Korkuyor
dum. Şimdiyse hakikati anladım. 

Babam öldUrüldü değil mi? 
Polis şefi cevab vermeksWıı tas

dik yoJJu başını .ealladr. 

Leonidas titredi. Olduğu yerde 
sallandı ve düşmemek için eliyle 
masaya dayandı. Bayılmamak için 
bütün iradeııini toplamağa çal}itığı 
beHi oluyordu. Gözlerinde yaşlar 
belirmişti. 

Did.iye ilk sualini başka bir şe~ 
kilde ısordu; 

- Fakat nasıl öğrendiniz? 
Bir kabuııtan uyanırmışçasm& Le

onidas başını kaldırdı. Şaşkın ~aş. 
km polis AJPirine baktı. Sonra elile 

yüzünde beliren ter ve yaş tanele
rini sileli: 

- Evet, tahkikat ... 
Bu kelimeler karmakarışık zih -.ll mtl:t•J•lIT.ClımJ!:!ll!mlDllCiiGdl•• 

masum, saf kıza nasıl utanmadan, arlan· 
madan, çekinmeden o yenilip yutulmaz laf
ları söyliyebildin? .• Keşki kafana koca bir 

ta, indirseydi de akim başına gelseydi! ya, 

yarın gelmezse? Hem de gelmemekte tama-

mile haklı!.. - Biliyor musunuz, küçük dostum, ki 
ilk tesadüfümü~n biri sizi pek çok dü
şündüm? .. 

Fakat bu vadide fazla söz söylemeği mu
vafık bulmadım. Sustum. 
Yüıünün rengi hafif uçmuş, çizgileri her 

ıamankinden fazla sertleşmişti.. Ayağa 

kalktı. Dudaklan istihfafla bükülmilştü. 

Köpeğe kemik atar gibi bir tavırla: 

Bu hareketi müthiş surette haysiyetime 
dokunmuş .. ne diyeceğimi şaşırmış bir vazi

yette, olduğum yerde mıhlanıp arkasından 
baka kalmıştım. 

-Tuhaf §eY! küçük hanım, bir komp· 
limana dahi tahammül edemediler! pekala, 
bu kadar süsün, tuvaletin manası nedir, öy
leyse? .. 

dukça uzak bir köylü teyzenin yanında bu 
lunan bu kız bu kadar süse düşkünlük bel
ki ho~ görülmiyebilir; fakat onun tavır ve 
hare.Idltındaki ciddiyet ve dürüstlüğe hiç
bir kötü l~f söylenemez, bu muhakkak! 

Bir yandan kendi kendime bir sürü kü
fürler ediyor, bir yandan da, bilhassa gel
memesi ihtimalinden doğan, bilyük bir te
essürle, yavaş yavaş eşyamı topluyordum. 

Işim bitince, tabloyu elime aldım; boynum 

bükün, omuzlarım çökük, yüreğim sıkışık, 

gözlerim bulutlu bir halde, köyün yolunu 
- Allahaısmarladık, dedi. Yemek zama

nı geliyor; halam bekler!.. 
Fazla bir kelime söylemeğe, hatta yüzü

me bile bakmağa lüzum görmeden. yürjidü. 
Bir ıslıkla yanına çağırdığı köpeğile bera
ber, uzaklqtr. Hiddetini gösteren bir keli
me bile söylcmmı.i§ti. Sanki onun nazarın
da benim varhğmüa yokluğum arasında 
hic bir fark yokmuş, sözlerim hiç J>ir kry-

y -met ve mana ifade etmi~ormuş gibi ..• 

İstihkarı bana çok dokunmuştu. Fakat 
hala arkasından bakmaktan kendimi ala
mıyordum. O, kimseden bir korkusu olma· 
dığmı: gösteren pervasız ve muntazam adrm 
lada, arkasına bir kere dönüp bakmağa bi
le tenezzül etmeden ilerliyor, silueti gittik
çe ufalıyor. yavaş yavaş gözden kaybolu
yordu. Tabit, lhamisi köpeği de yamnda ! .. 
Kendi kendime bir noktayı kabul ve itiraf 
ctmeğe mecbur oluyorum: zenginlikten ol-

Hatta, bu kadar güzel konuşmasını bi-

len bu kız, vahşi denecek kadar, ürkek ve 
j;ekingen ... tamamile saf ve temzi bir kJı! 

Birden, Gilllü ninenin sözlerini hatırla
dım. O da, Melikenin nahoş ve ahlakının 
her türlü dedikodudan vareste olduğunu 

söylememiş miydi? 
Şu halde ben, ona karşx affedilmez bir 

suç işlemiştim. Birden başıma kan çıktı .• 
Ben bu işi nasıl yapmıştmı? Hangi tesirin 
altında hareket etmiştim? .• Ah aptal! ah, 
kaz kafalr, beyinsiz! Ah, insan kılığında ... 
hayvan! Kaba, haydut herifi Bu kadar 

tuttum. Beynimin içinde yaln1:z bir tek is
tifham, bir alev halinde, kıvrılıyor, bükil

lilyor, beynimi yakıyordu: "Ya gelmezse?.,, 
Evet ya gelmezse? .• çünkü, "yarın görü-

şürüz,, demeden, yarma ait tek :bir kelime 
söylemeden uzaklaşıp gitmişti.. Gelmemesi 

de r;ok mümkündü .. 

'(Devamı var). 
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' l~tniı"' "·;;~fİ;i~İ~ -r~;rdiği k;;~;imim hilatınaı 
... nq~~reket salahiyetimiz yoktur dedim 

Ustalık 
Yazan : S. Satrov . Çeven: Ferah Ferruh 

~ Ct\an;: Kayayan, \mz zetelerindc intişar etmişti. Binaena ı ründü. Kabul edildi ,.e tabolunmak 
ı t.Jr,11 1\aprjH~~~rdiros, Var- leyh yafta heyeti için yapılacak şey, ' iizere Elize gönderilmesi takarrür 

c "1lıecı}an 'p b_ıdelık}an A hazırlayacal.ların bu gazetelerde in· 1 etti. 

~ırci>an -..ea~ıh, be~, Ho· ı t~şar e~en .~·azı_lard~.n me~ dana ge· Fakat Elize gidip gelmesi ve orada 
\lltt 0J>en çC\ h' 0 ?1aa}n top tırmektı. Nıtekım böyle yapıyorlar· tabolunması uzun zamana mütevak· 

:t ~arlı'" ın~ ırcı_yan: dı. Küçük yaftanın altına "lslfım kıf görülerek Atinara gönderilme i 
. r rtıa 1 1

.an, ı~lerın sür- \atanpt"rverlerkomiteı.;i ., büyük yaf- daha muvafık bulundu. Yaftalar A
l tanbuı:ını~cldığinden tanın altına da "Ehli ishimm se tinaya gönderildi. 
'ıiçbir ise an avdetine ka· lametini arayan Hindistanlılar .. im-

1 
Ben işin başından sonuna kadar 

(! ~ tduğ ~d bakılmadığını zaları konaca!~ ve yaftalar türkçe ya 

1 

bu yaftalara muanzdım. Bunlarla 
l ir.cc itt~" ba~~derek I zılacaktı. i tihsal edileceği beklenen iş o ka· 

1 ı:ı_ tanı:ı ... e 1 
az edılen mu Yaftalarla arzu edilen iki netice dar küçüktü ki, bu neticeye bu fe· 

'l erı -u n tatbik" · · j ıaPıJa ~u ~uretı . :- ~ ını ı~te· \'ardı: :lakarlık değmezdi. Bu hem masraf· 
}\ tak iıı.ıer e hulasa ettı: l51am halkı kızıştırmak ve ermeni tı, hem de büyük tehlikeydi. 
~ \e •bu~ Ş~n~~~dır: halkını i yana sevketrnek. Zaten Bir taraftan işlerin aksi gitmesı 

ra ta"\~ tııu\af~ ık~. ):arta ha- Ermeni Hınçakyanlar ihtilalin vak ihtimali karşısında imha edilecek 
, 2 libc tırilecck. 1 

goruldükten tini biliyorlardı. Gaye onlarca ma· evrakı ve 'e aiki tayin ve mahalleri· 
-e arekt.t ha , hlmdu. Bu itibarla bu yaftaların I ne tebliğ ederken diğer taraftan eli· 
ıııı l!rıl~ek • ~ b~şlamaz hü· Ermeni halkını isyana ~evk cihetin· mizle en bü)-ük delil ve vesikayı her· 

1 ar olunu:~talıbat nota~ı de büyük bir faydası dü~ünülemez 1ı kesin gözü onüne asıy.orduk. 
~ "·a 'koırıit ~uvafık görül· di. Bu itibarla daha fazla islaz hal- Bir aralık bu fikirden vaz geçir· 

ı 1 ~il. 1'11Uhüe~ın rec-mi kfığı· kı kızıştırmak gaye:;ini takip edı· mek için çok çalıştım. ~lüessir ol· 
, ~de hazır ~ enecek ve im· yordu. Nitekim bu mak atla altları madı. Halbuki benim bu çalışmama 

~ ~ tid~ iht ~unacak, na is.lamları alakadar eden imzalar mukabil Ropcn Cevahirci yanın da 
. k §ahıs t 1 ~l harekatını konmuştu. mukabil me-aisi varmış. O da bir ta· 

, ~ fe-.:·ne h~>·ın olunacak Bir aralık da Erzurum ha\·alisin· raftan benim noktai nazarımı çürü· 
tı ~l har k~n başlayacak, de bir ticaret i~i ile epey zamandan· ten iddiada bulunuyor ve benim tek· 

•.~tak l"er~ <tlıle . beraber beri bulunan 'J;oma}anm kardeşi lifimin ten icine mani oluyordu. 
ll\\et \e er gezılerck ne (Artin Tomayan) bu içtimaa gelır· O benim mesaimi biliyordu, fakat 

, ko'il ~tkik olcePhaneye muh· ken gördüm. Takip ettim, aldanma· ben onun el altından çalışma mm 
te<i ~~Ye bi~~~c~ ve netice dığımı anladım. Çok sonra meyda· farkında bile dei:;rildim. Aklıma bile 
~· itler <ılı ırıJıp buna gö· na tekrar çıkan Artin bu sefer pır gelmedi, nitekim gelmedi. 

r ak ilık na~ • çıkmıştı. Bu işten anlar, kalemi Ropenler de bir münakac:amız ol· 
~evrak \e zu Urunda imha kuvvetli diye tanınır biriydi. Yafta du. Ona da noktai nazarımı söyle· 

' o a~. buıund~:e a~kin neler· heyetine yardım ettiği muhakkaktı. dim. Bu işten komiteyi vazgeçirmek 
i(Jara der~u 1rnh?ya rne- Çünkü içtima neticeden ayrılmıyor için benimle beraber çalışmasını ri

al teblığ edile· du. Bazan hep beraber, iki üç ca ettim. R pen Cevahirciyon bu 

'lfinta;· arkadaş çıkıyorlardı. Ve çıkarlarken fikre yanasmanuştı bile, dedi ki: 

\e ıhteı~alebnanıelerı' ha _ hararetli hararetli nıüım. ka~a halin· - Bizim teşekkülümüzde en bü-
ı al ır"" zır 7tt ük" b" "h "!Al k O \ ~ın el ~unü ait old ğu deydiler. Bu vaziyetleri ben bir ta· y • gaye ır ı tı a çı arıp, man· 

tJftrı_ ç o'n.~- ınde bulunab·ı ul . raftan Ropcne anlatı}'Ordum. lı devletinin zayıf bir anından istifa· 
:~ -·~.;a ı me ~ ı· e ~ b l on beş gü Birinci yafta, mekteplerin kapıla- de ederek cebren \"e kahran ve har-
:t 1• tırı ik u Unacaktır. n eYvel nna, sokaklarda münasip yerlere, ben bir yurt kunnak değildi. Asıl 

Iııı1ır illa! Cdıldığini .. hükumet kapılarına a~ılacaktı. gaye memleket dahilinde asayişsiz· 
leti ih~;1~ 1 gornıe· lkinci yafta, camilere, hükOmet lik vukua getirip bunlar,ın müseb· 
1
dare et~ ~arekatını K . konaklarına, dükkanlara asılacaktı biblerınin saray ve hükumet oldu· 

a ~- • esi ten ip olu daya Yaftalann mündericatı 1.aten ğunu ve l>u a avişsizliğin yalnız e· 
~Pt..:'l tg·· n U\'C • 

"1-.ıı "ıır :ucı un.ı hareket t k Hmc;ak gazetelerinde bir çok baha· kalliyetlere müteveccih bulunduğu· 
0ıı tı 1

• e mc · k ı b · 'b 1 ek 11' l · · 1 •\~tu . nelerle intişar etmış ve o ·unmu~ o nu. u ıtı ar a ·a ıyet en aıt o • 
"~ l>ar ~'l~, 1'oınaYan , n ··k dutru için diğer komite azasına ve duj:;ru bayraklar altına irca lazım 
l~ Ur 'dılcı·ı gıu Yerlerin~ t ~·. yani ihtil~l meclisini temsilen iş gö· geldiğini ve ennenilere de bu \'efr 
.\, 01Uııaca~· 1 

a) 
1 

ren nazırlar heyetine (1) tabii gö· le ile bir istiklal temin roilmesi icap 
ltr v eı:, ı._. C!Vrak 
~ 'h..~ar, risaı da Şunlardı: 
t ' ~~ıcıt evrak eler, gazete· 
~·<q def ı. 

t ~ ".ele terleri \'e 
2 ~'llıa•ltıarka b 1 Illakbuzat . 

. ~ ~ u Unan kırtasi· 
~ ıa 'erıı tnarneı . 
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Genç gemici sordu: na gidecek .. 

O gun film çekilirken, rejisör-
den de, sinema operatöründen .de, 
hatta filmde baş rolü oynayan ak
tris Yekaterina Bojkodan da zi. 
yade heyecan eser:i gösteren ~n· 
san, süt çiftliğinin ihtiyar ve şen 
müdürü köylü Yefim Saveliçdi. 

sa'veliç ,heyecanından adeta ye· 
rinde duramıyarak: 

- insanların sinema makinesi 
karşısında durmalarında herhangi 
bir fevkaliideli'k yoktur, diyor~ 

du. Fakat hayvanlar rol oynamağa 
kalktılar mı iş tamamen değişir. 

Mesela, şimdi çekilecek olan film
de başlıca rolü oynayacaklardan 
birisi de benim ineklerimdir. On· 

sevketmel .• 
Saveliç, kendini tutamıyor: 
- Hiç olmazsa çiftliğin boğa· 

sı Yaşkanın duJ yaparken bir fil• 
mini çekiniz, diye yalvarıyordu. 

Yaptığı senaryoya bir başkası· 
nın bumunu sokmasını kat'iyyen 
istemiyen ve bu hareketten, ateş· 
ten korkar gibi korkan filmin se· 
naryocusu, rejisörün kulağına eği· 

lcrek: 
- Sakın ha, herifin fikrini ka· 

bul edeyim demeyiniz, diye !ısla
dı. ihtiyar bunak, saçma sapan fr 
kirleriyle işimize mani oluyor. 

Rejisör, ihtiyar Saveliçe döne· 
rek: 

lan muntazam yürütmek bir mese - Hayır Saveliç, dedi, dediği

ledir. Kolhoz hayatını iyice can- ni yapmamıza imkan yok .. Filmin 
landırabilmek için en ufak tefer- bundan fazla uzatmamıza imkan 
rüatına bile dikkat etmek lazım· yok ı Biz sadece ineklerin sağılma
.dır. Bu işin bütün ağırlığı, bütün sını tesbit etmekle iktifa edece· 
:nes'uliycti benim omuzlarıma yük ğiz ı. . 
leniycr. Öyle ya ,canım, bu artist· lncklerin sağılışı için icap eden 
le,r çiftlik işinden ne anlarlar? öy- bütün tertibat alınmıJtı. 
ı: ~cayip, öyle cahilane b.ir takım inek bakıcıların yanında, kar 
fık~r~cr orta~a atıyorlar kı, bunla·· gibi beyaz önlükleriyle, biraz mah 
n ış.~tme~ bıle c~nımı sık~yor. cup ve utangaç bir vaziyette, kol· 

Boy~elıkle Ye:ım Sa~elıç, Kol· bozun süt sagıcı kadınlan duru· 
boza fılm çekmege gelmış olan bu yordu. Pırıl pınl slit kovaları dol
sinema trupunun ildeta bir nevi 
müşaviri vaziyetine gelmiJ oluyor 
du. 

Bugün, uzun zomandanberi ha
zırlanmakta olan büyük filmin 
başlıca parçalarından biri: ecnebi, 
seyyah Min Eldvinin (aktris Boj
ko) kolhczun ı.;ütçülüğil kısmını 

ziyaret edişi çevrilecekti. 
ihtiyar Saveliç, seyyah kadının, 

buzağıların emzirilişini ,ineklere 
yem verilişini görmesi taraftan 
idi. O, daha ileri giderek Mis Eld· 
vinin, hayvan vebasına karşı tat· 
bik edilen aşılarla, hayvanların 

çiftleşme merkeziyle tanışmasını 

da istiyordu. 
Fakat rejisör, kafi surette bu· 

na muarızdı: 
- Babacığım, diyordu, rica e· 

derim, beni kaba bir naturalizme 

ettiğini ve bittabi bir de yurt ayrıl· 
masını Avrupa devletleri nezdin· 
de kurtarabilmckti. 

(Devamı var) 

malarını, sinema .cpcratörleri ve 
artistler ise rejisörün işareti:ıi 

bekliyorlardı .. Rejisör, ecnebi sey· 
yah rolünü oynayacak olan Yeka
terinaya, acele acele rolüne ait 
son izahatı veriyordu. 

- Siz zengin, §ımarık, hi~ bir 
şey beğenmiyen, herşeyden tiksi
nen bir turist kadınsınız l Anladı
nız mı? Ahır kokusu ,inekler, güb· 
reler sizin tamamen meçhulünilz· 
dür; anlaşıldı mı? Siz, bu hayatın 
tcpcdm tırnağa kadar yabancmsr 
nız !. Anlaşıldı mı?. 

Rejisör: 
- Bir kelime ile siz bUtlln bu 

hayatın yabancısısınız 1. 
Dedikten sonra sandığı üzerine 

eğildi: 

- Haydi bakalım, ba§hyor 1. 
Operatörler, makinenin kolları

nı çevirmeğe koyuLclular. Saleviç. 
süpürge sakalım ileri doğru uzata
rak turis kadını inek ahırına doğru 
götürmeğe başladı .. 

Mis E!dvin ,inekleri tetkik cdi· 
yor, tiksinti ile dudaklarını bUzU· 
yor, cici 1sk;ırpinleri kirlenmesin 
diye ihtiyatla adım atıyordu. 

Rejisör: 

- Ha şöyle: bravo, bravo ! .... 
diye hayktrıynrdu. Yemln ederim 
ki mUkemmel oluyor .. Devam, de-
vam ... 

Filmin çevrilişlne hatıl harıl 
devam ederlerken ansızın Mis 
Eldvinin şöyle hayk:rdığı işidlldi: 

- Hiç te iyi değil! Gayet yan. 
lış !.. Hem hiç te böyle değil!., 

. Genç aktris operat8re dönerci:: 
- Rica ederim Mişa, makineyi 

durdurunuz l diye ilbe etti. 
Bu vaziyetten şa~ıran rejisör, 

bilyük bir hayret içinde sordu: 
- Ne oluyoruz? Doğru olnu· 

yan ne?. 

Mis Eldvln kaşların ıçatarak: 
- Yanlış sağıyorlar.. inekleri 

yanlış sağıyorlar, diye şikayet 
etti. 

Rejisör sinirli bir halde genç 
kadınının yanına yaklaşarak: 

- Yoldaş Bojk.c>, diye söylendi, 
rica ederim kendinize geliniz! .• 

Elalemin i~inde kendinizi de bi• 
zi de rezil etmeyiniz 1 .. Siz: bize 
geleli daha ne kadar oldu?. Her 
halde ukalalık yapmağa hak kaza
nacak kadar bir zman ge;mcdi .• 
Sonra, siz hayvanlardan, inekler
den ne anlarsınız? Sizin bu uha
daki blitün malUınatınız öküzle 
bıldırcını biribirinden ayırd etmek 
ten ileri &CSicmez ı. • .Bu. kusurun~ 
zu göz önünde bulundurunuz, 
Yekaterina Stepanovnaı. 

Kendi işine bir ba§kasının buroı 
nunu sokma~ından, ıteşt<m kor
kar gibi 'korkan aenaritt-: 

- Senaryo tamamen doğrudur. 
diye mütalea beyan etti .. 

ihtiyar Saveliç alaycı bir sesle: 

- Hakikaten yanlıı sağıyorlar, 
diye söylendi.. Şehirde inekleri 
hi~ te böyle sağmazlar.. Orada 
ineklerin kuyruklarını bilkerler; 
o zaman hiç memelere dokunmağa 
liizum kalmaksızın süt kendi ken· 
dine, bir çeşmeden akar gibi, ~o-

( IAtf en say/ ayı çeviriniz) 
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Juana morardı .. ~ rıa~ hQql'e~v(ıcra memur 
k"'illl>.ır ~n İrnh arakaıan) 
~ b Cdilnıişti bava §Ube reisle 

·ter · erh ı 

- Nasıl oluyor da aramızda 

bulunmuyorsun .. Seni, bir gün, 
Tcreviz yolu üstün.de güzel bir 
ata binmiş olduğun halde gör
miiştüm .. 

- İyi ama hafiyelere de pek 
çörünmek istemem .. 

Sandrigo adını telaffuz etmek, 
İskala Brinoya hançer göstermek 
demekti. Fakat onu aldatamazdı 
da. O Iskala Brinoyu çok iyi ta. 
nıyordu. Hakikati söylemeliydi... 
1skala Brin~ tekrarladı: 

onu kurtarmak düıüncesini ver. 
di .. 

İskala Brino, mahzun bir ıea
le, hadiseyi olduğu gibi anlatan 
Juanaya baktı .. Birdenbire her 
şeyi anlamı§tı .. Ona doğru yürü
yerek elinden tuttu ve mmladn

dı: 

ı ı.ı'le tej . tezkere a orada 
ı~ fı buıunnıaYaıtldı. Ayn· 

'ıı ~ ~a~ı l'an, fakat a· 

1 e d Ctzıe1t ~n başında ic 
1ld1 e bir trw.ı. stırı rahib · 

· b ~<4\erey1 1 

ııt~.:lta heort ki§iden ~-!bu karar 
•. "'llc:la ı 'etine ber/11urekkep o-

~ ' rar ~ ırn de dahil 
e : telcunı/ ~0Pen Ceva· 
1 l ltdd tl r ~ t· l e c reddet· 
"-~ı·· -~ •ı;ır k nın v d·~ 

1 " :ı...__ ete al. h' er: lgi karar 
-..ı;ır • a IYet· 
'ı ı Olur d . ınıiz yok· 

1 
n.ın..._ • edun, 

llıaıc -1-'\!n ~ • 
-ıı. ~ ~drn1 b" ra~ırciyanın 

•I \ahir · ıttabı siz anlı-
~ ~rrJık~')an, Yafta heye· 
t \e llltı.nt~ benden takip 

~it }'et· ~ına 
~ tl"'\: 1§tirPr...,_ . n saraya 

, ~ ı... ~ı1. fo.,,_ ~u. Ben bun 
~. lJ"Ut~tu" """t rnustak u 

· i ~ <l~ için bu . bel !ehli· 

~ etiıı<l~f'llsu fıile~~ ~~c 
Iaaı.: n hiç bi . . .. 1htııa1 

~il> ~lila }'arta nnı uzerime 
e t1Jeb·1ı he;·eti . 

c1ı ll'ıer1t l.orctUk ~ın Inesaisi 
. e~ı b" . çunk .. b 

'Yaıta ı.na~ında u unlar 
e ı k heyer . ı;alı~ıyor-

' Iıçjlld 
'lltctlt ~t)ktu : kaıeıni k 

• ı ~-~;·ı~~~diye ka~~ 
-~ esı rn" 

her §ey Ultikün o· 
liınÇa]c ga· 

iskala Brino sert bir cevap 
verdi: 

- Senin orada ne işin var· 
dı?. 

- Benim 'mi? Bir lokantacı 
yanında görülmesi icap eden bir 
işim vardı .. 

- Benim ki, seninkinden 
daha sade şu halde .. 

- Yolun çakılları arasında 

ckü fışkırmasını gömıek için do· 
laş:yordun galiba .. 

- Evet ... Fakat sen bu işi 
kimin için yapıyordun?. 

- Bizim meşhur Maryanın 

kaptanı için.. Maryayı bilmiyor 
musun? Limanda yelken ve kü
rekle işliyen ibirinci sınıf gemi
lerden biridir. 

- Şimdi nereye gidiyorsun? 
- Altın Çapaya .. 
Bu isim 1sknla Brinonun ka. 

fasını karıştırdı.. Burası, hay
dudun bilmediği bir yer değil
di.. Hay<lutlar ihep orada topla
nırlardı .. 

İskala Brino cevap verdi: 
- Ben de sana oraya kadar 

refakat etmek isterim .. 
- Hay yaşayasın .. Çok hoşu-

- Altın Çapaya ayak basacak 
hangi babayiğit hafiye vardır ... 
Filhakika, altı sene önce oldu-
ğu gibi birdenbire içeriye gire. 
bilirler .. Fakat ..• 

- Fakat? ... 
Jiyanto kahkahalarla gülerek: 
- Fakat bir daha çikamaı 1 

dedi ... 
- Nasıl çıkamaz?. 

- Nası ]olacak! Sen bu l~ 
kantayı tanırsın?. 

- Biraz .. 

- Dükkanın arkasındaki mlit 
hiş mahzen kapağını hatırlaya

bilir misin?. 
- Evet.. Aklımda kaldığına 

göre bu bir mağara kapağıciır ... 
Meşhur bir mağara 1 .. 

- Hem senin sandığından da· 
ha meşhur .. 

- Hele devam et bakalım .. 
- Altın Çapada beklenilme-

yen ziyaret karşısında bizim 
Baba Bartolo .. Baba Bartoloyu 
tanırsın değil mi?. 

- Evet tek gözlü Bartolo ...• 
Merd, cesur bir adamdır. 

- Yalnız merd ve cesur ol· 
ması klifi ya.: Domuzuna kuv. 
vetli.dir de .. 

- Evet kuvvetlidir de .. 
- - İşte baba Bartolo hemen 

- Tanıyor musun?, 
- Evet tanıyorum. 
-Kim? .. 
- Sandrigo. 

lskala Brino ;·umruklarını sı'k
tı. Çehresi korkunç bir şekil al
dı. Boğuk boğuk homurdandı: 

- O ha! Demek o!. İyi .. Çok 
iyi.. Bu arada eski hesaplarımızı 

da temizlemiş oluruz. 

Juana, iskala Brinonun hidde
ti ve aldığı şe'kii karşısında titre· 
miş ve sararmışb .. Neticeyi bek
liyordu. Fak:ı.t Iskala Brino bir
denbire sakinleşti .. Alnında top
lanan terleri kurutarak: 

- Ondan başkasını kaçırmadı 
ya! .. 

- Hayır .. ihtiyar burada .• 
- Ne zaman oldu bu iş?. ., 
- iki gün önce .. Gece yarısf ... 
- Bu ka.dar kuvvetli 'kapıları 

omuzlayarak içeriye nasıl gire
bildi. . 

- Hayır. ,Ona kapıyı b'en a~· 
tım .. Kapıyı ~aldr .• Onu sesin• 
den tammrştrm .• Kendi~inin ta-4 
ki.P edildiğini sandrm .. Bu, bana 

- Zavallı Juanal Zavallı kar 
deşim .. Ben de aradan bu 'kadar 
sene geçmi§ olmasına bakarak o• 
nu unuttuğun uartık sevmwiğini · 
sanmıştım. Sen Sandrigoyu dai. 
ma sevdin .• Seviyorsun. Bu bir 
felaket, hem de büyük bir fela
kettir. Çünkü bilmiyorsun ki be· 
nimle onun arasında büyük bir 
düşmanlık var .. Bence bu düş· 

manlığın ehemmiyeti yok. Fakat 
Rolana da diışman olması insana 
endişe verir. Herifin Biyankayı 
kaçırması sırf bize bir darbe in· 
dirmek içindir. juanacığım, anlı. 
yorsun ya 1 Onunla bizim aramız· 
da ancak ölümün temizleyebile· 
ceği bir harp var. 

Juana ağlıyordu. Iskala Brl. 
no başını sallıyarak otururken 
sörüne devam etti: 

- Peki sen buna karşı hiç 
mukavemet göstcrır.eclin mi?, 

Juana bir §ey anlamadığını 
anlatmak istiyonnu! gibi ()ol 

ınuzlarınr kald:rdı. Fal:2t bir-
denbire boğuk 
rtti: 

bir sc:;le il5.ve 



flABER - Aktam poıtuı 

yaya akmağa başlar 1 •• r•-· .. ------------i 30 lK!NCIKANUN ~ c 
Radyos0 Kolhoz köylüleri, inek sağıcılar, 

falan kahkaha ile gülm~e başla· 

dılar, İhtiyar Saveliç, bu ya~taki 
bütün zeki ihtiyarlar gibi bir defa 
eline ge~mişken bu zengin alay 
mevzuunu kolay kolay terketmek 
istemedi; pkalarına devam etti: 

- Budalalar, siz ne gülüyorsu •. 
nuz?. Şehirde öyle in:k!er var ki 
memelerinden süt yerine yoğurt 

a'kar l Fakat tabii bu gibi ineklere 
eaman yerine havyar yedirmek 
lbım; öyle değil mi bayan Bojk:>? 

Kolhoz köylüleri, daha kuvvetli 
kahkahalar attılar. Yekaterina 
Bojkonun alt dudağı titredi .. Göz
leri, hiç te sinema artistlerinde 
&örülmiyen bir göz yaşı dumanile 
perdelendiler.. Fakat kendine ha
kim olan aktris, sür'atle eğilerek, 
ıık ve zarif robunun etel.lerini 
kavradı, ustaca ve çevik bir hare· 
ketle bunları kemeri arasına ıo'k· 

tu. 
Sonra kollarını sıvayarak, süt 

aağıcılardan birinin yerine oturdu. 
ince manikörlü parmaklariyle, ko. 
caman bir ineğin kilolarca süt ta
~ıyan ağır ve §iş memelerini yaka
ladı. 

Saveliç, gülmeden katılarak: 

- Haydi, bakalım, göster ken· 
dini, diyordu .. Şehir usulünce şu. 
nu bir sağıver ! Fa'kat dikkat et, 
seni çiftelemesin !. 

Yekaterina Bojko, başına üşü

ten Kolhouulara ve sinemacılara 

•Ük!lnetle baktıktan sonra, kendi
ne güvenir bir eda ile ineği sağ· 

ınağa başladı .. Aktrisin parmak· 
ları çevik ve muntazam hareketler 
le bir memeden diğer memeye 'ko· 
ıuyor, mavimtırak ince süt fiski
yeleri güzel bir ses çıkararak ko· 
vanm içine akıy.ct"du. 

Ortalıkta hüküm sürmeğe baş· 

hyan sessizlik ve şaşkınlıktan is
tifade eden Y ekatrina Bojko: 

- İnek, işte böyle sağılır, de
di.. Böyle hareket edilirse, hem 
daha sür'atle iş yapılır, hem de 
memelerde bir damla bile süt kal
maz! .. Hem iş daha verimli olur, 
hem daha faydalı •• 

Bu ıaşılacak manzarayı seyret· 
mekte olan Kolhozcu süt sağıcı
lar4an Semenovna birdenbire: 

- Aman yarabbi, diye bağırdı .. 

1 

mamen değişmiş 1 .. Kıyafetin bam-, 
başka olmuş .. Hatta soyadın bile 
başka çeşid olmuş .. Fakat ineğ' 

sağmağa başlar başlamaz, seni 
bildim .. Zaten memeleri kavrayı
şından şüphelenmiştim!.. "Aman 
yarabbi, diye düşündüm, bu bi· 
zim Katyadır.. Katyadan başka 

kimse böyle ustaca inek sağ;:ı

maz !.,, 

Semenovna, orada birikinlere 
dönerek : 

- Şu göı :lüğünüz aktris Ra
l:itiyovski kcl'ıozundan Katya 
Frolovadır. Biz onunla birlikte ça· 
lışmıştık .. O kolhozumuzun başta 
gelen rekorcu süt sağıcılarındandı. 
Ilahi Katyal .• 

işin içine·, bu işlerin en ince te· 
:erüatını bilen bir mütehassısın 
bilkuvve girdiğini gören senaryo· 
.u, ihtiyar Snveflçc ôöncrek, sinir
li sinirli: 

- Artık, dedi, sizin ihtisasm:z 
hapı yuttu 1 Pabuçlarınız daha a- 1 
tıldı !. 

Karaciğer, böbrek, tas \'e 
kumlarından müte\'ellit san· 
cılarını, damar sertlikleri n 
iİşmanlık şikayetlerinizi 

L:Rt~AL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid üril
\'e oksalat gibi maddeleri e 
rıtır. karu temizler, lezzet 
hoş, alınması kolaydır. Ye· 
meklerden sonra yanm bar· 
uak su içerisinde alınır. 
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Ankara radyosu 
30 - 1 - 1 n9 PAZARTESİ 

18,30 Prog
ram. 18,35 Müzik • Dan! pi. 19 Ko
nuşma (Doktorun saati). J!l,15 Till'I..: 
müziği (Şehıııız foslı). 20 Aj:ıns, me
teoroloji lıııherleri, ziraat lıors:ısı (ri
yal). 20,15 Türk müziği (Klasik 

0

prog 
r:ım): 1 - Tanlıurl Cemil - lsfohan 
peşrevi. 2 - Zaharya - Isfahan bes
le: Leyli zülfün dilimccnun. 3 -
Kadri efendi • Nc,·a ağır sem:ıi: Se,·. 
di bu gönül scnı. 4 - İsmail clcde -
Xeva yürük semni: Ey sonca dihcn. 
5 - B:ısri Üfler - Ney taksimi. 6 -
lsmail dede - Acem nşir:ııı at:ır se· 
mai: Ey lehleri ıııiil. 7 - l snı:ııl de
de - Acem aşiran ) iiriık semai: Ne 
htl\'ayı lınğı. 8 - .Emin nğa - Arcın 

aşıran s:ız seınni-;i. 9 - Hcşnt Erer -
Kcrn:ın taksimi. 10 - t'c eski serhat 
ıürkusii. A • Ynlıandıın .ıclıliııı y:ıunn· 
d:ın. B • Yine yol \'eı ıııcıli ncem dnj:j. 
l:ırı. C - Yinede k:ıynnd ı çoş<lu d:ığ
ların t:ı51. 21 Memleket sanı ayarı, 

konuşma. 21,15 Esham, tah\'İliıt, kanı· 
hi} o - nukut borsası (fiyat). 21.~U 
J\liizik (Son:ıl) Ccllo: Mesut Cemil -
Piyano: Ccm:ıl Reşit. L. Van Beetho. 
''en - Cello son:ıtı (sol minör, opus 
5, N. 2). Adagio sostcnito ed espres
sivo. Allegro molto piu ıosto presto. 
Hondo (,\llegro). 21,55 Müzik (0· 

per:ı nry:ı\:ırı ·pi). 22,15 ~liizik (Kü
çük orkestra. Şef: Necip Aşkın): 1 -
Lincke - Emine (Mısır sercıındı ). 2 -
Tschnlko\" ky - ~Moıli (Opm 42; No. 
3). 3 - l:incg - Jllr ram:ııılor hlr çı. 
gnn vardı! ... ( Çigıııı eıılcrınczzosıı). 

1 - Schclıl'k • ltnlr:ın scrl'nuılı. 5 -
ı.copolcl • Hııngarya (~l:ıcar fnntczi
si). 6 - J.clınr - J.iikscnhıırg kontu 
operetinclcn potpuri. 23,15 Miizik 
(Senfonik pllikl:ır). 23,15 - 24 Son n
j:ın~ haberleri ve )'arınkl progr:ım. 

5Ş Ctu2 ı .. yyaaı::> 

Ankara radyosuuun 

yarınfci programı 

SAI.I - 31-1-939 
Dahiliye mütehassısı. 

btanbul Divanyolu, 1 
No. 104, Tel: 22398 

~!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!~ 12,30 program, 12,35 Tiirk mÜ7.İ~i. 
':: Pi. 13 :'.\leınlckct snnt aynrı, ııjn115, 

Göz Hekimi 
{)r. Şükrü Ertan 

ıneıeorolojl haberleri, 1~ . ı0,14 l\lii· 
zik (operetler - Pi.) 18,SO Program 
18,35 l\IÜ7.ik (sont - Pi.) J!I Konuş· 
ma (Türkiye ııost:ısı), 13,15 Türk 
müziği, (Fasıl heye il: Şatı:ır:ılı:ın 
faslı), 20 Ajans, meteoroloji haberle-

~e 
salı, çarşarrıbıı.1 perşembe günlerine 81 

Pazartesi, 

günlük progranı t. 
·oiiııde 

Haber, diğer a.kr;am refikleri ı.;ibi, bayramm üç gli uJJıı' • 
dört 

yacaktır. Bunu düşünerek, okuyucularmuza Ankara rndYOS 
Çar~amba ,.e Pcr~embe günkü progra.ml:ınm da \'CriY0rııt' 

ınıet;el 
sim 6 - Griftzcn Asım - Gülizar ş:ır· siz bir sc\"işle, 21 M~ ııb sı•I 
kı: Gözlerimden gilrııi)or. 7 - Grilt rı, 21 konuşma (ınıı ..,bil-o· 

ı.ıı... . • 
zen Asım - Hüseyni şnrkı: Mchlap esham, t:ıhviHit, 'fc~ 
dalgın dalgın 8 - S. Pınnr - Kürdili hors:ısı (fiyat,) 2ı,30ııırG·1', 
şarkı: Ellerine kimler y:ıkdı kına, 9 lera nustiknna, \':ız:ı~ 'fıırk(f 
- Hakım • Kürdili şarkı: I>emcdim Tozetti Ye G. 1\len:ıseı, rsd> 
hiç ona kimsin, 10 - Kemençeci Va- r:ız, Temsil e:.nnsındıı.0 oP' 
sil - Kürdili hicazk:ir s:ız semaisi, :!I: kestr:ısı, "1ılnsc:ıgni,,~ı rııuı~ 

•ı • p:ırç:ıl:ır çalacaktır. 2·• 1;ıll• 1 
Memleket s:ı :ı t :ı) n rı, -1: honuşm:ı k. r· l\eciP M 11 
1 k k ·ı. k 211 r. orl'slra·şc.ı ııd' 
ıu · u 11111 )a~m:ı · nruımı, , .ı: 1•1 •• 1 k opcr:ı~ı .11 • 

'
• 1 t h · ı · k 1 · k 1 1 1 ıcş •0 mc ıını .~ ı:ıııı, n \"I ;ıl, ·am ıı)·o·ııu "lll wr· ., 1. 1 .,. ·sk)' • t-

(r. ) '11 "l!I '\I'' "k ( d 1., - CC 
131

"0' ); ' s:ısı, ıyat , _ ,. . uzı · rn yo or· 
40 

,. 
2 3 

_ }lilll ı 
. pus. .~. . düğilll 

kc-slr:ısı şd: Praelorıus(, 1 - .J. ll:ı· Saılke opcrnsındnıı (Iİ 1 
yon - Sefoni re ~lııj ür, Nr. :H'. 1765 I _ OfCcnlı:ıch • )fuset~c,·ill ·: 
)nzılmış n). :\llegro, .'!) ,\ılaJııo, c) dııns h:ırnları,) 5 - :.._ 'fO 
l\lenuetto - 1 rıo, ç) l·ın:ıl, J\lodcralo sus (enlerıııezo), 6 ~! 
mollo, Hichanl Strnm;~, Sıiit si be· (melodi) 7 _ ı,ccooP • Jl 

1 ... 13 r ı · ı · · ' d:ı 11 
1110 ııı:ııor ne es ı snz ar ıçın, op. I gonun kızı oper:ısın • 9~ • 

4, n)Prceliid b) Honı:ınıı;, c) G:1'·ot, , müzik (cazb:ınt), 23,4:ı·· 
ç) Entrodük-;yoıı ve rüg, 22,20 J\Iüzik ler ve yarıııki prosrııfll~.f· 
(ekamn sololar ııl.l , 22,30 l\lfızik (kü PEUŞmJBE- ~ 1'11 
çük orkestra· şef: Necip Aşkın), 1 - 12 30 program, ı2,35 ,) 

. l . 1 . ' ııııt ,, 
J. :::ıtrmıss - >~ n:ımı~ en • 1c~rnrengız ği, PJ. l 3 memleket~ ısı 
\'als), 2 - llurııplıaıres • 1Jerronun meteoroloji h:ıherlerı. S s 
,·edn (hazin seren:ıd), 3 - ll:ıns (hafif progı·nın. pJJ, 1 : ç 
l\l:ıy - S:ınıı son ıh•fa olarak ı;pni SC\'· 18,3:> müzik (1'ondsr10 'filr~ 
cıiğiıni sö~ıüyonıııı <vals - hoston>, I mn <ziraat s:ıati>, 19,1

5
1 r 

4 - Joh:ınn Slr:ıuss • fıüzel i\kb:ıhnr, (fasıl hcycli • :\chll''CJI Jr~' 
(v;ıls), 5 - Sicde • llklıııh:ır melodisi, Ajnııs, meteoroloji tı:ıb~ıır~ 
G - Fııçik - Iliilya, 7 - Bonclıielll • lıorsıısı (Ciynt) 20,15 CI 
r.:ı Gioconıla (opcr:ısınıl:ın snnllcrin Oku~·:ın • S:ııli ııoşsc5•j\oı'' 
dıın ı), 2:ı, t 5 :ıliizik (cnzhantl, 23,45· Cevdet Çnal:ır, ccvdct 0, 1"' 
•ı t .S • J 1 '1 ' · • · k · 0 

• S \bil n ; _ on aı:ıns ı:ı ıcı crı 'e ;) nı ın ı s:ın, ı..:emal i\'iy:ızı c.re<i• ı 
program, hey _ muh:ın:er peş pe'°'. 

ÇARŞ.rnnA- ı - 1 !)3!) 

J:l • ..l' hey - muh:ıyyer ş:ır dr' • 
G-uı:ır ' !• 

3 - Dede cf. • u :ı.tıı~13 

lınl<lum. 4 - Aşık 1 
od ı1I 

12,30 program, 12,3:> Türk müzHli, şarkı - Sefa geldin efe t•~ 
Pi. 13 memleket s:ı:ıt ayarı, dnns, I Cc,dct Çağla - Yil·olPJ:ı .V 
meteoroloji haberleri, 13,10.14 müzik Ali efendi - Segiıh ş:ır psrtf 
(l\iy:ıseti cumhur h:ındosu - şef: lh· ! :ışkınım, 7 - l\lehırıc~cll 
~:m l\iinçer), 1 - Frnll'llZ \'On Blon - Suzini'ık şarkı - Gün sıı· 
Oostlnk hnyr:ığı (marş), 2 - Clının· i\lehınel Eşref efendi ;1 \ 
he · Enrlülüs hay:ıl:ırı, 3 - llerold - J{uzuc:ıılım, !) - S:ı~ıl ~it 
Z:ımp:ı konıık operasının üverlürü, m:ın • Yurt h:ı:ı,·Jarı," 21.1~ 
E. ı..:alnı:ın - B:ıynder operetinden at ıı~•:ırı, 21, konuŞ019'1ıı.ı; 
potpuri, rı - Halim - Türk enlcrucz- Lalı\'ili'ıt, Jrnnıbb"0 • ~t'.1$ ~ 
zosu, 18,30 progrom, 18,35 miızik (fiyat), 21,30 muzik i(.Bl' P 
(dans k ~ 'eu ~,,ll> T-0 · - l}Cf: Necip Aşkı11• l ıcr~ 
ıııfizigi, (ince saz lıcyetl • l{nrııc:ıar JOfwnn Sıraussu d 

11J11nsl~ 
faslı), 20 Ai:ıns, meteoroloji lıal'"rle- müzikli fantezi, 2:,3o (Cıl 
ri, ziraat borsası, (fiyat), 20,15 Türk J:ır - Pl.) 22,45 nıuzıı. lcfİ' 
müziği, Okuyanlar: .Kuri H:ılil Poy- 45.24 Son aj:ıns ıı:ıbcr 
r:ız, Radife Nc}·dik, Ç:ılnnlar: \'ecihe, program, d8 Şu karşınızda süt sağan 'kadın, 

Rakitiyovski kolhozunun süt sa
ğıcısı Yek aterina Frobvanın ta 

Aktris Bojko: 

Bu vaziyetten canı sıkılan ihti
yar Saveliç: 

- İnsan kadın kısmına akıl er
diremez ki, dedi. Sinema artisti 
zannedersin ,altından kolhozcu çı
kar!. 

'.'.:ağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmar 

ı Şerdfettin apartımanı. 

ri, zir:ı:ıt borsnsı, (flynt), 20,15 Türk 
miiziği, Oku)"nnlar: Sem:ılıa t Ozdcn· 
<;e<;, l\lnhmul Karınd:ış, Çnlanlnr: Ye· 
cihe, Heşal Erer, Ccwlel Kozan, 1 -
\ltuni zade rast cedit pcşrcYi, 2 -

ncşnl, Refik, Fersan, Fahire Fersan, 8. k d n kar 
1 - Benli lla!'ian nğn, - rnst peşrevi, 1 r a J 
2 - Dede • rost lrnrnc\', 3 - Dede rıyor 
r:ıst makamınılnn münleh:ıp ş:ırkıl:ır, a . ·rı ~ 

Refik Fersnn • .M:ıhur şarkı: Bir neşe 4 - Benli lln'ian nı:t:ı - Hast sııc senın- Erzurum \'İlayetıl11• & - tyi keşfettin ,dedi .. Ta ken· 
liisiyim !. • 

Semenovna sözüne devam etti: 
- Doğrusu ben birdenbire tanı· 

yamamıştım .. Çünkü saçların ta-

Bir kaç da'ldka sonra rejisör 
yeniden haykırdı: 

Film, tahmin edildiğinden de 
iyi çevrildi. 

yarat, 3 - Giriftzen Asım - Sııziniık 

sarkı, Çaldırıp \"algıyı, 4 - C~riflzcıı 

.\sıın - l\Gnlili hicnzkl'ır şarkı, Göy· 
ıı!iınii lı:ışka, 5 - Griftzcn Ao;ıııı Tak· 

' ' ı: R f ' I l" ·1· '· t k . ..,tıı\ ısı, .> - ~ ı .' · ers.an - :ınuur o sı· sının Süvgelik tl~ • b ! 
mi, c; - S:ıl:ıh:ıdclın Pınnr - Akşnm, T nk -ı l{alıl cl,ı<I' 
i - S:ıliih:ıddin Pııı:ır ::Sc J:clcn var o o og U • üsl'ii -.Al 
ne Jıahl'r, 8 - :\lııstara :\:ıfiı - t'nıid· l stanbula gelerek bil sJfl'_M - Haydi bakalım, başlıycruz !. 
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- Kabahatin hepsini bana 
yüklemeniz doğru olmaz.. Mu· 
kavemet edemedimse bunun el· 
bette bir sebebi .clacak .• 

- Bak bunu sormayı unut· 
tum .. Sana ne yaptı?. 

- Ellerimi ve ayaklarımı sı

"kıca bağlad: .. Daha dün sabahtı 
ki ihtiyar kesti ipleri. 

İskala Brino, ne yapacağını 

bilmeden, kalktı .. Bir yere git
mek istiyordu? Ner~ye? işte bu
nu bilmiyordu. 

Yürüyemedi. Bir yere çöktü .. 
Bir müdpet dal~ın kaldı. Ha· 
diseler kencisini o kadar yor
muştu ki ker.di.,,inden geçti . 

Diğe rtaraftan J uana da dü· 
§Ünü yordu. 

Sabahın saat beşine doğru İs. 
kala Brino uyandı .. Mırıldandı: 

- Uyuyup k.ılmışım galil:a .. 
Bir r .. -ıt ka.dar .. 

Juana cevap ver.li: 
- Ne bir saati.. Artık sal>:>h 

oluyor. 
tskala Brino, J uana:ıın ken

disini uyandırmayı§'"' Sandri
gcnun uzaklaş p gitmesini te· 
min için yaptığını sandı. 

Genç kadının hazırladığı ye
meği acele yedi.. Sonra hiç bir 
!ey olmamı§ gibi ıefkatle kucak 
ladı: 

- Bu fellketten, hepimizden 
çok senin müteessir oLduğu:ıa 

emınım.. Dü~ün ki ben senin 
çok sadık bir erkek kardeşinim .. 
Biyankayı tekrar ele geçirmek 
için her şeyi yapacağım.. Fakat 
beni dinle ... Bu sefil adam, la
yık olm3dığı halde senin kalbini 
çaldı.. Onu ele geçirdiğim za
man sırf seni düşünerek öldür
miyeceğim .. 

Juana titriyerek cevap 
di: 

ver· 

- Teşekkür ederim .. Sen ha
kikaten bir kardeşsin ... 

Is'kala Brino u~klaşıyordu .. , 
Hayvanını bıraktığı hana geldi... 
Hanın lokantasına girdi, bir 
masaya oturdu. 

ı~ecek bir şey istedi.. Düş:i· 

nüyordu. Bu sırada gözüne bir 
gölge ilişti.. Bu gölgeyi, bu 
çehreyi tanıycrdu.. Titredi ve 
mırıldandı: 

- Jiyanto 1 Onun burada ne 
i~i var? 

Iskala Brinonun, Jiyanto de. 
diği bu adam, arabayı l:ura;a 
getirmek için gemicinin gönder
diği küçük bir gemiciydi. 

Avluda lokanta sahibiyle gö· 
rüşüyordu. 

tskala Brino yalnız lo'kantacr· 
run vePdiği cevabı işitebildi: 

- Ala! Burada da rahat edeı 
ve yeımk yeyebilirsin .. 

Jiyanto cevap verdi: 
- Te§ekkür ederim. Fakat 

Ruscadan -
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Den buraya, şu gördüğünilz a· 
rabayla katırı getirip bırakmıya 
ve ücretim olan bir eküyü almıya 
geldim .. 

- Al öyleyse eküyü .. Merak 
etme arabayla hayvanı istc.diğin 
yere göndertirim .. 

Genç gemici l::kantacıyı se. 
lamladıktan sonra dişleri ara
sından bir &-:mici şarkısı söyli
yere!< uzaklaştı .. 

Bir kaç dakika sonra da ls· 
kala Brino borcunu ödiyerek 
dışarıya ç ktı.. Alelacele atına 

atladı. Jiyantonun gittiği yola 
koyuldu .. 

Yüz adım ilerlemişti ki genç 
gemiciyi önünde gördü. Genç 
gemici 'kanal istikametinde yü
rüyordu. Yirmi iki yaşlarında 

~ncak görünüyo~du. İskala Bri· 
no onu çok eskiden tanırdı. 

O zaman g~milerde moço va
z~frsini görür..:ü .. Bug:in konu
~ lanlardan haydutlarla Vene· 
<lik limanı gemicileri arasınaa 

l!ir rol oynandığını sezer gibi 
clmuştu. 

Z ndandan kaçtığı gi.inden
beri, onu, ilk dera görüyordu .. 
Mester kasabasından tamamiyle 
uzaklaştıkları bir sırada gemici· 
ye yaklaştı: 

- Vay Jiyanto burada ne 
rıe yapıyorsun? .. diye sordu. 

1 
.Gen~ gemici kendisine hitap 

edenin İskala Erino oltluğunu 
anlayınca: 

- Sen misin? diye cevap 
verdi .Az kaldı, seni bu si} ah 
clbisenle tanıyamıyacaktım .. 
l\lesterde yapılacak bir işim var. 
dı. Yaptım, şinv.li Venediğe dö-
nJyorum. 

- Den <le öyle .. 
Jiranto memnun bir halele ba

ğ rdı: 
- O halde güzel bir yol arka· 

daşlığı yapac2ğız .. 
iskala Brino cevap verdi: 
- Hem yj.irür, hem 'kcnu~u-

ruz .. 
iskala Brino, atından indi. O-

nu yedeğe alarak Jiyantonun 
yanında yürümiyc başladı. 

-36-

ALTIN ÇAPA 
Iskala Brino, genç gemicinin 

arkasından giderken verilmiş 

bir karan ve ümidi yo~tu .. Yal
nız onun gemiciler arasında 

bulunduğunu biliyordu. 
Sandrigonun çetesi tarafın

dan kendisine isyan edildikten 
sonra V enedikte bir melce ara
mak mecburiyetinde bulundu
ğunu ve Jiyantonun, Sandrigo
yu görmesi ihtimali bu)unduğu· 
nu dü§ünüyordu. 

O, lafı açmıya lüzum görme. 
elen bizzat Jiyantonun meseleyi 
açtığını gördü .• 

macılık yapmış \'C pıııı!P ~ 
ğullarmdan Nuri 'fO J{:t~ 
imalfıtında çaltşn;ıŞ· a ;ıe ~ 
Jiüseyinin kızı Fatııl ,.,,_~ 

}\lll"" 
nevvcr Erzurumda ··ıc~·r.t 
11 liı ··1 ··, bunun ıı a omu~ ~ 

\'er ihtiyar anasını i; ,-e 
rakarak lstanbula geı:: 
kapıda 1; tiçükaya<;O!~~ıııd' 
de kasap Osman So J11İ; ,-e • 
maralı C\"de yerlt; :ıJl'lı;tıf. 
• "uriyi aramağa b3şlnbCri~ 

Ç.ok uzun zamanda e,ıer. 
bulaouy::ın Münev·,·~,. ~ 
luk sovadı almış. ço ~ ıı • ııv 

olmuş. fakat karde~ 
vazgeçmemiştir. .. cı:ıt 

!'.Iatbaamıza rnunı 0ıd"" 
dm karde<:inin nerede :ı ~ 
!enlerin i; aniyet ~~; ctf.1 
haber ,·cnnelerin ırı 

Yeni eserler -----SteP1e cıı 
Birinci ba ·kıc:.ınedın :>e;t 

men tükenen ve .~ tııf1lfı 
Mustafa ?\ihat Oı~ il1 ı-ı> 
çcye çevrilen Gor/ıı!I d:t• ~ 
rinin 2 inci baskısı al't' 
kitabevinın çıkarrı~-.,ıeıl _ı 

. Jtfltv-' ;J ~ ''Dıinya mıelıarrır~ .;g,ı~ 
lcr serisinin 3 ünc0• i>;e 
tişar etmiştir. 'fa'ı"ı;;;ı 

'1'8 v ~" 
bll ef\ !~ 

Ana!ol Frm!sın ·dıtl' • 
serinin Nasuhı B~> ~ 
yapılan tcrcümesı F ~ı ··P 
nin çıkarmakta old~,,1c/ı f 
lıarrirlcritıdetı tere; i!lt~;' 
birinci kitabı olar te1' JJ:f. 
Kısa bir zamanda • <#~' 
bile kalmıyan bu 1}irrııt' 
nin, hu defa gen~ bask'st 
tarafından ikinc~ ı 
tır. Tavsiye edenZ -



~ ~CfJr A, __ _ 
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A F E R M ü S H ı• E K E R 1• tesiri kat'i, alımı koJay en iyi :nüshiJ şekeridir. BiJiimum ec-

~t>E:NIZBANK 
~aııurı 
a0, .k~rın ka!kış gün ve saatleri 

ı ın 'k lalkacak cı flnundan 6/ Şubata kadar 
~ .. )9 saati Y~purJarm isimleri, kalkış gün 
,~hat~rı ve kalkacakları rıhtımlar. 

- Salı 12 de (Ta.rı), PCJ"§embe 12 de (Ak. 

'h :u)' Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtmıw-
lltllla an. '-..t -dca11ıamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 

fu lnıa- :p e (Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 
~~ ~·Salt ve perşembe 9.30 da (Uğur). Top_ 

a hattına ane rıhtımın dan. 
~ ; lit!r gün 9 da (Marakaz) vapuru siste. 
' 13

1 vapurlar~an biri. Cumartesi ayrıca 
hattına _!O da (Trnk). Tophane rıhtımından. 

('l'r Pazartesi, ç;al'§amba ve cuma 8.15 de 
~ Ve ak)• ayrıca çarşamba 20 de (I{onyn) 
~, !'ıh cumartesi 20 de (Anafarta). Tophane 

ı.... l'laıılil tınıından. 
~htttı a ~~alı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane 
·~ h ııa _ p rnından. 

' attına, _ a~ 9 da {Tayyar). Tophane rıhtımından. 
atır• lS d l'§amba 15 de (Mersin), Cumartesi 

' 

at hav~ e <Bartın). Sirkeci rıhtımından 
w11.a-pa l . htt da zar 11 de ( zmir). Galata rıhtımın. 

bna n. 
-Saı 

~ti f z~O da (Dumlupınar), cuma 10 da (Er_ 
lıl:rkı:ılar: > · Sirkeci nhtımmdan. 
eı-~ 

'teı J E: nizba.nk binası 42497 
er, s·a.raköy Röprüb~ı '42362 

::::::::~lllİİIİİl~.k:ec:i~Y~o~ıc1u•s•a•lo•n•u ....... 2.2•7•40 ...... 

~~~~~~~. 

"ODEON 
enı çakan fevkalAde 

, ~? od pi Aklar 
O~? 1 eon Fasıl heyeti 

~ - l:l~am faslı • Meyledip aban aldın 
1'. ~?o I{ .. .. liıcaı faslı • Her zahmı ciğer 

~68 uçuk Melahat 
~.. {} : i!caz .. §arkı - Ak§ama erken beklerim. 

' ~?Q rtiİpl .. Gül 
~69 u F adinıe ve Fa dik 

~.. = Halk şarkısı - lstanbul yolunda 
' ~?o~ 0rtii J~alk şarkısı - Pınar senin sağ yanında 

<i?Q P u Hanife 
\ - Halk şarkısı • Uzun pantalonlu oğlan 

' ~?o~ J.f~ ~ liaik şarkısı - Demir orak 
c;67 'Yet Duygulu 

- ~ havası - Trabzon yalı boyu 
- karadeniz taka türküsü 

b l'or1< 
Qij~Ü k liav~ Kurumu 

hbördun Pıyangosu 
-ıQ cu ke • 

~ ıı.:dtı!( ııı .. ~de: 11 Şubat 939 dadır. 
~t~il>~ı'°tı l>a 1 lhlye 50,000 liradır 

"""f ~ .. ı ş ta : 15 b. · 't \>" e (~O b" ın, 12 hın, 10 bin liralık 
tdır .. , 111 \1e 1 O bin) liralık iki adet 

zanelerde bulunur. 

Askerlik yol<lamasına 
davet 

w 

Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar idarelerinin 
Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

Kartal Askerlik şubesinden: 
1 - 310·330 (dahil) doğumlu yer· 

li ,.e yabancı lhtiynt eratın askerlik 
kanununa göre senelik ~ okl:ımalnrı 
nşnlhıla!,i gıınlerde sanı 9 dan 12 ye 
kadar şubede y:ıpılacuğmdan bu erat 
nürus kliğıll:ırile bizzat şubeye sc· 
Jeecklcrdir. 

Battaniye, yatak Ye yatak çarşatları, yastıklar ve yorganlar 

her nevi ~ofrn takımlarının binlerce çcşltledni 

Sulttınhıımnm Burşa Pazarı Ha. .. an Hüsııildo görmeden 

başka yerden almaYIJlız. Telr.fon 20025 

2 - Bu defa yapılacak ihtiyat ernt 
~·okl.ırıınsınıı geldiklerine dnir elle· 
rindcki nüfus kı"ığıtl:ırında kn:rıt bu
lunnıı.rıı n 310-330 (dahil> doğuınlu
l ratıı memuriyet V"eren ny:ı lılzrneti
nc alanlarla hunları gösterilen gün
lerde ~ okl:ım:ıya gcinclermiyen ma
kam, müessese, ve rnnl sahiplerinin 

KATRAN HAKKI 
Hakfkt Katran .Pastilleri, henı 
cıgaro.uan vazgeçirir, hem ök
sürükleri kökUnden keser. 

1 
ccza.r:ı \'arııtırıl:ıcnklnrı. 

3 - Yokl:ırnn günleri; 
Kartal kasabasmm clojjıınılu ihtiyat 
eraluıın yoklaması: 

310:320 (dnhil) 6,7,14 şuhnt 
312:325 (dahil) 18,24,25 şubat 
326:330 (dahil) 4,7,10 şub:ıt 
Kıırldo{jnıu, Emirli, I\ıırna, Balla-

1 iNHiSARLAR 
Cin.si Mikdarı 

&nzin 40000 kilo 
Motörin 95000 ,, 

,. 24000 ,, 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı % 7,5 te. Teslim mahallı Eksiltmenin 
Kr. Santim Li. Kr. Li. Kr. Şekli Saati 

20,80 8320.- 624.- Kabataş A. Kapalı 15.-
7.- 6650.- 498.75 ,, ve Cibali ,, 15.30 
7.- 1680. 126.- İzmir Fnb. Açık 16.-

canı dojjunılı ilıliyal eralınm yokla· 
ması: 

310:320 (dahil) 8 şuh:ıt 
321 :325 (dnhill 18,24,25 şubat 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul te~kilatnuz için 95.000 kilo 
ve lzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin §arlnameleri mucibince ayrı ayn hiznlarında ya· 
zıh usullerle satm alınacaktır. 

326:330 (dahil) 4,7,10 mart 
Kurköy, Samanclra, Sarıoa:i, l'uşn, 

köy, Biiyiikbnkkalın doğumlıı ilıliuat 2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda göeterilmi5tir. 

ernfırıın uoklaması: 

310:320 (dahil) 
321 :325 (dahil) 
326 :330 (dahil) 

9 şubat 
23 şubat 

l mart 

3 - Eksiltme 6-2-939 tarihine ra.stlıylln Pazartesi günü hizalarında. yazılı saatlerde Kaba. 
ı.aşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız ola ra.k her gün sözU geçen 3\lbeden alınabilir. 

Penclikin doğıınılu ihliyul eratınw 
uol;lamnsı: 

310:320 (dahil)· 10 şubat 
:i21 :325 (tlııhill 22 şubat 
320:330 (dohil) 3,13 mart 
Maltepe dogumlu llıtlyal eratmın 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek istey.enlerin mühUrlU teklif mektubunu kanun! vesaik ile % 7.5 
güvenme parası makbuzu veya. banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha. 
le saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi açık ekeiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin ve milnakn.sa için ta}in e. 
dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte komisyona. gelmeleri ilin olwwr. (420) 

yoklaması: 

310:32D (dnhil) 
321 :3'.!5 (dahil) 
326 :330 (dahil) 

11 şubat 
20 şulı:ıl 

2,9 mnrt 
Dolayba, l'ayalar, Şıhlr doğumlu 

i/ıliyat eratının yoklaması: 

310:320 (dahil) 13 şubat 
321 :325 (dahil) 21 şubat 
326:330 (clııhil) 27 şubat 
Yen/karye, J(iiriik Yalı, IJaşıbüyiiJ.:, 

i·akacık, Sovcınlı dojjunılu ihtiyat C· 

ralımn yoklaması : 
310:320 (clahil) 
321 :325 (dnhil) 
32 :330 (dahil) 

1~ şubııt 

17 şuhal 
6 mart ' 'e 

Ayrıca 8 nınrt sDnll Yakacık ile 
Soğanlık, 

F:m Birinci sınır operatör ::::. 

~ Dr. CAFER TAYYAR !i 
~ Paris Tıp faküllesl mezunu. :: •c •• i· Umuınt Ye sinir, dlmıılt cerrahisi:: 
H ve (akdın Doğum) millehassısı i~ 
i! Erkek n kadın ameliyatları, cli-H 
H mnğ, ve estetik: (yilı Laruşııklu·El 

Y 
ğu, meme karın sarkıklığı veii 
çirkinlik) nınelivotları. U 

:ı Hcrgün sabahlar~ B 
:! Muayene 8 den 10 a kadar .Mec-5 
ii cancn, Beyoğlu Parrnakkapı Ru-5 
1 melihan No. ı . E 
c:ı::m::::::::::::::::ıı::nım!!!!:mmcl!!•-•I 

Yavuz Sezen ~ .. Dr. suphi Şenses ~~ 

1
1 dra1 yolları hastalıkları 

Diplom Terzi mütehassısı 
Hakiki tek ko_sı~mlük lngillz lrn- Beyoğlu Yıldız sineması kar-

mnşlarımız gelmıştır. - 1 IS Beyoğlu şısmda Lekler apartıman. Fa-
ı:a~mak~rıpı Gayret Apt. 1'iirk Foto kirlere para<;ız. Tel. 4~924 
Evı fütunde. -

GöZ HEKiMi 

Dr. Murad Rami Aydm 
TakfJm - Talimhane, Tarla· 
haır caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

1 
DOKTOR - OPERATOR 

Hamdi Hako 
Pazardan ba~ka hergün 14 den 

1 
19 za kadar Bakırköy Osmanl1 

bankası apat. ~o. 5 

Or. Necaettin Atasagun 
S:ıbnhları 8.30 a kndar; nkşam

lnrı 17 den !IOnrn LAieii Tayyare 
Ap. Daire 2; No.17 de hastalarını 
kabul eder. (Telefon: 23953) 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klotl Farer 
sokak N-:>. 8. 10. öğleden son 

ra 3 ten 7 ye kadar. 

Askeri Müze Müdürlüğünden · : 
Askeri Müze Bayramın birinci günU kapalı diğer günleri a. 

çıkbr. (801) (643) 

Aksarayda lnebey mahallesinin 
Valde camii sokağında 61 inci ada
da 1707 harita numaralı nrsa arka 
smdR. 4 metre l1izlll arsa. 
Aksruııyda. 1nebey mahallesinin 
Valdo camii sokağında 61 inci ada· 
da 1977 harita numaralı arsanın ar· 

Bir metresinin Sahası llk 
muhammen bedeli teminatı 

5,00 29,60 11,10 

kasında 2,80 metre yüzlü arsa 2,50 86.92 16,30 
Yukarda semti, S!lhası yazılı bulunan arsalar ayn ayrı satılmak 

Uzere açık arttırma mUddeti 6_2-939 pazartesi gUnUne uzntılmııstır. 

Şartnameleri Levazrm mUdürlUğUnde görülebilir. lstC'klilcr hizal:ı.nnda 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilf' beraber yukarıda yazılı 

günde saat H buçukta Daimi encümende bulunmahdırlar. (521) (B.) 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli % 7,5 temi. Eksiltmenin 

Lira Kr. nat Li. Krş. Şekli saati 

Dekovil maL 3 kalem sif H. Paşa 4600.- 345.- açık 14 
zem esi 

Muh. Mürekkep 2200 kilo 
ve Vernik 

2190.-164.25 ,, 14,30 

Baskül (100 ki) l adet sif 800.- 60.- " 15 

Eczayı tıbbiye 75 kalem 643.- 48.23 " 15,30 
1 - Cinsleriyle miktarları yukarıda. yazılı malzeme açık ek· 

siltme usuliyle sabn almacakttt. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat te&ninatla.n himla. 

nnda göaterilmlgtir. 
W - Eksiltme 16-2-939 tarihine rastlıyan pe11JCmbe gi.inU 

hizalarında yazılı saatlerde Kabat:&§ta Levazım ve MUbayaat şu. 

besindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gUn sözU ge. 

çen şubeden alınabilir. 
V - Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek isteyen firma.. 

nın fiatsız tekliflerini. verecekleri malzemenin profillerini, de • 

tay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İn· 
hisarlar Umum MUdürlUğü Tuz fen §Ubesine vermeleri ve eksilt. 
meye girebilmek için tekliflerinin kabulünü mutazammın bir ve. 

sika almaları lazımdır. (625) 

. oe·vJet Demiryo11an v~.: Li~anları · 
~ · işletm~ Umum · idaresi -il~nları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile cinsle
ri ve eksiltme gün ve saatleri aı;ağıda ait olduğu listesi hizasm. 
da yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı n;Tı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarnda jdare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvak. 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
ni gUn eksiltme saatinden bir eaat evveline kadar komisyon re.. 
isliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir v~ 
Eskişehirde !dare mağazalarında. dağıtılmaktadır. (651) 

Liste Mikdarı ve muhammen muvakkat eksiltme 
No. sı cinsi bedeli teminatı gilnU saati 

Adet beher adedi 

1 11025 Kayın makas 
traversi. 500 Kr. 4006,25 L.) 

2 3195 ,, .. 420 ,, 1006,42 .• ) 
3 6608 Kayın köprü ) 

traversi. 320 
" 

1585.92 ., ) 
4 24892 Kayın cari ) 15/2/93915,30 

hat traversi HO " 2613,66 ,, > çarvnmba 
5 14280 ,. 

" 215 " 2302.65 " ) 
6 5929 •• " 175 .. ns,1s ,, > 
7. 5880 ,, 

" 255 ,, 1]24.55 " ) 
8 60410 .. .. 185 ,, 6837,93 " } 
9 12771 ,, 

" 215 ,, 2059,32 " ) 
10 26333 ,. 

" 175 ,, 3456,21 " ) 
11 93317 ., .. 245 " 12681,33 ,, ) 
12 70000 .. " 225 ,, 9125,00 " ) 16/2/939 15,30 
13 38500 ,, 

" 
175 ., 4618.75 .. ) perşembe 

14 12271 kayın dar 150 " 1380,49 ., ) 
hat ) 

J5 9289 ,, ,. 150 " 10~5.0l " >. 
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Teneke kutularda 
kaşe lgopan 

Grip n neı.lenln, romatizma, bq ,.o diş ağnlannın en tesirli 11&. 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan daima terkip ·re tetılrinl mu. 
hafaza eder. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kuruştur. 

1 Dcabında günde 3 - 4 
kaşe allnablllr 

• • 

Hafif bir UşUtme hazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

Saf alin ahnız 
GRiP - NEZLE • BAŞ ve DIŞ ve 
IVJtUn ağrıları derhal l!flÇlrlr. 

p•• ı\LMAN VAOA VAPILARAK 41111• 

300 Defa Çalmakla Bozulmadığı • 
1 t 1 crllbe ile sabit ol2q 

R 
TORKÇE GRAMOFON PLAKLAR( 

Meınlekctimizin tanınmıı okuyucularının muvaffakıyetle oku • 
duklan en gUzel şarkıları yalnız P O L Y D O R plakların· 

f--. da bulacaksınız, Gramofonculardan ısrarla isteyiniz, 

, 
Oo 

oı 
o 

f'"fa·tThTri b lr ı< aç hı 1 sıı ... n ı 

fevkalAde ışıQıyla öder 

KRfPTOt'J" ğazlle doldUrülmCJş Ofan 6U 

harikulade ıa111bal_ann emsaJsiz ~jvası 

vardır. 

1 - -
TenvlratınTzı yenf T~GSRAl'il KRTPTöi\J 

J~mbaıar:• kullanmak suretj.le as.d!e~tiriniz, 

llJNG 

- ~ 1-

BOURLA BiRADERLER 1STANSLI1 

~'" ANKARA. it: 

p- Saç Bakımı -• 
Güzelliğin en birinci~~_ 

Petrol Nizam 

S O M E R B A N t< p' 
Birleşik Pam'uk ipliği Dokuma fabrikaları Müessesesinde; 

Bukırküy ve Kayseri fabrikalarımız kaput bezlerinin salış fiyatları aşağıda göstetil
11111 

Bu riyutlnr ~:ıbrik:ıcl:ı teslim Ye pqin tediye şnrlile muteberdir. 
llir balyadan eksik sntışlnrda fiyatlara % 2 ıammolunur. 

KAYSERl FABRt KASI MAMULATI 
Tip: H Anahtar marka 75 s:ınlim bezin 36 metrelik topu 
Tip: 1' Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 

Kepekleri ve l!laç dökUlmesinl B A K 1 R K ö Y F A B R 1 K A S 1 M A M U L A T 1 S 
tedavi eden tesiri milcerreb blı Tip: 9 K:ırt:ıl m:ırkn 86 anlim bezin 36 metrelik topu 67 

5 11Açtır Tip: 9 Kıırtal marka 90 nntlm bezin 36 metrelik topu 70 

l.ı·-------.:ı!v•••••• Ambald) ve nakli11e ücreti müıterl11..e aittir• p 


