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• • 
r Hatay 

devlet re ısı 
Reisicumhurumuza 

tebrik telgrafı 
çekti 

l' \nkara, 5 (A.A.) - Hatay reisi 
aHur Sökmen ile Rei icumhur I· n. 

donu ara ında su telgraflar teati e· 
mı tir. 

Sa>ın general ismet lnönil 
Ctmılıurrcisi 

ANKARA 

Büyük Türk milletine ümıt ve 
~d~t bahşeden mukaddes şahsiye 
bllıizın ) eni ) ılım kutiularken mü 

<irek el erinızden ôper, tazimatlan 
ını sunanın. 

T. Sokmcn 
Eks lans TaJfur Sokmc11 

Hatay reisi 
ANTAKY\ 

Veni ) ıl müna ebeli) le \ aki teb· 
rı' \e l m nnıle.ınıze te ekkür ede· 
rıın. ~ 

lsm t 1/\ O. O 

A.hb:ıs Hilmi paşa 

Ankara, 3 (A.A.) - Şehrimize 
g rn. o an bık Mı ır Hidi\ i aite 

:bba Hı mi pa a bugun reisicum· 
Ur tarafından kabul buyrulmu.;lar 

dır. 

Ereğli fac·asının tafsilat ı 
Kurtulanlar 
anlatıyorlar 
Millet vapurundan başka Ereğlide 

bir yelkenh de battı, iki tayfası boğuldu 

Tarahn~n J aılııılar<lnn i' i lı:-ıc;f:ıne<l" ••• 

Günlerdenberi hepimizi derin 
bir mateme boğan Ereğli faciası

nın bütün tafsilatını dün öğren· 

mek kabil olmuştur. Telefon ve 

telgraf hatları tamir edilmediği vasımpaşada bı·r fiacı·a henüz muhabere edilememiş- ft ,~ 
se de, dün fırt na sırasında Ereg-
li limanında bulunan gemilerdeki 

kaptan ve tayfalar.dan bir kısmı B 1• 1• ş 11 ,· k 8 r s 1 k 
~:ı;ı:·~:n:ş~~~:e;;~~: .. ~·n~: r ~ ' ı ı n a y n a .. 
tün fecaati, kazaya uğrayan ge- nası nı, baldızını bıçakladı Mikrin hali ve 18 vatandaşın a. 
cıkıl ölumiyle biten Millet vapu-

~::~a~~~'!~::;:~n~: tafsilat al Kadınlardan ikisinin yarası ağır, carih kaçtt 
M i.ıthiş fırtınada sırf limanu. iyi Dün oğle üzeri Ka ımpa~ada, bir I\ Ichmet Ali 12 senedenberi ~ a· \ a~mağa ba lamıştır. \} ni zaman-

b ·r ye rinde demirlemiş oldugu maha le}e heyecanlı dakikalaqaşa· Cİ}e iminde bir kadınla e\lidır. da mahkeme}e miıracaat ed rck bo
iç'n kurtulan Demirhisar m~törlü tan bir aile facia ı olmuş, bir adam Fakat kan koca e\lcndıkleri zaman anma da\a ı açmı tır. Mahkeme 
gem"si ile, Deniz bank n Çanaoı:J.al\! karı le, ka) ımalde ini ve baldızı- danberi biribirlerile geçinememekte- bundan 15 gtin kadar ev\ el nıh )ct-

1\Iillet \ nr mı mürctı bat ından vapuru dun öglcden sonra limanı· ru bıçakla )aralamı,tır. dirler. Bundan )edi ay evvel .. raci- enmi~ \e kan kocayı a}ırdıktan 

kurtulıınlardnıı gih erte lostromosu mıza gelmişletdir. lHldi ;enin sebebi aile gcçim:ıizli- ye Kurtuluşta mezarlık } anında o- .;onra Mehmet Ali) i nafaka öd<'me-
.Ahmct Bu vapurlar.dan alınan maHL ğidir. Bu yüzden üç kadını birden turduklan e\i terkederek, baba mm e mahkCım etmi,tir. 

------------- ---------- - - mattan Millet vapurunun 18 ki- kanlar içinde yere eren de Dolma- Ka ımpa ada Sinanpac:a mahalle- işte bu vazi)et Mehmet Ali}i fe-
~ r 8 n s 1 z Baş ve k 11in1 n Hey ya tı a l I isinden başka, gene ayni limanda bahçe gazhane inde çalışan Mehmet sinde birlik sokağında 8 nwnaralı na halde kızdırmağa kafi gel mis \ e 

batan bir yelkenlinin de iki tayfa- Ali adında bir ameledir. evine )erlesmiş \e koca mdan ayrı dun bah kan mm oturdu u e\e 

Dal Irab hududundaki sı boğulduğu öğrenilmi tir. elen 1 ızgın k bir ha) li munaka-
Mıllet vapuru nasıl battı ? Amerika Cu m hur r e isinin mesajı : adan sonra bı gım çekerek e\'\e-

istihkamları tettiş etti 
va~;im~::::; k:~::~~l. M~~:i v~: rr a a r r u z 1 a r -. d 
purunun gözleri önünae nasıl bat· 
tığını şöyle anlatmakt2dır: 

r 

• 

"- Pazar günü akşamı Ereğli li-
manı dahilin.de vapurların vaziyeti 

O.- Devamı 8 incide 

Anadoluda 

fırhnası 
ka r 

Şi ındi silaha müracaattan 
propağanda ile başhyor 

evvel sonra firar eden 
Mehmet A i) i tutmak mümkün o
lamamıştır. l: arahlar derhal imdad 

~ Dcı:amı 8 incide 

llab" istanılıı I'rıınsız müst~mlckesi Cihufi limanmclan bir manzara ... 

J Cabe , 4 (A.A.) - Başvekil Da

adye, Gabese gelmiş \e general Ber 

~0nne ile Gabes Kaidi tarafından 
ar ılanmıştır. 
.Daladye, büyük bir resmi geçit 

Se) rettıkten sonra, Tunus istihka 

mat rnıntaka mı \'e Libya hududu-

11\ln Majinot hattını gezmiştir. Ge· 

rıt re mine Hccinsüvar kıtalar, Se
negal ni ancı kıtaları, Tunus alay-
larınd . an ma da bırçok ta_r} areler 

\e tanklar işfrak etm·~tir. Öğleden 
sonra Dalad) e, Lıbya hududuna 

n yakın ka aba olan Bengardanea 

gidecektir. 

ordu 
23 Şubatta sadakat 

yemini edecek 
Moskova, 4 ( \ .\ .) - T as ajan-

ının bildirdiğine gore yüksek Sov

yet divanı kızılordunun yemin et 

me::ıine karar Yermiştir. Iler asker, 

şahsen ) azı ile ) emin edecektir. 

Bolu ile münakalat kesildi 

Ortaköyde 15 evi su 
bastı 

Memleketin muhtelif mıntaka
an nda karakış büyük şiddetilc 
ievam etmektedir. Bilhassa Orta 
Anadoluda kış en büyük hızını 

~östcrmcktedir. 
Ankaradan nlınan malllmata 

ciÖre, civarda fasılasız kar yağ
maktadır. 

_.. Devamı 8 incide 

Kırklarel i nden getirilen 
Bulgarlar 

Dünkü konvansiyonclle zabıta 

muhafazasında şehrimize getirilen 

V inglon, " (A.A.) - İki mec. 
lisın miıme ıller meclisi bınasında 
dtin akdetmiş olduğu içtimada saat 
13 tc okun n mesajda B. Ruzvelt 
cvvc a sulhün temin cdilm miş ol · 
du ~una ve a kcri \•c iktısadi harple. 
rin Bir!C' ık Am rika. rı h r taraftan 
tchdıt etmckl bulunduğuna i nret 
etmiştir. 

Bı:lgarlar hakkında Emniyet mü- Amcril.ıı Cumlıurrebi Ruz,·cıt 
dürü Sadeddin Alı:a bir arkadaşı--
mıza şunları söylemiştir: Ruzvelt, Ameı ika milletlerinin L 

"- Bunlar, Kırklarelinde mu- deal birliğinden ve aralarında cari 
hakemcleri cereyan ederken cum- olan sulh ve mütekabil hürmetler • 
mıştır. Ka a \ e kıymetli e\ rak lnır- den dolayı memnuni) etini izhar ct
görülen lüzum üzerine muhakeme- mi tir. 
!erine 1zmirde devam edilecek o-I Amerika. R<'i.sicumh~~: bu sul -
lan 6 Bulgardır. Suçlarının nev'i hu ve bu ıd ah her turlu taarruza 
muhakeme sonunda anlaşılacak- kar ı müdafaa edcc0ğini söylemek -
tır.,, 1 tedir. Maamnfih mü arünilcyh, bu 

~-------------------------- -------- harek tin Amerika Cumhuriyetleri. 

U.. . ç a y l ı k yo k 1 a m a 1 a r ,· ç ı· n :h~~;~~~~:~ d~~=e 7:ı;~:.~:~a~ 
z mmun <'tmed.~ini H"ve e)lemi tir. 

b • k 
1 

d Ru v it, ~ ııl muharebelerin ta -

ır anu.n layihası hazır an ı :::t.~ .. :m·,~z=~~~.m~:~: 
Layihaya göre maaş sahipleri nüfus tezkerelerine yapı lacak meşruhat ile 

yoklamasız ayhklarmı alabileceklerdir Bugünkü sayımız 
Tediyat bir kaç gün içinde yapı lacaktır yeni 

usulün martta tatbik o l unacağı anlaşıllyor 41 ~ 
Sayfadır aııs-- l azı.ıı 2 mcide 

olduğunu, çUnkti "taarruzun evelce 
olduğundan daha geniş bir şümulU 
ve daha sliratll olduğunu,, bc)an 
C'tıniş ve demiştir ki: 

"- Şunu öğr ndik ki, taarruz, 
askeri muhasemntn girişilmeden çok 

zaman evvel propaganda, para 
sa) esinde yapılan nüfuz, hüs _ 
nliniyet sahibi insanlar arasındaki 
rnbıtalan gevşetmek, batıl akidele _ 
re kuvvet vermek ve nifaka teş' ik 
eylemek şeklinde ba0lamnkt:ı.dır.,, 

Ruzvelt, mutaarnz üzennd" yapı. 
laeak harpten ga;> ri birçok taz) ik 
\"asıtaları mevcut olduğuna işaret 

etmiştir. 

Nihayet Ruzvelt, diktatörlük ta· 
raftarlarma şu suretle cevap veı -
miştir: 

- Diktatörlük, Amerikan mille -
tinin hiçbir zaman ödeycmiyecc wi 

( Deuamı 5 incide) 

Mısır 
silahlanıyor 

Fransaya top 
sipariş i verdi 

o· azısı 4 ıincitdc) 

Selanik anlaşmasi 
BüJ ük Millet 

Meclisinde tasdik 
edil dl 

Har· İJ e \'el.ili Şiıl rii 

OF'" l azısı 

HABER' in 

'""' 

1939 Senesi ve yıl dönümJ ıçın 
büyük miikafatlı 

hazır·a1 Jı 

Gözler Müsabakası 
Ta'fFslO~{Ç:olfl) D 11 ~ Ölf\1 C D 
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AsAulık 

Büyük bir harp, her memleket 
için y kıfİl olacak 

Müstakbel bir harbin deh~etinden bahsolunurken bunun har. 
beden milletin bütçesine getireceği zarar da dalına ileri sürülmek
tedir. Bir Fransız askeri muharriri, böyle bir harbin neye malola... 
cağını gösteren bir hesap yapmaktadır. 

Geçen eylül sonlarmda A lTUpa büyük bir harbe girmek telılikesi
oi gösterdJ. Avnıpanm başına böyle bir feliket açmak tehdidini göste~ 
renlerin bu !ıarekctlerinde tereddüt etmelerine birçok şeyler il.mil ol _ 
ıuuştur. l'akat, bunlar arasında. harbin kimseye kir temin etmlyeceği 
düBilncesinln de bUyilk bir rolü bnlunduğunu kabul etmek hiç de gayri 
makul sayılamaz. 

lllmıektep talebeleri için nııılıtelif }'erlerde açılmasına karar veri· 
len barındırma odalarından üçü dün faaliyete geçmiştir. Şimdilik açı· 

lan odalar, Falih on üçüncü,, Kasmıpaşa dokuzuncu ve Eyüp otuz al· 
tmcı ilkmekteplerindedir. Bir tecrübe olarak ba§lanılan bu iş ileride 
daha ziyade genişletilecektir. 

Barındırma odalarında her haf ta ders müazkereleri, mQsamereler, 
salon oyunları ve gezintiler yapılacaktır. Odalarda çocukların oku}•abi· 
leceği kitaplardan mürekkep bir de kütüphane tesis edilmektedir. 

Bugünkü harplerin bir gün zarfında. bile, muharebe eden taraflara 
ne kadar büyük masrafa malolduğu artık kimsenin D!CÇbulü değildir. 

Halbuki, za.mannnızdald harplerde bir ikJ hafta zarfında J<at'i bir netico 
almak kahil dcğilclir. Onun için, muhtemel bir harp uzun müddet devam 
edecektir. Bu da, harbe giren !erin, galip gelseler bile, ne büyük bir za
rarla c:ıka.caklarmı hcsabetmemJze lmfldlr. 

Barındırma odalarından bütün ilkmekteplerdeki işçi oe amele ço
cukları istifade edebileceklerdir. Buralara devam edecek çocuklara gün
de iki defa sıcak yemek verilecek ve mutat ders saatlerinden sonra 6,30 
dan yediye kadar odalar faaliyette bulunacaktır. 

Barındırma odaTım ile, an~leri, babaları i>tede beride çalışan ftr 
kir çocukları başıboş sokaklarda gezmekten kurtulmuş olacaklardır. 
Ayni zamanda ilkmekteplerde muhtar talebeler hakkında da bir yar 
d1m projesi hazırlanmaktadır. Maarif müdüriyeti yardıma muhtaç ta· 
lebelerin miktarını tesbit etmektedir 

ispanya harbi her memleket için, ders alınacak bir tecrübe tcskll 
etmektedir. Orada, muha.s:ıraların a3•l:ı.rca siirdUğünü, bir §ehrin, sur. 
lan civarına kadar vanldığı halde iki senedJr a.lmamadığmı, orduların 
ne uzun çarpışmalara mecbur olduğunu gö r.!:" ·nız. 

Da.ha uzak bir tarihe incrctk umumi baıi~en alınan neticelere t 1 

ka.ca.k ohı.rsak büyük bir harbin bugün ne demek olacağını daha İJi ar 
lanz. Bugün, umumi harp '\iis'a.tinde bir muharebe olacak olursa b.H 

rak eden ınemleketıo.r, bundan 20 sene C\~·elldoden beş, altı mi~'; :ın 
1ıa fazla zararJa çıluu:-.a.kla.rdır. Çünkü, son yirıni sene zarfmda L .J ~ , 1 

Avrupa devletlerinin parala.n bu nisbettc düşmüş ,.0 ha.tineler bes, ahı 
misli fakirle:iıniştir. ~ Uç ayhk yoklamalar için 

Umumi harpte bir tek muharebe., ttğl mane\'i lmV\·et cihetinden ~k b ı• r k a n u n 1 aA y ı• h a s 1 h az 1 r 1 a n d 1 
de saı:ıolunan en fazla cephane mik büyük bir yardmıcrdcr. 
dan ıtlbarile Fransız ordusunun 1 Fakat tanklann da top~u ktt\'"\'et-
1917 nlsa.nmdaki Drun yohı hücumu teri yerine geçeceğln1 ve onlann va LAyihaya göre maaş sahipleri nUfus tezkerelerine yapılacak meşruhat ile 
basta gelmektedir. Beşlnci ve altıncı zifeslni tamamile Üzerlerine ala.bJle. yoklam8SIZ ayhkl&rlOI alabİIBC8klerdir 
ordular bu muharebeye hazırlan • ceklerini düşünmek bü ilk bl hata 

makiçin!SOınilyonaltmfrn.nksar- oıur. ~ r Tediyat bir kaç gün içinde yapdacakhr yeni 
fedll~ştl. 1 Görüyoruz ki hücumlarda yolu 

20 agus~s 1917 de, Verdanda, a.çmak vazifesi esas itibarile yine , .. tJ f tb• k 1 ""' J 1 
girişilen hucumdan en~Ud bombar. f topça kuwetlerinin üzerindedir. Bu USU Un m ar a a 1 Q un acagı an aşı ıyor 
dımanda 40 bin ton cephane sarfe- gün, hücumda.n e\•vel topçu ateşilr Zat maaşları yoklamaları müna· olup olmadığını yılda iki kere a- ·.ıal mildilrltiklerinin meşrubata 
dllmişfu ki bunun nıasrafı 280 mil. yapılan "haZll'hk,, harek&tmı kısa sebetiyle vaki olan. §l'kayetleri Ma. raştırmadıT. tabi tutu!an nüfus tezkelereleri bu 
yon altın franktır. 26 cylüJ 1918 de- kesmek bir kaide olarak kabul ediJ- Iiye Vekiletin'.n dikkat nazarına a- Bundan müstağ~i kalmamaz. .:iheti gösterdiği için art k bu mil· 
ki Şampanya hücumu da 40 bin ton mlş olmakla beraber, bu bombardı- tarak yeni ve daha salim usuller Fakat bugilnkü yoklama ıe]t;lleri :Jaı:ebetle bir yoklamaya lüzum 
cephane yani 280 mllyon altın fraıı- man yaron giin bf1e sürse, yine sar. konulması etrafında tetkiklerde :evkaladc müşkülatı ve şik&yetle· ·,almamış olur. 
ga malolmoıJtıır. fedilecek mühimmat m1Jı:dan bayii bulunduğunu yazmıştık. Maliye ri muclb vaziyettedir. Mektep idzrelerinin ve devlet 

Bu hesaplara göre bugün aynı ıse. fazla olacaktır. • 1 Vekaleti tetkiklerini ikmal ederek Bunun sureti kat'iyede balloltın· dairelerinin de dikkatine vazolu. 
klldekl büyük bir hücumun masrafı Bütün bunlara bir de karşı taraf bir kanun layihası hazırlamıştır. ması l~ımdı .. Binlerce vatandaşı nacak nilfua tezkereleri, maaşın 
en aşağı ve .hiç mUbal5.ğa.sız 1 mil- tayyarelerinin hikwnlannı katmak Malı'.\m olduğu üzere yoklama, lgilendlren -bir *°1esal~ellr. :BllhaS! :l..e&llibff.iDI ınucib iıh1'l!1 zilhuru 
yar frank (60 milyon lira kadar) laznndcr. Flllıa.kika, topçu ateşi ne tekaüd kanununun muktezası ola- sa yetim, dul ve mütekaid gibi h.ılinc1e c.ralarca icap eden meş. 
olacaktır. Unutmayın ki bu, yalmz beraber yapılan bu ağır lJcrleyişte rak yapılmaktadır. Binaenaleyh daha çok kendi işlerini takipten ruhata ta"bi tutulacağına göre, ar
blr tek hücıunon cephane masrafı _ 1 düşman tayyareleri ordunun bllhas- yeni yoklama usulüne ait olan ıa.. bile aciz olabileceklere aid bir iş- tık bir yoklamaya lüzum kalmamı~ 
dır. Ordunun diğer masrafları ve 1 Ra taşeslne büyük blr man1 teşkif yiha, tekaüd kanununun buna mil· dir. Vekaletin bu müdahalesi çok :>lur • 
ma.Jzcmest bu hesaptan hariçtir. ! edecektir. G. de GolJemıy tcdair maddelerinin değiştirilme· yerindedir. Bu suretle yoklama 'kaldrnlmı§ 

Binaenaleyh, büyük bir lıat"P her sini mucip olacaktır. Maliye Ve. Gazeteniz, zat maa§aln müna· ve daha salim, daha eSctslı, çok ko· 
memleket lçbı bir yı1nm olacak Ve y eşi 1 köy kaleti bu layihayı, tekaüd kanu- sebetiyle vaki neşriyatiyle bu SI- :ay bir Usul konulmuş Olur. 
gıı.Iip gelen dedet bile harpten if - nuna zeyil mahiyetinde hazırla- ruf hal'ka büylik bir hizmette bu. Kanun layihasının, tekaüd ka. 
Ih ~tmiş bir vaziyette çıkacaktır. hava meydan 1 mıştır. lunınuştur. Neşriyatımzı alakaylc:. nunun:ın yoklamaya a!d maddele-
Bugün hangi memleket böyle bir 11. d b" Layiha meclise verilecektir. takip ettim. Gösteıdiğiniz ncksan rinin tadiline taallfik ettiği cihet-
tehilkeyc girişebilir? mO ern lr hava İStaS· Evvelce bu mevzu üzerindek: lar doğrudur. Yoklamalann tenki- le bir ek halinde olması pek tabii· 

llüsta.kbel bir harpte bir ordunon yonu hal"ıne getı'r"ı•ecak neşriyaturuz sırasında yoklama u.. dinde yerden göke kadar hakkınız dir.,, 
lıa"l"rla'!lacam en IJUyW• mu ... '-'""t, S Y 1n b. k •-•- Z ·~ • .,. • ,, ... uıa sullerinde şikayeti mucip nokta- var a ız ır no ta 5<UJYC1". at 
karşı tnralm hudatiarmda 4--'-ki.m Devlet Havayolları idaresinin, I ı ld - "b · · naaşı sahı'pleri 1'rı"nde mahkQmı' _ 

...u arın ne er o ugunu tasn etmıs B"lh !~ a • ı · · h ·· ::ıı: 
ettlgn hatlar olac-•.4-. hava meydanlarımızın sıi"asiyk • ı assa u: ı are icl.mır erım er uç -~ıc ve '-·nlan önlemek ı"dn akla gele da b" d kıll .. 1 ill vet· \tıbarile maaq hakkından mah 

modern bir şekilde inşası için bir 1.11.1 ~ ay ır a ama ı muş c e so • 
bilen tedbirleri yazmıştık. k kl · 1 · · ı d" 1 'i"um olacaklar mevcut ise bunlar Onun için, bu geçilmez istllıkim

ıar karşısında. bir ordunun düşüne _ 
ceği eey, bonlan h:ıvadan aşmak 

olacaktır. 

Bu suretle, dilşma.nm hndnt boyu 
lstihl•amlar arkasmda lldncl derece
de cepheleri hava kuvvetleri tara _ 
fmdan bombardmıan edUeceL.-tlr. 

proğram hazırlamakta olduğunu ·an yo ama ış erının nası uze -
Hazırlanan kanun layihas na il b"l -· h k dak" · dl da böyle Lır mahkumiyetin r.ıku evvelce yazmıştık. t e ı ecegı a m ı ır§a arınız. 

göre zat maa"-ları sahipleri bizzat d · d d' unda gene nüfus tezkerelerine ya-
Öğrc:ndiğ~mize göre, bu pr.cğ- >S a yerın e ır. muamelelerini takip ve maaşlarım p lacak meşruhat ile tesbit ve te· 

ramm Yeşilköy hava meydanına Maliye Vekaletinin bugiln ha· mı'n olunaca'--. 
vize ve tahsil vaziyetinde bulun. ~"" ait olan kısmı önümüzdeki . ilkba- ıırladığı kanun layihasına göre, duklart ta'kdirde resimli nüfus İkametgah meselesi mühim ol. 

harda tat'bik edilecektir. Yapıla. gösterdiğiniz noktalar hemen he-tezkerelerini göstermekle iktifa madtğı: için yo'klamalarda bu cihe-
c;ık muazzam inşaatla Yeşilköyde men aynen tatbik olunacak de -edeceklerdir. te ehemmiyet verilmiyecektir. 
en modern ve her türlü techizat me'ktir , Fakat, tayyarenin rolü mahdut Haber aldığımıza göre kanun 
hr.vi bir hava meydanı vüıcuda ge Malmüdürlükleri bu nüfus tez- Evlenme i~leri, nüfus tezkerele. ' 

n, Fransız ha.va ordusu kumandan
larından General Maginel'in dediği 
gibi "tayyare esas itibarile t-Opçu a
teşini tahdit edebilir, fakat ne onun 
yeriae geçeblHr, ne de üstüne çıka. 
bilir.,, 

Binaenaleyh, hücnınlardan evve1kl 
bombardmıanlann tamamile tayya
reler t.anı.!mdan yapılmasını ve bu 
ha.l·a bombardımanlarmm daha faz_ 
la uzatılmasını istemeyiz. Tayyare 
ancak, ordunun karadan llerleylşine 
havadan refakat edebilir ve rolü sa-
dece onun ıı.t~ino yardım etmek \'e 
toplar durduğu zaman onla.nn yeri· 
ne bombardımana geçmektir. 

Esasen, harbin masraf cihetinden 
de tayyareleri birinci safa sürmek 
tchHkcUdir. Çünkü., bütün mükem
meliyeti Jıalz bir bombadıma.n tay -
ya.resi en aşağı bir milyon franktır 
I..i, böyle bir tayyarenin lllt safta 
tehliheyc maruz bıra.lnlttıası doğru 

olmaz. 
Tayya.rcnln topun yerine geçemL 

yeceğinl görüyonz. 
Diğer taraftan, ordunun hücumda 

dlğer bir yanllnncısı olan tanMarm 
da rolleri nıahdrıttnr. Tank ,.o diğer 
zırhlı muharebe \·asıtaları, gercl; 
ateş cihetinden, gerek askere yalnız 
olmadrj!T lıfsslnl vererek temin et -

~ layihas~. bu devrede çıka:ı.c ve 
tirilecektir. kerelerine, zat maaşının yetim ve rine yapılacak meşruhat ile tam rnart üç aylıklarında yeni usul tat-

Yeni tesisatla Yeşilköy alan· ya dul ve yahut müteI:aid olduğu· ve kat'i bir emn:yet altma alrnmış bik olunacaktır. 
yukarıdan aşağı beton bir pistle na ve maaş1n:n derecesine göre olur • Maliye Vekaleti tetkikleri sıra
örtülecektir. Bu suretle tayyare- meşruhat verecektir. Bu meşru· Evlenme memurları nüfus tez - smda malmü.lürlilıklerinin ve aıa.. 
teri fena havalarda büyük müşkü hata göre evlenme daireleri, evlen k::relerin:le yetim veya dul kay<lmı ';adarların da noktai nazarlarım 
lata uğrayan, tekerleklerin çamur- :ne işlerlııde yapılan muameleden gördükten sonra muamelesini ik· almış bulunmakta:lır. 
tara batmasını intaç eden vaziyet .. 'tialmüdürlüklerini ha'berdar ede. mal sırasında ait olduğu mal mü- Ayrıca maaş yerlerinde gişe ve 
tamamiyle ortadan kalkacaktır. cekler ve bu suretle evlenenlerin dü.rlüğilne de tebliğ ederek kanu. memur miktarı çoğa!tılarak maaş 

Diğer taraftan hava meydanınm maaşı kesilecektir • nun bu husustaki ~ayıtlan temin sahiplerinin kısa bir zaman içinde 
yanında büyük · benzin tankları Yalnız zat maa§larr sahiplerin- ~dilmiş olacaktır. maaşlarını almaları temin oluna· 
kurulacaktır • Jen bizzat maaş alamıyacak .elan· Zat maaşları sahipleri bizzat caktır • 
Meydanın etrafı gece uçuşların l:ır mutad ver:hile notediklerce :ı: maaşlarını alacakları cihetle ölilm 

da meydam işaret ve tayyareler· ~anzim olunacak vekaletnameler Edirne asfalt yolu vukuatı artık bir mesele teşkil ct-
ikaz edecek şekilde ış .klandırıla- ve yoklamalarla maaş atabilecek-

1 1 d
. mez. 

caıchr. er ır. Yaşların yirmi beşe gelip gel· 
Ayrıca Yeşilköy alarumn hava Bu münasebetle maliyecilerimiz 

taarruzların.dan masun kalması den biri ile görüştük. Diyor ki: 
için de tertibat alrnacaktır. ''--- Yoklamalardan istenilen 

"Kültür Bakanhğ1. . 
Bundan sonra kullamJm -

ması bil1mldi 
Ankara, 5 (Hususi) - Maarif 

ıeka!eti, teşkilatına yaptı611 bir ta· 
-nim:ie bundan böyle kültür bakan· 
lığı tabiri yerine Maarif velrfüeti ta· 
·)irinin kullamlmasm1 bildim1iştir 

Vekalet daire!erinin adlan da teş· 
'dlat kanunund<ı yazılı olduğu ~eldi 
de kullanılacaktır. 

şey, her şeyden önce vlüm, evlen. 
me ve 25 yaşını doldurma gibi 
u.aaş n sukutunu mucip bir hal 

mediği cihetine gelince, zaten 

lr ©> IFB to lft a fFnHC al 

Süpl\lır91e 
mOJlht3rDn 

İstanbul - Edirne asfaltı üzerin 
de, Büyükçekmecede Devebağır

tan yokuşu ortasında asfalt yol 
miltemadiycn sel basmasından do-
1ayı harap oluyor, v ~ seyrüsefer 
mşklilata uğruyordu. Burada yol 
biraz daha aşağı alınarak tadil e
dilm! ş tir. 

,/ 

Ufak para 
buhranı 

Yeni paraları halkm 
saklamasından mı 

doğuyor ? 
Ay baş·ndan itibaren tedavtil 

mevkiinde kaldırılmış olan bronı: 
yüz paralıklar ile beş kurutluklaC 
ve nikel kuruşluklar p:yasada bii' 
yük bir ufakl k buhranı doğur 

mu~tur. Ticari sahada olduğu ka.ı 

dar nakil vasıtalarmda da. bilyi.\l' 
bir ufak para buhranı hüküm ııiit• 
mektedir. Bunun için bir kmd 
esnafın el'an - çaresiz ·bu yüz pa.
ralıklar, beş kuruş ve kuruşları 
kabul etmek mecburiyetinde kal• 

dığı görülmektedir. 
Bunların '6ir ııene müddetle 

Cumhuriyet Merkez Ban'ka.larmda 
değiştirilebilmesi mümkün oldlt 
ğu için §imdilik bu vaziyete kat' 
laıulmaktadır • 

Cumhuriyet Merkez Bankası, 

piyasadan ne kadar br.cnz be§ ktl"' 
ruşluklarla yüz paralık ve nikel 
kırk para! k kaldırıldı ise ayni m11' 
tarda yeni beş kuruşlukıarla kırlC 
paralığı çı'karmış bulunmaktadır. 

Bu böyle= olduğu halde ortay• 
çıkını~ olan buhranın, sadece hal• 
km yeni paralan biriktirmek gii>l 
an'anevi ve garip bir itiyadındaJJ 
ıleri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bir de yiiz paralıklann ufak pa"' 
ralar içinde mühim bir rolü olduğıl 
için bunların kalkışının bir tesiı.'. 
yapmış olduğu zan.ıalunmaktadıt• 

Maamafih yüz paralıklar bundaJı 

sonra bir daha ihdas olunacak de· 
ğildir, 

Sahte diploma 
suçluları 

iki genç hapse mahk0111 
oldu 

Dün ağır ceza mahkemesinde ~ 
!<ate değer bir dava göriilmü§ ve bif 
lise diplomasını başkasının adına 
tahrif eden bir gençle bu diplomay'I 
!rnllanan biri mahhilın olmu§lardıı'• 
Bunlar Kadıköyünde Talimhane 
meydanında 36 numarada oturaJl 
Hüseyin Taşdelenle Zonguldaklı 
Salim oğlu Bahaeddindir. 

lddiaya göre, Hüseyin Bursa er' 
~ek lisesinden çıkan Kfunilin dip!O" 
masmı çalmış ve üstündeki fotot 
rafı değiştirerek Muhiddin isminde 
birinin resmini koymuş ve bunda1l 
başka gene Antalya lisesinden ıne· 
zun Enverin de diplomasını ayni 
vaziyetle tahrif etmiş ve Baha~
jinin namına yapmıştır. Bahaeddifl 
bu diploma ile Yedek Subay okultı" 
na girerek bir müddet devam etmi( 
tir. 

Mahkeme Hüseyİni üç sene on ai 
yirmi beş gün hapse mahkOm etnıit 
ve sahte diploma kullanan Bahaed' 
dini de iki sene hapisle cezalandı!."' 

mıştır. 
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Kıgnıet 

birJnıek 

l\. I\'.'.\!ET lıilııa·k, hep kıymet 
}le hil~kten bah~edi~ orl:ır. 
d 'lleaı lıcrgün ) a lıir sohbet ura~ıns;• l':t bir g,ızl'fe ıııı:ıl,:ılcsinılc şo)lc 
s· Z~rle kaıışıfaş1) or<unuz: "lıerl,e
k•.n kıymcılinı tr liı ı ctml'!i.. in· 
1 arua u, Öle~ ini lıerikiııi hor .görnıck
l:n ne ~ık:u'I hihikiS la·r insanııı 
GaDlığıı111 nınştırıp lıal,kını Hrıncli! ... 
:nı:lcr l'tac!irşinns olınalı ... ,f.ılan şair 

;aıtınınaz \İi'.flcr mi) :ız11115'?zarar yok, 
i _an işe ('l'\ ~ clü o ı, .. lamış. Hunun 
~ın ıılkışlamnt. • a deAcr. Hilıneın 
ı. anııi rctm:uıı~nın kilı:ıpları artık o· 
:tı:ıllnınuyornıuış; ehemmiyeti yok, za
h anıll\!J ı hal) li göz) aşı ıHı\.türrııü), 
n llıııın iı:::in oıı u ııntılnııl nlırn 'e adı-

1 daiı:ııa yadcdcliın... II:ıni lıiraz 
iayr L l .. .. 1 b c etseler, 'ı ın uç ) uz ı:ı rıı ış l: €'Uıtü için üc ) üz altmış lıcş lıii
tcl k nıl:ını. icat edip ilıtif:ıllcr tertip 
ii ec~ıcr. Sonra ela hir giinc it.işer, 

Cer kişi sığdırınıağn kalkarlar. 

'd Biraz da .kı~ met hilıniyelim, dalııı 
l:ı~~ru~u kıymetin kıyme!ini lıilelinı. 
k~l'Ük ııılam!lora hürmet mi? Pc
hı. llr.ıı biiyil:k adamlara ibadete dahi 
t azırım. F:ılcrıt seçelim. Öyle her lıa
.11:1rnıza gclcın ölıniı5 'eya diri şaire, 
~~rn .. ı:dauıınıı hill ük diyecek olur.sak 
d uyuı;lü~ün bir manası kalmaz. Bir 

!!rece farkı gözetmek !ıizım<lır. Yok
~~ "ltlıinlcrl Jrnrıştırmaktan, orla lı:ıl· 
kı hlr Ş~irln de ::\edim kadar, Fuzuli 
.tdar ~h~nıv;il eti olduğu z:ı ıııııııı u-
~ı·~ lgQ, hgı;~ g • ·~'1Jblo·~ı.;..ı'iot'<~"' 
cdılemez. ~sıl bu~iık al :ıml::ı.rn borç-
lı.ı olduğumuz hürmeti göstermek i<;in 
l.iır:ıikleri blr tar:ıfa lıır:ıkmasını, hat· 
la büsbütün unulm:ısını hilmcliJ iz. 

llöyJc hiç durmadan kıymeti lıili
tıe~k; takdir ile, lıayr:ııılıkl ı anıla· 
ta]c adamlar icat etmenin çok büyiık 
h~r 'thzuru olnbilir: nihayet öliile-
>-ı..,. ~ k d' • . 1 i "•ız yaş:ım:ıga; ·en mıızı on ::ır:ı 

~a.re E»Urtmeğc başlarız. "Sen o lıü· 
~Ulc adamın söl lediklcrinc lıakma. 
h cr:i oıwn eserindeki fikirler, bizim 
r tıalınkü fikirlerimize uygun değil; 
alcat sen onun iddi:ıl:ırın:ı değil, bil· 

ltıenı hangi meziyetlerine itibar ede• 
Celc · ) sı~ ... ,, Dile ko~y! o aılamın me~zi· 
tı etıer~ne, bir nen kahraman oldugu
l a. daır siilUJtL'lr dolusu yazılı:ır yazı• 
tı~Cak ; onun hakkında şu ateşli de-

llen cinsten nutuklar söyleneçek, 
iene de onun fikirlerine ehemmiyet 
~CtlJmiyecrk ... O halt.le lıülün o :y:ız
rtkıa:ı yazıların, söyledikleri sözle· 

n hır: bir kıymeti olmadığıııa k:ın:ı· 
:~ 8etil'mi~ler; :roksa onların <la le· 
oır· . 
~ 1 olmasından; sevmedikleri, bu· 

~Utık!i düşüncelerimize uygun olmı
l ;ın fikirlerin yayılmasından korkar
l~dı. "Ş:ın,, olsun diye yazıp süylü· 
i rtıır ,.c söz gibi yazının dn hiç lıir 
e'l. l_ıırakmaksızın UC:llP gideceğinden 
krnıııJcr. JJal,ları tla var. Şair: "Daki 
d?l:ın lıu kubbede bir hoş seda imiş,, 
01'lor, Onlar, satlalarının hiç de ho' 
tıı nıadı~ını lıildiklcri için h:ıki kal-

} nsıııa inık:11ı olmııılığını du Jıiliyor ar ,.. . 1 itl:ı • •\e fll,irlerine ınanı)or ar, ne 
Uh:ılıbctleriııc, ne de nefretlerine ... 

Xe r:l •· ı ·· ı · "J' ·· J • 

···························-························································· .. -········ 
1lDr 

lnanahm mı, inanmayahm mı 1 
Şüphe yok ki dünkü gazct~Jerde, tnklfhanedo geçen rnk'a.· 

nm mahkeme huzurundaki safahatını okumuşsunuzdur. Garip, 
garip olduğu kadar da. üzerinde ısrarla. durulması icap eden bir 
\':tka. 

Bir <'inayet oluyor. Taammüden birini öldürmekten suı,:lu 

Dursun Atmaca isminde biri, mahkum l(uruçaylı Bekir! öldürü. 
yo:-. Sebep: l\uruı,:aylı Bekirin, eroin tiraretin~ mani olcl•ı~ u, ih. 
ba.rile eroinlerinin 'laklı bulunduğu yerdm ı;ıkar~ıldığı ve tal:c'Ja_ 
ta. girişildiği ka.naatlle Dursunıın Atmaraya hücumu .. . 

İşin en garip tarafı şahltlrrdcn birinin ifa.desi ... Bir gazete, 
bu ifade safhasını sütunlarına şu sahrlarla geçiriyor: "Şahitler -
den Hasan ifa.:.lc verirken, salouda gülü~meler cluyuluyordu. ('ün. 
kü bu boyuna csr:ı.rkeşliğindcn, eroinman olduğundan dC'm nırup: 

"- Ben <~:. 't;:ıd:ı:·rm, d:ılma dal~ada! Di:·:-. rri'> tnrafımlan 

sorguyla sılw;ıtırılmca işin içcrsindcn sıyrılıp çıkmıya :rcıteniyor. 
du. Arada bir de: 

"- Eh, ne yapayım? Te\ ldfhanC'cle eroin fabrikası vardır. 

Ben de bulup bulup içiyorum. Derdim başımdan aşl<m, neyleyiru, 
mede! ! ıliye durduğu yerde sallanıyordu . ., 

İşt<', bir ifade saflı~sı ki insan, mahl<C'me salonunda ~iilüşnıe
Ier yerine gö:ı:~·a~ları bekliyor. 

Acm:ı.ral< bir hal... llakim huzurunda, kendinden geçmiş bir 
eroin sarhoşu ... Ilu şahit seı·bcst bir adam değil. Jandamı.aların 

ta.k:ın·üdii altında doğrudan do~ru~·a tevkifhaneden getirilmiş biri. 
lfokilmtC'n sarhoşsa - ki deli cleğilsc sarhoşluf;unıı. inanmaldan 
başka ı,:arc yoktur • l•afasmı tCYkifha:ıede yapmıştır. 

nı.ı nokta yukarıda <la sö~kı!iı;imiz ı;ibi üzerinde durulacak 
noktaların en önde gelenidir. 

Tcvkifh:ı.netle yaralama.. Te\"kifhancdc cinayet ... Üstelik sar_ 
ha::; sahidin ifadesine göre tevldfha.ncde eroin ... 

Eu Yaka., eroin mücadelesine hariçte olduğu kadar te\'ldfha,ne 
de de ~iıi5ilmcsinin doğru olacağı kanaatini uyandırıyor. 

Zaptıra.pt altında bulunduğuna inanmak Jcadar tabii bir tıey 
bulunmayan bir müessesede eroinle mücadelede mu,·affakıyet 

elde cdil<'mcsin ... İnanılacak fıt'Y dt-ğil ... İnanalon mı? İnanmıya . 
lmı mı? R. ··----·········-···-·········· .................................. -.......................... . 

Harem ağaları cemiyeti 
topiamyor kongresi 

Cemiyetin zümrevi bir mahiyet 
arzefmesi kanuna aykırı oldu-
ğundan vaziyet düzeltilecek 

Kirpikleri döken sürmeler, mide bozan rujlar 
ltnyatçılıkta ihtikar ve halkın maddi ve sıhhi 

noktalar · var mı ? zararını 
• 

mucıp 
"Saman altından su yürlit -1 t:öktüklerini söylediler. Kendi- iş mahiyetinde olan parfümeri 

mek,, tabirine uygur. işlerden! le~·ine verci~im cevap, biz bil - eczacıların salılhiyeti mesleki • 
biri, ıtriyatçılıktır. l\e.clir, nenin mıyoruzdaıı ıbaret oldu.,, yesi içine de girmez. !lil.ç malıL 
nesidir bilinmiyen lıu iş, kim- Kirpikleri döken sürmelerin yetinde mlistahzarlar değildir.,, 
yager olmıyan alıp satıcıları L piyasa.d:ı satılmasını biraz ga- Maahaza biz ıtriyatçıların şi· 

çin de meçhul bir mesele lıalin- rıp buluyoruz. llunların şiddet. k~yetinden önce halkın kirpik· 
eledir. le kontrol edilmeleri lüzumu !erini, gözlerini, midelerini, diş. 

Bunların halkla farkları ku- ıasıl oluyor demektir. !erini ve niharet derilerini, gli_ 

tularr, etil.etleri tanımaları, fi. Rujlara gelince, son moda zelliklerini tehlikeye sokan bir 
yat tayin edip tezgahtarlık ya - n.:lfım olduğu üzere ıııandarlıı takım ne oldukları malum bu -
pabilmeleridir. Bir de çeşit çc. rcugidir. Ilu hnsu.;t., da yine lunmıyan parfümeri mevaddının 
ı;;i t isim !eri czbcrliyebilmekten . trira tçrlardan biri diyor ki: derhal bir kontrol ve eleme -
b:ıı-. .. ttir. "H.ujların eıı,·aı çoktur. llir ye Ul.bi tutulmasını düşUnUyo • 

Bir ıtriyatçı bize diyor ki nevi \'ar ki geco ışıl\. altında ruz. 
"Altı yedi senedir bu mcslel• _ sfor gibi parlar. Bir nevi \'ar Bir de yUzdc nisbeti yarıdan 

U lıaftal:ırca çıkmaz, bıazılan 

yirmi dört saat dayanınruz. Bazı 
!arı dişleri boyar, lıazıla:rt dü -
lCÜH.ll'. fienkler arasında büyük 

içiıtdcy;ın. II eıı üz esanslarm ne 
olduğunu ü,::rcncmecliğiın gibi 
rujlar, kremle:· ve slirmclerin 

de nasıl kompozc edildiklerini 
bir türlü anhyamadrm. Bir ko iarklar ,·:ırclır. Mayinıtrak renk 
misyoncu gibi alıp satarım o li rujlar da geliyor. Çok koyu 

fazla olan ticareliu önUne geç_ 
mek için ele ya hu gibi işlere pa
zarlık kanunun teşmili ve~ahut 
da hlikfıınelçe fiyat tayini sure· 
tile hareket olun ınasın r lüzum. 
lu buluyoruz. Anlaşrldığıua gö 4 

bulan esc:.nslar bulunduğuna 

;öre perakende satışlardaki fi· 

yat tayinirJn yalnız esnafın 

kendi hesabına kaldığı görülil • 

yor. Bir yerde seksen kuru§a satı
lan herhangi bir şey diğer yer
de üç yüz kuru~a satılmakta • 
dır. 

Bunun için yine bir ıtriyatçı 
ile görüştük. Diyor ki: 

"Kadm teni, Istnn ıul gecesi 
gibi bir takım isimler var ki 
lıu ıılarla esansların herhangi 
lıir alakasını dUşilnmek glillinç 
olur. 

Esanslar Avrupadan gelir. 
Burada yapılmaz. A.Ieminyom 
kut.ular içinde kiloyla gelen e_ 
sımslar burada kar:ştırılır ve -
yahut saf olarak :)işelere, kap. 

laı-a lrnnup üzcrlcrine yeni bir 

.ntlır. 

Fakat bunların ela birçokla -

rınm dudaklara süriildUğiine . Hat ay Mi 111 
..,.öre sıhhat muzır olup olmadı-

.. 
mu-

" ın:n letkiki gerektir. daf aa 
Biz anl:ıınıroruz ve satryo • 

ruz. Yalmz dudak boyalarının 

Jrn.tlııılarıınızm mide bozukluk
l~rına sebep olduğnnılan şika· 

müsteşarı 
Ankaradaki temaslarım 

yeller duydum .. , 

ikmal ederek Hataya 
döndü 

Bugün piyasada ırnrfüıneri Ankara, 5 - Hatay dahiliye ve 
"Il yüksek fiyatla satılan lliks milli müdafaa müsteşarı İnayet 
!'.iYa meyanındadır. Ve pazarlık.sız :\Iursaloğlu dün akşamki Toros eks
satış kanununa tabi değildir. Bu, hal presile şehrimizden aynlmıştır. Mi· 
kın artık zaruri ihtiyaçları arasına safirimiz, Dahiliye \'ekili \'e Par
gi rnıiş bulunan pudra, stirme, ti genel sekreteri Refik Saydam ye 

ruj, esans, kolonya vesaire gibi. Genel kurmay ikinci reisi General 
~eylerde 1triyatç1lara. bUylik Asım Gündüz tarafından kabul e
k!r brrakmasıııa sebep o1uyor. dilmiştir. 

Bunların da fiyatlarının :fik- 1 t M sal ~l h · · d k l naye ur og u şe rımız e a 
se edilmesi rn.zımgeldlği gibi d v •• dd t f d dah"l' .. 

v ıgı mu e zar m a ı ıye mus-
sürme, ruj gibi göze, dudaga 

ad konur -ro piyasnya sürülür. 
Cumartesi günü şehrimizde şa-ı muştur, Tutulan isimler faz.la fiyat 

yanr dikkat bir toplantı yapılacak· Haremağaları Cemiyeti .de bu bulur. Bnıılarm saf olup ol -
tı~. Bu t~plantrya sahne olacak, mahiyette bir cemiyet halinde gö· mnclrğını anlamak :rn::ak kim -

sürülen şeylerin de gay;i sıl:ıht 
olup olmadıklarının clıenıi,·ctle 
araştırılması icap eder. 

Parmmeri işlerilc ul;r:ıgG ıı -
ıarın da şik~yetleri vardır. On. 
Jar da bu gibi mamulA.tııı ec7.a· 

nelerde satılmamasmı istem~ktcclir. 

teşarı Vehbi Demirel ye emniyet 

umum müdürü Şükrü ile görüşmüş· 
tür. Meclis reisi Abdülhalik Renda 
\'e lktisat vekili Hüsnü Çakır da 
misafirimizi kabul etmişlerdir. 

Dıvanyolunda 43 numaralı binada rüldüğünden cemiyet esas nizam- ya;er olmağa vabestedir. 
günlerdenberi bu itçi~ için ha- namesinin bu yeni esaslara göre Nihayet bir koku ve bir yağ· 
zırlık yapılmaktadır. . değişmesi icap etmektedir. İşte dır. Hafif olur, ağır olur, koku 

Saltanat devrinin, Afrıkadan öbürgün yapılacak toplantı bu çolc tutulur veya az sevilir. ler~ir ıtriyat toptançısı diyor ki: 
getirdiği ve erkeklikle alakalarını maksatla yapılacaktır. l 
feci bir vaziyette kestikten sonra 

Bunları tayin etmek kifidirve bizim "Bunlar ilAç değildir, ecza t c 

Turkl"yede l 5Q çeşı't işimiz bundan yukarı çıkamaz. ğildir. Lliks sils nesneleridir. 
sanki ibu zulmün bir mkafatı imiş ıtriyatçılık bir nevi moda i- Eczane ile ne alftkası var? 
gibi en yüksek mevkilere geçirip u··zum var sidir . il . i ·• · Onların satması biz.un ş erun • 
göğüslerini bin bir nişanla tezyin ~Iühim olan nokta bu değil _ ze mUhim mikyasta mliessir o-
ettiği haremağalarmdan bugün a_ Ankara, 4 .(Hususi) - Ziraat 

1
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Veka.leti bağcılığın inkişafını cır. Itriyat işin eki k1lr mu a { luyor. Hemen her yer e eczane 
r~mrzda pekazı kalmıştır. Ömür- kak ki çok yüksektir. Ye bugün ,-ardı1·. Eczaneler için ayrı bir' 
1 · · k · · h temin maksadiy:Je mevcut zirai 
erının son ısmınr geçıren .sıya Jstanbul ve Türkiye ıtriyat pi-
'kı b b h kl b" bölgelerde mevcut bUtün uzum ır n u a tsız çocu arının ır yasasına da hi't.kim olan I<'ran. 

de cemiyetleri vardır. çeşitlerinin kalite ve nevi itiba-
sız mamulatıdır. 

Evvelce ''Emektar Yardım Bir- riyle tesbitine başlanmıştır. Yapılan 
tetkiklerde Türkiyeye mahsus üzüm Asıl ehemmiyetli nokta, göz 

1lirmeleri ile dudak boyaları -liği,, ünvanını taşzyan bu cemiye· 
tin şimdi adı ''Haremağaları Tea
vün Yurdu,, dur. !şte cumartesi 
günkü toplantı bu birliğin Divan 
yolundaki merkezinde olacaktır. 

Yeni 3512 sayılı Cemiyetler Ka
nunu, cemiyetlerin zümrev1 bir 
mahiyet arzctmemesini şart koy· 

çeşitlerinin adedi yü elliyi geçtiği an 
laşılmt§Ur. Bu tizü.mlerden yemeklik 
şaraplık, kurutmaya elverişli ve 
ihraca yararanlar, ayrı ayrı tcs
bit edilecektir. Nakliye vasıta
larına yakın olan mıntakalarda 
bulunan Uzlimler ihraç tipi ola· 
rak ayrılıp ıslah edilecektir. 

Fransız Sefiri iyileşti 
Ankara, 4 (Hususi) - Bir Çek Sefiri Ayrılıyor 

mtidtlcttenberi rahatsız bulu - Ankara 4 (Hususi) - Çekse-
nan sabık Fransız sefiri Ponsot 1 fiti Doktor Faycer merkeze nak
iyileştiğinden yarın Parise ha - !edildiğinden yakında buradan 

reket edecektir. ayrılacaktır. 

dır. Sürmeler içinde daha faz_ 
la yerli sürmeler 1rnllanılmak· 
taclrr. (ruj) !ardan la yerlileri 
çoktur. 

Fakat bir takım slirmelerin 
kirpikleri döktli~i't görUlüyor. 

Itriyatçılardan di~er biri dl. 
yor ki: 

"Slirmelerin terki hini bilmi
yoruz. Biz satıyortız. Fakat biz. 
z~~ ben birçok şik[ıyetlere mut· 
lali oldum. Mlişterilerirnden ba. 

0

zıları su rınclerin ldrpiklerlni 

Talebenin nüfus 
tezkereleri 

Ankara, 4 (Hususi) - Maarif 
Yekaleti okullara kaydedilen 
talebenin nüfus hilvlyet cli:ıdan 
ıarmın talelıe dosyalarında snk· 
!anması usulli, yapılması nüfus 
hlivlyet clizdanlarının görlilme. 
sine bağlı bulunan işlerinin ge
ri kalmasını intaç etmekte bu
lunduğ\1 cihetle bundan böyle 
okullara girmek isteyen talebe
nin usulü dairesinde kayıtları 

yapıldıktan sonra nüfus hU,·lyet 
cüzdanlarının kendilerine iade

sini alakadarlara emretmiştir. 

Mursaloğlu hareketinden evvel 
"görüşmelerimden hissettiğim mem 
nuniyet çok büyüktür.,, demiştir. 

-0-

Ziraat kongresi 
murahhaslarından 

Avrupaya gönderilecekler 
Ankara. 4 (Hususi) - Kongre 

münasebetile gelen murahhaslar 
içinde çok kıymetli pratik fikirli 
mümessiller bulunmuştur. Bun • 
lar arasından seçilecek on beş ki
şinin bütün masrafları hükfunet. 
<;e verilmek şartile Avrupanm zi. 
raat ve ziraat sanatları şubelir'..,, 
nin tekamül ettiği mıntakala.rr.1. 
da seyahatler tertip edilecek, ken· 
dilcri istifade edilecek şekilde bi
rer eleman olarak yetiştirilecektir. 

--o-

Belediye Reisleri 
Ankara, 4 (Hususi) - Sivas 

belediye reisliğine Adilin, Kay. 
seriye IIayrullahın, seçilişi hak
kıııdaki karar Veldller Heyetin
ce tasdik edilmiştir. 

--o---
lı e Rııze soz crı 'ar: ,ugun ıız 

ı. 'lıııet lıilmczsck yı:ırın da bizim ' 
'lnıcliınizi lıilınczlcr!,. Asıl ıııak· 

~allar hunun nllındnu sırıtıyor. Ilü
kun istııdiklerl yarınl:ırını sigortaya 

Mevsim hastahkları 

. . - -~ 

ne ayaz dinleyip nefes aldırmaz biraz. Bu. 
na !,;aresaz olunamaz. 

yeni Danimarka Sefiri 
Ankara, 4 (Hususi) - Dani

marka Ankara elçlliğine Peter 
Duurlov tayin edilmi~tlr. Ya· 
kında gelecektir. 1 °l ınak: "iliz, kcnıliınizılen enelki-

eı·e lıiirınct ellik, onları :,Jkışlatlık; 
~tık bizim de hiirınct, alkış hel, le
]( ek hnkkımızılır.,, r.erçi ro-unıııı 
l O~a koca iddiaları rnrdır; r.ı: .. l İÇ· 
erıııtJcn iiyle pek de hir şey clmc-
dıkıc~· . . - l 1 . d • ını srzıyorl:ır , c otel en erı-

en Orh halli adamlar sec:iIJ oıılıırı 
flııkı • Jn ere çıkorn orl:11·. ) arın onlarla 
:r Ukal ese edilip kcnrlilcrinin de lıi· 
er l,ıYınct olduğu kabul crlilsin di~ e. 

Li~ı~ rııeı hilmck... pck:ıltı! kıymet 
tı ~hm,_ fakat ancak hıb iik kı~ mctlc
eı >ı~clıın. J\fiçüklcrine pek diki.at 

111~cgc ~clınnz; \iiııkii nih:.ıyl'l iıı~:ı
iö llfl.u el ı :ılır, ılarahr. asıl ılevlcri 

reıııez, nıılı~ amaz olur. 

Nıırnllcclı .1T.1Ç 

H ER kış, dünyada blr ne'1 aksrrtıcı 
gaz bomba.eı patlatarak girer. Bu· 

mı. grip deriz. Nezle, nevazil diyenler oldu. 
j:;ru gibi (İspanyol nezlesi) d("y1mler de 
,·ardlr. 

Bir zamanlar İspanyol nezlesi &lıp yü

rUmüş, bir_çok insanların burunlarından 

girip canlarını almıştı, ama, hamdolsun, 
İspanyada. nezle de cephelerdeki sükfınete 
karıştı. Dünyaya yayıla.maz oldu. 

Falmt şu yerli nezle her an burnumuzun 
ucundadır. Odun girmeden harimlmize so. 
kulur, kırar, döker, ez~r, öldürür. 

Bu kafi drğilmlş gibi tifo denilen men
hus <1ert ele kışla gelir. 

AHik:ıd:ırbrdıın sorarız: 

- ?o:e yapalun derler. Mc\'sim hastalı
ğıdır. 

Peki deriz, boynumuzu bükeriz, tevek. 
kül gösterip, kış mevsiminin defolup git
mesini bekleriz. 

Bahar gelir, bunınlarnnız !;l~ck kokula
rını almadan tıkanır, yine her c\·e güneır 
ten önce nezle, yahut ne,·azil 'cya medeni 
hii\·iyet ,.e adiyle grip girer, kırar döker, 

ezer, öldürür. 
Alakadarlar l'!orgulara cc,·ap Yerlrler: 
- Ne yaılalan, me\'slm hastalığıdır. 
Yaz gelir. Nezle, grip, zatürree, tifo alır 

yürür. 
Alakadıı.rlar yine söylerler: 
- 1\feyıo;im h:l.-.talığrdır. 

Anlaşıldı ya ey ah:ıli ! 
Tifo, grip, 1.atürrce denilen emraz 'lört 
m·slnıde <le yakamızdan ayrılmaz. Ne yaz 

Bizim bir t eklifimiz \'ar. Madem ki bu 
hastalıklar her me\"si:mdc (yaz nezlesi, ba
har nezlesi, kış nezlesi) gibi me,·slm adları 
ahp bizi azat etmez. O halde şu me' sbnleri 
kaldırsak isabet etmiş oluruz. 

Yine ne tifo, ne nezle, ne grip zail olmuş 
olmaz, ama, ı,:.ok merak edilecek bir nokta 
tavazzuh eder. Bakalım, alaka.darlar mev. 
simler olmayınca ne bahane bulaeııhla.r? 

Lii.f kıtlığına kıran mı girdi, o zaman da 
- No yapalım, diyecekler hastalık mev· 

simi ? 

Velhasıl meYsim hastalığı, hastalık mev· 
simi, ad ne olursa olsun ortada olan bizim 
yorga~m başına kopandır. 

Kıyamt't ne ha.stu.lıktu., ne me\ simde, ne 
ııW.lındarda fani olmakta vesselam l 

Ecel gclml5 cihane baş ağrısı bahane! 

--o-

lzmir zelze.!esinde 8~ 
ev yıkıldı 

İzmir, 5 - Vali Fazlı Güleç zel
zele tahribatını tetkik için gittiği 
Çandarlıdan dönmüştür. Nahiye 
merkezinde ~imdiye kadar 83 ev 
yıkıldığı tesb?t edilmiştir. İnsanca 
hiçbir ı:wiat yoktur. Yıkılan bina
ların yeniden inşası için tedbirler 
::ılınmaktadır. 

Tahmin edilen z?.:-ar 2(YJ.OOO lira 
dır. ı\çıkta kalan aileler diğer köy 
evlerine yerleştirilmişlerdir. 



Ankara radyosu 
Turl.:iue Radyo Difü:uon Postaları 
ANKARA RADYOSU 
)'ÜR'il~E RADYOSU 

Dalga uzunluğu: 1839 m. 1&1 KcsJ 
120 Kw. T. A. Q. 19,74 m. 15195 KcsJ 
20 Kw. T. A. P. 31,70 m. 6'65 KcsJ 
20 J{w. 

5 - 1 - 939 PERŞEMBE 
18,30 Türk müziğl (Kan~ıl,;. prog

ram), s z heyeti - Hakkı Dcnnan, 
Eşrcl Kadri, Hasan Gur, J3.nsri Üfler, 
Ahmet Tok:ay, 19 Konuşma (zira:ıl 
aatj), 19,20 s:ınt, ajan , metcorolojı 

ve zirnat borsası Jınberleri, 19,30 
Tilrk müziği (ince saz he) eli - ma· 
bur fa lı) .20,15 konıışmu, 20,30 saat 
:E ham, Tahvilat, Kumbi)o - Nukut 
borsa ı, (fiyat), 20,40 müzik (oda 
mıiziği), Calanl:ır: Pı~:ıni t (Ferhun· 
de Erkin), Vil oloni~t (Necdet Atak), 
Beste kür pi) :ın i l (l"h i Cem ol Er· 
kin) Pl)ano Te keman içın sonat 
(Ulvi C. Eıkin \C Necıl K&zıın) piya-
0110 sesleri, pi) ımo solo sonat, 21,40 
saat, e!ilının, lah\füit, kamlıh·o -
Nukut Jıor a ı fı)alhırı. 21,:10 Türk 
muziği ()urt havaları). Oku) an (Muh 
mut Karındaş), Çalanlar: Kemal Ni
~aıi Se;)hun, Ruşen ı-·. Kam, Sadi 
)ucr Ataman, 22,25 Temsil - Bir 
dram - (UY \KAN K \DIN) Yar.an: 
{Andre clö J.or), turkçeye çe' iren 
(Ekrem Reşit), 22,40 Müzik (radyo 
~rkestra ı - Şer: Has:ın F. Alnar), 
1 - Ümit veren' (Beetlıo..,en), 2 -
Balet sfiit (Lulli Moti), 3 - Presi
yoıa-Uvertül -{\'ebcr), 4 -Eğer 
ben Kral olsa)dım (Adanı), 5 -
Kayı:er Valzer (J. Strauss). 23,45 -
Son ajans haberleri .., e l nrınki prog· 
ram. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Progı :ımdaki 'akıtlcr Turkfye saa
ti uzerınc 'lfC öAleden onraki saat o
larak verilmiştır. 
Opera ve senfoni konserleri: 

8.55 Dromünster: "l\llgnon" 
(Thomas). 

9.5 Pral 1: Smetana, Dvorjak. 
9.1 O Kalündborg, E:rreı kulesi: 

ıo. 

10. 

"Bitmemiş senfoni" (Şubert) 
JJilTersum l: -'Hormon m:ı

sallan" corıenbah). 
Turino gr: "Kralın kızı" 

(Lualdi). 
10.30 Strasburg: Moıart. 
Oda musikisi ve konserler: 

7.15 Dcrlin (uzun d.): Şarkı ve 
Ph•ano. 

8.30 Parls PTT: Org {l\larcel 
Dupre). 

9.30 Brüksel 2: Ses kuarteti. 
10.25 Dreslav: Bcethoven'in sonat-

ları. 

ll.10 Hifrersum 2: Rahmnninof. 
12.5 Varşova: J.eh musikisi. 
12.1 O Brüksel 1: Kunrlet. 
llnf ıf musiki ve operetler: 

7. l tokholm: Kalman, Lehar. 
8. Varşon: Varlele musikisi. 
9.10 Hamburg: Graener piyano 

9.10 

11. 
11.30 

konseri. 
Münlh: "Goğıız içinde gece'' 

opereti (Ştrauss). 
Uruksel 2: İngiliz musikbi. 
JJirçok Alman ista!lyonlan: 

Halk mu5ikisi. 
1. Kolon)a: Serenatlar. 

Varyt:lc ve kabareler: 
9.30 Sotıens; 10 Bruksel l; 11.10 

Poste Parisien. 
nam musikisi: 

8.20 Pr:ığ 2; 9.10 Berlin; 11. Na
poli grupıı; 12,15 Roma gr.: 12,25 
T ondra (R.); l Londra (N.) 
Pi11es, konferans ve konuşmalar: 

9.30 N:ıpoli gr.: 3 perdelik bir 
piyes. 

10. Berlin (uzun d.): Kısa bir 
komedi. 

10.30 P:ıris PTT: ''Les Disciples" 
(Descnves). 

Ankara radyosuunu 
yarmki programı 

G - ı - 1939 cmLo\ 
12,30 Türk müz.iıli (Tilr.kçe şarkı

lar_ PJ). 13,20 Saat, ajans 'c mete
or - Ankar:ı. 13,30 - 14 Müzik operet 
parçalan. 18,30 Tlırk muzi~I (Fasıl 
musikisi .. suzın:ık m:ıkamı). 19,30 
Konuşma (Haftalık spor .saati). 19,45 
S:ıat, ajans, meteoroloji Ye ziraat bor-
ası haberleri. 19,55 Türk mfıziği: 
Nişaburek pcşrc' i (T:ır.buri Kuçu!( 
Osm1n bey). 1- :Murab!Ja' _ Dir ke
re ~zün gönncğl (lsmail Hakkı 
be)). 3 - Şarkı • Bin zem an söyler
sin (Ziya paşa). 4 - Yilrük semai -
Ey gul ne acep (Zi)a paşa). 5- Saz 

maisi - (Osmao bey) 6 - Taksim 
(Kemal Niyazi Seyhun). ;(Muzaffer 
llk:ır .. şarkıları okuyan). 7 - Hicaz 
şarkı - Demem cana (Şevkı bey). 8 
- Tiırkü - lndim yarin bahçesine. 
9 - Huıam şarkı - Harabı intizar 
(Le)Jıl hanım). 10 - llüzam şarkı -
Aman •ln • )Lemi). (Semahat Oz
dcnse! - ş:ırlctlan okuyan). 11 - Se
ıah :ız semaisi - (Osman beJ.).12 -
(Rcfık Fcrsan) taksim. 13 - Bayati 
Araban sarkı .. Dell,dl ~imdi halim. 

Ş k J ~.(. !İdU AKŞAM 
,. e eruen şıJa ;SARAY 

Yemekten sonra midenizin 
elqiai fazla çıkar iil. sancı ve 
burkulma verine, ağzınıza iki 
tane kahve ıekeri atınca rahat 
edersiniz. Çünkü 1eker midede e· 
rirken mide elqiıini ıulandınr ve 
böylece onun mideyi yakması ge· 
çer. Fakat iki taneden fazla yemek 
te doğru olmu, o vakit mide el<ıi
ai pek azalır ve yediklerinizi haz
m«lcmezainiz. 

Şeker mideye girince kandak; 
beyaz yuvarlakları oraya çeker • 

Onlar midenin kenarında çoğalınca yaralar daha çabuk iyi o· 
lur. Onun için mide ülserinde lıastalara §eker yedirirler. 

Çocukların bazdan şekersiz yahut az ıekerli südü çıka
rırlar da süde daha fazla şeker katınca gasyan kesilir. Bazı 

kimseler hiç yumurta yeyemczler. Yeyince karaciğer ıancıla
nna tutulurlar. O vakit yumurtaya ıeker katıl•nca, yumurta 
dokunmaz, sancı gelmez .• 

Yemişleri çiğ yedikleri vakit hazmedemeyenler pişmiş 

yemişleri daha kolay hazmederler. Halbuki yemiş şekerle 
piprilerek hoşaf ve yahut komposto olunca daha kolay hazme
dilir. 

Balıklann tamam tazesini bulmak pek güç olduğundan 

bir çok kimseler balık yedikten sonra kaşınmaya tutulurlar. 
Yemek arasında ıeker yeyince kaşınmak gelmez.. Yumurta 
yedikten sonra, mevsiminde çilek yedikten sonra katınmıya 
tutulanlar da öyle ... 
Derilerinde ekzema olup balık yedikten sonra ıiddctle kaşınan
lar.dan bazıları da, bal.ktan sonra şeker yeyince kaşınmaya 

tutulmazlar.. Kimisi baş ağrısına ilaç alınca vücudunda kır

mızı kırmızı sivilceler döker, ilacı şekerle alınca bunlar gel
mez. 

Sarılık hastalığında, hem de ağır' şeklin.de, şeker iyi gelir. 
Kana azot karıştığı vakit, kanı zehirlediği vakit şekerin fay
dası olur. 

Yazan: Dra G. A. 'i S"ıNEMASINOA: 
Vaktiyle, Rusyada bir hekim orada şeker kıtlıgı .elan i ~ 

yer1erde sar'a hastalığı nöbetlerinin çoğaldığına dikkat etmiş_ 1 Sinemanın en aevimli 
ti. Fakat ~ekerin faydalı tesirine en güzel misal gene Rusya- ·I çift artiati , 

da Rasputin papasın hikayesidir: Bu papazı orta.dan kaldır- ~ ~ ~ l l f ~ o ~ ~ ' 
mak üzere zehirlemek isti yenler - lezzetini duyurmamak için - :İt U H : 
zehri, pastaların, şaraplann içine karıştırmışlardı. Bu zehri 't ~ 
yeyince hemen kıvnlacağı sanılırken, papas pastaları ve sa- : l f ~ • • 
rapları Uiyetle yemiş, içmiş ve saatlerce kendisine hiç bir ~.: ~ r~ f•t r ~ J \ resı 
şey olmamıştı. Şel<erin panzehir olduğu bunun üzerine anla- i! U U il U \1 
şılmrşh. il L 

Ateşli hastalıkların hepsinde, ateşli romatizma hastalı- ~ O,• ef f Q 
ğında şeker hastaya kuvet verir, ateşe mul·avemct etmceine 1 l r o un g 
yardım eder. ~ 

~ ve Gece uyuyamıyanlardan bazıları çiçek suyunun ıçıne .. 

biraz şeker karıştırarak içince, rahat uyurlar, oonradan uy- 1 U(llVlrnnn'un 1 Kn 10 
ku kesilip te uyan.dıkları va'kit şekerli çiçcl: suyu tekrar cdi- j il 1 t'mJU l'.U. 
lince uyku yeniden gelir .. Onlarda uykusuzluğun sebebi kan- D o N J U V A N 1 
da her vakit bulunması lüzumlu olan, binr'" bir gram kadar, 
şeker nisbetinin azalmasıdır. Kanda şeke ~ en santigram-

dan daha az olunca insana hem yorgunlu.. ..,elir. hem uyku T y r on e I 
su kaçar .. Uykusuz kalınca kanda şekerin azalıp azalmadıgını 
kendiniz bilemeıeniz .ae. şekerli çiçeksuyu. yahut sekerli her Po w er 
hangi bir şey içmeyi bir kere tecriıbe edebiJ:rsiniz.. 1 • 

Eskiden sporculu kuvvetli olmak için et yerlerdi. Şimdi :1 ıa·ıacl 
vücudun güzelliği için onlara et, fakat ç::>k kuvvet sarfedeb;ı. J • . 
mek için şeker veriyorlar. Yol y:.irüyen, hele dağlara çıkan j 
sporcular için şeker en lüzumlu gıdadır. n B I 

1
. 

Şekerin bu kadar iyiliklerine 'karşılık, baz ları .öa şeker 'i a a y 
yemeğe tahammül edemezler. Biraz ıeker yeyince m'delerin- Y 

: Franaızca aözlü filminde de ekşilik artar, mideleri yanıraga başla: .. O znman çok şeker 
:& Aşkın ve niıkten,n .. çılgın bir • yemekten sakınma, hele yemek aralarında yemekten büsbütün :& 1 
:: macera halinde karı .. tt ı nefıs 1 çekin:ı:ı:k lazımdır. :J 
Jt bir komedi 

Dünyadc. herşey gibi, şekerin de hem iyi tarafları, hem ~ •• ttL.·ı·.An':._.~_T•E•-~ ...... :·.-~-.~~--... J •••• ~.? ... ~.~ ....... .t 
de fena tarafı vardır .. Fakat bir çok şeylerin aksine olarak, şe- h -···- ... -· ... 
kcr:n iyi ve faydalı tarafları fena tarafından çok üstündür. 

•llltıll,_.._~lllıııll-llll~IM---ıl'Wllllııı,__.~lllıııll---.-ı-..-.... WI_.,_, .-.-- ----.-.-----~ • ..-. -~A.A..JV.J .. .AW.WW..-....-.UhlftOCzwA............_ P- • Yalnız ... ___ ... 

Eminönü Halkevinde 
konferans 

Eminönü Halkevinden: 

1 - 5 ikincikinun perşembe 

akşamı saat (20) de Evimizin Ca
ğaloğlundaki salonunda Univer 
site Doçentlerinden Enver Ziya 
Karal tarafından ('OçüncU Selim 

devrinde Halet efendinin Paris el
çiliği) mevzulu bir kcnferanı ve
rilecek ve bunu takiben gösterit 

şubemiz (Vazife) piyesini temsil 
edecektir • 

2 - 6 ikincikanun cuma ve 7 
Jkincikanun cumartesi akşamları 

saat (20,30) da gösterit şubemiz 
(VazHe) piyesini temsil edecektir. 

3 - Her üç gece için davetiye 
ler Evimiz bürosundan alınabilir. 

Japon kabinesi Selanik anlaşması 
istifa etti 

Ask nıt-r, 80" yt>t· Büyük Mıllet Meclisinde tasdik edildı 
Ankara, 4 ( \.A.) - Büyük Mıl· ı Balkan devletini temsil eden Yu 

. efe k 8fŞ1 ~ 1ddet1 e !et Meclisi, Balkan itilafı de' !etleri· nan hükfuneti, diğer taraftan da 

~iyaSPt lsl ıyorlllr le Bulgaristan arasında 31 temmuz Bulgar hükıimeti tarafından im.. 
Tokyo, 4 ( A ) 'K•blw~ J.~3& tarihinde Se1Anikte iıma edi •\'mDaMdl!'• Byewı alftad){t' _ 

• 
1en anlaşmam tasdiki, ha dundaki !arın ikisi tarafından tasdik ve tifasını vermiştir. l · 
canun layihasını, hariciye vekili imza edilmiş olan bu mukavele· B. Konoye'ntn mecllslhaı rcl-
.\ükrü Saracoğlunun izahatını din- nin sizin tarafınızdan da tasdik sl Baron Jlranuma'nın teşkil et· ' 
!edikten sonra, kabul etmiştir. ve kabul edileceğini Umit ediyo. 

meğe memur edilmiş olduğu ye
ni kabine, yeni hiç bir vazife ka· 
bul etmtyeceğl tahmin edilmek 
.ecllr. ~taliye nazırı B. lkeda lle 
Jahlllye nazırı B. Suesteugu'nın 
da yeni kabinede kalmayacak. 
ları sö) leumektedlı·. Yalnız B. 
ltagnkl lle B. Aritanın me,·kllc· 
rinde kalacakları rivayet edili-

Hariciye vekili Şukril Saracoğlu rum. 
ışağıdaki beyanatta bulunmuştur: "Sözlerime nihayet verirken, 
"- Arkadaslar, kendimce mühim gördüğüm iki 
Tasvibinize arzolunan kanun !~- noktayı tebarUz ettirmek Jste -

;-ihası beş Balkan devleti ara mda rim. Bu noktalardan birisi, bu an 
.ıktedılmiş olan bir anlaşmanın ka· laşma tohumunun Ankarada Bal 
bulüne dairdir. Bu anlaşma, esas i- kan devle .. lerinin toplandığı bir 
tibarile iki büyük manayı ihtiva et- sırada atılmı~ olmasıdır. Tilrk 
.:nektedir. diplomasisi bu anla§l?lanın vUcut 

EViNiZDE 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir tite 

balunmalı 
TEPEBAŞl!\D.\ yor. 

DRAM l\IS~llNDA Siyasi mahafll, buhranın b&$· 
Bu manalardan birincisi, Nöyyi bulmasında dostlarımız tarafın .. 

m u a h e d e s i n i n Bulgaristana da.n dahi mllşahede edilen bUyük 
koymuş olduğu ukerl ve techi • 1 bir mesai sarf~.tmiştir. ikinci 
zat takyidatmın orta yerden kal nokta da Montröden sonra, top. 
dınlması manasıdır. İkincisi de. raklarımızda sonu11ıeu olarak kal 
Lozan muahedesinin Türkiycye, I mış olan beynelmilel bir kaydm 
Yunanistana ve Bulgaristana kar tamamen kalkmış olmasıdır. (Al
ıı hudutlarda. bir kısım arazi il· kı,lar). 

NERViN 
5-1-939 Perşembe lıca sebeplerini şu suretle tarif 

günü akşamı 20,3U da 
(Asmode) 

ısı lh.l.AL CADDESl~Im 
Km.lEDl KISMINDA 

saat 20,30 da l\ll'M SONDC 5 tablo 

ERTUGRUI. SADi 
TEK TlYATl\OSU 

Taksımde (Bu Qtu) 

lTAAT 1Lldıll 
r.oınedi 3 perde 

Y:\7.AN: 
Ctltil Jlıısalıiı•ojjlu 

HALK OPERETİ 
Bu akşam (Rahmet 
Efendi). Pek yakında 
büyük operet (Üç yıl
dız) l\l:ıcar halesi: 

"lmcktcdlrler: 
ı - Sağ cenah lle ordu, kabl 

11enin 22 İklhClklnunda Heri su. 
rUlmllş olan sulh şartlarını zı· 

man altına alacak derecede kuv 
vetll olmasını istemekte olup 
mutedlllcrin Çin meselesini Ja· 
ponya tein bir ricate muadil o
larak bir uzlaşma ile hal ve tas 
ledllmeslne müsaade etmlyecek 
lerdlr. 

2 - Sağ cenah ile askerler, 
ecnebi devletlere ve Rusyaya 
karşı daha şiddetli bir siyaset 
taklp edilmesini talep ediyorlar. 

3 - :Mutedl11erle nasyonallıt
ler, faşist devletlerin sistemin
den mülhem totallter bir slste-

ı.erinde koymuş olduğu askeri "Arkadaşlardan: ~u. mukavele. 
takyidatın kaldırılması manası _ ntn kabul ve tasdıkını tekrar ri
dır. ca ederken, onun müstaceliyet 

"Balkan devletleri, coğrafi va. kararile olmasını da rica ede • 

ASABI öKSOROKLER 
BAŞ Dö~'ı'1ESt 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK " 

SİNİRDEN 
ileri seJen bütün 

RAHA TSlZUKLARI 
__ _.t:Yl EDER • 

ıiyetleri itibarile, tam bir birlik riiimi·~··iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİil! 
teşkil etmektedir. O anlaşma ile 
istihdafı gaye. coğrafi bir birlik 
gösteren JMmleketlerin yavaş ya 
vaş siyasi anlaYJllarında da. bir 
birliğe doğru yll.rümek azminde 
olduklarını göatermektedir. Si -
yast gıöril§lerinde hasıl olacak 
birlik, bu memlekeUer arasında 

. . 

NEVRO··Zi 'N 
ller Pırıembı: me muarız bulunmaktadırlar. :ınlaşmayı daha kolay bir hale Baş, Diş, Nezle, 

Romatizma 
Grip, 

HALK GECESf 

(Rahmi bey). 1-1 - Bayatl nraban 
şarkı _ Gönlümü hicrana (Rahmi 
bey). 15 - Senin }azın kışa ben
zer • (Sadeltln Kaynak). Okuyan -
(~lıızafler 11.kar). Çalanlar - Vecihe, 
Fahire 'e Refik Fcrsan, Kemal Ni
yazi Seyhun. 21 Müzik (Radyo or
kestrası - şer: Praetorlus: 1 - Sen
foni - Re majör (Şerubini). 2 - HIJ
Jer ,•nriyas:ronlan - (Mnks RoJer). 
22 Snat, esham, tab,•ilı\1, kambino -
Nukut borsan (Fjkal). 22,10 Konuş
ma. 22,25 Müzik (Küçük orkestra: 
1 - Aranjuezde bir eğlenti. 2 - İs
pan)ol fantezi - (Demcrşman); Yol
ga kayakçılarının şarkısı (\'cnin11er) 
3 - Arlyelta al'antika (Brojl). 4 -
Küçük askerler (Bruno Marks). 5 -
Amalfi serenadı (Becce). 6 - Les
ginka (Ruben,teyn). 7 - Karmen
sita (l.ui Anjel). ~3.25 Milzik (dans 
pl!klan). 23,,5. 2' Son ajans haber
leri ~e yarınki program. 

Mısır 
silahlanıyor 

14.,ransaya f op 
slparltl verdi 

Kahire, 4 (A.A.) - Mısır gaze· 
teleri, Mısır hükCUnetinin Fransız 

fabrikalarına 120 top ısmarlamış ol· 
:tuğunu ve bu topların önümüzdeki 
teşrinievvel ayı nihayetinde tesel
lüm edileceğini yazmaktadırlar. 

İngiltere 

Paris, 3 ,(A.A.r - Temps gazete· 

ifrağ edecek ve bundan da bil • 
tün bu memleketlerin sakin ve 

yalnız çalışmak isteyen halkı is- Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlarınızı derhal 
tifade edecektir. Esasen CumhU-
rlyetimiz kurulduğu günden1eri - keıer. icabında günde 3 kate alınabilir. -
!ulhtl sülrlln içinde yaşamak po -ı 
titi1c~mı "iddetle takip etmi~ ol- .-.-.-.-.-.-.-.-.~~~~~~~;;•••••••••••ı••••• 
rluğu için, bu anlaşmayı aynı za_ 
manda Balkanlarm arzularını tat 
min ettiği kadar bizim prensipi
mlze de riayetkar ve hürmetkar 
bir muknele addediyorum. 

"Bu anlaşmanın bir hususiyeti 
d\;, Selanikte bir taraftan dört 

ine ~öre Mısır hül,Ometi, Fransa· 
dan bir çok top sipariş etmiştir. 

lngiltere Mı ınn bu husu .. taki mü· 
racaatına im !ilik bu sipari"i ka'Ju 
le imkan olmadığı cevabını \ crmi~
tir. 

,----...--.. . :. 

, N E O K U R 1 N:. 
Grlpf, nez!eyl, baş, diş, ve romatizma 
eğrıl11rını derhal J(eçlren en iyi llAçtır 

1 l<A'i~ "· altı~ık lıutn 30 knroslur 

f 
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Triko rop 
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Kullanılan örgü tarzları: Yan ör_ 
gU. Bir ilmek :>Uz, bir ilmek ters. 1-
kinci sıradan itibaren gerek yüz, 
gerek ters llmikl ri yliz olarak örU
nUz. Fukat d z örgüleri arkadan a
larak i le:> iniz. 

Baklava orgU bir ilmek yUz, bir 
ilmek ters .. lknci sırada ilmekleri 
değiştirmeli. Yüzleri ters, tcrslrri 
yüz olarak ö.rmelidir. 

40 numaralı becl n için örgU tarzı. 
- Etekliğin a a • mdan başla~ ımz. 
Bunun j in 140 Hmikli bir esas oriı-

örUnUz. lI r 12 sırada her iki ) n
dan bir r ilro k e sllt r k b ld 

santimetre en bır kurak örgü~e d -
\'am ediniz. O \'akit dört santim tr 
uzunluğunda. yan örgülerle örünliz. 
Bu sur tlc korsaj kısmını örmu o_ 
lursunuz. 

Etekliği örerken ctekt n itiba -
ren 9 san imetro mc fcde 5 sır 

baklava orgU örunUz. Ve 9 santime 
re daha }Uk rdn )ıne 5 sıra baklnrn 
örgü örünüz. 

Korsaj kısmını örerken hC'r dört 
aantimetr de bir r örgiı nrttınnız. 

Bu art kol } rlcrin k dar devam 
etmelidir. 

Beld n itibar n 7 santimC'trc :> ük-
11eklikte 5 sıra baklava örgü öru -
nU~ Baklava örgul r'n üz rinde ye 
dl santimetre daha ör kt n sonra 
yine be sıra b k nva o~mi örünüz 

B ld n itıbaren 3G santimetre 
yUksnkW'ndo kot ' rl rini ak 
için ilk sırada b 

örgü ck11il iniz. 

Kol yerlerinin ba ladığı noktadan 
itibaren 18 santimetre :>iık ekU-'ne 
kadar düz örUnüz. Omuzları 4 de· 
fada ka ın z Bu i.z:ıh l arl~ayı ör
mek içındir. 

Ön de ayni ı; kilde y pıtır. Yal
nız yaka kı mı biraz d 
nın başlangı ına g lın ordu · un· -
zil iki milsavi parça)a bölünüz. Bu 

ayrılış b ld n i lb:ır n 30 s ntimct· 
re }ilks klıkte ~apılmalıdır. B'r k -

miş olur. l{old n 
santim tr d 0 Uç 
k PR ını~ nı· r 
le öriln z. 

Türkiye radyoları ve 
yabancı dinleyiciler 

Ankara radyosunu yabancı memleketlerdeki dinleyiciler bil 
yük bir ahi! a ile karşılamıc:lardır \ e bu alaka devam etmektedir. 
Bir çok Avrupa radyo mecmualarında Türkiye radyo istasyonları 
hakkında dinleyicilerin mektupları çıkmaktadır. Bunlarda rad} o· 
lannın ba ında muhtelif ic:ta yonlan dinlerken Ankara radyosu 
ile karşılaştı! !arını, bu neşriyatı nasıl dinliyebildiklerini, dığer 

dinle)icılerin malumatı olması için bildirmekte \eya Ankara rad· 
) o unun neşri> at saatleri hakkında bilenlerden malUmat istemek
tedirler. 

Dunya radyo dinleyicilerine açık olan bu radyo mecmua\an 
sayfalarından birinde, 1 tanbuldan T. S. Erem ic:minde bir zat, 
} abana dınleyicilerimize cevap göndermiştir. Erem bunda Tür 
k ye rad) oları hakkında ) abancı dinleyiciler için şu faydalı malu
matı ,·eri} or: 

"Türki) e hükCırnetinin yeni radyo istasyonu ( 183 kilosikl. 
1 639 metre, 120 kılovat), Bu sene 29 teşrinievvelde neşriyata 
ba lamı tır. Ne riyat ~rki Avrupa saati ile hergün 12,30 dan 14 
de ()ani Griniç \a ati saati ile 10.30 dan 12 ye) kadar, akşamlan 
da 18 den 24 de (}ani Griniç vac:ati saati ile 16 dan 22 ye) kadar 

devam eder. 
"5 kılorntlık 1 tanbul ic:tasyonu (1,97, 3 m.) yalnız bazı hu

c:u i hallerde kullanılacak \e Ankara radyosuna bal'Tlanacaktır. 
"Yeni Ankara i tac:yonu neşriyata başlarken dört dille - ya

ni turkçe, fran ızca, ing'lizce \C almanca - hitap etmektedir. 
Haftada birkaç defa da ecnebi memleketler için üç dille neşriyat 
yapılmakta \ e radyo} a mektup gönderenlere istedikleri dille, 
"mektup kutu u,, i mi 'erilen neşriyatta, cevap ,·erilmektedir. 

''Daha fazla malumat almak için "Ankara radyosu, Ankara, 
Türkiye,, adresine muracaat edebilirsiniz. Hadyo idaresi size prog
ramlarını maalmemnuniye gönderir ve i::.tenilen malumatı verir.,. 

• '· • - , · ....... ' ..:.J ' ' ' •• 

Din 1 ed i ( .. !erimiz 

progra· 
goriıl· 

mcktedır .. Bırç k i ta ) onlar opera 
tem ıllcrini nakl tt l r 'e} a plakla 
1pe:a parçalan ne rettıler. Bu ara· 
:la Berlin i ta )O undan (orta da' 
~a 356,7 m tre alı akşamı saat 
1.10 da Ho inınin "Se\ illa berbe 
i,, opera mı dini lik. 

Opera gramofon plaklarından ne 
edilmi.tir. Fakat opera evvela 
:! J'n i t \OilU tarafından bir o· 

p ... radan plaka alınmı tı. Burada, o· 
pcp, da'<i P. ina .r l.ıniı t m ıl e 
j n -;antoz Erna Beprr r go ulmekte

iir. 

y lb <;J 

nU T ırl.tye sa 

el dinledi imiz bt 

k man konrertosu 
rd in U s nConls' 

bir defa olmak 

IBDr sene 
zarfında 

Radyoda en faz
la kimlerin ismi 

geç fi 
Radyoda her gün, telgraf haber

i ri verilirken, birçok kiQ;ı.şclcrµı S
sim1eri g çiyor: d vlct rcıslcri, uas
vekiller, nazırlar, dıplomaf lar, bok-
sörler vs. ., 

Acaba bunlar lc;indc en (az'a isim D" an "lk ı. 1 

lcri geçenler kimlerdir ve en ba~tn uny 111 1 l'~Hlln 
kim geliyor? telsiz ımemuru 

Amerikan milli radyo şirketinin Radyoyu ~·alnu- bir eğlence vşsı. 
ki haber spikeri bunu merak et - ta\ r olarak almanı ak, bu icadın, tel
mişl"'r ve dünyanın her tarafındaki siz telgraf ve tel\ fon şeklinde in • 

rad~o is tas~ onlarından topladıkları sanfyete ettiği hb meti de um.atma
mnlumatlıı bir istalistik yaı mışlar- ı mak la:aımdır. 
dır. Birçok kadınlar Tadyo ista.cıJton. . 

Buna göre bir s ne zarfında rııd- lannda vaZif alırkrıı, telsiz islan • 
yonl:ırında çalu;mayı tercih C'd en ve 
haya.tını b~kalarınm hayatım 'kur
tarmak işine hasııed'cn kadın4aır da 

yolarda isimleri en fazla tekrar edi
lenlt'r bilhassa 9 kiısi ile 1 de attır. 

En başta Hitlcr geliyor. Alman 

dıwlet reisinin ismi A vwıturyanm il 1 görülÜ)IOr. 

h k Ç k l k I
_, . Bunlardan ilki Kanaidalı bil) kadın 

a ı ve e oq q_va ya mese ~erı . . 
dolayısiylc en fazla tekrar edilmi:;ı- ı tayyarccıdır. i ._

1 t' 1Jis .Margarct I''.ane smıı.jeki bu 
~ u . . kadın ay,ni zaman \'.!. .n.a:ı '\dadaki 
Dığerleri de sırasıyle ıunlar: posta ta~·yarercrind, ç:ılııımak üze. 
ı - Münib anlaşması mUnascbe- hl' tn ·1 .... i .. d" t k d . . . . re c ıyo amc ver . ... , ~ r a m 

ti)le 1ngıli.z başvekllı Ç"mberlayn. ı t icl b' ·a· \,..is "''a pa et ay-yare:: crr. ın ır. • .ı.u r., r 
3 - Hitlere ve Bene e gönderdi- bugün İngiliz Kolümbl .sm :la, tay -

ği mektuplar dolayısiyle Amerikan varelere vol ,,.östermek, .lmzaıcla bu
cumhurrcisi Ruzvclt. 1 İundukıa;ı za~an imdad gönder -

4 - Los Ancelcse gidiyorum diye m"k iç'n kı.rrulmt"'i bir te' tiz istas -
yola çıkıp İrlandaya giden tayya - yonunda çalııı,ınaktadır. 
reci Duglas Korrige.n. 1 I\:'.\d•n telsiz memuru o ıcıvardan 

5 - Birkaç kere a~ır hasta olup bir tayye.re g '"•Jltcn her on ben 
.ckrar iyileşen papa Plus. 1 aaı ıı·:··~ bir pilotla konu~uıt ;~ ona 

6 - Amerikada cumhuriyetçi par yol gosterlr. Mis Marg:ıret ıııınden 

tisini tekrar canlandıran Tomll8 m mnundur ve: 
Dcvey. j "Bu b~nim dri..,a arzu l:4eaıledi -

7 _ S"nt'nin en bü~ ilk at ) arışı- ğim bir i tir,. d"mcktcdir. 

nı kazan~~:ı.~ .bu. ~k bir hii.dise tc'.j-

1 

Biliyor musunuz ? 
kil eden Sıbıskutt,, iıımindeki at. 1 - Caniyi polise tcsllm et . 

8 - Amerikan içtimai ~tuıadi - mek hususunda radyonun ilk 
vat sahasında yeni bir plan tatbik defa ne zaman roMl görtilmUş. 
etmiş olan Alfred Slon. tür ve bu cani kin1'dl? 

9 - "Kar beyaz prensesle yedi 1 2 - "DUnyamn en kıticUk 
cüc<', isl"1indcki son filmi dolayısi- d 1 t ismi h·angl • ra yo s :ısyonu,, 
'" Valt Dlency. • istnsyona verilir.? 

10 - evvelce )ine kendi inin te- 3 _ Balkanlarda hangi şe _ 
sis ettiği üı; dünya rekorunu tekrar birlerde birer yeni raayo istas· 
kıran bo!tsör Henri Armııtrong. yonu acılmıştır ve tecıilbe noş. 

rlyatı yapmaktadır. 
\'am ediniz. Şi üzerinde on iki il -
mek kalınca bir derada hep!inl ka· Cevaplar1 

Amerikanı'1 en meşhur Soprano ~antözleriır 
dendir \ e muntazaman Ne\ york rad} o unda şarkılar c:oylemektedir. 

Nevyork radyo u Avrupaya Schenectady (kı a dalga 31,19 \e 49 
metre) istasyonu ile naklolunmaktadır. 

Lusil Manncrs önümüzdeki cumarte i gecesi için ı re\)ork rad)CY. 
sunda güzel bir şarkı programı hazırlamı tır. Bızim içın bunu ge~ ~ 
saat 3 de 49 metreden güzelce dınlemek kabildir. ba~ 

Sağda: Barbara Luddi Amerikan radyolarında se i du} ulan şan• l 
tpzlerden biridir. Bilhassa cumarte i geceleri • 'e,jersey radyo unda 
şarkı söyliyen Barbara Luddi a} ni zamanda radyo tem illerinde ,,e l'iıp 
skeçlerde de rol almaktadır. b· · 

.Nevjersey radyo istasyonunu Türki)eden gündüzleri 19, akşamları l{uı 
25 \e 31, geceleri de 49 metreden clinlcm k kabildır. Yalnız Schenecte" J 
<b• ista yonu da bu dalgalardan çahştı<ı için iki ini farketmek kabıl l 

.cıeğildir. Ancak, spıker istasyon i mini SO} !ediği zaman anlayabiliriz. 
J~sasen Schenectedy daha kuv\ctli çalı.tığı i~in, o çalı.ırken bunu işit· 
ınek biraz güçtür. 

Uçlltııtü..r•hnde g6rdüğqp0z Fran ız nt zlerindcn P!l&ct add. 
<.umarte:ıi ak~amı Parı P.'l .'f. radyo unda i vacy ete programına işfr 
r•·c edecek ve bir çok Paris ~arkıları söyliyeccklir. Kendı ine bu şar' 
J..ılarda mandolinle Publio Konti refakat edecektir. 

Çe!KosOovak"an ı liil 
meşhuır mulh1aırırnırn 

Karel Çapek ve radyo 
25 kanunue\'\ elde Prağda 48 ya

_mda olarak, zatülcenbden ölen 
meşhur Çek muharrir Kare! Çapek 
radyo dünyası için de me~hur biı 
ah,,iyetti. 
Onun şöhretini bütün dünya} a 

yayan ''Robotlar,, i.ınıindcki piye i 
.Jirçok dillere çe\Tilmiş ve rad} o 
!arda da temsil edilmiştir. 
,:;on günlerde Radio Paris stiıd) o· 
lannda piyesin yeni bir temsili ha· 
.. ırlanmaktaydı. Ba temsıl ) anı 
d cwna gunu Türki}e c:aatı ı 

~ece 10,30 da Radio Parıs (uzu. 
Jalga 1648) den neşredile:el.tır 

/akat, Paris radyosunun Anka ... 
adyosunun yeri olan 1639 met '

üzerinden neşriyat yapma ı bu ten 
ili bizim dinlememize mani olacak· 

tır. 

MalCırndur ki, Ankara radyosunu 
jinlerken işittiğimiz ıslık se i, Pa· 
ris radyosunun da bu dalga üzerin
Je çalışmasından ileri gelmektedir. 
Beynelmilel anlaşma ile dalga u · 
ıunluklan muhtelif memleketler a· 
aJmda taksim edıld'ği zaman Pa· 
ıis uzun dalga btasyonu için 1648 

metre noktası aynlmıştı. Fakat o 
ıun biraz öniınde 1571 metrede Be. 
in uzun dalga "Doyçlandzend r,, 
\Almanya radyosu) vardır. Dalga 
a m çarpışmasından kurtulmak 'c 
:esini daha berrak işittirme!c ıçıı 
~adio Paris de o zaman boş olan 

Türkiye radyosuna tahsis edilmı,. 

Jalga uzunh.iunu işgal etmi~ti. 

neşriyatına başlam~tır. Şimdi 

ye kadar ·BUkrcşin kısa dalga 

163'.> metre üzerinden ncşri)'B 

apmak bizim hal,kımıı olduğu iç 
hükumetim'zce Paris radyo u 
milrac:mtta bulunulmu tu. ) akın 
bu talebin yerine getinleccği bitd 
ilmiş olduğu hald:! henüz mü 

Kar l Çapek 

'>ir neticeye 'arıtmış değildir. Şirıf 
Jıl,ı ha :ie Ankara rad) o unun 
eri, ta a f nni \ a ıtalarla bu 
tl~tan kurtarma} a çalı ılmaktadır. 
D mek olu) or ki, Parıs uzun d 

•a rad} o unun Anl.a:-a rad) osun~ 
Jai"'a U"'Unluğu iız rınden verm 
izim ne . iptımı a I Iık kanştır 

~ gıbi, kendi r. riyatının da b f 
len dinler.Hm 'ne mani oluyor. 1'1 

ekim, h.arel Çape1un ) arın ak ~ 
>u rad} odan 'e. ilccek olan pı) e 
ıin tem ilmi dınl')emi}e~ız. 

• • 

Kollar. - 42 i!m k il timetr ırtifaı bulunca o - payınız. 1 - 191 O da. Dr. Krrippen neşriyatı yoktu. 
Kare! Çap k r:ıd}oyu s 'en ·•• 

>İ} e erinin ra:lyoda t m ilini ç<J. 
.,tiyen bir muharnrdı. Daha bu n orgU ö- muzlara ymarl k b r kıl verme- Yaka. - Yaka yerinin etrafında- isminde bir adam 

va ör u 1 • e b la ınız. llk sır d her i'ri ta- ki i!meklerden tekrar örmeğe b:ı.'- 2 - Ko"ta Riknıdaki Rcredlo 
· n ı raftan 4 r i mile kapayınız . Sonra laym•z ve yan örgülerle dokuz san- istasyonu 

so ra ikinci d<'fa olarak h sıra '1 r iki s•rada bir h r iki taraftan i- timctre örUnüz. Sonra bir defada 3 BUkreş radyosu kısa daL 
bakla\a orgU orUnUz. H r dort .san-1 ki er ılmek--kaınyarak örgüye de - kapayını;. ga 31 metre Uzerlnde tecrübe 

Arnavutlukta ela Tlranada 
'Ik rad:l'O istasyonu kurulmuş . 
1'Jr ve C) lUldenberl kısa dal a 
119 metreden tecrübe neşriyatı 

yapmaktadır. 

1", a u t t:ı bir 11 Ii~ ga etec 
bulundt•w:ı b'r be_ an tta r~d>O" 

ian uzun u un bah tm' ti. 
_.. IJtvamı 14 uncüdı 



z. 

riır 

49 

iki rakip şampiyon 
~~ hafta içinde buz uhaaı üzerinde biribirinin rakbi olarak 

1~cak olan bu 1ki genç kız burada çok iyi iki arkada§ 
l17orlar. 

'l', lhıntarc:lan biri (soldaki) diinya patinaj şampiyonu Megan 
'~ ~ğeri de Avrupa patinaj ıampiyonu Scsilya Kolec"dir • 

Pt ,.«ıai de İngiliz olan bu iki şampiyon, vaktiyle İngilterede 

:te~ aahasmda beraber çalıımışlar ve birçok defa biribirleriyle 
.IU1's .... t etmiılerdir. Megan dünya p.mplyonhıgunu geçen sene 
ıı. ~ Stokholmda yapılan müsabakalarda kazanmıştı. Bu ıe
~yayı yenerae ayni zamanda Avrupa şampiyonu olacaktır. 

ASkeri liseler • 
şampıyonası 

ediyor 
maçı kazandı 
yaptıkları iki gole mukabil Kuleli 
ler 1 gol yapmışlar ve maçı 3·4 
Kuleli lisesi kazanmıştır. 

ikinci müsabaka da Maltepe ile 
Bursa askeri lisesi arasında yapıl· 
mıştır. Çok çetin geçen bu karşılaş
mada Maltepeliler maçı 3-0 kazan· 
mışlardır. 

Her iki müsabakayı da Şazi 

Tezcan idare etmi§tir • 

... 
Benim görüşüinle 

Spor köyü 
Her pazar sabahı genç, ihtiyar, 

erkek ve lmlann 3ehrin sıkmtıb 
ba\'&Smdan ka(arak temJ.ı bir kır 
havasım tenef.fils etmeğe koşan 

kalabalığına g~enlerde bir ııaza.r 
ben de kanş;trm. 

Senenin her menlmlnde dya
retçilerlnl kaybetmlyen yegt.ne 
sayfiye vana o da hf9 tüpheslıı 

Meclcllyeköyttdllr. 'remiz ufal
tm yanlannı ırilsllyen sıhJı,t ve §Ik 
köşkleriyle, yeni yapılmakta olan 
stadı ile, yeşll kırlarlle insanı ko
IJUP sıçra.mağa se\·keden bu tirin 
.köydo en ya.hancı gelen şey yalnız 
ismidir. Mecidiye köytı. .• 

~akhılcrlnlo '\'e zlyare~Uerintn 
manMız buldoğu, duyanJ:ırm ma
nasız buldoğu, gltanattan kalma 
bir lslm. 

Bu köyü ziyaret edenler borada 
tatil zamanlarını golf oynamakJa 
geçiren ecnebileri, yiirüy\i3 yapan 
kadın, erkek, gen~ \ 'e yaşblan, 

Slııahl ocağı a.tlılannı, asfalt Uze. 
rinde blsiklet. motosiklet ,.e oto· 
mobll amatörlerini, bir az ilerde 

Meşhur tenisçi 

Budge . 
ilk profuyonel maçını 

kaiandı 

Nevyork, 4 (A.A.) ~ Dün ak
şam Madison Gardende Donald 
Budge ilk profesycnel ma~ını yap· 
:mı ve rakibi Ellı Vorth Vineıe 
6/~ • .6/4, 6/2 g.Up gelmiıtir. 

) 

fle blnl<'lllk mektebinde idman ya. 
pan blnleUerl görürler. 

Yeni başlruımı§ olan Galatasa
ray stadlyle tam Dl1Ula8Ue bir 
spor meşheri haline gelen ba kö
ye artık N.lf:anatm dlmağlan tır· 
mahyan bu admı bıralnnağa g6-
nWJer bir ttlrlil razı ohnuyor, ba 
tirin köye 1aklnlerlne, zfyaretd. 
lertne ve kendi lkDmlne uygun 
bir isim bulalım ... 

Buraya 11por k6ytl cllyellm

Stadm llanallnJ müteakip yapı
lacak müsabakalar spor köyttnde 
olsun, blslklet, motosiklet ve oto
mobil amatörleri kofolarmı spor 

köyünde yapsm.Jar. nerde olacak 
Balkan o:ywılan spor köytlnde ol
san, velhasıl spor, spor köytlnde 
~pılsm. •• 

tst.anbal lıalkmm Jıendlstnden 
çok mtlhim işleri itimat ve emnf. 
yetle beklediği aaym \-allmlıden, 
bu da sporcularm bir dildi, bir 
temennisidir. 

İki Zenci rakip biranda 

Joe Luiz ile Jon Levrs 
karşılaşacaklar... . 

Dünya boksunda bllhas.sa ağır sik rüldUğU gibi yanyana oturmuelar 
lete hemen hemen bütün sporlarda ve yumruklarının büyilklüğUnU mu· 
olduğu gibi zencilerin çok ileri ha • kaycse ediyorlar. 
reketleri görUlmektedir. Kara kap- Ayın 27 sinde r.i.ngteki tecrllbele
!an diye anılan Joe Lulz ve Jon rinden sonra hangi yumnığun liııtUn 
Hanrl Levis ağır sıklette en kuvvet.. olduğu hakkında kat'i karan ver"' 
ll ikJ raklptirler. mek mümkün olacaktır. 

Bu iki zenci boksör bu ayın yirmi 
yedisinde Nevyorkta dünya §8.IDPL 
yontuğu için çarpıııacaklardtr. 

Ancak şimdilik Kara Kaplan Luil 
Joenin yumruklarının daha eiddetll 
Jon Levisin ise daha .isabetli oldu • 
ğunu biliyoruz. 

Aclll l'UBDAKUL Joe Lulz ile Jon Levls çok iyi ilrl Bakalun iki zenciden hangisi ga1JP. 
• 3rkadaş olduklarından resimde gö· gelecek. 

Fransada 
Spora harcanan para 
Fransız hükfilneti tarafından 938 

senesinde spora harcanmı, olan pa· 
ra ve bu dereceyi cidden enteresan 
gördüğümüz için neşrediyoruz. 

Biitçe şöyledir: 

Beden terbiyesi muallim mektebi 
(maaşat) 240.000. askert hidemat 

15.579,795, ayni fasıldan (tazmi

nat) 210.000, Japonovı1 mektebi 
(ttıaaşat) 1,620,910, askeri milsa· 

Bulgar Federasyonunun teşebbusu ile 
Bir Balkanlar arası bisiklet 

kömitesi kuruluyor 
Balkan milletleri arasında bir bi· 

siklet federasyonu kurmak için Bul· 

HABER'in haftahk 
Avrupa haberleri 

gar f ederasronu büyük bir teşebbü
se girişmiştir. 

Dizkapafı yani Mevilk ameliyaL 
lannın üstadı Avusturyalı doktor 
Maude Paiiie yerletmit bulunuyor. 
du. Bu kere Amerikanın en bllyllk 

bakalar (masraf) 80,000, açık hava !akUltesl tara.tmdan uzun bir kont-

Komite faaliyete geçtikten sonra 
Balkanlararası bir bisiklet pmpi• 
yonası tertip edecektir. Bisiklet ko
mitesinin teşkili için Arnavutluk 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan 
\e Türkiye federasyonlarına müra• 
caat edilmiştir. Balkan milletlerin· 
den gelecek cevaplardan sonra bu 
maksatla Sofyada bir konferans ya· 
pılacaktır. 

müsabakalan 60,000, halk sporcu ratıa çafnlmıı ve kabul etml§tir. 
şahadetnamesi vesikası 300.000, ••• 

Talebeler hakkmdaki karardan sonra bu teşekkDIUn beden terbiyesi ve askerlik hazırlı- lsviçrenln Lungarls takımı kale -
lını tqvik için (muavenet) 4.352.000 elsi. beynelmllel Binozzero bil9.fa.sı· 

faaliyete devamı imkAnsız gibidir ayni iş için propaganda masrarı ıa ııo hatta tmbnnun kalesini mu.. 

Yunanistan, Romanya ve Yugos· 
lavya bu toplantıya iştirak etmek 
üzere birer murahhas seçmişlerdir. 

Klüpte bir fev~<alade bir kongre toplanacak 25
•
000

• sporun inki~h için cmua· ba!aza etmiştir. 
'b.. venet). 10.500.000 Entelektüel eğlen *** 

ikinci şehir stadı 
Dolmabahçede yapılacak 1 ~en terbiyesi genel direktörlü· tahsil yapan siyah - beyazlıların karar ittihazı için cuma ak§amı iç- celer organizasyonu (m~.ıvenet) Almanya kupa final maçını Rapit 

l·ı Venni~ olduğu karara göre Jedent kabiliyetlerini inkipf ettir tima edecektir. 200.000, spor propagandası için ve Frankfurt taknnlan oynıyacak. Şehir plinma göre, Çukurbo8tan· 
)ftW:~9 tarihinden itibaren lise ve nek gayesile teşekkül etmi~ oldu- Kongre genç lstanbulsporlulann 150.000 beden terbiyesi muallim trr. da yapılması mukarrer büyük ı&ehlr 
İ~ ekt tal i • *** tadmd D im ~ m ep ebelerinin klüp 1u .. yazılıdır. Bu vaziyet karşısında son defa olarak b r araya toplanma elet b' 1 uhterf f s an sonra o &bahçede de 
1' ~.çalı§IDaları menedildikten son· lstanbulspor klübü kapılarını kapa· lannı temin edecektir. Klübün ~4 :cx; :cıazımt v~~ • \:~ İspanya futbolll bilyük matem 1- daha kü~Uk olmak üzere ikinci bir 
~"'ltQn klüpler çok mü~ bir ;nak mecburiyetinde kalıyor demek- bundan sonra bir cemiyet haline so-, .. · ' en er ıyesı nsa 

1 ~indedir. Yalnız eylül ayı içinde beş )ehir sta<lı yapılacaktır . . E\'\'elce ' ;Jet karşısında kalmışlardır. tir. Esasen genç ve ikinci takımını kulması mevzuubahs oluyorsa da ıçın zanırt l?U\Sraf 1·648-SOO, beden mili! oyuncusunu şehit vermiştir. Ankara sf:ıdmı yapan mWıendlsler 
~ 'aka.t bu acıyı en ziyade • hisse- tamamen kaybetmİj olan İstanbul· lstanbulsporlulann senelerce emek 

1 
terbiyesi askert hidemat levazım ve * * * 'fehir planmı hazırlayan mimar 

~ klQp muhakkakki lstanbulspor sporluların genç birinci takımların· verdikleri ve şerefi için çok titiz zarw1 masraflar 5,070,516, Orduda ÖnUmüzdeki mayısta Macar milli Prost tarafmda.n pl&nı çWlmlt ve 
I.. dan ancak iki kişi kalmış, dokuıu davrandıkları renklerini içtimat bir j beden terbiyesi tedris levazım ve takımı Pcatede tngilizlcrle çarpışa- yarım milyon llraya yapılacağı ta· 

dtn ltanbuıspor klübü uzun seneler- ise mıo.ktepli olduklarından taknn· teşekkille terketmiyecekleri ve ölen muhtelif masraflar 825.000, Joanvil caktrr. yin edilmiş olan bu stadın ~psı, 
lli beri siyah-san formasının §erefi- :lan çekilmişlerdir. sporlarile beraber renklerini de gö· mektebi le\'3.Zım ve muhtelif masraf· • • • ~m~lllk elde para bohınmadıgmdan 
~lrıildataa ettiği ve çok büyük mah Klüp azası yekQnu idare heye- mecekleri muhakkaktır. İstanbul- l lar, 744,860, askert hazırlık ve muh Avrupa gülle atma r ekortmeni Es· t.ablı tehir edilmiştir. 
k_;~tler içinde çalıştığı ve tini teşkil edenlerden daha aşalı sporun lcapanması çok acı bir haki- telit ve sivil beden terbiyesi müsa· tonyalı Krik Finlandiya tebaası oL 1940 
~!~ şampiyonluluna kadar dil§Üyor demektir. Bu vaziyet kar- kat ve ırıeınleket sporu için büyük bakalan !O.OOO, yektln 43.372•881 muştur. Bu iş için milhim bir para 
~dili halde bugün bir tek ta· şısmda da klübün yapmasına im· bir kayıp olacaktır. 1 frank. aldığı dedikodusu vardır. 
zar. ~ Acizdir. Geçen pa kAn kalmaz. * * * 
R&..a..~ bunun aa misalini sahada Nitekim bunu çok iyi takdir eder. Balkan atletizm şampiyonasında 
~ ... ~Tekaüt bile diyemiyeceği - idare heyeti kongre akdetmek üzere '\ m:un mukavemetlerde ekseriya bi · 
)er idareciler mecburen takımda -++-ı-+-M-o- •l 1 rlnci gelen Romanyah Kristea Fran 
le aldııar ve renklerinin hiç değil" Mekteplerdeki spor t-+-~~ 1 sada Kros kanterl mUaabakalanna 

bir ~ir kişilik bir takımla (son vaziyeti soruldu «Prmektedir. *** 
'1tıi olsa bile) sahada görO.ıune> Beden Terbiyesi Umumi Mü· 

p teznin ettiler. dilrlüğU mekteplerdeki ıpo:- vazi. 
o l akat bu gayret d a i m t yeti hakkında Maariften malfünat 
al~~ a z Belki de bu -haf~ istemiştir. 
) . sanlılan sahada go:-emı" 
~ Çünkü İstanbulspor klübü 
~e göre tatili faaliyet 

ı Dıecburiyetindedirler • 
~buıspor klübü esas nizamna· 
ele ftL..-.~ klübUn: "İstanbul lisesin· 

-uyan, ve liseyi bitirip yüksek 

Yeni federasyon 
reisleri 

Su sporları ve Atıcıhk 
federasyonlarma kimler 

getirildi ? 
Beden Terbiyesi Umum Müdür

lüğü tarafın.dan. iki federasyon re
isliği için daha tayinler yapılmrş· 

tır. Atıcılık Federasyonuna emek.. 
U binbatr Hakkı tayin edilmittir. 

Su Sporlan Federasyonu Reis
liğine denia ıubaylaımdan ve de
nizaltı gemileri kumandanlanndan 
Abdurrahman tayin edilmittlr. 

ırılbaşı gtcuinin sabahında yaflllanbir futbol mapnda (eit1t11d4!) lrale
cird11 W 

Meşhur zenci boksör Armstrang 
haiz bulunduğu unvanlardan birini 
eski dUnya şampiyonlarından Arizen 
~udiye ka~ bu ayın ortalarında 

müdafaa edec"ktir. 
• * ... 

930 senesinde Arjantin milli takı· 
mmda santrfor oynr)'hn ve bilahara 
ttalyada yerleşmiş olan meşhur 

Stabile Fran.98.da iki sene antrenör 
lllk ettikten sonra ge<_:enlerde mcm. 
'eketine dönmUştilr. 

• • • 
Su Fransızlar Amerikalılar gibi 

ıtarabetlere dilşmiye başladılar. ! 

\feşhur atlet Ladumeg profesyonel 
'lln edilmişti ya'!. Ge<;enlerde noel 
münasebetiyle bir hayır cemiyeti 
menfaatine yedi yaşmdaki oğluyla 
vanştıklan! ! için çocuğun ileride 
'J?'Ofesyonel sayılıp sayılnnyacağını 

<iU.Unmektedirler. Amma ince ele . 
ytp ınk dokuyuı,s ha! .. 

Olimpiyatları 
Hem gündüz, hem de 

gece yapllacak 
1940 se nesinde F'inlandiyanm 

felsinki şehrln1e yapılacak o. 
!an lı eynelmllel oyunll\r hem 

; Undtiz ve hem de gece devam 
' decoldlr. J.,akat geceleyin yapı 

a cak olnn ma(;lar sun'l zıya al
ında oynanmıyacaktır. Çtlnktl 

oyunların yapılacağı Helsviııkt 

;ehrinde temmuz ayında gUnUn 
::! 2 w.:.ati a11chn)ı~tır. 



8 /HABER - Akpm po1tas1 

E r e ğ l i k a z a s ·ı n ı n 
feci tafsilatı 

(Baştarafı 1 incide) 
§Öyle idi: Limanın iç ve n:ahfuz 
kısmında Kutlu, Gene ve bir de 
bizim Demirhisar yatıyor. 

Vatan, Şule, Yelkenci, 1Igaz, 
Anadolu, Sakarya, Bak r, Pek ve 
bir İtalyan şilebi lir-- • · :;rı:ir- fa· 
kat biraz açikta demirdeler . 
Diğer ~ilepler, Mille~. Sümer, 

Şadan, Samsun, İkbal, Kaplan, 
Zonguldak, Nomikas, 1.'an, Mete 
daha ileride demirlemiş bulunu-
yorlar. • 
AkşamdaQ sakin diyebileceği

miz hava gece saat 3 te evveHi poy 
raz, scnra lodos ve daha sonra ba· 
tı karayele çevirerek fırtına baş
ladı. Karadeniz ender görülen 
fırtınalarından birini gösteriyor, 
§iddetle yağan tipi ile beraber li
manın için bir ölüm çemberi halini 
ahycrdu. 

Bizim yeı ietiz nisb-:tc:ı emni 
Y,etli, fakat ikinci ve üçüncü gru· 
pu teşkil eden vapurların bulun
duğu kısımdan mütemadiyen istim 
'dad ditdükleri işidiliyordu. 

Dalgalar tekneleri dövüyor. 
Hemen hepsi eski olan gemiler gı 
cırdıyordu. Sabahı böylece bul
auk. Ama nasıl? Bir Allah bilir 

' bir de biz .• 
Hava hala azgınlığını brrakma· 

mıştı .. Bu esnada bir kısım vapur
lar açığa çıkmağa muvaffak oldu
lar. O sırada Milletin .de hareket 
ettiğini, Bababurnu çıkıntısının 
teşkil ettiği koya coğru ilerlediğL 
ni, biraz sonra geri döndüğünü 

ve tam yolla Kabasakal deresi ön· 
!erindeki sığlığa doğru gittiğini 
gördük. Gemi, karaya vurmak is· 
tiy.ordu. Fakat muvaffak olama
dan takriben 5 • 5,5 kulaçta bat· 
mağa başladı. 

Mürettebatın !erya.dları fırtına

nın uğultusu arasında duyuluyor· 
du. Çarmrhlara tırmanmış bağrı· 
yorlar, fakat gemi sür'atle batıyor 
du. Pekaz sonra ortada yalnız dL 
rek ve bacası kaldı. 

Sonrada anladık ki, Millet Fran-

geminin merdiveni koptu ve bü- Bu vaziyette kendimi denizde bul l Gülünçderesi civarındrkl kumlu
yilk bir dalga bu genci alıp sürük- dum. Bir müddet çırpınarak yilz • ğ:ı oturan Tan, Şadan, Samsun ve 
ledi. dilkten sonra Şadan vapurunu gör - emsalinin vaziyelleri tehlikesizdir. 

Onu bir daha yakalamak için düm. Tekrar kollarıma kuvvet gel- Ve bunlar kolayca ı~urtarılnbilecck 
bütün emeklerimiz boşa gitti. Fa· mişti. tir. 
kat biraz sonra yüzerek sahile git Vapura yaklaştım. Bir çnna attı - Hatta bunlardan Vehbi, Aldıkaç -
tiğini gördük. Milletin ateşçisi o- lar. Sarıldım. Fakat ip iki metre ka. tıya ait Samsun vapuru kendini ta· 
lan diğer arkadaşı da yüzüyordu.

1 
dar sUrüklendikten sonra birdenbire ram~ğa çalışmaktadır. Şimdi Ereğli 

!kisi de zaten oldukça yakın olan koptu. Tekrar dalgalara yuvarlan . limanında yirmiye yakın vapur ka. 
sal:ile çıktılar. dım. Fakat bu defa vapurdan ikinci raya düşmilş vaziyettedir. 

Milletin direklerinde takılı bir bir cima attılar. Bunu yakaladım. Diğer vapurlar 
vaziyette dört beş saat kaldıktan Gilverteye çektiler .. , Dcnizbanka gelen haberlerde De. 
s.~nra uzun müddet denizde kalıp Hangisi doğru ? mir şilebinin Zonguldakta Bakır §I· 
yüzerek sahili bulun bu iki denizci Ahmedin bu sözlerinin ne derece lehinin de Sinopta olduğu bildiril -
kadar hiç birimiz yaşamağa hak hakikate uygun olduğunu tahkik et· mlştir. 

kazanmamışızdır.,, mek maalesef imkanın~ oldu. Çilnkü Dumlupınar vapurundan 
Kazazedeler şimdi Pek vapuru ikinci kaptanının anlat- haber alınamıyor 
neredeler ? tığ ve Ahmcdin bu ifadesi, başka tzmirden bildirildiğine göre, Ak • 
Enver kaptan, Millet vapurun- yerlerden dtiy~uklarmıızın birçok denizde ııiddetli bir fırtına vardır. 

dan kurtulan lostromo Ahmet ' noktalarına katıyen uymuyordu. Etrlisk vapuru fırtına yüzünden Ro. 
Aydın ile ateşçi Sabri Sarının da Diğer taraftan, Ahmedln anlatılan dos limanına iltica etmiştir. Mersin -
ken.:iisi ile beraber ça.ıakkale va· yukarıki ifadesinde Millet vapuru - den ayrılınca Dumlup:nar vapurun
ruru ile 1stanbual geltliğini söyle-! n~n Yunan _va~uruna çarpar~~ bat. dan iki günden beri malfımat yoktur. 
miştir. Buna rağmen, Çanakkale tıgı vardı kı, şımdlye kadar ogren • Etrüsk'ün de iki gün kadar ro· 
vapuru mürettebatın bı..ndan ha-I diklcrimiz bu noktanın yanlıı;ı oldu - tRr yapacağı anlaııılıyor. 
berleri olmadığı anlaşılmıştır. ğunu, Milletin eski vapur leşleri il- Batan yelkenliler 
Millet vapurunun acentesi olan 1 ;erine dilşerek ballığı merkezinde - Karadeniz limanlarında son fırtı. 
Barzilay da kurtulanların henüz 1 dir. nada daha yüzlerce yelkenlinin bat. 
gelmediklerini söylemiştir. Bulunan cesetler tığı ve parçalandığı anla§ılmaktadır. 

Ahmet Aydının ailesi, çocukları Fırtınadan sonra Ereğlide yedi ce Fakat bunlar hakkında fazla malü -
sevinç içindedirler. set bulunmuııtur. Bu cesetlerden mat alınmamıştır. 
.Ablası, dayısı ve bunların ço- dördü çarkçıba§ı Mehmet Şaban 

cukları, bu mucizevi kurtuluş kar-
1 
Eren, ikinci çarkçı 1tanbullu Murat, 

şısında eşi görülmemiş derecede 1 ateşçi Güreleli Osmana aittir. Diğer 
sonsuz, sevinç içindedirler. cesetlerin bulunması için de araştır. 
Müthiş bir ölümden kur- malar yapılmaktadır. 
tulan Ahmed anlatıyor Sebat ve Şule vapurları 
Diğer taraftan achrim!ze gelmiıı bulundu 

olan Pek vapuru ikinci kaptanı Akıbetinden haber alın~mıyan Se. 
Eyüp'Ve mürettebattan Dursun Reis bat vapurunun Amasra limanına sı
kazazedeleri görü~ konuştuğunu s.ö~ 1 ğındığı dün anla§ılmıştır. Haber alı
lemekte ve eu tafsıliı.tı vermekledır. namıyan Şule de Ereğliye dönın§MI 

- Başından yaralı olan Ahınedl tür. 

gördilk. Kurtulmu.~ olan öbür arka· Kurtarma başladı 
daşı ateşçi Sabrl hastaydı onunla G . K t ş· k tini H 

emı ur arımı ır e n ora 
konuşa.ma.dık. ~hmet baş~.ndan ge - tahlisiyesile giden miltehassıs ve 
çen müthı§ facıayı bize §oyle anlat-,Denizbank müfettişleri diln mahal • 

tı: !inde tetkikat yapmışlar, vapurlarla 
"- Pazar gUnü gecesi barometre 

!er birdenbire dilşmUştU. Biz bir fır tahlis için temasa girişmişlerdir. Va 

-----&---------------------
INlevyoırkta 

10.000 Taksi 
şoförü 

Yevmiyelerinin arttırılma
sı talebile grev yaptı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Beynelmi
lel işçi konfederasyonuna bağb bu
lwwı .nakliyat ameleleri ittihadına 
ôahil 10.000 taksi şolörü dün öğle
den sonra, iş şartlarının fenalığına 

ve ye\·miyelcrinin azlığına karşı 

protesto makamında olarak grev i
Hin etmişlerdir. 

tına çıkacağını anlarnlj}lık. Fırtına pur sahipleri de Ereğliye gitrniııtir. 
saat 3 te başladı. Beşe doğru artık Dün öğleden sonra Hora, Yelkenci. 

sız vapuru leşi üzerinden geçer- lere ait Tan vapurunu kurt!\rmağa hütUn §iddetini bulmuştu. Biltün \'a. 

Ameleler, müşterek mukavelele
rin tecdidini, senede bir hafta tati
lin ,kabul olunmasını, hasılat üzerin 
den verilen yüzdelerin arttırılarak 

yüzde 45 veya 50 ye çıkanlmasını, 
kumpanya adamlarının ameleyi teh 
ditten \'azgeçmelerini istemektedir· 
!er. 

ken makine dairesinden yara al· purlar denize açılıyorlardı. Limanda başlamıştır. Tanın yarası yoktur. 
mış, sahile vurmak istemiş, muvaf. kalmak sahile dilşerek parçalanmak Kalkavanzade vapur kumpanyası 
fok olmamış ve su alarak batmış- dernekli. Biz de saat allıyı geçerek '~ Ereğlide karaya oturanşilebL 
tır . b"ını· kurtarma'· 1·ç·ın Geyve tahli • Hususi şahıslara ait 5.000 taksi 

açıklarda dolaşmak üzere demirimi. . . . _ •• . . 
Y ık 1. 1 b tt .,. .. d ı d grevden müteessir olmamıştır. Sen-e en ı nası a ı r zi aldık. Bu sırada yilz metre ileri - !ıyesını gon ermış er ır. 
Nazım kaptan, gözleri önün.de mizde bulunan Yunan bandıralı No-1 Ereğli limanında postane binası dika reisleri, gre\"İn süratle lehleri· 

geçen ikinci faciayı da şöyle an- mikos vapuru da manevra yapıyor- ile buzhane arasındaki kayalıklarda ne biteceğini ümit etmektedirler. 
ı k d k t K 1 z ld k Nevyork, zabıtası hadiselere mani atma ta ır: du. Fakat birdenbire kar tipisi de 

1 
·araya 0 uran ap an, ongu. a • 

:ı IKINCIKANUN - 1939 

, __ ... .. 

Amerlkada yapılan lılr av 1 öı1ei::'i müsabakasmda Blind 1 mtnılt' 
köpek birinciliği kazanmıştır. l\liisnbal•aya Amerikanın her tarnfınd 
yUzlerce avcr, köpekleril le beraber iştirak etmiş ve muhrelif a\' ttl 
rübeleri yapılmış, köı>eklerin bunlarda. gösterdikleri nıeharct öl!:li1 
nıi15lür. Blind dört yaşıııdadır \'C aYcıları hayrette bırakaeak matıl 
bir av köpeğidir. 

(Baştara/ı 1 inci'ie) 1 muştur. 
mzılcahamamın bir kısım köy- !ki günden beri fi.fet halinde 

lerine 'kurt sürüleri baskın ver· vam eden yağmur ve uoludan S' 
mişlerdir. ra sokaklar göl halini almı~ 

Bu kaza merkezinden alınabi- 8vlcrin bodurum katlarını sulf 
"en malümata nazaran, Çamhde- kaplamı~tır. 
renin Kavak çiftliğinden Hacı Geredede 
Mehmet ve Süleyman 11 koyun- Gerede; •1 (A. A.) - Dün~ 
la bir danayı çütliğe götürilrken ccdcnberi şiddetli bir surette d 

ora • ı o n n a urt sü vam c en kar elli sarı ın:il bt 

rülerile karşılaşmışlardır. muştur. Hava bugUn gUncşli~ 
Aç kurtlar, hayvanları parça- Tipi )-iizündcn iki gündür po 

lamışlar,, Mehmetle Süleyman lmcmiştir. 

ağaçlara tırrrr.,mak suretilc ha- Amasyada 
yatlarını kurtarbilmişlerdir. Amasya; 5 (A. A.) _ lki gll 
Uşakta devam eden şiddetli fırtınadl 
Uşakta da tipi halinde yağan sonra bu gece kar yağmağa bll 

karın irtifaı 30 santimi geçmiş- lamıştır. Kar fasıla vermede 
tir. Derece sıfırın altında lOa yağmaktadır. Her taraf karla öf 
düşmüştür. ılmüştür. 

Bursa da Bol uda 
Kar fırtınası fasılasız olarak Bolu; 5 (A. A.) -- Kar din6 

20 saat sürmüştür. Şehir içinde Soğuk şiddetlidir. Köy ve kJ 
karın irtifaı 30 santimetreyi bul- lar arasında münakalat yapılJll' 
mu~tur. Telefon ve telgraf hat- yor. Dündenberi kırk amele Jl~ 
Jarı bozuk olduğu için civardan kümet ile çarşı arasındaki yo 
ve Uludağdaki vaziyetten haber açmaktadır. Fırtına telleri bll 
alınamamaktadır. Kaz::ı.lar ara- duğundan münakalat ve lstıı 
sında se~Tisefcr tamamen dur- bulla da muhaberat yapılamıyol 

-~~-----------'·'--~------- ::,...;' ' '- Demirhisann biraz öte tara· başladığından biribirlmizi göremez Galata ve Yunan bandıralı :Nomi- olmak ipn şiddetli tedbirler almak-
f d b. lk l" k ı · t· t hl"keli tadır. Sımdi"e kadar ehernmi}1etsiz • • 
ın a ır ye en ı var. Fırtınadan olduk. Ve tam hareket ctmiııtlk ki os vapur arının vazı)·e 1 e ı - ~ ~ od • k • • ı • d 

ismini okuyamıyorduk. Mürette. Yunan vapurunun süratle üzerimize dir. Bunlar üstüste düııerck yara - birkaç hadise kaydedilmiştir. em] ş oy erı n e 
bat korkmuş olacak ki sandalla çık dilşerek burun tarafından dört nu· landıklarından kurtarılmaları güç - o r t ll köyde su 
mak istediler. Tam binerlerken 1 k b t w tür 

mara ı iÇ am arımıza çarp ıgını . basan evler k 1 k f t• ı· 
bir tayfa denize düştü. Bir müddet ·· d'"k 1 l"ğ" a ı n m a a a 1 ye l 
suların arasında iıalıp çıktığı gö· go~a~e~e ııiddelli olmakla beraber J!~~~~~ı~~~~~ ·~~~~~~:~- Dün Ortaköyde Dereboyunda-

rüldü. Sonra kayboldu. Herkes bizim silvari aldırmıyarak tekrar zakoğlu Iızct namına mücsse.s ve :ı:~:ryiagp~l~~ :~~:~k~~er:g~~:~ Bütün nahiye ve köyler telefonla Odemiş4 
can kaygusuna düşmüştü; sandal limandan açılmağa davrandı. Çün-1 Dairei aliyelerinin 29 mart 1938 ~ 
tahile c'bğru ilerliyordu, tam sahi- kU biraz geç kalmak kayalara çarp 1 tarih ve 4880 numarasile kendi- suların nereden geldiği tesbit e- bag""'lanıyor, köy konakları, mektepler yapılı• 
l kl t kl d b. 1 • d"w• k.l t ·1 dilememiştir. e ya aş ı arı sıra a ır tayfa mak dernekti. Fakat henüz birkaç sıne ver ıgım ve a e name ı eve k'" 1 t · · t' · ı· 
daha denize düştü. O da biraz sen· yüz metre yol almıştık ki, vapurun k~lim Avni Şas~ tar~fmdan şim- Bu garip hadiseyi ilk olarak gö yor V8 0y ere emız 1Çm8 SUYU ge iri 1yor 
;a suların kucağına gömülüp git. k t f d • b tt w ··rcı··k dıye kadar tcdvır edılmekte olan ren Dereboyunda 7 numaralı ev- Adagide, (Hususi) - Hükumet l temin için on be§ bin lira sarf 

· ıç ara rna ogru. a ıgın.ı go. u · kereste mağazamı bu kerre yine de oturan bekçi .Mchnıedin karısı konağı binasının in§aatı ilerlemek- mcnba suyu getirilecektir. BU! 
ti .• ) Su .• lann makıne daıresıne ı Dairei aliyclerine 4. ı .. 930 tarih Fatmadır. Fatma dün öğleden tedir. Bir de karakol kumandanlığı bu ic:ler için Iiı.zımgelen tabsısatll 

ki kişi nasıl kurtuldu ? hucumu ve 265 numarasile tasdık buyuru- sonra odun almak üzere e\•in bo- binası yapılmaktadır. Bu binaların bUtç~lerc konmuş bulunmaktsd 
Digwer taraftan .ıun Çanakkale B d ki d · i de ı k 1 'l b""t··n hu durumuna inmi.c: ve hayretle du-

;v. u sıra a rna ne aıres ne an mu ·nvc ename ı c u u - :1 ikmalini müteakip belediye daire - Tnbü güzelliğiyle şöhret kazııtı 
gemisı· ı"le gelen h"'dı"se ye ı"nd · ti Sil · · k k "b" d t e raklamıştır. Çünkü, bodurum a-, " r e sular hücum etm.ış · varı vauye· u ve vecnı ı ve mevcu a v sinin temeli atılacaktır. Gölcük köyünde de bir sergi c,1 
bulunmuş olan Şadan vapurunun u ö~renir öğrenmez, bu defa geri duyunntile birlikte muamileyh ğız ağzına su ile doludur. Odun-
"k" • k ta E d 1 Avnı· Şasava devr \'e temlı"k ey- lar ve digw er eşya suvun üzerinde J{öylerde de inşaat devam et - çılmnsı mukarrerdir. J 
ı ıncı ap nı nver e, şun arı dönerek baştan kara ctmeğe karar ., "' 39 · k"" b"'t ı ind J' 
anlatmaktadır: lediiYimdcn mumaileyhe mezkür yüzmektedir. mektedir. Bndemiyede nsri bir fı - 9 senesı oy u çe er e 

verdi. Böylelikle vapurun batması • "' F t b · t ı d b" B de ·· e ko""yiln S" imaları azami altı lira olarak t " · M"l · magwazavı t~dvir için verdigwim •ama u vazıye mrşısın a rın, ır çe§me, ez gum - ... 
- Bız ı letı, o müth:ş fırt.· nın önüne geçmek istiyordu. Fakat J f ed k k d bi d"I · ti I,... li J • ~ mezkur vckületnamC'-"C lüzum kal şaşırnuş ve eryat ere yu arı de kfırgir bir gazino, M!.'n egilme t c ı mış r. ~oy ge r erı, 

nanın biraz yatışmasından sonra bu sefer de sahile doğru birkaç yüz J f ı t d ki · · ı tııctf 
mamış olmr~da sıfatı \'ekaleti ni- ıramış ır. köyUnde şehidlcr abidesi, köy par- san ı arı namına arazı ış e 

limanı terketmek üzere yanınd~n metre ilerlemiştik ki kıç ambarlar. B" · d k" b'"t•· • · a·1 ktir hayete erdiğini ve mezkür ticaret ıra?. sonra cıvar a ı u un ev kı yapılmıştır. Adagilmo köyUnün ı- tcmın e ı ece . 
gererken gördük. Bu esnada, di- la makine dairesinin sularla doldu - Ierı"l b d ı b k"l,ı · Ö b ..J ~ hanenin bütün mevcudat ve mat- 1 0 urum arını u şe ı ue çindcn geçen çay üzerine kfırgir bır dcmiıı knymnkamı, u sene J' 

rekler ve baca duruyordu. Yağan ğunu haber aldık. llıbat ve dllyunatınm münhası- suların bastığı anlaşılmıştır. Ya- köprü kurulmuştur. ve nahiye bntçelerine otomatik t 
tipinin arasında Milletin ancak ha K.,.zan dairesindekiler ran A\•ni Şaı:aya aid ve raci oldu- pılan tahkikatta suyun nereden Köylerin 939 bütçesine, yeni iş _ lefon tesisatı için tahsisat koııtıl 
yalini görebiliyorduk. Bu sırada boğuluyor ğunun Cumhuriyet ve Haber ga- geldiği öğrenilememiştir. Jcr İ"in tahsisat konmuştur. Şubat masını bildirmiştir. Adagldenin °1 
denizde ı"kı" kı"şı"nı·n ,.. d w t l ·1 ·1· d ı·1 t• • · · Bodurumlan su ile dolan ev- 1 ... :rırpın ıgını Makinist ve kazan başında çalı - I ze e .erı e ı anına e a e ınızı nca ortalarında bütUn köylerde faaliyet malik telefon tesisatı ikmal edi ... 
gördük. Fırtınanın şiddetine rağ· }anlar bu sırada kendilerini kurta· ederım. ler 15 tanedir. başlıyacaktır. Adagüme köyünde bi konuşmağa açılmıştır. Yakın bit 
men biraz daha yaklaşt:k. Ve çi. ramarnışlar boğulmuelardı. Güver -ı A_dr_es:. • . Saray kazası hiikllmet rer halk okuma odası açılacaktır. manda ÖdC'rnişin bütün nahiye.' 
ma attık. Deniz.dekilerden biri çi- !.ede bulunan rnUrettebat da dav - Sır~ccıde Alaı;:e hanında A- Okuma odalarının mefruşatı hazır- köyleri otomatik telefonla Ödcıtl' 
mayı yakaladı. O sırada bir arka- 1 b . k ta k"" ü u d ~ zak oglu lzzet. konag"'ı yandı .. _ ... "tli ç 1 k". w ~-t um aza yanı ap n opr s ne o., I ISTANBUL ALTINCI NOTER . I !anmaktadır. ,.lt.""tiÇl , am ıca o~- baglnnmış bulunacaK ı:. . . {-
da! "kimsin,, diye seslendi. Çima ru çıkarak cankurtaran yele.klerini LICINDEN: Tekırdağ, ~ -4 (A.A.) -r:>ün_ ak- 1 lerinde kfırgir köy konakları Pırtı· Köy muallimlerinin bılg!lennı' 
YJ. tutan genç: giymeğe başlnmı§lnrdı. Fakat ~u sı· ı HABER CAZETES!NE şanı ~ık::ın bır ~angın netıce:.ıncie 1 cı köyUndc üç dershaneli mektebin- tırmak için Ödemişin nahiye ıtle' 

":..-. Serdümen Ahmet, Millette radn bU~rUk bir dalga kaptan koprU- Yukarki ihbarname neoredil- Sara} kazası hükUnıet konağı yan· ı şn edilecektir. Bu sene AdagUme kezlerinde birer kurs açılmış! 
;nfm.,. . • . sUnU de p:ırçal:ıdı. Ben başıma vu - , mek üzere ve bu bapta vak~ tale- I bı~tır. Kasa ve kıymetli e\'rak kur· Kaymakçı köylerinde hayvan ser - Kurslar, nahiye müdürl(>rilC' ge 
~ı.:~~·-Merdıven~ çekıp ran bilyük bir demir lle yaralan ~ be binaen mupterem ~nzetenize . t~rılmıştır. Yangın hakkında tah· ı gisi açılacak; ayni zamanda Ada - baş öğretmenler tarnfınd:m idııl° 
JtenClısıtıf-~Karı almak ısterken mı§ ve sersemlemletlm. yollandı • kikat yapılmaktadır. güme köyü halkının su ihtiyacını edilecektir. 

,, 



ll'aşlst temayülJU olmalarryla şöhret bulmuş lk f ng-llz kızı \'ardll'. 
lsunıarda.ıı biri Da3 ana Gines, diğeri de Yuııiti :Friman llitford ismi
lıl laşır \'e bir lordun kızlarıdır. Yunitinin IUtll'rlc ahhab olduj:;'ll dai
nı., ııöylemniş \'e hakkında birtaknn dedikochılar çıkanlmışh. 

Bugün Dayana Gines'in İnJ!,iliz faşist füleri Sir Os\ alcl l\loslc~ ·in 
~tısı olduğu mc-ydana çıkmıştır. Eskiden l\fbter Gincs isminde bir 

l\daının karısı olan Dayana İngiliz faşist lideri ile ~i1lİc'c c\ lcrmi~tlr. 
llıUıu, bir çocuk dünyaya gettrdlğl için nihayet bu~iin itirafa m<'rhur 
0hn11ştur. Yalnız, Slr Osnldla lföniht.c ,.e llitlnin d~ bulundu''ll bil' 
"era.sımıe e\'lcndiklcri hakkındaki haberi tckz]b ıcimi~tir. 

Tiyatro t~krnr eski Yunan denin«' diinmc-k üzcre bir temayül 
t:~ııtcriyor. Açık bam ti~ a.trolarıncfa eski '1C\ irlerl tekrar canlandır
~ıl<tan sonra bugün eski Yuna.n şairlerinden ilham alınmaya da ba~ 
:ıııdı. 

Amerikanın meşhur Brod\'ay rcYti heyetleri §imcll Eflatunun bir 
~"'tinden almmı~ bir musikili komedi hazırlıyorlar. Esıcrin 1928 den

l"ti llk yapılan en büyük komedi olacağı siiyleniyor. 

1 
liflatunun Si:-agüzalı iki ikiz karde5 mevzuu üzerindeki eserinden 

.~··anı alarak Şcksılir "Yanlışlıklar komedyası,, m yazmı'Jh. Bu~ün 
"11'a.güzalı "ocaklar,, ismini taşıyan bu Ameril.aıı komedisi de her ikl-t.• ,. 

'ilden ayn ayn ilhanı almaktadrr. Bıırada komediden Ll: sahne gö
r11hrııunuz. 

1-.~ lııgtnz sahlllc-rlnde büyük bir frrtınanm hüküm ıııürtlüğilnU ve lıa~. 
"l aıı hir fener bekçisinin ancak haftalardan sonra kurtarılablldlğl
ll~ )lLZluıştık. Rcı;lmde, günlerce fenerin etrafında dola')ıp nlhayet ya-
~bUen tahlisiye gemblnln filikası fenere yakla.,ırken görtllttyor. 

"Çinin Şika.gosu,, tsnıl Yl'rilen llankov Japonların eline g~t, 

hulunayor. Japonlar burru mı "niııuunc bir i_.;ııl" usulü Uc aldıklarını 
!4öylüyorlar. J\ umune lşgıı.lc.lcn lwıdefükleri şey, ~ebri fa.ıla tıı.brlb 

etmeden ele geı,:lmıcUlr. Bunun için, şehre giren askerlerin de 
yağmaya ,.e katliama kalkmalarına. ınani olwımuıı;tur. Fa.kat, buna 

ı - Aınerlkanm mDyonerJerfndcn biri olan Hörst, dil;er mOyo
nerlerden farklı bir hususiyet göstermektedir. Onun sen eti yalnız pa. 
radan ibaret değildir, Jıcmen heı: sa.ha.da -eli olmak hascbilc .\mcrikan 
fit.fırı umumlyesine en fazla ltii.klm bir a.da.mclır. 

llönıt deyince Amerikalının a.klma şunlar gelir: 1 milyar Ura .\er
vct, yirmi sekiz gazete, on Uç mC'cmua, sekiz milyonluk bir oku:, ucu 
kitlesi, sekiz radyo istasyonu, iki sir.ıemıı. sirketi, Ne\~ orkta lmk bir 
milyon dolarlık arsa, Amerikanın diğer iaraflannda biı- milyon hek
tarlık arazi, ormanlar, altın, gümüş \e bakır madenleri, 

2 - Hörst 1903 de Amerikanın meşhur bir dansijzü olan Mllli

"cnt Vilııonla evlenmişti. Hörst, C\ lcmncden C\\ el, sevdiği bu kadma 
bir glizellik mösabaka..<Jmda. birinciliği ka1.andınnı~tı. 

3 - Hörst yirmi scnellcnberi karısından bııska. bir kadınla. yaşa._ 
maktadır. Bu, meşhur sinema artisti l'llarion De\is'tir. Aslen Yunanh 
olan artistin asıl ismi Duras•ıtır 'e \ıncrikada Bruklindc doPlluı;;tur. 

4 - Siyasi miica.delelc-rinde bir müddet için mağlfıbiyetc uğrı:ı·an 
lllirst o zamanlar keııtliı;lni <la.ha fazla s!n<'maya \·ermiş ,.e birt.ok ar
fo,t!eri kendi studyosunda toplamı-:tı. Resimde l\laryon Dc,;sıc bera
ber (soldan ikinci) diğer üç mc~hur artist giirülilyor: Konstans Bcnet, 
Gloryıı. Soanson, Ye Cin JlarJu. 

5 -lliirıı;t'ün büyük oğlu Corc g«'çcnlerdc on dokuz y~mdald bir 
dansöz olan Hop Ça.ndlcrlc C\'lcruniştlr. 

rağmen yine bazı ha<llselcr olmuştur. 
IL.:t!•av Çinin dahildel.i şehirlerinden en mUh!mml olclofu lı:ln 

.Japonya or~ını bu şekilde ele gc,imll')1 murnfık bulmu~ ur. Yalnız 
Çinliler şehirden çıkarlarken bazı yerleri )almuşlar ,.e hauya 

uı;nrmuşla.rdır. 



Fransız fıkrası ı 
Suzan - Bak, bende de karmda oldu

ğu gibi ayni yerde ben var. 
Plyer - Sahi! ama sen karımda blSyle 

bir ben olduğunu nereden biliyOl'llUll? 
Suzan - Dün gece Hanri söyledi. 

Aşk 
Y qh adam genç kadma f!Anıllk et • 

m.işti. Kadm: 
- Beni sevdiğinizi söylUyol'IWlUS L 

ma, dedi, bunu neyle lııpat edebWrabı!z? 
Adamcağız boyun btlktU: 
- Bu yqta aşkımı size ancak dilimle 

ifade edebilirim.. . 
Zengin kain 

·peder 
Genç kız. gene makul dilfUntlyordu. 

Dedi ki: 
- İyi ama sevgilim, agk ve sevgi iyi 

ıey anıa, yalruz sevgiyle yqıyamayız. 

Para da 1lzmı. 
Delikanlı itiraz etti: 
- Niçin yqanmamn? Babannı ana o

lan sevgisi bizi yqatmağa Wl ıellr; 

o zengin adam! 

KADIN MANTJGI 
- :EAkiden Cemali deli gibi severdim. 

Şimdi yüzüne bUe bakmak istemiyorum. 
- Ah 110 erkekler, nekadar 1DaJlll11D 

itt&hhdırlar )'Wabbll 

- Yeni mllrebblyeal neden 3pmek 19-
tmılyorsUD f 

- Öper mJ)'lm Jı!ç. Sonra bahama yap. 
fıiı gibi beni ele 'tokatları 

İ!tMet memnnı - Biraz bekle, daha 
fazla araba toplansm da annen benhn ne 
kad:n miihlm rnC\"ld sahibi olduğumu ffr 
t.oirala bakınca anlasm. 

- İtalyan karlkatürtl -

~· ..... = . 

- Şa genç benim ytldmden lsttkballnl bybettl. 
- O da bir DeY mi'? Ba§ka bir genç ıenını ylbimden ·Ud ba~-İnÜ kaybetti; 

Cesaret 
Ebre cephesinde "gönüllü" müfrezele. 

rinden birinin kumandanı, maiyetindeki 
kilçilk zabitlerden birine emretti: 

- Ciyovanno gel buraya .•• 
- Buyurun efendim. 
- Yarın "kızıl" Jara tanrruz edeceğiz. 

Düşman siperlerine mümkün mertebe 
yaklaşarak yolu tetkik et ve gel bana 
gördüklerini anlat. 

Dört saat sonra geri geldi. Kumanda- ( 
nı sordu: 

- E, ne oldu? Anlat. Yollar naaıl? 

Topçu geçebllfr mı? 
Üstü başı yırtılmış ve bitkin bir hale 

gelmiş olan muhatabı cevab verdi: 
- Topçu geçer efendim. Süvari de ge

çer, tanklar da geçer. Fnkat piyade ge· 
çemez. 

- Neden? mitralyöz yuvalan mı var? 
- Mitralyöz var mı bilmem. Belki var-

dır. Fakat öyle azılı bir köpek var ki, 
sormayın. Az kaldı beni parçalıyordu. 

Hediye 

IId çocuk konueuyordu. Biri koltukla
rını kabartarak anlattı: 

- Babam bana gUmUşten çatal bıçak 
hediye etti. ttzernide "sevgili oğluma,, 
diye yazı da var. 

Oteki çocuk: 
- Benim babam da bana hediye ver

dL Dedi. Gene çatal bıçak... ttzeriııde 

".istasyon bUfeıi,, diye yazı da var. 

HodbDn llk 

Yqlı adam, genç kadm.a UA.nı qk et
ti: 

- BenJmle evlenaenls ne tatlı bir ha
yat yatardık. OmrilmU sizi sevmekle ge· 
çlrirdtm. 

Genç kadın dudak bllktU: 
- Ne hodbinsinlz! O esnada ben ney. 

le vakit geçiririm? 

- Do ak§am hep. zenci Ue dans ettL 
- N~ yapsm, "'allı, matem tutuyor. 

- l'raıısız karikatürü -

- Solla vuracakm~ım gibi yaptım fit 
salla vurdum. Kendime geldiğim zaman 
buradaydım. 

- lngiliz karikatürü -

' 

fIAPISHANEDE NEZAKET 

- Sizi pijama ile kabul ettilim için tif
fınızı dilerim bayan! 

- Jtalydn karikatürü -

1 
Fransız fıkrası 
Saathıl Jraybet::miltf. Kalabalıkta ~ 

ziyade yanma sokulmq olan kı1ıkm blı 
rbuten etl'Phelenerek onu pollse yaJralı.t: 

ot.cımoblllmln altmcıa blch. 
- l'raam JrarJbtO.rll -

1spa n vae1a 
Mem.leketinbı pzetelerJJille ''mectent • 

yet mlldafil,, c11ye fımfnta geçmesini fstL 
yen "g8ntlllll" hpanyada JCatram.ıu
re cephesinde fevkalAde Jtler 79pmat l· 
çin can atıyor, fakat mUfremd ıakln bir 
mmtakada bulundufu cihetle buna mu· 

tJ. Beraber karakola gitWer. Şiklye 

adresini vererek aynld?. 
Evine döndUfll zaman saatfnl orada 

nutmuı olduğunu görerek hemen. 
yUzt1 karakola kotup komiserin 
çıktı: 

- Affmm rica ederim. Dedi. Baa 
buldum, evde unutm11fUJD. 

Komlııer itiraz etti: 
- Geç kaldınız. Yakalattığmnı 

ldzln. saaU çaldrğmı itiraf ettirdik • 

Mazırıaı 
Univer.slteye devam ediyordu. 

smıfta ikinci defa dönUnce İznıirdeld 
kardeşine telgraf çekti: 

"İkinci defa döndüm. Geliyorum. Ba 
mı bu habere hazırla.,. 

Kız kardeşinden §U cevabı aldı: 

"Babamı. hazırladım. Şimdi aen had 
ıan ... 

~~ak olamıYfl'41L lldd~ bJr .ılylenJyor· Jl'IJe ahtık Rlnc1 mlhraeeslnln 0~ 
- Ah, bana milsaade et:leler caba • c1e rahaı etmek ~ balc1ağq ~el 

cak "kızıllar" m hakkından relirdJm a. 

- "Kızıllar" m siperlerine kadar 11-
der ve her seferinde ıize ylrm1 otus ellr 
getirirdim. 

- O halde rtt de getir bablmı. 
Kahraman 11g6nUlltl" alzıyla yakalan· 

DU§tı. Birkaç metre ~tede olan dtıpwı 
siperlerine kadar karaııhkta atırOnerek 

gittL Birkaç dakika eonra balırdılı du
yuldu: 

- YUzbaerm, ~buk gellıı. Kırk tane 
esir aldım. 

- Getir buraya öyleyse! 
- GeUreyim,yUzbaenn ama e8lrler be-

nlm gitmeme mUsaade etmiyorlar. 

AvrıBık 
- Kızcağaı bana çok ısmmqtı, hattı 

tevazuu bırakarak çılgınca laıktı dlye
blllrJm. Fakat ben ondan artık bıkmıt· 
tim. Aynlacafmn kendl.!lne söylediğim 
zaman kavga edeceğini, ağlayıp bağıra -
cağmı bDdliim için söze baatarken "me
tin ol,. dedim "aakm ağlama!,, ve karan· 
mı kendisine bildirdim. 

- Tabii tahmin ettiğin pbl zavallı kıs 
hUngUr hUngU.r ağladı de~ m1? 

- Hayır. Ben de &BJl buna alnirlendim 
ya! 

· - Oradan eekll J&l'l'alD, tp 
koca ali.met tlsttbıe dtlter. 

SON MODA ŞAPKALAR 
Oh dokt.oru (kansma) - Yaptı 

dJkka& etaene, ppkall diye beDlm maaıt' 
De llmbam• cl7cllm. 



"""---- 5 IK!XCIKAl\~ - 1939 

Z~ir Güvemli ve Necmi-Rızanın 
Karikatür sergisinde ... 

}) Okuyuculr•ımız hatırlarlar .. ler iki tipten ibaret; siyah ve beyaz 
lr rn b' Uddet evvel. yeni SC'ncniu kontrastına dayanan portrelerle ba-

HABER - Ak~am postası 

Televizyon 
Cinayet takibinde de 
mühim iş şörüyor 

) ıı 

r~rin7ı gününden itibaren, Sa . site irca edilmiş krokiler. Bunlar 
rı Y aınemnsı salonunda bir kn_ hakkında büyük bir iddiam yok. Fa-

Romanlardaki meşhur polis ha
fiyesi Şerlok Holmes bugün çxkıp in
sanlar arasına gelse herhalde ken
disine artık iş bulamaz. Çünkü, bu 
gün polislerin cinayet takibinde kul 
landıklarr usul o kadar ilerlemiştir 
ki Ş~rlok Holmesin zekasına ihti -
yaç k.:lmamıştır. Bu işte de fen -
den çok büyük bir istifade temin o. 
lunmuşlur. 

f AZAN: L. Busch 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 
katur sergisi nçılac:ığr lıalıorı !rnt tanınmış karikatürist ve rcs -

gazeternizde çıkmı.,tı. Scrg·, i amlarımızm değerli tenkidlerine 
a~anı · -

- Evet, zannederim inanı:yorsun 
ki ben hakikaten senin için iyi bir 
adamım! ... Sana hi-;b:r fenalık da 
yapmadım ve yapmıy:ı::: iğım 1. .. Hat
ta sana, bana verdığin canrnı da 
geri vereceğim! .• Yani senin esir. 
!iğini geri vereceğim! .. , 

-~-
- Güzelleşmek! ... 
Kahkahalarla güldüm. 
- Biz beyazlarda erkekler allık hı ardan lıiri nrlrnda~ınıız za. do;;rusu büyük lıir merakla intizar 

'k r GU,·emli, diğeri de tnnınmıı: ediyorum. pudra sürmeyiz! ... 

d arııtatUristıeruen i':ccmi r.ıza'. Evet, matbu albümü de burada 
ır. ,. t~shir ediyorum; hatta burada da 

- Öyle değil Mau! .• 
-Ya? .. 

Za!.:ı· Gü,•emli 

~i Dun, bu karikatUr scrgısıfu 
sefaret ettim. hl bir tesadtif c. 
.el rt 01arak, İki ressam arkadaş 

a or adaydılar. 

l'lnl\aprdan girince sağdaki vit _ 

·~ i'aı ~cmı Hıza. farnfmdan ış. 
bu edılmişti. Genç E::ı.n~tkarm 
"'/Uk bir ekseriyeti rcnli:li olan 
Sr.ıı biraz listuste asılmış olma -

~~ ~::~~:iy~~z!~:;~::ie~ir ~cir 
~ırc· -
ito 1 kalabalrğ'mr canım önlintlc 
lrı llluyordu. Necmi Rıza, keıı~ r 
bulhaııe~eri tasvir hususunda 
g Y:Uk bır maharet snhibl oldu_ 

1 

,v Unu, teşhir ettiği eserlerle hiı· 
rore d h . 
1Ist , a a ısbnt etmiştir. Rcr-
lta bır rnübaH'.l.ğa ilo resimlerini 

rtkatu ı · · · · ı ıa r erını cızen N'ccmı lı· 

'cllYoı· ki: 

tnU U, açtığımız lll• 
ı şterek sergidir. Bunu yakın 
aaııaıarla cliğ'erleri takip ede 
~ektir T · 
rıa b · arzlarımız nyrı hulun. 
l'İ}{ ile, zaten mahdut olan ka
\. at ur çi'zenleri n sergi <H'm a ı, 
ll.U ~ 
<ı eusundaki temkiıılcri bizi ft. • 
N(!ta b 
Qlr u husustu aceleye seYke. 
itı:ı. <>r. Eseırlerimizl titiz bir itL 
,. rl!c seçtilr. Bize salonunda yer 
İllllllıek nezaketinde bıılunan 
~ cssese direktör!Uğünliıı ne_ 
a.ıt"t' ıtat ını suüstinıal ctmeğe t:ı., -

~el tar değiliz. B unnula lıeralıer 
lcıa ecek sergimizi de yine bU-!'n. 
~e>tacı:nağn mUtcınayiliz. ÇünkU 
ılll sanatktlr eserinjn gürtilmesi 

aksact ı,, 1• ile sergi nçar. Biz, mem 
"<ı.ct· 

lh. 1rnfzde, henUz, sanatkarın 
o1ı:tret · b tl çıyi çekmek için bazı tccl 

rlut er almak mecbur!yetinde ol. 

auı- U~a, emsaline şahit olmak 
ıseı- ~ııe biliyoruz. Bu itibarla 

~1Yi b' tııt ır sinema holünde ac -
ha~ 'l'eşhir ettiğimi.: resimler 
ttız kıtı.da ciddi tenlütler lıekllyo 
ı· 'k. !atıyoruz ki bu kli~·lik ha -

et h"" · · ti sın • usnınıye o karşılall ... 
}( 

)i .. · 
0.~uşarak, Zahir GLivemlinin vit· 

.. ı onu 
dah ne geldik. Burada resimler 
dıı:. Yeknasak ve serbest tanzim c-

""§t' litı 1
• Hepsi tanınmııj şahsiyetıe. 

tUrı:0~relerlnden ibaret karika -
b,. tdı. Bilhassa kesilmfa sivalı ve 

, '.ra:z:k·~ . 
l3a:\'nr agıtlardaıı yapılmrş Celil 
l!i<ı·ı ' ressam Şevket Hitlı>r ba -

1 .... , t i . ' 
~Otd Çınde bir kuwct ifade etli-

hl·.. u. Zahir Güvt'mli tf'k Ye J·ol:w ' ın·· . • 
lta .. f Unhaniye A.h~,.,t H:-:imı, b'r-
l'ct· .ırç:ı. oyununa IIlmiclin rubcni-

ını s ~ 
"'ı Igdırnbi!m;"ti Bi~ C"' rr"::ı-
"'l n '·B . • , 
ltatu aşlar ve anket" is~rnli l:cı i

r albU ·· ~tl<: mu dc, t:ıjlıir eülcn c-
r rnevan· • ı n· ııuaıe • naa, :onrl:nııştu. ır 
cevatı \eren Zahir Cli ;cmli: 

-B 
l'oruın .en, il~ k!l.rik:ı.tür se:rgimi açı-
t!'a ıu ' d_rıuı, De::ıtlc Necmi P..i::anm 
~·a:t. ; .. çı1:~il rini bulr.ı,;ıba iml.:n 
hir unı:u re ::ıir.ı saha'" nda Lü~·ül· 

ına~· J 

lirrı. F ,'"' c ve krymetC> ı:::ı'.ib c:.. j. 

d., axa~ ili- s . d .. 
ı:.ı . • · er"'ır.ı " en '!UV<'ll 
"'Crını· " • 1 tc~hir ediyorum, Resim-

1 zalılmaktadır. Çünkü yalnız tab'ın 
~: :-:acsa, bu s~hncla, görülme~e ki
·::.yet cdccdi!lc kani değilim. 1Iüs
ta!::bel sergilerde, büsbütün başka, 
fak:ı.t yine cs:::.s mesleğimle alaka
d.'lr resimler teşhir etmek istiyo • 
rum. Şimdilik yeni bir karikatür al-

ı bümüne mcşhurl:ırımızın içini ve 
J.şıhı sığdırmaJ1 h:!zırlanıyorum ... 

Sergi csaeC'n iki vitrinden ibarct
~i. Z:ıhirin \'İ ı ininde yazı yazanla
rınuzın bir kıı:mını, bu meyanda 
Yahya Kemali, Pt'::ami Safa'y1, Nu
rutlah Ataç'ı zevkle seyrettik. 

Yeni seneyi, sanat sahasında mi· 
"~hi bir ç:"!·r:.nyle nçan bu etıer

lcri SC'yrcdcr~;:en, serginin gördüğü 
fiili alaka nispetinde akisler uyan
dırmayışı :')C"knazarda garib bir tc. 
zad gibi görünüyorsa da halcikatte 
bu hükmün yanlı3 olduğu anlaşıh-

yor. 

Seyirciler arasında resim ve tah
rir sahasında tanınmış insanların da 
bulunduğunu görmek bende bu fik
ri uyandırdı. Herhalde, kendi saha-

Cinayet takibi ilminde en son te
rakki televiziyondur ve bu sahada 
ilk tecrübe son günlerde Berlin po
lisi tarafından yapılmıştır: 

f 

Pohua hayretle ve büyük bir se-
vinçle ellerime knpanıp öpmeğe 

başladı: 

- Oh! ... M.au! .• Sen bir Hindis-
Berlin civarındaki bir yolda bir 

tancevizi filizi kadar mübareksin! .. 
gün bir şoförü öldürülmüş buluyor-

Dedi. 
lar. Yaka mahallinde bir de pardö-
sii ve daha bazı şeyler bulunmuş· 
tur ki Şerlok Holmes olsa bunlar ü-

Ben Pohuan:rn tekrar kazandığım 
bu minnettarlığındr.n istüade ede
rek gayet tatlx bir sesle: 

zerinde uzun uzun kafa yorar ve 
caniyi bulmak için bunları birçok - Evet, Pohua ... dedim. An'ane-

leriniz mucibince bana borçlu oldu-kimselere ayrı ayrı gösterirdi. 
Halbuki Berlin polisi daha güzel 

bir fikir buluyor. Katile ait olduğu 
tahmin edilen bu pardösü ve diğer 
şeyler televizyonla bütün Alman _ 
yaya gösteriliyor ve üç akşam arka 
arkaya tekrar olunan ''neşriyatta,, 
herkese bunları tanıyıp tanımadık-
larr soruluyor. 

Bu suretle kısa bir zaman zarfın
da hemen hemen bUtUn Almanlar 
isticvab edilmiş veya polis karako
luna çağrılarak hepsine elbiseler 
gösterilmiş oluyor .. 

Televizyon1m bu rolü şUphesiz ki 
d:ıh& birçok sahalarda işe yarıya -
caktır. Televizyonla beraber radyo 
da. cinayet ta!tibi işlerinde müşte· 
rcken bilyük bir rol oynıyabi!ir. 

ğun canıru sana geri vereceğim! ... 
Buna mukabil de senden sırrını ba
na söylemeni istiyorum! ... 

Pohua tekrar erenm.e sarıldı, • 
Gözlerinden yaşlar akm..ıya başla. 
mışh. 

- Yalnız, diye ilave ettim, bu 
STITI ben kendim öğreneceğim! ... 
Cezasını kendim çekmeye razıyım! 

Pohua hayretle yüzüme bakıyor
du • 

- Evet... Senden sormıyaca -
ğım! .. Kendim öğrrncceğim! .• Sen 
bana söylemiyeceksin, merak et
me! .• 

Pohua daha ziyade hayretle: 
- Peki, Mau, nasıl öğrenecek

sin? .. Şeytanlar .. 

L.. 

Samoa yerlisi bir ~ foz-, otten 
elbisesile ve boynunda l -ı1ir~ dit. 

lerinden zarif gerda·• ·gilc 

miyeceğine göre benim te'.di ir.'in 
kendisine hiçbir zararı olamıyac::r.-

- Bu elbiseyle C'lmaz!. 
- Ben de sizin kıyafetinize gi-

rerim! .. 
Orada gece buluşmu:ror 

nuz? .. 
musu-

- Evet! .. Her on beş günde ay 
battığı zaman! .. 

- İyi ya ... Beni gece kimse f ı 
ketrnez! .• 

- Temiz olmalısın Mau !.. 
' - Nasıl? •• 

Pohua, omuzlarındaki döğme işa
retleri göstererek: 

- Tatau! .• dedi. 
O vakit ne demek isle···-· · 

!adım. Temiz ve güzel <":rr.aJ: i· 

wüeudumıP, tatau dedik! IT'•ıka•l-
des slisleri yaptırmam h,wır.·C"cl' 

;v.ordu. 
Derhal kabul ettiın: 
- Hayhay? Pohua!.. Tatau da 

J''a ptırac:ağmı ! .• dedim, 

*** 
İste bu hA.disedir ki yerlilerin 

hayatı içine tamamiyle karışabil
mek için ilk defa vücuduma Poll
nezyalılarm (Tatau) dedikleri döğ
me nakışları yaptırmak kararını 

vermeme aebeb olmuştur. (Tatau) 
Jd, bilhassa Polinczyahlar arasında 
birinci derecede ehemmiyeti haiz _ 
dir. 

insan, örümcek kadar 
kuvvetli olamaz ! 

Polıuanm derhal söziinü kestiın: 
- Şeytanlar beı:: im vücuduma 

girsin, ben razıyım! ... ~en bana bir 
şey söylemiyeceksin! .. Fakat ... 

ğmı hesapladığı muhakk ı:LI. Bununla beraber yalnız Polinez-

Uzun çalı15malardan sonra. bir 
Fransız alimi ortaya ŞU hakikati 
koymugtur: 

Pohua yaşlı gözleriyle gUlümsiye· 
rek J,ıayretle yüzi.'.me bakıyordu: 

- Fakat? .• 
Diye sordu. 

t.nsan örümceic kadar kuvvetli o
lamaz! 

Netekim bir müddet c ü ı~;ık • yalıların değil, bütün vahşilerin vü
ten sonra inci gibi par:. -n dişle- cutlarınm derileri Uzerine yaptır -
riyle güliimsedi: dikları bu döğme re.simlere düşkün

- Peki, Mau !.. GötUı ürüm! ... itikleri, bunlara verdikleri kıymet 
dedi. Fakat Mahatada beı;"n sana insana hayret verecek derecededir. 

- Evet. .. Fakat beni sen yalnız y h ·ı d ·1 in y bir şey söylemediğimi sö:ı liyecek. a şı er erı er e baştan aşagı ki-
oraya, ayin yerine götüreceksin! .. 

Bizim, parmaklanmızm arasında 
ezebileceğimiz küçük bir hayvan o. 
lan örümceğin bu kadar kuvvetli ol
duğu nasıl iddia edilebilir! 

sin!.. tab gibi resimler yaptırmaya son 
Bir şey söylemiye~cl.sin ! .. Benken_ Güldüm. derece düşkündürler. Niçin biliyor 
diın görecoğiın!... ç .. ? R · ı · · h b ld h ünkU Pobuanm (Mahatr) dedigi musunuz. esun erını er a e ay 

FevkalA.de ııagalamış olan Pohua ı öbür dünya idi! Pohua ö re ;ğime retlerle gördüğünüz: bu biçare çıp· 
birdenbire oturduğu iskcm!~den o kadar inanıyordu ki, kendi::!:.ıe bir lak adamlar niçin yüzlerini gözle. 

Necmi Rıza Alimin idcliast örümceğin insana fırladı: 

nazaran kendi cüsse.si bakrmından - Mau! ... Ölllı.aün! .. 
çok kuvvetli olduğu noktasındadır. 

l!lrında az da olsa temiz ve ı:ız- ör- Diye bağırdr. 
Hakikaten, doktorun tetkiklerinde 

ncklcr Yeren iki genç karikatüris- - Öleyiıq, PohF.n ! ... E°en cezama 
t . 1 · aldığı neticeye göre, bir örümcek 
ın eser crı belki 1939 için hayırlı razıyım!. Sen b::.::ı:ı bir şey söyliye-

ö kendi sıkletinin 150 misli ağırhkta-
bir a!amettir. yle olmasınI lemcn- cek değilsin ya! Sanıı ne!,. 

· ki bir şeyi a\.tr ve kendi boyunun 5 
nı ve Zahirle Necmi Rizayı tebrik - Hayır, ben bir şey söylemem! 

misli yüksekliğe çıkarabilir. 
ederek Saray sinemasından ayrıl. - Söyleme! ... Yalnız beni götü-
dım. Halk, film fotoğraflarının a. İnsanın bu kadar kuvvetli olabil- receksin !.. Ben l•entlim g5receğim !. 
sıldrğy Çt'rçevelerin önüne yığılmış mcsi için kendi ağırlığının 150 mis- Ölürsem öleyim, zarar yok! 
V<' girip çıkmaya mıd.ni olacak kadar j li, yani aşağı yukarı 10 bin kilo a-ı Pohua, Havarıa sigarasını derin 
bir kalabalık meydana getirmişti. ğrrlığındaki bir yükil sırtlayıp bir nefeslerle ve bol dum.:ı'1.larla çeke 

. ** binanın ikinci katma kadar çıkar - çeke ş~şkın bir halde dU~Unmeye 
~ • ması lazımdır... daldı. Herhalde k~ı::.disi sırrı söyle-

RESiMLi ZABITA 1 KızuO HABER' iN 
............................................. 

zarar gelmemesi için Mahatada da- I ~i, bütü~ vücutlarını böyle kesip 
hi hakkında doğru şehadet etmemi 1 bıçmektedırler? 
istiyordu. Yalnız mukaddes olduğu için ml t 

Birdenbire gayet ciddi bir sesle Asla, güzaUeemek için ı 
cevab verdim: 

- Yemin ediyorum, Pohı ~ ! .. Ma
batada da senin sırrını sö. 1 mcdi
ğini söyliyeceğim! ... 

Pobua, sonra beni tepeden tırna
ğa kadar slizdü: 

- Yalnız, dedi, oraya gitmek i
çin temiz olmalı.sın Mahu ! ... 

- Temiz mi? .. Temiz olmak için 
ne yapmak lazım? .. 

ROMANI 

Dilşilnmelidir ki bu adamlarm 
yaşadıkları memleketlerin iklimi 
kendilerini elbise giymek ihtiya • 
cmdan uzak bulunduruyor. Çıplü 

yaşamak mecburiyetinde oldukları 

için süsü nerelerine yapabllfrler ! .•• 
Tabii çıplak vücutlarına. 

İşte biz medenilerin tllrıu· tilrlU 
kumaşlar üzerine yaptığımız ttir "' 
1ü türlü §ekilleri, desenleri onlaı: 

da bütün ömürlerince taşıdıkları 

yegane kumaşları olan kendi deri
leri üzerine ya,I?tırmaktadırlar. 

Aradaki fark bizimkilerinin sah
te olmasıdır! Onlarınki hakikattir. 

Siz medeniler arasında bir gene; 
kız, bir genç ka.dm, hatta bir genç 

j erkek nasıl güzel desenll, zarif ve 
I kibar bir elbise giymeye can atar
i sa, bir PolinczyalI kadın veya er-
kek de nyni lüks ihtiyacı, ayni gü. 
zel görünmek ihtiyaciyle esmer i -
peklerin en dayanıklısı olan mü -
cclli derisini böyle zarif bir elbi
seye kalbctmek için can atar. 

Arada diğer bir fark da vardır ki 
bu müthiştir. Zira mesela Berlin, 
Londra veya Pariste dilber bir ka
dının lüks bir elbise gıyrnek he.vesi 
yalnız onu ödeyen erkeğin canını 

yakmnkb kalır. Fabl bit::ı.rc Po
linezyalının derisine böyle bir elbi· 

1 
se gC'c;irebilnıesi için gür.ı~rcc, J-nf. 
la'arc'.l lıak'.:d acılarb canının \'an

ı • 

! 
masın::ı. ka!l:ınmn.>ı lnzırnzclir! .. 

Filva'~i fngi.izlcin ingilizcc'C'"tİ· 

r~p (tetouir - t:ı~ovier) dedikl::ri, 
f1kat Polin"::yalıların (Tatnu) de -
c!iklcri bu düğmeler bunların en bü
yük Eüsleri, ziynetleri, lük~lrı idir. 
Fakat dediğim gibi, ekseriya haf· 
t:ı.larca süren harikulade ıstırablara 
mal olan bir süs ... 

Zira bu döğmeler çok defa insa. 
nrn tahammül edemiyeceği mtırab
Iarla yapılır. 

Devamı var 
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Gerek padişalı ve gerek orduların 
büyükleri, şelıre girerken yolda sıra 

sı:ra dizil~iş lıalkı görüp hayret ettiler 
- Bu kadar harb uıruı~ görmil§ tiden istiladeyle kumandanı takip bi kale bedeninden qağı inen. cıe. bayraklariyle donaıynıı birçok aefa

çavupun, ama, tedbir nedir, zama.. etti. mir çenıeller mubacimiDi yakabya- inle dolu oldufunu gören ve bun
n.mda hareket nedir teemmillden Rilesanın haluıslıklarmdan bizar rak yukan çektikten .IOn1'a ölil veya !ardan terennUm edilen mızıka]~ 
Acizsin. Zaten kale içinde mahsur kalan ve bir hriltiyan hllklimdann- parçalanmq oldukları halde apğı- 1ahtıden istima eyliyen ahalinin 
halk taundan kınlıyor, açlıktan xs- dan ziyade ıultan Orbanm ul6vvU- ya atarlardı. ıevk ve gayreti kmldı. 
tırab içindedir. Teslim olmamaları cenabmdaıı Umltvar olan lmnu di. Her gi1Jı zuhur eden acib ve kan· 
için muhafız dUgman kumandanları- ğerl aball lle f8J'k tarafmden ve lı bir hidiaeyi bacılar bulundukları Padieahm bimmlltiyle ahali yeni· 

-88-
- Bu davet mi! yolua l.astala.. 

muzt çok fazla beklettiğiml bana 
bir hatırlatıe mı? 

Elini uzattı. Jerar onu öpmek 
hU'lıyla tanıyordu. Kt>ndine hakim 
oldu ve heyecanla: 

- Sizi tekrar görmekle çok sevi
neceğimi biliyorsun\!%. Dedi. 

- Allahaısmarladık Jerar. 
ismini Mart - Frans gayri ihtfya. 

rl llCSylemişti. Delikanlı sevincinden 
çılgına döndil. 

nm halka ettiği ıulilm ve cefa son- Yeıılphlr kaJ)Dmldaıı babaya du- tepeden seyrederlerdi. len galeyana geldiklerinden kale-
suzdur. bul e1ıtyen plibiD iatiltbaliae çık· Bazan hriaüyan ord"8\l Sufufun. yi zaptetmek için ehU...Ub yine yeni XVl 

Bu vaziyette kale kapılarını aç- tı. • dan yalnıg bqma çıkan bir Nor _ yeni fedaklrlü:lar lhtiyarma m~ - 8.tR TAllRtB ALETi 
mak muvaffakıyet fçin kl!idir ça- Hukuku muafferiyeti makuli.ne man süvarisi hendekleri ıeçen:lır bur oldu. Mari • Frans dl§arıya çıktığı va.. 
JUi. bir ınarette tedabirl l>•lrim•neye fe- merhameti il&hiyeye mazhariyetini Kalenin ~evcut yetmiı burcun • kit köşkiln etrafını çeviren kalaba-

Haydl bak, ortalık bU.sbUtiln zul- da ederek pek bl7lk ,...b•t &öe- yad ile telef ve buan mua ve al dan en kuvvetllıini elde etmek için him artmış oldufunu gördü. Gaze
mete boğuldu. Sö7Ie asker hazırlan- terea nJtu Orlum mu.ar ettiği lihsız uzun boylu bir Tilrk yağdır. ht>ndek derununda çalışan liğmıcıla te milvczzileri bağıra bağıra halk 
4 BUcuın edeceilz. (1) neta)'fel .._911 9t1Uale muvaf- dJiı kaya parçalariyle ehlllalibi. bi- n setreylediğine binaen Tilki ve şek arasmda dolaşarak gazete aatıyor-

Ve çawg Nfmet gib1 hıanmamıt fak oldu. zu ederken Godofrovanm attıjı bir ll mahauaundan dolayı kaplumbağa tardı. Genç kız bir gazete aldı: 
'bntnıı htlııklr ubr1, hakikaten ka- Ehliulibe kartı shterdfii mu - okla kalbinden vurularak helik o- namJariyle iki kale iD§a ettiler. ilk sayfada kocaman harflerle şöy-
lQI zapta muvaffak olduklarmı kavemeti dlllrane ile ebedi bir göh- !urdu. le bir aerlevha gördU: 

eri aman &uma Çavutu ... ret kazaııııut olan ve Asyada mu • Mahsurin kog boynuzlarmm a~tık Tilki kendi ıtkletlne ve yahut "llaldnr.,, aleyhtarları lan Düra· 
U. ve ferasetine hayran kal- kaddema devleti Selculdye, sonra- lan gedikleri, makinelerin yıktıklan mahsurln tarafmdan atılan kayala- ıaı "1 numaralı halk dijfjm&llı,, ilin 

lan da devleU n----ıyeı9e bir -A-: bi k t rm darbelerine mukavemet edemi - e""'-r! vmu11uu J" .uuwu kale bedenlerini r aç ıaa te ta - .... ..., 
Suna çawtu. emir verdi: tef~ eyliye R~ devlelati selçuki- mirle bu harab duvarlar gerilerin • yerek yıkJIJp mucidleri olan Her - 'tazı şöyle devam ediyordu: 

-
u--- .L'----"""' ... ''··'--•••- yesinin birinci payıtahtı, _ tanb_ulun daf mon, Aite, Banri ve yirmi nefer rtı-~ uuaı.uuua.,-- _.......,__ _ de yeni yeni esbabı mü aa vUcu- "Doktor ı.. JMb11ma ....-

lu& 8IWı çekmt11Dis. llerkeabı sna.. !renkler tarafmdan zaptı11 mütea- da getfrirlerdi. fekaaı enkaz altm~ kalarak t.elef ..,._..... ~ ..,.. ..., • 
1t.:-

1 
h11_,,, .. __ ·-·-tür. kip tekrar istirdad edilinceye ka - oldu. ~ • • -

""tı.:am --- - dar imparatorlarm muvakkat ma - MahlUrildıı ıehrin bir kllJllllDI ı.. Kaplumbabda buluaan muharib .. k• "1ıua; •••• _,_ 
Sellmetle vanp latanbula dön. kam idareleri olan l;uik gehri Os- hata eyllyen 1lkaD)'ol c61il tarikile ler burcdan kopardıktan tatlar ye- malatellf kbllfıeler .......... edlJor• 

dnler. manlılarm yeddi zaptma ıeçti. imdad alchklanm ,oren hri8tlyalar rine aoktnlarr- at...: direklere ate, lar. Balar ".-la ..._ Yeren 

Qrlllaılı& =la =tt ~= Godofrova Buyyou. Taukret, Bo- bu son vurtayı da izaleye karu :vermeie· muvaffak oldular. ~ =ı:.==~le-
pmek ~ 1nketı6yu bek· hemoıı, Büyük Hüı, Flandreli Ro. vmtiler. Yddmm taıdaaile yıkılan kulenin Diıa V~ ......... J&ıPdu 

. ber, Normandiya koutu Rober, E~ Rumlar tarafmdan verilen ve ~il enkası oıt81rfı fstlll ey'ledl. gtilftaıa lıılr ._1 fa ..._ ...._ • 
~:Dnld.r Orhan bu haberi ahnca yen Karno, papaa Adeınar kumanda herblri yüz nefer muhdtlb !atlab ey. Padifahm göl tarikiyle firara te- nan IMO ldlf' ..... 1Mıer 

sin:S. 

- Fakat. •• 
Kim olduğunu 113ylemel 

dUd ediyordu. 
- Bizi mazur cörihıtıs ma-- .__. 

zel. Verilen emir kat'I. 
- Rica ederim. doktoru m 

kak görmeliyim. 
- ı.rarnm beyhude matm 
- 1-'akat ben doktor Dlruua 

pnbaıyım. 

PoUa gUJdil: 

- Bak. bu iyi l>ir bulut! 
kadar b8yıe.tnl yapan olmam

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şimdiye kadar doktor DU 

r.m anneai, babası, amcaaı. te 
hatta kaneı bile müracaat etti 
hepsinin yatan söyledikleri 
dı. Yalnız nişanlm müracaat e·~-·11 • 

ınişti. 

Jılarl - Fra.,s dönınek tızere 

ki madam Lagra.nj kapıya çıktı. 
cereden kızı görmüıtil. Ona do 
kottu: 

1ııatmazel. 

Polialere döndil, 
- Bırakın matmazeli. O evde 

dir. Ben keflllm ! 
- Tanıyorsunuz demek onu? ~lk~ 

- Tanımaz olur muyum? 
- O halde geçsin. 
Polisler oekildller. 
- Tepkldlr ederim. 

salitini Selçukiye yedi hafta kadar tatafmdan cerredilen arabalara tah h · ti ı ----- __ ._... •·--· lbri • Frans, kapıcı kadmı rr:
hazırlandı ft lln!k'e hareket larmdaki birinci eh~llb ordusuna liyen gemileri inMn ve ba~r .. btiil! eyliyen lıaremlle Ud evlidı· 

1 
maldae ale71dNe beynebnllel bJr 

'I.; _.. __ ,_ k ...._,_ kahramanca mukabele lle şehri mez nm ns yan ar eline dilşmelerl blrllk ...-.-- --- ---
• paQ.IVAI& ve gere O,.-u(UA ~ • mllen bir gecede deafzden c61e nat· Tllrklel'ln son derecede gayretleri- f v r. 4J1d ........ d'*JM etti. O söyleniyordu: 

rm '\nımderJ, ıelıre slrw'teu. yolck kilııı müdafaada bulundulal'la ııun- ıettUer. -~·•••ll!ll!J9! 
fnıt1dt'& c!tt:hmll \&lb ~rttP hay- ı.r aa 6 kac1u •lbuıede ~. Şafakla beraber göIUn ehliaalib (Devamı- tıar) 

wıer Onlarm. ftıtanbula d8- ler.,. ---------------------------
nıaaı.,. u;.a olluımu.atur. 

• ---'•-'"' Hammer "lebri mezkQr tş.rihiııin Ça a ;cı • 1'mm.er:' ~~..... en feci kı1mmı tetkll eyl~den., pr z 89 ence : 
Ha1k ....... odrarkell .,....... 

sun lan Dttran!,, "118bl'Olaun met• 
yor. 

Öyle feci hi.dilleler de oluyor -.:sır.t 
Dört gUn evvel iki nqanh gelmlmll!SP1.I 

terdi. Makinede muayene oldu1'1mıa1ttJ 

a\a:uhafızlarm ek 811 bu aerbeB- diyerek Iurilüyan. orduaunwı met-
_____ P___ bur olan muhasarasını hulisatan 

'(1) tma JllÜalellell Jaükmda zikrediyor. • 
' 3 

~. Netrl. lclrll, Nlsefor, Romanımıza alikasYitibarlyle çok 
~ Baa Ballfe tulltlerblıle meraklı ve feçi satııaıan bulunan 
fİıilat~. bu hidiseyl biz de Hammerden ay- lt.__.....,-ı 

i1'rn 11 alvenDlltıl İllllk'ia nen alıyoruz. il ._....., .... 
dl tarDaWe .............. 9Ö7· "On sekiz milletin mllntehap mu- ' 6 .....,._..,~ 
1:18r. > hariblerinden mürekkep bet yUz bhı 7 

llbenlla ..... dıe 'ini taıDa1 ehlilalib yüksek duvarlar ve Bitin. 8 
Jit:baı ediyor ve h mÜlllU'li ve yi ovalarında vefatla defnolUJlDll • 9 
s\pt IGla IUD11 )'Ulfor: yan kardeglerinln kemiklerinden vil 

"Samsa ~vqa refakatindeki a- cuda getirilen mlnilerle mUdafaa e- Yukardan atalı: 

Soldan 18 ... a: am makbıe ı., diye baiıJ'aUltlr·" 1 ( içtimaı müteakip Vapaın avontl· 

1 H kk "- 2 Sö ıüade makine taraftarlarlle aleyh-
- o aya &Onur. - z 

dini k A 3 ,..ah tarlan al'88mda ufak but lıidlse • 
eme - rapça ıu. - .m -

auldar. 4 - Atılgan - Mina. S _, ler olmuş. poDsln U::°e 1; tyJ bir kiracım var: )l. Mart 
Eki A b. b la d tıştınbmştır. Bu m_. e po 
ı vusturya ın agı rın an karak la ötlnnlf, bir isminde biri; bu sabah gene ke 

Dün zavallıların cesetleri Diye 
bulundu; denizde boğulm1111ar. 

kendini öldüren _meflıur 'biri - Fut., ~~=t~~ra ser~t 1 bınlmllltlr· sini öldürmeğe kalktı. 
bol takmunda bır yerde dural· e- b-"'- ka t binle sokakta in. llari. Frana deh•etle dinllyo 
~u . ~ B _.a __ .. G" Sa .... rşı saa 10' 

g ıt. u - ayraWU&n onc~ - ov tızam tade edHmlttL,, Madam Lagranj devam ediyordu: 
de. 7 - Mensup • Otomobıl kaza. _ Banyo ~anıda kencllainl 
anda ölen bir gazeteci. 8 - Harp· Mari - Frans tekrar lta1abalığa mata teıebbUs etmilti. T~ıad 
lerdc dökilleıı l"Y· 9 - Soyluluk, k t J g"-.. ğe ~diyordu tam •smanında gelerek ken . . ı artşmış 1. anı u.... ı;• • .. 
1 O - Sıy~h ve ı.~nbulda bol b.r Köeklin önilne geldiği zaman polis kurtardım. Bana kızdı. prkr.-felad mesJrtr elftılllU1ald dilen lznik önünde ordu kurmu§lar-

luawda n Torgma blelnlld sap- eh. 
.... elftl' De olaa Htla mava- lluham'm, ]{asaba dahillndeld va
Atı w. ID1mffak olllnq1uh kayil c5rmek iç.in kAh müteharrik 
1iİr ._.. ıeoecte bmalf mtlftf- kulelerin Uzerlerlne c;tkmJe oldukları 

lım. dlea aoa il._... ve klh da kalkan ve sudan anne 
maiJA~ IOlll'& lal!: siperletie m.ıur balunduklan hal· 

lmWI b11DıJa ft mu Mr mu- de kemali eenreUe duvarların dip· 
fliıu.um lllepilDyle lnpmun eyi terine kadar takanilb ederlerdi. 
:la Ja1ıt ve faadM ~ blan a- Duvarların balUmdaa aallbiyu_ 
lll ve mabatDtar kemaD serbesti. nun mülne ve tabyatamıa nan ıe
~ teklbnek prtlle bu a- madan daha qet Cırejuva attoi), 
~ 'bltlll bnet.lle fe1arim1z öntr ku:gm zeytinyağı akar dururdu. 

plea l1lltaa Or1lua tesllm olda. Siragöz muhasarumda olduiu gt 

1 - Kwuma • yayın arkadaır. 
2 - Istılahın türkçeai. 3" - Şayi· 
a . 4 - Bir nevi ba~tıcı il1ç • 
Halikı bulmak için imklnm olan 
nune. 5 - tatanbulun IOft Ciin • 
lerde ballcuuna uiraclıp tabii 
nesne • Fena - Şart edatı. 6 ..-- Ki
iıt para • Baki tUrkçe ajL 7 -
Yapmak - Babanın Jm Jmdefi. 
8 - Arapta yok· Yum lttaııbulu 
iatill eden bir Jlater•. 9 - Bel • 
derıdeıı bUyUk .. usaldık g8tteren. 
bir ipret. 1 O Almanya evet • ttlve. 

kut· Varicı.t ıeuren. kordonuy!a ıw-.tlqtr. Bir poUa yo- _ Peı:ı ıı.ma, niçin kendisini 
lunu kesti: 

- Nereye &iclilorsunuz? 
- Doktor Jan DUranm evine ... 
_ Dg\tet ki.ğıdmız var mı? 

- Hayır, fakat •.• 

dilrmek istiyor? 

- Garib bir arzu onunkisl ... 
Dll'lln onun yüz yqrna kadar 
ııyacağını söylemiş. O, buna 
mıyor ve sarhO§ olunca aksini 
ta kalkıYor. Komik ve fecl bir 

_o halde geri 46nUn. Yeriniz 
burall delil kicWı lıanml~ evinize 
d&ıaeniz daha tyi ederainlz. 88 ! 

Genç kız ıarr etti: Jarı DUranm oturduiu pavy 
- Dpktoru göreceğim. 6nUne plmişlerdi. Muayene 
- Davet kliıdum )lOkA esre • mUaaade alarak BU'& beklbenler 

meulnfı. Emir bayle... r\ • Fransm Stfa beklemeden .... .,.mı_ 

1: S: : V E /'« c; K R O M N /\ K r l D r N: ~HWL l•llnBi;•ıD- ıtrmek istemesini homur 
la. kareıladılar. Madam Lagranj 

... bu derece tenezzül göstermemesi fe-
m'balde canmıı sı:kmışb. 

- Hey, bana bakın, dedim, köpeği öy'h 
Ozerim~ saldınp durmayın, bir yerimi ısı 
ıacak. soma fena olurl 
Kız. güzel köpeğinden gözlerini ayır

mak~. ve bana hiç aldırmadan: 
- Sakın bırakma, kokocuğuın! diye tek· 

rarladı. 

llayv-.mın hırlaması daha korkunçlap· 
yor, kuyruiu, iki yana, müthiı bir hid· 
detle sallanıyordu. Jiani, bir kımıldasam, 
maazallah di§lerini bolamna geçiriverecek 
cı'bi... 
Kızgmlığmı gittikçe artıyordu. Hele va· 

ziyetimin ne kadar zelil oldulunu gördük· 
çe çıldıracaian.. Hmm kız, kendisile ara· 
ma Jcppeğini koymuş, kendisini fevkal&de 
emniyette sanıyor! Sanki ben böyle eeyter 
elen )'Jlanmpm &ibi! 

- Eler'. bana sa1dnacak olursa köpıeii· 
~~]Jı~dedim:: EF.'birka· 
~~. yanCftldan 

--24-
makla,ıınn.. aydi !.. Çaluac;ak IDMUHI, 
~ıe yapacak puı! Yoksa piıımu o
lursunm! .. 

Benim bu tehdidime,. billOr gibi bir kah
kaha \AM\p verdi. 
Artık tepem atır4tı. Koca taşı tutan 

elimi havaya k3Mmlmı. Kum gülmesi ~
nda kaldı. Tel&;:o: 

- Ne l apıyorsunu.ı? deli mi oldunuz? 
diye batJrdı. 

"Ddi,, snzü de lculalımda çınlıyordu. 
Daha büyük bir lı.•'detle: 

- Ya köpelinizi çalınrı, yoksa ıeberte
ceiim, diye hay)ardJm. 

EUm M1l haVldaydı Tehdidimi ı.nen 
yedne getinDemek için kendimi JOr tutu-

yordum. • 

Melike korkmU§tu. 
- Kdroya öyle muamele etmeyin, yokea 

boynunuza atılnerirt dedi. 
Boynuma atılacalı korkusile delil, fakat 

Melikenin zaafım hissederek, pyriibtiya· 
ri kolumu indirdim. Fakat Melike ıene ilk 
halini almqtı. Sanki bana ltltf~ hitap e· 
diyomıuı gibi bir eda ile: 

- BOyle bir WiıJelde inatla§llW.Ya kalk· 
malt i~ iman. ÇJldımu§ olma1ıJ 

Ne mantık! ne~ olsa kadm. ip! Hem 
köpeiiıü Olerime kJşkutarı kendisi; hem 
de Jcalkmq, aankl kabahat bende imiı gi· 
bi. bana kafa tutuyor! Gel de ip içinden 
~ bak•lmı! 
- Ne diye dedim. köPelinizi Ozerime 

saldirdum?.. Ben o mendebur hayvana 

ne yaptım ki!.. lırdı: 

Bana tepeden blkarak, alaylı bir eesle· _ Geri çekilin bakayım! ben 
- Evet. dedi, hatana da buarda ya! pıCIJllL Gegin matmuel, ail 

Ona ~ Jaine cececek bir teY yap
mams Jtzımdı, Ç(iDkfl, silin tabiriniz veç- ~= ltl araamda rahatm 
hile, d4 ıraendebur bayvaıı,.a ıu anda ha- ıalyelim? 
yatımzı borçlu bulunuyorsunuz. Onun i- _Hayır, hayır: 
çin. ltöpeiime 6yle kafa tutup, tat sallı· - Ona pldtiJml haber 
yaak yerde. ön<lnde illlip teeekkür etme- alsf 
Usinbt. 

- Hayatmu mı borçluyum?.. Nasıl? .. 
Köpeliniı benim hayatımı kurtarmak iÇbı 
ne yaptı? 

Hayretim samimiydi. 

Fakat m, hislerimin ciddiyetini hiç an
lamadıinu gösteren bir tavırla gene omu.ı 
silkince, daba fiddetle. suaUmi tekrarla
dan: 

- HaYdi, 16ylesenizet Temövünüz be
nim ipn ne yapmıf? 

{Devamı vat). 

- Lttzumu yok. 
TaJiı bu IU'&da bpı açılc!L 

nlhı maldyajı bozubııq, 

delptten bllytbnt!a bir' kaclm 
rı Çıktı. Kar1 - J'rans mefhut 
mblthoı artlatt olan Klodet 
naya tamdı. Kadın hayklrdı: 

- Gltme,m. Jlakine ya1aJ1 
yor! Ben 4aba çok gencim. o 
18tem11orma! 

1tadm 1cOIU'&k gitti. Etl'lf .. 
rln bir leFlfz1ik oldu. 

'{Dnamt var) 
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l'tıan: lkimım -51- Hatıraları anlatan ve vesikaları ı•eren: A.K. 

lk kt ilmin zaferi zamanları bU ~İ şeytan işine benzetme :en Yazan; o. Nevikov Çeviııen: Feralı F.arruh 

b k bı ı· •ı ' b 1 d Sabah kahvaltısından sonra aşçı, Bahçıvan babacan bir tavırla ve gök gürültüleriyle upw:~ bir 

aş a lr evi Çares j u amıuor um k b" 3adığm sırtını ok§ayarak: yaz geçti. Bunu scteplere m s~ı 
J J 1 ~=:ançeı:~ı::hc~;ğ~:r:da il;: _ Gel bakalım koca aşık, de- sert bir kış takip etti. Sadık, bıç 

't't:_ • durmadan çalışıyor, rasathane a-
1 "--ltır §İmdi :m · terihti Berabere~ 1 ne olursa olsun seni düşünmeğe zemediğin .. i .:-.öyle.

1 
Ve .şiçlde. tli .. yaz. _ Bir.az bakar mısınız, dedi?.. :iı. , __ 

l ,.__, k k k B "fre\' çozme . . Sadık, ezilip büzülerek: Jetlerinin en ince teferrüatına --
-uııora ezinti i yapmağa karar illeCburum. or ·a.· gorunme. u ,.ı . ı · 5izden ufak bar rıcaın var. w ğ 

erır4:L w ffak l w ı - Bütün ümidim sizdedir, de· dar, her şeyi öğrenmege u ratı-
·~ \'e bu munasebetle mektubun - Eğer derdin bu kadarsa bu ko· g~ muva · o amamana ra3men se- Mita mağrur bir tavır a: 
t-... Lo · 1 h' d b' dd · 'ht" · d' ı· Ji.. Sizin için "rok okumuş, ro'k y:>rdu. -lil ndraya hareketimizi yaz~ lay. nın a ey ın e ır ma C) ı ı ı,·a _ Buyurunuz, sıı:i ın ıyorum, :'J :'J 

~·Ben b r mektup a Ropen Ceva -1'fasıl? ettiğini de kaydederek biraz zeki .!edi. oilmiş bir adamdır!,, diyorlar. 
~c ~~~a Londra şubesile tema a - Minareyi çalan kılı.hm hazır· görün! AşÇet sözüne devam ederek: Bahçıvanın koltukları kabardı; 
l\eceg~rni bildırdim. ·ar. Ben her şeyi hesaplı yaparım. j Eliz doğru düşümü.yordu. Ha.ki- - Tan o.ığım bir delikarJı var, böbürlenerek: _ Bizim Sadın adamakıllı ye-

iB rgün çiftliğin mctercologu 

Vasya: 

de§kı gitmese) dim. ayağım km - Okudun ) a, bu mliessir olmaz· j katen bir de böylesini tecrübe et· dedi. Delikanlının köyde bir ni· _ üzülme delikanlı, de.di, elbet da · 
~ ı B ti§ti, dedi. Ona yakın merasım-
aL u kafir m ml ket benim -:;a hayatım da tehli·k· e.de. mek lazımdı. Derhal k~tı.m ve 1aırlısı, daha doğrusu alakadar 0 1- bir çaresini buluruz.. Yalnız bir 
•jvını el 1 r le bir .diploma vermeği düşünü... 

llar 
a. ebeb oım. uştu. r. . . 1, - l 5te bur.a:;ı muh .. ım .. ama, nasıl böylece şiddetli bir mekt.up yaza dUğu bir kız var. Fakat g ge e ım karar vermeden önce bir iki kişi· f 

" 1• ı ı l"k b'l uoruz. Vakia o herhangi bir en "kt Q\etımden bır gun ene bır 1ayatını tehlıkede goruyorsun? rak içine de tavsiıyenameyı koydum. kızın da cfelikanlıya me.te ı 1 e nin fikrini almak lazım.. J 

Up le! d b k k 1 d·~· k' Halb k" d l'kanlı faku"'ltesinde okumadI ama, bura-"S a ım. - Yahu, sen e azan pe <ı ·ı · ve verilen adrese gönderdim. ver ıgı yo ··· u 1 e 1 Bahçıvan, çiftliğin hayvanat 
er ~~:ethaneye ta\ siyenarnenin sızlaşıyorsun. Bir taraftan Ropen CevaRirciya kız için yanıp tutuşuyor, aklı fikri mütehasMsr Petya ile görüştü. da edindiği malUmat hiç bir üni-

d gı haber alındı. 1 timal edil- Bu mendebur (x) her kimse b" 1 k .. d"i" k.ızın gözüne gjrmclıı •• Çocuk orta versite talebesinde aşağı degildir.ı 
""'--· na ır me •tup yazara ver ı tm . . . . v .- :i k Bu mesele hakkında onun ne ··d·· · ı 

1,~~1 sebebinin i an ıle mektu· t>u kadar yakından takip eder. ken· hk"k _, ak nıekto.bı bıtirmııo. ~ a o umuş· Ben Kolhoz (çiftlik) mu uny e 
..,, ıact adres etrafında ta ı at yapnar . '--1 düşündüg~ünü sordu 1ki arkadaş k 
U 

e i ma uptur. Ancak rnek- ii ..-..ı .. emmicı gibi yaptığımı bilir. .. • ·ı luk huıuıunda ondan gerı - mı- · ' ve diğer arkadaşlarla onUJtum.; 
I> ~ ~"""' " suratle tarafmıa mahırnat \Cfl me· . . .. k uzun müzakerelerden sonra deli- w 

bu
op n Ce\ ahirciyam değil Is- yapacağımı bilirse artık bunun ha· . . · · yor. Bu tıptelö koy kularının o u- herkesin huzurunda, yapaca~z 

e 1 Balıkpa an G numaraya gön yatım için bir tehlike olacağını dü- sını., rıca ~ttım. mut inaanlaıa, okuıııuş)uğa ne kanlıyı, çiftiliğin rasathanesine umumi bir imtihandan sonra SL 
ıneı diı. \k i hareket çok ağır şünmek icap edince pek derin mu· . l\fade~kı o.nlar ketum olmamı' kadar ehemmiyet verdiğ,ini tabii vermeği ve orada meteorcloji hak- dığa diploma vererek onu~ 

_...,..s"'""ızt mucipt r. ıakemeye lüzum kalır mı Eliz? ı-c;tcmenw:l~rd~, o hal~e beln, de Rbo• bilir&int. Karplannda böyle bir 1 kında malumat edinmesini temin ne kadr.oaı.ana aylıkb bir memur~ 
ı tak· tın , t b 1 d w pen C evahıırcıyana hıç o mazsa Ll • .. dül" . tı kı b 1 .. .. etmeği muvafık buldular. T ı..:~ b . 

k P e. e.~ ~ .u. un ugumu 1\e bileyim ben me.;ela sen bir . .1• d' ıruıan gor er mı, P a a uıu.. ıarak ithal edeceğiz. aVI& u ım., 
"<lllaat t d E tahkıkatı havale edebı ır ım. . _1_1 _ . "b" bö" 1 . . ....... Bahçıvan, arkadaşı Petyarun diw• ,__ d ...... _ 

ıl g rmenız ıçm ma am JÜn beni haklıya bilirsin olur biter. ~mı ııtn..,.;""'.- g\ ı Y e•ının u.-une tihanda Sadıiuı sev gı au. a_. 
. e l arın Londraya hareketinizin _ Deli ı O gece Eliz benden ayrrlmadı ve üıütürler. böyle bir fikir ortaya atmasından lunacak .• Tabiatı tao.mıak huaa,ı-. 
~~rer bulunduğunu söyleme· .. .. .. • . . . belki sabe.ha kadar başbaşa bu şif· A!çı gjldil: Bahçıvan Mi~a sa- pek menundu: sundaki bilgilerini laza göater . lil 

kafidir - Boyle duşunme Elız. Bır mısal .. · ... .ı durd k .... ı. .. tık. Sabaha bırs••",·'- ..... r,~· ! d' b 1 k me "'~"n Sa..3.1.. J"çı·n bun..3- ivi u-h · .. . .. , . . : re uzerıuue 1ı1 , .,.~ ---- »ıo&- _Hakikaten, de ı, u mes e , ~ ~ ucw. .,,,. ~ 
., "tadarn Elizle aranızdaki gayri ::ıla:ak s.oylu~orum. ama.' }emın e karşı bir küçük ümit belirmj;sti. Fi'. - P.eki sonra?. kızı meftun edecektir. Vahşiler fırsat olamaz! Sadık'ın. bı.& ola&· 

a r\ı rnuna ebet de elimizde ilk ::lenm kı gölgemden bıle korku· hakika, fakat, hazırlanıp ekspreıı - Sonra• bu. Sen bu ı:lebkan- bile tabiatla uğraşmışlardır. Bw:, muş1uğunu gören kız, eminim Jı:i 
i Ilı ede ha} atınıza kı) madan tat- yorum. posta vapuruna yetiş~ laznngeli lıya biru yardım e:den•ez misinz? kar~ yağmur, günet mefhumları kendilijinden Sac.\ık':lll be~ 

ol~nacak ceza)a mesnet teşkil - Eh, ne yapacaksın şimdi? yordu, fazla üzerinde duramadık. Bahçıyaıı-Mqa: etrafında bilgi sahibi olmak kızı sarılacaktır. Bu cidden~ ~ 
~ktir.,, - Emirlerini aynen! Öylece uyku~uz. yorgı.ın ve harap - Yazıi onu bir mektche falan c;;ok menı_nun edecektir . zaferi olacaktır., 

ay Allah bela mı versin. Bu - Mektubu vermemekte sebeb bir halde yola diızüldük. mı )J&r}qtinnekliiimi iıtiyorsı,ırı?. Petya arkadaşının sözlerini te-
tubu okur okumaz tecennün e- ne gösterec~sin? Vapurda ikimiz de derin bir uyku deii. ki.d ederek: Bahçıvan Mip: 

e~ tirn.Karc;una (x i,.areti çık- - Beraber düşünürüz. çkmişiz. Kalktığım zaman hal§. E· Affı: _ Gök gfuıültüsü, }'11dınm gibi 

nctı. Benı~ lıayat~nu bu ka~ar ya· - Bana mektuptan bahsetme· 
1 
liz u~ uyordu, Oturdum ve şifreyle - Et-et, dcdl Çocuğun her ne hadiseleri önceden tahmin ve kctr 

- Senin Sadık ıiu ~:· 1stll. 
huzurunda tııkılarak ulı:m~~ 
larnuın, dedf. t an takıp edebılmek benı hay- miştin. 1 me~ oldum. Buna halledemezsem şekilde olUl'la olaun bilgiıini art. fetmek kızı büsbütün hayre~e dü-t' dehscte du unüyordu. öiecıalimi ~pııdııtn. şUr&. halli tırmuma. yardım eta.Diıi riça. e- ıüre~ok,tir-. 

attıanınaz~mız bu sbylediğime. Fa - Ne :r:ıı: ~~ (ke- mühim bi~ moseledir. Btt rakamla". ~ Bilınem sen kendin ço- Bahçıvan Mi§a: 
ı; 

1 
~hkemedeki ifadatımla müey· ~um ol) Y'O · 1 •m u ~e- ·m ayn ayn birer harf olması ihti- cu'lda görtifmek.iıter milin? • _Lafın kısası şimdi biz mete-

V~a. taıaW&• ~~ 
- Buna iınkaıa yok.ıı ÇJ&&lll~ 

e tır. İlk zamanlan bu ic;i seYtan er nac;ıl oldu da unutmuşlar. Bcnım ı· d d T k' h ı· ,:ı ,:ı,, Bahcıvan Mi- gülümsedi Filo w 1 ine < , " • tl b' d b ı..ı b na ı e var ı. er ıp a ırı4e "'fi' 1 ~ :r- · • orolog Vasyayı buraya çagıra ım. 
b t 1• t vi ·ana a~ mama ırai :ı ı:e CLJ u ·Wl ...... ı-. n1aı-..ı; .. ..ıo 

1 

z,..,_ ,.._.._. ... ıı.v,.. .. -ı... ,_ --u-
çok iyi yetitıi. • .,. 

Nib.ıyet bekl~ &.qıt. a 
geldi. Sadık'ın .aadetiııl b ec: ...._ ~ • ~~ ~..,-..· "~"""~ ..,....,,--. Sadığı onun yanına çıra._ ve .. _._ 

t 1 ım. a ne "Jefef biyte bir ih1.ar3 hlituti ısfüme• B d d · ~; d . -cWibadM- bu ..uıi...ı... bah 
l a ı't b' . . . ··-ı 'd" ana yar ım e en zapu.ye aıre- 5n• ~ çı- V "ftl•w• d•kı" ra•• .. "'ane 

ır mc ele ımış. halbukı ne ka· ~ ı~en ır. ~ · d b. r tesadüfle terkibi "cifr~yi vaıılrğı bırakıp m.,,anccilife-baık- asya, çı ıgın ... -us lan arkadaı kafile&J. q.~ 
biatlerini giyerek ~ r garı t · · d · · 1 Demek ık k ı ın e 1 

:. y itlerine bakardı. Bahçıvanla hay. ır . e ıç n c. mı ım. nsanm - art etum o ma· ;örlece görmüş olmaktı. Bu itibarla. yacagrz~ dffi. Ç11fU'm--ıu sizin 
ırnıır.ıeSPetı bağlanır <!Icrler ya, lşte bu :nandan onlara zarar gelmiyecek! bunu terkibi telakki ederek önce ~tbüııt ipği bu~-da kendisiyle nnat mütehanısı onu yanlanna taraçasama toplandılar, " 

lede de benim basiretim bai - Bu daha fena ya) ,24•6) va A (x) harfini koydum. bira• kMuplım:. çağırdılar. Meteorolo( VıUya : 
~tır. Biraz ileric:ini muhakeme - Niçin? Buna gÔre bir cetvel halıriadıın: Çok ~en- ltrk delikanlı Vasya, kısa bir zamanda Sadı- - Doğrusu merale edlJöj~ 

() )ecek kadar ahmaklasmı~tım - Demek daha kuvvetlidirler. öir netice alamadmı. Baca ümit beliç.ıyanm yanma.geldi; aılulg4ln- ğı canlı bir rasathane haline ge. dedi, bizim Sadık'ı tesliir ed•bf 
~sanı Eli~le gu) a. Ameri~adan - Bence merak ett fini yaz. için• (M) harfini koywıca gelmi~ir. lık ~f•?e t.deıı ~. heyecan tireceğine söz verdi. Sa.dıkın müs- kızın gözleri ne biçim p}'Gk1 ~ 

.... arnız munasebetıle t?.ıJessa· :lekileri okumak hevesine dü~tüğü· ~ünkü ikinci terkip (Z' ve üÇ\incü ve 1.1Q11d o:lııunuyordu. Atçı, deli- bet ilimlerle olan ilk tanışması bu redcyıe Sadık, Jülyelini a#p 
ttı ::ıenecektik. Ne iştıham, ne ha- '.lÜ bildir. ~rkip (i) oluyor. Elimt! muzır gi- kallh]l'il: . 

1 
suretle cereyan etti. raya gelecektir. Biz bakar.-

dt ne takatım kalmı~tı. Bu se _Şifreyi oradan aldIUl. "li manalı bir kelime geli)mdu. - Saaık. diye- bahÇtn.aa. tak- Aradan kızgın ciineıleriyle, sıl davranalım?. 
Eliz beni yatağımda buldu. - O hakie şifreden de bahset. Çö r Dev.mm vat) diın et~ sağnat<lı yağınuı:lariyle, yıldırmı (SeJııu nnD)~ 

Stfer de benim gözlerim içeriye ------------- >' • 
ı..... §, reng·m solmuştu. Bu sefe-
~cle eski neşe ve cesaret kalma-
tr. 

';" Ne o dedi, Mendakka dukka 

-13 • 
·ı? unu da nereden öğrendin E· 

ılqk l'ornayan çok söyler. Sen onu 
~ne bu halin? 

da bu ırn daha fazla omuzla· 
ta l)anu}acaktnn. Asabıını 

_ Vt(l~Yordu. 
<1i tuı dedim. Sana bir sır daha 

....... edeceğim. 
•§sırı Sen dedi. Esrar kumkuması· 

....... t.lu limçaklara ait değil. Bu 
ır ( }Ue §ahsmıa ait bir şey. Beni 
~u: . takip ediyol'! 
_ ınce bir kahkaha kopardı: 
arı.~atandan a}nla!I epeyce ol· 
~ halde galiba onun te~ 
Slı>ıttın arkadaş! 

l!:u:#.k dedim, Eliz, bak oku! 
Oklldukça ciddileşti 'e bir 

Ok.Udu, bir defa daha okudu. 
_ \". . bükerek: 

aru, dedi. Ben bir şey anla· 

~ 'f3ıen .de anlamıyorum. Bu e
ir esk.idenberi pe,_c;ime takılmıı 
it ~1lldur. Bazan hayatımı teh 

t.DIM:tı.t...er, hazan sırlarmu bulur, o
kuvvetıidir. Herhalde htr 
beni korkutur ve en rahat 

larnnda mutlaka tepeme bi· 

-1>eıt· l'ldan ı ~nıa. bizi bu kadar ya-
' ı.ı: takip eden kimdir? 
ıı n~~ bir şey sorma Eliz. Çtinkü 
~<>turn ılıyor an ben de o kadar bi· 

· Yalnız korku~onun. Qnce 
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gibi itimat edebilirim. Sirz a.,nem- - &liat naml obır-? ?teıitln:ı'lcl
le görüşen başkalarına benzemez- annenizi ımy«amı~.; burldM 
siniz. 

Annemi, birçok ttkekler araam· 
da görmek beni çok üzüyor. Bctn 
her an yalnız ikimiz için kiralan • 
mrt kügücülo bit: ev düşünüyorum. 

- Böy~ y~rsaruz, bur.ac!aki 
gibi müteessir olmryacak mısınız? 

naı.l aynlabiliraini:ıı 

- Bilmiyorum. Fakat burada 

boğuluyorum c'-bi gel:yM. 

- Bôlki serbMt olmadti~ız i. 

çindit. 

- Hayır, onun için değil.. Bt. 

nim için serbest yapmakla kap•· 

- Buraaı bana debfet venyor. 1ı yapmak' araaında fark yoktur. 
Dün de annemden bunu rica ettim. Fakat buranm ba..aırna tahammü: 

Razı ol~. Çok bedbahtım! edemiyorum. BoğuluyorUQ>. Bura· 

da bulundukça, istenmiyecek ha· 
· Biymıka hüngür hüngü.r ağlıyor 

dmlerle karşılaşacağımı sanıyc • 
du. 

rum ve korkuyorum. 
Rolanı mwldandı: 

• ~~ ·· ,..: ı. ,__.:ıbaht - Burada sanı zaran dokttna- .. - -..ruyorum - ÇC-& uvu -
ıın kızım. . cak hiçbir ıey olamaz. Emin olu-

İlave etti: 
- Anneni, bütün bunlara rağ -

men çok seversin değil mi? 

- Evet, onu hem seviyor, hem 

de ona acıyorum. !çimde bir his 

bana onun da ben.den daha az 

bedbaht .olmadrğım söyler. Onun 

saadeti için kendimi fedadan çe· 

kinmem. Bu yüzdendir ki buradan 
&itmek istiyorum. Böyle daha iyi 
olacak. 

nuz. 

BiyaM:a-sabtt btr balutla Rblanı 

süıdti: 

- Siz de. hakikıti IÖ)'leay"1"

sunuz .•• Sesiniz bu kadar tallı cj>z: 
lednu bu Bt.daf inamlı.ncı oldJ,ıiu 
halde siz de- hakikati aakhyonu. 
nuz? 

Rolan cevap v.erdi: 

- Çi.i,nk:i bu hakikat si~ bura. 

da bir müddet daha alıko~cak. öi 
renıııek. iıt~Jü.ı. 

çok ..• 
- Şu halde ona bambqka bağ-

larla bağl sınız. 
- Kızımdır .• 
Araten ilave etti: 

- Demek siz de .sevdiniz ve 
sevildiniz .. Demek siz de bir e.vli.t 
sahibi oldunuz?. 

- Hayatnnda bir defa sevdim. 
Fakat bu aşk beni cehennem azap· 
larına ıürüklemektea beı4 biı 

ıey yapmadı.. Bu çocuk ta onun 
mahsulüdür. Bu sebepledir ki onu, 
herıeyden çok severim. 

- Kızmıyacağınızı bilsem, size 
çc·k kıymetli bir doktor tavsiye e
derdim. 

- Eğer Biyanka hastaysa, tav
siye edeı:eğiuiz doktora. avuç. do
lusu altın veririm. 

Araten ilave etti: 

Şubmeırep kadın, ~ra\enle bidikıı 
te, güıiiltülcrin. }>4k.u işiU}diğ' ... 
kin bir odayı. var<4: 

- Beni burada bekleyiniz .. Bt. 
yanka şayet hasta ise size haber 
veririm. 

Ara ten cevap verdi: 
- Ben de bu zaman zarfında gi. 

dip ki.tibinıi bulayım. 

Emperya ayrtldı. Geri döndüfij 
zaman Ar:ateni~ k.i.tibim ve Jioly9 
Grimaı;ıiyi oınuzlarınQi. taııyaJ,1. 

dev yapılı adamı buldu. 

Emperya doğruca k:atiıbe koştu: 
- Möa.yö P.avlo, dedi. Siz he-

kim misiniz? 

- Evet madam. Eıtır.iniz.c w
deyim. 

Sesin ahengiyle. titreyen Emper 
ya.; 

- Benimle. geliniz!. dtdi. 

- Ben getireyim .de siz bir de- Emptrya Pavlonun elinden tut 
fa tecrübe ediniz. Sanattaki maha- tu. Oıııu silıüklerceaine götürdü. 
refni tasdik ediniz. Vereceğinizi Birkaç o.da geçtiler. Daha küçük 
oadan sonra verirsiniz. Kendisi bir odaya vardılar. Orada inle • 
lienim hckimimdir. Kim biliyor yen on- iki yaşlarında bir kız yatı. 
r.1uıunuz? Biraz evvel bahsettiğL yoı:du. 

niz katibim. 
Emperya tekrar titredi: 

Pavlo, gerçi dcktor değildi. Fa. 
kat genç kızda hiçbir hastalık 'bu -

- Ya? Pekala ..• Benimlo bera.. lıwnadtğlıu anlıya.ak kadar deria 
ber geliniz. gö:ütlüydü. 

Empeıya milafirleıilıflt'-.. lija ~ ~ ~'-"' 
ler yU,, 19Pcrm!\.111l&WdJa~~~nlJ2Qc\IN~ 

\ 
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Karel Çapek ve radyo 
( Baftaraf ı 6 ıtıcıda) j 11eşrettiği "acı hikayeler,, isminde 

Muharririn ihtımalki son be:ana d lılka:ı, e kitabıdır. Ondan sonr::: 

Çocuk bilmecesinde hediye 
kazaıJanlar 1 

ı·~arsta • r.ı~~dc'J ~er yeru 

anı almış olan gazeteci şunları anl<.• la "Krakaksit,, adındaki e~erinı 

tıyor: .eşretrnistir. 

"Kare! Çapek Pragdan elli kilo· ı Bununla beraber, asıl değerini 
metre kadar uzaklıktaki güzel bir piyes sahasında gösterdiği gibi, 
köyde oturuyordu. E\i, gayet mü ı Jünyaya yayılan şöhretini de tiyat· 
tevazi, tarı küçük bir köşktü. o e erleri ile kazanmıştır. 

"Kendisi ile ingilizc \·e almanctı "Bos::>umun cihan~ümul Roboto· 

1'7-12-9::8 tarll!ll bilıncce halli: 1 ~h 18, 33 Mazhar Tı\ksim P. T. jT., 
2 8 8 13 : 1-1 - Mümtaz Ata 1".ındıkh, 35 - , 

J 

4 5 7 16 : li:ekki Şendi! Kabataş 18 nci olu!, , 
9 1 6 ıa ;';6 - Nubar Samatya Suluman aıstır 

15 14 16 13 1 eblebici Sokak 52, 37 - Salih Ne. ! 
BİR KOL SAATİ KAZANAN : rııal Beyoğlu 29 ncu okul 386, 38 - ı1 

Birinci: Hamdi Korkmaz, Samat - ı !Sabahattin K .. K. C. S. 19, 39 - Ncv 
ya Bostan çıkmazı 10. pat Arar Küçi.ikpazar Değirmen So. 
BİR PERGEL TAKIMI KAZAN~: rıa. 

İkinci: Zeynep, Şehremini Mek - \ 
tep sokak 18.' BİRER DEFTER~ KAZANAN~ ~ 
BİR DOLlIA KALEM KAZANAN: 1 l 

Üçüncü: Lfıtfi Glircan, Kadı.\öy 40 - Nezih Kırc\l Beşiktaş 38 11ci 

• 

konuştuk. Uıf bir aralık lngiltercyl 'arı,. ismindeki piyesi bütün dünya 
geldi. Bu mi.ınascbetle, lngiltereye ya hem Kare! Çapek ismini, hem de 
ve İngilizlere karşı duyduğu ha}· "Robot,. - makine adam,,. kelime:ıi· 
ranlrğı bir kere daha tekrar etti. ni tamtmı~tı. 1\1uharrir bu eserinde 
Onun bu iltifatın~ mukabele ettıı 'llakinc gibi çalışan Ye maddileşmiş 
ve Çeklerin de değerli \e hayranlı· '"Çilerin hayatını tas\ ir eder. lsi 
ğa şayan bıı :--'l!ct oldu~unu sbj le uzun olduğu için bu piyes daha zi
dim; rnemle! ... cte ı:; .en bir yıı.bancı- yade "Robotolar,. \eya üç kelime· 
nın bilhassa Çeko lo\ak~adaki ser ıin ac;Jmdaki baş harfleri ile "R.U. 
best ve demokrat hayata ha} ra· ,{., olarak meşhurdur. 
olduğunu i,.aret et ·.:ı. rarel Çapel:in, diJ~r meşhur pi· 

''Kare! Çape!..:; re;;Jeri arasında "böceklerin hayatı,, 
"- Eı•et, dedi, Çckosloval~ya Jıa "beyaz hastalık,, ve "ya~adığırruz 

kının,gerek maddi, g;rek ma:ıevı Jevir,, ~ibi eserler \ardır. 
hürriyeti ve d6mokrasiyi reel ve Jıa· 

Rıhtım Cad. 140. okul 15, 41 - Bahtı Buyunhan TI e· 
BİRER KUTU BİSKÜVİ KAZA .... yazıt Tavşantaşı M,\thatpa.şa 32, ·42 
NAN': - Saniye Küçük Ii\ıydar Sok. L3, 

1 - Hüseyin Yavuz Beşiktaş Çeş 43 - Hatice Çalış! ı:ın İnhisarla.r 
me meydanı 60, 2 - Necdet Fergan da, 44 - Gülçin Arkut Hasbon•, 
Zeyrek O. O. 135, 3 - Asuman Ne- -Hi - Mehlika Kocane t Galata 3 nc\i 
dim Akkıyer, 4 - Ömer Ersun E- ol tul. 46 - Yaşar Kı ıral Üsküdal!· 
bussuut Cad. 31, 5 - İffet Binici, 1 ;nci O. O. 355. 47 - Jlnmiyet O ... 
eByoğlu A. K. 5 okulu, 6 - M. Ke- rat Kasrmpaşa dörkuyu 2, 48 -
mal Gümüşeli İstanbul erkek lisesi V. iKetli Pangaltı Hamam. Sok. Gay_ 
3 - E 75, 7 - Mahmut Halilağa so. ret Apr. 26, 49 - Necla l ~ansu Ba
kak, 8 - Suha Şenman Taksim O. kııicöy, 50 - Necmettin a Ksımpaşa 
O., 9 - Rukiye Ogan, Osmanbey IZincirdlikuyu Cad. 28, 51 - Saba 
Rumeli Cod. 69, 10 - Mahmut Şişli. Sümer, 52 - Akat Çrkınoi 'lu U.Ieli 
BİRER PAKET ŞEKERLEME KA· aTy:yare Apr. 28, 53 - Se1 a Meray 

Kars, (Hususi) - Vilayelimi-:'n hudut üzerinde faali~·ette bu· 
lunan eğitmenli okulun inşaatı planlarına tamamen uygun ..:r şekil
de ikmal edilmek üzeredir. Yukardald resim Arpaçay küçiÜ~ Kxmili 
Eğitmenli köy okulu inşaat faaliyetini göstermektedir. Küij ürcUlcr 
ve köylüler bu okullar için geceli gündü::lü çalışmaktadırlar. 

kiki şekilde bır anla; ş ı·ard r. Bu 
ları milletimizin cıı ktym tli .:e11g:n 
liği telakki ederiz.,, 

Söz buradan rad) o me ~le ine ge 
çiyor. Kare! Ça!)ek: 

Alman radyolarmda 
sıkı bir imtihan 

Alman radyo istıısyonlarında 
.alışacal\: sanatkarlar sıkı bir 
iTU tllı:ından geı:irilmektetlir. 

ray:ıtmda ne kadar mu,affak 

J;;1tk'J'lf.uif!f~~, 
diyip;g~ç!)'eyin "- Vaktile, diyor, radyonun in

-Satılar arasında kardeşlik lcsıs et
mekte bilyük bir rol oymyacağını 

zannederdım ve buna kuvvetli bi 
imanım vardı. 

olurı:;:ı olsun: ş:ıntür veya şan_ 
3zlin radyoda neşriyat yapa _ 

bilmesi ancak, lıu imtihandan 
"lle;•hat! son birkaç sene içinde :>oııra verileccl\: müsaade ile ka· 

'gördiik ki. bu idealimizin lalıakkuk tıildir. 

ıdeceğini diişiitıerck Jıayalula kapı:· lmtihanda namzet olarak yal 
mışıı.!,, ıuz profesyonel artist olmala _ 

"Robotlar,, muharriri bundan 
1 
rına ise hiç imkfın yoktur. YaL 

sonra, yazı ~ azarken radyo dinle· nız, herhangi bir vesile ile rad
mesini SC\'diğıni söylüyor. Ancak, yada söz ,·eya şarkı söylem iş 
radyonun hafif musiki parçaları olanlar da bu imtihana girebL 
~alması Iaz1mdır. lirler. 

Kare! Çapek radyoda konferans Radyo artisti i~in yapılan im 
vermeyi, konu,.ma} ı da pek se\ır.e· tihanlar çok uzun ve etraflıdır. 
diğini SO) !emiş \e: Imtllıan edilecek radyo artist 

ZANAN: Ca~Ioğlu, 54 - Feriha S 3.vaşkan 1 

11 - Sevim Tüzer Çatalca ilko_ Kır O. O., 55 - Mediha Öpe. ün Bas~ 
kul 5 nci sxnrf 323, 12 - Fazıl Ca - tancı: Tepe Mah. 110, 56 - Turan 
ğaloğlu yokuşu 77, 13 - Eşber Gök ôzçetin Unkapam, 57 - Kemal So_ 
tepe Boğazkesen, 14 - S. Banu Be· yak Galat\ Okçumusa Cad. 00, .58 -
yoğlu O. O. 16 - Engin Uralman Güzin Okay Tophane, 59 - z~ hra 
Şehit Muhtar Cad. Sümer Apr. 6, Tez Beşiktaş Kız O. O., 60 -• M. 
17 - Aliye Altıncı Fındıklr, 18 - Yener. Eyüp O. O. 2. 2189, 

Sema Samatya 43 ncü ilkokul, 19 -

Sezgin Beyoğlu gece sanat O. 20 - BİRER. KUMBARA KAZANAN: 
Ha.tice Zaim Asınıılımes..:it 49, 21 -
liatice Moral Çcngelköy 15, 22 -
Salih Sağlam Şelızadebaşr, 23 -
Huri Ümerkal Davutpaşa O. O. 24 

- Mustafa Ünver Kmık belediye • 
sinde, 25 Aksaray Küçük Langa 27 

61 - Saadettin Temel Aksaray 

- Bir stüdyoda yapayalnız bu· namzedini imtihanı yapan sa _ 
J 1. Tahsin. Ullllla \:, fakat milyonlarca ki~iye nat adamları ve radyo erı{a.nı 

BtRER.SABUN KAZANAN: hitap ettiğimi dü~ünmek bana biraz hiç görmezler, yalnız sesini işi· 

Langada, 62 - Mehpare Meteliksiz 
Ayazpaşa, 63 - Ahmet Çakar Be- r 
yoğlu 31 nci okul, 325, 64 - Nermin 
Dinler 13 ncü okul 65 - G. Valya 
Heybeliada, 66 - Burhan Beşiktaş. 
19 ncıı okul, 67 - Saadettin Acar 
Kütaıı..va, 88 - GUney tzdemir '011-

küdar .Amerikan Kız Lisesi, 69 -

tehlikeli bir \azi) ette bulunuyormu tirler. lmtlhan edileu ile lmti • 26 - Murat Levent Beyoğlu Sof-
§urn hissini verir, demi~tir. han edenler arasrncJa bir tahta yalı Sok., 27 - Akil Gültekin Or -

man ihtisas O. 60, 28 - AH Yilcel 
Kare! Çapek Çek edebiyat ve fi· bölme vardır. !~eri giren nam_ S2mimı0 Girgin Eyilp O. O. 562, 70-

Ak11rıt • ıt- a'."ıırır'r akiirırsınız '· 
' .'6oçer gibi olurken yenlGtsn geri ıoıır. -.. 

-isteyiniz! kir sahasında büyük bir yeri olan zedin forması onlara bildirilir. Galata Necatibey Cad. 20• 29 - Nu Sadi Ağun Aşıkpaşa, 71 - Behçet 
muharrirdi. Onun ülümünü haber Jnıtlhan edilen artist imtihan ri Karaca. Yenikapt O. O. 360• 30 - Baykut Vefa lisesi 119, 72 - Emer 
veren Avrupa gazeteleri "bu, mem- heyetinin her numaraya muka- Süheyla Berkin Beşiktaş 18 nci okul Altratasr Kumkapt O. O. 623, 73 -

Aaı:ıınnıriTei1rıfvl"akiki;idu.;~ EBT mar1taıı rvan;ı taEr.' 
-· - ------- ~ 1 

ıek . . . . . k . b'l 1 b" t• ~l b' 277, 31 - B. Çalı Samatya M. M. y d "1 Ç ile s· k . 74 N 
Satınaıırkın dlftnda vı tabletlerin DltOndı 

• 1 

·etı ıçın tamın ·abıl olmaz bir ı evve ce tes ıt et ıg ır par_ ur agu ev ır ecı, - ec 
k d. 1 k 1 1 'h Cad. 52, 32 - Süzan Demirhan Fa_ . G .. 1 Ü klid A ık Til k 7~ 

$ m.,.kaıtftın .bulunmasına dikkat edlnLt - --.ıı.- , 
ayıptır,, ıyor ar. çayı o ·ur veya ı:a ar. mtı an ; mı u er s ar ç r , il - ----~----------------------..;...-'ıl 
Çapek tahsilini i.ini\·ersitede bitir· lıereti azası da, hiç biriblrlerile ı Meral Yalar Çanakkale jandarma Beyoğlu 1 Sulh llnknk Mahkemesi Ba.şyazganlığmdcn: 

miş ve felsefe doktoru olarak me· ! temas vo istişare etmelrnizin, kazananlar ilrtn edilir. I okulu teğmen Üldbi kızı, 76 - Ke· 
zun olmuştur. Bundan ı::onra gaze· verdikleri notu yazıp kilğıdı ar_ Son bir imtihanda 2478 kl - ı mal İzral Üsküdar Ayazma 77 -
teciliğe atılmıs ve yazdığı hikaye, tistin numarasını taşıyan bir şi imithan edilmiş, bunların an Melek Şehremini Saraymeydan Cad 
roman ve pi:ı,e·•lerlc tanınmı~tır. zarfa koyarlar. Bu suretle rey- cak 1125 l, yani yarısından da- 65. 78 - Muzaffer Türkuş Erkekli 

1 - Ref \1. Akile ile Nazlı Korinal kağında eski 21 yeni 9 sayılı harıl 
dinin milşte. teken mutasarrıf olduk- tamamına mahkemece verilen karat' 

Onun ilk meşhur eseri 1931 de lcr toplanır ve tasniften sonra, ha azı muvaffak olmuştur. sesi 3 _ A 524. 

!arı 3500 lir ı muhammen kıymetli 
Beyoğlunda c eki Kamerhatun yeni 
Hüseyinağa rr ~hallıesinde Saksı so_ --
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ken soruyordu: 

- Neren ağrıyor yavrum! Ben
den bir şey saklama ... Bak şu zat 
gayet büyük bir doktor. Bilhas • 
sa seni iyileatirmeye gelmiş. 

Çocuk, annes:nin öpücüklerin _ 
den kaçmıyor ve muttasıl mml<la
,nı:yordu, 

· - Ben hasta değilim güzel an
neciğim. Size yemin ederim. 

; Çocuk bunları söylerken inle -

mekten de kendisini alamıyordu. 

Emperya muttasıl s~ruyordu: 

Pavlo cevap verdi: 

- Müsterih olunuz, bana em • 

niyetiniz var mı? 

- Evet evet... Haliniz bana 

emniyet veriyor. 

- O halde lfıtfen siz gidiniz ..• 

Hizmetçileri de götürünüz. O.da • 

da yalnız kalmam lazım. 

Emperya korkunç bir tavır al<lr. 

Pavlo tereddütsüz ilave etti: 

- İtimadmTz yoksa, benden 

korkuycrsanız çekinmeden söyle • 
- Midenden 

Söyle yavrum. 
mi rahatsızsın? · · E yınız. min olunuz vazifemi baş. 

- Hayır anne. 

- Başka bir yerinden mi mele. 
ğiml 

- Hayır. Hayır ... Yemin ede • 
rinı ki hayır. 

Pavlo derin bir clikkatle ana kı
zı tetkik ediyordu. Sonra birden
bire Emperyanın elinden ya!:ala -
dı. Odanın bir köşesine çekerc!t 
sordu: 

- Kızınızın zehirlenmiş olma • 
smda.n şüphe eder misiniz? 

Emperya korkunç bir şekilde 
bağırdı: 

- ·nl!mem... Hele bakınız ne • 
li vu yavrumun? 

ka bir doktora vermekte tereddüt 

etmem. 

- Hayır, hayır ... Size itimat e. 
diyorum. 

Emperya işaretle hizmetçileri 

dışarı çıkar.dı. Kendisi de çocuğu

nu göğsünde sıktıktan sonra ka

pıya do;;;ruldu. Doktor: 

- Yalnız giderken lUtfen yan· 

mızdaki odada bekliyen Sinyor A. 

ratcnin oda uşağın:ı kapıda bekle. 

mesini te:-ı:..uı ed~niz. İçeriye kir.1• 
scyi alma:;ın, 

Pavb yalnız kaldı. Bir an BI • 

'lankayı .seyretti. Annesi dışarı çı 

-----------
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karken, yattığı yerden biraz do~ - katdırdı ve baktı. 

rulmuş, iri siyah gözleri kinle do. ~\ 
Rolan bu ;jakir çehrenin güzd-lu mırıldanmıştı: .. 

liği karşısında içinde -;.ıir ürperme 

- Git... Eğlencene git... K'en. du~du. 
din istediğin gibi, istediklerinle \ ı 

eğlen; kızını burada yalnız bırak. Bi'w!anka on dört yaşında cidden 

güzeI bir kızdı. Güzellikte tıpkt 

Pavlo gülümsüyordu. Şimdi ço- anne:;inc benziyordu. Kendisi iyi 

cuğun derdini anlıyabilmişti. Ona terbiyıe edilmiş, iyi tahsil r;örmüş, 
yaklaştı. Yanına oturdu. ~üçük ki tar· •çalmayı öğrenmişti. 
ellerini tuttu. Yavaşçacık: , 

'. Anri esi bir müddet kendisini ya· 
- Azıcık konuşalım mı yavrum. nına ~ratmamıştı. Scnra, ya u • 

Biyanka asabi bir tavırla cevap tancxm~ı geça:esi, ya annelik 
verd:: ı.. 

r.ıuhab""~tine galebe çalamaması 
- Yalnız kalmak istiyorum. 

n~n hasta değilim .. 

- Bunu ben <le biliyorum yilv-

rum. Hasta değilsiniz. Hasta olan 

t · z değil, kalbiniz. öyle değil mi? 

ı::. n:la hata etmiyorum ya ... Şim-

ct si>ylcyiniz bana bakayım .. Ama 

bJtü;:ı ıztıraplarınızı... Hepsini. .. 

r::;:ıa emniyet ediniz. Çünkü ben 

h::k~ki bir dostum. Siz çc·k ked!r. 

ı:siniz. De;';il mi? Haydi yüzüme 

Biyanka,·ı saraya getirmişti. Ona 

hususi biı· daire ayırmı~ ve ora<la 

k ... ndi halime bırakmıştı. 

' \ .... 
Hem'en her ak~am, örtünerek, 

arif kadudar gibi çocugiyle birlik. 

te gezmiye _çıkardı. O da her ka. 

dın gibi kıskançtı. Kızını herkes-

ten kıskanıyordu. Bu yüzC:endir 

ki l:oca Venediktc, B:yanka adın

da bir kız bulun.cJuğunu birkaÇ ki• 

l•:!c ba!~alım. Bak da güzel gözle- şlden başka kimse bilmiyordu. Ei. 

r:n·n bana it~ma..:ı clup olmadı,?!ını yanka uzun uzun Rdanı tetkik et. 

a.11 yayım. t:kten sonra: 

. \,~ 
Biyanka yastığa kapadığı başm:ı:Y • - Size, dedi. Hakikt bif dost 

üzerine şüyuun izalesi zımnında J 

çık arttırmaya konulduğundan 6 
Şubat pazartesi günü saat 15 ten lf 
ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeal 
Başyazganhğmca mlizeyede ile ss.• 
tılacaktır . .Arttırma bedeli uranla. • 
nan bedelin yüzde 75 ini bulur9 
o gün ihale edilecektir. Bulmadıl 
takdirde on beşinci güne gelen .zı 
şubat salı günü saat '15 ten 16 >" 
!:adar icra oounacak ve en çok ati 
tırana ihale edilecektir. , 

2 - İhaleye kadar birikmiş ın91 
!iye, belediye vergileri, vakıf icare" 
si, tellaliye alrcıya aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenıet 
uranlanmış bedelin yüzde 7,5 IO 
nisbetinde teminat ak;esi veya uJıJ' 
sal bir bankanın teminat mektubıl
nu getirmeleri §arttır. 

4 - Arttırma bedeli ihnleden bef 
gün içinde mahkeme kasasına ystı• 
rılacaktır. Aksi takdirde ihale bC\' 

zularak farkı fiyat zarar ve zi)' 
faiz bila hüküm kendisinden alJJJll 
caktrr. 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas ~ 
nun 126 ncı maddesine tevfllt 
;ayrimenkul üzerindeki ipotek sa ' 
hibi alacaklılar ile diğer alakada!: 
lar ise gayrimenkul üzerindeki ha• 
!arını, hususile faiz ve masrafa d 
.::ılan iddiaları ispat için ilan gün 
,!en itibaren 20 gün içinde ispat b 
.] 'lcri ile birlikte satış memuru 
nr.üracaat etmelidir. Aksi takdi 
bal. :!arı tapu kiltiif;ii ile sabit oıı:ııf 
yan,1ar satış parasının raylaşmsP 
dan hariç kalırlar. 

6 .- Refia Akile hissesi (1800 
lira rnukabili:ıde :Cmniyct Sandı 
birinci. der ccde ip-otel,lidir. 

7 -• Ş:n t "me mahkeme c!h•iıJl 
hanesi. Ucı hcı: fin g:ürebilcccği ) 
re asıln u,.crtrr. Fa:uln mali'ımnt alıtı 
istiycnlc rin 931/ 14 sayısile Baş)# 
vanlığa ı nilı\'lcaatları ilan olunur. 
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Gayri menxuJ satış ilanı 
lstaobul Emniyet Sandığı 

Dirt-k törlüaftnden ı 
. Bay Recebin sandığımızdan 20191 hesap numarasile aldığı (100~ 
lira,a kCU'§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu öd~ooı· 
litıdeıı hakkında yapılan takıp üzerine 3202 numaralı kanun~ 46 m· 
Q Dıaddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre saulması ıcabeden 
~§ada Kadı Mehmet mahallesinde eski kür~çü ~eni ~ilise halen 
~lllit &okağında eski 37 yeni 16 kapı numaralı kagir bır evın -~ 
bır~ ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıı ta~ sıcıl kay· 
dına. göıe yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (48) lıra pey ak· 
~Verecektir. Milli bankalarmuzdan birinin teminat mektubu ?aka~ 
buı olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ıcares~ 
le taViı bedeli ve tellfiliye rusumu borçluya aittir. Arttırma~ 
l0-1"939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk ı§" 
~ lltrvisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 1~
hı IZ8ıat da §3rtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gırmış 
0lanıar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul h~ 
bet leyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 2·3-939 tan~~ne 
tnOsacıif perşembe günü Cağaloğlunda kain sandığınmda ~t on .d?r:· 
~ ~n alt.Iya kadar yapılacaktır. Mu~at ihale ya.pılabılmesı" ıçı~ 
tetuı edilecek bedelin tercihan almması ıcabeden gaynmenkul ~ükel 
l~Oyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır .• Aksı. t~k
dittJe son arturanın taahhüdü baki kalmak şartile 20-3·939 tarıhıne 
ınli&adif pazartesi günü ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
artbrrııada ıayrimenkul en çok arttırarun üstünde bırakılcktır. Hakl3:" 
tapq licillerile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiple:i~ 
bu baJcıanru ve hususile falı ve masarif e dair iddialarını illn t.anh~n
d~ itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemıze 
hudiııtıeıen l!zımdır .. Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarla hak· 
~ taPU sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından ha· 
fiç kaırıar Daha fazla malQmat almk istiyenlerin 938· 106 dosya nü· 
~e ~ndığnnız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
1~olunur. 

DiKKAT 

ti E:nıniyet sandı~: Sandıktan alman gayrime~u1ü ipotek etmek i: 
1 !enlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ıkraz yaparak usu 
ÜJıe göre kolaylık göstermektedir. (58). 

l - tdaremlzln Pa.şabahçe fabrikasmda mevcut 3000 adet 
lbllata.ıneı galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi 
de en kısa bir zamanda kaldınlmak gartile aatılacağmdan kapa. 
lı ~ usulile arttırmaya konmuştur. 1 

n - Muhammen bedeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 lira 

"" 3 15 teminatı 1120 liradır. ...emil 
in _ Arttırma 20-1-939 tarihine ~ Cftlma ~-- ~ 

at le .da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesınde müteşekkil 
~atr~nuwuıa yapılncalttır. 

> - ._. ı ı .. rı•n ra 1'Rra11111er gan tl8ll1 
geçen şubeden alma.bileceği gibi bidonlar Papbahçe fabrikaam. 
da görtllebilir. 

V - Mühilrlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile " 15 gt1. 
'lerune parası mak'buzu veya banka teminat mektubunu ihUva 
64ecet olan kapalı zartıarm ihale gUntt en geç saat 16 ee kadar 
~ adı geçen 1atı3 komisyonu batk&nhima makbuz muka
~ verilmesi Uzmıdır • . (84) 

••• 
b t - Idaremizln Paşal>ahce Fabriiuı için eartnamesı muct 
t lıloe aatm almaeak (50) ton Sömikok açık eksiltmeye konmq. 
Ilı-. 

\ı lI - Muhammen bedeli beher fonu 24 lira hesabiyle 1200 Ura 
e lb.u,,akkat teminatı 90 liradll'. 

at llI - Eksiltme 20-1-938 tarihine ruthyan Cuma gtbıtı aa. 
~l5 de Kabataşta Levazım ve :Mübayaat fUbeslndeki Alım Ko. 

Yoııunda yapılacaktır. 
~ l\7 - Şartnameler parasız olarak her gUn a6z11 geçen IU'be

llnıabilir. 
7,a Y - lateklllerin eksiltme için tayin edilen gOıı ve saatte ~ 
~t11~'V'enme paralariyle birlikte yukarda adi geçen komisyona 

~ "<llleJerı l1ln olunur. (85) 

Gayri menkul satış i:8nı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

bel D.reklöriilğUnden : 
u· ~ ~Y Ali Niyazinin 18996 hesap numasalie sandığımızdan aldılı 

bO\' ~~aya karşı bırinci derecede ipotekli olup vadesinde borcunu ver
~ iltıden hakkında yapılan takip üzerıne 2302 numaralı kanunun 
1'-a~ Jlladdesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden 
~ Mimarsinan namı diğer Kamerbey mescit mahallesinin Hafız· 
)eıti kalaycı sokağında eski 14. 14. M. 14. M. 14. M. (tabu kaydında 
lt GI~~ 81, 50, 52) ikraz senedinde 77, 75, 77·1 (en yem 21, 23 No • .' 

~ Jtıt ·i>:-"'IZl>l§a eczanesi yanında) bir dükkanı olan kagir bir evin tama· 
~ ita~ ır buÇUk ay müddetle açık arttırmaya konmU§tur. Sauş tapu sicil 
l~ ~~göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 276 lira pey 
d ltahuı1 "erecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
~ 0Iunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, vakıf ica· 
ll~~li.liye ve 20 senelik taviz tutan boıçluya aittir. Arttırma prt· 
Jt~. 1 16-1-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hu· 
l~~ servisinde açık bulundurulacaktır .. Tapu sicil kaydı ve sair 
~ U lıahat ta sartnamede ve takip dosyasında vanhr. Arttırmaya 
~ olanlar, bun1an tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul bak· s-teYi ötrenmie ad ve itibar olunur. Birinci arttmna 9-3-939 
14 ten ııtüsadif perşembe günü Cağaloğlunda kfiln sandığımızda saat 
lif . 16 Ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek 
l'tt~ bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi· 
llorı landık alacağım tamamen geçmİ§ olması prttır. Aksi takdirde 
dif lrtbraıun taahhüdü baki kalmak şartile 27·3-939 tarihine müsa· 
~ l(lnü ~ mahalde ve a~ saatte Si>n arttırması yapıla· 

HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
19a9 Senesi içinde yapılacak mDssbakaların 

yok ki en bDyDğildUr 

şüphe 

GUzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 
8 inci yılma basacağı 11 tkincikanunun 1939 tarihinde baı

hyacaktır. 

rr.usabakamızm izahı: ._ .. 
Kadın okuyucularımızın evvelc:e çektirmit veya yeni

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler bat reaimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarnu yu· 
'kandaki resimlerde işaret edildiği şekilde keaip bize c6ndere
ceklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyuculanmızın 

bu şekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 1kinciki· 
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman bcrgiln bir veya 
bir kaç tancıi, ayn ayn numaralar altında gazetemizde neıre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler ıelduğu o
kuyucularımıroan sorulacaktır. 

Kimler mUklfat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intitan devam ettiği müddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
c:azibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haiı:dir. Rey· 

lerini beğendikleri g6z resimlerinin altlarında halunac:ıak nu· 
maralan topladıjı kuponlarla birlikte idarebanemi:r.e alncle. 
l'eftk kullanımı olacaklar ve idarehanemizdm hunun için 
de bir numara alacaklardır .. 

OkuyucuJanmısm gönderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beı güsel g&e ftrilmit reyler içinde 
adı bulunan iki yüz okuyucumuza luymetlcrl yekfuıu 800 kil· 

sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 
Te•slin ne ıekilde yapılacağını biWıare esaslı bir ıckilde 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadm okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan be§ kadın okuyucumuza ay· 
r!~a para mükafatı verilecektir. 

Kadın okuyuculanmız, bize gözlerinin resimlerini gön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

tsteyenlerin yalnız göz resimleri neşrcdileceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken· 
dilerini utandıracak hiç bir ıey mevzuu bahsolamaz . Bununla 
hem HABER'e yardım etmi§, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellı"k derecesini ölçmüş bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek surP.tile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak istememiştir •. 

Okuyucular.mu tarafından verilen reyler neticesinde ta. 

ayyün edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibıne şu 
mukafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz sahibi 20 lira 
ikinci n ,, ,, ,, 15 .n 

Uçüınc:ü ., ,, ,, ,, 12,5 ,, 
Dördüncü ,, ,. ,, ,, 10 ,, 
Beşinci ,, ,, ,, ,, 7,5 ., 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin müste· 
ar isimleriyle neşredilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

DiKKAT: Mükafat kazanan göz sahiplerinin mükL 
!atlarını alabilmeleri için, bize gönderdikleri göz resimlerinin 
birer e§ini de kendilerinde bulundurmak zahmetine katlanma· 
lan ltzimdır. 

Mukifatlarmı bize ancak kendilerinde bulunan göz 
resimlerini göstermek suretiyle alabilirler. Herhangi bir 
ihtilafa sebebiyet vermemesi için bu resmin, söylediğimiz gibi, 
gazetemizde ne§redilen resmin ayni olması llzımdır. 
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TDrklye Cumhorl1et M~rkez Bankası sıı 12 I 1938 vazlvetl 
AKTtF Ura PAS1F Lira 

ııs.000.000.-Kaıa: 
Altın san klogram17 169 603 
Banknot • • • • ••• 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki llahablrler: 
Tilrk lirası • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: san kllıram 9054 6a 
Altını tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • • • 
Diler dövizler ve borclu 
kllring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evr:ıkı nak. 
diye karşılıjı • • • • . 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedlyat • • • • • • 

Senedd cQzdanı: 
Hazine bonolan • • , • 
Ticari senetler • • • • 

M.t88.8MJIO 
10.765.721 .-
1.M9.410.98 

&'72.689.!IO 

12. 736.088.SS 

29.049.91 

7.162.566.'70 

1M'1.t.~M~.-

16.004.121 .-

D'1.~AA RO'l.4. 

88.141 .'8.9'.6~ 

&'79.889.2< 

1 D.92'7 .655.0:"'. 

142.144.442.-

9'1.888.603.-U. 

Strmaue • • • • • • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalAde • • • • 
Hususl • • • , • • • 

Ttdavi1ldeki Banknollar: 
r>eruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevrikan hazine tara. 
fından vaki ledlyat • • • 

Deruhte edilen e\•rakı nak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılığı taın:ıınen altın olarak 
ılAveten teda\ iile vazeıl ilen 

Rce~konı mukabili iliivetcn 
teda. vazeıl. . • . • 

TOrk llra11ı Mevduatı 

l>öPiı TaahhiJdatı: 
Attına tahvili kahil dövizler 
Di~er dövi&ler ,.e ıılacakh 

klirimr bakiyeleri • 

2.'712.284.11 
6.000.000.-

158.148.563.-

16.004.121.-

ı.t2. '744.442.-

19.000.000.-

8. '712.284.1 

43.000.000.- 204.744.~.-
25.041.888.78 

3.0S.'l.47 
2t.68..'S.86S.41 

21 .682.~77 .91 
Bıham ve tahvllctl cüzdanı: 1\11Jhlt'lif • • • • • • 
(Deruhte edilen evrakı nak 

04.525.430.02 

AS Uyenln karşıhJh eı;ham "e 
'-ıahvildt itibarı kı:rmetle 41.60'1.8-15~ 

B· Serbest esham ve tahvilat: 7.5-16.':St.54 49.lM.5'76.87 
Auan61ar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
TahvilAt ilzerine • • 
l li~scdarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • . . . , 

174.sh0.20 
7.897.836.44 

Ytkitn 

8.0'72.684' .64 

4J500.000.-ı 
1 ı .207 .026.4-l 

369. 709.158.201 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üurine :ıvan~ % 3 
Bu vcuiuetltkl erkanı, ıent sonu itibariyle tan:im olunacak karı bi- lcl11ro ile değişecektir. 

;oo. 100. t58.29 

• \, ı '"' ~· 4 t.-.ı., ... ... .. .... ' . 

caktır .. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı· 
lacaktır .Haklan tapu siciJlerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak 
kı sahiplerinin bu hakların ve hususile faiz ve masarif e dair idrualarmı 
uan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan· 
lada haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma· 
smdan bari~ kalırlar. Daha fazla malUınat a1mak istiyenlerin 938-628 
dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lilzumu ilin olunur. 

DiKKAT 

Emniyet sandılı; sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstennek 
istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü· 
ne göre kolaylık göstermektedir. (79), 

Bı4. vı.,~nı 

l>Unyanın en 
sağlam sıhhi 
lAsılhlerl olan 

' ' 

ÇDR-TEX ·. . . - .~ 

Prezervatiflerini 
Daima tercih ediniz 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye miltehassm. 
tstanbul Divanyolıı. 

No. 104, Tel: 22398 
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H 
Zaafı 

-
sa k vvet 
umumi, kansızlık, sıraca, 

bu ~ 
~ 

kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

CAFER MüSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum 
zanelerde bulunur. 

Sümerbank birleş'ik pamuk ipliği ve 
müessesesi dokuma fabrikaları 

PAMUK tPLtGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. paketi 415 kuruı 

16 
" ,, 480 " Nazilli Basma Fabrikasx .. 24 No. ,, 580 " Ereğli Bez fabrikası ,, 24 No. 

" 
. 5BO ,, 

10 balyalık siparişler için .• ,, ,, 575 ,, 
15 " " ,, " 

,, 570 ,, 
25 ,, " " " 

,, 565 
" 

50 .. .. " " ,, 560 .. 
Fiatlarla Fabrikada Teslim gartiyle satdmaktadır. 
iplik müstehHklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti-

yaçlan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli 
Fabrikasına sipari~ edebilecekleri ilan olunur. 

' ............................................... 
·------------------------· Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

ViTAL~N 
Her annenin bilmesi ic.ap eden bir kuvvet şurubudur. Çocukla
rınıza V tTALIN kuvvet şurubu vermekle onlaru;ağla~. gür 

büz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

VlTAl..tN KUVVET ŞURUBU 

Mek tep çağındaki gençlerle emz-kli kadın veya ihtiyarların 
bayati kudret ve kuvvetlerini arttırır. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - tST ANBUL 

KREM PERfE\i 

RADYOLiN 
Güzel sağlam ve n.eşeli 
dişlerdeki leke, pas ve 
küfleri temizler. Ağızda
ki mikropları imha eder. 
Dişlerin çürümesine 

mani olur. 
Sabah öğle ve akşam 

her yemekten sonra diş-

leriniz~ muntaazman 
lırçalayınız. 

Muhtelif isimli bin;ok k•emle• ammda •n mül•mayfa mev- A .T A T O R K 
kil alan ve yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kat'i te-
sir ve faydaları kemali memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız 1 

Albu .. mu .. nu·· n Krem Pertc'{dir. 
KREM PEDTEV diğerleri arasmda en eski ve en tanınmış 

markadır. Ve, bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevt tetkikler 
sayesinde ihraz etmiştir. 3 üncü tabı çıktı 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaşı
na kadar muhafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız 
J:reırı. Pertev kutularındaki tarifat dairesinde kullanınız. Krem 
Perteviıı 1tec.e ve gündüz kremlerini kullanmakla gençlik, güzel
lik VO taravetiniz.i sizler de uzun müddet muhafaza ediniz. 

XREM PERTEV Lir gilzeJlik si~ortasıdrr. Bunı.ı kullananlar-
la bekledikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda ınUttefik. 

ler .. ~em P~rt~v yerine size vermek istiyecekleri herhangi biı 
Jcrem.U!grh%~eruniz . 
.. ııııiiiıiıiıil ................... ! ......... . 

M üvezzile rden 

isteyiniz 

Her sabah bir kaşe 
1 

alınız. 
Grip ve nezlenin salgın halinde bu1undlJ1 
ğu b~günlerde hem emniyet tedbiri 

·hem şifası kat'i bir devadır. 

Derece yükseliyor 
Endişeye mahal yok, GRiPjN ahnız. 

Harareti sür'atle düşürecek, hastalığın muzır mikroplarını imha edere 
baş, diş ve mafsal ağrılarını geçirerek vücutta hali tabii avdet edecektir• 

Her sabah bir kaşe 

PASTiL 

almalısınız. 

KATRAN HAKKI 
Hakiki Katran Pastilleri, he:ın 
cıgaradan vazgeçirir, hem ök
sürükleri kökünden keser. 


