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Balkan devletlerinin ne yapacakları 
lngiltere, Fransa tarafından soruldu 
41acaristan da . Roman
lladiın ·arazi mi istemiş 
lnuiliz Harbiy_e Naz.ırı BoQazlarrn 
8BVkü l ceyiş ehemmi-yetinden bahsetti . 

~ 
~ ' 'Romanya iralı S. M. Karol 

Skoda fabrikasında 
sabotaj hareketi 

. 
itlen Teaberlere göre °Çekoslovakyanın en mühim top ve nıiı

~ fabrikan olan Skoda fabrikalarında dün sabotaj hadiseleri ol
ı ~ı nıühim makineler hiç olmazsa altı haf ta işliyemiyecek bir 
'117il1'1itıir. Bu sabotaj hadisesile mütlehem 100 kadar Çek a
~i/ edilmiştir • 

adıkzade 
yolcuları 

. 
Romanya 

Bc.şvekilinin 
mühim beyanatl 

Bükre§, 23 (A.A.) - R&dor a
jansı tebliğ ediyor: 

Ba§vekil Kalineıko aıafıdaki 

• 

beyanatta bulunmuıtur: '.Asri sinemada toplanan iltinii m11n?t1ıipür ... 

n~~-:!e::;k~:ı:a:ı:m~=- 28 vııavetlmlzde yapılan 

~:~n~~=~:.0ru.:::.:::.::;~ / s ti ş ar i seçim n et i c eler i 
kıtaat hudutlara yaklaımamıı ve 

yaklaınuyacalrtır. Efer on veya c 1- • • d • td • 
on beı ıiln içinde enternaıyobal um nur re l s l ne arz e l l 
hava Umid ettf timiz sibl l,Uqirıe 

~::.~·.::::!::::b~·~::~: 1 kinci mü n tehi p 1er1 e 
(Devamı 4 uncüdt) 

Bugün 

116 
Sayfa 

o 
Haber, bugtln okuyuculamıa iki 

yeni roman takdim ediyor : 

lstanburun 
bir gecesi 

Yazan: SUAT DERViŞ 
o 

MAL HATUN 
Yazan : IKIMIM 

12 ncl saylaya baknm. 

ya p·ı I a n İ · s ti ş a re 
Türk Milletinin siyası hayatında ilk 

defa tatbik edilen bir Usuldür 
lstanbul ikinci müntehiplerinin dün üzerinde 
istişari reylerini kullandıkları liste 4 üncüde 

Ankara, 23 - C. H. Partisinin, ve Ankara Valisi Nevzat Tandoğan 
namzet listesini yarın ilan edeceği açtı ve uu nutku söyledi: 
haber verilmektedir. "- P.ıırtl Genel Sekreterliğinden 
Söylendiğine göre, Milli Şef 1s - aldığım emir üzerine sizleri buraya 

met lnönll bu defa Ankaradan nam davet etmiştim. İkinci mllntehipler 
zct gösterilecektir. kamilen buradadır. Toplantıyı açı

Ankara, 23 - Şehrimlzln 322 ikin yorum. Bu içtimam maksadını Parti 
ci mUntehibi dUn sabah Halkevi sa- (Devamı 4 üncüde)" 
lonunda toplanmı§lar, istişareye ar
zedllen mebus namzetleri üzerinde. 
kl reylerini kullanmıglardır. CERÇEVE· 

Riyaseti cumhur 
köşkünde 

kabul resmi 
Ankara, 23 - Reisicumhur 

lsmet 1nönU ve refikaları bu ak
ııam saat 17 de Çankaya kÖ§ _ 

künde şehrimizde bulunan su • 
baylarla ailelerine bir çay ve-

J reecklerdir. Çaydan evvel bir 
J kabul resmi yapılacaktır. 

Toplantıda B8.§vck11 Refik Say • 
dam, Vekiller, eski B~vekil Celil 
Bayar ve refikası, eski Maarü Ve. 
kili Saffet Arıkan ve valdesl., Pro
fesör Bayan Afet, ikametgahları 

An karada bulunduğu için ;ikinci mün 
tehip seçilen bütun mebuslar hazır 
bulundular. 

iki korku mevzuu 

Toplantıyı Parti villyet baııkanı 

Faşizma ve Komünizma 
Garbh n klislk cemiyet nhanu, Ud korku menunnun tesirinde. 

Fasizma \ 'e komlüılmıa. İkisi de aynı hedefi nlpıılıyan bu tesirler, en 
çok blrlblrlne zıd. Zira aynı tahta perdeyi delirmek itin doğuyla batı
dan esen iki rilzgir gibi, ten kaynaklardan geliyorlar. Nlttiklm bu 
tenUğl ifade maksacllle kominlst menbldan tUreme, bir s:lft kaba 
tunlf tabiri \-ardır. Sai ve sol. 

vapurunun 
kurtarıldı 

Şimdi bu mezheblerln asıllarını bir tarafa bırablmı da, it metod
Jan üstünde konuplnn : 

Komibılmıa lçerde alWılı lhtlWle doido. Fakat dıpnya ka.rfı 

taarruz metodu, ruh ve kafa lhtllillcllr. Fatlzmanmld tam teni. l~erde 
ruh ,.e kafa harbı, dıprda allih. 

SadC\:e bu Ud lı metodunu bilmek, faşizm& n komllnlzma me\"ZO· 
larmı hem ruh \'e mahiyet, hem de tehlike )Jakmımdan kanamak itin 
en bUyilk yardımcıdır. 

ayahklara oturup teknesi delinen 
vapurun kurtarılmasından 

t .. ter klblk dllzene bağlı, l!lter yepyeni bir nizama gebe cemiyet
ler, rilh n kafa lstlllsı yolundan komllnlzmayı, toprak n madde itti. 
hası lstikıunetlpden de faşlmıayı mimlemek zorundadır. Biri kaleli 
içinden, öbilrU dıımdan \"Urur. Fqlmia, düjlll&llmın maddi nrlıinıa; 
komünlzma, ıııaned yokluğuna doğru tiblye sahibidir. Fatlzma açık 
açık Hldmp parçalar, komünlmıa gizil gizli Y&D&IJP 10kar. 

IUVletlerln en cldclJ mikyasta kap~ma tehllkesl yapdddan 111 na. 
ılk ancla, her ıobestle l~lllerlne bailı olanlar, smmıımıı f~'1zmara, 
ruhl:ırı•ıı da komUnlı.maya ka111 korusunlar. ümit yok gibidir :Cl'azısı 5 incide). Nedp Fazıl KISAKVREK 
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iki milyo liralık 
suiistimal davası 
Gümrük müfettişlerinin ısrarına raümen 
ehli vu uf suiistimal olmadığı kanaatinde 

Takas suiistimali .davasına dün 
asliye üçüncü ceza mahkemesin
de devam edilerek gümrük baş 
mU!cttişliğinin tahkikat fezleke
siyle ehlivukuf raporunun telifi 
Uzerill'de çahşılmıştır. Dava edi
lenlerin bir kısmı celsede hazır 

bulunmuş ve diğer kısmı da avu
katları tarafından temsil edilmiş
tir. 

Celsede bilhassa gümrük mü
{ ettişliği tarafından tahkikatı ida
~e eden başmüfettiş Ali Kemal ve 
mevzuat §efi Raifle ehlivukuf olan 
İf Bankası İstanbul şubesi mildü
ril Nejad ve İ§ Limited Şirketi 

mildiirü Bedri Ncldim arasında 

münakaşalar olmuştur. Başmü

fetti§ Ali Kemal mahkemeye ver
diği izahat arasında ''biz ortada 
Jcanunu mes•uliyet bulunduğunu 
tebarüz ettirdik,, diyerek fezleke 
neticesi ilzerinde israr etmiş, bu
na kartı ehlivukuftan Bedri Ne
dim ''biz, mahkeme naibinin su
allerine objektü cevaplar verdik. 
Raporumuz; ilmi bir tetkik mahsu
JQdür.,, demek 11uretiyle ehli vu
ku! raporunu tekrarl~ştır. Ehli 
YUkuf ta bu .sözlere iştirak etmiş
tir, ıbu ırrma milddeiumumi mua
vini Hicabi ayağa kalkmı§ ve de
mi§tir ki: 

••- BaşmüEettiş, ehlivukuf ra
poruna aykın olarak iki milyon 
Jdlaur liralık zarar iddia etmekte
dir. Bu iddianın kanunt mesnedini 
bi.zo izah etmek :zaruretindedir. 
Her !dd.iarun bir mesnet noktası 
bulunması laznndır.,, 

Bunun üzerine başmUf ettiş Ali 
Kemal, sahte takas muamelesi ya· 
pıldığmı söyliyerek "takas suiisti
mali aşikar mahiyettedir.,, ldemiş-
rl~ . 

J\rka.sından dava edilenlerin a
wkalanndan eSki Adliye müste
ıarı Kenan Ömer söz alarak §Un· 
larr söylemiştir: 
"- Ben hidiseyi takas suiisti

mali .değil vazifei tefti§ suiistimali 
mahiyetinde görüyorum. Bir cel
ıede "normal takas muamelesi na
arl yapılır?,, sualine başmüfettiş 

cevap verememişti. Bu celsede de 
ıı.yru vukufsuzluk tematdi hal_inde-

iki buçuk lirahk 
kağıt paralar 

Londm.;Ja basılmakta olan yeni 
iki buçuk liralık :kağıt paralarmıı:zm 
taııı ıbitmişUr. lkl :bu~uk liralıklar • 
dan mlilşlm bir kısmı Cumhuriyet 
2ler.ke.z Bankasına ge.lmlş hulun -
ma.ktadrr. Diğer bir k:rımn parnlarm 
& bugUnlerde gelmesi beklenmek • 
tedlr. 

Cumharlyct Merkez Bankası bu 
Ski buçuk llralıklarmımn tcdavUle 
çİkaniması Jçin Banka Umum Mü -
dlirllne salü.hiytc vermiş bulunmak.. 
tadrr. Umum mOdürlUk önümüzdeki 
11bılertle nilmune iki buçuk liralık. 
lan ıbnnkalara gönderecek \"e mU
tea.kibcn paraların eb'at ve şekille· 
rl :ilin olunacaktır. İki buçuk liralık 
kAğrt paralamnız çok kısa 'bir za
manda tcda\ille çıkarılmış buluna
caktır. Bcı yOz ve bin liarhk kll.ğıt 
paralaı:ınuzın Londrada basılmasına 
devam olunmaktadrr. Bu paralan _ 
mmn. tabrnm da yakm bir zamanda 
l:ıfterek memleketimize gelmesi bek. 
lenmcktedir. 

dir. Hakikate hayal inzimam et
mektedir. Milyonlara çıkardıkları 
devlet zara~ı bir hayalden başka 
bir şey değildir. Evrakı okusunlar 
da müfredat göstersinler.,, 

Şahitliğin.de bitaraf olmadığı 
iddia edilmesine karşı Ali Kemal 
tekrar söz almıJ, bütün bu isnat
ları redederek heyecanlı mukabe
lelerde bulunmU§ ve bir ara demiı
tir ki: 
"- Yirmi senelik müfettiıliic 

hayatımda ilk defa resmen böyle 
bir söze muhatap oluyorum. Bun
dan dolayı Jazımgelen kanuni mu
amele tatbik edilmek lazımdır. ,, 

Bu sözler üzerine avukat Methi 
başmüfettiJ için ''hep sual sorma
ğa alıştıklarından sual karıısında 

kalınca heyecana kapıldılar,, de
miştir. 

Arkasından söz alan avukat 
Nazmi Nuri "başmüfettiı Ali Ke
mal, memurları müşarik aaymııtır. 
Halbuki gene müfetti§ olan Arif 
ve Abdullah memurların methal
dar olmadıklarını söylemiılerdir.,, 
Demi§, bu sırada iki taraf ara
sında şiddetli mlinaxaşalar baıla

mış, reis Suad müdahale etmeğe 

mecbur kalmıştır. 
Bu sıra.da müddeiumumi Hicalıi 

başmüfettiş Ali Kemale devletin 
uğradığı iki milyon küıur lira za
rar iddiasının bütün esaslarını ve 
mesnet noktalarını açıkça ve bü
tün tcfcrrüatiyle anlatmasını söy
lemiştir. Aİi Kemal "tahkikat fez· 
lekesi dosyadadır. Orada hepıi ya
zılmıştır. Takdir hakkı mahkeme
ye aittir.,, 

Demiştir. Bunun üzerine müd
deiumumi aynı noktaların ehlivu
kuftan sorulmasını istemiştir. 

Bu suale maruz kalan İJ Limi· 
ted müdürü Bedri Nedim bir çok 
izahattan sonra : 
"- Biz, tamamiyle tesirden a

zade olarak yaptığımız tahkikatın 
şümul idairesini, devlet mevzuatı
na göre genişlettik ve mevzuu 
inceden inceye araştırarak hazine
nin hiç bir zarara uğramadığını 

öğrendik., demiştir. 

Muhakeme be§ nisana bırakıl
mıştır. 

Romanya ile ticaret 
müzakereleri 

Romanya ile aranuzdaki ticaret 
anlaşmasında bazı tadilatın icrası 

mijzalccrelerine iştirak etmek ü
zere memleketimize gelmesi bek
lenen ticaret heyetinin bir müd
det gcçikeceği anla§ılmıştır. 

Askerliğe davet 
Selimiyo Tümen Askerlik Dai

reıinden: 

939 nisan celbinde 316 - 330 
doğumlularla 330 - 331 doğumlu 
piyadeler askerliklerini yapmak 
üzere çağnlacaklardır. Şubelerde 

toplanma günü 30 mart 939 dadır. 
Bedeli nakti 29 mart 939 ak;ıamına 
kadar kabul edilecektir. 

*** 
Kadıköy yabancı askerlik ıube

ıioden: 

l - Nisan 939 celbi için 316 
(dahil) 330 (dahil) pi ya.de erleri 
sevkedilecektir. 

2 - Toplanma günü 30 mart 
939 perşembe saat 9 da. 

-<>- 3 - Bedeli nakti 29 mart 939 
Hayvan Hastanesi akşamına kadar alınır. 

Genişletilecek 4 - Yabancı şubesinde kayıtlı 
Fatih hayvan hastanesi faali • olan bu erlerin toplanma gününr.Ie 

yeti gittikçe artmaktadır. Evvel. şubeye gelmeleri bildirilir. 
ce yalnız belediye müesseseleri - -o-
nln hayvanlarma bakarken simdi K D 
devlet müesseselerinin ha~anla ongreye avet 

" • Türkiye Kı=ılay Cemiyeti .1-:miııünıı 
rı ve halk tarafmdnn getirilen Ka:a Şubesinden: 
hayvanlara da bakılmaktadır. Bu .Kaznmızın 1939 ı;cne~i l!muınl 
yüzden hastanenin genişletilme _ Meclisi 25 - 3 • 103!1 tıırilılne rn~ııa-

8fne karar verilmiştir. Bir otop. yan cumartesi süııii sont 14 de Diir
• •tonu fte, Mr 1ıtı!U~ kfmya ve d.~ncü \'akır hanında kain htanlıul 
1'akteri y jl ı·bo t k . 1 ıcarct Odası s:ılonuncln topl:ınacak· 

10 o a ra uvarı ve Ü. tır. Knzn mınt:ıkasıncla kayıtlı hfilün 
çUk hayvanlara mahsus bir de ı Kızılayltlnrın toplnntıda hnzır bulun· 
pavyon in~ olunacaktır, mnları rica olunur. 

A "A. B E R ..... ~liıam Postan 

Devletin ild nıil>'On lira zarara girdiği iddiasile iki sene kadar evvel 
açılan takas suiistimali davası devam etmektedir. ılf tthakemenin dün 
kiin celsesinde böyle bir s1'iistimal ııııkuımu lıaber veren giimriik mü-

f etlişleri ile malı kemece tayin edilen tlılivukııf hryeti arasında tn 
şalar olmu§, elılivukuf devletin lıiç bir zararı olmadığını ileri süt 
lerdır. Bu şa}·anı dikkat m11hakemetıin tafsilatı diğer sütunlar'"' 
dır. 

H..:ıber. 

Radyolarda 
parazite karşı ... 

Posta Umum MüdUrlUgU 
bir izahname hazırlıyor 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünden şu mektubu al
dık :.uı... 

"Gazetelerde, milli radyo pos
tamızın İstanbu}da ve memleketin 
garp taraflarında temiz ve berrak 
dinlenilemediğine ve radyo neşri

yatının umumiyetle ıınai parazit
lerden müteessir olduğuna dair 
yazılara - bilhaasa ıon günlerde
sık ıık tesadüf edilmektedir. 

1daremiz, if asiyle mükellef ol
duğu !diğer hizmetlere taalluk e· 
den neıriyat gibi, bu husustaki 
neşriyatı da ehemmiyetle nazarı 

dikkate almış ve halkı memnun e 
debilecek neticeye varmak üzere 
lbım gelen tedbirlere tevessül et
miştir. 

JUiPW~~ 
Beş milyon lira 
borçla belediye 
neler yapacak ? 
Otobüs işletme işine bir milyon lira 

tahsis edilmesi mukarrer ... 
Belediye tarafından Belediyeler yan mimarı ıııenelerce evvel tstan -

Bankasından yapılacak beş milyon bul için bir 11tadyom projelli hazır
liralık istikraz işi Şehir Meclisinin lamıştır. Bu proje yeni ba.Qtan tet
nisan devresi toplandıktan l!IQnra kile olunacak, icap ederse nzerinde 
Dahiliye Veklletine milracaat edi - tadilat yapılacaktır. 
lecektlr. Bankadan para. ihtiyaca 
göre taksitle alınacaktır. Bir milyon 
lirası otoblis satın alınmasına har -
canacaktır. Altı yUz bin lira da Dol. 
mabahçede yapılacak stadyoma sar. 
fedilecektlr. Stadyomun ill§asınm 

Ankara ve Manisa stadyomlannı 

yapan Viyenti Viyoli ismindeki mi-
marn. verilmesi düşünillmektedir. 

Efkarı umumiyenin tenviri için Bu mimarla birlikte bazı Türk mi • 
atideki izahatın gazetenizle neşri-

Belediyeler Bankuından alma -
cak istlkrazm lld milyon 11.raaı EmL 
nönünden Unkapanına doğru açıla • 
cak geniş caddeye tahsis edilecek -
Ur. Bu caddenin açılmam içln istim· 
lak yapılacak ve ortaya çıkacak yo. 
tun kenarlarındaki sahalar satılarak 
varidat elde edilecektir. İki milyon 
lira bu suretle pıUtedavll bir 11er
maye haline getirilecektir. GazJ kl>p 
rüşUnün Al!I b!!am~aki m.ey9,ıp.:ç.Jarm 
açılması ve bura~·a giden yolların 

tanzimi i§i de ayrıca (etkile oluna _ 
caktır. 

ni saygı ite rica ederim: 

Memleketin muhtelif mahalle
rinde yaptırdığımız muayene ve 
mesahalar neticesinde milli pos
tamızın İstanbul ve emsali yerler
de iyi .dinlenilmemesine başlıca 1 
Radio - Paris'nin müdahalesinin 
sebep olduğu tahakkuk etmİ§tir. 

Ahiren hükumetimiz murah
haslarının ittirakiyle Montröde 
toplanan Avrupa Radyodifflizyon 
!co:ıferansının başlıca mevzuunu 
da l\>ütün Avrupa milletlerini ala
dar eden bu mühim mesele, yani 
dalga tevzii işi te2kil etmektedir. 

Mesaisini bu ay nihayetine doğ
ru ikmal etmesi muhtemel olan 
Montrö konferansı mukarreratı 

tatbik mevkiine girinciye ka.dar 
Radio - Paris'nin izacatından müm 
kün mertebe kurtulmak için ge
rekli olan teknik tedbirler alınmış 
ve lüzumu olan malzeme Londra
ya sipariş edilmiştir. Bu malze
menin vurudundan sonra milli 
postamızın yurdumuzun her köşe· 
sinde ıslıksız olarak dinlenile bile
ceği kuvvetle umulmaktadır. 

Sınai parazitlere gelince: 
3222 No, lı Telsiz kanununun 

16 ıncı maddesi mucibince, telsiz 
alıcıları üzerinıde karıııklıkları mu
cip ihtizazat neşreden elektrik ve 
ya makine tesisatı sahiplerinin ve
ya i~letenlerinin bu karışıklıktan 
izale ve bu mümkün olmadığı tak
dirde azaltmalc için almakla mükel 
lef bulundukları tertibat hakkın

da halkımızı tenvir için bir izahna
me hazırlanma'kta ve bu maksat
lar ~alışmakta olan komisyonun 
mesaisi hayli ilerlemiş bulunmak
tadır.,. 

marları da müııtereken çalıııacak • 
tır. Stadyomun inşası için beynel -
milel blr müsabaka açılması uzun 
bir .zaman kaybettireceğinden bun _ 
dan vazgeçilmiştir. Zaten bu 1tal _ 

lranlıların Nevruz 
bayramı 

Nevruz bayramı dolayısile dün 
İran konsoloshanesinde bir kabul 
resmi yapılmış, konsolos tarafından 
şehrimizdeki Iranhlann tebrikleri 
kabul edilmiştir. 

-<>--

iki kişi kömürle 
zehirlenerek öldü 
Şehrimizde iki kişi kömlirle ze

hirlenerek ölmüttür. 
Bunlardan biri Heybeliadada 

Eminönü cad.desinde 10 numarada 
Lutfinin evini boyamakta olan bo· 
yacı İzmirli Mehmettir. 

Mehmet gece mangalı yakarak 
odasına yatmıı ve sabahleyin bay
gın bir halde kaldırıldığı Heybeli 
sanatoryomunda t>lmüştür. 

Diğer zehirlenme kurbanı lda 
Beyoğlunda Karabaş mahallesinde 
Ahmedin hanında oturan Alidir. 
Ali mangalını yakarak yatmış ve 
sabahleyin odasında ölü olarak 
bulunmuştur. Müddeimumilik her 
iki vaka' için tahkikat yapmakta
dır. 

-o-

Pendikli katil yakalandı 
füı vclki gün Pendikte l\luharrem 

isminde birini av ı;iftesile vurarak 
oldüren l\Iu tafa Sangazi köyünde 
ya!mlarunıştır. 

Tctcrn amca 
yan~nınHdJa 

Bir adam karısını 
bıçakladı 

Dün Mercanda bir koca karısını 

bıçakla ağır surette yaralamıştır. 
Mercanda oturan Mehmetle ka -

nsı yirmi yaelannda Reyhane biri· 
birlerlle geçinememektedirler. Meh
met kansını kmkanmakta ve sık sık 
bu yUzdcn kavga etmektedirler. 

Dün aralarında gene bir kavga 
olmuş ve Mehmet eline geçirdiği 

bıçağı kansının karnına l!l&plıyarak 

zavallıyı kanlar içinde yere ur -
ml.ştir. Yetişenler yaratı kadmı Ha. 
seki hastanesine kaldırmışlardır. 

Mehmet hadiseden sonra kaçmıa. 
tir. Yaralının vaziyeti iğırdtr. -- --

ızmire do~u yağdı 
lzmir 23 - Dün şehrimize fmdık 

büyüklüğünde dolu yağmış meyve 
ve sebze bahçelerinde tahribat ol· 
mu5tur. 

--o--

Kadıköy askerlik 
şubesinden davet 
1 - 316 doğumdan 330 (dahil 

doğumuna kadar hiç askerlik etme
miş olan sağlam piyade isüun erle
ri 1 nisan 93!> gilnil kıtalıınna sev • 
kcdilcceklerdir. 

2 - Şubede toplanma ~linü 30 
mart D30 dur. 

3 - Bedel vereceklerin bedelleri 
30 mart 939 akşamına kadar kabul 
edilecektir. 

• 

lngiltereye siparı 
edilecek vapurla 

Deniz Bank 
bugünlerde karar 

verecek 
Aldığımız mevsuk maliımata ı6 

Denizbank lngiltereye l!lipa.ril tu 
mişken ııonradan siparişi du•-<IU b 

muş olan 11 vapura ait kararın1 
günlerde verecektir. Bu hutUI~ 
pılan tetkikler aona ermiıtlr. tJll 
kanın kararı İktıl!l&t veıclle 
arzolunacak ve nihai karar veıc• 
te ait bulunacaktır. 

.11 vapura ait aiparil nnık•'°'1 

Suven Hanter firma.aile DeniJ ıof' 
arasında imza olunmuı, idare , 
lisi tasdik etmiş ve tktısat veıcJll , 
nin tuvibine arzolunmuıtu. O~ 
man tktısat Vekili bulunan tJ. 
Kesebir mukaveleyi ta.ildik eı:;,. 
Fakat o esnada vekllct ınak ~ 
da vukua gelen tebeddill ve İıı1 r# 
meselesinin ortaya çıkn\UI netJ uf 
olarak l!llpariş mukavelem tutulıtl 
ve tatbikatına geçllmemlAU. 

bU jı 
Yapılan tahminlere göre, d~ 

vapurun siparişi i.lzerinde )'eni dl 
Suven Hanter firma.siyle t.eıtıSııifll 
geçilecek ve mukavelenin ın~ıı 
maddeleri yeniden tetkik ıııe 
olacaktır. 

Vekaletin bu husustaki ]taf'S:ııı: 
bu ay nihayetine kadar vcrUrni' 
lacağı ümit edilmektedir. 

--0-

Plaj mevsimine 
hazırhk 

Belediye FloryaY' 
kiraya veriyor 

Belediye, Florya plajında keıı~ 
ait olan kısmı bu 11ene de ~· 
kiralamağa karar vermiştir. ).!. 
Florya çareıısmda.kl dUkk1rılaf1SS eııe 
ralanmasma başlanmıştır. Bil ~ 
içinde beton olarak ill§a olllll 6J 
kablnelerin ikmaline kadar ~r 
mevcut aheap kabinelerle 1' 
hali Mllsi ile kiralanacaktır· 

yrlY' , 
Diğer taraftan Şirketi ıı- ,._. 

nin Anadoluh!sarında J{Uçllk9u yeııl 
nında tesis etmekte olduğu ıştlı' 
plAjm inşaatı da çok ııerlcın bıtl· 
Bu pliıj temmuz başma kadar 

rilmiş olacaktır. I•. 
Şirketi Hayriye plaj için yapı .P· 

cak JAkclcnin mUsaadcsiıti pcnlı 11ıı 
gtır· 

caret MUdürlilğUnden alnlt rsftl'• 
iskele kasrm Anadolubisarı ts •• , 

bir,.... 
da yapılacaktır. Buradan d r 

]ta a 
falt yol derenin kenarına raf'Jlld ıı 
lecek ve burada Şirket ta 

ııJctf1'· 
bir beton köprU yaptırıtac ır 

ıtıjrn 1ı 
Derenin tam köşesinde_ P ııt.dt bit 

gazinosu ve arkasında agtıÇ aJıB ' 
yolla gidilen spor ve cğleııce 8 

lan bulunacaktır. bi:' 

d• •c ren 
Diğer taraftan bele t} ~dl' 

Pı ar&~ yeti Ycnlkapı ile Kuınka bBnıll 
halkın denize girebilcceb>i 

8~6 bll 

planlarını ha?.trlamıştır. Bu~sti!•cle 
zı tesisat yapılarak balktn 
sine arzolunacaktır. 
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~at daic-

T -
~b~IYA~~\~i! hllh"'' 
•lt, lerıcte rnuh:ırrirleri {tlemin· 

ııııı ıı lah . • meslekd:ışları t.rrn· 
li( lesrır .. <?dildiğini so~ li~ enlere 
lıııa11~dur edilir. Fak:ıt bir ta-

~. kariJe~~n okudukları Ye sonra 
~lltr •ne de anlnıınak istccflk· 
, -· e ın h '11lj n $US yıınlış mannlar 
~ 11 s:ınrnayın: bu i ~ larkın:ı ''a· 

>a:ı h h.Pılır, tnhrif iltihaıııına 
ı.:.. ~ll:ıen daima bunu hayretle 
~tııııy asden tnhril edenler yok· 
tııı fe~7rn, vardır; benim de 
r ta11,. .ne ~r:ıdığım oldu; hal-

ı. "Si '·e d" . 'Qılı~ • "" n ısıııe yazımı yan-
torıı 1111 söyJediE;iın zaman: 

t :·
1 

fakat benim işime öyle 
lahr\f e i)·ordu,. dedi. EYct, kas· 
De~ aı edenler vardır; fnk:ıt bun· 
~tiııd dır. Ötekiler ise hüsnü -

a 1~ en emindirler; s:ıdece yan 
tQ 1 ışl:ırdır CbıJı J ::, • •• 
Uııı~ r ti. Dır saz un yanlış 

.. sınd k 
-~~a a ab:ıhat yalnız yanlış 
~eııd dc#iJdfr. Daima dinliyen 

CQ f )tıı d ar f olmaz_ onun için 
ltıah c &lizünü, yanlı~ anl:ışıl· 

• aı kal ,, l>oğ mıyacak surette söy· 
ltıı(~ ru oına bu kadar t:ım vü
; onn l'Oktur. llcn bir yazı yazı 

ta kılın içinde en çok falan 
~ baı~ met ,. eriyorum, foka ı 

11 tkıııc da şeyler söyllyorum; 
Ilı; &j i derecede bıraktığıma 
!~la 2 Onlardan bir tanesi üze· 
4ee11:n ışık dükün, ben artık o 

1-'Q•· kendi kendimi tonıya-
11aı s· . 

o~11 ızın, bence ikinci dere· 
t .. 

0 meseleye fazla ı•ık dök· .,. ·n· ~ 
Ok 1letinfzden gelmeı,benim 

o 110~rkenki ruh halctiniz bil· 
lıı ,.tala ehemmiyet vermeni· 

' ea:lr~uşıur. Sizin elinizde be
' Ilı hır lazım vardır; OllU 

t. ~~l'tıanki haletimi İl icc bil· 
~ •1r muharririn bir yazısı· 

11~1lc anlaşılabilmesi icin o· 
la; c ki yazılarını, şahsını ,.e 

<ldığı fikirler ,.e hisler iıle· 
( 1~1lındiyen gözönünde Jıulıın
kl ıırndır. Duna da hiçbir zn· 
• n l"oktur. 
"Sıt l 111 e\•vel yıı~amı~ bir mu· 
ın· tit • onun hakkında lılrçok 

l'ıınal>l~rı bulursunuz, onları 
~il · Corürsünüz ki münekkit· 
lı~~ tamamilc objektif olına
aı;ı rı halde, esere başka baş· 

'l:ınt Vermiş, onu ayrı ayrı lıa· 
.. huınsa etmi•lerdlr. l\lu· 
"lr'J ~ 
he~ imek lrnlıil olsaydı hıın· 
al' 1 hiçbirini kabul etmez· . 01 llncak bir t:ıncsini dotlru 

,, )} tekiler eseri talırif etmiş· 
t~ 0~ru~unu lsterscnir anla· 
(' 

1lltıak, talırif etmek arzu-
~ıını.u lıir zihinde düşünül· 
~CH bir kere kendi zihni· 

~ılinıncğc kalkmak demektir. 
rı ilin hisleri, fikirleri, ruh 

l ' tabi oldukları hny:ıt şart· 
ı ; 1nd11 tam bir müşabehet, 
h lunm:ı:ı;ına imkan olmadı· 
~ ır Zihinden ötekine seçen 
at r:ok değişmesi tabiidir, 
rdir. Hiç kimsenin hir şeye 

, 
11 

kendi ş:ıh~iyctinden tııınn
r 1111 ao;ı k:ıbil de{;ildir. FotoıS· 

objcktit olabilir mi) iz? 
r ~0i!tı zn.m:ın, pek iri lıildiili· 

1 
Chreyi bile foloğr:ıfıncl:ın 
10ruz; demek ki roıo~raf 

q ~t~·i lamamile lıizim gbrrlü· 
>I <ı<irmüyor; lı:ıtıfı bir çelı· 

ayrı roıosrnf adesesi, iki n) • 

~t Gurü)or. Çehre gllıi mil
i' ;ey icin hu derece ayrı· 
t :ı fı k.ir gibi t:ım:ımilc vü· 
l.lcerret şe~ Jeri iki ayrı in· r • 

k ıııırcııe gurmesine nasıl 
lır 

ııı .,_: . • 
' ı, kentli nnlndığımız gıbı 
kntıiı değildir; hunun için 

~ 1 fı -irlerinin, sözlerinin t dığını idcli:ı etmekten Ye 
illar k:ırşısınd:ı ş:ışırm:ık· 

t 1 l:ıınıyacaktır. Ama şuna <l:ı 
1 n: fıkirlcrinin, sözlerinin 
a1ıl<] ı;ııın 1 tahrire utırnd ığı· 
~ı o , 
'erek onları tekrar aıılnt· 
il muharririn ikinci ) :ı11· 

1) ıl • • • • . 1 .ı 
ıııı :ı , lıırıncısınt en u.ı· 

l 1 ıtır. Bunun selıclıi de nşi· 
, 1 • fıkirlerini bilerek uya 

1
' ':ınıış :ın!Jnıış nd:ımın nz 

<le knlınıştır; o da kar· 
l 1 r:- l1rını pek iyi ka\'· 

r 'c hunun için birtakım 
' ı.. tanlıl,l :ır iti nde kalmış· 

Nurullah ATAÇ 
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Plaka parası yüzünden müessif 
neticeler meydana geliyor 

Bcl~<liye, otomobillerd.ın plfıka parası adiyle ayda muayyen 
bir ıı:ıra nlır • 

'.laksilerden :ılınan pliıka para ı on lkl buçuk liradır, hususi 
otomobillerıleıı beygir l:uvvctine göre her halde 4 liradan a,ağı • 
dü,memck Uzero ıılaka ııarası tahsil olunur. 

Plaj sahipleri, Belediye v 
Sıhhat idaresi ile elbirliği 

teklif ediyorlar 
Dir t!ıcsl, lül•s olsun, modası geçmi, bulunsun, çok ı, yapsm 

nya <Cöabalıtnn nkşıuna knclar nöbet yerinde işsiz kalsın, tamire 
çekil<ıin,, ne olursa olsun, derecesi, scviyC61, kun·etf, lüksü ne ayar 
bulunursa bulunsun &eyyanen ayda on iki buçuk lira nrmekle 
mükelleftir. Yani günde 40 kunı,. 

Scyriscfer İdaresi, Belediye tahsil<larlarile, memurlarlle bu 
J~l dikkatle takip cdl'r, lıu 'arldat kaynağını ha.cısa lyetle kontrol 
eder. Fakat tak ilerin bu Jılaka paralannı ,·em1iyl'rek borca gir
dilderinl \O nihayet Ucr>ni güı:Ierinl bırakhklannı bu işe baı:la.
madan önce elindeki n,·ucundakl &ermıı.ye inin de mahrnlarak 
memlekete lıir i~stı dnha llfn'o olunduğunu kim!'Je hesap etmez. 
Nasıl ve ne dercct'ye kıı.dar ,·clüt bir iş tn<Cöan-ur olnnablllr kf ka. 
za.nç \'csulrc gibi \'er~I mükellefiyetlerinden n muhtelll masraf. 
larmd:ııı nısıtalı, ,·ac;ıfnsız , ·ergllerinden gııyrl 40 kum' yalnız 

plilkıı. gilıı bir ne~ne için ödemek mecburiyetinde bulunsun% Defo. 
diyenin elinde pliika rc~mlnl tahsil J~ln olan müeyyicleı, diğer ,·a· 
ridat l•aynaklıı.rmda bu kadar sağlam vo esaslı değildir. 

Halkı, açıklarda denize girmekten ve bu suretle lroğuf mC\ 
tehlikesine maruz kalmaktan koruma için süratle 

halk plajları yapmak niye ınütevakkıftır 

}~ğrr pliı.ka resmi ödenmez c, pliıka sökülür, otomobil l~ten 
alıkonur, mükellef mlitenı:ullycn tazyik olunur, malı, mülkil, ,.e 
nesi , ·arsa ondan bu p:ı.ra tahsil cdJlir. 

llalbukl bu 'n<,ıta, bir !Oförün geçbn yoludur. Akşama kadar 
blnbir tehlike içinde, biiyiik bir dikkat Ye ihtimam altında yaz, kış 
yağmur, soğuk, . ıcak ılemeılcn çalışarak bundan pora kazanacak, 
etumobillnln eksiklerini ta.mamhyacak, garaj parası \'erecek, ka· 
zaııç nrccek, cemil ete aldat nrecck ,·e daha böylo birçok gö
riinür görünmez mlikellcfl etleri eda edecek ,.e sonra da geçinip 
ev bark bakacak. 

Iluglin İstanbul içlndr. bu yü:r.dcn geçinen yllılcree aile nr. • 
Bu i50 tahsi edilml~ büyiik bir mllli sermaye 'ar. Buna bel bağ. 
Iamış ı, sahipleri \'ar. 

r.u, lük!'J rn ıta.ıııı cleğil, bir memleketJn medeni tekimülline 
mUva7.l bir nnkil Ya-.ıtası ihtiyacıdır. 

nır tarihte plil•a resminin kaldırılıp benzin flyatıarma bir 
mllular Uih·e 1 <lil5ünülmü5 'c esa.cı itibarile takarrür etmi.';tl. 

O tarihten bnı;Unc l<adur bu karar tatbik olunmadı \'O ba gf. 
dişle olumunıy:ıcağı da ~örülüyor. Ama, bir taraftan bu ağır mü
kellefiyet taksileri ~ünden ı;ünc borı;lanclırıp i~inden gücünden 
ediyor. · 

Almnıı,, çalı~hnlmr' otomobiller, bo yüzden yok paha!!ma 
satılıyor. Az semmyPli:erin ııaraları mahvoluyor, ı, sahiplerinin 
iş sahabn ;mpaoıyuı. Ayda on iki buçuk lira çok mühim bir re. 
.,[mdir. Ç"lk ıııülılm lılr yckfındur. 

Glinclc l 00 Jmruşfa iktifa 2arurefinde kalan blrçolc taksiler 
bu paranın gnyrl •afi 40 Jmn1,unu pliıkaya nn.'!ıl ayırabilir! 

Son sistem ;Uzel rn modem bir araba ile Uç dört yıllık bir a· 
raba aracımda fark ı;özctmeltslzin tak.c;l 1 mi altında toplanan bil
tiin otomoblllcro müsavi t;;tldldc bir resim tarhı nıı...c;ıl hah oluna... 
bilir'? 

nir otomobil nihayet he~ n azamt on •ene mUtemadfyen ta • 
mir görmek ~artlylc çalr~:ıhlllr. Buna na7.aran bir ~tör otomobl-

• llni i li:ırtaya çıkardığı gün bir otomobil parası <la yalnı7.Ca plal•:ı.- İ 
ya ödemiş olur. Yani 1500 lira. j 

Otonıotıill Uzcrlndc ~alışıp kazanmak ,·azlyettmle olan bir ,·a
tancla,ı, lıö_vlc Rğır miil<elll'Iiyetlerinden kurtarmak demek olan 
su bcnı.ine ıarn karan niçin tatbik c<lllmeml tir! 

Bu tnkılirde çnlrı:mnyan nrn.bıı.dan tahsllit yapılamaz, çalı -
~anrl:m da yntdığı benzin mılidanna göre zam c;urctl~·le yine bir 
kısnn rcslmalmmı, olur. Ama, ba suretle adilane bir l)ckll kon
rnu~, formül bulunmu' da olur. 

Bıı yUıden otomobilleri haciz altına alınıp satılmı' mal sahip. 
Jerl bir tlcğll epeye<'clir. Ru ~-Uıdcn bort Ir,lne girip hini ı;üclinü 
bırakn.ıı,, kendini ,·c izini l\ayba lürnm görmil' bir <lcğll epeycedir. 

Uütiin Lunlan söyl~mekle plak& resminin fa7.la. oltluğunu, 

te1121l edilmesi kap ettiğini iddia etmiyoruz. Tamamll·le kalılı • 
nhnası 1:1wnıhr diyoruz. 

»enine 7am <Cöuretlylc bu aiılnt knlıhnhl".';a aliikadar dnlre t 
çin bir biit~e l•ayhı da tr.5kil etmlyeeektir. 

t 1 kaleme n hc'lab:ı yunınea. göriitüyor ki otomobil bir mUd· 
det :;onrn püıka re mine istihale ellen bir ~ermayedlr. 

nu, c ki kiipril parnı;ı l<:ıdar acaip \'O 11' ahlplerinl yılclının 
,·a;d:nt tedlr. Belediyenin Hr an ~\'H"I yolun,n. koyması liıı:m1gelcn 
en mühim işlerden biri ol<lıığunu tekrar edcrll. Dal. 

! 
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Avcıların kongresi 

İstanbul Avcılar Kurumundan: 

F otograf makinesi 
isteniyor 

Birkaç gündür havalar düzeldi 
ve vapurlar diğer nakil vasıtaları 

bahar tarifelerini hazırladılar. Bu 
cümleden olarak plajlarda da hazır
lık başladı. Bundan bir müddet ön· 
ce plajlar münascbetile yazdığımız 
bir yazıda, halkın sahillerde deniz(• 
girerek daima boğulma tehlike.ine 
maruz bulunduğundan bahsetmiş 

vebunu menetmek suretile önlemeğe 
imkan olmadığını, ancak halk plaj· 
lan yapmak suretile şehrin her yıl 
denizde verdiği birçok kurbanlarına 
mani olunacağım tebarüz ettirmiş· 
tik. 

Gene yaz geldiği \'e yani plaj mev 
simi çok yaklaştığı halde halk plaj· 
!arma doğru herhangi bir hazırlık 
görülmemektedir. Nihayet hazira· 
nın on beşinden sonra sayfiyelere 
göçler başlar ve bununla da deniz 
mevsimi girmiş olur. 

önümüzde bir buçuk aylık bir 
müddet ve mühlet bulunduğuna 
göre gene bu işin bu sene de tahak· 
kuk edemiyeceği anlaşılmış oluyor. 

Büyük plajlardan birinin sahibı 
ile bu hususta görüştük. Işin girdi· 
sini çıktısını çok bitaraf bir dille 
anlatan bu plaj sahibi ezcümle di· 
yor ki: 

"Plaj deyince elenmiş kumluğu 
olan ve denizin epeyce içerlerine ka· 
dar taşlan, yosunlan ayıklanmış, 

uçurumsuz, kuyusuz, tehlikesiz, bir 
sahası bulunan, içinde denizden çı· 
kanların tuzlu sudan temizlenmele· 
rini temin için duşları olan ve ni· 
hayet muntazam ve konforlu kabi
neleri bulunan bir yer hatıra gelir. 

Bugün böyle bir müessese kur· 
mak için en az 20·30 bin liralık bir 
sermaye lazundır. Nitekim bizde 
müesseselerimizi ancak bu kadar 
para ortaya döktükten sonra mey· 
dana getirebildik • 

dü~ünemem. Bunun temini lazım· 
dır. 

Nihayet belki belediye bu işi ya 
pamaz rerahut yapmağa \'akti rok· 
tur, yahut tahsisat kifayet etmez. 
Bütün bunları bir tarafa bırakalım 
Bu işi pekala ptıij sahipleri yapabi· 
lirler. Plajlarm bir taraf mda da 
halk pltijları te is olunabilir. An· 
cak bunlar rü umdan, masraftan 
muaf olur \"e belediye bu işe tahsh 
ettiği bütçesinden bu yerlerin açık
larını kapar. Biz buraları bedava 
olarak halka açarız. 

Doktorumuzdan istifade edebilir· 
!er. kurtarma vesaitimizden istifade 
edebilirler. ~ihayet işin ehli oldu
ğumuza göre başında bulunmamız· 
la halk plajları daha mükemmel iş· 
!er. 
Halkın boş ~ahillerde denize gir· 

dikleri de görülmüyor değil. Fakat 
ekseriya plajı olan me,·kileri ter· 
cih ediyorlar. Bunun sebebini tet· 
!\ik edince hak veririz. 

Plaj yalnız banyo alınacak yer 
değildir. Ayni zamanda bir deniz 
\'e yaz eğlencesidir. Halk, yiyecek· 
!erile, ailclerile buralara gelerek 
günlerini geçirirler. 

Eğlencenin umumi olması bir ih· 
tiyaçtır. Binaenaleyh halk kalaba
lık olması tabii bulunan plajın et· 
raf mdan ayrılmazlar. Nitekim bu
ralarda açılmış gazinolar, kahveler 
bu sayede para kazanırlar. 

Buna göre halk plfıjlannı da 
mümkün olduğu kadar bu plajlar 
etrafında, civarında ve hatta yam 
başında tesis etmek gerektir. 

Belediyenin plaj sahipleri ile el 
birliği yaparak \'e plaj şeraitinde 

biraz müsamaha göstererek ,.c bu iş 
te pHlj sahiplerine yardım ederek 
\'eyahut kendi plajlarının mükelle· 

İşçileri, mayoları, şusu, busu, ka· fiyetlerini azaltarak pekala bu işi 
zancı ve doktoru gazinosu ve bütün ba~arılabilir. 
'u teferrüatı nazarı dikkate alınırsa Dikkat olunursa görülecektir ki 
fiyat tarifelerimiz pek pahalı görü· kazalar ekseriya plaj olmıyan reı
lemez. Filhakika plajlanmız halkın terde vukua gelir. Çünkü kalabalık 
ancak mutavassıt kazançlarına azdır, tahlisiye \'esaiti yoktur. Za· 
mahsus bir yer haline geliyor. Fakat ten orada plaj tesis olunmadığına 
biz bu i~te mazuruz. ~öre mahal tehlikelidir: 

. "'. . . . Plaj ch·armda kazalar pek ola· 
Halkın pla1lara ıhtı~ acı çoktur. maz. Halk kurtarır, çünkü kalaba· 

Bir plaj. bul_unduğu içi~ halka ha· ı ıık vardır. Daha olmazsa vec:aitirniz 
yat emnıyetı veren sahıl boydan den istifade mümkündür. lçeride 
bora banyo için gel.enleri~ dolu):or. , müdavatını yapmağa kafi tıbbi 
Bu hazan o hale gelıror kı, pla1da malzeme me,·cuttur. 
beş on kişiden ba~ka kim~e bulun· ı 
mazken, plaj hududu haricinde yüz· . Halkı.n.hayat·~~ni~·e~ini koruya· 
!erce halk tekasüf edi\'or. bılmek ıçın dedıgım gıbı hareket et· 

Bu bizim de zaran~ıza oluver. mckte zaruret bulunduğuna kani
Menettirmeğe de gönlümüz kail ol· im. 
muyor, zaten sahilleri muhafaza al· Bir de plajları belediye kontrol 
tına almaktan ve bütün sezon bu ediyor, ediyor, ama, bu yalnız 
kordonu bozmamaktan başka türlü tertibata, mü:ıtahdemine ait 
de men çaresi bulunamaz.Halk gene kalıyor. 

Kurumumuzun senelik alelfıdc 
toplantısı 26-3-939 pazar giinü saat 
10 da Alemdar cadde::ıindelci Alay· 
köşkünde yapılacaf,Tindan sayın ü· 
yelerin gelmeleri rica oiunur. 

girer. Daha tehlikeli yerlere girer. Halbuki denizlerin temizlenmesi 
(Tehlike , nrdır) levhalı yerlere gi· de bu kontrole dahil olmak gerek
rer. Kayıklarla açıklara gider. tir. Yosunlar içlerinde bir takım 

Az kullanılmış Leika fotoğraf Denizden halkı menetmek ve mut tehlikeler saklayabilir. Taşlar hal· 
makinesi, veya kontax objektifi sat· laka parayla yıkanmalarını istemek kın ayaklarını kesebilir. 
mak istiycnlerin matbaamızda foto doğru değildir. Bitaraf olunca, plaj Bu itibarla daima denizin taran· 
Aliye müracaatları. 1 sahibi gibi yalnız şahc:i menfaatimi ması, temizlenmesi, kayalardan, yo· 

ı. ~· • .... • • • ., ,,,!._,. ı• : ,. 

Serlevhaların manası 
İkdamdan: 

"Akdeniz41C ~crı:-:lnlik artı~·or,, 

Denizin dıı.l~nlnnıp lmı~iığmı nnlılrıı:, 

ıı.ma., bir pati ita gibi gerilmesi ac:ıp ne de. 
mek ola? 

• • • 
Yr.ni Sabahtan : 
''lliintchibis:ıniler mcbu:. n:ı.mzetll'rinI 

bizzat sc~tiler,, 

Ne aeaylp bir hal drğll mi! 
Hiç miintchihkınl mebu'! namzedini biz

zat seçer mi?'!! 
• • • 

Vakıt'tan: 

''Kayıklara kona<'nl;: tahJl.,lye va'lıtalan,, 
U:ıyıklara talıfü.iyc 

cak <lc~inlı? 
gemileri mi l.ona • 

• ııı • 

1· eni Sabahtan : 
"Sadık Zade karaya oturdu,, 
Vapuru be doğru, ama, blnat Sadık ZI\· 

<le l o doğru değil. Doğrusu sa olmak Jiizım. 
gelir: 

Şapa. oturdu. 

• • • 
l'aktt'tan : 

"~femurlnra ,·crllccel< m:ısl<elrr,, 
Eğlenceli bir baloya. mı lıazırlık? 

Mim • 

sunlardan, taşlardan kurtarılması 
lazımdır. 

Herhalde bu plaj meselesi ~ok 

mühim bir dert halindedir • 
Halk plajları olmaması bi4tim iş

lerimize de mani oluyor. Bu yüzden 
faaliyetini tatil etmiş plajlar, zarar 
etmiş plaj sahipleri vardır. 

Çünkü halk, kesafet ve eğlence 
neredeyse o tarafa gidiyor. Denizde 
zengin, fakir farkı yoktur. Bir er
keğe yarım külot kafi gelir, bir ka
dına da bir mayo yeter. 

Nihayet denizdir. Eğlence de var· 
dır. Plajda girip de ne olacak? 

Bu zihniyet çok tabiidir, ve bizim 
i~lerimize de mani olur. Binaena· 
leyh halk plajlarının açılması yal
nız halkın umumi menfaati bakı

mından bir lüzum değil, biz serma· 
yedarların da vaziyetlerini koru· 
mak bakımından bir ihtiyaçtır. Bu
nun içindir ki bu işte belediye ile 
el birliği yapabiliriz. l\faahaza bu· 
rada bir nokta daha vardır: 

Bu mesele memleketin umumi sıh 
hati bakımından da bir hedef oldu· 
ğuna göre, halk plajlarında beledi· 
ye ile sıhhat idaresinin birleşik bir 
~'ardım yapmaSY da düşiinülebilir. 

Hatta kendi hesabuna o kadar 
ıleri gitmek isterim ki,plajlann bir 
de küçük çocuklara mahsus yerleri 
olmalıdır. 

Belediye ve sıhhat idare~i, halkta 
denize ginncği itiyat haline getir
melidir. Bu temizlik, kışın da de· 
\'am edebilecek bir yıkanma itiyadı 
meydana getirir. Buna çok muhta
cız. 

Türkiye üç tarafı denizle çevril· 
miş bir yarımadadır. Halbuki deniz 
!erden halkın istifadesi i&in yüzde 
yarım nisbetinde de bile bir emek 
~ar!oluıunamıştır.,. 

Kış sebzeleri azaldı 
Bugünlerde şehrimizde mühim 

bir sebze buhranı baş göstermiş 

bulunmaktadır. Bakladan sonra 
tı,:rfanda, domates ve fasulyenin 

de gelmiş olmasına rağmen çok 
yüksek fiyatlı ve pek ender oluşu 
ve bir taraftan da kış sebzelerinin 
ortadan çekilişi bu vaziyeti doğur
muştur. 

Dmoatesin kilosunun iki yüz 
kuruştan aşağı düşmemesine ve 
fasulyenin bir defa görünüp kay
bolmasına mukabil kış sebzelerin
den lahna hemen hemen hiç kal
mamıştır. Bunun için kilosu 10 .• 
12,S kuruşa çıkmıştır. Bai.~ıv<ınla
nn söylediklerine göre mevcut 
pırasa da bir iki hafta içiru:le çeki
lecektir. 

Bakla fiyatları bir hayli ucuz
lamış. "kilosu 20 kuruşa kadar clü~
müştür. Kereviz oldukça mebzul
dür, fakat havuç azalmıştır. Teze 
bezelye piyasaya mebzulen gel
mektedir. 

Sebzenin azalışı üzerine son za
manlarda et satışı da çoğalın ttır. 
Bir ıstırardan doğan bu satışa 

rağmen et satışı normalden düşük

tür. 
Et fiyatlarındaki pahalılık u

zun zamandanberi et satı~larında 
bir durgunluk tevlid etmiştir. 

Son günlerde et fiyatlarının yük 
selmesi için görülen temayül ka· 
saplardan çıkmış olmakla beraber 
satıştaki bu durgunHık ti:- tanıf

tan da gene kasapları düşündür

mektedir 
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Almanlar bu sabah 
Memele girdiler 

Berlin, 23 - (A.A.) - Alman kı- Urbeyl imzalamıetır. \ediyorlar. 
taatı, sant 8 de Memele girmiştir. ' Bu muahedeye göre, Memeldo Memeldcn bildirildiğine göre, Al· 

Alman polis teşklldtı reisi Hlın - Litvanya için bir serbest liman mm- man hilcum Jutalarından bir mllf-
mer, diln akşam Memelc gelmiştir. takası ayrılmaktadır. Bu ıcrbest reze, diln ak§am Pcgiegie §imendi-

Hitler, yanında Alman donanması liman lçln bir §irket tc§kll edilecek- fer istasyonunu işgal et.miııitr. 
kumandanı Amiral Raeder olduğu tir. Bu şirketin sc&aycsinin bilyUk Hitler mllfre:ı:elerl, Memeldekl fi. 
halde dün akaam saat 18,30 da Sut- bir kısmı Lituvanya tarafından tcs;. man idaresini ve gUmrük ofhlerini 
nemunde'yo gelmiş ve doğruca \iye olunacak ve limandaki serbest işgal etmişlerdir. 
Deutschlnnd kruvazörllne gitmlştir. mmtakaya aynlacak arazi 99 aeııe Memeldeki Lit\'anya bankaları, 

Gemi saat 19 dn hareket etmiştir. müddetle Litvanyaya kiralanacak - gişelerini kapatmqlardır. 
Deutschland'a Amiral ~pee ve A- tır. Almanyruıın llin311 tesisatı ·ve Sokaklarda Onlformalı Bitler kı-

mlral Sheer zırhlıları ile Leipzig hav·uzlar Uzcrindeki hukuku hUkUm tnatı mensuplarının dolaşmakta ol. 
Nurembcrg ve Köln kru\'azörlcrl, ranfsi bu kira mUddctincc de bakl- duklan gl3rUlmcktcdir. Yahudiler, 
iki torpido muhribl ve üç torpido dir. Memeli tcrkederek Lttvanynnm içe 
filotillası refakat etmektedir. Her iki taraf biıibirlne karşı şid. rilerine gitmektedirler. 

Mcmclin Almnnyayn avdeti hak. det hareketlerinde bulunnıağr ''e Lfü•nnyamn ycglne harp gemisi 
kındafd Almnn • Litvanya munhe - başka bir devlet tarafından da bun olan Ba§kan Smotone i!mindeld 
dcslnl Alman hnriclyc nazın Rfbben !ardan birine knrşt tecavilz yapılma torpil arayıcı gemisi dUn öğle vaktl 
trop ne l..itvnnyn hariciye nazırı sma. mü!ande clmemeği taabhUt Memel limanını terketmi~tir. 

Roman yaya taarruz 
~ Bastarafı 1 incide 

şüdatın ekonomik faaliyete bir.za
rar vermemesi için icap eden ted~ 
birler alınmıştır •• Binaenaleyh bu 
zümreden bulunanlara alıkonul

ıruyacaklardır. 

Ordunun iaşesi perakende pi
yasadan temin edilmeyecektir. De 
miryollarının mutad tarifesinde 
hiçbir değişiklik olmıyacaktır. Hü 
kQmct, iktısadi ve mali fevkalade 
hiçbir tedbir almamıştır. 

Çilnkti yukardaki harekatın nor 
mal bir kadro içinde inki§afı 1!
zmldır. Hıidiselerin tam bir sükun 
içinde mütalea edilmesi icap eder. 
Şunu ehemmiyetle kaydetmeli -

yim ki, ihtiyatlar vukubulan da
vete derin bir heyecanla icabet et
mişlerdir. Devlet mekanizması 

mükemmel bir surette işlemekte

dir. Bu bize yalnız bir gurur hissi 
değil, aynı zamanda kat'i bir cm· 
niyet hissi de vermektedir.,, 

Macarlar da Romanyadan 
arazi mi istemiş ? 
Bu.dapeJte, 22 (A.A.) - Ha-

ll'U: Macar radyo istasyonlarının 
Sighet, Tam§Mlr .da dahil olmak 
üzere Transilvanyanın muhtelif 
şehirlerinin Macaristana terkedil
mcsini ne§riyatları esnasında istc
dilı:lerine dair gene lngiliz mena
biinde verilen haberleri yarı res
mi mahEeller tekzip etmektedir -
ler. 

lngilterenin sulh 
müdafaası planı 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 

kabinesi bugün toplanarak merke
zi Avrupa vaziyetiyle meıgul ol
muştur. 

Tecavilz hareketlerine kar~ 

mUgterek bir hattı harc'ket göster 
mek üzere müşterek bir dcklaras-

yon yapılmaaı iç.in lngiltere tara· 
Iından yapılan te'klife dominyon
ların ve diğer bazı Avrupa devlet 
!erinin cevaplan 2elmiştir. 

••Press Association,, İngiltere

nin, Fransız - Sovyet ve Polonya 
hUl:ümetlerini mezkur teklifi tet
kike .davet etmiş olduğunu ve her 
hangi bir tecavüz fikri belirir be
lirmez devletlerin isti~re için top 
lanmalarını tekli( ettiğini teyit ey· 
lemektedir. 

Jngiltere hükumetinin kanaatı -
na göre, diğer devletler de ve bil
hassa cenubi şarki Avrupası dev
letleri mezkur deklarasyona işti· 

rak edeceklerdir • 

Balkan devletlerinin 
fıkirleri soruldu 
Londra, 22 (A.A.) - Havas: 

Londraya muvualitını müteakip 
Fransız hariciye nazırı Bonnet, 
Halifakı ile bir saat kadar görilg
mUştu'r. Bu mülikat esne.amda ln
giliz hariciye nazın, Bonnet'ye 1n 
giltcrc hükumetinin tasavvurları 

hakkın:ia malumat vermiştir. Bu
gün ağlebi ihtimal Çemberlaynın 
igtirak:iyle bir mülakat daha yapr· 
lacaktır. 

Öğrenldiğine göre Lord Hali
faks, Fransız hariciye nazırına 

bu aralık bir infirad politikası ta
kip etmenin lngiltere için tehlikeli 
olacağını söylemiş ve İngiltere 
hUkCirnetinin tedafüi bir mütekabil 
yardım politikası tnkip edeceğini 
bildirmiştir. 

Mütekabil İni:İliz - Fransız ta
ahütlcrinden maada Holanda, Bel
çika ve fsviçreye karşı yapılacak 
her taarruz bütün İngiliz kuvvet
letlerinin derhal müdahalesini in
taç edecektir. 
Almanyanın Romanyayı tehdi-

edilirse 
<\i üzerine lngiltere ile Fransa bu 
tehdit filiyat sahasına intikal etti
ği takdir.de ne yapmak niyetinde 
olduklarını öğrenmek üzere Bal
kan devletlerinin fikirlerini sor
muşlardır, İngiltere ile Fransanın 
nihai hattı hareketleri bu devlet· 
lerden alacakları cevaplara bafh
dır • 

Londra, 22 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 
Bugün Avam Kamarasında, Har· 
biye nazın Hore Beliaha, Baıvekil 
Çemberlayn adına bir ıulae ceva
ben demiıtir ki: 
''- Almanya - ,Romanya ekono

mik görüşmeleri bir kaç zaman· 
danbcri inkişaf etmiştir. Romanya 
hükumeti, müzakereler esnasında 

Alman hükumetinin verdiii bir 
ültimatomun mevcudiyetini res -
men tekzip etmiş bulunmaktadır. 

Romanya htikOmetini, l:azı ihti
yat tedbirlerini almıya sevkeden 
keyfiyet, bugünkil vaziyetin sara· 
hatsızliğidir. Alınan heyeti, Berli
ne dönmUıtUr. 

tıçi partisinin Tlestcher, Hore 
Belishadan aşağıdaki suali sor • 
muıtur: 

"- Alman teklifleri hakkında 
nazmn bir mallı matı var mıdır?. 

Bu teklifler, acaba Romanyayı Al
manyanm bir ekonomik milıtem
lckesi vaziyetine düşürecek m'\
hiyette midir?.,, 

Bu suale, hiçbir cevap verilme· 
miştir. 

Hore Belisha, diğer bir .ı;uale ce
vaben ıdc ıu beyanatta bulunmuı
tur: 

•'- İngiliz hükumeti, Roman
yanın tehdit edilmesi takdirinde, 
Boğazlann muazzam stratejik e· 
hemmiyetini gözden uzak tutma
yacaktır.,, 

BU AKŞAM 
/PEK ve SARAY 

sinemalarında birden senenin en muazzam ve en nefis Türkçe 
Şark musikili büyük mizansenli süper film 

RACAN iN 
HAZİNELERİ 

--··.;-ı-t·!9.~·.··~.'. ~~~ ·. ':.· .. . .,. 
ıı wılkl kuımı : 

M.C. ve Üstad Cevdet Kozan 
G:ızcl 'e şarkılar : 

Nadir-Hamid Dikses veK.Safiye 
rro:rama flive olanık : 

1 - Bursa Senfonisi 
TürkJyenln hakiki bir pırlantası olan giizel Borııanm 

tarihi Abideleri - C:ımllerl ,.e S:ı31iyelcri 

TünKÇE SOZL1J ve MUSı:uı.t 

2 - McmJnlcet Jumalı : Bulgar na.~' ekili Ek.". 
J\öseh·anorun .\nkara ziyareti • Sip:ıhl Ora
~il:\ atlı yans!a.n - İstanbul ikinci münt(\hip 
~imi • PERA • Ş!ŞLt futbol marı \~aire.. 

I - FOX .JlW.NAL dUnya hııhcrlcrl. 

Yerler:n ·zi evvelc~en aldırınız. 

sözlü, 

Mebus 
_.. Baştarah l ıncide 

Genel Sekreterliği namına ikinci 
mlintehiplerle temasa memur edilen 
Genyönkurul atasından Amasya 
mebusu Esat Uraz arz ve izah ede
cektir.,, 

Siyasi hayatımızda ilk 
defa tayin edilen bir 
seçim usulfi 

Bundan sonra Esat Uraz ayağa 

kalkarak Genba~kur tar:ıfın:lan ken 
clislne tevdi edilen kapalı zarfı aç
mış ve okumuştur. 
Ankarad:ı ve nıcmlckctln her ta. 

rafında ikinci mnntehiplere hitap 
eden bu tamim şudur: 

"PartimJıln 11nym ikinci müntc -
bipleri, 

BIUrslnlz ld Cumhuriyet Raik Par 
tisi ıne,-zuatına giire, Partiyi ligi -
lcndlrcu bUtün 1 Jer itin lüzum gör
düğü kararları almak, BUyUk !Ulllet 
MecJI i azalıkları s~hninl idare 
etmek ,.e Partinin mebus namzet -
Jr.rfnl.J.ararla,tınnak lıak 'e sala • 
hJyetl Parti riyaset •lh-anma ve 
Mmzctlerf flôn ııalihiycti de 
münha.4'rran Partinin dcğtıimez Ge· 
nel Baş'kanma aittir. Gene bo mev
zuata ı:öre l'artl riyaset dh anının 
\"erect'ği kararlara bütün Parti üye
leri kayıtsız: \'c sartsız olarak itaa
te mecburdur. Partimizin ananesi 
de böyledir. 

Ancak, 
J'arttmlı.tn değt~cz Genel Baş -

kanı fillf Şef :ftimet 1nünii, Türk 
mllletlnJn siya!'iİ hayatında halktı 

bir idarenin hUtUn yüksek 'e ileri 
tckinıillferfnl tahakkuk ettlrme~i 

'e ıle\ Jet idaresi Uzcrindc mllletln 
mürakabeslnf en mütekimll bir ha
lı getirmeyi millet hl:r.metınıle ta -
ldp cdcct'..klerl siya etin ilk ve ana
dUsturo olarak ele almı~lar ve mil. 
li hlklmlyetln hakiki ve yegane mli
messill olan Turldye Büyiik Millet 
MttllsJnln fam bir milJet Jıuliısası 

kudret ,.e manzara..'!ilc millet hu -
toruna tılanaın JUzumonu hr.r ta -
rafta ilan \·c ifade hoyurmuıJbr _ 
dır. 

İşte bu maksatladır Jd, Gcnb~ • 
kur Türkiye Büyllk IIillet Mccllısl· 
nJn bu intihap de\'ı·csl itin Partinin 
mebus namzetlerini tesblt ve ilin 
etmeden öncö memleketin birtok 
kısmılanmla partill ikinci müntc -
biplerle tema.'I etmc)i ·rn münt.elıip
lcrle riya..'!Ct divanının görUı;lcrinl 

karşılashrmak üzere doğrudan doi 
111yn. ikinci milntehiplerle bir isti • 
!j&re yapmayı kararlaı;tınmı>tır. 

MUletln siyasi hayatında Uk defa 
tatbik edilen bu usul Genbaskurnn 
blitlin partilere olan muhablıet ,.e 
itinıadmm bir ifadesi olmakla bcra. 
her bundan husulo gelecek bir ne· 
ticenin de bütün mllletimJzco parti
miz mensupJarmm siyasi rii5t \'e 
olgunlokJarma bir mls:ıl tclAhld c
dlJeceğtnt do dikkatle göz önUncle 
hnlundunnnhyız. Bıı sebeple fsttşa. 
re reylruimlzl l."llllanırkcn her türlil 
şahsi ,.o rcjlyonalist hl.slcrdrn u • 
zak kalmayı ,.e reylerlmlz:ln &aıleco 
kalp 'o kafaJamnızm mahsulü ol -
ma ma dikkat etme)i kutsi ve mil
li bir \"8.7.lfe olarak tel!kkJ etmemiz 
gereklidir. Bunun içindir kJ, neti -
cenin !i!lyasi rütıtünü \'e olgunlu • 
ğanu lsbat etmlş bir partili dimre. 
nln mahsulü olacağına ~imdiden iti· 
mat etmelrleyiz. 

Bu Jsttşarcnln hangi nsul n şart

larla yapılacağına ait talimat bağlı 
olarak sunalmo,tur. 

1 l\ln\ affakıyet diler, &e'\'~ ,.c ııay
gılanmızr ırmnanz. 

C. H. P. Başkan Vekili 
Dr. Refik Saydam 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuıer 

Bundan sonra dün :lrıimlerlnf hll
dirdiğim gibi müntehiplcr kendile • 
rlne gösterilen 35 namzettcn 13 ta
nesini seçerek reylerini verdiler. 

1 Her tarafta ynoılan i<Jli.~are nta • 
hiyctindckl seçimlerin neticeleri 
ParU Genel Sckrcterlii;1l:ıe telgrafla 
gelmiştir. Dün gece çok geç vakit
lere kadar neticeler üzerinde ça _ 
1ı15tlrl'·~tır. 

ls•işari seçim netice 'eri 
Cumhur Reisi:ıe arz!dildi 
Ankara, 23 - Başvekil Refik Say 

dam, dUn akşam Uzerl ParUye gele-

ı•••••••••••••••••Rllml 1 rck Genci Sekreter Fikri T~zcrle 
Tel : fpek • 4ı289 - SARAY • 41658. 

~-:.·. ..... . . 

• • 
seçımı 

birlikte uzun milddet meşgul oldu. 82 - S ıplıi ~al. r c. ~ 
ner:ıl, EiJ - Zuhtu Hrı 1" 
kapı dı panscri b:ışhcfd 1 ' 

Dün gece g .... ç vakıt her viliyctte 
yapılan lstlşart seçhnlerln telgrafla 
Parti Genel Sekreterliğine gelen ne 
Ucelerl PartlıJin Umumt Başkanı ve 
Reisicumhur İsmet lnönUne arzcdlJ 

mafl Hak.La Yeş.ilyuı t Sıhh >' 
li müiellişi, 8.ı - Ferit ı::r 
kozda eczacı, 86 - 1,nınılı> 

mfştir. 

Kadık&) de ~z cı, 87 -
san IsfaııLulcln har kcırdt 

• • • - !urahlm Tevfik )\ezer" 
ı - Dr. Refik ~faydam İstanbul lİJ e ceza lıükımi, 89 - JI 

mebusu, Başnkil, 2 - Ali Ronır Tnr• can 1 cm} ı:ı mnhJ..eıne.sı 1 
han lstanlıul mebusu. Gumrilk, ln. DO - H:ıs:ın I·clımi ı~rbıl 
vekili, 3 - Ahmet Jlamdi Dcniı:ınen emekli alb:ıy, 91 - J\JuJııar 
lstnnlJ\ıl mebusu, .c _ Ali D:ırlu Is· tanlıulda eıucklı istlhk !il 

l:ınbul nıebusu, 5 - Atır ll:ı) ındır Is• - All Rıza Knlyon Abaş 
ıan?)[Jl mebusu, G - Dr. Tu~:ımir:ıl imi da cmcklı deıu:ı all>ll) 

1
' b 

flnkkı Sln:ı~i Erel tsr:ınhul mebusu, sur Keıı:ın Ak:Yil:ı Adal r 
7 - r:ık he öynıen tstanbul mebusu, b:ışhckimi, 9' :..._ 1hs:ın /.b ee 
8 - Gr. Rt:fcl Dele 1 tanbul mebusu, cı zlra:ıt bankası idare rıı p 
9 - Gr. Kfı.:ıım Karabekir İstanbul sı. 05 - Fehmi Vural SiP 
mclıusıı, 10 - Soueddin Uraz lstan- 9G - Mustafa lbrııhını 1 ~ 
hul mebusu, 11 - Snlıih Clmcoz tıo- orla okul ıntı:ıllimi, 97 -
tanh..ıl mebusu, 12 - Şükrü Ali O- Omer Buddıı lfoydarpaŞt oJ 

muallim, 98 - H. Kefll3l S ~ ael lstnııbul mebusu, 13 - Yaşnr Ya· gg ~ 
zıcı I tıınhul mehuo;u, 14 - Ziya l\a· ni)al lisesinde ruı.::ıUiıtı. 
romurs:ıl htanbul ınebnru, 15 - Rüş· 1 fendiyaroğlu lsınnbul )ili 

felll"i• 100 - ?ıl. R.ıd-rıın :ı liı S:ık:ıryn emekli tümgeneral, 1G - ., 
Hatice Yeşim lstıınbul kız lisesi ingi- karada çiftçi, 101 - Sel f 
lizcc munllimi, 17 - A. Şükrü Esmer Ankara Jsklin mim:ırı, ı 
profesör 'c ,;:ızcleci, IS - Arif Ya- Engm Sllhrl Parti l> ş 6#' 
zar İstanbul Adli)e mfıCclllşi, 19 J\e" Mehmet Ali Gökçen Os~~ 
m:ıl Ergudcn emekli general, 20 - başkanı~ 10' - \"abyi ö 
Sofiye Hüseyin EJbi İstanbul C,H.P. r:ı hclcdi~esi k!myohane 
flyönkurol eski üyesi, 21 - Dr. Sa· 105 - Hulki hm:ıll GôkJJ•~ 
biha sayın lunir çocuk)-uYa!n başhe· da klmya~r, 106 - Ce_fd~1"" 
kimi, 22 - Atır:ı Ayzıt llcyoğlu ortıı- lzmir gümrük kimyaserı, 1 

okul ınl.ıifyc muallimi ,.e yardirekrö- neddin Nasuhioğla kel "'
1 ıef 

ıil, 23 - FerJdun I-1kri eski Deı- A. Nacl Alı:bay Şi'.ıroyı J)t 

5'm mebusu, 24 - lbrahlm AlAeddin 109 - Adil Gü,·en Jskı\Il '
Gövsa· eski Sıns mebusa, 2~ - Dr. llO - Akif Allmsoy De"'

1
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lhsan Arif Dcrhıın Ccrrahpaşa has· yolları mesul muhasipJetl 11 
tanesi bevliye şefi, 26 - Dr. Tevrik - Jlalıl Mergen Ziraat b~ 
Recep Ercn5oy Cniversile profesörü, muavini, 112 - Halli :!llif!I Sil 
27 - Memduh Sny b:ıklerholo~. 28 türk eski profesör, 113-; ıtl 
- Dr. Scr;cr Kiımll Tokgflı; sıhhiye 1 yan Gazi llscslnde ınuaC! ~I 
V. merkez hıfmmlıha müdür muavl• S:ıffet CeylAn İstanbul ııı 
ni, ~9 - Dr. Hasan Repl Sıiındım müdüru, 115 - Esat :a:ffı~ 1 
profeı ör, 30 - Ali Kamil Ak:rüı Da- Harp aL:adcmlsinde mu~ 1t 
rllşşaCaka müdürü, 31 - Süreyya M. Niyaıf Erenbllsen Ji~ııll 
Sami Berkmen Ynrna konsolosu, 32 de muallim, l 17 - Fer:re 
- Mahir Kemal Basmacı Beykoz rab- l!t~buı. ticaret ve zah fsı 
rikosı şefierindtn, 33 - S:ıid Demir- komıserı, 118 - E1hel1lınud 
bilek Turhal şeker rabrlkım atöl)e Gemi kurtarma T.\.Ş. td 
ıeCi, 3! - Zi>'a Akay 7.eytinbnrnu si- - Murat ~ortun lstıınb~ıtd 
liıh fabrikasında usta, 35 - Şallr 120 - Zekı Dede l\1t141 b bfl 
7.!iınrc lsıanbulda Tilrk sana~ii har- ı.ı, 121 - Suud Es:ıt lst,n 3 
biye ,·c madcni1·e fabrikası sahihi, bulda dorduncü ceı 1 

· k" • r 122 - Zı)'ll 3G - Alıidin D:ıvcr muh:ırrır, 37 - "mesı azos , a,ıı" f, 
Fethiye Çavlı lsl:ınbuld:ı orlatnektep tisııt vekül;tı huku,k 111 dıı e 
munlllmt 38 - Samiye Nedim Bil· Ali RHnt Erel lstanbol S 
han Von{koy eski Vi~ıına scrırı Mııh- mny nllr.ıy, 121 - ıınsn~2,,,... 
mud Nedim paşa luzı, .39 - Tezer şiklaşta emekli albay, ener''' 
Taşkıran Ankara kız lisesi müdürü, Gnncray emckll Tüm;. ordd • 
40 - Halid Birsan Galntasaray lise- Ali İhsan Snbis emek ı ııtııt 
sinde mn:ıllim, 41 - Sırrı Demirkan danı, 127 - Hüsnil ı..ıırı;S "' 

bulcla emekli Tuğba)", 1 ... ı 
Devlet matba:ısı ustası, 42 -- Haydar l şnD"' 
Gündnz lst:ınlıulıta emeldi muhabere nı:ın İzzet Yeitinsü fııl t 

mııy yarb:ıy, 129 - '!tf.. ı Jı' 
albayı, 43 -Ali Seyfi Taner Ankorn· er 
da emekli topçu albayı, 44 - Ahmet İstanbul verem di!!p:ırı. !il 1 
Hamdi Binark lstıınbulda eme\ı:li top mi, 130 - Rıza Nuri J3ı~ t 

1 da doktor, 131 - ırnzı:ıt 1 
çu albayı, 45 - Fual :Küserail stan- Üni-rcrsile diş profcsörll. .ııt 
hulda emekli alb:ıy, 46 - lhis:ımcd- h tJll" 

din tı'lscl lstanlıulda eski B:ıhrlye Reşat Elgfin emekli şc r 'J'ııb' 
Jlsi rei~i 1'33 - ffn!!ıın 1 ~ 

mfısteşıırı, 47 - SerH Akalın htıın- ' d~ril 
bnldo. emekli kurmay 3 arbay, 48 - Ankara kambiyo mil u ; J f 
Saad Ener Ankarada emekli kurmay Behtcl Ynzar llaydarPo;·ııılıl 
albay, '49 - Nuri Dinlker 1stnnbu1- bi)"nt muallimi, 135 - 1 e 

da •meldi neneral, 50 - Raza Kurt- Ozansoy Galnt:ısaraY. rı~ •' 11 
.. D muallimi, 13G - R:ışıt 

kaya lstnnbulda emekli albay, 51 - rsi rt 
Osınnn Nuri Bü~·ükalpan tstanbulda mnhsullerl idare mec ı nlı t 
emekli kurmay albay, 52 - Ctn·dct Necmeddln GöktalnY ı~odcll• ı 
Erentok htnnbuldn emekli yarbay, bank ba~ınaklnistlcrl~tııl e 
53 - Nedim ?ılurado~lu Isınnbulda. liilkmü Artok BcşlklııŞ 1J 11 

kanı 139 - Etem tııct. 14 
emekli taAbay, M - Kadri Demirkn- Telg~n! ı;azeleo;i sahibi, it~ 
ya emekli ıcnerııl, Harp okulu Cron- Naci Karacan Ikdnm ı;ııCırııJ'· 
ı;ızcıı öiıretmcnl, 55 - lln~ ri Sr.zcr Ut - Galip Dnlıth ıır . 
lsl:ınbıılıla emekli kurnıııy yarbay, 
56 - Abdullnh \'ahdi Arımnn Aya\:- bul ll)·önknrul azası. 
kabıcıt:ır kooperatifi müdürü, 57 - ,ı~t 
lfomld Antep lnhisırtar hukuk mfi· lzmirde istişareye . _Jef1 

ı .. ,ııv 
şavlrl, 58 - Bedreddin Sozmcn s· len namzetlerin 1" 
t4nbulda emekli kurmay y:ırba)', 5!l 
- N. Atakan Harliiyc okulu öğret· J.ll ' 
meni emekli nlba:r. 60 - Ziya Ton- Şükrü Saracoj!tlu. ll11~11"ı, ~ 
guç eo;kl Çorum mchnsu, 61 - lslı:en· Celiil nayor, MahnıUl.,, s 
der ('lınen Boııt:ıneıdrı doktor, 62 - Çeçen, Hcşat Mimaroı;ıllljı tıl 
Milat \'end lnhisarlar umum müdn- 1 pil men, nenal Arıınıın. ı.:t;ııl 5 
rü 63 - Mehmet Ali Özk:ırdo.ş J>.'f. şe, l\Amil Dursun, çnn1\ıı, 
T , Fen heyeti az:ısı ıa - Nasuhi 0- su doktor Yustııfo ncn,Sl rol• 1' 
z~k Dcnlzbaıık şefl~rinden, G5 - J~· mebusu lsmoll Hakki \ ~rıi Jl 

· ı 1 k b 0 b muıı' 1 
• sal l\lııhlls Oksnl Orman fakilllesındc ıı 1 m me le ı :ı~ \'ıJl'lıı 1 

prorcsör, GG - Fuat .Siımıvi Hariciye Uolke\·I reisi Şchııne Mc ıı 
protokol u. MfidürHi~ündcn emekli Emin, C vrire l'yu~iır :) f 
fı7 - Rngıp Kiisernif eski Sll)kholın cermen, Mıınıs:ıdıın 1' nt ' 
:efiri 68 - Astın Süren·a tıor:thı ls- mu:ılliın Nazmi, Dnh:ı nıcl ıi;. 
fanhı;l belcdly~"i iktisat mlidilril. G!J 

1 

Cet K:ın'.11, Halit Zb·o, c t ı\ll Jl < 
- Eınin Arıın htanhul kadaııtro mü· Cemııl Tcom ıı, M;~~ıcr por•

11 
ı;: 

d~ril 70 - )'usur Zira Ortoç Akbaba Mehınet Aldcmlr, .... , 05tııf 
u ' J . • k Ş JI 1 . Sch•ılı, ıu ıJ ' mecmuası sahibi, 71 -:- ımınıl _sıt ı 1 ener, .' mı ıırııcl Al> ı S 

13ilgic lstnnbul t•. mcclıs azası, ı2 - 1 Osman ~unu-., le 1 J\J rıı" 
Ethem Sencer IJenlıbınk makine mü met şc,:ı Ertuğ';:ıi ]\ı.Xll po 5 
fcttişi ;3 - hnıall Hakkı Andan İs· Sc,·ket ~ alçıncr, . 'fııııkfl• ıl 
lrırıtıuİd:ı emekli nllıay, 74 - Me· dil ÔZ)'emlşı;i, Snlıbl nıoll o 1,' 
' ~·h d Dr 'f<>~' 
d ih:.ı Muzaffer Da:1r·s:ıl 1sranLul kız Urunc, ... ,ı 11 J'cfel ı 

. . flk I"krcl, ' orta okul coğrnfyn mualliıni, 75 - Og.ın, Tc~ 1
• ~ 11zıC1 • ,ı 

K ı: ııd !lıthat Ct'ıll .Semiramis Teıcl ht:ınbuldıı doktor. enım, u ' }l ıusi 
7~ - J.Citlre Bekir Anknrndo. Yenişe· Muzıırrcr, alb:ıl' u 
hlrrto nıuklın, 77 - Kıymet Pckdc- din, ~ 
Aer ne.,iı,ın~ ilkıncktep mııollimi, i8 b •' AıU 
- Rüşlü fü•Cl'P Duyar Bnkırk(jy ve At t.. k a 1 tJ ... 
Şişli ha<;lonclcri sinir nıiilchnssısı, a ur (1 b 
i9-Dr.:'lfcdcni Al:m:ın Dur"oı s:ınn· ne" et'"' ~ ıı 
ıoryon111 miicssi!> ve müıliiril, 80 - ncsimll Hart:uırn Lfplı:r .. · 
Salinı Ahmet Çalı~k:ın lstanhulcln bilm Uç defa baııılfllll}, 
drıklor, 81 - lsmnil H:ıkkı E,·in Kıı- ha aa.tılnu.stır. 
leli nskert lisesi talıilyc munllinıi, 1 
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f 1 ilftŞgg!jr~@L~@rBI!l®tmıdl ABER'in 

"zel gözler müsabakas 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 
~ orede ihtiıaı 

Numara: 82 Yeniyol Sofia o lıı.rnnrza dıığrta.catmıız miikilatlann kıymeti 800 lirtı)'l 

ı 
qkmdır. 

1 Ura kıymetinde bir radyo, kristal hüfe takımlım, kıymctıı ccb 
"e kol Uerl, m balar, elb elildcr, tenllen ~ya)'l nlablJ
llıeJc lihfyetlnl \"eren- 20, 15, 10 lira gibi para kıym tinde kart-
lar trıuhtdlf ev y '\i saire. 

--.....:.::----~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_~~~ 

Şusuzlukgüzünden 
üdar yangın 

t~blikesı ge~ir 
lhsaniye semtinde mevcut harap 

sarnıçları tamir ettirerek susuzluğun 
l)·· önüne geçmelidlr 

un gece Üsklldarın İhsaniye 1 BU tün mahalle ahşap evlerden 
~ ~li büyük bir yangın tehlikesi mürekkep olduğundan h<1rkes so -
8okaltrn!eUr. llısıılyede Sultaniye kaklara fırlamıştır. Yangın nedC'n 
fiJtftı gır.~ mUteknit kaym~knm Re· sonrn binbir mU§ktilntJn ve iki ev ta
llı( ~den çıkan ve iki ev yruı- mamen yandıktan sonra söndUrüle. 
~.tan ııonrn söndürülebilen yangın bilmiştir. 

:ıle olmuştur: 
J:>ı.eı·~ Bu sabah matbaamıza mUrncaat 

!l(ılla ~ evinde kiracı olarak bir eden mahalle ıuıkinlerl şunlan söy. 
ailesi oturmaktadır. Bu aile l~lcrdir: 

n:_gece tulumbalı gaz Jambnl:mm 
. ~la.r fakat birdenbire p:ırla _ 
. 'll lıhnba bir nn i,.inde hnlı 

tt - • t ve esasen aJl3ap olan evi tu -
ı!t1~trnuştur. Atea çok çabuk ilcr-
• -...ıı ''e birkaç dakika fçiilde ev 
aıı .... _ ~ 
~gıı baıhunıııtır. 

o;ıı allgınm çıktığı evin bi~ğinde 
la lltan Mehmet Nuri nilcsi telefon-

dcrhal itfniyeye haber Yermiş -
tl::ı. dir. İt!aiye kısa bir zamandn yan 
~ Yerine yetişmiş, fakat nereye baş 
lı.r l'duy·sa bir damla rıu bulamam~. 
~ nu civarda birçok bUyUk sarnıç. 
~ltıı \"llra:ı. da. hepai bakunsızlrk yU • 
rJ den boş bulUllilla.ktadır. Bu yUz· 
-~ nteı biiyUmUı ve dlğer bir eve 
ı,..~Yet ederek onu dn ynkmağa 

"- Scmtlmlı:dc lıirknç bOyük sar. 
nıQ vardır. Fakat bakımsızlık yü -
ziinden mct.rOk bir haldedirler. Kaç 
defa kayınaknmlığo. vo diğer nlfı.kn-

darlar~ müracaat ettik, hl~birine 

kulak asan olmadı. Dün bu sus·ız· 
luğun ncısmı iki evi kurban ver _ 

mekle ç<>ktik. Mahallemiz ahşap ev. 
!erden mUte§ekklldir. Yarın daha 
büyük bir tehlike ile karşılaşmamız 
mfurikUndUr. 

Snym Valimiz Lutfi Kırdnrdnn 

İhsaniye semtinde bulunan sarnıç
lnrı ufak bir himmetle tamir ettir

mesini bekliyoruz, bir mikdar cI -
mento bu işi görecek ve yilzlcrce ev
lik bUyUk bir semti yangın tehlike. 
sine kareı koruyncaktTI" . ., v~lllrn!'ı lrr -.........:::: . 

S dıkzade vapuru 
Yo cuları kurtarıldı 
d.1t :Oenizbankın 1657 tonluk Sa
d ~ade vapuru evvelki gece Ege 
tı elli.zinde müthiş bir lodos fırtı
d ~illa tutulmuJ, saatlerce deniz
~ Çalkandıktan sonra Finike li
}' llt civarında ve Adrasan fen eri 
~ltınında tehlikeli bir vaziyette 
t\ taya oturmu§tur. Vapurun l'Cl-

Ya düştüğü yer ufak bir 1toydur. 
\o l?aJcat sahil kayalık or.luğu i~in 
t~~r kayaların üzerine dilşmüş, 

lılccli yaralar almıştır. 

13 Vapurda 200 kadar yolcu ile 
d Oo ton muhtelif ticari yük tar-
.r. 

tcı~za Finike limanından gelen 
granara göre şöyle olmuşturo 

1o Sadıkzade vapuru gece yansı 
t'·doli fırtınasına tutulduğu zaman 
t' ltıike açıklarında bulunuyordu. 
ta1ttına şiddetli olduğundan kap
t l\ \'<ıpuru sahilden açmış ve fır
~llay, açıkta geçirmeği muvafık 
:.ııllluştur. 

llı"\'aınız deniz gittikçe §iddetlen-
1 

1!. bir ara vapurun ambarları su 
• c dolmuş, güvertede bulunan mal 
~ r

1 
denize sürüklenerek azgın dal-

11' ar bütün tahta aksamı parçala-
. tır. 

V .. purda bulunan yolcular am
t .:hra ve kamaralara kapatılnuş· 
c; • Güvertede bulunan gemiciler
' n b.ir ÇOE;U dalgalarla beraber 

·".: ÜrJl lenmek tehlikesini at
. ıllardır. 

Vapur böylece saatlerce deniz
de çalkalanmış ve sabahın saat 
dördünde artı • tamamiyle .dalga
lar tarafından sürüklenmeğe baş
lamıştır. 

Kaptan vapuru Adrasan koyu
na sokmak istemi§SC de bu .sıralar
da bilyük bir gürültü yolcuları ve 
vapur kaptan, mürettebatının he
yecana düşürmU§, ;;._-. • •• :. va
purun koy burnundaki kayalıkla
ra oturduğu anlaplnuştır. 

Biraz sonra makine dairesini su
lar basmış ve geminin delindiği 

görillmilıtür. 

Derhal Finike limanına haber 
verilmiş, oradan çekilen yıldırım 
telgrafiyle Denizbank ancak öğle 
üzeri kaza.dan haberdar olabilmiş
tir. 

öğleden sonra gelen bir haber
le de Metsin vapurunun civardan 
geçerken kazayı telsizle öğrendi· 
ği ve Sadıkzadc vapurunun imda
dına yetiştiği bildirilmiştir. 

Yolcuların hepsi tahlisiye san
dallariyle giiçlükle 'karaya çıka· 

nlnu§lardır. Sadıkza:le vapuru 
makine dairesine ve ambarlanna 
dolan sularla yan batını§ vaziyet
tedir • 

Dün gece Gemi Kurtarma Şir· 
ketinin Horra tahlisiye gemisi de 
limanımızdan hareketle vapurun 
imdad•na gitmiştir. Mersin vapu
ruda şiddetli fırtına yüzünden ko-

Bulgar 
Başvekili 

Sofyada Kral tarafından 
kabul edildi 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar a. 
jansı bildiriyor: 

Bulgar Ba9vckili Köscivaı:ıofla 
maiyetindeki zevat sant 15.30 dn 
hususi trenle Türkiyeden buraya 
dönm.Uştür. 

Japon askerleri 
her fı ı·satta 

öldürülüyor 
Korenin merkezinde bir pamuk 

deposile bazı askeri binaları 
ihtilalciler yaktılar 

Hongkong, 22 (A.A.) - Çin A. 
jansı bildiriyor: 

etmekte \'e her fırsatta Japon ef • 
rot ve subaylarını öldürmektedir. 

B. Köseivanof, garda kralın mil 
me5$illerile bütün nazırlar, mec. 
lis divan a.ınsı, Balkan devletleri
nin mümessilleri, sivil ve askeri 
m-kan. muhtelif teşekküllerin mü 
messillcri ve kalabalık bir halk 

Uueank, Hankeo ve Haniyang, Ja. 
ponlı:mn elinde olmakla beraber bu· 

karşılan - radaki ahali doktor lun Yat Sen'ln kütlesi tarafından 

lhtili!ciJer Korenin merkezi olan 
Seul'e girettk bir pamuk deposunu 
ateşe vermişler ve depo ile birlikte 
Japon krtalarma ait ba%J binaları da 
ynkm[§l:ı.rdır. Hasar mUhimdir. 

nuştır. 

Başvekil bütün tren güzcrgfı -
hındaki garlarda, Sofya garının 
pcronmda ve civarında ve so • 
kaklarda, Türkiye ile Bulgaris. 
tnn arasında mevcut tam anlaş
mayı ve sarsılmaz dostluğu teyit 
ve temhir etmiş olan Ankara zi. 
yazetinin yüksek IJlanasmr hisse. 
den halk tarafından hararetle al. 
kışlanmıştır. 

• Sofya, 22 (A.A.) - Kral saat 
17 de Türkiye ziyaretinden avde. 
ti münasebetiyle B. Köscivanofu 
kabul etmiştir. 

--0-

Almanyadan alınacak 
tazminat 

Ankara, 23 - Üç bUyUk geminin 
in~asından vnzgrçcn ve cılmdiye ka • 
dar vo.kıt kaybetmemize sebep olan 
Almnn fabıikalan 2,500,000 mark 
znrar ziyan vereceklerdir. 

-<>--
Muallimlerin tayinine 

dair talimatname 
Ankara, 23 - Maaril VekA.letl 

muallimlerin ta)ini işi hakkında bir 
talimatname hazırlamaktadır. Dev. 
lele mecburi hlmıeti olmıyanlar bu 
suretle gayri gahsi bir usule tabi o. 
!arak vazifeye tayin edilecekleri gi
bi mecburi hizmeti olanların da 
müracaat tarihleri, ~adetnamc de
receleri Ye diğer hususlar bir li'ltc 
halinde ilan edilecektir. 

Alll.kadarlsr bu listAdekt sıra ile 
mUnhallcre tn)inler yapacaklardır. 
~ 

Fuat Bulca 
Hava Kurumu Başkan· 

lığından istifa etti 
Ankarn, 23 - Çoruh mebusu Fuat 

Bulca Hava Kurumu ba~kanlığından 
istifa etmiştir. 

ya aığınmııtır. Hareket cd me
mektedir. Lodos fırtınası bu sa
bah gelen haberlere göre hSUi bü
tün şiddetiyle devam etmektedir. 

Mersin vapurunun, kazaya uğ
rayan vapurun yolcu ve yüklerini 
hamil olarak ancak iki gün sonra 
limanımıza geleceği tahmin edil
mektedir. Sadıkzade vapuru 1902 
senesinde Almanyada inşa edilmiş 
tir. Bugün 37 aenelik bir gemidir. 

Bu sabah alakadarlara gelen 
malfımata göre, fırtına yüzilnden 
Mersin vapuruna nakledilemiye
rek karaya çıkarılan yolcular çok 
feci vaziyettedirler. 
Yağmura ve fırtınaya rağmen 

açıkta kalmışlardır. Maamafih Fi
nike ve civar 1imanlapndan yolcu
ların imdadına gidilmiştir. 

Sadıkzade vapurunun kurtarıl -
masından ümit yoktur. Vapurun 
kayalıklardan kurtulması çok u
zun zaman ~alışmalara mütevak
kif olduğu gibi kurtulduktan son
ra tamirine sarfedilecek paranın 

da kıymetinden çok fazlaya yiikse 
leceği tahmin edilmektedir. 

Onun için vapurun yerinde par 
çalanması muhtemeldir. 

ölümünün 14 ncil yıldönümUnU ha -
rarctie tcsil etmiş ve bu vesile ile 
mUcadelc ve mukavemeti uzatmnğa 
matuf beyannameler dnğıtılmrştır. 

Japonlar 15 Çinli vatnnperverini tev 
ki! ederek öldilrmUıılerdir. 
Yabancı mnhfillc.rden nlınan ma

lfımata göre Kore ihti!B,Icllc.ri Ja _ 
pon aleyhtarı hareketlerine devam 

ŞnllJ:l'haY, 22 (A.A.) - Alman 
Ajansı bildiriyor: 

83 Japon tayyaresi bugün Nan -
çang cephesindeki Çin mevzilerini 
fasılamz bombardıman etmıetlr. Ja· 
ponlar ·halen Nançangm 30 kilomet
re batı şimalinde bulunmaktadırlar. 

Mareşal Peten itimat
namesini verenıedi 
F rankocular 1 ispanya cumhuriyeti 

donanmasının iadesini şart koşuyorlar 
Paris, 23 (A.A.) - Paris· Soir 

gazetesinin Burgos muhabiri, mare
şal Petain tarafından Francoya iti· 
matname verilmesi hususunun te· 
hir edilmesinin sebebi, Burgos hü· 
kfunetinin Bizetteôe me\lkuf tutu· 
lan cumhuriyetçi İspanyol donan· 
masmm derhal İspanyaya dönmesi 
ni istemesi, Fransa hükOmetinin ise 
ademi müdahale teaahhütleri muci· 
hince bu filoyu lspanyada mtihase-

matın hitamından ewel serbest 
birakınaktan imtina eylemesi oldu· 
&runu yazmaktadır. 

Ayni muhabir, ilave ediror: 
"Remli olarak itimatnamenin tak· 

dim edilmesindeki teehhilrün sebe
bi, mebzul surette yağan kann ma· 
re~alin bulunduğu Sensebastiyen i· 
le Burgos arasında münakalAtı mas 
külleştirmesi oldutru beyan edil· 
mektedir ... 

Hastalık sigortası Fransada mahküm 
Muallimter için böyle 
bir şekil kurulacak 

Muallimler Ynrdun Cemiyeti lda· 
re heyeti diln toplanmış ve bazı ka
rarlar vermiştir. Muallimler için bir 
hastalık sigortası teşkil edilecektir. 
Hasta olan muallimlerin tedavisi 
cemiyet tarafından yapılacak ve 
bunun i~in muallimlcrdcn hiçbir p:ı-
ra alınmıyacaktır. 

--o--

Torbalıda bir kaza 
İzmir, 22 (Hususi) - Aydın

dan gelen tren Torbalı istasyonun 
dan hareket ederken Feride ismin
de bir kadın düşmilş, ağır surette 
yaralanm:ş tır. 

-0-

lzmirde cinayet 
İzmir, 22 (Hususi) - Tepecik. 

te ikinci sokakta Naime adında 

bir kadın yüzünden Muşlu Salt, 
sabıkalı Sıtkı, Hüseyin kavga et· 
mişlerdir. 

Sıtkı tarafından verilen bir bı. 

çakla Hüseyin Saidi birkaç yerin· 
den yaralayarak öldürmüştür. 

olan casuslar 
lngilterede iki infilak 

Liyon, 23 (A.A.) - Askeri mah
keme, Di Resta adındaki It:ılyaru 
casusluk ittihamile beş ve Adrien 
Grosso isminde birini de ayni itti
hamla, 2 sene hapse mahkOm etmi~ 
tir. 

Di Rcsta, Dopo Lavoro teşkilatı 
tarafından Annocy'de faaliyet sar
fına memur edilmişti. 

I.ille, 23 (A.A.) - Askeri mahke
me, 1938 martında Calaisde tevkif 
edilmiş olan Kari S~zer adım ta~ı
yan 45 yaşındaki Almanın casusluk 
töhmetile 20 sene hapsine ve 20 se
ne Fransada ikametten memnuiye· 
tine karar venniştir . 

Eğitmen kursları 
İzmir, 22 (Hususi) - Bir ni

sanda İzmir ve Manisada iki eğit. 
men kursu açılacak, 225 ki§i alı· 

nacaktır. 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde üç defa ditlerinizi fırçalayını~ 

IÇERDE: 
• Sirketihayriyenin senelik umu· 

mf toplantısı bugün saat 14 de !;ir
ketin idare merkezinde yapıla~
t.ır. 

• Bu sene yol parası ,·erme) e 
mecbur olan vatandaşların ı 295· 
1337 doğumlular olduğu be~diye 
tarafından tahsil şubelerine bildi· 
rilmi5tir. 

• Cerrahp:ı~a hastanesinde inı>a 
edilen gözklinitri bitmek üzeredir. 
Yakında açılacaktır. 

• Üni\'ersitede iki sene evvel te· 
sis olunan radyoloji enstitüsü için 
Almanyaya yeni aletler sipariş edil· 
mitşir. 

• Dahiliye vekaleti köy muhtarla· 
nnın şahsan bulunmciıan icap etmi· 
yen davalara celbedilmemelerini a· 
laka.darlara bıldinniştir. 

• Belediyelere ait telgraf bedelle· 
rinin P.T.T. umum müdürlütrü ta· 
rafından tesbit edildiği ve bu borç
ların ödenmesi için tahsisat konul· 
nıası Nafia vekaleti tarafından be· 
lediyelere bildirilmi~tir. 

• Sandal ve kayık sahiplerinin tat 
bikine mecbur oldUklan bir tahlisi· 
ye talimatnamesi hazırlanmıştır. Bu 
na göre kayıklarda canku.rtaran si· 
mitleri bulunacaktır. 

• Yolcu salonunun in§aah ilerle
mektedir. Salon teşrinievvele kadar 
bitirilecek ve cumhuriyet bayramın· 
da açılacaktır. 

• Birkaç gündenbcri şehrimizde 
bulunan bir Alman tütün grllpu te
maslarını bitinniş ve memleketimiz 
den külliyetli miktarda tiltün alma· 
ya karar \'ermiştir. 

• Lehistanda açılacak olan Kur 
man sergisine hükfunetimizin de iş-
lira.ki için müracaat edilmiştir. 
. • l\filletler cemiyeti uyuştunıcu 
maddeler dairesi reisi dün akşam 
şehrimizden Ankaraya gitmiştir. 

• Ayın 31 inde toplanacak olan 
Üsküdar tramyaylan irketi içtima· 
md:ı şirketin bclediyeye baglı bir 
müdürlük olarak idaresi göıil~ule
cektir. 

• K~bil bQyük elçimiz Memdut 
Şevket izinli olarak şehrimiz.c gel· 
miştir. Bir müddet kaldıktan sonra 
Ankara}•a gidecekti:-. 

• Belediye fen heyeti müdürlüğü· 
ne Nafia yapı ve yollar müdür mu· 
avini Nurinin tayini hakkındaki 
karar belediyeye bildirilmıştir. Fen 
heyeti müdürü Hüsnü imar müdür· 
lfiğüne naklolunmu~tur. 

• Ilkmektep muallimleri dün bir 
toplantı yaparak y~ın açılacak ço
cuk kamplarında çalışacak mual· 
timlerin seçimi, mekteplerdeki tale
be ve muallim meselesi üzeriJ)de gö
rümıüşlerdir. 

.: Ankarada dündenberi kar l ağ· 
maktadır. 

DIŞARDA: 

• Romadaki lngiliz maslahatgüza· 
n ile Mıın orta elçisi İtalyan hari
cive nazın Cianoyu ziyaret ederek 
kendi~ne hudut tashihlerine ait iki 
muhtıra vermişlerdir. Birinci muhtı 
ra, ltalyan doı;:ru Afrikası ile lngiliz 
müstemlekeleri arasındaki hududa 
aittir. lngiliz ve Mısır hükürnetleri 
tarafından müştereken Yerilen ikin· 
ci muhtıra ise ltalyan doğu Afrika· 
sı ile Sudan arasındaki hudut hak· 
kmdadır. 

• Danimarka. deYlet nazın Sta· 
uning, dün intihap dairesinde söy· 
!ediği bir nutukta, Danimarkanm 
tamamile bitaraf oldu~nu Ye ba~ka 
devletlere ait i!\lerc kan~ıyacağı· 
ru beyan etmiştir. 

• Lehistan diyet meclisi Polon)·a· 
Litvanya ticaret muahedesini tas· 
dik etmiştir . 

• Mareşal ve bayan Göring San· 
remoya muvasalat etmişlerdir. 

• Fransa - Polonya ticaret muahe· 
desine munzam bir protokol dün ak 
~ parafe edilmiştir • 

Bu hafta çıkau 

Resimli Hafta'yı 
Okuyunuz 



Bethoven cazm T E L EV · o 
mucidi! Sanatkarların güze 11 e r 

!~~~n;kes:: ara s ı n dan s e ç il m e s in i 
olan cazı meş· 

bur bestekar Be- mecbur l.A kılacak ethovenin icat et 
tiği kabul oluna· 
bilir. Kla ik mu· 
iki ile bugünkü 

musikiyi biribi· 
rine benzemek 
gibi garip bir 
şey olmakla bera " 

Dlnledlklerimlz 
DlnlJycceklcrlmiZ 

her bu iddia hiç de haksız değil· 
dir. Zira, Becthoven cazı bugünkü • 
~:?· .:i i!t oı taya koymam!~sa da oruı 
bc.1zcr bir orkestra düşünmü~tür: 

Be-teknrın iki keman, bir ,·iye' 
'. bir Yiyolonçello için tertip etf ~ 
l .r kuartet (durt çalgı ile çalman 
p~:-ç::ı) 'ardır ki, tamamile caza ben 
zc:- ve caz gibi gürültülü bir musiki 
temini için yapılmı5tır. Burada, ke 
mantardan birinin yerine saksofon 
kc:midu mu, bugünkü cazl::ınn bir 
benzeri elde cdi!miş olur. 

Bethovenin operası 

Beethovcn uzun sanat hayatında 
\•erd'ği birçok eserler arasında an· 
cak bir tek opera be;,telemiştir. O
nun için "Fidelio,, ismindeki bu o· 
pcra dı.inyamn en büyük opera e
~ c:-lerinden biri sayılır. 

Fakat, BeethO\·en eserinin muvaf 
• akiyctini sağlıt'lnda görememiş

tir. üzerinde uzun zaman çalışarak 

hazırla1ığ1 bu opera ilk defa olarak 
tem il edıldiği zaman hiç büyük bir 

heyecan uyandırmamı~tı. Buna 
belki c erin mm affakiyetsiz1iğin· 
den bı:ka bir ebeb aramak lazım· 
dır. Zira, ilk temsilin ,·erildiği yer, 

ufak N fakir bir tir<ıtroydu. Tem· 
sil bir kış g:.inüne gelmiş, tiyatro ı
sıtılamadığı için seyirciler Meta 

donmuJardı. Böyle bir yerde din· 
lcn'len operanın zevkine kimse va· 
ramadığı için ".Fidelio,, fazla alkı~ 
topla~ amamı~tı. 

Operanın i'kinci temsili de böyle 
bir fcn!l zamana tesadüf etmiştir. 
Viyana o zaman işgal altına alın· 
mı~tı 'e opera halkı eserden heye· 
can alamıyacak kadar endi~eydL 

1 

Senelerden sonra "Fidelio,, nuıı 
kırmetr takdir edilmiş, fakat o za· 
man operanın bestekarını alkışla 

mak mümkün olamamıştır. Beetho 
ven çol.~an o'.mü5 bulunuyordu. 

Yenl Çek primadonnası Marya 
Podvalovn kısa bir zam:ında bilyilk 
bir aöhrct kazanını§ bir artisttir. 
Bmo operasının musiki akademi -
slnde okurken, bilhassa dram tem
sillerindeki muvnffnkıyctilc göze 
çarpmıştı. Akadeınhi bitirdikten 
sonra Brno operasında çalııımt§, gc • 
çen sene de Pragdaki milli opera
ya davet edilmiş ve ilk defa ola
rak Smetananm "Libu~a'' operasm. 
da rol almıııtır. 

Marya Podvalova henUz y:irml ya
,mdadır ve istikbalde A vrupan:n, 
p:ıusikl tarlhfnde nanf"bıta'kniıır b1r 
sanatkarı olaca!;'l muhnkknk görUl
mektedir. 

Esrarengiz 
şantöz ! 

~ 
Tele\ izyon, tckiimül ettikten ve her tarnfa yayıldıktan 60n· 

ra, Upheslz tamnmlylc radyonun yerini alaeakhr. Bugiln n:ısıl 

sesli film sc~ iz filmi ortadan kaldmlıy a, bir glin gelecek, kon.. 
ser \"ereni veya oynanan temsili göstcnniyen radyolar, radyo 
sayılmıyncnk. 

llcr yeni bir şeyin ortaya çıkmasında olduğu gibi, tele\ lzyon 
da hUylik bir clcğt~lkllğe ve sanat ahasmda adetA. lhtilfı.lo scbeb 
olacak \'C olmaya haşlanıı tır bile. 

Sesli filmin, lnema ııhasında kopardığı fırtınayı bilirsiniz: 
na inkılaptan sonra, bl~ok nrtl tlerin ortada ismi, el mi knlmıı.
mı,, yerlerine yenUcrl çıkmıştı. Çünkü, gayet güzel oynadığı 

h:ıl<lc, sesi 1)1 olmıyan \'cya se 1i sinema makin ine 1)1 gclmiyen 
ıırtl..-flcr, llolh·uddan arnbalannı ı;:ckmeyc mecbur olmu lardı. 

Onun gibi, bngiin de, daha doğrusu, telc\izyon tamıunlle 

radyonun yerini aldığı gün, ayni 8Cltllde bir lnlnlfı.pla karşıla a
c:ı~'lz: Rndyolar,la blr~ok güzel ı;csli santözler nrdır ı.ı, bunlnn 
bugUn, l<endilerlnl ı;örmeilcn fotıı tatlı dinliyoruz \'O sesleri gii· 
zUmlizün onilnc güzel \'e Se\ imli çehreler getiriyor. 

llnlbukl, tcıe,·lzyon bu artl<;tlerin çehresini de bize olduğu 

ı;ibl gö te~eldir. O zaman, ~iiphesiz, ı;üzcl sanatldirlar daha 
fazla rağbet kazanacalc, herl<es onları dinlemek \'O onların yü_ 
:r.linil gömıek i tiyeccktir. 

Güzel artistkrin radyodan teıc,i.ıyona gcı;mele-rt daha bo.. 
glindcn ba~larnı hr. inglltcro \'C .Fr:ınsadal.:I tele\ izyon nc~riyat 
lstnsyonlan, güzel sant.özlerltı mnka\"cle yapmı~lardır \"e bu neş
riyat programı geni~ledlkı;e radyo arfütlerl birer birer tele\'ozya
na geçmektedirler. 

nunl:ırdnn biri, l.ondra radyosunun me hur ~antör.lerfnden 
J~· Bek'dir. Şantüz, şarkılamu artık yalnız, radyonun tclc\'lzyon 
neşriyatm<l:ı. olrumnkta<lır. 

'VV'VVV'V'A/'VVVV"°"""""'"""VVVV"°"""""'"""VVVV"°""".AA~VV°""'V'...~< 

Çok sevilen bir 
konferansçısı 

radyo 
kadın 

Mert Pos 
Meri Pos he-

nüz çok genç ya§ta olduğu halde, 
dünyııda hemen hemen dolaşmadığı 
yer kalmamıştır. BugUn bir radyo 
konferansçısı olduğu kadar seya -
hat muharriri ve gazeteci olarak 
da meşhurdur. 

Amcrikaya gitmlıı, bu seyahatinde 
Ruzveltle, karısıyla, Fordla ve dn. 
ha birçok meşhur Amerikan sima. 
lanyla görüşmU§lilr. 
Matınnzcl Meri, saray erkanın -

dan birl tarafından kabul edilmiş 

ilk Hollandalı gazetecidir. Prenses 
Daha on bir ynemdayken ynzı ya Julinnn, evlenmezden evvel, Meri 

zan, birkaç lisan bilen genç kız, ev- Posta bir mUlakat vermiştir. 
\'elü Hofüındaya seyahate çıkmış - Meri Post Hollanda radyolarında 

Bcethoven bu operasında kend= 
hayallerini yaşatmak i temiştir. l\i 
seıa, Lronora bec:tekarın muha~ ~ i 
le :nde dü~Undüğü ideal bir kadıı 
tipidir. İngiltercnln meşhur bir rndyo lır. En sevdiği 5cy deniz seyahati bilh:ıssa seyahatlerini nnlntır, tet

"Fidelio,, dün akşam (çarşanba) ı:antözü olan Elsi I~arlayl geçenler. ve balık avıdır. Hollanda sahilleri- kik ettiği meseleler hakkında kon
Mil!lrodaki La Skala operasır.da de hasta olmuş \'e uzun bir zaman ni bUyUk balıkçı kayıkları ile dolaş. remnslar verir. Sesi ve anlatışı da 

dinleyicilcrlnl sesinden mahrum bı- mı". birçok fırtına maceraları gc .. çok glizel olduğundan, IIollandada 
temsil cdilmi~ Ye Turino grupu " 

çirmlşUr. herkes onu dinlemek için radyosu. 
(Turino ·: orta dalga 263 metre; rnkmıştır. Fakat dinleyiciler onu 

unutmamışlar, kendisine hastalığı 

zarfında meyva, çiçek gibi hediye_ 
ı 1inlnol) radyoları ile neşrolun 

mu~tur. 

Yine çocuk denecek bir yaşta nun başına ko;sar. 
memlckett,.n dış:ırı seyahate çıkan 

'er cöndermişlcr, mektuplarla, tel-

i 
-,.aflarla hatırını sormuşlar, 5üa 
•"!emişlerdir. 

Elsi Karlayl iyi olmuş ve geçen 
gün tekrar radyoya gclmM.ir. llk 

Meri Pos son senelerde Rusyaya 
gitmiş ve "M'oskovanın yalanı" di
ye n<.'srettiği kfüıbla bUtUn dUnya
la rö'ıret ka::'.lnmıştır. 
ı'a~rnz"l IC'ri Post tızun ırüd -

-l"t Porleki:::le bulunmuş ve oradC' 
i!d, hastalığı esnasında kcnci"ini n. ı 

rıyan dinle.};cikıinc teşckkUr et - t:mse o.duğu için, rnd) oda çalış • 
mek olmuştur. .na) ı teklif ediyor. 

Şantöz uzun müddet Londra rad. Aklında rntl;oda c;:ılı mak veya 
yosunda meçhul bir sima olarak ,antöz olmak hiç J o:::.cn, Lcsli 1 
şarkı söylemiıı ve "radyonun esra- Karla>! bu suretle ı::ıiltrofon ba5ı-

rengiz eantözU,, diye tanınmıştı. na ~eçi)or. 
ÇünkU kendisi bir "§arkıcı ktZ'., Faknt, uzun mUddet ismini ilün ı 

olmayı pt'k istemiyordu. Onu rad_ "ttirmcdrn çnlı5an şantözU herkes 
yoya adclii. zorla getirmMerdi: 

I..csli Knrlayl bir gün bir ycrd<' 
bir konferans veriyormuş. Konfe -
rnn.sı dinliyenler nrasındıı bir dE:' 

ita 4.'8111 ft'tf!I lt . .,, ~ raılyosun- r:ıc1:ro idaresine mensub bir nclam 
da konaer 'erecek olan pi yani t \"ar. Bu adam genç kızın sesin! ve 

Alfred Korio &az söyleyfllinl çok beğcnJyor ,.e 
' derhal kendisine, salahiyettar bir 

merak cdi) or. "Esrarengiz şantöz,, 
olarak kazandığı şöhret ve muvnf. 
fnkıyet Uzerinc nihayet bir gün is. 
mJ iliın ediliyor. 

BugUn kendisi de>, onun tablrlle 
söyliyelim, bir "şarkıcı kızı,, ol -
maktan herhalde memnundur 

Biliyor musunuz? 1 
1 - Hadyo meseleleri üzerin. 

de görUşmek Uzcre ilk defn ne
zaman bir konferans toplandı? 

2 - Hangi memlekette radyo 
&ntcnlcrinin kanun<.'n bedii bir 
şekilde olması zarureti vardır? 

3 - İlk defa olarak nerede 
ve ne zaman telsizle konuşma 
ve musiki neşriyalr yapılmıjtır? 1 

Cevapları 
1 - 1927 de, Vaşlngtonda. 
2 - Hollandad=ı. Antenler i

çin hUkümet tarafından yekna
sak bir ııekil ye boy tcsbit cdiL 
miştir. 

3 - 1900 da Amerikad:ı Me. 
riland hükümelinln Reginald 

1 Fessenden istasyonundan. 

.nııı•:r. 
Ilu e-lbisc Am<'rlkanm ~ıealt • 1 ıe 

"rliın1t"'' 
rinde bugünlerde bile ,;o 

0
ttc· 

beraber, Avnıpaya. yeni )'flZ 
111 

Ji olarak gelcecldir. 

mandaki bi1gisi nrtnı• k r . 
kar on yaşına geldiği ı ın.:ı:lt l' 
hovenin eserlerini bile lJU) 

muvaffakıyetle çalıyoı du. 



'41illi küme maçlarındaki 
karışık . vaziyet devam ediyor1 

Fenerbahçe oyuncuları bu haftaki maçı da idare heyetini dinlemeyip 

~ta da mUU kUJne mUaaba -
~ dtvazn edilecek. Filuıtür 
'' 8ewiktat hmire hareket 
~ Ol'ada cumartesi günü Do -
~~ra da Atq takımiyle 
Ôh.., ... ~tır. 

~rr ~ göre, ilk müsaba. 
~, ~ eJll '.Eaat, ildnciyi de .Mus· 
~ .\ıı"-. ~ edecekmlf. Diğer taraf. 
~nı AnltaragUcU ekipi de 
~ ... ~erek cumartesi gUnU 
•, ·"1:1~ O.manm idaresinde 

'~ hıar gUnU de Şazi Tez -
llııa.:_~'1nlJtt altında Vefa ile çar. 

~· ' .::erin en mUhim dediko -

8 
alan mailim hldUıe yll. 

eşik taş 
laugün 

lzınire gidiyor 
~lıların lzmirdeki deplaa-
~a gitmeğe hazırlanan fut. 
~ ı, Yedek 11ubay okulunda 
1t, ~ kaptan Hakla, aağ hafı Ri

' ~k ll'f oru Sabriye de izin ala. 
~llVYeUi iblr kadro ile yola 

ha tr, Taknn, lstanbuldan 
f t'tket etmif bulunacaktır. 

•ni ~· --o-
f vışli spor klUbUnUn 

~ !!kalAde kongresi 
\ \ Ub il ~ 939 pazar günü ııaa t 9 
~lhnUzlin heyeti umumiyesi 
~-~ e Olarak salonumuzda top -
~tır. 

l...._ ltUZNAME 
ltbj~ l'enı cemlyetler ve Beden 

~= l{anunlan mucibince de • 
" eaaa nlzamnamemizln tan

~ ...._ ~llzaıtereal. ,1-dare heyetinin S.Ufaaı ve 
l ...._ l( lııtihabı. 

llrakıp n mUfettlılerin ta. 

~rıtn yukarda yaZllı gUn 
. e hazır tıulunmalan rica olu 

"------
Kayak 

~Gsabakala n 
~ ~~n, (A.A.) - Çommer 

lta.,.uı cumartesi gUnU ya
~\' l'ak mUsabakalanna 116 
~ ~~ kadın kayakcı i§ti-

~etre uzunlugunda ve 
ilı...' . &eviye farklı koşu dün 
~~ıııı-. l>ı:vonu Josef Jcnerin, şanı 
~tıı...Ytııı Walch gibi klas ka
,~~ "'ll1ln bile muvaffakiyet
~geı otan zorluklar gös . 

bir' liatta yabancılar dah:ı 
~ t netice almışlardır. Ez
~ ~nın en Jyi kayakçıla
~and ancak 24 Uncu 
~, 11 r. İsveçli Sven Mikon 
· 

0t'\teçli A1f 26 ıncı olmug-

~~da kayde şayandır ki 
~ e 40 ıncı arasındaki fark 
<t-(e~den ibarettir. Neticeler: 
~ 2i.:rde: 1 Walter Krasing 
'l(_i sa. 
•, li" ~ı Bühl 4 ,, 42,6 ,. 
~ elle ile Dr. Mntt 4 da. 43 

( ......_ ~~arasında: 
4~1 Granz 5 da. 37 sn. 

rnanyada yüzme 
Yarışları 

~de yapılan yüzme müsa. 
~lı da, Pomeranya bölgesin -
~0"•kl 100 metre kurbala
"'ıı t eyı 1 dakika 10.1 saniyede 

~~· llu mUddet Balkenin 
'T 1e olduğu Almanya reko
·10 saniye eksiktir, 

oynamağa karar vermişler 
A' nt~ılıt ~imdi garlb bir spor motlası tUrcmMir. 1'0t>meyk, buna 

MJ>Or demek doğru olur mu~ zllnden bu milıabakalann - kat't o. mitler, hatta bugiln de Taksim ata- mektedirler, buna sebep idarecilerin 
!arak - yapılıp yapılamıyacağı he -
nllz malüm değildir. 
Yaptığımız tahkikata nazaran; 

Fenerbahçe klUbU idare heyeti ile 
birinci takım azası arasındaki ihti· 
llf aynen devam etmektedir. KlUp 
idaresi kendilerine karşı i!yankar 
vaziyet alan oyuncuları tecziyeye ça 
lışacak ve millt kUme müsabakalan
na ietlrak etmlyecektlr. Halbtikl fut
bolcular idareclierlnln bu kararmı 

tanımamağa ve maçlara kendi baş
larına ietirak etmeğe karar vermi§
lerdir. Nitekim kendilerine mllzahe. 
ret eden bir zatın dellletile . bundan 
sonra ltlUpten alamıyacaklarmı dii
şündUkleri için - bUtUn takım ic;in 
forma ve ayakkaplarını tedarik et-

Fenerli Fikret 
Ankaraya gitti 
Fenerbabçe klllbllnlla makamı 

liğl·eclllen umum kaptan maavlal 
mefhur futbolca Fikret bazı itleri
ni takip etmek üzere dlln Ankaraya 
hanıket etmqtlr. 

lsviçre -Almanya 
Serbest güreş 
müsabakası 

Manhaym 4000 seyirci öniınde 
Isviçre serbest güreş milli ta'kımile 
ikinci karıdaıaıasınr yapan Al • 
man milli takımı bu defa 6 • 1 
kazanmıgtır. tsviçrenin galibiyet • 
!erini, ağır sıklet §3mpiyonu Lar 
donun, Horn Fişeri sayı hesabiyle 
yenmesi neticesinde kazanmıılar· 
dır. 

.... 

Yul<arJd r<-stm !'On Alman - ttal
yan fiore mü abat asmm ıallbl Al
man km Ellza Llndavt göst.ermek.. 
tedlr. 1\endbıl genç olmasma ni
men kun·etli \"e parlak bir istikbal 
\-aadetmektedlr. 

dııida bir antrenman yapmağa ka. Kadıköydeki kendi sahalarına gir • 
rar vermiflerdir. melerine mumanaat etmeleri lhtima 

Deveran eden bir rivayete göre, lidir. 
mllU kllme talimatnamesinin (her İşte son hadisenin bugünkü vazl. 
kllip maçlarını kendi ııahasında ya
pacaktır) kaydına rağmen Fenar -
bahçeli futbolcular mUaabakanın 

Taksim stadında yap~lmaaını iste • 

yetini yazdık, bu karmakarışık 

vaziyette müsabakalara devam edi
lip edilmlyeceğini kestirmek her -
halde çok mU3kUldUr. 

· Çünkü, yalnız parmaklarla yapılan bu sporu i)i anlamak için yu
karkl re5me bakınız. Tahtadan yapHmış iki minimini boksör "6rtlynr. 

Munuz. Bütün hareketleri parmaklarla idare edilen bu iki boksörün dö· 
ğüsU ı:ok enteresan oluyormuıı. Ye buntl:ın hf'yeean dtı~an varmı,!. 

Ne a'da gelmez ~l in iddia ediyorlar dei;rfl mi? 

Avrupada fütbol maçları 
Mektepliler arasında 

spor faaliyeti 
Bu sene ilk yapdacak müsabaka 

bir kır koşusu olacak 
Beden Terbiyesi muallimlerin- lacaktır. Her kolun baıkanların

den müteıekkil olan bölıe spor dan mürekkep bir merkez komite
kolu .dün maarif müdürü Tevfik si te§kil edilmiıtir. Muamelatı ida
Kutun reiıliiinde toplanmıı ve re için de btanbul erkek lisesi 
mekteplerde mecburi ve ihtiyari Beden Terbiyesi muallimi 
olarak tatbik edilecek ıpor itleri genel sekreterliğine a.eçilmiştir. 

üzerinde görüıülmüştür. Melctep- Maarif müdürlüğünde merkez ko
lede bu sene bir kır koıusu yapı- mitesine bir oda tahsis edilmi~tir. 

.l.E'' il J.eıur -
Bir futbol maçmdan !IOnra, mil ••akayı yapanlar n ıeyrf':dtnler 

stadyomdan çıkıyorlar. 

Tenns 

Budge 
Perriyi yendi 

Daviıı kupasını elinde bulundu • 
ran Amerikan tenis ek.ipi son ha : 
zırlıklarını bitirmiş ve maçlara baş
lamıştır. Bu meyanda Nevyork .Me
dison Skarda karşılaşan Amerika 
tenis takımının gUzide elemanı ve 
Davis kupasınnı Mıl galibi Budge, 
rakibi Fred Perri~i kahir bir "e -
kilde mağlüb etmiştir. Budge bi • 

rlnci seti 6-1, ikinciyi 6-3, UçUncU 
seti ise 6-0 kazanmıııtır. 

.Maı,:tan evvel kendisipden pek e. 
min bir lisanla: Budgeyi mağlfıb 

etmek pek kolay olmamakla bera
ber, bu işten muvaffakıyetle çıka

bilecek bir form sahibiyim., diyen 
Perri maçtan sonra: 

"Davis kupasının bir a11lan ağzın
da olduğunu, kapılması zor bir "ey 
haline geldiğini,. aö~'lemekten de 
geri kalmamıştır. 

Romadaki Beynelmilel 
tenis turnuvası neticeleri 

IBOMS 

Armstrong 
Şampiyonluğu muhafaza 

etti 
Orta siklet ameriks. boks şam

piyonu, Armstronga Ameıikada S. 
T. ı.auis: de yaptıgı bir maçta 
Unvanını muavaffakiy~tle müda
faa etmiştir. Armsrong 15 ra
vundluk bir maçta rakibi Feld
manı iki dakika 12 saniyede sol 
ve sag iki sürekli kro~e ile na· 
kavt etmiştir. 

Fransad.ı 
biten 

beraberlikle 
bir maç 

Paris, agır siklet boksörü ka
nadah Lan Broillar ile avrupa 
şampiyonu fransız Edverd Tened 
arasında Paris spor palasda ya -
pılan 10 ravunluk b!r maç bera
berlikle neticelenmiştir. 

-<>--

Macaristan - Almanya 
Jimnastik karıılaıması 

Romada, tertip edilmiş olan Pasavda Macaristan jimnastik 
enternasyonal tenis turnuvasın- cilerile ilçUncil karşılaşmasını ya 
da tekler arasında yapılan kar· pan Almanya 34.9 puana karşı 
şılaşmada henkel, Bo~emyalı 350 puanla galip gelmiştir. 
Kaska'yı 9 / 7, 7 / 555 55ıle, Yu- 1 -<>-
goslavya Prinçiç, Miliç'i 6/ 1, 6 4. 
yenmiştir. Haııter 

Kadınlar arasında, Florian, 
somayi'yi 2 6, 6 / 4 s ; 2, henro- Fransız şampiyonluğu 
tini. veleri 6 14, 1/ 6, 6 14. 

ltalya~. 

Fk. Torino - Novara 1 • 1 
Lazio Roma • Fk. Milano 2 _ 2 

Fk. Bolonya - Samierdarena 1 • l 
Livorno _ Yüvcntüs Torino 1 • O 
Fk. Bari - Fk. Triyeste O - ô 
Jenova 93 - Fk. Lukka 4 • 1 
Ambrosian'l _ Modena 4 • 2 

Fk. Napoli • As. Roma 1 • O 

F ... naada. 
R a ı i n g R u b c - Ra-

sing Paris 1 - 1, St. Etiyen· 
Fk. Sete 3 • 1, Lö Havr ·Olimpik 
Lil 1 _ O, Olimpik Marsey • Fk. 
Ruen 1 - O, As. Kan - Fk. Metz 
2 • 1, F. S. K. Fives Lil - Fk. Soşo 
2 ~ 4 Ekselsior Rube - Rasing 
Lens O - l, F.asing Ştrazburı -
Fk. Antib 2 • 1. 

Almanyada. 
Tilist muhteliti - Memel mute -

!iti 8 - 1, Anvicitia Forst - Tenie 
Borusia O • 1, Fk. Guben - Herta 

~uqbD 
_,_, ---....---.. 

Fransa 
İngiltereyi 

gendi 
Fransanın Bordo şehrinde 12000 

3eyirci önünde karvılqan İngiltere • 
F:anııa 11 kl15ilik ruğbi ekipleri ma. 
halli meraklılara blr hayli heyecan 
geçirltlkten sonra neticede 13 - 3 
Fransa lehine kapanmıştır. 

Avrupada rugbi 
maçları 

Haydelberg, (A.A.) - Bükreş 
Ragbi mubteliti pazar günU bu
rada karşılaştığı bir şehir muh
teliti ile fevkalade mükemmel bir 
oyunla çıkarmış olmasına rag -
men oyun 3/ 3 beraberlikle neti
celenmiştir. 

Bütün maç müddetince misafir 
ekipler sahaya hakim olmuştur 

Bu turnuanın en ehemmiyetli 
karşılaşmasını teşkil eden baden 
muhteiti ile Burgund Fransız 

muhteliti arasındaki karşılaşm:ı, 
fransızlann 9 / 3 galibiyetile bit
miştir. 

Ping - pong 
Beynelmilel federasyonun 

toplantısı 
Kahire: (A.A.) - Burada ya

pılıp, sona ermiş olan ping· dün· 
ya şampiyonasını müteakip en -
ternasyonal federasyon yıllık top 
lantısını yapmıştır. Bu toplantı
da 1940 dünya şampiyonasının 

tertibi yedi senelik bir fasıladan 
sonra Fransaya hayale edilmiı:ı~ 

tir. 

Avrupa göreş 
Alman 

Çift erkekler arasında menzel
Hcnkel çifti Rossi - Rado çiftini 
7 / 9. 6 13, 6 13, yenmiş ve, 

Cift kadınlar arasında somağyi 
• Kovask çifti Şuma.nböter çifti
ni 6/0, 6/4. 

Muhtelitler arası Dan Rado -
Groni muhteliti. Stingl - böter 
muhtelitini 4/6, 6/0, 6/2 maglup 

Parisli halterci Oben, aon yapı • 
l:ın mUaabakalar esnasında 102 kilo Almanya Rayhg, ağır atletizm 
500 gram kaldırmak auretile Fnın- federasyonu, Oılo;fa yapılacak o· 
sa horoz sıklet halter ııampiyonlu-, l:ın Romen Avrupa güreş §ampi -
~ı unvanını muhafaza etmiotlr. yonasına iıtirak edecek olan AL 
0 

Ayni salonda yapılan müsabaka. man milli ekibini tesbit etmiıtir. 
l:ı.rda Nan'h Baril 282 kilo 500 56 kiloda: Georg Pulheim, 61 
gram kaldırarak Fran!a tüy sıklet kiloda: Ferdinand Schemitz, 66 
halter. §ampiyonluğunu kazanmıı • kiloda: Heinrich Nett Shci:n, 72 

kiloda: Avrupa <Umpiyonu Fritz etmi§tlr. tır. :r 

B. C. S. 7 • 2, Prusiya Hinıden • 
burg - Forverts Razenspor 2 .1 
Drestner S. • S. K. Herta 4 - O, 
Helştayn İci • Hamburger S. V. 
3 - 3, Şalke 04 - Sv. Höntrop 2-0 
Admira Viyana • Vaker 4 - 2, 
Avusturya • Rapid 4 • o,· Grazer 
S. K .• Famatör fiat 5 - 3. 

Almam milli takımı 
ltalyaya karşı nasıl 

çıkıyor 
Buıün Floransada İtalyan milli 

takımına karp çıkacak olan Alman 
milli takımı, daha ziyaıde genç e • 
lemanlardan kurulmuş bir vazi -
yette oynıyacaktır. 

Ekipte eski Avusturyalı oyun
culardan bugünkü halde en iyi 
formda bulunanlar tercih e.dilmiı
tir. Bu şekle göre takım: 

Kaleci: Platzer (Först Vi • 
yan) 

Müdafiler: Yan es (Düseldorf), 
Şnaavs (förs Viyan). 

Cenah muavinleri: Köpfer 
(Şvayfor) • .Kiçinger Şvayfor). 

Santrhaf: Goldbarner (Münib). 
Mühacimler: Lchner (Oiburg) 

Hahenman (förs Viyan), Goıel 
(Vödorf), Şör (Dresden), Peaser 
(Rapid Viyan). 

İhtiyarlar ise: Kaleci Yak.>p 
(Ratizbun), Muavin: Gelleı (a~l
ke), Mühacim: Straytil (Münib). 
den tertip edilmiştir. 

Alman gazetelerinin yazdığına 

göre, fevkal5ıde kuvvetli bir man· 
zara arzeden son müdafaa mü • 
scllesi muavin hattı no'Jctasından 

aksayacak gibidir. Buna karıı for 
vetin ve bilhassa insaytların mü -
kemmel birer oyuncu olu§lan ta. 
kımı sahada tutmağa kifayet ede~ 
bilir denilmektedir. Açıklar dün • 
yanın en tehlikeli mühacimleri de 
recesindedir. 

Seged takımı 
Boçkayı ağır bir 

magh1biyete ug rattı 
Muhtelif vesileler dolayısile b· 

tanbulun pek iyi tanıdığı iki Ma
car takımı, son yaptıktan müu • 
bakaidan geniş bir sürprizle ç·k • 
mışlardır. Bu maçta, Seıed Boç· 
kryı 6 - o gil i net bir mağlubiye· 
tc düçar etmiştir. Aynı )laftalar 
zarfında karıılapn takımlar ıu 

neticeleri almıılardır: 
Frençvaıov 3 • Nevzctti3 
Hungarya 2 - Kispeşt 1 
Uypeşt 4 - Zoılo 2 

şampiyonasında 
ekibi 

Schafer, 79 kiloda: Ludvig Schn 
ickert, 87 sıklette: Kurt Hornfieı 
cher. 

Yedekler: Katagori sıruilc. 
IS nisanda Vclsde Macariıtanla 

karşılaıacak olan ekip ıu 1Uretle 
tertip edilmiıtir: 

Pulheim, Schmitz, Freund, Nct
teıhein, Schveickert, Sterer. 



\ .•. 

Rober Linen 
Yedi senedir film 

çeviriyor 
Rober Linen henüz on sekiz 

yaşındadır. Fakat arkasında pek 
az sinema san•atkarına nasip olan 
uzun ve yüklü bir mazisi vardır. 

O, yedi senedenberi film çeviri -
yor. Şimdiye kadar "Puval dö 
Karot,. "Küçük Kral,, "Kimse -
ıiz çocuk,, ''Prenslerin terbiyesi,, 
HKüçük bey., gibi kahramanları 

birer çocuk olan filmlerde baş ro 
lü al::lı. Sonra ''Balo davetiyesi,, 
"Futbol takımı, ,gibi filmlerde de 
başrolü oynadı. 

Rober Linen Holivuclda olsay
dı belki Şirley kadar şöhret kaza 
nırdı. Fakat Fransız sinemacılığı 
henüz reklama Amerikada veri
len ehemmiyeti vermemiştir. 

Robcr Linen geçenlerde Brükse 
l e kadar kısa bir seyahat yaptı. Bu 
münasebetle bir Belçika gazetesi 
muharririyle görüştü. 

Rober, muharriri annesiyle be
raber kabul etti. Ve bir fincan kah 
ve içindye kaldar konuştular. Mu
harrir: 

- Nasıl oldu da Puval dö Karot 
filmi gibi bir eserde baş rolü oy
nayabildiniz? diye sordu. 

- Onu ben de bilmiyorum. O 
vakit daha on bir yaşında idim .. 
Ve ne sinarnada, ne de tiyatroda 
oynamamıştım. 

burada annesi soze kan~ı: 
- Evet, fakat oğlum san'atkar 

bir muhitte doğdu, büyüdü. Baba
sı ressamdı. Ben de musikişinasım 
ve piyano çalarım. Sonra çocuk 
mektepteyken de temsillerde dai
ma rol alırdı. 

Robar Linen tekrar söze başla
dı: 

- Film rejisörü beni bir mek
tepte temsilde görmü~. Bu sıre!da 
Puval dö Karot filmini çevirecek 
bir afacan arıyormuş. Beni müna 
sip buldu. Yalnız ilk zamanlarda 
annem bir türlü bu işe razı olmak 
istemiyordu. Çünkü gayet uzun 

(Deuaınr H üncüde). 

J 
, 

f - esl ırleır ve ıt»&lıyük v a os fnımıerdnm 
muvaffak yılldı z ı 

-{ 
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Vindsorlar 
Kötü bir filmin ~ 

görmesine sebep o~ LuizRayner, birkaç seneev·vel Ne yaptıklann.dan artık 
bahsedilmiyen dük ve dut" fi 
Vindsor son hafta içeriıiJfdl ~ 
riste gösterilen PigmaJyoıı , 
üstüste iki defa gitmişle~dit~ 
film için inanılmıyacak bit "ti 
olmuş, sinema her seansıııd' 

meşhur bir diplomatı seviyordu 
)_ __ -=-f Senede 7 - 8 milyon frank ka~anmasına rağmen en sade _ __J 

1 yaşayışlı yıldız, Luiz Raynerdir 
miyle dolmuştur. "" 

Pigmanloyn bir tngiliı 

Paris, - Sokakta her kadına benziyen bir kadın yürüyor. 
Herkes gibi giyinmiştir. üzerinde siyah bir rop, siyah bir kadife 
manto.. Bu mantoyu mutlaka tavsif· etmek lazımgelse, eskice 
bir manto demek icap edecek. Başında şapka yok. Aleliicele sa
rılmış bir fulardan fırlayan asi saçlar rüzgarla dalgalanıyor. 

Mahcup, çekingen, silik bir yürüyüşü var. 
Bu ufak tef ek, hafif kadının beynelmilel büyük bir sinema · 

yıldızı olduğunu tahmin etmek mümkün ıdeğildir. 
Halbuki bu kadın yirmi sekiz yaşında, müstesna bir istidadı o

lan, dünyaca tanınmış, iki senede yedi, sekiz milyon franktan fazla 
kazanan bir sinema yıldızı Luiz Raynerdir. 

Yeryüzünde ondan daha sade yaşayan bir yıldız bulmak müm
kün değildir. 

Luiz Rayner günün birin.de akşam üzeri hüviyetini bildirmeden 
hiç kimseye haber vermeden ansızın Parise geliverdi. Ne Parise 
geldiğinden, ne de nerede oturduğundan kimsenin haberi yoktu. 
O, Parisin tanınmış palaslarından birisine inmedi. 

Sentonore civarında sakin bir oteli seçti. Bu otelin altın.da u
facık bir bar vardır. Dük dö Vindsor sıksık bu !bara uğrar. 

Luiz Rayner tatil yapıyor. Dört seneı:lenberi ilk defa olarak 
çalıştığı stüdyolardan altı ay izin alabildi. O bu müddeti istediği gi
bi geçirecektir. 

Yıldız bu müddet içerisinde gazetecilerle görüşmemeğe, fotoğ
raf çcktirmemeğe yemin etmiştir. Yıldızın Pariste rdur.duğu müd
detçe alınabilen bütün fotoğraflan burada gördüğünüz fotoğraf. 

landan ibarettir. Bu fotoğrafların alınması da tabii kolay olmamıştır. 
Parise geldiği gündenberi Luiz Rayner hiç bir daveti kabul et

memiştir. Yalnız Fransız sinema artistleriyle görüşmek için ''sine
ma yıldızları klübü,. nün verdiği kabul resmine iştirak etmiştir. 

Burada Fransız yıldızları, sahne vazıları, aktörler haşhaşa oturdu
lar, yemek ye.diler. 

Yemekten sonra Luiz Rayner dansetmeğe koyuldu. Dansa 
başlarken: 

- Dört seneden beri zevkim için dansetmedim t • 
Deyen yıldız, meslek hayatının zorlukları hakkında feci bir iti

rafta bulunmu~ oldu. 
Orkestra, Luiz Rayneri pist üzerinde görünce bir Viyana valsi 

çalmağa başladı .• 

ve İngilizcedir. 
Eğer dük dö Yindsor b\1 

gitmemiş olsaydı. Bu fiıısıiJI 
Bu Viyana valsi, yıldızın hatıras.nda maziyi tamamiyle canlan- riste nazarı dikkati cel 

dırmış olsa gerektir. Çünkü Luiz Raynerin Viyanada meşhur tiyat-
.. 1 • • .. .. . •. • yoktu. Cünkü film sineına 

ro profesor erm:len Luız Dumonun kapısını vurduğu guniın uzerın- t . • d h" . . . aı nazarın an ıç te mu 
den 12 sene geçmıştır. O vakıt yıldız 16 yaşında idi. Ve san'atına f"l 1 T k "k aıc 

1 b. ba-l 1 k h" d" d L . ı m sayı maz. c nı 
çı gın ır g ı ı ısse ıyor u. uız Rayner o zaman.dan bahse- t - fi · h ll"d" 

er en şu soz erı aıma te rar e er.: p· 1 b" f"l d ıı d k ·· 1 · d · k d 1 ogra ar orta a ı ır. 

G
.• 

1 
• 

1 
.ı b" . . . . ğ ıgma yon ır ı m c 

- uze san at an;.ıan ırısını yapmak ıçin u raşıp duruyor- . d . k d .. . . . sınema per esıne a ıe c .. 
dum .• O vakıt belkı resme, yahut pıyanoya veya edebiyata başlaya- . "d" B f"l d 
b·ı· d" F k b 1 . • . ro pıycsı ır. u ı m e 

ı ır ım. a at bu şu e ere gırecek bırısinin çok çalışması, uzun 1 k k .l w• d kot 
1 b

. 'k . . . . . . ar sı sı ... egışmez, e 
sene er ır çıra bk devresı gcçırmesı tazımgclır. Halbukı benım u- h ld ğ"ld" F kit ~ 

1 b k
l - h .. 

1
.. k 

0 
. • . mu teşem e 1 ır. a y 

zun sene er e emege ta ammu um yo tu. nun ıçın tıyatroyu 1 d k urll'· V 
"h · B · L · n·· k b" d b" ~ . . k er uzun uza ıya onuş ~ 

tercı ettım. enı uız umonun me te ın e ır katıbenın arşısı- • h f"l . 1 p· aıyoıt ~ . . . . . · mıza ı mı o an ıgm 
na çıkardılar. O kadar heyecanlı ıdım kı ne istediğımı bir türlü söy ·ı . b"" .. . l"kl ·-1- ""-" . . . . . . . gı cenın utun ınce ı enı- ,_,, 
leyemedım .. Nıhayct mektebe ıdaır ızahatı havı bır broşür istedım k 1. 1 d" 1 -c" . . .. .. . c ıme oyun arını ın e ... 
ve adrcsımı bıraktım. Fakat katı be bu sırada uzun uzadıya yuzumiı k"" d"" T k b" k 1. e ile~ 
t 1 ·ı d" d y·· ·· .. "f d • h • . . 'k un ur. e ır e ım et ;:ı: e ıyor u. uzumun ı a esı oşuna gıttı. Benden dıre töre d k 1 b"l k . · ı~ 
bah • B" k ·· b . k . 1 • . en zev a a ı me ıçın 

settı. ır aç gun sonra enı me tep mualhm erı önünde hır . b" i .1. "b" b.l ek 
k w • .ı ·1 b" . . ed"} yı ır ngı iZ gı l ı ID .:..J~ 

manzume o umaga ıuavet cttı er, sonra ır dansetmemı ıst ı er... D""k d"" v· d bu fİJP"': 
B .. >. • d"kl . • S 1 . d b" . u o ın sora J utun ıste ı erını yaptım.. onra mua lımler en ınsi bana sordu· d f . b gUSC • ~ · e a seyretıren se ep ~.J. 

- Ç?k ~üzcl matmazel.. Şimdiye kadar nerelerde oynadınız?. lizce söyliyen ve uzun uııJ11 d 
- Hıç hır yerde... şan aktörleri dinlemek b•stC 
-Rica ederim matmazel, yalan söylemeyiniz, bizim istihbarat sa gerektir. 

vasıtalanmız vardır. Oynadığınız yerleri tahkik edebilirim. J 
- Yemin ederim efendim, ilk defa sizin önünüzde şiir okuyo- flllı .-.. .-.. .-.. .-.. --g • 

~---rum .. 
O vakit bizzat Luiz Dümon ayağa kalktı ve bana ''sizin çok bü

yük bir istidadınız var, matmazel,, dedi. 
Bu vak'adan sonra Luiz, Dümon tiyatrosuna iki sene müddetle 

kabul edildi. Kısa bir zaman zarfında 1bsen, Vasserman, Pirandello 
gibi büyük muharrirleri oynadım .. 

Bu müddet içerisinde kendisini bir kaç defa Amerikadan ça
ğırdılar. Fakat o bu teklifleri reddetti.. Çünkü dünyada ôüyük 
Eiyaset adamlarından birisini gizli gizli seviyor, bu adamın oturdu
ğu şehirden ayrılmak istemiyordu. Fakat bu adam bir müddet sonra 
öldürüldü. (Bu diplomatın meşhur Dolfüs olması muhtemeldir.) 
Luiz Rayner 'kendisine yapılan teklifi kabul etti ve Holivuda gitti. 

:Viyanalı gen~ kız Holivutta beş sene kaldı .. Bu müd::let zar
( Devamı 14 üncüde), 

u·ç silahşörlel' 
IKDtabl 

ınazaıroand' 
Okuyucularunaı 

matbaamıza ugraf" 
alabilirler J 

~ffjR 
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' 

ı· , 
>~rıt' - ltanapeyl annem böyle 
~u StJrdı ""'! ~r ~ • n ~anlmlıı C\ lcnlneeye 

~Ylc kalacak,, diyor. 

zıatı akat var 
ti<ttj aııc bekçisine, bir kabaha\ 
~ h c Yakaladığı için, düşman 
: ayıaz, adamcağıza ya'lclaş. 

'13 k lı.~ e çi baba, saat kaçl' • 
dcıı 1c ırıcağız yeleğinin cebi:ı. 
aı1nj Ocaınaa bir zincire bağlı sa

Çıltrıp baktı. ....... o . 
lia na yirmi var .• 

t td/laz koşmağa başladı ve ba-

' Sa ~a}'ıll\. at onda gel de canına oku-

13,lt : 
41tıa çı kıtdı ve terbiyesizi kova. 
ttı·ll haşladı. Bir müddet böyle 
~la er. Bir aralık bekçiyi bir ar. 

\ı Önledi· ....... li . 
totıı· ayr.cıa yahu? Ne diye bu 

gıı k l l3e1t • ova ıyorsun?. 
, ~1 nefes neiese: 
~ • S aaıı kovalamam, de.di. Ba. 
a~ aat onda gel de canına oku
~ lll •• dedi. 

tltad ...._ 
1 

aşı saate baktı: 
~t /c acele ediyorsun öyle ise? 

aha ona çeyrek var • 

Atııl<a 
htı taarruz .•• 

@ 
( 

leelçlka 
fo~rasa 

Amerikalı, Brükseli gezerken, 
,.~mdald Belçikalıya: 

- Amerikada, dedi, 40 katlı bİı 
binayı biz, bir ay içinde inşa ede
riz .. 

Brükselli güldü: 
- O da bir ıey mir. 
- Siz kaç günde yaparsınız? .. 
- Ben bir sabah işime gider-

ken bir binanın temeli atıldığım 

görmüıtüm. Ertesi günü öğle Ü· 

zeri oradan geçerken içindeki ki· 
:-acıların üç aydır kiralarını ver· 
mediklerl için polis marifetiyle 
kovulduklarını gör.düm. 

- Yanlı' geldiniz. Tayyare is
tasyonu Ud kilometre ötede •• 

- Fransız karikatürU -

O e DR 

- Dii5üncliim baba, bahriyeli ol. 
mayı kabul ediyorum, 

- Fransız karikaturU -

Hikmeti var 
- Beş altı bayan oturmuşlark 

Fakat bir tek kelime bile söyle
miyorlardı. 

- Garip şey! .. Hep dilsiz miy-
diler, bu bayanlac?. 

- Hayır. 

- Böyle ıey olmaz! .. 
- Neden olmasın? Bir 

"içinizae en yaşlm kimdir?.,, diye 
sormak kabalığını göıtermiıti de .• 

Timarhaneyi geziyordu. Hasta
lardan bidnin mektup yazdığını 1 
görerek sordu: 

- Ne yapıyorsunuz?. 
- Mektup yazıyorum. 
- Kime?. 
- Kime olacak, kendime!. 
Alay için suallerine devam etti: 
- Kendine ne yazıyorsun?. v 

N b·ı · b ? y k - ... İşte doktor. Duydu~ ra. - e ı eyım en arın me -
.. ~ ;h:ıbızlıklar bunlar-

tğ~bu posta~an alınca o.f.!rcnecc· - Tuhaf. Bende olduğu glbl. 
ım.. ~ı 1 in .E, bu rahatsızlıkların l:CS"'"-- ç 

- Xereclen geliyorsun~ Ba~mda 

konfcttl nr. 
- O konfettl değil, yeni ıapkam. 

ır a un 
Fuad bir mirasa konmuştu. 

Vergileri falan çıktıktan sonra 
ayın 7 inci günü 7777 lira 77 ku
ruştan ibaret parayı eline saydı. 
lar .Bu kadar 7 lerin bir araya 
gelmesinde elbet bir hikmet ol. 
mak gerekti .. Fuad fırsatı kaçır. 

mak istemiyerek hemen Bakırkö
yüne koştu ve at yanşları için bir 
bahsi müşterek bileti aldı: 

- Fakat atın numarası 7 ol· 
sun ..• 

Kimbilir ne kadar kazanacaktr .. 
~ük bir ümitle bekledi ve biraz 
sonra neticeyi öğrendi: 

7 numaralı at 7 inci gclmi~ti 1. 

no Haç kollanıyonunuz? 

ı.=eırlh Dz 
Boğazına düşkün adamcağıza, 

uzun süren bir hastalık ve perhiz
den sonra hasta bakıc[ ufacık bir 
fincan içerisinde çorba ~etirmişti. 
Hasta bunu içti. Sonra: 

- Canım sıkılıyor, dedi.. Fakat 
yemek istedim bunu getiı:idiniz •.. 
Okumak istesem, sanmm ki bir 
posta pulu getireceksiniz. 

M a ksa da g e D 
Delikanlı - Hayatım~ sizden 

başka kimseyi sevmedim. 
Genç kız - Ne malum! . • 
Delikanlı - Siz hayatımın ışı· 

ğısıruz l 
Genç kız - Cümleyi gazetele· 

rin roman tefrikalarından mı ez
berlediniz?. 

Delikanlı - Aşkınız olmadan 
ben ya~ayamam 1 

Genç kız - Mübaliğa ediyor· 
sunuz!. 

Delikanlı - Sizi ne kadar sev
diğimi ifade etmek için kelime bu
lamıyorum. 

Genç kız: - Orijinal bir şeyler 
söylemeğe neden teşebbüs etmi· 
yorsunuz?. 

Delikanlı - Benimle evlenir 
... ' mısınız .• 
Genç kız - Ha! Şimdi konuş· 

mağa başlayabiliriz 1. 

H ed iye 
- Yeğenime geçen sene elli li

ra hediye göndermiştim. 

- Sevindi mi?. 
- Sevinmez olur mu? Bana te-

şekkür için kelime bulamadı. 
- Bu sene ne hediye verdin?. 
- Teşekk1ice kelime bulabilsir. 

diye küçük bir l flılat 1. 

T ebdDOhava 
Kadın - Doktor beni mua'91'c 

etti ve hava değiştirmeğe ihtiya
cım olduğunu 6öyledi. 

;~ Taıcııe ~ urdunıı <lerlıal telg raf çek. Ahmet mutlaka ha!!ta ola. 
11 ttcicrk.i mektubunda ııara l stcmcmi:;. 

Erkek - Mesele yok öyle ise .•. 
Hava lodostan, poyraza çevirdi. 

9 

ispanyadan kaçanların Fransa ya iltica cat!rktn grçcccklcri Pirene aağlartntlaki brı ~? "Sııtlman geçi· 
di,. diye maruftllr. Şarlmandan başka, tarilıte birçol~ kumandanlar, nıcscl4 Anibal, dalza sonra NsPtNJ.On 
buradan &epnişlcrdir. 

Amcrikada, çok yilksckten uran tayyaıclerde yol
cular ralıal ne/es alabilmek için bu mnlarına bir ô· 
lct takmaya başlamışlardır. llava ta bakasından yır 

kardaki stratosfer fabakasrnda tene/ /üs teminine malı· ' 
sııs olan bu illet, 7000 metre gibi, stratosf erden 300 
metre aşağı bir tabakadan geçer km de tayyarelerde 
yolmların kolayca ncf es abıalarına yaramaktadır. 

·- 1 

•\ 

Gresi Fild 
nasıl 

Güzelleşiyor 
Adamın, eline alıp 

lılr oyuncak gibi oyna. 

dı'rı bu kadın me~hnr 
sinema artlsU Gresi 
•1ld'clir. Fakat kendi!;) 
bu 'azlycttcn şlkiyetçi 
<ll'ğlldir Ye ağzını aç
ması lmdad çağmnak
t an 7Jyadc se,inclnl I· 
frıle irindir. Çünkü bu 

ze\'k \'ermektedir hem 
ele ,-ücudunu gUttlleı., 

tlnneı-c ·nnyacaktar. 



Kalbimi im r_, 
diğir1 ıi bilnıiyo·runı !. 

George, acaba dUrUst ınU!!lılilS 

1 
Yazan ı 

Jean Prevost 
Çev i ren 

Suat Derviş 

Kaptan Nokson yanaklarnndan 
<SptU. Ona tıir daha böyle bir ~eye 

mUsaade etmemeliyim. 

M Temmuz 

18 EylM ,rt 
Be, gUn çok Uzilldilm, tekst ~-ı: 

emniyet h.l.asediyorum. Bu k• 
rakibcm. •• (Heyhat! ••• Beniın ~ 
raldbem,, olmuı mukaddC ~ 
Londradan (itmiş galiba! ... GcO ,'. 
bana ağabeyimin çok bUyill< ; 
servetinden bahsetti. Ona ebe 

nimin bıraktığı mirasa dair ,s;I:' 
maırımat veremedim. Bu i,1ere bt' 
nim aklım ermez ki. George f 
çok seviyor. Bana at olan her 
onu alakadar ediyor. 

9, Ağu to 1822 

SeyahatimWn ilk kısım bitti. 
Şimdi Nuvelyork'da bulunuyoruz. 
B!.ıl lngiltereye götürecek gemiyi 
Rebccca halımı, tek ba~ma S'Cçmek 
istiyor. Hala, rıhtnnda mUno.sebet
siz insanlara tesadilf edildiğini söy
llyerck, daima beni zenci hizmetçi. 
miz Melpomene'lc yalnız bırakıyor. 

lZ Ai;u to 
"Andromcde isminde Uç yelkenli 

bir gemideyiz. Bu İngiliz gemisini 
halam buldu. Kaptan Nokson, Lon. 
dralı büyük bir gemi tUccnrmm oğ
luymuıı. Bu gemi de babn.sma ait
tir. Rcbecca halama ona takdim e.. 
dlllp edllmiyeceğimi sordum. 

Hnlam gayet ciddi bir sesle: 
"Sevgili yeğenim, dedi, öksüz knl· 
dığnıızdanberl, her oe}inizle ben 
meısgulilm. Ahlakınız ve kalblıiiz 
bana tevdi edilmiştir. Ağabeyiniz 
ve benim yeğenim olan Samuele sL 
zi mıı.ııen ye maddeten hiç örselen
memiş bir hnlde teslim etmek mec 
buriyctindeyim. Bunun için size kar 
ı;ı biraz sert ve fazla ciddi olmak 
mecburiyetindeyim. Fakat hiç şllp. 
hesiz ki kaptan Nokson sofrasında 
oturmanız lçl.n site rica edecektir. 
Onun Adabı muaşerete bihakkln 
\ilkıf olan genç bir centlmen oldu· 
funu ı:?ördüm.,. 

lQ Af".tl tos 

Gevı! sa~hleyin hareket etil. 
Kaptç Nok;,n blıo rUzg4rm mU. 
ııait estiil.n1 söyledi. Halam onun 
\lnluna ııireıock, güvertede dolaştı. 
:Kaptan cok gUzel. Fakat bunu hnlıı.
ma söylemeğe cesaretim yok 

15A1ustos 

BugUn, mutfakta, bır Jtabannt ~
!emiş bulunan bir tayfa kırbaçla 
döğUlUyordu. Çok rica ettiğim için. 
do ucunda aivri madenler bulu -
nan kırbaç yerine düğümlil ka:rııs 

§cridlerle onu döğdllrdil. 
Kaptan Nokaon kıımo.raınıza ge. 

!erek merhametimden dolayı .beni 
tebrik etti. Ziyareti balamı da ben
den a.z memnun etmedJ. Kendisi u
zun boylu, iri vUcuUu çok esmer ve 
çok güzel bir adam! 

Knmaradan çıkarken eşyalarımı. 
zı i~i bağlamamızı söyledi. Baro -
metre epey fırtınalı bir hava gös. 
tcrlyormuş. 

1'7 Ağu tos 

deki gezinWerlne başladı. Kaptan 
Noksan bize mösyö Hott ismindeki 
ikinci kaptanı tanıştırdı. Bu, kır -
mızı favorileri olan 40 y8.§mda bir 
ndam. Kaptan Noksondan daha yae. 
lı ve ondan daha ağır bir in.san. Ha
lam akşam yemeğinden sonra kap. 
tanlarla birlikte güvertede dolao -
mamw kabul etti. Kaptan Nokson 
halama: "Mösyö Hatt benden yaş
lıdır, dedi. Bunun için gez.inlileri • 
mlzde anıda bir onun kolunu da ka· 
bul lQtiunda bulunmanızı rica ede. 
rlm.,, 

Çok §ÜkUr, mösyö Hatt'a ka111 
gösterilen bu nezaketten dolayı, an• 
lattığı deajz hikflyclerinl dinleme
ği çok sevdiğim kaptan Nokson'un 
kolunda bulunuyorum 

21 Ağustos 

Bu aa.bııh halam bana'' Kaptan 
hakikaten çok asil bir denlıci, de. 
di, Blnız ne~eli ama, bu bir kusur 
değil. İnsanlar hakkında yanlı& fi
kir vermekte istical etmemeli. Biz 
Amerikalılar İngilizleri hiç beğen • 
meyiz. Onlar hakkında çok fena 
ıseyler dUeünürUz. Şimdi kendi ken
dlme soruyorum: "Onlar hakkında 
dil§UndUğUmUz bUtün kölll eeyler 
acaba yerinde mi?,, 

Sonrn içini çekerek: ·~u cenUl• 
menin istlkballnden korkuyorum, 
dedi. Hıısatta do.ha ciddi olmaeı liı. 

znn . ., 

Hemen: 

- Evet, dedim, mösyö Nokzon 
babaıımın yazıhanesinde kalıp ge -
mileıi işletmek işiyle meııgul olma. 
lı. Denizi artık terkctmeli. Karada 
kalmalı ve e\•lenmell. 

( 

Halam: . 

- Evet ama, dedi, o lanleltayin 
bir izdivaçla mes'ut olacak bir in -
san değildir. Ona ba§ka §ey liızım-

Bunu söylerken yil:r:U kızardı. 

Ben halamın yUzUnUn kızardığını 

yedi yaşımdanberi hiç görmemiş • 
Um. Öyle hatırlıyorum ki o zaman 
da yine bir evlenme sözü üzerine 
böyle kızarmıştı. 
Akşam gUvertcde mulad gezin

timizi yaptık. Hava çok güzeldi. 
Rüzgar durmu:ıtu. Denizle gök kı. 
rı!ıksızdı. Ye çizgisiz, hudutsuz 
ycrleıımi§lerdl. 

Kaptan Noksonun kulağıma: 

''RUzgirm böyle dunıp, geminin 
gecllane.sinden hiç sinirlenmiyorum, 

Barometre çok doğru göstcrm~. dedi. Gemlnıin içinde Londmnm 
Müthi' bir fırtına geçirdik. Halam bUtun gUzellikleıindcn ve eğlence
çok rahatsız oldu. Ben de ona o- leıinden iyi ohın bir şey var! .. ,, 
nun her zaman bana söylediği söz· Yanaklarımın yandığını hisset -
Jeti tekra lndrm: Ynni, ailemize, tim. Acaba ben de halam gibi kızar 
Ifıyık bir vakar göstennesi lazrm • mış mıydım? 
.. eldi;;inl ve ıstıraba mütehammll ve 
.. b 1ate tam bu sırada halam onun 
ölüm fikrine alıeık olmanın bir ruh 
ualeti olduğunu tekrarlayıp dur -
dum: halam bu sözlerime yalnız L 
niltilerle cevab veriyordu. Zavallı 
halam Mclponine gelince bUsbUtnn 

harab bir haldeydi . . 

kolunu tuttu ve: 

"- Kaptan, size ruhunuzdan 
bahsetmek isterim,, diyerek onun 
kolunda yanımızdan uzaklaştı. Ben 
ikinci knptan Hntt'la kaldım. Ve 

doğrı,ısu buna mUteessif oldum .. Mös 
yö H!ltt'da bunun farkına vardı, 

onlardan uzaklaştığımız zaman kı • 
sık bir sesle acele, acele ııu sözleri 
söyledi: "Kaptnn Nokson sizi sevi
yor. Fakat görüyorum. Sevgisi mu. 

Omuzlarımı silktim ve: 

- Bana ne! dedim. 

Bu aıra onlarla karıııla§mıe oldu
ğumuz için a~tuk, Ve kaptan hala. 
mı bırakarak benim koluma girdi. 
Fakat çok müteheyyiçtim. Onunla 
konuşamadım. O bana dilrbünl'! zlih 
renin b:ıtJşmı seyrettirdi. 

2'? Ağustl-9 ' 

vcrteye kendi kendime çıktığımı is

temiyordu. Fakat, o, uyudu. Ben 
kaçtmı. 

Beni seviyor. Beni sevdiğini ba· 
na kendisi söyledi, 

!?5 Ağu tos 

Gilne§te çok dolaşbğı için bugün 
halamın burnu kanadı. Y~mı ve 
cinsiyetini adeta unutarak bu men 
dili bir hatıra olııun diye kaptan 
Nokeona vermek istedi. Fakat, o, 
bayle bir batıranm daima kendini 
mütee.sslr edeceğini söyliyerek men 
cUU kabul etmed.L Halam mendili 
Melpomen'e verdi, hizmetçi onu yı. 
kıyacak. 

Bu mendilin üzerinde yaptığı fe
na tesiri izale etmek için, kaptan 
Nokson'a. yanaklarımdan öpmeğe 

yine müsaade verdim. Fakat bu so 
nuncu olacnk. 

1 .Eyliıl 
Ona kendimi öpturmemeğe karar 

ve,rdiğimi wylcdim. Bu sözümü du
yunca Ust üste beni dört kere öp. 
til. Fakat sonra yaoh gözlerle af
Sımı rica etli. A~kı ve limlt.ıılzliği 
onu birdenbire deliye çevlrmişmiş! .. 
Kendialnt affettiğimi anlamak için 
beni bir kere daha öpmesini iııte

di. Buna mü.so.ade ettim. Barı~tık. 

2 EyJOI 
Melpomene'ln bir tayfa ile öpÜ§. 

tuğünU gôrdilm. Heyhat, bu suçlu 
mahluku nzarlaınağa kendimde hak 
bülmadım. Zavallı ihtiyar halam bi
le kaptan Nokson'u aevdiğlni aak
lryamıyor. KilçUklllğUmde onun 
hiddeti pek mUthlşU. Hakikati öğ. 
rendiği zaman ne yapacak? 

Kaptan bana lrlandantn cenubun
da olduğumuzu söyledi •. 

5 Eylfıl 
. ( 

Kara görUndil. Ingilterenln ce
nubundayız. Kaptan bana: "Üç gün 
11onra 6izl Qabamla tanrşlrrabilece· 
ğlmi ve sizinle evlenmek iaudiğimi 
halanıza söyllyebileceği.ml iiınld .e • 
diyorum.,, dedi. Bu sözleri çok ya
vaş sesle kulağıma fısıldarken, ku
lağımı öptu. 

6 Eyliıl 

On bir gUn lçlnde beni hakikaten 
sevmesine imkAn var mı? Bu ak -
şam onun elimi, hatta bileğimi öp. 
mcsinc nasıl müsaade ettim? Eğer 

17 Eylftl -..,\ 
Babasını g~rdllm v(! tslırııb ( 

k nsJ 
yorum. lhtiynr centlmen ço ~ 

ti, fakat bir ıseydcn cekinil 0r 

bir hali vardı. 

27 Eyll'ıl dJJ 
Geçen gUn, artık nl,şanlon ~ 

bileceğim, kaptan Nokson, bil {il~ 
beni Tııyrnis Uzerinde bir geı ııs-.. 
davet etti. Başka sandallard3 ,.\J' 

·uı:ı ()<> ka kadınlar vardı. George t!.I 
nı da baktığını gördüm. He)'lı' ut 
Neden böyle yaptı! .. İlk aşkt ~ p 
dığım nişanlımın acaba ~on no 
olamıyacak mıyım?, 

{' \ 
28 EyliU _ -alt~ 
Melpomen'e göre pek ) Çf' 

olan genç bir adam, onu buld:~!P • 
virerck benim hakkımda ken 

• '!! 
den malQmat almak ıstellll .. · doll 

Hep evimizin etrafında ta 
'in dolaşmış! Abdal Me!poınene Jf)' 

hussuta ona lilzumundnn faz.l~u)-c' 
lWxıat vermiş olmasından kor ~' 
rum. Herhalde bu delikanlı pl"' 
sokakta rasgclmiş olan bir zil 
dir. ,:t>' 

Ben tuvalet değlştirlriın 1~ 
k k• 

kalbimi değiştiremem. Te """ 
\-ardır. Onu, vereceğim insana 

mlşim. 

28 E ylQl rst 
Bugün George eve geldi. Bt ~ ~ 

•• tU ' çay içtik. Dir ara beni 0 P 61' 
kinci kanunda cvleneceğintlı1 6 ~ 
lcdi. Halamla da uzun uzadı)·a 
nuşup gülliştUlcr. si\prl 

o gittikten aonra geçen çJ 
genç zlippe evin önUnden geÇtLo c4' 
iyi giyinmiş bir adam. Fn~.nt ;u,.at 
retklı.r, ne do kUstah goril k ı~t· 
YUzU hakikaten çok güzel, pe ıcJ!l 

d 
n. 

lı ve pek soluk. Herhal c, or. ~ 
hir kız olduğumu bilmiyor. . 1 <f 

.. - enınesın bunu yava~ yavaş, ogr . et• 

beni seviyorsa ve benim kendisini 
Yine bugün hiç rUzgll.r esmedi. sevdiğimi istiyorsa bu madalyon hi. 

Kaptan denize bir sandal indirdi. kflyeslni öğrenmek hakkımdır. 
Kendisi, z11bitleri ve gemiden iki 

Sahile gitgide yaklaşıyonız. lla· 
lamı çok se,1yorum. Beni kamara. 
sına çağırttı. Yatağının Ualüne o
turttu. Ve bana: "Bn genç kaptan 
ikimiz arasında tereddild edib du
ruyor, dedi. Ondan dnha yaşlıyım. 
Saçma hayaller yapmıyorum. Beni 
radece yüksek ruhum, parlak fikir
lerim, zekam ve inceliğim için ae. 
viyor. Bunlar ihtiyarlamıyan l,jey -
!erdir. Biç şUphcsiz ki ben onu mes 

fazla meyus olmamasını tcıni11 
meli. 

)"olcu deniz banyosu yaptılar. Ta
bii onlar denize girdikleri vakit biz 
kadınlar kamnralarımıza kapandık. 

Ben bir ara yanlışlıkla kaJ'J"ara -
mm penceresine yaklnştqn. Onun 
başını ve omuzlarını gördüm. O bn. 

nn, Yunan illi.hları kadar gUzel gö
rlindü. Kendi kendime çok kızdım. 

Akşam kaptan bizi sofrasına da. 
vet etti. Rebecca halamı soluna, 
beni sağına oturttu. Melponine bir 
balık ezmesi gelirmiııtl. Kaptan çok 
beğendi. Bu, hahımı sevindirdi: 

26 Ağu~to~ 

Bana her şeyi söyledi. Halbuki 
ben ondan şUpheleniyorum. Fakat 
şimdi bu Za\·allı, büyUk ve yaralı 

l<albin benim için yaradılmış oldu-
ğunu hissediyorum. Onunla nişan
lanmış olan bu kadın ona nasıl i· 
hanel edebilmiş! Şüphesiz o bir 
fngiliz kadınıymı!j. Fakat ne alçnk. 
lık !. Onun nekadar iyi blr adam 
ulduğunu hissediyorum. Bu hikil.ye. 
\'i bana anlatırken tercddüd erliyor, 
'\detii sıkıhvordu. V Pfnsız ııiııan lı

- GörUrorum kaptanım, dedi ırnı benim kanıımda itham etmek
Siz aile zevki tndınak iı;Uı yaradı!- •en dolayı muhakkak bir vicdan a-
mı§Slntz! 

Kaptan: 

"<ıbı duyu,·ordıı. Ona bu mndalvo 
"lU ı:-örmek 1 tt'diğimi söyledim· 
' 'On•ı ~"nlze nttım,, diye ce,·nr 
••t>rdi: "NedPn bunu ~·aptmız ': .. dl 

- Hiç şliplıeslz rrıadam, diyerek ··c ııord•ıM. "Riz "'<>Mivc girrıı;;ımı" 
ona doğru eğildi. Fakat masnn•n _,,.,.,.," o"u t11 .. n·oril11nm: !.. rıııım 

altından elimi tuttu ve sıktı. Ben '""'il c.., 1ıl\ t<ıflı h1r Ah"nk nlmıc;tı· 

de onun elini sıktım. Onun cleniz
t.Jeki halini halırlıynrnk kızardım, 

"() ,,.., .,,. "l kı>n •Hcoj.,I hiç tıırnt<>>n1\"(l• 

" " I" •mı ?.nrı n"-th·o··"'•ıııı . B.,,.,.'l bir 
'·<>d•ıı ... vn.,,.;,.,.,. .. w'nıl tıı .. .,,..:ı;vor • 

J{aptan çok iyi bir adam! hala. .ı .. m. l'ft ı•nıkl riz bu zannımı l!'k
mın sözilnU eE>rhetmek istemedi. 

ud edebilirim. SO Eylfıl 1,otf(~ Fakat ben iyice dilşUndUm. Sizin Yeni amazon elbisemi g ·,d•~ 
benim iı;in bana kendimden kıymet- atla dolaşmağa çıktım. Gcn'ı: ~t;t' 
li geldiğinizi anladım. Sizin onu beni takip etti. Siyah atı çok . l)fl • 

sevdiğiniz görü;yorum. Eğer siz bet- dl. Yanımdan geçerken. sanki 
1 

1"' 
baht olursanız, ben kendimi bun •

1 
me geçtiği için özür diler gib 

dan mcs·~1 adde~cc~ğim, . ka?.~n na 1japkasmı çıkardı. 
0 

gc!'.' 
Ceorge Nol:son ustUndekı butUn Georgc yine çaya geldi. Otı et • 
haklarımı rızamla size devrcdiyo - süvariden bahsettim. pek bid

3 

rum. lendi. 

8 J:yliıl 

Nişanlım mUtereddld glkUnUyor. 
Bana ihanet gören aşkından bah -
ııclti ve bu kadından UrktüğünU 

"'öylcdi. Ona: 
- Sizin yanınızdayken ben hiç

bir şe)·den korkmam George! 
Diye eevab verdim. 
_ Hiç şUphcsiz, dedi, faknl ne 

ıfo olsa Londrada niş:ınlnndığtmn:ı 
ıı:ın f'tmedcn evvel, onun ne oldu. 
llu hakkında bir tahkikat yapmak
ı:ğım daha iyi olur. Bum•n irin ni
<J:ınlandı~'1mızı birka!: zUn saklanz. 

n ı~yıiıl 

l Clrlndtesrln O'' 
Genç süvariyle konuştum· "(' et 

oimdlden Umitsizllğe dilştirtl'\cı; ri'' 
saret edcmf"dim. Parkta atlB et ' 
şıyordum. Onu gördilın. I3tlrdi· ı;j• 
do~rudan doğruya selfun ve: rttl: ııı 
şımı çevirdim. Bent t..'lkiP ettl..., 

• d bi!IS A 
atının nynk seslerın en ·hti.'11 
Birden yanıma geldi. Gayrli er'· 

_ S!zc. bu mU~aadeyi klrtı ' 
diye bağırdım. 

~ 
Gülerek: ctııı' 
- Dilşen eldiveniniz! iade 

müsaadesini mi? dedi. d ' l· 
!\:endi teıtuııma kendim 

0 
,.,.,i 91 

d·vctıı>·· 
dilm. Teııekl:ür ederek el 1 eti 

1 dım. Bana kendisini tıı!tdirtl 
Onu sc,•iyorum. Fakat mükedde- Sonra: ·reuıtr;e 

Kaptan Nokson beni deniz tutma
dığını görerek memnun oldu. O da
kikadan itibaren b:ına ka111 daha 
büyUk s:ıygı gösterdi. Kcndisile bir. 
likte öğle ve akşam yemeğini ye -
dik. Çok narikti. Bana içinde çok 
bilyUk cesaretler gösterdiği bir sU. 
rü deniz hiknycleri anlattı. Bana 
öyle geliyor ki, tcvnzuundan dolayı, 

kabelesiz kalmıyor . ., Fakat acııl düeüncesini anlamam i-
~•b e•tin'z.,, 

rim. 1 - Bu akşam Kean'ı seY otC' 

rridecek misiniz? diye sordu. 
- Sizi anlamıyorum. mösyö, de- çin de benim elimi sıl.:tı. 

di. l\aptMla benim nromda hiçbir 
yalnız benim yanımda, bunlnrd:ın zaman böyle sözler geçmedi. 
b:ıhscdlror. Başkaları varken bu - Dikkat etmediniz mi? Artık 

aevsua ehemmiyet vcrmi)or. madalyonu takmıyor. 
- Ne maadlyonu? 

19 Afu toa - Eh mmiyetli bir mn'1nt ·on de· 
ğil. içinde nişanlısının resmi Lulu. 

Hava sakinleşti. Halam gUvcrte- nan madalyon! 

Halam mlde"'"l bozmuştu. Istı • 
rnbına karııı ht?mC'n hemen hiç 
ml'rhanıet duymadıtnn için onrn 
pek vicdan azabı Çl'ktim. :Fakat bu 
acıları C:a çay çııbucnlt kcs~l. c:ı. 

fnadetim o kadar b~yük ki!. . 
Dnhn halama lıun<lnn bııhsedcıne. 

lim. 

Oç g·indür ı .. h .... r T"'lı .. ftı\ An-

1romcdi açık dcnizlcı ~c 
lcr!iyo::-. 

s:.lro.llc i-

1 rı Cyt:ıı toyu oynuyor. ısrrııe1'. 11: 

lş:e Taymlsl. .. 20 gün deniz üze. ı - Ço~ isterdim onu ı: \"ıııntı 11 

rinde neler düşündünı; nf"lcr ta - ma, dedım, iki kadınız. 
1:ıavyfü ettim! Nekadnr sevdim ve 1 yatroya gidemiyoruz. 1<8rc1ı ' 
ıst~rob çektim! Yirml dokuz siln l Gülümsedi, §apkasrnı C:~ı 1 

1 

değil, ıı:.tnki srncler geçti! Kim bilir itf"mcn ~·anımdan uuı.k.la.6 · 
Londradn onu neı:ok kalınlar sara- 1 Şövalve Abenrombic imi~· Jcsl) 

ı • - rt unıl.\r• 
ca!t? (Dc,·anıı 2., ~la c 
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-~JVelefl®wgr~2 
~yfel 
50 nci 

kulesinin 
yıldönümü 

VA Z 4 iV: L. Buse '1 35 Yllmı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman nyyahı 

Sünnet olan çocuklar bir müddet gözlerini 
.<ulenin inşasında 7 bin ton demir 15 bin 
parça halinde kullanıldı ve bu parçalar 
2,5 milyon c1Yatayla birbirine raptedildi 

kapıyarak güneşe bakmazlar 
-75-

Ondan sonra (Balum) un kulübe
. ı ı çıkıp gitmemesi ve köyün başı

na felaket ıetirmemesi için onun i· 
çerisinde bulunduiu kulübe iyice 
örtülüp kapatdU' ve bu kulübenin 
içinde çocuklar sünnet edihr.eye 

ba31ar. 
Sünnet esnasında pyet çocuklar

dan biri ölecek olursa Balumun do
muz yerine ~ yedifine itikat 
olunur! Sünnet ameliyesi bittikten 
sonra da sünnet olan çocuklar yara· 
lan iyi oluncaya kadar bu kulübe
lerde kalU'lar. Nihayet, tekrar do
muzlar kurban edilerek çocuklar bü
yük alaylarla köye getirilirler ve ar· 
tık o andan itibaren onlar da diğer Yeni c ıfode Koltalarm lyla maltsl 11. (Koltalarlll fflbdmea lıarası 
sünnet düiilnlerine iıtirak hakkım mul :ıclclesUr, maanen umuda bara. ' ölWer pllrler. Diler nmuJar 
almıı bulunurlar.. da bir .evi~ ltallcMI vadfeelal 1ır1r.) 

Yeni Ginede (Karezav) adaaln-
da cör.düiüm ıünnet meraaimi da. flütler çalarak Hindiıtancevizi 
ha ıenlı. daha zencindi. •tacından yontulmuı küreklerle 

denize dövmiye bqlıyorlar. 
Sünnet olacak çocuklar evveli Ayni zamanda aahilin kumlan 

lcnizde yıkanıyorlar. Sonra köyün iizcrine, ıelen canavann kuyru • 
bir ucunda hazırlanan buıual ku· tunun izini temsilen yılankavi ıe· 
lübelere cötürülüyorlar ki o andan killer çiziyorlar. 

~ itibaren artık onlan aile veya ak· Nihayet bu merasim ve teırifat 
J'i yapan millınülls Ey/ırin "(soldaki) arWQflarındatı birisilı, yaptılı esnı mtmnuniyctlt rabalarırun cörmeleri memnudur. iizerine cin teırif ediyor ve k6yün 

1ı.!0~~uyor. Ortada/ti, ltult nin btltçisi Triltardır. Bu adam kultnin yapıldılı tarihten itibaren Sünnet çocuklarına, aileleri ye- dıprıaında inp edilen (ruhlar ku-
~lik yapmalttadır. 35 yıldanbni dı bQfbtltçililt vazifesini ıöriiyor. Diler resim Ey/elin ın son me:C dahi cetirmezler. Onlara ye· Ulbesi) ne celiyor. Bütün bunların 

•, rumidir. olan Eyfel sebatınru ve li'lakatmm meli ıünnetçiler, evlerinde ka. yerlilere, sihirbazlar haber veri· 
. 1889 tarihinde, Fransııl Kulenin yapdııı birçok kalem mü· mrufatını gördü. Bu iradeli adam nlarınm eliyle pifirilmit olarak, yorlarl Erteli aabah ıilnnet edile· 
. Sadı Kamo, Paris umu· cadelele(ine sebeb oldu. Gazeteler bütün maddi müşkül~tı yenmiş ve cetiriyorlar. cek, çocuklar bu kulübeden 1at1ı. 

--~hş törenini yap9or lehinde ve aleyhinde çok yazı yaz· düşmanlannm bütün sözlerini ese- Çocukların bu kulübelere nak- rülüyorlar. Çocuklar bu kulübenin 
~ en esaslı ve en ~- dılar. Aleksandr Düma, Lökont dô rile çürütmüş oldu. ledildilderinin ilk ıeceal denbler- bulundufu meydana yaklaıtıklan 

aı.n lnühendis Güstav Eyfel' Lil, · Prodon, Moparan gibi devrin Kulenin açdııırun ellinci yddO- den ıelen (Makarpon) denilen ci· zaman kulübeden kut kıyafetinde 
b.:L~ Eyl~l kulesiydi. . en mümtaz şairleri, romancıları s:ı· nümünü kutlamak için F~sada Din yaklaıtıiı ıihirbular tarafın bir çok ruhlar çift çift uçuprak 
~ben bu kule Paris eelı nat ve ~ namına kulede ~ hazırlıklar yapılıyor. Bu munaııe- ıı11r 'M•...uiyo•. O •aldt yerliler çocuklan brfllıyorlar. Bu kutlar 
~ farikası yerine geçmiı· bir eeY ~iVlift' Tdlni"tdfP b@tle kuleye dair birçok rakamlar 

lidip de lfyfel~ ç~·an durdular. • neşrediliyor. Bu meraklı statistikler ler, gerekse asansörler vasıtasile çı· ı piyer kilisesinin kulesi (132 metre}. 

~ktur... :emse gı~ek Fakat hüktlme~ kararından ca!· d~~ bir parçasını aşağıda görecek· kılır. Harp senelerinde Eyfel kulesi biı 
Eyfelı gormekle musa· madı v~ ~ühen~ıs Eyfel, sanatın sınız: . . . . . 

1

. . Kule ~ ~ dünyanın en Fransız neferi gibi vazife gördü. Ku· 
ır..,_ • _ ve deminn zaten demek olan bu A· Kule ıçın 7,(X'IJ ton demır gıttı. yüksek lbıclesi olarak kalmıı, fakat le 2 ağutsos l914 de harbiye neza· 
~ bahsed~en ~- bidenin inpsma dev:ını etti. ~ule Bu demir 15,~ parça ~inde kul· buıiln bu terefi kaybetmiıtir. Ç~· reti namına işgal edildi. Ve harbiQ 
~ k~eyı yapan mühendi· malt bakımdan da zıyan etmedı .. 1· lanıldı. Ve yenne 2,5 mılyon an· kü bugün Nevyorkta yapılan yük· devamı müddetince hem bir telsiz 
fe bi tabiidir. Güstav Eylet, nanılmıyacak kadar çok kir getirdi. ta ile raptolundu. Kuleyi teşkil eden sek binalardan birisi 310 metre yUk telgraf hem de bir propaganda mer 
--~~ eehrinde doğm~ı. Sergi kapandılı vakit kulenin hası- 15,000 parçasının resimlerini ve &eklilinde bulunmaktadır. Bu su· . ' anıldı 

1918 
d ulh 

... ~s mektebinden dıp- latı 13 milyon frangı geçiyordu. Bu pli.nlarını yapmak için 40 ressam retle yükseklikte Eyfel ikinci kalmış ~~ ola: kull urahh. 
1 

e 
1
s 

~~· mektepten çıkar çık para, yapma masrafının tam iki mühendis iki sene çalıştı. oluyor. Bundan sonra gelen dünya· ı~tı:e~ t:.1n ;rek Fas an~ t~n~ 
~trde çok moda olan de- mislidir. Kule dört cesim ayak üzerine isti- nm başka yüksek Abideleri ıunlar- gı }O ?receı:f . dai ran~ı~ a ~ 

"• i§lerile uğrapağa ba§· 31mart1889 da Gilstav Eyfel ken nat eder. Ayakların temeli yerin al· dU': nna ~ıE f 
1 
e~~e. dr tg~l"ğ~"l· 

~endisin ilk eseri Bor- di eliyle kulesinin tepesine kocaman tında 15 metre derinliğe kadar git· Vafington Dikilitq (169 metre). ~saJ Ye esın en e 1 1 

~ s~~· Eyfel bundan bir Fransız bayralı çekti .. Sekiz gün mitşir. En üst sahanlık, yerden tam Kolonya kilisesinin kuleleri (i59 dı. 
k:..-.-~ ınşaatı . y~pt~. sonra da heyecanlı merasimle kule- 300 metre 65 santimetre yükseklik· metre) , Strazburk kilisesinin çan Harpten sonra Eyfel kulesi bir 
~:tork lımanındaki hum· nin açılma töreni yapıldı. tedir. kulesi (150 metre}, Mısırın büyüle propaganda vasıtası ve J§ıklı ilAnlar 

haı i e başladı (28 klnu· 
' . Bq ay sonra temel· 
Dır sene sonra 57 metre 
Urıan ılk kat gorıinü~ or

i ·elet yavaş ya\ ai 
ttle Parıs semasında 

du. 

Bütün servetini bu İ§e yatırmış Tepeye gerek helezoni merdiven· ehramı (146 metre) Romadaki Sen direği oldu. 

1 Kızıl Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 

havada biribirleriyle dövi1Jmete 
baflıyor, sonra kanatlannı açıp ço
cukları yemek için ü.ıerlerinc hü
cum ediyorlar l Fakat çocukları 
yemiyor, tekrar (ruhlar kulübesi) 
ne dönüyor, oraya kapanıyorlar l. 

tıte bu meraıimi müteakip ıün· 
net olacak çocuklar birer birer de
ııUkenarmda içinde ikiadamın bek 
ledifi bir küçük meydana cötürül 
miye baparuy~lar. Orada ıünnet 

yapacak adam kendisine ne yapıla 
catından haberi olmıyan çocuğu 

arkaa•ndan kollariyle yakalıyor ve 
önünde ne yapıldıitnı cörmemeıi 
için bap bütün kuvvetiyle arka
ya dotru büküyor. 

Çocuk bu nürldet zarfında sün
net ediliver· 

Sünnet edilen }'&rça ise ya ka. 
rıncalar tarafından yenilmek üzere 
biz karınca yuvasının yanına atı
lır, yahut ta yere ıömülüyor l: . 

Karezav yerlileri bu esnada pek 
küçük çoculdan da ıünnet e:liyor
lana .da bu ıünnet hakiki bir ıün
net delildir. Yalnız deriyi aralık 

ediyorlar • 
Bu çoculdarm bakild ıünneti, 

evlendikten ıonra ıünnet düğünü 

olduğu zaman iıter iıtemez ruhlar 
kulübesine cötürülere'k yapıhyor ı. 

Sünnet edilecefi zaman milma· 
naat etmek iıteyen çocukları ise 
hançer ve karcı ile tel:dit edip 
zorla ıünnet ediyorlar. Ayni za· 
manda çocuklara ıünnet edilir e-
dilmez burada ne ceçtiiini bütün 
hayatında biç kimseye söyleme· 
meai için fiddetli tenbihatta bulu
nuluyor! .. 

Malenezyahlann eararencizlik 
merakı bıırada da kendiaini cCS.
termekte l •• 

Sünnet olanlar ıünnetin akebin· 
de yaralarım deııUe cidip den~ 
ıuyuyla yıkamıya mecburdurlar. 

Oradan denize anadan dofma o
larak ciriyor, ve ıonra da kendi· 
lerine avret yerleri 8rtece'k batlaı 
•erinyor. 

Çocuklar bu ballarla avret 
yerlerini örterek tekrar ruhlar 
kulübesine döndükleri zaman ıiln· 
net yapan aihirbu kendilerine me• 
raaim ve Ayinlerin sonuna kadar 
hiç bir kadmla cörÜflnemelerini, 
art k erke.klere küfretmemelerini 
ve küçük kızlarla oynamamalannı 
bildirir. 

Her •llnnet olmut çocuk ruhlar 
kulübeaiyle karp karfıya kurul
muı olan yataklara yatml·yor; 
Çocuklar bu müddet zarfında göz· 
terini kapayarak •e cünq siyau 
cörmemete mecbuıdurlar. 1 

Sünnet çocukları bu yataklarda 
saatlerce cöderi kapalı olarak 
kalırlar, nihayet köpek havlamaaı· 
na beııaiyen bir boru attürWilr, an 
cak o vakit ıünnet çccuklan ıöz· 
terini açarlar ve konuımafa me
zun olurlar t. 

(Devamı Nr) 
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ırlıgan ok, süvarılerin başları üze
rinden geçerek bir çanıura saplandı 

Birinci kısım 
"Birinci saf,13,, 

süvariler, Gündllzalpnt yine bir as_ b!r iddiaya sapmısfır. Atattirk'ün e· nln blrincl clldlndc birinci padi,SDJı 

lan b5ğilrmesine bcnziyen hnykı. lllo kurulan Türk Tarih Korumu Osmıınm babası Ertuğrul \"C oaun 
n3lyle yerlerinden kalkarak etrafa yepyeni bir tezle bu meçhulü aydın- babası Süleyman Şah \'O onun da 
d:ığıldılar. lafmış ve Osmııolr de\lettnin kuru. babası Kayaalp olarak gösterUi3or. 
Şimdi ovada hllmm:ıh bir fnaliyet lu~o, Asya ortııhLrından blitUn J SUleymnu Şnh da Oğuzun Gök

görUlliyor. ~ırt boybnna doğru dünynya ya) ılan killtlirlU Türk ırkı. han ütaleslne rabtolcnuyor. 

g·~ 
23 MART-~ 

:::x: ...... 

\'azan: ~saf rsel 
ı 

Abdülhamid, yukarıda bir vesile !ardan sonra mebuslards' 
kaydettiğimiz gibi, bu risalenin ncg- nasip kelimeyi buldu -ve et' 
rinden 48 gUn sonra kanunu es::ısi,ri zenin bu hususa dair sne ~ 
ilana mecbur oldu. M eli& Mebusan mealde ysuılınasmt S7 re) 
toplandı ve 1293 senesi Rus harbi 51 reyle kabul olundu : 
smısınd& Harnfclin malüm iradesile 
içtimalnrı gayri muayyen bir zama
na talile edildi'. 

Kanunu esası mucibince mlitea
kip intihapta mebus olanların son 
t~rin ipUdaı!mda fçtlmaa: davet c
dilmesl laznngelirken ikinci me1'u
san meclisi ancak 1294 senesin!ıı 

son kfınununda toplanabildi. Evvel
ki meclisin hıızırlndığı intihap ni
zamnamesini hlikQmet kabul ve tas-

'"Aleti idariye oıanW"' 
,.e klfayd hlildcri P~ 
dlr. Eğer bunlar unıuru 91 
o. kcrlyemizi daha ınun,slP 
rette idare etnıI' ola~.ıııl' 
leket bugün itinde bulıııt 
ketll h:ılo düsmczdL,, 

bfr ı 
Mil::nkerelcrde ynlntı 11 

Yerinden kopup mermu taşlar 

llzt"rinde parçalanan muazzam bir 
avizenin §nngırtısı gibi korkunç ve 
bir mahşer çığlığını andrrnn ses, 
ovn.run durgun bava.smı parçnlıya. 

r:ık yrıJun tepelerde nkl.slcr yaptı. 
Kıı.ç zam:ınd:ınbcridir ki O'<a, bo

yunlnrmdal:l yorgun çanlarını ağır 
nğır sallıyarnk geçen takin, bitkin 
kervanlardan, yüzleri gllneşten ka
rarmış paçavralara sarılı birkaç a
cıiret u~ağından başka canlı görme. 
nıi~ti. 

sanki dikkaUi bir .ln.s:ın elile dikilip om tarlhhıe bağlamı tır. 
hnzırlanmıq gibi yeşil sıralar teşkil BugünkU Türk varlı-O dört )1\z 
eden ağaçlar baltnlarla yere seril- çadırlı Kn;t1 sülül inin bir artığı 
di. değil, büyük 'l'ürk alusumın bir te-

Yııluız bütUn tarihlerin mUştere- dile etıncm~ olduğu için bu seferki 
ken \'ardıldan netice, ilk padl.a.b seçlnı de yine eski muvakkat tnll· 
OSmnnı Oğuz han sülileslnc bağla- m:ıtla. yapılmıstı. 

bu::, Agop .l3iml1 \'Ü.itcta>
1 

etti. Bu zat bir mfiddct ~ 
ni patriği ile beraber gı.de 
katılarak Ayasta.fonoıt-~ 
grnndUklle ermeni nı~ 

Silvarller bnğrıgryorlar, koşuşu- madl idir. 
maktrr. En b:ıı:ılı aza olan Filibc mebusu 

yorlar, bu yığın yığın ağaçlan ı;a- ı Sc1';ukmnne, Jil tibehl5t, Tarihi 
mura sapl:ınan ok etrafına toplu. ali Osman, Jladidi, Nişancı, Jlezan. 
yorlnr. fen llilseyln dendi, Oıunlüttcyıuih, 

Maahaza Oğuz ülille 1 arasınd2 
1 

\fihalakWn riyasetinde açılan ilk 
(. lileyrnan h) gibi İ re.ili bir ne'! 
ı;örUlmcsi de ayam dikkattir. nu 

Ufuktan kara bfr bulut gibi ko. 
p:ın sllvnrilerin mahuf naraları "e 
haykırııılnn, soluynn ntlarm nal 
§:tkırtılıı.nna karıııarak tUyler Ur
pcrten bir musik1 ı:fbl gittikçe ynk
Ja.şwordu. 

Hnyvan boynuzlıuiyle ve 
kalın ayı postlarile sUslU süvariler, 
ntlan kendilerinden, kendileri at
lıınndan heybetli görllnllyorlar. 

Tepelerin nrasma kurulmuş s:ı.. 

man yığınları gibi birkaç evin ka. 
prlarr linUnde oymyan çırılçıplak 
çocukfor çığlıklarla. içeriye knçtılar. 
Kapıhrdan uuınan kndm ve erkek 
başlan ha~yetle geri çcldldiler. 

Ova. birdenbire tıklım tıklan dol
muştu. GUncşin kızgın ışıftnda, 

sırtlan yılmnmış gibi terllyen atla
rın üzerinden kıvnla. kıvrıla btihar 
c;:ıkıyor, ntlnr e~lnlyor ve ld~yor
lnr. 

Süvnrilerln önUnde sarkık bıyık.. 
lı, çekik gözlll vo çıkık elmııcılı:: ke. 
mildi, yüzü bir tunç heykel gibi pa.
nl parıl ıtıldaynn adam, clleı1nl 
semaya kaldırarak hnykırdı: 

- Tangn.m, TUrk budun yok 
bulmazun (1). 

Ve bu lmynn:şan kütle sustu. At
lar klşncmcciilcr, eı:ılnmediler, su • 
"atiler atlan üzerinde, özengilere 
basarak yükseldiler ve yayla okla. 
rmı göğilslerine dayıynrak bir tek 
avnz gibi haykırdılar: 

- Türk budun yok bulmazun ! 
GUndUzalp, ağzının kenarlarmn 

biriken beyaz k15pllkleri, sırtmdakl 
ayı postunun bir ucuyla allerek a. 
tmdan atladı ve elindeki yayı ger
di. 

Fırf ıyan ok, Stlvnrllerln başları 
tiz rfnden bUyUJc bir mllnhanl c;:lze
rek çok uzakta bir Ç3lllunı sapl:in
dı. 

SUvartıer atlarından ntltyarak 
yerlere kapandılar. Daklkal:ı.rca 

yUz Ustn toprağa kapanmış knlan 

(1) l 1arabbl, Türk mlltetl yok 
olın:ısrn. 

''Oğuz doalanndan" 

Anlaşılıyor ki Gilndilzalpm em. N'r ri, ClhannUma, Aşıkpa.~de, 

ıindeki bu Türk boyu, bumda yurd Rıı.\'zııtillcbsnr, Camlüddü,·cı, Ilehce 
kuruyor. tüUC\"8.rlh gibi asar ~inde blribl· 

GUndüzalp, knlm ve tUylU par- rfnl müknnkrz ıfrayetlcr huJnruz. 
mağmı ufka çevirerek, yanıbaııın- lbnl JCemnl ,.c Rtıhi Ertuğrulun 
da knnız taslarım avurlarından he- lmbaı ı (Gündüznlp btn Gökalp) tır 

nllı: fü:rnl·nuynn kumandanları Kay. derler. 
hgıı ve Baysu'ya haykır.dı: Rl!ııı.le1 fi tıırlhliloınıanlyede de 

- l\rzılboı'.;ra ! bu iddia. görü!Dr. 

Sel~ulm:ıme. Ertuğrulo Kayilcr. 
den olarak gö t.crlr. Hll)tlbehist 
"Kwlboğnnm oi;lu Kaya Alp'm oğ
lu Süleym:ın Şahın oğlu Ertuğrul· 
dur,, der. (Canın ccm u~in) ise O • 
mıınlı hanedanını (Olinhıuı) m ı;o. 

yuıın bağlar. 

non bir 1 im olm:ılı:tıın ziyade b! 
lakap olm:ı.sı daha doğru görlı1ebl. 
lir. 

lih·errfhlerln rh1lyetlerfndekl bu 
mUbayend, Osm:uıh ııulfaınlannm 

muayyen bir e defo bağlanm:ısrnı 

mll kUI kılmıstır. 

Burada dikkate değer bir fiol.1a
yı dafuı.. tebarüz ettirmek IAzmıdır. 
l\lü\'errlhlerln Oğuza b:ığlııdıklan 

Kal,lınn mHli rhııyetlcrdc ı.lkro -
dilmi değildir. Bu adın Kayalı han 
olma ı daha do~nı görülebilir. Biz 
bunıda bir tarih fetk1kl ynpnınl: 
vazlyctindc <leğiliz. Biz tarihi bl
rlnel padl~h Osmana. ba~Jarkcn, 

kat'i c1ell0crc ktfnat ctttriJel"('k lıir 

Kaylıga ve Bııysu tasları fırlata. 
rnk yerlerinden sıçradılnr ve deh
ııeUe ufka baktılar. Ufuk, dilz bir 
hnt halincfe bir ucundan diğer ucu
na kadar gittikçe kalınlaşıp büyü
yen bir siyah gölgeyle örtülmüş gL 
bl görUnüyordu. GUn:lUznlp nld:uı. 

mamıştı. Filhakika yanında en sev
gili oğlu Knbaalp bulunduğu halde 
Oğuz evladı Kızılboğtıydı bu. (2) 

Behcetutuwarlh Ertağru1nn ylr- tarih reallt~sl halinde tahakkuk e_ 

GündUz.alpa olduğu gibi Kızılbo

ğaya da leylekler rehber olmuş
lardı demek. 

Onlar da ayni Jı'Ol Uzerlnde, bu 
ovaya. varmıg bulunuyorlar. 

Gündilzalp, Kaylrga "e Baysu'yn 
emir verdi: 

- Varrp atamız oymağı Krzılbo. 
ğayı kuUaym, Kaygulanmnzun, bu. 
dun ovada konakla.dı. 

• Bu emJr, GUndilzalpm bir birlik 
muahedesi manasrnt mutanmmın -
dı. Yorgun argın sUvarUerinl Kızıl
boğa gibi adı Tanrılar adına karış~ 
mış bir yiğit" karşısına çıkarmaktan 
korltmuştu. Haklıydı da korkusun _ 
d:ı. 

Kızılboğa, bastığı yerde ot bitir. 
mlyen bahadırlardandı. 

Kaylıı:a ve Baysu, hayretle re.is -
lerinin ylnline baktılar. İhtiyar 

Gilndilzalp, biraz sararmış yüzUnü 
saran si;rnh \•e p:ırl;ık, kmrcık sa
kallarını kalın p:ırmakl:ırı ile tnrak
lnr gibi ~ğıya C!oğrn düz~lterek 

başını 83llamrıJ ve bir kelime bütün 
fikirlcrlnl ifade ctmı,U: 

- Bogatur ycğtt, bogatnr! (3). 
(3) Baltadır. 

( Devt.mı var) 

(2) Osm:mh dn·Jetlnln kuruluş 

hırihl etrafında her mü\ crrlh ayrı 

mi bir atnd::ı O''llza mlintchl oldu
ğunu yazanı& da babasının i"minl 

\'C Oğuza dayanaJl sülilen1'n Lmlnl 
ôylcmez. 

(Tarihi Osmant .Encümtnt) tara .. 
fmdan hazırlanan• (Osmanlı tarihi) 

Çapraz eğlence : 

• .................... .,_.,_ 
ı~.,_.,_....., 
9 
c. 
5 

' ' 8 
9 

Soldan sağa: 

1 - Soyadı Kısakürek, 2 - Bey 
girle çekilen nakil vasıtası - içinde 
para ve kıymetli şeyler saklanan 
demir dolap, 3 - Bir şeyi temenni 
etme, isteme - s.tmanın içimizde .bü 
yüttüğü uzvumuz, 4 - Yemeğin 
gittiğı yer - tersinden okuyunca be
yaz olur, 5 - Arabaları yürüten 
yuvarlaklardan biri, 6 - Beyaz -
biribirine verme. 7 - Sız (fransız· 
ca) , 8 - Ayakkabısız, 9 - Güreşte 

bir ıstılah - bir şeyi az görme,, 10 -
Bundan, ondan ba~a - sıfat, 

d<'.n Turk tarfh tezini esas nlıyo. 

ruz. 
Dört ~iiz i:adır ve munyyel bir 

kol nıc\"Zuumuz değllclir. A!!yadan 
akm ,.,den kültUrlU TUrk nkınm ta· 
rlhlnl talilp ediyoruz. 

Yukardan asağı : 

1 - Bir nevi taneli yemiş - saçla
rı düzclten ve tarayan, 2 - Tahal· 
ifil etmek • mevki 3 - Salatalıkla 
yoğurt kanştınlarak yapılan bir 
şey - lçindc kcndimitc gördüğümüz 
nesne, 4 - Tapma - asağı (ba}'a· 
&rı) , 5 - Ayak • emıis olanlar (bek· 
ta~iler arasında kullanılan bir ta· 
bir), 6 - Milyon, 7 - Akim kal 
ma • Cet, 8 - Hüstem adlı pehliv:ı· 
nm babası ·Hikmetin arkadaşı, 9 
- Bir muse\i adı - Kör, 10- lsim 
gibi olan ~y • irat getiren nesne. 

4 

1 
3 
4 

5 

' 7 

....... +-+-......,,-+--+--+~ ------
8ı--...,_.._.._ 
9. ___ ...... __ 

Suriye ı:alisi il amdi paşı. 

,, 
celsede reisliğe İstanbul mebusu 
Hasan Fehmi efendi (bilahcre pa
ııa) seçildi. Bilnhere Halep mebusu 
Nafi clcndl hükfuneUen çok mühim 
bir istiznhtn bulundu. 

Mersin vapuru Karndenizde Rus
lnr tnrafıntlan c.sir cdilfitiati. Me
bus istizahında bundnn bahsederek 
§öyle dedi ~ 

-- :Memleket 300 nlllyon liralık 
bir borç ııltmd:ı. eziliyor. Bu borç
tan elimize geçen tek fayda:, donıın
mam ızın mevcudiyetidir~ Onun da 
kullanmasını bilmediler. Bir kaç 
Rus vapuru bWm blltün donanma
mızın Ruslara yapama.dığı zararı 

bize yapıyor. Mersin vnpurundn 800 
askerle kolorduların muhabere ev
rakı vardı. Ilu vapurun yanına bir 
harp gemisi \'ermek o.kıllarına bile 
gclmcdi. Bahriyo nazırı cc\'ap ''er
sinler. Bu ne haldir ? 

Bundan sonra mecliste bundan 
dnha mühim bir hadise oldu. Meclis 
açılış nutkuna vcrfle-cck ce\':ıbı ha
zırlzyneaktr. Devlet L;lcrinin fena 
idaresinden dolayı ndemi memnu
niyet beyan edilmesine karar vcril
~fi. Bu meselenin ilk mUznkerc
sinde siyasi ve askeri Jglcrin idare
sinde vttkclnnm ehliyetsizliğinin 

takbih edilmesine dair bir takrir 
41 rE'ylo kabul edildi. 

lş lıu tn.kbihin ne sunUe yaııla
cnğını tayine kalıyordu. MUnnknııa-

• ~.:: •.", , ,J., • • ., , • A fi 1 • • • ,,- ~. '• .. "\ , ., S, • I --:-

-1-
Karşıdaki büyük konağın bütür. 

pencerelerinden fışkıran. bol ışığr 
UN ımmm; kendi içinin bim 

saray saltanatı dc'wTinin son hatı

r.m gibiydi. 
Bu konakta, apartıman saraylar

da dairele~n; bölünen yeni zengin 
lik ifadesinden hambas}{a bir ifade 
vardı. 

Sayuız ışıktan gözlerile sanki 
kendi ine bakan bu bina ara3lnda 
bulundu"'..ru ağ:ıçlann dallarile örtü· 
nere!~ mübhcrnleştikçe daha fazla 
canlı bir mahluku bir büyüle ejderi 
andınyordu. \'e kö~cden çıkıp or13 
doğru ilerliyen ihtiyar adam, bu bi 
nanın etrafındaki bahçeyi ı:d.rnktar 
ayıran demir parmaklığa yakla,.tık 
ça onun heyb!!ti altında eziliyor gi· 
bi nefesinin darla~tığrnı hi~sediyor 
)nun büyuklilğü karşısında er:iyo· 
~ibi, kendi ini inanımaz derececi 
'<üçük. kü;ücuk bir ~ey hissediyor 
du .. 

da1ıa karardığını hissetti. .'\k~dan~ri, kaç ke~e. ama kar 
Bu konak, geniş, yüksek apart1 1 kere bu kon:ığı bu sokaktan ::ıyırar 

manlann arasınd"a; eski bir devrin, küçük bahçenin demir parmaklık 

larma do&'t'U süzülür gibi yakla~mı. - Böyle olduğu halde, gene günler-
tı. denbcri, ona bu gece söyliyeccği sfü 

\·e her defa nda kapıya v:ırma !eri, cümle cümle zihninde . tcsbit 
dan gene geri dönmüştü. etmi~ti: 

Bugün, bu büyük konağın fcv· .. 8 .1. B k •t· d 
k ··de b" - - ld w b"l' ı ıyorum. ana arşı ı ıma ı· 
aıa ır gunu o ugunu ı ıyor d ak! d ' nız kalmadı. Bun a h ısınız ... 
u. Ben çok kabahatli. çok sefil bir in· 
Esasen, bunu bildi~rinclen. buray~ sanım.. ama beni affediniz .. Hatır 

gelmek için, bilha a bugünü bu gC" tar mısınız sizin kızınızla beraber 
ceyi intih:ıp etmi~ti. 

Sevinç günlerinde insanların kal· 
bi daha yum:.ı~r. merhamete ve i· 
yilik yapmağa daha me~·yal bulu 
nuıdU .• 
Eğer, kendLini görrneğ" muv:ıf 

fak olursa söylirece.ği sözü ezberle· 
mişti. 

Hem czberlescydi ve h:ıkikati ol· 
:luğu gibı, ifadesini becerebildıği gi· 
bi söylesc}·di. daha bir sey IUhc et· 
me_eydi, gene onun merhametim 
;elbc mmaffak olabilirdi. 

Me ele, onun kendisini dinlemesi, 
dinlemeğe bir kere razı olmasıydı. 

oynayan bir kızım vardır. Kızınız 
onu severdi. Çocukken çok nrkadaş· 
lılar.- Bilmem kızınız da benim kı· 
zımı unuttu mu? .. lşte o kız .. Oka· 
ra bukleli mini mini kız .. Şimdi yir 
rni ya~ım.!adır .• Yirmi yasında ve 
:llüm dö~ğind~ yatıyor. 

Siz kızınızı bugün gelin ediyor~u· 
nuz. Benim laıım ölwn ~c<Tindr 
}'atıyor .. Anladınız mı şimrli niçiıı 

buraya geldim. Niçin ayaklarınıza 
'<ap:marnk. dizlerinizi, eteklerinizi 
Jp~-ek affımı rica ediyorum. Benı 
affediniz. Çok biçareyim, Çok kil· 
çük ,.e rezil bir herifim, fakat beni 

affediniz. O mahk6miyettenberi bir 
~·erde i:. bulamadım. Yaptığıma bin 
kere pişman oldum. Biliyorum ö· 
nOmdeki nimeti. sizin itimadınız, si· 
zin itimat ettiğiniz bir memurunuz 
olmak ~refini ben kendi ayağımla 
teptim. Kabahat benimdir.. Sizin 
y~rinizde kim olsaydı sizin yaptığı
nızı yap<U"dı.Ve kimse onu tayip et· 
mez, kimse. Ona: "yapmamal:y· 
dm .. demezdi. Her ~} i doıru vr 
haklı yaptınız. Herkesin yapacağı 
şeyi yaptınız. Fakat şimdi. Yalvan· 
nm, ~imdi. az kişinint binde birin 
rapacağr ~yi rapmız .. Beni nff edi· 
niz.. Beni gene kendi yanınızda 

kullanınız .. Eğer siz bunu yapmaz 
anız benim bir yerde çalışrnaklığı 

ma iml:an yo!<.. Kimse bana i~ 
vermiyor •. Çocuğum hasta. Bakıl· 
rnağa muhtaçtır .. Affediniz beni.. 
Af büyüklerin şanındandır. 

Diyecekti. 
Af, elbet de büyüklerin ~nın· 

dan olmalıydı. 

zakere etti. 

O devirde mebus:ın 
vrupada. na.sü teJLJ<ld 

göstcrmc3l bnkmıınd:ın ~ 
.tan ''Le Temps,, gnzet ~ 
kanun 1S78 tarihli ntısh ) 
rolunan bir makalc>i ~ 
;aklctmeği fayd:ılı bula:.;. 

"Türkfyede kıı.nuııU ~ 
zaman A \Ttlp:u'i& ''O t,ol' 
yada Osmanlı parlinleJI tJI 
edenler olda. " Bu sa.ti~. r1 
teri,, A vnıpayı Jwı~&Alt 
nan.nıı, &1)'85i bir k()!llCU'""" 

yordu. Jlıılbukf asman~. 
'hakDmtu hnyat eseri ' 
la hablnc3i cllişUmıc idlt• 

1 
j Geçen pe1"5Cmbe güıı1'Uc1' 
.ıı · lüman mcbuslnr ,111'# 

1 ni askeri hnrcklltm id:t ~ rf 
~ dctlo tenkiil ettiler. JIC' 
busl:ınn talebi UzerfJ1° 1 
izahat 'erm<'ğr, .ıumdilc~,. 
fıın edip tcmlıc 1:ıluarfll 

etti. °' 
Yino mebu an nıet'uP 

il" .. 
nutı..-una.. ''crflcn ce,·ap t' 

bir ademi itimat re3i ~c~ 
bunun tc hi derhal go~.,ıte 
ln ademi mm:ult en ı.il ıa~ 
fahmnt pa~ıı Jıakkınd:ı. ~~" 

bu 7.at Tophane miişürlfü:111 
tirasmı \·erdi \'C istifa J.~b~ 
Saclramm l~thcm p:ısa ı1' ~ 
1.5 c ele p:ıdlsıı.lı bu istICor' 

4,<\ 

ınedi. J>anıad l\fn!tnıut P"bl, 
nnme.<dmlc AbdüTiıa.nıidltı ~ 
lise gtclip kr.nıU nlr31ılndt J!fl, 
lam eC\'nJl ,·erme tnJ b110

1 
ıı, 

Ilirblrlni mlitcattip 'eti 
nırl:ır mcclisln, A\'J'(lP'~td 
di~-fnden daha 7.lyndc, JıU' 
ğunıı dt'litdir.,, 11 r:-' 

O ıııralıırda Ycnişefıir tl'j,1 
met efendi muhalffl('r1Jt " 

ı li~· }ıtiP 
Jllaktaydı. dareslz gı, cl-
fuzunon suiisUm:ı.1 cdilr:' {J-' 
detle tenkid cdi~ ordu. Sif 

liste §Öyle söyledi : rı 
- Bizim vU!Lyette js 

JcE'J11C 
ahaliyi soyuyor. Mııh dl1 il 
lan kendilerine tevdi c ıı~ 
tan çalıyorlar. Meınarl:ıt ··'· 

,. "()fll"' 

kcnco cezası tatbik c ) ~c1' 
Suriye mebusa Halil G ttf. 

di de bu ifadeye ı.urnlc c ; 
(IJC\ştııl 

Büyüğe, anıaınak 
müsamaha yara5ırdı.~ •eri ~ 

Gfinlcrdenberi bu söZ' 1~ ıv 
cümle zihninde hazırlJ11l.1Aff 

·b' or_,ıv· 
zırlay:ın bir aktör gı 1 ıt!1 
Tcrnişti. Fakat acab:ı 0~ ftl· . 
na çıkacak olursa. onu ~ 
·islerle 1~ldaran h-urŞ~~eri.~ 
!erine baka, baka btı ;p- ft1l 
meğe mu,·affak olabil ~~\ 

Bu gözler .. O ~aııııf~ 
aylamnn. o uzun . de ~ 
!erinin bütiln gcceJcrıf1 
mamış mıydılar? sıtl.. 

· karŞI 
O gözlerin hayalı . ır.P' 

bahlara kadar tcrlerıP ç 
mı)·dı? 

o. gö!1er!.. a·sJrıl el 
Bir insan için. ken 1 ,-c 

ın-an karşısında ınan~ı ı-:ıcı:ı" 
ten hu kadar nı;•u• e jr:dt 

f·ı hiı:.;;ctlll çfik, zelıl -.e se ı . 
~l feci ne o!abilirdı? 7111 ı--' ( Dcı'tı 



-----23 MART - 1939 

Sert bir sesle: 

d; Şaka mı et~i~imi sanıyorsun? 
l'J .rn. Sen kendını pek kurnaz sa-

rot~rsun değil mi? Halbuki sen kaz 
be;~desin. Klayf senin yağlanrnam 
be •1ror; bayram günü için .. KlayfI 
le n. tanırım. Sana zaten bunu söy
la nıı~fün. Torununuzu sözde nikfilı
ğı l'llak!a Klayfr kendinize bağladı
onnızı sanıyorsunuz. Bundan sonra 

.un sana bir şey rapmağı düşün· 
llııyeceıTı· ··-1~ ·· F d""'. 
taı .. • ÇUıll'..U ransı sev ıgı mü-
..., easındasın. Sen çok ihtiyarsın 
1 ek g- ı-· bi· ~az u, Klayf senin boynunu 
• gun kopartacak! 

. Sözlerim herhalde ihtiyara çok te· 
sır et . . rn nuştı. Fakat o bunu belli et· 
enıeğe çalışarak: · 

del~ lhtiyar kazların etleri serttir 
} 

1kanır. Ben Klayfı bilmiyor mu

":ırn 5anki? Evet o benim parama 
1o0z dik. mı .. li. Budala! Fakat ben para-
be.nioyle b!r yere sakladım ki.. Bu 
k 

1 
ın hayat sigortam. Eğer param 

i;/:·ca bulunur bir yerde olsaydı 
d l} ar kazın boynu tehlikeye girer· 

1 aına paramı bulamaz ki... 
be ~Ylediklerinden yalnız bir nokta 
ı· nı hayrete düşürdü; Klayfm 
~<ı~sı sevmediği iddian .. EYet, bu 
d~ hayrete düşürdü, fakat iddian 
~· da olabilir. Sen hoşuma gidi
;rs:ın. Bunu daha evvel de söyle· 
t tştız:?· Ç.ok yazık ki sana çok geç 
esaduf ettim. 

~layfı çok iYi tanrvorsun deg~il 
ltıı? • J 

- Evet. 
t - Onunla beraner sersenlık yap· 
ınız ..... 1·b , 

6CUI a. 
1) - Evet ve seni temin ederim ki 
~Unla beraber geçirdiğim zamanlar 
Yatımın en iyi zamanlan değildir. 

d - Rlayf çok tehlikeli bir adam· 
rr. · 

d.:- Evet. Bir adamı uzaktan öl
il llrınekte onun gibisi nadir bulu-
or .• 
- Adam öldürmü~ mü hiç? 
- Tabii. 
- :N"e isterdim biliyor musun 

l\ont? 

}· - Bana böyle hitap etme. Bili--
0rsun k" ı .. 

-Evet biliyorum, kontluğundan 
•ıaıı N ~edilmesinden ho~lanmıyorsun. 
~.fyse ~imdi ne isterdim biliyor mu
·un? 

- N'e bileyim ben! 
h;- Bana Klayfın cinaretlerinden 
is; kaçını anlatır mısın? Benim için 

ifadeli olurdu .. 

Se - Hayır. Tmkanı yok. Ne ister
?tı.~ Yapayım, hattft Klayfı öldürme
~ hi1e iste. Fakat benden alçakça 

reket bekleme. 

k - Yardımına ihtiyacım yok deli· 

0~~z. Düşmanlarımı bizzat ben de 
r:~u:ebilirim. Bunu yakında göre· 
~~ın 

tıı Bu t~hditkfir sözleri müteakip ya· 
llldan a~·nldı. 

a Ne demek istemi~ti? Düşmanlan 
tasında ben de var rnıydıtn? 

1
, Otele döndüm ve öğle yemeğini 
llı~irn. 1'\~em kaçm~tr. Yemekte 
~1lıtenıadiyen somurttum. l\lis 
el an)erton ha\-adan bahisle bir kaç 
rj~ta !ar açtı. Han çok güzeldi. Ken 

1 ~1ne ya.-ım ağızla baştan sa\ına 
~a~ıar \'erdim. Fakat kadııun o 

11lrı. oyle gcYe.zeliği tutmuştu ki... 
alıncte de değişiklik vardı. Gülüm ı 

~"l'ordu, yüzünden saadet akıyor· 
al. Fakat ben ondaki bu değişikliği 
• l'C<tk sofradan kalkarken farket 
' ll1. 

~ Ona vermek üzere b!r pusula ya-
ıp hazırlaım~tım. Lakin fırsat bu· 

~all1actım. Çünldi Klayf bizi hiç 
· ctlııız bıral\madı. Yalnız salondan 
•karken bir aralık sorabildim: 

t' - Oğ!eden sonra ne yapmak fik 
ltı.f • • 

l.ie ~ın ız ; 

...... Bugün çok meşgulüm. 
Gulünı~i. Gözlerini yan kapadı · 

ı Çok İ)im Yar bugünlerde .. Bır 
ll:·a kadnr e\"leniyorum .. 

'- Siz m:? 
~l\Y•Ctt!n sözlerim ağ21ma tıkan· 

' !:, ~t. Ciddi söylüyorum. Robeı 
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Cürmümeşhut! 
Nusret, Izmirde bir hafta süren öfkeden dönen gözlerinin önün- :nemuru olduğu halde, apartıma-

Jir iş tahkikinden dönüyordu. Va- de bir o kaıdar kararmıştı. .ım yolunu tuttular. 
;ıur limana giripte rıhtıma pala- Yatak odası koridorun nihaye• Yolda. bir tek kelime konuşma-
:nar verir vermez valizini kaptı, tindeydi. Birdenbire, nefes alama- dılar. Zavallı delikanlL"lm uğulda
iskelenin indirilmesini bekliyen dı, Çılgına döndii. Odadan, kalın yan kulaklarında biraz evvel işit
yolcularrn arasına katıldı. bir erkek sesi geliyor, yalvarır gi- ti~i feci muhaverenin akisleri çın-

Bir çeyrek sonra bir taksrde, e- bi konuşuyordu: hyordu. 
ıinin yolunu tutmuştu. "Evlenıdiğini duyduğum gün - Ah, Mübeccel... Bunu bana 

Nusret, yeni evliydi. Altı ay ev· ıstıraptan ölecek hale gelmiştim, yapmamalıydrn !. 
ve!, Mübeccel ile sevişerek evlen- sevgilim .. Bilmezsin seni ne büyük Apartımana girdiler. Meroi
nişlerdi. O, karısına aşıktı. Fakat, bir aşkla seviyordum .. Sen, benim venleri çıktılar. Nusretin heye· 

.'dübeccel, çıldırasıya sevilecek bir :;evgimi gözlerimde okuyacak ka- candan bacakları titriyor, kalbi 
:nahlfıktu. Yeşil menevişli gözleri, dar zekiydin .. Sana aşkımı ihsas duracakmış gibi vuruyordu. 
.nütenasip endamı, §Uhlukla ma- için az da uğraşmamıştım. Fakat 
.>umluğu mezceden tavırlarile, cid- sen .. Sevgilim, beni bir türlü anJa
:ien güzeldi. Nusret, kansından ilk mryordun ... ,, 
:iefa ayrılıyordu. Bu bir hafta sü- Kansı, zevkten mestolmu~ bir 
ren tahassür, ona bir yıl kadar u- sesle, adeta inler gibi cevap veri
mn gelmişti. Biraz •onra, Mübec- yordu; 
:eline kavuşacak ,aylarca ayrı kal- "Oooh, sevgili çocuk.. Zavallı 

:nış bir aşık iştiyakiyle karıcım dostum .. ., 
tucaklayacaktt. 

Kapı, bıraktığr gibi aralık du· 
ruyordu. Dört kişi hafifçe içeri 
süzüldüler. 

Apartımanın kapısrnıda, §Oförü 
Javduktan sonra, büyük bir neş'e 
içinde merdivenleri ıırmanmağa 

le bir haftaya kadar evleniyoruz. - Ya seni aldatmak işime geldiy· başladı. 
Klayfa döndü: sc? Sıcak bir yaz öğlesiydi. Pek 

Nusret daha fazla ıdinlemek so
ğukkanlılığını gösteremedi. Bir 
an muhakeme etti: Ne yapacaktı?. 
Bu cetbaht iki mahluku köpek gi· 
bi gebertecek miydi?. O, medeni 
bir insandı .. Uğradığı ihanetin hm 
cmı bir kaç kur~una gördüren ko
caların seviyesine inmek zilletine 
katlanamazdı. En doğrusu, bir 
cürmümeşhutla hadiseyi tesbit et
tirmek ve boşanmaktı. 

On beş ~iakika önceki muhave
re devam ediyordu. Ah, bu yalva
rır gibi konuşan kalın sesi!\ sahi· 
bi ne kudurmuş bir !!şıktı!.. En 
mahir bir Don Juan kadar düzgün 
konuşuyor, en saf, en masum kadı
nı baştan çıkarabilecek kelimeler, 
cümleler yaratıyordu. Yatak oda
sının kapsını işaret ederek, ıslık
lr bir sesle konu~tu Nusret: 

- Değil mi efendim? - Yalan söylüyorsun? Senin onu muhtemeldi ki, öğle uykularını 
Klayf soğuk bir tavırla ve kısaca: seYdiğini biliyorum. pek seven karısını yatakta bula -

- Rica ederim, komiser bey .... 

- Evet doğru! dedi. - Made,pıki canın böyle istiyor, caktr. 
- Duydunuz ya .. Bana sa::ı.dct te sen öyle san! Uçüncü katı ve oturduğu daire-

menni etsenize kont! Klayfta intikam arzusunu önle- : nin kapısmt çabuk buldu. Zili ça-

Işidiyorsunuz değil mi?. Duyuyor 
sunuz deği! mi?. 

Palab1y1klı komiser babacan bir 

Kekeledim: me~_ !çin bul~~brum ~sul~n fevkal~· ı· !arak kansınm ·uykusunu bozma -
- Evet, sahi! saadet temenni e- del:gıne kanıdım. Fılhakıka böyle ğa kıyamadı .. Cebinde, kapınrn a- B'.lz gibi ter döküyordu. Ah, 

Mübeccel'·· O kadar kuvvetli bir 
aşkla biribirlerine bağlıy.dtlar ki, 
günün bi-inde böyle bir hadiseyle 
karşılaşacağım aklına bile getir
memişti .. ipe çekilmiş bir idam 
mahkumu gibi, altr ay süren mesut 
evlilik günlerini bir anda gözleri
nin önünden geçirdi. 

adaındr. Kapalt kapının at~asın

dan gelen bu mestolmuş ses, onun 
öğle rahavetini bir anda silkip at
mıştı. ihanete uğrayan kendisi 
imiş gibi, büyük bir hid.detle kö
pürmüş, topuklarmr koridorda öt
türerek kapıya yürümüştü. 

derim! bir intikam, beni müteessir etmiye-! nahtarınr aramağa başladr .. Tuhaf 
Salondan çıktı ve ben Klayfla ceğine göre intikam olamazdı. On· şey .. Anahtar cebinıde değildir .. 

yalnız kaldım. dan daha kurnaz biri ile kar~ılaş· _,..Ben de ne budalayım?. 
Sordu: mı5 bulunsaydım bu usul çok basit Dedi. Anahtarı valizine sakladı-
- Tek gözlüyü gördünüz mü? bir hile olurdu. Lakin ben Klayfı ğım birdenbire hatrrlayamamıştı .. - Kanun namrna, kanun oanır-
- EYet. tanıyordum ... O kurnazdı ama ayni Eğildi. Valizini açacaktı. Gözleri, 
- Benden bal1settiniz mi? zamanda budalaca korkak, vesvt'se· kapının aralığında duran beyaz 

na açınız! .• 
Nusret, kalbini bastırarak titri-

- Evet. liydi. Böyle vesveselere düştüğü za· bir kağıda takılı kaldr. Merakla 
Sinirlendi: man budalaca i~ler yapabilirdi. uzandı. Göz gezdiriT gezdirmez, 
-Ona ne söylediniz? Devam ettim: titredi; sarardı .. Bu bir a~k mek-

- Bu sizi alakadar etmez. - Frans üzerinde benden intikam tubÔydu. 

Geri döndü .. Ayaklarının ucuna 
basarak yürüdü'.. Kapryr aralık bı
raktı. Merdivenlerden sessizce 

yor, iki memur, elleri tabancala· 
nnın kabzelerinde, bekliyordu. ... 
Komiserin öfkeli homurdanrşr, çok 
garip ve ince bir cevap alıdı: 

- Fmrıs hakkında size bu sabah almağa kalk. Vız gelir bana .. Beni "Sevgili Mübeccel: Beni daha indi. - Oh, beni öpmez misin, sevgi· 
söylediklerimi hatırlıyorsunuz ya? müteessir etmedikten başka Tek fazla üzmekten ne zevk alıyorsun, 

Zihnimden ~imşek gibi bir fikir gözlüyii senin aleyhine çevirmeğe anlamıyorum .• İ§te artık kocan da 
geçti. Omuz silkerek son derece la· yarar. Sen buradan SI\'lşsan daha burada değil.. Bu kadar ihtiyat ve 
kayd bir tavırla mukabele ettim: iyi edersin. Tek gözlünün bu sabah korkakhğt manasız buluyorum .... 

En yakın kar~kola ko~tu. 
Komiser, kendisini dikkatle din

ledi. Bıyıklannı ,sıvazladı. öğle 

yemeğinin üzerine çöken rahave· 
ti.li güçlükle dağıttı. Tabancasının 
merbut bulunduğu bel kayışına 

liın?. 

Emektar polis amiri, vazife gör
düğü yirmi beş aene içinde baya· 
sızhğın bu derecesiyle kar.şılaşma-

- Zavallı bir kıza eziyet etmek· bana söylediğini bilsen.. İlah .. ,, mıştı. 

ten zevk alıyorsanız bundan bana - Ne dedi? Başı döndü.. Duvara tutunına- Omuzlarının bütün kuvvetiyle 
kapıya yüklendi. İnce kapı kanadı 
bu müthiş darbeye tahammül ede
medi, ardına ka.dar açıldL Vf!. bir 

ne? - Dü~manlannı bizzat kendisi saydı, düşecekti. Asabiyetinden ağır ağ.r uzandı. 

- Onu seviyorsunuz ama .. Bunu nin öldürebileceğini, bu iş için ba~· parpar titriyordu. Di~lerini gıcır
daha bu sabah gözlerinizde oku· · b smm yardmırna muhtaç ,,ıma- da:tıyordn. Anahtarı çabuk bu1du. 

Nusret, ıstırabından bitiyordu ... 
fki ıdakika sonra, en önde ken

:iisi, arkada komiser ve iki polis dum. dığım söyledi. meııamı rıarJ Kapıyı sessizce açtr. Lo§ koridor, (Lutfen sayfay ıçevmniz.) 
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mıhlanma.dan duruyor, ve her 
saldırrşr, hedefini yanılmadan 

bulan hançeri ile ıdef~tmeğe ça
lışryordu. 

Bu mücadele bir müddet da. 
ha devam etti. 

Genç krz, eğer Bambonun e
line düşerse, tamamen mahvo. 
lacağmr anlamıştı. 

Kardinal üçüncü defa yara
landıktan sonra boğuk bir inil. 
ti salıverdi. Alnmdaki terleri, 
yaralar n fan akan kanlan sildi .. 

- Pekala, pckaıa ... dedi. is
tediğin olsun .. Rahat dur.. Ar .. 
tık sana dokunmıyacağım. 

Tıpkr, mücadele.den sonra 
yaralarını yalayan ve hasmınr 
gözleri ile tarassud eden çoban 
köpekleri gibi homurdanıyordu. 
Bir müddet daha sükfıt içinde 
geçti. 

Bambo, genç krza yaklaşmak, 
onu elde etmek için son ve 
kat'i bir çare ve bir tedbir .dü
şünüyodu. 

Birdenbire sordu: 
- Burada, bu ormanın kor_ 

kunçluğu içinde yapyalnız ne 
yapacaksm? Nereye gidecek
sin? Hiç olmazsa benimle be
raber Veııediğe avdete razı ol. 

Biyanka gene cevap vermed.i 
Fakat başı ile menfi bir işaret 
yaptr. 

Bambo genç kızı endişeye 

.düşüren sakin bir sesle tekrar 
etti: 

- Demek benimle beraber 
Veııediğe ıdönmeği istemiyor .. 
sun? Pekala ... Son defa olmak 
üzere beni bir daha dinle! On
dan sonra bir kelime bile ilave 
etmeden b:rakıp gideceğim. Se
ni V enediğe götürmek istiyo. 
rum. Yo1da sana bir kelime 
bile söylemiyeceğime 'yemin e
derim .. Hatta yanma sokulma· 
ğa bile çalı~mıyacağrm.. Bana 
teslim olmadın, pekala.. Fakat 
§•ınu da bil kl başkasının da ol. 
mıyacaksın .. Hayret mi ediyor• 
sun?. 

Genç kmn kemali dikkatle 
sözlerini dinlediğini görerek 
devam etti: 

- Biraz sonra ister beni ta
kip etrnelı:te, ister yalnız kala. 
rak arzu ettiğin yere gitmekte 
serbest olacaksın .. Beni takip e· 
dersen yemin ettiğim gibi tama 
men hürmet göreceksin, bir kı
lına bile hata gelmiyecek.. Yok 
inat edersen senden pek müthiş 
surette intikam alacağım. Ka
rarını bir an evvel vcrme!diğine 
yardım için sana bu müthiş in
tikam:mın neden ibaret olacağı
nı ıda söyleyeyim. 

Biraz durdu, geniş bir nefes 
aldıktan sonra devam etti. Bi. 
yanka, Bambonun vahşi suratın 
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'Sen de işte bu fahişenin kı
zı;.ın. Seni görenler (lşte güzel 
bir kız) demezler. Sadece (iş~ 

tc fahişenin kızı) .diye biribirle· 
rine gösterirler. Zannederim 
anladın, ne olduğunu öğren. 

din. Bu kadar kafi değil mi?. 
Biyanka cevap vermedi. 
Fakat gözleri düşüncesini ka

ii derecede anlatıyordu. 

Bambo, genç kızın bakışla

rınıdaki nefreti görünce kudur
du. Di~lerini gıcırdatarak mı

rıldandı; 

- Ah! Ben, Bambo! Ben Ve
ne.iik ba~piskoposu, bir fahişe 
pıçinin hakaretine uğrayayım, 

ha! Çok şükür ki elimde bir ye
re cidemcz .. 

Sonra gene devam etti: 
- Şimdi artık her şeyi öğ

ren:iin.. Elimdeki servet ve 
kudret ile nelere kadir olac&ğı
nu anladın.. Berrim yanımda 

bir dakib olı.un yaşamak i~in 

bütün kadırlar b~ribirleriyle re
kabet ederler. Halbuki sana, bu 
lund-.ığun vaziyet, ile hiç bir er
kek samimi bir gözle bukmaz. 
Fahişelerin kızları sevilmez ... 
On!ar ancak zevk için, keyif 
için bir alet teUkki edilirler .. 
Böyle olduğu halde sana bü
tün servetimi, bütün kudretimi 
veriyorum. Bunları al, istediğin 
gibi kullan, diyorum. 

Biyanka, st>nki Bamboyu din 
lemiyormı•], aklında başka §ey
ler va mır~ gibi mırıldandı: 

- Ne kadarda çirkin herif L. 
Bu cümle ıdudaklarmdan pek 

tabil bir halde çıkmıştı. 
Bambo bu sözlerdeki nefreti 

anladı, dişlerini gıcırdattı. Maa
mafih biraz daha sabretmeğe, 

kendine hakim olmağa çalıştı .. 
Ergcç, Biyanka elinde değil 

rniy.di?. 

Hıçkırığr andıran müteessir 
bir se!>le: 

- Evet, doğru, ben çirkinim, 
dedi, fakat bunun ne e!ıemmiye
ti var ki. Yeter ki bir inl!anm 
kalbi temiz olsun. Sen daha be· 
ni tamamen bilmiyorsun.. Be
nim bir kaç sene evveline gelin. 
ciye kadar ne oMuğumu aklına 
bile getiremezsin .. Evet, şimdi 

büyük piskoposluk makamım 

i~gal eden ben, iki üç sene ev
veli fakir, ehemmiyetsiz bir 
gondolcu parçasıy.dım. Bir kere 
düşün!. Bu ehemmiyetsiz mev4 

·kiden şimdiki kudretli ma1.:amı.. 
ma bu 'kaıdar az bir zamanda 
yükselmekliğim i!:İn ne kadar 
büyük bir azim, cesaret ve fikir 
sahibi imi~im anlat. M uvaffakı
yet yolunda katettiğim m~afe
ye bak ta', istikbalde öaha n._ 
ler olabileceğini düşün .. Ben ba 
sözl,.ri dünyada senden başka 



\ 

Luiz Ragner 
, 

!ında Sigi!rit, Şamdanların 
vir.di. Meıhur oldu. 

(Ba~tarafı 8 incide) 
Esrarı, San Esirler filmlerini çe· 

Fakat daima §Öhretinden uzak yaıadı. Holivud da oturmadı .. 
Uzakça bir köye çekiJ:li. Otomobiliyle her gün stüdyoya gidip 
geldi. 

Luiz Rayner Paristen hoılandığrru söylüyor. Fakat buna rağ
men Pariste çok durma.dı. Brüksele gitti. Oradan da Cenuba gidi
yor. Daha sonra Londraya uğrayacak. 

Luiz Rayner mesleğinden memnun ı~rilnmüyor: ''Daima be
ğenmediğim rolleri oynamağa mecbur kalıyorum.,, diyor ve ilave 
ediyor: "Fakat yalnız beğenldiğim filimleri oynasaydım, o vakit te 
me~ur olmazdım.,. " -,ıııııı.I 

Rober Linen Du akşam 
J ~~ ; TURAN TiYATROSU 

(Ba§ tarafı g incide) ) 1~rlu{lrul Sadi Tek l\'C 

A nrkadaşlan 
kumral saçlanm vardı. Halbuki BAKKAJ. MI, AVUKAT !ıfl (3 P.) 
bu filmdeki çocuğun saçlannm di- (Se) Atila ,.e Mlce Pencer nryetesi 
binden kesilmi§ olması lazım. An- 2" Mart cumn akşamı yüksek okuru
nem saçlarıma bir türlü kıyamı • cu Muall4; Mısırdan gelen Zekiye 

H KB E R - ::Alipm Poıfaaı 

Evlilikte aşkı muhat aza etmenin 
şartları nelerdir? 

Londrada açılan bir mektep, pek çok şeyle 
beraber, genç kalmanın sırrını da öğretiyor 

Bu l1llber ka<lm mel.1cbln 
mliessüıldir 

Ruhiyatçılar ve doktorlar bugün 
gençliğin sırnm keşfettiklerini iddia 
ediyorlar. Gençlik ve ihtiyarlık bir 
vücut meselesinden ziyade bir ruh 
meselesidir. 

- Yirmi beş yaşında ihtiyar o· 
labileceğiniz gibi, elli yaşında genç 
kalabilirsiniz, diyorlar. 

O halde, genç kalmanın sım ne· 
dir? 

yordur Fakat bir taraftan rejiıö! Hamdan ve saı arkndnşlnrı. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bunu öğreten mektepler açıyor· 

lar. Bunlardan biri geçenlerde Lon· 
drada açılmıştır. :-.tektebi açan Ei· 
Jeen Askroft isminde bir genç kız· 
dır ve uzun müddet bu mesele üze· 
• inde tetkikler yaptıktan sonra mek· 
t<>' i açmaya karar vermiştir. 

rün, lbir taraftan benim iararlanma 
dayanamıyarak bu fedakarlığı yap 
tr. Ben ide kabak kafalı bir Puval 
dö Karot oldum. Stüdyoya ilk ıir
diğim dakikadan itibaren hiç bir 
yabancılık hissetmedim. 

Hayatımda bir tek idealim var 
dı. Bir filmde bahriyeli rolil oyna
mak .• "Hayat ne kadar güzel,, fil
minde bu arzumu lda yerine getir
dim. Artık biç bir emelim 'kalma
d:. Rahat ölebilirim .• 

Muharrir yazısını şu sözlerle 
bitiriyor: "On sekiz yaıında bir 
delikanlının ağzmda rahat ölebili
rim cümlesi çok gülünç tekil alı
yor.,, 

Akdenizde bir 
canavar yakaland~ 

·- - ...... 

Eileen Askroft bulunduğu bir be· 
yanatta şöyle diyor: 

- Bana mektep açmak fikrim 
"kalbde yaşıyan gençlik,, ismindeki 
.ilm verdi. Ondan sonra, her şe}·i 
Jğretmek için bir mektep açılabilir· 
:,en niçin gençlik mektebi açılmasın 
Jire dü5ündüm. 

Mektepte okutulacak dersler şun· 
l::ırdır: 

1 - Hergün yapmaya mecbur 
)}duğumuz işleri seve seve nasıl ya· 
pabiliriz? . 

2 - Bo, vakitlerimizde bizi alfi· 
kadar edecek şeyleri nasıl bulabili· 
riz? 

3 - İnsan nasıl genç ve güzel gö· 
rünebilir? 

Ankara radyosu 
TURKlYE RADYODlFOZYON 

POSTALARI 
fürklye Tiadyosu • Ankara Radyosu 
J.>ALGA UZU:\LUGU: 

1G39 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

PERŞEMBE - 23 • 3 - 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği 
pi. 13 Memleket sııat ayarı, nj:ıns, me· 
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müıik 
(Karışık program). 18.30 Progrnm. 
llt3:> l\lüılk (Dans piiıkları). 19 Ko· 
nuşm:ı (Zirnnt saati). 19.15 Türk mü
ılği (Fnsıl heyeti) Tahsin J{ıırakuş, 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Basri 
Oner, Hasan Gür, Hamdi Tokny. 20 
\jnns, ıneteoroloji haberleri, ziran! 
lıorsası (fiyat). 20.15 Türk müzif;i : 
Çnl:ınlnr: \'ecihe, Kemal Nlyıııl Sey· 
hun, Eşref Kadri, Cevdet Çnğln. O· 
kuyıınlnr: Miiıc-yycn Sennr, l\t lımuı 
Knrındnş. 1 - Jiicaz pcşreYl. 2 -
Şükrünün • llicaı şarkısı - Se\'Clııını 
dilim anlntam:ıı. 3 - S:ıdeıtin Kııy
nağın • Hicaı şarkısı • H:ı:rnn ile sec· 
di. 4 - ishak Yııron • Hüseyni şar
kı - Baygın sulıırın. 5 - cc,·det Çağ 
in • Viyola taksimi. G - Sadettin 
Kaynnk • Muh:ıyyer şnrkı • Ben yıl· 

larcn yanmışım. 7 - Halk türküsü • 
iki karpuz bir koltuğa sığmııı. 8 -
Ydari Asımın - Hiizznm şıırkı - Om. 
rüm seni sevmekle nihayet bul:ıenk· 

tır. 9 - Yesari Asımın· Hüıznm şnr· 
km - Yine kalbim taşıır nlllıır bu ge· 
cc. 10 - Harrlnin - Hüzznın şarkısı • 
Ölürsem yazıktır sann knnın:ıdan. 21 
\lemlekel saat ııyarı. 21 Konuşma. 21. 
15 Eslııını, tahvilat, k:ımblyo • nukut 
hors:ısı (riyal). 21.25 Neşeli plüklar • 
n. 21.30 Milıik (Küçük orkestra· Şef: 
.\"ecip Aşkın) 1 - Sclımalstick - Ku· 
pldan Ye Pnsişe beş kmmlık nşk hl
k1iyesl. 1 - Ynklaşm:ı. 2 • Aşk \'nlsı. 
3 • Dıışbaşa. 4 • Gezinti. 5 - l\avgııeı
lık ve banşma. 2 - I.indner • Bnsa· 
le-ile (şııka) fantezi. 3 - Pacherncgs 

göynilm ey melek sima seni. S -
lekıad efendi -FerahnAk şarkı • 
rer yilreğim ol süliter. 4 - ferth 
şarkı - Bir sebeple gücenmişsin. 5 

l{cmnl Niyazi Seyhun - Kemence 
simi. 6 - l:l:ırıı Yusuf - Hilse>"'l 
kı - Saçın bükümleri. 7 - HO~ 
saı semaisi. 8 - Tanburl Ali 
dl - NihaYent şarkı - Sevdlnı 
9 - Rcrik Fersan • SuzinAk f8 
Canın kimi isterse. 10 - Refik F 
'San - Uşşak şarkı • Kız bürOnde 
lına. 21 Memleket saat ayan. 21

1 nuşma {Haftnlık spor senfsi}. 2 ,-
Meşhur Fransıı piyanisti A~ 

Cortot (Korto) Fransız Cuınbu tı~ 
'Sinin ı.onclrayı ziyareti mnnasebt 
le tertip edilen fcvkallde pro~ f• 
im akşam snnt 10.30 da Faris p. , 
(orta dnlga 431,7 metre) lstas>11" or 
ela ply:ıno konseri verecektir. I' 
ser, aynı zaınnnda, Londra J'ııl 

Esham, tnh,·iliıt, kambiyo • rııl~ 
borsası (riyal). 21.25 Neşeli pi btl 
. n. 21.30 l\lüz.ik (Riyaseti cııı:.,
Flnrınonik orkestrası) Şef Prucl r 
1 - G. nossinl "Sevllla berberl)l 
pernsından uvertilr. 2 - S. ."'· W, 
lcr: Uohemya müıiiti a) Furııı•11• 
legro mollo e feroce. b) Polkll• 
Passac:ıglin. d) Köy düğünü. 3 -
Grieg: Senfonik danslar op. 64• /I 
Allegro moderato e marcato. ~ 
lesroıto srnz.loso. c) Allegro gı '*' 
d) And:ınte • Allegro molto e ;ıef' 
hıto. 4 - C. M. \'on Yeber • 11. O~ 
lioz - \'alsn dn,·et. 22.40 Müzik ( 
retler - pi.) 23 Müzik (Cazbant· 1" 
23.45 - 24 Son aj:ıns haberlerı ve 
rınkl programv. 

Yabancı RadyolardaJI 
Seçilmiş Parçalar _.... 

Corl:ı dalg:ı) istas)onu ile de ııe 
dilecektir. .,., 

Progromd:ıki vakitle~ TilrkiY• , 
ti lizcrine ve öğleden sonraki 
olarak verilmiştir: 5ııt 

9.15 Bükreş: Filharmonik orkt~ anda o:ia çılımca bir alqa bo
fuldu. 

Mübeccel, yatakta, çıplak omuz 
lamu artmefe uğraprken, korku
dan !altaşı gibi irilcıen yeıil men
viıli gözleriyle odaya dolan bu ga
rip kalabalığa bakıyordu. 

4 - Gençlikten nasıl istifade et· 
meli? 

5 - Nasıl bir a~kla sevişmeli? 
6 - Evlilikte aşkı muhafaza et· 

menin şartlan nelerdir? 
Bunlar, en tecrübeli ve maruf 

,>1ofesörler tarafmdfin okutulmak· 
tadır. Dersler üçer aylık kurslar ha· 
!inde verilecek, fakat bunları biti· 
renlere diploma vermeye şüphesiz 

lüzum görülmiyecektir. Onların dip· 
!omaları, öğrendikleri gcn~lik sırrı· 
dır. 

- \'nls 1'riste {llaıin \'Ols). 4 - Kün
neke • l.edi llomilton operetinden 
potpuri. 5 - \'inkler - Kemanın aşk 
şarkısı. G - Beetlıo,•en - i\Ienuctıu ıo. 
sol majör. 7 - Auhert • Göbekliler 
re<>ınl sccidi. 22 .. 30 l\lüıik (Oı,crulJı lO. 
pi.). 231\füzik (Cnzlınnt - pi.). 22.45 -

10. Berfin (Uıun d.): "il pıc~ 
Mar:ıl" (Puccini) ımıano 
J.a Sk:ıln tiyatrosundan· 
llnmlıurcı: .. Das Wıırre 
riclıl" (Graener). 

1 Jiomn ,.e Turino gruP off' 
Heetho,·en'in üçüneil se 
nisi. 

AlkıJlar kesilmi§ti. Şimdi, oda
nın bir köıesinde kendi kendine 
çalııan radyonun spikeri konuıu· 
yondu: 

Hayfa clvarırf.la, ufak bir balıkçı gemisi, Ak.denizde çok nadir 
olarak bulunan bir deniz canavarını yakalamağa muvaffak olmuş
tur. Elli metre derinliğinden çıkarılmrş olan bu balık palamarlarla 
yukarıya çekilmiş ve ihtiyatla geminin güvertesine alınmıştır. Bu 
balığa halk deniz gUneşi ismini verir. Fenni adı Bashuladır. 

24 Son njans lıaLerleri ,.e yarınki 

progr:ım. 

C MA - 23 1 S • 1939 

11
- Burası Ankara radyosu .• Sa 

yın dinleyiciler, size Halkevi ti
yatrosundan naklen .dinlettiğimiz 

"AJkla şaka olmaz!,, piyesi bitti . 
Oynayanlar ... ila .. ,, 

Nusret bayılmıJtt. • Komiser, 
bu garip ve komik vaziyet kar§ı· 
ııında ne yapacağını şaırrmıJ, bı

yıklariyle oynuyordu. Ellerini ha
l& tabancalannın kabzalannda tu
tan iki memur kıskıs gülüyordu. 

Şimdiye kadar yakalanan deniz güneşlerinin en büyüğü 1870 
de Eıel adaları civannda yakalanmıştı. Halbuki bu sefer yakalanan 
balık cskisin!den daha büyüktür. Bu canavrm ağırlığı 907 kilodur .. 
Başından kuyruğuna kadar olan uzunluğu 2,52 santimetredir. Yük
sekliği 1,91 dir. Ağzının genişliği 25 santimetredir. Canavar gri 
rengindedir. Uzerinde koyu Hicivert çizgileri vardır. 

ŞEHiR TlYATHOSU 
23 - 3 - 939 Perşembe 

akş:unı 20.30 da 
Tepebışı Korkunç Gc.ce ''o ı ıc ıtı kısmı: Bir muhasip aranıyor 

12.30 Program. 12.35 1'ürk müziği 
pl. 13 1\lcmleket sn:ıt ayarı, nj:ıns, 

meteoroloji haberleri. 13.15 14 Müzik 
(~lelodiier • pl.) 18.30 J>rogrıım. 18.35 
Müıik - pl. (Oda mfizlği). 19 Konuş· 
ına (Tayyareci konuşuyor). 19.lrı 

Türk müz.ilU (Fasıl heyeti): Ccl;ıl 
Tokses , .e arkndnşlnrı. 20 Ajans, ml' 
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fi. 

HALK OPERETİ yat). 20.15 Türk müıiği: Çalanlar: 

:(. * :(. 

Böyle bir balığın yalcalandığı kablo ile Britiş Müzeuma bildi
rilmiş, müze de Filistinde bulunan mümessiline balığın teşrilıini 

yaptırtmasını ve neticeyi müzeye bildirmesini emretmi~tir. 

.~ ~ Bu akşam 9 da Kemal Niy:ııi Seyhun, Zühtü Bardak· 

~
,, ' <%@ Zo:o IJa/mas işlirııkilc: oğlu, Eşrer Kadri, Ce\•dct Çoğl:ı. O· 

._ . AŞK BOHS,\SI kuynnl:ır: ll:ıluk Hecai, Sariye Tokny. 
(Opucl .'J pude) ı - Accrıı l•ünli JlCşrevi. 2 - Niko· 

MACAR ll.\LESl Mulırırııl resari gu~ nıt:ı • Acem küreli şnrkı - Sevılı 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - --· .. ~ - -
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kimseye söylemedim ve söyle
mem de. Beni dinliyorsun ya, 
bir gün, pek yakın bir ıü:ı her. 
kesin takdis ve ihtiram edece
ği bir papanın kansı olmak iste
mez misin?. Benim gibi zeki bir 
adam için papalık makamı bir 
hayal midir?. 

Iki sene evvel halkın tahkir
leri altında sürünen Bambo, 
§İmdi nasıl bir ıahsiyet olarak 
meydana çıkmış ve kardinallı. 

ğın kırmızı takkesini başına ge
çirmiş ise, iki sene, belki daha 
:ız bir zaman sonra ia papalı

ğın muhteşem makam •. ıı elde e
der. Bilhassa güzel bir kadının 
hoşuna gitmek, onun taraf ndan 
sevilmek ümidi ile azmi, ceı;are. 
ti bir kat daha kuvvet bulan 
benim gibi bir adam için bu güç 
müdür? .. 

Bambo, bu sözleri söylerken 
bir taraftan da kendisine çeki 
:düzen verme;,e çalışıyor, ayni 
zamanda da hareketleri ile 
genç kıza kartı tehditkar va
.ıiyette gözükmek istiyordu. 

Halbuki sesi yalvarıyordu. 
Kardinal Bambonun büyük, 

fakat ehemmiyetsiz ilanı aşkı 

bitmiıti. l3it ilanı aşk muazzam
dı; çünkil kardinal çirkinliği. 

ne rağmen bir kadını teshir ede
bilmek için söylenmesi lazım 

gelen her §eyi büyük bir bel~-

ğatla söylemişti. 

F::kat Biyanka.,ın ruhunu, 
düşüncesini, tabiatini bilmiyor. 
du. Söyledikleri genç kızı u
zaktan bile alakadar etmemişti. 
Ormanın ortasında, gecenin 

karanlığında karşı karşıya du· 
ran bu iki insanın manzarası 

hakikaten pek garip idi. Biyan. 
ka, arkas m servi ağacının 

gövdesine dayamış, kollarını 

göğsü üzerine koymuş, başı 

dim:lik, titremeden, gözlerini 
kırpmadan kendisini muhafazaya 
azmetmiş bir vaziyette duruyor
du. Bambo ise karşısında, iki 
büklüm olmuş. alnında terleri ya. 
na~ına doğru akarak bekliyor -
du. 

I:traflarını gecenin ve orma. 
nın nihayetsiz derinlikleri kap
lam ştı. 

Bambo sözlerinin, Biyanka ü. 
zerinı:le ufak bir tesirini uma
rak susuyordu. Genç kızın razı 

olduğunu gösterecek hareketini 
bekliyordu. 

Bu bekleyiş uzun sürmedi. 
Hiç bir cevap alamayınca hicdet 
etti. 
Dehşetle bağırdı: 

- Sözlerimi duymadın mı? ... 
- Hayır .. 
- Nasıl hayır, pekata duy. 

dun .. Pekala anladın, söyledik· 
lerimin hi~ birisinin kalbinde yer 

KAHRAMAN HA YDUD 91 

bulmamasr ihtimali yoktur. Bir 
daha dinle Görüyorsun ya ne 
kadar alçak gönülüyüm.. Hatta 
sana yalvarıyorum .. Seni ifk gör. 
düğüm mes'ud dakikadan beri 
ıstırap çektim. Bana merhamet 
edecek kadar kalbin yüksektir 
zannoderim .• Eğer bütün yalvar
malarıma, istirhamlanma, göz 
yaşlarıma. ve çektiğim ıstırabıma 
ehemmiyet vermiyorsan, onlar. 
la alakadar olmıyorsan sana: 
bir kadın değilsin 1 diyeceğim .• 
Ben sana ne yaptım da bana 
hiddetle bakıyorsun?. Yoksa 
benden korkuyor musun? Ni
çin? Ben senin kölen ,esirin ol. 
mak istiyorum. Bütün servetim, 
iktiJarım gibi kendimi, ira:le 
mi, benliğimi de eline teslim e
Cliyorum. Hayatının bu kederli 
anlarını saadete, sevince çevir. 
mek için bütün mevcudiyetimi 
feda edeceğimi bÖ}'liiyorum ... 
D:ın1 acı, bir kelime olsun söy
le •. Benim bu kadar büyük aş. 
kıma merhamet et .. 

- Hayır .... 

Bu kelime .. bu kat'i cevap 
Bambonun bütün mevcı.diyeti
ni sarstı.. Ruhun.dan kopan 
müthiş bir hıçkırık her şeyi, 

hiddete tahvil etmişti. Gözle. 
rinden akan yaşlar durdu ve 
benliğinden fışkıran vahşi ha
raretin tesiri ile kurudu, göz 

kapakların·n etrafını kan büril. 
rlü. 

Hiç bir şey söylemedi. Fakat 
gogsu heyecanının şi:idetiyle 

kalkıp iniyordu. Kollarını uzat
tı .. 

Biyanka mücadeleye hazır • 
landı. Fakat kollan hali göğsü 
üzerinde bağlı durmakta idi. 

Bambo bir adım attı: 
- Bana teslim ol.. 
Diye1 bağırdı .. Genç kızın de

vam eden sükutu karşısında 

kendinden geçti. iradesini l:ay. 
betti. 

Gözleri ıcan çanağ :ıa dön
müştü .. Delice bir hücumla, ku. 
durmuş bir vahşi gibi genç kı
zın üzerine saldırdı.: 

Fakat, ayni zamanda bir fer. 
yat kopararak geriye sıçradı: 

- Ah sefil ka:iın 1 Sefil ka
dın!. • 

Ağzından fena küfürler, tah. 
kirler ~ıkıyor, sağa sola zıplıyor 
ve elindeki geniş yaradan mü
temadiyen kan akıyordu. 

'Biyanka, avucu içinde, Mila_ 
nonun en usta silahçısının f'

linden çıkmış küçük, fak~t siv.-i 
ve keskin bir hançerin kaLzas•. 
nı sıkıyordu. 

Bambo bir ıdahcı taarruz etti. 
Bu sefer de kolundan yaı ak.nn
rak geri çekildi. 

Biyanka ayni vaziyette, kı. 

12. ButJnpeşte: Beethoven. 
Br 

ODA MUSlKtSl VE KONSERLJJ 

7.20 \'iynnn, ltalyan musikisi. 
8.30 J>nris PTT: Org konseri. 

10. \'arşovn: Kilise korosu. (!fJ 
10.30 Pnrls PTT, Londra VJ' 

Fransız Cumhurrelslnin ıfl' 
drn zh·ııretl müna!'lebe:,.. 
fc\ lrnlfıde program: Pi 
konseri (Cortot). 

ı. (Gece Y. sonra): Orkeslr'-

llAFlF MCSlKl YE OPERE'fJ.SI' 

3.10 H:ıdio J>aris: Ha!iC porç ...... 
7.10 J.cipz.ig: Bando konseri. 
7.45 Lille: Halk orkestrası. 
8. \'nrşov:ı: Hafif musiki. t""' 
9.10 llamlıurg: Film ve Opert 

si kisi. 
9.15 Frnnkfurt: Hafif musiıı; 
9.20 Turino sr: HarH musik ~,ut• 

10.10 J>rağ 1: Hafi! klasik par ıdsi-. 
10.15 Strnsburs: Varyete musi 
10.30 Napoll: Türküler. 
10.50 Prnğ 2: Operet havaıarı;rJP 
t 1. Bud:ıpeşte: Çigan orke5 ıı)Jfl: 
ı 1.30 Birçok Alman istas> 0 

}folk }ı:ıy:ıları. 

DA!\S l\lUSlKISl 
'f1JJ:': 

9.10 Bertin; 12.15 Roma••,. ı,ıt 
110 grupları; 12.50 Londra CN· ' 
ı.ondrn (N.). 

4. 
10. 
10. 

Pl\'ES, KONFERANS VS 
KONUŞl\IALAR ...ı" 

UT•. 
Hndio P:ıris: "Yunan 1,. 
Kolonya: ")[arla sıuar~ • .,tr 
Nııpoll gr: Bir perdeli . ... 

' pıyes. Gatt 
1 l.30 !.ille: "I.a Chanson de tuıesl= 
1'.I 20 ı.on<lrn (N.). Eyfel . ıl>~ 
-· · ının 

Frıınsıı Cumhu~reıs bul rtf' 
reli münos~betı) le kil 
minin taf5ilatı. ___....... 

1t/6WW:S .-wrJ d 2 
Güzel Zaman. 

Manifatura e~ı 
Recep Ogaa ti 

Caddesi Jt• Suıtanluımam 

.le y<•nl ~ılınıjtır. ~-
Her ne' 1 Jf.mlil, ıpeldl ve _,.ı

lu kumaşlar ucm natıarla 
maktadır~ ....................... ==-~- ı r. i ........... İ~İş·;;~KTORt} 
i Necati Pakşı ak - ! 
il Hergün sabahtan aıcşarn eA 1 
ii dar hastalarını mua>·~~a ~ 
!i salı günü parasız. ,._

1 

3 l2 ı: 
il Tüney meydanı l .. o__. 
:ım::m: • .:.nn.:aau.ua=: 
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~asarl Deposu Karaköy şubesi açıldı 
~,kan Deposile Sirkeci Liman banın alt!ndaki mu·· racaat 
~adar olanlar magazaya 

~AFER MUSHiL ŞEKERi 

Venüs Çanı 

teıiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil ıekericlir. Biliimum ec· 
zanelerde bulunur. 

Kolonyası 
Ciierleri zayıf ve sinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Ada çamlannın li.tif ve ııhhi kokulan VENOS çam kolonya

sında mevcuttur. Deposu Nureddin Evliyazade ecza, ali.t ve ıtrıyat ticarethanesi • lıtanbul 

~Y~eti İatanbul Elektrik fıleri Umum Mildürlilğünden 
~"""l!llıiı namına Avrupa'dan celbedilecek muhtelif malzemenin 
~ lnuaıneıesinin yapılması işlerini takip için 1()(} 130 lira ücretle 

~~~!ya. tllrkçe, hesap ve gümrük iı!eri mevzulan 
~ Ve 31-3-939 cuma günü saat 13,30 da yapılacaktu. Müsavi 

""-.~ ~bt lisan bilenler tercih olunacaktu. 
l~aya girme prtlan: 
ı ..._ A Urk Olmak 
3 ..... Askerıiiini yapmış olmak 
4 ..... tn aptı orta tahsil göt müş olmak 
k;:_~ Y8§lndan yukan olmamak, 
ı....~ya iştirak için aşağıdaki vesikalann 30 mart 939 per-

••rq saat 17 ye kadar idare ıım levazmı müdilrlülüne verilmiş 
l lllrttır. 
2 ' llGviyet cüzdanı 
3 ' Askerlik vesika~ı 
4 ' Tahsil derecesini gösterir vesaik 
;- En son ikamet ettiği mahal zabıtasından alacağı iyi hal ve 

s "esikası. 
~ndisine tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adres· 
~r muhtıra. (1917) 

Rahatını, keseıini ıevenlere tavsiye 

~UŞTOVD kullanınız 
Bir Liraya Kumaıiyle KuttiiTii Y ubldar 

't Organ, ıilte ve yastıklarda mühim tensilit yapıldı. ICur 
\urbıılarınm en iyiıi ve her renıi bulunur. Fiyatlar çok 
Ur • 

ltl. 44rea: latanbul Çakmakçılar yokuıut ICUfttlyll falttllıra& 
ar..:. 23027. Satıı yerlerimiz: Ankarada, Beyotlunda Yerli 
~t l*ıan. '?--------------..... ~-~~ 
ı .. ~~~l l... bul B .. _, .. 1:.:.~:.-~ 
1 .... ..._ ar •&an Qfmuuar .._ ..... en: 

~~ilan 939 tarihinden itibaren bot rakı tilelerl aatm alm. 
~~- Ellerinde idare mono grammı havi bot rakı ıileal bu
~ ta latmak isteyenler mev cuklarmı 31 Mart 939 akpmma 
~~n Kaııımpqada kain Tuz ambarm& ptirıııelerl llln 
~858) 

1939 RESiMLİ HAFTA 
~Gaı.a yeni bir güzelli!< ve olrunlulda çıkan bu 
~"' nıecmua TilrKıyenin yeglne rakip•iz razeteıi:iir 
~zzilerden ısrarla isteyiniz 1 

NE KADAR 
ISTIRAP 
ÇEKiYOR 

M saatte.beri devam eden mlıthlı 

blrbq ağmı 

Halbuki bir iki kaşe 

GRiPiN 
bu dayan ılmaz ağr1yı 
bıçak gibi kesm~ğe 

kafidir 

GRIPiN 
bütün ajn, am ve aucılan mlcleyl 

boanadaa, kalbi ve böbrekleri 
yormadan dlacllrlr. 

Aldaamaymu:. Rağbet gören her 
teıybı taklidi \ 'e benzeri \'ardır. 

GRtP.lN yerlae ..... lıılr marka 
verlrlene tlddetle reddedbdz. 

Anneler dikkat 1 
Et ve ıekelerla iyice plpıeme sladea, meyvalarm ıUseJee pkuma mumdu, lçllea nlana t..ız 

ve uf otmunuındall hud olan sol acu decllibak banak lmrdlan ea masır hayvulanbr. Balar la
ce banaim ~arma yapıprak ve kan emerek yetltlr ve tlrerler. Eklerlyetle çocaklarcla 1nlluav. 

Halskllk, lruml•k, huımsızlık, kanii ainlan, karın tllmelerl, baran, makat katmmuı, lılllaJ, o
burluk, bq d6ameel, uJya almıuı qr'aya benzer ılnlr haDert, ıece korkalan, Cirmecle., 1111 ıı119, 

boz11klak hep ba lmrdlarm teslrldlr. 

iSMET SOLUCAN BlsK·OvlTI 
Ba lnarcDarm a blrlllcl devuıd ir. Btlytlk ve k8c}Wdere emnl7et ve ltlmadla verlllr. Her ooak 

teVe eeven rer. Çoeaklanaıu aened e blrka4, defa lbtlyatea verlals. Aile doktotanaza ÜllJplm. 

D t )[ )[ A T : J[allandıktan ylnnl dört aut eoora solacanJar d lltlJlezse çocaianazda 10lacan 
olmacbima ltlmad ecl1alz. Sıhhat Ve kllethıla resmi mllaadeslal hakcll r. Tarzı lstlmall katularm ~in
de yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (1 SM ET) ismine dikkat 

Devlet Demiryoiları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanı an 

Muhammen bedllerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
malzeme lH-989 pararts güntt hi zalannda yanlı saatlerde Haydar
paşa gar binasmdaki satınalma ko misyonu ta:rafmdan her grup ayn 
ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu i~ ginnek istiyenlerin kanu nun tayin ettiği vesaik ve her grup 
için hizalannda yazılı muvakkat teminatlarile bı-likte tekliflerini 
muhtevi zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar ko
mis}·ona vermeleri lazımdır. 

Bu i~ ait şartnameler Haydar paşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parası :.ı:olarak dafıtılma ktadır. 

ı - Yuvarlak demir, dört köşe demir, müsavi köşe demiri vesaire 
gibi şartnamesinde cins eb'at ve müfredatı yazılı muhtelif cins demir, 
malzeme muhammen bedeli 9947 lira ve muvakkat teminatı 746 lira 

AGARAN 
SAÇLARA 

3 kuru§ olup kapalı zarfla eksiltmesi saat (15) on ~te yapılacaktır. 1. , 
2 - Muhtelif miktar ve eb'atta demir levha muhammen bedeli 1,,,...._1..:!~_ı.,J.. ... tllll-

6403 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 480 lira 'J:l kuruş olup kapa· 

11 zarna eksiltmesi ~at cıs.3o> on beş bucukta yapıla~aktır. (1439) K u nı r a ı 
'tbrkly~ Cumhurl1~t 

A K T I F 
Mrrlır~ B•nk ası 18 ı S ı 1989 v•zlvetl btanbul 4 üncil icra memurlu: 

ğundan: 
ve 

Siyah 
ICaııa: 

.\hın san klogram17 161 281 
~•nknot • • • • • • , 
Üf •klık • • • • • • • 

24.138.722,., 
18.844. 738, 
1.127.278,4 

lıl0.136, 

'l' Dahildeki Muhabirler: ı 
iirk lirası • • • • • , 
Hariçteki lluhabirler: 

:hın: san kllgram 9 Ol>4 614 12. 738.038,3:! 
11ını tahvili kabil St'rbest 

~0vızJer • • • • • • • 
Jı ler dövizler •• borı;lu 

22.490,ü6 

1 •rlnı bakiyeleri • • • 10.6&'1.813, 
I> lta:ine tahvilleri: 
ti eruhte edilen evrakı nıık. 
ıc'Ye kar,ılılı • • • • • tii8.7-18.563,-
1 anunun 6-8 maddt'lt'rine 
' "flJcan Hazine tatafından 
"akı ı d ' t e ıva • • • • • • 
Ji Senedr.I t'Üzdanı: 

16.81>'1.816, 

't 8Zine bonoları • • • • 
•cart St'nellcr • • • • 87.938.4315,54 
E:ıham ve tnhvlltJI cü:danı: 

A {Deruhte edilen evrakı nat 
9\ llyenln kıırşılılı eıdıam "• a tıhviJAt itibari kırmelle 41.300.142,81 

·Serbest eııham ve tııh,·ilit: '7.999.'128,8-1 
)f Avanılar: 
.\ •zlneye kısa vadeli avans 
'tltın ve döviz üzerine • • 
•hvUAı lizerine • • • , 

:111:\edarlıır .. • • • • • 
tıhlelit • • • • • , • 

7.822,000,-
132.871,82 

'1.89'1.877 t 7 

Lira 

38.610.738,7 4 

519.136,0l 

z:J.4l!UJ12,4! 

142.&>t.947, 

49.IS12.871 ,6ü 

15.372~.&9,57 
4.600.000, 

ız.oıı .883,46 

Tektın 8'74.4M.OS7,18 

PAS 1 F 
Serma11e • • , • 
/JılilJQI akreal: 

• • 
Acil ve fevkalAde • 
Hususi • • • • 

• • • 
• • • 

TedaviJldtltl Bonltnollar: 

~-712.234, 11 
e.000.000,-

')ttruhıe edilen evrakı nakliye l M.748.1563,
Kanunun 6.8 inci mal!de-
lerine levlikan haılne tara. 
randan nkı lediyat • • • 18.897.318,-
Deı uhıe ecillen evrakı nak
dıye bakiyeııl • • • • • 

KarşılıAı ıamamen altın olarak 
ılıiveten tedavüle •azedllen 

Reeskont mukabili llAvelen 

149.Ut.94'1,-

19.000.000,-

Ura 
13.000.000,-

8.'112.234,11 

leda. vaıe~. • • • • , • 
Türk llra•ı llevdualı 

45.000.000,- 206.331.247,-

D6vlı TaahhiJdatı: 

Allına tah•lll kabil d&•lıter 
Diler d6vlıler •• alacaklı 
klirinı bakiyeleri • • • • 

)luhtellf • • • , , , 

21.6-18.871,80 
1.soı,1r 

8'74.'36.097,13 

1 Temmuz 1938 tarihinden llibarea: İı>kouto haddi ~ f Allın Ozerlnt nanı " S 

Bir borçtan dolayı hacizli olup 
paraya çevrilmeıine 'karar verilen 
S B numualı General Elektrik 
markalı bt'yaz boyalı 140 lira kıy
metli aofukhava dolabı açık arttır
ma ıuretiyle Küçük Parmakkapı
dı Afrika hını altında 38 numaralı 
tamir atelyeai öniinde 28 mart 939 
salı ıün saat 10 iatılacak o günü 
teklif edilen bedel muhammen ]ay 
metinin yüzde 7 5 ini bulmadıiı 
takdirde birinci arttırma geri kı
larak ikinci arttırma ıuretiyle 31 
mart 939 cuma cünU aynı aaattı 
ve aynı ye(de satılacağından il 
teklilerin mahallindeki memura 
müracaatları ilin olunur. (16214) 

renkte sıhhi saç boyalarıdır. ı 
/ngiliz Kanzuk Ecnaztsi 

L!EYoGLU - 1STANBUL ~ 

... '" - "#11ttu 

renı Basııan 
Rıza Tevfik 
HAY ATI ve ŞÜRLERt 

Ramazan G. Arkın 

Romatiznıa 
Lumbag~ 
Siyatik rt> 

soguk algınhklar ı nı iy i eder 



~ 

Rtsimdt Ntvyorlmn llıulson li· manınrla duran stkiı trar.r::!Cr:ik giiriiliiyor. Hmı1ar, nşalıı!an. l'W 1U'.a doiru 
Bremtn, Kolılmblls, De Grasse, Nor mandı~ Britannik, Akuitania ııe Konle di Saı•aia. c · - ._... ıu11'lardır: llambmt, 

Jale' .. ı. İran Şalımm oğla \"O nlihaılı Şalıpnr r.JuJıammrtl ıura re ~ 
Jo . , ıırenscs }'en.iye, müte,·eff• , 
kıtalı truadın büyük kızıdır \'e aile an'anesine mııli kalarak c,·J~ 
sonra ağabeysi l<ral }'aruk'un karı. ı krali~c f'erlıle ~ihl, peye ,-"' 
k::unr \'Cmıl~tir. Fakat bu p~c, bir Hil 5cklin<lo olacak \e b• 

ı;= arkaya doğru alacaktır. · 

ll't•~orkta, hasılatı muharebede felakrte ıığrıyaıı ÇbıWerc ;•ardııııa lıasredilmek ı7me Çiııli arlistltr taraf111da11 b17yük bir tiyatroda temsil 
""ilmiştir. Ciııli saııatküılar Çinin eski tiya/ıo sa.ıatini ranlandııımş-br, rfsantl<n!e yaşıyaıı l:afıramaııları ı ı:ısil -ı.ııişlmiir. Oyımlarda 
wl alan kadın artistler arasında, Çinin eski Şili clçisinbı ~"'' l'ircin·ya Çang da vardır. Vircinya, Şanglıayda ,c!ırin <11 giiz<l kız; alarak tanınmıştır, 

EN YÜKSEK İNGİLIZ ÇELİGİNDEN ~ 
AVRUPANIN EN MEŞHUR USTRA fabrikala~rıoe· 

. go HUSUS! olarak yaptınlan BOZkURT ustralannı • J' ;ki 
den evvel piyasadaki ecnebi markalı ve yabancı sahıp 1 

1 
misli fiyatla satılmakta olan USTRALARI almayınız. 

Sahibi ve deposu: uÇ· 
FEHM! ARDALI, MEHMET BOZKURT, 1st. - Marı> 

çular Yarım şişeci han. Tel. 22811. 


