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• • 
lstanbul, Milli Şef lnöf'ünü 
tezahüratla seıar11ladı 

. Milli Şef ve Bayan 1nöm7 Haydar paşada ..• 

Japon ordusunda Saat 10,10 da şehrimizi şereflendiren Cumhur Reisi, istasyonda 
inhilal başladı 

Çin ıile r on iki şehri Japonlardan kurtarmaga 
muvaffak oldular 

Japon askerleri harp ·etmemek 
için yeryer ayaklanıyorlar 

~ing, 2 (A.A.) ..- Milli Çln Namutu §ehlrlerlni geri alnugtır. 
l etine söz söylemiyc salahi - 2 _ Hainan muharebelerinin ba§. 

~ \'~ bir zat, son günlen:1 aske- Jangıcmdanberi Japonlar üç bin ö-
'lıiyetini şu surelle hulasa et • lU • t• 
ir· vcrmı§ ır. 

l . 
~. ;:-- .Çinliler, Kantonun cenubun- 3 - Şimali Çinde, bilhassa Ho _ 

~cı nehri deltasında Paoan ve (Devamı 5 incide), 

~~-----------------~~---

HABER'in 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

() ~ama'fa : 5(J İstanbul Z. z. 
"1ıyqcuıanmıza dairlacaiumı mliklfatlann kıymeti 800 lirayı 

t qkmdıt. 
~'° Ura laymetlnc!e bir ;radyo, kristal bUfe takınılan, kıymetli ceb 
._
6 

kol saatleri, mqamb&lar, eDme1lkler, fsteoUen eıyayı alabll
~Jı. 5-lahlyetlnl Teren 20, 15, 10- llra gibi para kıymetinde kart-

lll11Jıtellf ev eayası n ıalre. 

iilabaka kuponu 
HABER 

No : 60 - 48 

Müıabakamıza İ§· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla • 

yınız 

binlerce / halk ve üniversiteli tarafından karşılandı 
ismet lnönU,1Suvat vapurile Dolmabahçeye geçerken,intihap dairesinin derUer:n: uzun uzun teşrih 

adan ~olu Mebusu Fethi Okyarı dinliyor, " tam mebus işte l ,, diyordu 
~=-r-

ı 
· !smd iriCnii ve Bayan l nönii llayaarpaşa gamidan çıkarken ... 

• •• 
Bugünkü sayımız lnönünün bugün Universitegi 
16 ·gezmesi muhtemel 
Sayfadır ~ ~ ~ 

~ . 

lspalıyada yeni Cum- iti 
bur reisi seçilecek 

~eclis reisi namzet gösterildi 
(' 

Cumhuriyet ordusunda panik başladığı 
~olundaki hab.erler resmen tekzip ediliyor 

.(Yazısı 4 iinciidc). ; 
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Nasihat 
)) l::~lJ.EBll.lR Kl ins:ınların 

lrıek . en bü) ilk zevki nasihat ct-
1 lır; hiç kimsenin sözünü dinle· 

~tllen, daima kendi bildiğine harc
tk ctnıck istiyenlcr bile nasihat et· 
tlclcn hoşlanır; çfinkü ııusih:ıt el· 

~~·j karşımızdakinden, her husust:ı 
~rıı' se hile hiç olmazsa b:ızı husus
lıt la, bir hususta üstfin olduğumu· 

1 'hat etmektir. Yani bizde onu is
tıı~liıJimiz zannını yarulır. Bu fı· 
a de belki her şey bir zandan 
ret de~il midir'/ 
&ır · ~tı ırıın ki naslhallen hoşlanmadık· 
~11lı lıiÜ)liyen bazı kimseler Yardır. 
1• ar· "lI k ' . . k cı tötl( · .. er ·esın ışıne ne ·orışırsın 1 
lıtrk ~onlünün istediğini yapsııı. 

1 tsı olduğu gibi kabul etmelidir,. 
~r. Fakat onların hu sözleri birer 

~it~ aı değil midir? Benim ke) rim 
>ot ile berikine nasihat etmek isti
lıııı'a. hana bu huyumun kötü oldu· 
dt ~ Ondan v:ızgeçmemi söylemek 
~ tninı işime karışmak, beni ol 
h llrıı gibi kabul etmemek, hasılı 
~a nasihat etmek değil midir. 
''Cls'h IG 1 ati, yalnız karşımızdakinden 

ıJ~ Olduğumuzu isbat ettiği için, 
~ ~ kendimizden intikamımızı al-

ı! ıtin de severiz. EYet, insun oğ· 
a. keneli kendinden intikam al
Gsa~usu vardır; kendi kendinden 

it. !.tın oldui:ıunu ishal elmeğe ça· 
li:ılka verir talkını, kendi yu· 

lalkıını,, derler; fakat halka tal
"erdiği halde kendi salkım yu· 
•darnın muhakkak bir mürai ol-
~u sanmak yanlış olur. Salkımı 

_nın kötü olduğunu bilir, ancak 
ltıne galebe edememiştir, onla· 

o b "asına kapılmıştır. Halbuki ak· 
,,_ areketleri takbih eder. Size keıı· 

~lıtı bir işin fena olduğunu 
~ lcen o kendi kendine aklının 

tinden çok dııha iyi olduğunu 
'ıı ~iş olur ... Zaten "O~lum x ! sen 
~tı>·le yapmalısın,, diye kendi 

l!ıırttlne de nasihat edenler yok 
ı. ? Ben öyle zannediyorum ki, 

filozoflar olmak üzere insanla· 
it..: 'ltıııa hissin ikillAine (dualit~) 
ı...""llıı.aiarı, akıllarının pekAlü kabul 

ıa.1' bir türlll itiraf edemediği 
1 ıın hezeyanları mazur göster· 
:indir. Yoksa insanda biri his
teki akılla müteharrik iki şah· 

~bulunduğunu kabul etmek 
it ntüşkül bir iştir. Yaptığımız 

et işi bize yalnız hislerimiz ta\'· 
; ~l'rıez; onu aklımızda tasvip e

l nra da: "!\e yapayım? hisle· 
~hllraslarıma mukavemet ede· 

tt~·· di;re kendini, tereyaAından 
~~her ılbi çekip kurtarmak ister. 
~ isle aklın hep bir olduAu da 
~ .. 1ddia olunabilir. 

11nıa~ nasihat etmeli severler 
~ llıdıye kadar nasihat dinleme
~~ hiç kimseyi görmedim de· 

'-tı ldlr. Gerçi vardır; hatıA bo· 
~ı büküp, sanki küçük düşü

'-• n haz duyuyorlarmış gibi 
'ıJ~rıa dinliyenler vardır; fakat 

ıı el •kkat edilince ıörülür ki bun 
lı. a asıl bekledikleri hareketle
)a~ılarındakine tasvip ettir-

' ut karşılarındakine, bir da· 
Ilı hallerde bulunnııyacakları 
akı "'erip onların takdirini ka
l ır. Birçokl:ırının da Ö)le ku-

~ıt.ıllnJemesi sır! kurnazlıkların· 
e(' karşılarındakinin nasihat 
'~11;uYundıı olduğunu bilirler 
ı.!er ,,t! o z:ıa!ından y:ıkalam:ık 
.~,~ ~:ısihat etmeği se,·cnler, :ır· 

t 0 hrı neler sö)lendiğini duy· 
ktıın~Ylarından vazgeçerler,. di· 
lfe • fakat düşündüm, doğru ol
~llr nasihatçinin arkasından ne-
'~u11~ndiğini blldill muhakkak
it,. h il o da kendisine na~ihat e· 
· nıı.;k~ınd:ı nyni şeyleri düşü· 
'•ııl] esınc rağmen nasihat eder; 

~ lıtb :ın neler söylendiğini kendi· 
G~ı er "erseniz bıı sefer de dö· 

11 e '"Yler söylemenin ayıp ol 
ı.'• )'ak ""~l ışık almadığına, ne ka· 
ııa d 1, Olduğu bir gfin nnla~ıla 
~ eı~r n~slhat eder. Nasihatçiye 
'Ol t ek l!ilerseniz ona. arkasııı

~ Olı.ıren~_nlcrl haber Yerin: menı-
'l bıt' ı:unkü marifetini icra için 

ScLcb lıulur. 

Nurullah ATAÇ 

H A B E R - :Aktam Potta11 
=====================~====~=========== 
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i ı(i9 ~ ~o ~ •Çl ·O· m ii'; ;r~t4hi*1 c:.ıtı 
Denizbanktan 

kalanlar 
açıkta 

DenJ.:b:ınkta ü~: ıube Jiğ\·cdildl \'e 100 e yakın memura yol n
rlh'l. Yeni nıüdür l'ua11f Zl)·a atıkta kalan memurları bizzat da\'ct 
eıletC'k, fnıdiYe );atlar yaptıklan hlzmcttf'n dolayı te§ekklir et • 
nılj \'C bu nctice3i bir zaruri hal olarak gösterip tebliğ etmlşttr. 

f Yabane1 musiki sanatkarıan imtihan olup 
ehliyetname almaya da lüzum görmiyorlar mı? 

100 e yakın memur ,.e bı?lki bunlann mukadderatına bağlı S, .ı 
ı olifuslıı ailelerin şöyle böyle 300 den fazla Türk utanda.~r, dün- • 

den itibaren kendilerine yeni blr iş sahası aramak nzlyetJne düşü. 
rülmüşlcrdlr. Denlzbank blr hususi te5ekkül değildir. Birtakım 

de,·let müesseselerinin kül halinde idaresi gibi bir hedefle tcıek
klll eden Dcnlzbankın, ms'ul mevkilndcki kurucuları ,.e hazırla • 
yıcılan, onun tesis kadrosunu \ ' C planını elbette tetkik etmfr;ler. 
dlr. \' e elbette gizlice değil, atıkı;a bu kadroya layık veya gayn 
liyık, ne olursa olsun lüzumlu memurları setlp alını3lardır. 

Türk musiki sanatkarları cemiyeti reisi, Türk 
sanatkarlannın ne gibi müşküllerle ve dertlerle 

muhat olduğunu izah ediyor 
2007 numaralı küçük sanatlar imalciliği, borsalarda mübayaacı· de pekala piyasada iş yapmaktadır

kanunundan istifade eden Türk sa· Irk. devlet inhisarına tabi maddele· lar .. ., 

Bu memurlar, belki me,·cut işlerini bırakarak bankanm , 
teklif ettiği nzlfelerl kanunlann hlmay<'ııl altında büyük bir 
emniyet içinde kabul etmı, bulu11dular. Bu banka ile memurlar 
arasmda bir DC\'I içtimai muka,·eıe demektir. 

Bugün bu ıubelere lilzum görülmlyerek liğ\·olunuyor ,.c me
murlar hakiki mukavelelerle bağlı bulundukları için, mükteslp 
hak iddia edememek \aılyetlndc kadro dı~mda kalıyorlar. 

natkarlarmın şikayet 'e dertlerin· rın satıcılığı, seyyahlara tercüman- Memleketimizin Türk musiki sa
den bahsetmiş ve memleketimizde h!~ \\~ rehberlik; inşaat. demir ve natkarlarına şahsan bizim itimadı· 
bu yüzden geçinen binlerce ailenin ahş<.:p sa,ayi i~ilikleri, umumi nak mız vardır. Sanat vadisinde, rnüs· 
korunması için süratle icap eden !iye ve~aiti ile su ve tenvir ve teshin temirren yurdumuzda çalışmak \'e 

tedbirlerin alınma.>ını temenni et- \·c muhabere işlerinde daimi ve mu· ı ancak bu vadide ekmeğini kazan· 
miştik. Bilhassa musiki sanatkarla· \akkat i~ilik; karada tahmil ve tah mak zaruretinde bulunan Türk mu· 
rının muhat oldukları müşkülleri li:. e işleri; şoförlük ve muavinliği; siki sanatkarları zaten bu hedefleri· 
tebarüz ettirdiğimiz sırada kanuna ale!ı1mum amelelik; her türlü mües- ni tahakkuk ettireöilmek için kud· 
aykırı işçiler bulunduğunu söyle· se:~.nde ticarethane, apartıman, ret göstermek vaziyetindedirler. 

Şu , ·cya bu müdürün, ıu \·eya bu meC'füıl idarenin batası, ih
mali, dikkato;ldlğl, waJilıi.) E't tcr.nüzü, nihayet dönüp dola~rp yüze 
yakın ntauda,m bL~ma p8tlryabillr mı'? 

Filhakika Denlzbankta bu ~belere ihtiyat olmıyablllr. Bu • 
nun enclce hesap edllmcmı, olm:ısı hiç §Uphesiz bir s<'yyicdlr, 
bir hatadır, bir mes'ullyettlr. Fakat bu şubeleri açtıktan n icap 
eden mcmurlan aldıktan ıwnra. lüzumsuzluğundan bahsederek 
bir teşekkürle nıife sahiplerini kapıdı,arı atmak da aynı derece
de bir mes'uliyet doğurur. 

Denlzbank 1ktısat VC'kaletlne tiibl bir iş bölgesi olduğuna 

göre bugün atıkta kalan memurlar Denlzbanktan değil 1ktısat 

1 
Vekiletl memuriyetlerinden açıkta kalmış demek olurlar. 

Bu hidise her yerde olabilir, bir ıube liğl·edlleblllr, bir daire 
il bir başka daireye kalbolunablllr ,.e nihayet bu yüzden birtakım 

memurlar, li~·edllen , ·azlfelerden bir mllddet ~tlcta kalabilirler, 
! ama, bunlara açık maa.şı ,·erilir ,.e o l' ekiiletln Yakl olacak mUn. 

hal mahallerine tayin suretile özüderinla önUne getlllr. 
Ortada bir yanlı!}hk, bir fazlalık, bir haksızlık \"<'ya bir kad

ro te~kllit mlibaliğası nrsa bunun mes'ullerl çıkanlan bu ylizo 
yalmı memur değildir. 

1 
Bu mes'ullyetl başka yerde aramak lizmıdll'. Yalnız gerek 

1 
Dcnlzbankı ıslah işi baıına g~en \'O gcrf'kso te~kllit ve kadro -
nun bugünkü fazlahklannı görüp tasfiye yapmak salahiyetinde 

ı bulunanlar, bu neticeleri hazll'lamadan önce, hayatlannı, mesai • 

miştik. İstanbul musiki sanatkarla- han, otel ve şirketlerde bekçilik, ka· 
rı cemiyeti reisi Seyfeddin Asal bu pıcı;ık. odabaşılık; otel, han, ha· 
münasebetle, yeni bazı şikayet mev· marn, kahvehane, gazino, dansig ve 
zularmı ortaya dökerek diyor ki: barlarda kadın ve erkek hizmetçi· 

"2007 numaralı küçük sanatlaı lik (garson ve servant) ; bar oyuncu 
kanunile Türk vatandaşlarına ve ve şarkıcılığı, 
Türk gençlerine hasredilen çalgıcı- B - Baytarlık ve kimyagerlik,. 
lık maalesef bugün bize münhasır Kanunun bu maddesinde yalnız 
bir halde değildir. çalgıcılık değil ayni zamanda bar 

Daha açıkça söylemek lazımgelir- oyuncu ve şarkıcılığı da münhasıran 
se 1934 senesinden itibaren tatbik Türk i~ilerine tahsis edilmiş olarak 
sahasına geçen kanunun çok sarih görülüyor. Halbuki kanunun bu sa· 
bir şekilde ortaya koyduğu bu va· rahatine rağmen müesseselerde ya
ziyet çalgıcı istihdam eden müesse· bancı işçilerin çalıştığı da muhak· 
sc:cri gene istediğini yapmaktan kaktır. 
vazgeçirememiş gibi görünüyor. Seyfeddin Asal bu münasebetle 

Binlerce Türk sanatkarını az çok çok mühim bir noktara daha temas 
geçindiren bu sahada çevrilecek ederek diyor ki: 
bir desise ile büyük kazanç olduğu· "Musiki sanatkarlarının konserva 
nu farkeden bazı açık gözler ecnebi tuvarda imtihan vererek alacakları 
işçiler ile müesseselerimiz arasında vesika ile çalışmaları l~ımge • 
anlaşmalar yaparak yüzde on ikiye lirke yabancı işçilerden bir çoğu 
kadar komisyon almak suretile yeni imtihanda muvaffak olamadıkları 
bir çalışma sahası bulmuş oldular. veya hiç imtihana girmedikleri hal· 

Fakat yabancı işçi bugün varsa 
yarın yoktur. Bunların yalnız ec
nebi olmalarından başka istinat edi· 
lebilecek emniyet verici tarafları 

bulunamaz. 

Halbuki arada komisyonculuk ya· 
panlar, A vrupanın meşhur firrnala· 
rından ziyade döküntüsü olan ve 
sabit bulunmıyan musiki sanatki.r
lannı çok ucuz fiyatlarla temin et
mek vaziyettedirler. Bu da memle
ketimizde eğlence müesseselerinde 
bulunan ecnebi çalgıcıların kapkaç
çılık yaptıklarına en büyük müey· 
yide olur. 

Binlerce Türk sanatkarı dururken 
zaten dar olan mesai sahasını teşkil 
eden birkaç müessesenin de böylece 
yabancı işçilere kapılarını açarak, 
Tfük sanatkarlarına kapamaları ö· 
nüne biran evvel geçmek \'e bu yüz 
den zarar gören, sefalete düsen i§· 
çileri kurtarmak lazımdır. 

Fakat bu hareket bu vadide çalı· -----------------:i lcrlnl, ilmitlerinl lılerlne bağlamış memurlann da istikballerini 

l
i hesap etmek mecburlyetlndedfrlcr. 

Bon'ıara \'erilecek tazminat da bir tedbir değildir. Derece -
lert, llyakatlerf, tahslllerl ve nl.ha,Yet faaDyetlcrl, ludemle~ ve si. 
clllerl üzerinden bu açıktaki memurların tercihan münhal Veka. 
let memurlyetteAne tayinleri suretllo her no olursa olsun mmur 
haklarının sı~·anct olunacağını bir kere daha efkarı umumly<'ye 
teyit etmek lazımdır. ····--··---------------------·---·-·-.. -······· ...... 

Nevyorka 
müzelerden eşya 

gönderilecek 

Maarif Şurası 
Ekalliyet öğretmeni 4!rİ 

bugün toplanıyor 
Maarif Şurasına gönderilecek 

Müzeler MUdUrU zıya' ilk, orta ve lise tahsil devreıe. 
tehlikesi görüyor rine ait dilek ruznameleri hazır. 

lanmış bulunmaktadır. Maarü 
Nevyork dünya sergisinde ku • Vekaletinin yeniden vermiş oldu

rulmakta olan Türk çarşısında teş ğu bir karara göre ecnebi ve e. 
bir edilecek ve satılacak olan eş- kalliyet okullarındaki türkçe ve 
yalar emanet olarak Sümerbank kültür dersleri öğretmenleri di. 
tarafından toplanmaktadır. Sü ~ lekler hakkında noktai nazarlarL 
merbank İstanbul şubesinde bu iş nı tesbit edeceklerdir. 

şan Türk musiki sanatkarlarını işsiz 
bırakarak sefalete düşürmektedir. 

Cemiyetimizin, bu İ§sizliği ve teh· 
likeyi önlemek için yaptığı bütün 
faaliyetler akamete uğramaktadır. 
Dahiliye vekaletine, lstanbul vila· 
yetine müracaatlar ederek, İstanbul 
da kanun harici çalışan yabancı mu 
siki sanatkarlarının menedilmelerini 
istedik. Ve bilhassa bu yolda çok 
mahir olan komisyoncuların, nasıl 
hareket ettiklerini, elaltmdan mües· 
seseleri nasıl kandırıp angajmanla· 
ra sevkettiğini meydana koyarak 
tedbir alınmasını rica ettik. 

Piyasada çalışan Türk musiki sa
natkarlarının birçoğu yüksek sanat 
müesseselerinden, büyük orkestralar 
dan mezun gençlerdir • 

Birkaç müessese, yabancı musiki 
sa!'1atkarlanna yer verince diğerleri 
de taklit ettiler ve bu iş o hale geldi· 
ki T:irk musil;i sanatkarları iş bu
lamaz oldu'ar 

Size güleceğiniz bir şey söyliyece· 
için bir komiıyon ve muhtelif mal Ecnebi ve ekalliyet okullan 
cinslerine göre tali komisyonlar öğretmenleri bugün öğleden son. 
kurulmuıtur. Tali kcmisyonlar ra Senbenuva lisesi salonunda ğim. 
eetirilen nümuneleri tet'lcik edip toplanacaklardır. Beyoğlunun büyük eğlence mües-
değer biçmekte, Amerikada aü - ~- seselerinden birinde şöyle bir teşek· 
rüm ihtimallerini tetıbit etmekte - H · 1 kül ilan olunuyor: 
ve büyük komisyon buna eöre o ava IS asyonuna 1 - Piyano 

nümuneden ne kadar göıiderilebile giden yol 1 - Kontrbas 
ceğini teabit etmektedir. 1 - Akordiyon 

Yeşilköy hava istasyonundan as· d h' b. · d ·· Sümer Bank böylece Nevyorka Bu ünyanın ıç ır yenn ego· 
falta bir iltisak yolu yapılmasına · b' k b. h harekete hazır bir halde partiler rü!memış ır or ·estra, ır caz e· 
karar verilmiştir. Bu yolun inşaatı k'ld k t hazırlamıt bulunmaktadır. yetidir. Bu şe ı e ne or es ra, ne 
süratle yapılacak ve hava seferleri- · 1 b'l' G··1- 1 Nevyorka gidecek eıyaların i • caz teşkıl o una ı ır. u unç o ur. 
nin başlıyacağı 1 nisan tarihine ka· · · ı · b. b l l kinci partisi de yola çıkmııtır. Son Fakat ı~çı erın ecne ı u unma an 
dar olmasa dahi bundan pek az son· · h'b' kr. r· .. ·· ·· parti eşya da nisanın ilk haftasın· müessesenın sa ı ıne a ı gorunu-
ra ikmal edilecektir • 

da Nevyorkta bulunacak şekilde yor . ., 
sevkedılecektir. Bu suretle bütün -o-- Seyfeddin Asalın bu sözleri, bü· 
sevkiyat mart içinde ikm'al el:lil - Askerlik Şubesine davet tun Türk sanafüarlarının mü~terek 
mi• olacaktır. dertleri halindedir. Filhakika 11 ·6-

:ı Falih Kaymakamlığından: Yedek 
Müzeler umum müdürü Aziz O (P. At ğm) Mehmet Emin oğlu 330 _ 932 tarihinde kabul edilen 2007 

gan Nevyork sergisine göııderilecel\ 242 Nazımın askerlik gubesine mU· numaralı "Türkiyede Türk vatan· 
tarih~ eserler hakkında şunları söy- racaatı ilin olunur. daşlanna tahsis edilen sanat ve hiz· 
lr.rm:ktedir: metler hakkındaki kanun .. un birinci 
"- Nevyork sergisine gönderile- maddesinde şöyle deniyor: 

cek Jnymetli tarihi eserlerin Ameri- ve si.;orta edildikten sonra Ameri- :'TôJrkiye cumhuriyeti dahilinde 
ka ) olunda ziyaa uğramasından ve kaya gönderilecektir. a~ağıda gösterilen sanat ve hizmet· 
ya herhangi bir tehlikeye maruz kal- Ayni zamanda eserlere yolda hu· 1 ler münha ·ıran Türk vatandaşla~ 
malarından hiç endişe edilmemes.ni su~i memurlar nezaret edecektir. Bu tarafından yapılır. Bu sanat ve hız
ta-. siye edebilirim. Kültürel eserler eserleı henüz seçilmemişti:. Fakat 1 metlerin Türk vatandaşı olmıyan· 
dünyanın her tarafında bir mi~let i te~rar ederim ki eserlerimizin çalın- 1 lar tarafından yapılması rnemnu
çin en güzel pmpaganda vasıtasıdır. m.ısından veya değiştirilPlesinclen dur. 
Sergiye 40·50 kadar çok kı}'metli veratıut da herhangi bir surette zi· A - Ayale satıcılığı; çalgıcılık; 
eseı !er göndereceğiz. Bunlar b1Jrada J yaa uğramalarından endisr..re selıeb fotoğrafçılık, berberlik, mürettiplik. 
gü::1 bir §ekilde ambalaj edilecek yoktur.,, i simsarlık; elbise, kasket ve kundura 

Emniyet Müdürü 
bir şayiayı 

tekzip ediyor 
Emniyet Müdürlüğünde 
bir adamın öldUrüldüğU 

yalandır 
Son günler!:ie halk arasına ya

yılan bir rivayetle emniyet mü
dürlüğünde bir adamın dayaktan 
öldürüldüğü söylenmeğe başla. 

mıştır. Dedikoduya göre, bundan 
ü~ gün kadar evvel bir akıam üze
ri Emniyet Müdüriyetinde bulu· 
nanlar gri elbiseli ayakkapsız bir 
gencin yarı baygın polis doktoru. 
nun yanına götürüldüğünü gör· 
müşler ve sonra da bu gencin or
tadan kaybolduğunu id.dia etmi§. 
)erdir. Bu dedikodular müddeiu-
mumilik kanaludan Emniyet Mil· 
dürlüğüne de aksetmi§, bunun ü. 
zerine dün bu hususta Emniyet 
Müdürü Sadreddin Aka demiJtir 
ki: 
"- Guya polis müdüriyetinde 

bir ceset bulunduğu etrafında bir 
üedikodu vardır. Vazifem, vatan
daşların canını ve malını koruma'k 
olduğuna göre böyle bir ıey ol
saydı evveli benim haberdar ol. 
mam lazımdı. Halbuki haberim 
yoktur .,, 

Emniyet Müdürü aynca diğer 
bir meseleye temas edere'lc ıunları 
ilave etmiıtir: 

•·- Usküdarda bir karakolu ci
var halkın ianesiyle tamir ettiri· 
yormuıuz. Bunu bir gazete, mal 
bulmuı Mağribi gibi ballandıra 

ballandıra yaz!:iı. Bu dünyanın her 
memlekteinde böyledir ve böyle 
olacaktır. Polis mürettebatının 

sıhhatlerini koruyacak esbabı isti. 
rahati bir a!'I önce temin için bun
dan başka çare yoktur . ., 

EVLENME 
Bayan Saadetle Bay Şevketin 

evlenme törenleri 1-2-939 Çarpn. 
ba gilnil akşamı Sultanselimdeki 
evlerinde, .samimi bir aile muhiti L 

Bir katil 
Birbuçuk sene hapse 

mahkQm oldu 
Bundan bir müddet evvel Çak

makçılardaki Valdeharunda bir ci. 
nayet olmuı ve bir çocuk kendisi· 
ne sarkıntılık eden bir İranlıyı ka· 
ma ile öldürmüıtü. Suçlunun adı 

Cahi':l, ölenin de Şükrüdür. İranlı 
Şükrü Şehzadebaıında tanıdığı 
Cahidi bir gece Valde hanına da. 
vet etmiJ ve gece yansı çocuğa 

sarkıntılık etmek istemiştir. Ca
hit te kendisini kurtarmak için ka
masını çekerek Şükrüyil öldür. 
müıtür. Dün ağır cezada nihayet• 
!enen muhakeme neticesinde Ca .. 
hid bir buçuk sene hapse mah • 
kum edilmiştir. 

-0--

Sucuktan zehirlenenler 
Bakırköyde Kartaltepede Şe. 

ker sokağında oturan Hayri, Veh 
bi, İbrah'tm, Zeliha isminde dört 
kişi Tahmiste bir bakkaldan al • 
dıkları sucuk ve pastırmalardan 
zehirlenmişler, Cerrahpaşa has • 
tanesine kaldınlmışlardır. 

-0--

Randevucu Atinamn 
muhakemesi 

Randevuculuk ve fuhp. teıvik

ten ıuçlu Atinanın muhakemesine 
dün asliye birinci cezada devam 
edilmiıtir. Bu ldavadaki phitleri 
yalancı p.hitliğe teıvik etmekten 
suçlu bir kaç kitinin muhakemesi 
de görülmüıtür. 

--<>--
Umumi Murakabe 

Heyeti Reisliği 
Umum murakabe heyeti reisliğine 

tayin edilen İnhisarlar Tuz ve Müs
kirat İşle..'i MüdUrU Cavidin tayin 
karart yUksek tasdikten geçm.le ve 
kendisine tebliğ edilmiftir. Cavit 
Erkin İsmet İnönU'nlln ilk Bqvekil 
liği zamanında kalemi mahsus mil • 
dllr!UğUnll yapmış, bilahara Diyar -
bakır mebusu olmuştu. İnhisarlar • 
dan ayrılması mUnasebetile dftn ak
şam İnhisarlar ertlnile eube ıntı • 

rinde yapılmıştır.,~eni evlilere saa- dUrlerl tarafından şerefine Park o-
deller dileriz. telde bir veda ziyafeti verilmiştir. 



-

Deniz küçük nakliye esnafı 
Deniz kUçllk n:ıkliye vasıtası es- Ali, Ynğkapanmdan Mustafa, Ka • 

ıı fı diln yeni idare heyetini scçnü.ı: smıpaşadnn ŞilkrU, Calatadan Sa -
r. Yeni heyete Galatadan Mehmet dık, Azapkapıdan Remzi intllıap c. 

dılmişlerdlr. 
...... ---·~ ... ___ _ 

Denizbank Müdürünün beyanatı 

Denizbank1n yeni 
l{adrosu tamamlandı 
Açıkta kalan memurlar hakkında 

kanuni ahkam dairesinde 
hareket edilecek 

Kadro harici edilen yüz kadar memur, alakadar 
makamlara şikayette bulunmaga karar verdiler 

Dcnizbankm yeni sene kadrolan· 
nm tatbiki tamamlanmı~tır. Bu a· 
rada mü a\ irler heyeti de ı;ğvedıl
mış, bura ~an e<ıki Fabrika ve Ha
\ U lar müdürü C mil, mütekait bah 
ri) e z bitlerin:! n Şükrü \C Hahmi 
kadro harici kalmı lardır. Diğer ta· 
raftan fen fillb inin de bazı bürola· 
rı kaJdınlmı. tır. 

Yüz kic;i kadar tutan açıkta kalan 
lar arac:mda ~i deniz rnue ese
! ri mufetti !erinden iki kişi de var
dır. Kadro \ e dıger i ler hakkında 
dun D, nizbank umum müdiiriı Yu· 
sur Ziya Erzin demistir ki: 

"-Bankamızın istihbarat f;'e pro· 
pagmıda, mali organizasyon ve ba· 
l ım scrt'islcri ile f cn daircsinirı bazı 
buroları liiğı edildi. Buraların işleri 
di er scrı islere bağlandı. Miişatir· 
J,kl .! de kal..lırdık. Açıkta !:alan 
m murlar için lıammi alıkam dairc
s ·ndc lıarcket edeceğimiz tabiidir. 
/la;: rlammş kadro muı;a/ll:al değil· 
dir. Başka bir tasfiye de meızım· 

balıs olamaz. MaaElarda da tcm.illlt 
yapılmamıştır. At•rııpaya usla başı 
> etistirilmek uzcre g611dc1ilcn talc
b leriu geri roğrılacağı doğru dc
ğrld:r .,, 

maa~lannı peşin aldıkları için şim· 
di parasızdırlar. Bunlar hiç ol· 
mazsa kendilerine tekaüt sandığı 

nizamnamesine göre bir miktar taz· 
minat verilmesine ve sandıkta .bi· 
rikmiş olan paraların da hemen iade 
edilme ini istemektedirler. Söyledik· 
terine göre sandık nizamname i, çı· 
karılacak memurlara müessesede 
çalıştıkları her sene için bir aylık 
tazminat verilmesini amirdir. 

ispanyada yeni 

Cumhurreisi 
sBçilecek 

Mndrit, 2 (A.A.) - Nazırlar Mec
li:.ıi, Cortesler reisi Diego·Marlincz 
Earrfo'yu Cunıhurreisi namzedi irne 
etmeğe karar Yermiştir. İntihap, 
bir ~Y zarfında ynpılncaktır. 
I~anunu esasi, Kortcslcrin hatta 

fcshedilmiı olsalar bile, H.eisieum -
huru intihap etmek hnkkmı muhn • 
faza edeceklerini derpiş etmekte -
dir. 

Gmum müdiır, ~hrimizde bulu- Martinez Burdo, Znmoranrn çekil • 
nan Krup fabrika ı müme:.~illerile mesi ve aznnın intihabı arasında ge
l apı!makta olan müzakereler hak· çcn znmnn znrfmda reisieumhurluk 
kında da şunları öylemiştir: ,·azlfesini ifa clmi:jli. 

"- .Müzakereler iki taraf rn kar 
şılıklı bir h ·ıs11imiJ etilc <icvam et· 
nıektcdir. J\'.omışmalara banka crkd· 
mndan bir komisyon iştirak etmek
tedir. Miizak~elrrin mevzmmu tcş· 
kil eden gemiler, şartuonıcyc ta111a· 
men uygutı bir şekle getirilecektir.,, 

Yı:~uf Ziya Erzini dün öğleden 

sonra birinci umumi müfettis A· 
bidin Ozmen ile mebu Sad-ttin s~ 
rim zi)aret etm· .tir. B::ın!\ada çalı· 
~n malhe m.ıf tfşlerine, yemden 
An'~aradan gelen dort maliye mü· 
felti.i daha iltih:ık etmiştir. 

Açıkta kalanlann bir 
teş~bbüsü 

Martinez Barr!o, cumhuriyeUn en 
şaynm dikkat simalanndandır. Mu· 
mn.ileyh, ,Corteslcr riyasetine ittifak 
ile intihap edilmiştir. Kendisi Sevil
Ielidir ve 55 yaşındadır. 

Hemen hemen daimi .surette top. 
lanmnkta olan nazırlar meclisinin 
bundan böyle toplanacağı mahal 
h:Utkında. büyük bir ketumiyet iz -
har edilmektedir. 
Başvekil Negrin, yakınd:ı memlc. 

kete hilnp eden, bir beyanname neş 
r<:'dccektir. 
Fransadan avdet eden hariciye na • 
zm Alvnrez Delvayo mntbucıtn be • 
yanatta bulunarak cumhuriyet hil
kfımelinin, -0rdunun ve hatkm için. 
dıı bulundukları vaziyeti müdrik ol
duklarını ve sükCıne>t ve disiplinle 
hareket ettiklerini bildirmiştir. Mu. 
mailcyh, cumhuriyet topraklarında 

Diğer taraftan, banka kadro~un· panik hasıl olduğuna dair ecnebi 
dan açıkta kalan memurlar alaka· mcnbalardan verilen haberleri tek
darlara mür..acaatlıı bazı ~ikayc.tler- zlp ve cephedeki muhariplerin mn
de bulunmaga karar vennışlerdır. ncviyatı yüksek olduğunu ila,•e cy-
Bunların içinde Dcnizbarik kurul· !emiştir. 

mazdan ewel cs1d deniz müe ese· 
!erinde 14·15 sene hiımct etmi§ kim 
selcr de \'ardır. Bunlar, Denizb:mk 

Mareşal Peten 

tc ekkül ettikten sonra bugün J(lğ· Pnrls, 2 (A.A.) - hı malünınt 
\edilen şubelere tayin edilmişler \ e 
dolayısile bugün servisleri kalktı· 
ğmd:m açıkta kalmışlardır. 

Kadro harici e:füen memurlar 

almakta olan mahafil, Mareşal Pc. 
tain'in Burgos büyük elçiliğini Uç 
ay için kabul etmiş olduğunu be • 
yan etmektedir. 

Çocuk yatağını 
Çocuk olnuyanlardan 

da baı:darının bn§ına ge· 
lcbilir. Arabiatanl:la.n gel. 
miş eiki hemşehrimiz gibi, 
rilyasında "minara, minıra., 

üatünde, kendisini de onla
ların üstünde görür de kor
kusundan... Tanıdığım İs

tanbullu bir delikanlı, iç. 
güveysi olarak cvlenmiı ve 
gerdeğe girdiği gece yeni 
gelinin ipekle i~lenmi§ ya· 
tak takımını ıslatmıştı. 

Fakat bu hal daha ziyade çocuklarda olur .. Pek küçük 
yaştayken çocuğun kundağını, beşiğini, ıslatması tabii bir 
şeydir .. İki yaşına gelince artık "temiz,, kalmasını, yani gün
düz ihtiyacını haber vermeği, gece de uyanıncaya 'ka.dar bek-· 
lemcği bilmelidir. Bazıları gürJJüz haber verirler de, gece 
yataklarını ıslatırlar. Hem de tiç, clört, b~ ya§~na kadar, da. 
ha sonra bile .. Kimisi beş ya~ına kadar ıslatmaz la sonra 
kendini unutmağa başlar ve öylece devam eder. 

Bazıları her gece yataklarmı ı~latırlar, bazıları t.:ıa arada 
sırada .. tlst:iste bir kaç ~ece ıslattıktan sonra uzunca bir 
müddet temiz kalkan çocuklar da vaıUır. Kim:si günclüzlcri 
bile 'kaçırır. Kimisi uykusunda rüya görerek yatağını uılatır, 
kimisi hiç bir şey duymadan ... 

Yatak ıslatan çocukların hali, bu kadar ba~ka başka türlü 
olmakla beraber, bu illete karşı bir örnek çı:rc arayanlar çok
tur. Halbuki yatak 1slatma şeklinin türlü tUrlü olması bunun 
sebeplerinin .de ayrı ayrı olduğuna deialet eder. 

Rivayete göre, vaktiyle frenklcrin arasında bayan Fuke 
adında kibar bir 'kocak::rı çıkmış, } atak ıslatan çocukların 

hepsine ıÖrnek bir deva bulmuş: Gece yatağını ıslatan so· 
cuğa sabah kahvaltısı olarak bir fare kızartmasını zorla yedi· 
rirmiş ve zavallı çocuk korkusundan bir daha yatağını ıslat. 
mazmış .. 

Pek zalimce bir deva, !diyeceksiniz .. Fakat. bugün, ya
tağını ıslatan çocuğu dövmek, yahut kızgın .demirle korkut
mak, hatta sadece tekdir etme'k te, o kocakarının bulduğu 

neden 
Yazan: Dr. G. A. 

çaredl'n daha makul ve daha insaflı sayılamaz:. Bunların hep· 
si birer i~lcenccden ibarettir ve işe rarc:ı.!ıkları d.a pek iti.dil· 
mez .. Çocuğun yatağına, yatak çarıafı ıslanınca işleyecek ve 
bir çıngırağı harekete getirecek elktrik tertibatı yaptırıp ço· 
cuğu daha ilk damlada uyandırmak zalimce görünmese bile 
ç.~uğu tatlı uykusundan uyandırdığı için gene bir i~kencedir. 
İ§kence yaparak tedavi etmek işe yarasa bile, çocuğa böyle 
tcifavi usuJU tatbik etmek akıllıca bir işdeğildir. Halbuki bu 
işkencelerin hiç biri fayda da vermez. 
Doğrusunu isterseniz, i~kencenin aksine, çocufa ~üzellik· 

le nasihat etmenin de faydası §Üpheli kalır. Tokatla, tehditle 
korkanlar gibi bazrlan da nasihatten fayda görütler. Fakat 
pek a:cı .. Çocuğa ne kötek, ne de nasihat fa}r.la verir. Sebebi 
de pe'k basittir. Çocuğun yatağını ıslatması türlü türlü se· 
beplcrden ileri gelir. Onun için iyisi, yatağını ıslatan çocuğu 
mütehassıs çocuk hekimine muayene ettirerek bu halin se. 
bebini araştırmak ve ona göre hastalığını tedavi ettirmektir. 

Ç':>ğunda bu hal idrar yolunda şekilce bir yanlı§lıktıın 
ileri ıeli, küçük bir ameliyatla düzeltilince çocuğun işi de dii· 
zclır. Bazılarında l:!a idrar yolunda ehemmiyetli bir haıts· 
lık çocuğun geceleri yatağını ıslatmasına sebep olur da buntı 
vaktinde anlayıp tedavi ettirmeyince hastalık ilerler. Mcsc• 
ıa çocuğun böbreğin.de, yahut mesanesinde verem hastalığı ..• 
Çocuklarda ~ekerli yahut ~ekersiz diyabet hastalığı bu hale 
sebep olur. Bunu da vaktinde tedavi ettirmek lazımdır. 

Sar'alı çocuklar yataklarını ıılatırlar. Bazısında lda asıl 
sebep, babasının çok alkol kullanması yahut fr~ngi hastah
ğma tutulmuş olmasıdır. Annelcrin<ien de çok dayak yiyeıı 

zavall: ç.~c:ıklar da böyleleri.dir. 
Bu sebeplerin hiçbiri bulunmasa bile çocuğun kabah8· 

tini hata tembelliğine atfetmek doğru değildir. Gündüz mek· 
tcpte ayakta durarak ceza gören çocuk gece yatağını ıslatır. 
Çok ko1arak fazla yorulan da öyle .. En sonra da hormonlarıtı 
tesiri düşünülmelidir. Bülüğ yaşına yakla~an koca çocu'ktar· 
dan bazıları ayakta durdukları vakit idrarda. albümin çık3• 
rırlar, kim~si de gece yatağını ıslatır. O vakit koca ç.~uill 
büsbütün ayıplarız. Halbuki zavallı delikanlı olmağa yaklaj" 
tığı için bu hal ba~ına ~elir. Yatağı ıslatmak bir hastalıktır. 
hastalık ayıplanma::, hasta dövülmez, tedavi edilir • ...a ,..-.---· 
------------ __ S<...A.V..C~ 
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BülbüIIerin yuva kurduğu tairane ülkelerin ..• 

öldürülenler 

18 zi pofis olmak Uzere 
1 o 1 kişi. .. 

Londra, 1 (A.A.) - Malcolm 
lakdonald Avam k:\marasında 

raptı!h bir beranatta 20 kdnunu· 
evvelden 20 §ubat 1939 tarihleri a· 
ra:ımda Filistin karışıklıkları yil
zünden 101 kişinin ()!düğünü ve 
bunlardan 18 zinin polis mc.>muru 
ve asker olduğunu bildinniştir . 

Yahudi Milli Konseyinin 
kararı 

Londra, 1 (A.A.) - Kudüsten 
bildirildiğine göre, Yahudi milli 
konseyi, Filistinde Yahudileri ekal· 
liyet haline koyan Arap hfikimiyeti 
esasına dayanan bir hükOmct tesi· 
si hakkındaki tasawurlannda de· 
vam edildiği takdirde, Ingiliılerle 
her türlü teşriki mesaiye nihayet 
verileceğini bildiren bir beyanname 
nc5retmiştir. 

Dün Londrada yapılan İngiliz • 
Yahudi gorüşmelcrinin bir netice 
,·ermediği bildirilmektedir. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Saat 16, 30 da gelecek 

Hariciye vekilimizi Pireden getir
mekte olan Savarona yatı bugün 
c:aat 16,30 rnddeltrinde limanımıza 
gelecektir. 
Şükrü Saracoğlunun doğru Dol· 

mabahçe sarayına gidip Reisicum· 
hum ziraret edeceği anla5ılnıakta· 
dır. 

Yunan Kralı Savarona 
yatında 

Atina, 1 (A.A.) - Atina Ajan
sı biHiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili B. Sa· 
rağoçlu dün Savarona yatında öğ
le üzeri Kral lkinci George'u se· 
Jamlamıı ve ak§am üzeri de Baş
ve'kil M. Metakaas ile hükumet 4-

Abı hayat fışkıran çağlayanların, 
Şiirin, atkın, muaikinin terennüm ettiği, 
Güzel Şarkın haısas, ince nıhundan kopan .• 

YAŞASIN AŞKFILMI 
Ab::IOlvenab'ın en 'sen zafer abldasıdlf 

PEK YAKINDA 

SOM ER ve TAKSiM sinemalarındaf 
• 1111111 :::::~ 
r;ms!!J.füiliillifi ~ SALONUNUN PEK v ASl OlMASINA RAGMEN ~ ·-

ıi( TYRONE POVVER ve ALiCE FAYE'nin 

111 ' a Yh'i;~B'illKSIZCAC A ~ 
ffjt Filmini görmek ve dinlemek için ıelen ve yer bulamayıp geri tiönen yüzlerce 

Ü s A R AciniY~""' Y'SI;'";'m ası 
İji MÜOtRlYETl BıR HAFI' A DAHA GÖSTERMEGE KARAR VERMl.ŞTI~;,~ 
M~I Bu hakiki şaheserin en kuvvetli ve tayanı hayret CAZLARININ .nağmelerini ve AL1C& F •'
• 5:1fü:~§ nin şarkılarını .dinlemek için bu fmıattan istifa<k edilmesi tavsiye olunur. d 

Memel ahalisi 
Nazilerin taarruzlainı 

protesto elliler 
Kau~s, 2 (A.A.) - 1ntiha~t

ta;ıberi i lk defa olarak Klaipeda 

(Meme]) Litvanyalılan bir çok 1 aA 
rnmtakalarda nazilerin taarruzl-.. .. I'' 
rını.proteıto etmiıter ve hü~m~- ile SABAH OGLE ve AKŞA 
te bır muhtıra vererek vazıyetın ' 
"müsamahası ıayri kabil oldu· ı . . .. f ala"·snıt· • . . '' . Her yemekten sonra muntazaman dı~lerınızı xrç .ı 
gunu ve J;,r "Lıtvanya cephesı.. · 
tc~kili muktezi bulunduğunu be
yan cylemiglerdir, 

zasım kabul ederek §ereflerine bir 
dine vermiştir. 

Dineyi bir süvare takip etmiş· 
tir. Yat bu sabah B. Saraçoğlu ile 
maiyetindeki zevatı hamil olduğu 
haltle btanbula hareket etmiıtir. 

Gazeteler. Vekil Saraçoğluna 

yapılan haısatan hararetli kabul 
ile yeniden tebarüz eclen Türk -
Yunan sıkı milnatıebetlerini, barı!! 
amili otan Balkan Antantının C· 

hemmiyctini bir kere daha kaydet 
mektedirler. 

Bayanlar! 
Göz müsabakamız için 

FotoQraflarrnızı biz!PI 
hesabımıza çektirebilirsinı~.ıı· 

• • le edecelc ı;e . 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına ıştıra i~ -1e 

• karar verrn :< • ti!• okuyucularına bir yardımda bulunmaga . etı11•t 
E b · teının 

yoğlunda Tokatlıyan karıtaında Foto t cmı 



1 Göz müsabaka~ız 1 

1 Fotoğraf gönderme ve fotoğraf 
çektirme müddeti 

bu ayın 1 nci günü sona eriyor 
Bu ayın 13 üncü efuıü sona erecek olan eöz müsabakamız 

~in söıulerilecek resimlerde acele edilmesini rica ederiz. F o

toa'raf söndenne müddeti de bu ayın yedisinde bibnektd:lir. 11 

Bizim heıabanıza, Beyoilunda foto Ethemde resim çek

tİreeekkr için de aym 7 si son günüdür. Bu müddet içinde 

~ive pazardan mıırada ber gÜn Foto Etheme müracaat 

ediWM1ir. 
A,. yedisinden ıonn elimize ~eçen gÖz roeıirderi maal. 

ea.ı ınüNıbaJosya dahil edilemiyecelctir. .. .f 

Reisicumhur şehrimizde 
MJllt Şef İnönü, cumhurreisliği 

''aıifesine başladıktan sonra bugün 
1~ defa olarak Jstanbulu §ereflen
dirnıiı bulunuyor .. 
h.~llt Seİin dün gece Ankaradan 
-~ eden treni bu sabah saat 
l0,20 de Hayciarpa~ya muvasalat 
cttı. 

Daha bir saat evvelden garın her 
~l'lh karıılay:ıcılarla dolmuştu. 
llınhurreisinin bu seyahati ta· 
~ hususi mahiyette olduğun· 
darı askeri ve resmi merasim Yapıl· 
l'ıııyordu. • 

.l)'l\arşılcıyıcılar arasında lnönünün 
•raderi \'C hemc:iresi bulunmaktay· 

dı. lıi 

eir çok tanınmış' zevat arasında 
~ebuslardan Fethi Okyar, general 
:ıet, Meclis Parti grupu reisi Hil· 
~1 Uran, Salih Bozok, Yahya Ga
~?· 'Ya~ar, ts~emat Ozdamar, Hüse
tı'~ Cahit, Recep Peker, Cevdet Ke
"IJ. Asım Us. 
General Ali Hikmet, eski dahi· 
~e Vekili Cemil, Jstanbul valisi 

r. Ltitfi Kırdar, muavini Hüdai, 
11.~i belediye reisi operatör Emin, 
··l\ldd~iumumi Hikmet, Posta Tel· 
trar ?l'\ • ·uru Mazhar, birinci umu

~üfettiş Abidin Ozmen, l stanbul 
ltt Utanı korgeneral Halis, harp a
~ denıisi komutanı kor general Ali 
ır:t, Tümgeneral Muharrem Maz-
1\i ve Oınıan Tufan, İstanbul de· 
ı komutanı albay Cemal, bulunu· 
Ordu. 

~rıca basta valinin refikası ol· 
lla üzere bir hayli bayan da kar· 

k ·Yrcılar arasındaydı. Garın mü· 
~bir kı mı binlerce üni,·ersiteli 
hiıt~le dolmuştu. Saat tam onda 
a.ı Un karşılayıcılar en ba~ta ba-

lıa llların grupu, sonra generaller da
~ ~ra da mebaslar diğer zevat ol· 

Uıere sırara dizildıler. 
~ 1):10 da Riyaseti cumhur hususi 
t::U Haydarpaşa garından içeri gi-
:- durdu. 
l~ arka vagonda bulunan l smet 
llj \ı be~uş bir sima ile trenden in 
tıij:e bayan lnönil kendisini ta.1<ip 

\· . 
~---~lı ile I stanbul komutanı ilk o· 

!\ şrbir namına Cumhurreisini 
ı~atiılar. LutCi Kırdar, Bayan 
~ lı)·e bir buket ,·erdi. 

1 •Ut:tf hirı·' an sonra, arkalarında kendi· 
~:. Jlendikte karşılayan Dahiliye 
ıır 1 Faik Oztrnk ile Riya..c::eticwn· 
~}·averleri, kalemi mahsus mü· 
, ~ olduğu halde lsmet lnönü 

"''c ı ~ • e eri. karc:1l~vıcı•an a'·rı ~wr 
d~i;11l'arak rıhtı~a doğru. yü~ü-

r .. 

L !t~et Inh .. k . r··t b. 
~ \ onu oyu gn o r ır şap-

ile birlikte kendilerine a}•nlmış o!an 
Suvat vapuruna bindiler ve Dolma· 
bahçeye hareket ettiler. 

Dolmabahçeye geçerken 
Vapur yoluna deYam ederken, İs

met lnönü arka kamaraya geçti. 
Bu sırada meclis parti grupu reisi 
Hilmi Urana "lstanbulda ne var 
ne yok bakalım?,, diye sordu. 

Sonra, \ 'apur Dolmabahçeye va
rıncaya kadar ayakta durarak, Fet· 
hi Okyarla konuştu. Bu konuşma
nın mevzuu, Fethi Okyann intihap 
dairesinde yaptığı son seyahatti. 
Fethi Okyar,Boluda gördükleri,Bolu 
ormanları ve Bolunun dertleri hak
kında uzun uzun tafsilat verdi. "Bo-
lu}'U da şimendifere 
rnzundır,. dedi. 

kavuşturmak 

Xvlilli Şef bunları dinlerken "tam 
mebus işte!,, diyordu. 

Bu ııırada Bolu ormnnla:ında ye
tiııUrilen \ 'C 1ngilteredc fevkalade 
makbul bir çiçek hakkında Fethi 
Okyarm Yerdiği izahata lsmet İnö
nü bilyük bir alfika gösterdi. 

'f"ilM Çekl\iyor 1 
• 

nır aralık fi Jnıd- Js17 ~tati
bu u ı;crcllendL-mc intıbalıırını fil • 
me tesbit crlcn s;nema operatörlcrL 
nin ricası u:ıcrinc, l smet İnönU, o • 
da:ia bulur.an Fcthı Oky:ı.rı, Recep 
Peker!, Dahiliye \'ekili Faik Öztra
~'1 ve Hilmı l'ı anla Cevdet Kerimi 
ranlanna ı:n'1ırdı \'C sinemacılara 

giH»rek : (Bade bt\yle alın bakalım) 
dedt 

V:ı.pur saraya yaklaştığı sırada, 

tnönU Hariciye Vekili ŞUkril Sara
co~lunun son scyahatlerlndcn mem 
nuniyetle bahsetti ve Vekili getire
cek Sa\'arona yatının ne zaman ge
leceğini sordu. 

Bu sırada Eayan İsmet lnönll de 

karşılamnğa gelmiş bayanlarla sa . 
tonun bir köşesinde oturuyorlardı. 

Vapur saat 10,50 de Dolmabahçc 
sarayına yanaştı. E\'vcla bayanlar, 
sonra da l smct İnönü ile maiyeti 
mpurdnn çıktılnr. 
Sararın rıhtım tarafına açılan ü

çüneU kapısından hususi dairelerine 
girdiler. 

Reisicumhur İsmet 1nönünün bu· 
,;Un Üniversiteyi gc.zmelcri muhte

B~ld®Beirij@L~irRHIR 
Roma - Berlin mihveri 

Pariste, Fransızların noktai nazarına göre 

Fransız-Lehistan ittifakını bozamadı 
Japon ordusunda 
inhiiai başladı 

Kont Çiyaoo pg:~4·~] 
Varşovadan IÇERDE: 

_.,. Baştarafı 1 iucid' 1(Jt d 
0
• e d e e • Vergi tahsilinde bazı yanlı~lık· 

sun Dauluna Çin kıtaları terakkiler ,k ""'t o m a y a h u lar olduğu görülerek Dahiliye vek!· 
kaydeylcmiftir. Jetinden vilayetlere bu gibi yanlw 

.4 - Japonlar, Şaıısinin cenubun- Nu··mayişler yu··zu··nden J,.ahı.stanla lıklara meydan verilmemesi bildi· 
dn Şutangtino civarındaki dağlık a- rilmİ§tİr. 

rn.ziyl tahliye etmektedir. Danzı·g\J arasında ı·hıı·ıAf davam adı.yor • Belediyenin yaptığı tefti§lerde 
5 - Hopci eyaletinde Çinliler, Q V Fenerbahçe ile Kalamıs arasında so-

Paotnigni şarkında Jenciu, Psiung- kaklann temizlıg'Wine dikkat edi'---
şieni, Kasyangı zaptetmi§tir. Varıova, 1 (A.A.) - Saat 21, Bu mektuplar, Polonya hüktlme- d'ği lil~ 

6 _ Merkezi Çinde Çinliler Yan 30 da Kont ve Kontes Ciano, Vi- tinin vaziyette sükQn tesisine ve va· 1 görülmü5 ve ala.Jcadarlaruı dik-
, ' 1 ·ı R d.. k .. · u· t · · ed l b·ı---'· kati celbedilmic.tir. gtsenin cenup sahilinde \Tubanın yana yo u ı e omaya onme u- zıye n envmne m ar o a ı c;\;CA ,. 

otuz kilometre cenubunda Şinkov zere Krakovi.den hareket etmiştir. oian noktai nazarlarım bildirmekte· • Yeni şehir plfuuna göre Tak-
ilc Yangtsenin eimal sahilinde Vu • ı Polonya • İtalya görüşmeleri dir. Bundan başka bu mektuplar simle Harbiye arasında stad}·omun 
hnnm yirmi kilometre cenubunda hakkı~~· neşre?~len r~smi tebliğ- Danzig politeknik mektebindeki Po arkasından açılacak cadde için sa· 
Huarglinelyl geri almt§lır. Bu iki de ezcumle denıhyor kı: lonyah talebe gençliğinin hukuk '" hanın tanzimine baslanmıştır. 
"iehrin geri ahnma~ır, Vohuan ile İtalya hariciye nazırı K~nt Ci- menfaatinin müessir surette h ima· • Belediye tarafından §ehrin bu 
Yo§ov arasında Japon filosunun ha ano ile Polonya hariciye nazın al· resini temine matuf talebeler de bu· seneki sıhhat programı hazırlanmı,. 
rckatma mani olmuı;ıtur. bay Beck, bir aeri görUımele~c lunmaktadır.,, lir. Bütçe bu projeye göre yapıla• 

7 - Vulum ile !!imali Hunan ara- bulunmuştur. lk'i nazır, iki memle- Milli birlik kampı idare heyeti, caktrr. 
smda Jnponlarm her tilrlü müna _ ket arasındaki kartılıklı münase- bir karar sureti kabul etmistir. Bu • Dokumacılar birliği dün senelik 
kalesi kesi!:niştlr. betlerde hüküm süren dostluk ve karar suretinde ezcümle §C>yle deni!· kongrelerini yazma ve dokuma ko· 

sarahat zihniyeti müşahede etmiş- mektedir: operatifınde yapını§lardır. Rapor• 
Geri alınan şehirler terdir. ftalya ve Polonyarun siya- !ardan sonra dokumacılık meseleleri 
H K 1 (A A ) ı Danzigw de mekteplerinden 

ong - ong · · - n- setlerinin esas hedeflerini, niza- üıerinde münakaşalar edilmiş, jp· 
giliz hududundan altı kilometre mın ve adaletin tesisi teşkil eyle- kovulan Lehiiler lik temini için vekalete müracaate 
mesafede ve Kanton nehrinin mektedir. "Danzigde son zamanlarda Polon· karar Yerilmiştir. 
mansabında bulunan Paoan ve iki nazır, iki memleket arasın- yalılar aleyhinde yapılan tahrikat • Haydarpaşa açığındaki bir ~a· 
Mantou §ehirlcri Çinliler tarafın- daki müşterek menfaatlere ve ka- dolayısile milli birlik idare heyeti, mandıra kopmuş ,.e denize açılmı~· 
dan Japonlardan geri alınmıştır. rabete dayanan dostane işbirliği bu tahrikMı inrial ile takbih Ye Po tır. Buraya yeni bir aşmandıra ko· 

Şimal cephesinde mukabil Çin inkişaf ettirmeyi kararlaştırmışlar lonya milletinin Polonya hükumeti· nu!mu~tur. 
taarruzları umumileımektedir. dır.,, nin bu babda ittihaz edeceği hattı • Emni)'et İljleri umum müdür 

Çinliler Şahar ile Yuan arasın· Bir Fransız tefsiri 'harekete kuY\'etle müzaheret edece· muavinliğine sicil \'e muamelat mü· 
da 10 ka.dar mühim şehri ged :ıl- Paris, ı (A.A.) - İtalya ha. ğini beyan eder.,, dür muavini Halit, onun yerine de 
mı§lardır. İç Mogolistanda tek bir k · .. { d ı riciye nazın ont Cıanonun Var- Danzig, 1 (A.A.) ....... D.~.B. nu us umum nıü ür üğü şube §ef-
'Jıpon tkeri kalmamı§tır. şova seyahati neticelerini mevzuu Politeknik mektebinin rektörü a· !erinden Fuadin ta}•ini kararlaştırıl-

Paianho'da muharebel~r milte· bahsc=den ''Jurnal,, .diyor ki: ~ıdaki 1t;bliği 1'esretmittir: mıştır. 
~en şiıu.tleniyor. Pekin yo· "Varşovada dün 11abah yeni· "Leh talebe cemiveti azası Dan· • Hukukçular martın on birinde 

lu ile Tiençin'e 22 kamyon dolusu zı·ngde kendı' lerı·ne -bah::-.!ı'len misa· Mak im salonlarında bir eıı;.lence 
yaralı Japon askeri gönderilmiş- den vu'kubulan Alman aleyhtarı ~ . t> 

nümayişler Berlindc çok fena bir rirperverliğe mugayir olan ve ser- tertıp etmişlerdir. 
tir. tesir yapmıc:tır. best 5-ehrin halkına \'e hükumetine DIŞARDA: 

• k·ı Hususı·yle kı· nu··mayı·c:rı·ler ara- kar.::ı en ag~ır kelimeleri ihtiva eden • Bulgar kralı Boris dün, öğleden 
Hopei viliyetin:ieki Çin kuvvet :ı ,. 1 

leri Paoting in 25 ı ometre cenu· n "' d 
bunda bulunan Fangtu ıehrine i- sında yüzlerce de subay vardı. bir karar sureti kabul ettiklerinden, ~~ra Belgrad a Yugoslavya baş\e· 
ki koldan hücuma başlamrşlardır. Şu ciheti de kaydetmek lazım mektebin rektörü bu cemiyet büro· 

1 
kılı T sYetkoviçi kabul etmiş V? ak· 

d r ki Kont Cianonun Varşovaı:la unun mesul bes aza mı mektepten şanı Sofyara hareket eylemiştir. 
Diğer taraftan Çin tayyareleri 

son günler.de Vuhu civarında bu
lunan Japon harp kemilerine mü
temadiyen hücum etmektedir. Bu 
beklenilmedik taarruzlar karşısın

da Japonlar ağır zayiata uğramnk
ta:lır. 

İsyan hareketleri 
Hong - Konı. 1 (A.A.) - Bu· 

raya gelen haberlere eöre, Japon 
ordusunda muharebe aleyhindeki 
:1areketlcr gitg~de büyümektedir. 

IIankov civarında askerler ara
:ıında yeni bir kıyam hareketi ol
muş ve bin kadar Japon askeri is· 

elde ettiği neticelerden Berlin si. çıkarmağa karar vermiştir.,, • Almanyada "hava ordusu gü-
nü,, müna!;ebetile Berlin ha,·a ba· 

yasi mahafili iıiç de memnun gö- B d h 
zükmüyor. Mezkur mabafilde bu ir nota 8 a... kanlı!;rında merasim yapılmış ve ma 

hususta beyan olunduğuna göre, Danzig, 1 (A.A.) - Alman ajan-, reşal ~ıÖrin~ ~u müna~betle bir nu· 
İtalya hariciye nazırı İtalyan • ı bildiriyor; luk soylemı~tır. Merasımden ~nra 
Alman blokunun elt'iligwini tam uix 1 h h "k. t• D · t na muhtelif hava te"eltkülleri martşt· :s .e u ·umc ı anzıg sena o:;u 11 . .. • • . 
dürüsti ile ifa ctmic: ve fakat ı- . b. t k n knikte ın önunde bır geçıt yapmışlardır. 

:s yenı ır no a ,·erere · po ı e I • y h d. uh . . . B r 
talyanın Akdeniz hakkındaki me. d n ha· ai~cle .. 1·n halli a u ı m aceretı ıçın er ın· 

::ereran e e son :) • d b. • r· ~ı - · 1 d·ı · · 
talibatı Roma - Eerlin mihverini . . b' k . t k ' l'n ' t"klı'f et e ır merkezı o ıs tciZ'\ı e ı mıştir. ıçın ır omısyon e:. ı ı ı "" -

1 
. . 

harekete getirecek bir ihtilaf do- mi,.tir. l yi malumat alan mahfil!er, ;\lak at, ş;md.ıye. ~adar Alma~yada 
gwurdugwu ta!:dirde Polonyan:n D " . h ·ku t . · b nota'-'ı Leh oturan yahudılenn muhaceret ıstek· 

anzıg u - me mın u ~ . 1 • • • 1 nd' ·ı · · · 
Fransa ile olan ittifakını hüküm - hükCımetinin Leh talebesinin karar cr~nın ne~ıce.e ırı mesı ıçın muh· 
! Üz addetmesini temin eylememiş. suretini alenen takbih etmesi hak· l telıf 1?er~ılerde cercya~ eden mua· 
tir. İtalyanın, Fransız - Polonya :ondaki şifahi nota ı tatbik edildiği ~e~eyı b~~ ~k yerde gorerek kolay· 
ittifakına karşı yaptığı hücum ta- takdirde nazarı dikkate alabileceği- , aş ırma · a ı r. 

:van etmiştir. mamiyle akim kalmıgtır... ni bildirmektedirler. • Letonraya gitmek Ltiyen Al· 
Vukubulan müsa.demede her iki de Polonya hükumetinin prensip i- man tabiiyetinden yahudilerin hare· 

~araftan 700 kic:i ölmüştür. Asiler 
ıihayet teslim olmu~lardır. 

tibarile ittihaz etmiş olduğu hattı ketlerinden evvel Letonra memleke· 
'1areket tasrih edilmiştir. Londrada bu· tine müracaat ederek mü.aade al· 

malan lazrmgcldiği bildirilmekte· 

sabahki Suikast dir. Diğer yolcular eskisi gibi vize· 
ye ihtiyaçları olmadan gidebilecek-

Bir su kemerine bomua 
atıldı 

lerdir. 
• İngiltere ticaret nazm Lord 

Stanle~·in kansı leydi Stanleyin 
mart ba~lannda birkaç haftalık bir 

Londra, ı (A.A.) - Bu sabah I seyahat için Balkanlara gideceği \e 
tedhişçilerin yapını§ oldukları bir müteaddit konferanslar vereceği 
suikast net icesinde Lon.dranın Londradan bildirilmektedir. 
Bridge park ya'!cınında k§.in ıimal • l ngilterede kral, kraliçe \C 

1 varo§lann·da yeni bir infilakın te- Çembcrlayn, evvelki gün Binning· 
~' lach·ert bir palto giymişti. 
~~~ ll~li VC cıhhatli goıiinüyor, 
tJ/Se ayn ayn iltifat ediyordu. 

. ~irı~tsitelilerin tezahüratı 
~1lil:ı 1

• Ser üniversitelilerin te~k·ı 
~~~I~ safın önüne geldiği zaman 
1~"ıı1\.:ıo.nsuz bir heyecana kapıla
la1llar Uyuk tezahürat yapmağa ba. 

ı:.:_:Lm,ı ·.m isme/ ltıö11i2 "Sıtt•at,, ı•a/mrımdan Do!mabalıçeye çıfor ken ıre 
l;i,ıecefli sırada ... 

llaydarp'l~a :a ı•afmra sirleri hissedilmiştir. hama hareket etmi~lerdir. Dün sa· 
Bu suikast, "büyük birlik kana. bah Longbrigede ka.in Austin fabri· 

h,, nın su kemehine kar§ı tevcih katarını ziyaret ederek tayyare mal· 
edilmiştir. Bu kemer, inıaatı altı zemesini tetkik etmi~erdir. 

liiç . 
~ durnuyan alkı~ tufanı ara· 
~~ (\'aşa, varol Milli şefimiz!' 
Sa~. tı Ylikseliyordu. 
ıll' tn lnönü, şapkasını çıkararak 
~i~; Ve gençleri selfunlıyordu. 
llda 1CUınhurumuz bu büyük ve 

~. 1 \ n letahUrat arasında maiyet· 
~ karsıiayıcılardan bir kısmı l smct J.ıö. ı ·e l!aydarpaşada trenden kar§ılayıcılar arasında ... 

sene evvel ikmal edilmiı olup t n- • Leninin ıeçen gün ölen karısı 
giltcreni n en mühim aan'at eser· Krubskaianm cesedi bu gece yakıia· 
!erinden olan "Dairevi ıimal yo. cak ve cenau merasimi de bui\in 
1~·· nu a~makta idi. Infilik n etice- saat 17 de l\loskovada kızıl meydan 
sinde nüfus? zayiat olmamıt ise da büyük merasimle yapılacaktır. 
de yol üzerin. ' .! büyük çimento • Romanya hariciye nazın Gaf en· 
blokları düşmüıtür. ko, 3 mart cuma sabahı resmt ziya· 

•Su kemeri, t ehlikeli ıurette h a· rette bulunmak üzere Ba~vaya 

1 
sara uğramamış, yalnız bazı nok . hareket edecektir. Kendisin' haricf. 
talarında:ı su sızabilir bir hale ıel- J ye nezareti genel se!~reteri refakat 
mi~tir. etmektedir. 



Amerikada 
Radyo kanunları 

i değiştirilecek 

Si Radyo Konf e
a e er konuşuluyor ? 

adyo · stasyonlarının dalga uzunlukları 
için yeni bir plan tesbit edilecek 

Cumhurreisi Ruzvclt, Ame-

ı 
riknda radyo kanunlamu yeni 
baştan tanzim etmek icap etti. 
ği hususuna mcbusan mcclisi-

41 nin dikkatini çckmi§lİr. 
Ruzvelt, Senato ve meclisin 

dahili ticaret encümenine gön 
derdiği bir mektupta ''rndyo 
ncşriyntmı kontrol eden hü
kumet te§kilatmm bugünkü 

41 vaziyetinden, doğrusu, hiç 
!memnun .değilim,, demiştir. 
l Bunun üzerine, mebuslar ta
~· rnfından meclise, radyo kanun 

ve nizamnameleri bakkmda bir 
takım layihalar verilmiştir. 

Bfnlardan birinde radyoda 
alkollu içkilerin reklamx yapıl. 

masının men'i istenmektedir. 
Diğer bir mebus, radyo spi

kerlerinin 21 yaşmdan aıağı 
olm.'llarını teklif ediyor. 

Amerikada uzun müddet de· 
vam eden içki yasağı, epey bir 
zamandır kaldınlmı§ olmasına 

rağmen, içki alehtarları gene 
çok kuvvetli lbir grup te§kil 
etmektedir. Belki o znmnndan. 
kalma bir itiyat sevki ile, içki-

2 nin lal:ırdıs:ı:ıa karşı bile çek , 

l
mütenssrp davranan lbu "ku
ru,, lnr radyo gibi müessir lbir 
rcklum vnsıtasmın halla içkiye 
teşvik hususun&ı kullnnılnın-

l sın..-ı ~ddetle aleyhtardırlnr. H ttrı mebuslardan biri rad. 
yodn likörlerin bile reklfunınm 
yapılnusmın men'ini istemek
tedir • 

ekoslovakyanın 
yeni radyo 

Montröde radyo lı:onferansmın toplandığı Palas 
Otelin konferans salonu 

Montröde toplanmış olan U. I. Fakat, o gündenberi Avrupa • 
R. (Milletler arası radyo birliği) daki radyo istasyonları gittikçt 
konferansın.da, Avrupadaki rad· artmıştır. Avrupanm muhtelif 
yo istasyonlarının dalga uzunluk- memleketlerindeki uzun ve orta 
lan için yeni bir plan tesbit edi· dalga raoyo istasyonlarının ade· 
lecektir. di 1926 .da 123 iken, 1933 de 256· 

Konferansın konuşacağı mese. ya çıkmış, 1938 de ise 310 u bul· 
leler hakikaten ç.~k mühimdir. Çün muştur. 
kü, her memlekette yeni kurulan Yeni yapılmakta olan istasyon. 

I ra:lyo istasyonları için ayrı dalga !arla bu rakam, yakında 350 ·ye 
uzunluğu bulmak müşkülleşmiş· çıkacaktır. 
tir. Bunun için, bir çok istasyon· İstasyonların adedi fazlalaştığı 
lar hemen hemen ayni dalga üze· gibi, kuvvetleri de artmaktal:lır . 
rinden çalışmaktadır. 1936 da Avrupada yüksek kuv· 

Bu, yalnız orta ve uzun dalga. vetli, yani 100 kilovattan yukarı 

~arda mevzuu bahsolduğuna gö· kupvvetle çalışan 53 istasyon var· 
re, .Montrö konferansında kısa dı. Bu senenin sonunda ise bu 
dalga istasyonları planı üzerin.de rakam 94 ü bulacaktır. 
hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır. Bugün Avrupanm en kuvvetli 

Geçen sene Kahirede yapılan 1 istasyonu 500 kilovatlık Moskova 
diğer bir U. I. R. konferansında radyosudur. On.dan sonra, Paris· 
kısa :lalga istasyonları da mev • te yeni açılacak olan 450 kilovat. 
zuu bahsolmuş ve bazı müşkil13.· h1c Allouis uzun dalga istasyonu, 
ta, 500 kilosikl dalga uzunluğu ikinci gelecektir. 
ile çare bulunmuştu. Avrupa memleketlerinin orta 

Fakat uzun dalga da yeni bir ve uzun dalgada istifade edebile· • ı saha tesbit olunmamış, yalnız c,r cekleri 120 istasyon yeri vartdır. 
f s as yon arı ta dalgaya 60 kilosikl ilfive edil. Şimdi mesele, bu 120 dalga uzun 

Südet mıntakasının Almanyaya mişti. tuğunu 350 radyo istasyonu ara· 
geçmesi üzerine Çekc-slovakya üç 1 Wc radyo istasyonları <lalga u · sında taksim emektir. 
radyo istasyonunu kaybetmişti. zunluğu planı 1926 da Cenevre· Geien sene Kahirede toplanan 
Bunlardan bilhassa Moravska Ast· de tesbit olunmuş. Ondan sonra konferans da ayni mesele ile kar. 
rava miıhim bir istasyondu. 1933 de tekrar yeni b:r pl~n ya· şılaşmış, buna çare olarak ta uzun 

Çel:oslovakya hükumeti, bunla. pılmıştı. dalgadaki istasyonlardan bazıla-

rın yerine, elinde bulunan toprak· nnın orta dalgada henüz işgal e• 
larda yenilerini yapmağa derhal lunmakta:iır. Karpat Ukranyası - dilmcmi~ noktalara nakledilmesi· 
başlamıştı. Bugiın Çekoslovakya- nın merkezi olan Chustda da ye:li ne karar vermişti. Bugün ise bu. 
nın, kaybettiği üç istasyon yerine bir istasyon açılmıştır. Ortaclalga ra;:la da yer kalmamış bulunuyor. 
yenileri yapılmış bulunuyor. 216 metre üzerinden çal şan bu is- Yalnız bazı dalga uzunlukları 

Orta dalga 259.1 metrc!:le çalr. tasyon bir hafta gibi kısa bir za • vardır ki bunları, oralardan neşri· 
şan yeni bir istasyona yine Mo • manda kurularak ra!:lyo tesisatı yat iyi netice vermediği için hiç 
ravka Astrava ismi verilmiştir. inşasında rekor kırmıştır. bir memleket tercih etmemekte· 
Aynı dal~a uzunluğu ile çah§an Eski Brno istasyonunun yerine dir. 
Perşav merkezi de üç yeni istas- de 100 :kilovatlık yeni bir istas • Bunun için, uzun dalga da biri· 
~ondan biridir ve Slovakyada bu. yon yapılacaktır. birlerine karışan istasyonlardan 

Ankara radyo
sunda ıslık 
çoğalacak 

Fransa, 80 kilovatla çalıtan, 

ve 1648 metre Gzerinden neş

riyat yapan Radio Paris is. 
tasyonu yerine yeni bir mer-

kez kurdu; 450 kilovatla 

çalııacak 

birinin orta dalgaya nakledilmesi ' 
teklif olunduğu takdirde, teklif 
kar'§ısın':ia kalan memleket orta 
dalgadaki bu iyi netice vermiyen 
sahaları kabul etmiyecektir. 

Esas itibariyle, aşağı yukarı, 

ayni dalga üzerinden üç istasyo· 
nun çalışmasına imkan vardır ve 
şimdiye kadar da böyle louyordu. 
Fakat, istasyonların fazla kuvvet. 
le çalışmıya başladığı gündenbe· 
ri bu kabil olmamal(tadır. Çünkü 
ayni dalga üzerinde çalışan bu 
istasyonlar neşriyatlarını keneli. 
memleketlerine tahsis ederler. Kf1. 
lovat kuvvetleri az olursa bu 
neşriyat kendi hudutların.dan öte
de duyulmaz ve onun için, ayrı, 
ayrı istasyonların neşriyatı biribi
rine karışmaz. Kilovat kuvveti 
fazlalaştmldığl için istasyonlar 
biribirine karışmakta ve hangisi 
daha kuvvetli ise ötekini bastır. 

makta veya neşriyatını bozmakta
dır. 

Fakat, istasyonlar çoğaldığın· 

dan ken,,~i memleketlerinde bile 
seslerini duyurabilmek için rad· 
yo merkezi oldukça kuvvetli kilo. 
vat üzerinden neşriyat yapmıya 

mecbur olmaktadır. 

Buna karşı alınabilecek en iyi 
çare ayni dalga üzerine hem kuv· 
veti az, hem de biribirinden çok 
uzakta olan istasyonları koymak· 
tır. Montrö konferansı bilhassa 
bu noktadan tadilat yapmayı dü. 
şünecektir. 

Gene bu vaziyete bir çare ola. 
raka, konferansta ''kuvvet yarışı,, 
na bir nihayet verilecek ve istas· 
yonların en fazla kaç 'kilovat!~ ça· 
hşabilecekleri tesbit edilecektir. 

(Devamı 14 üncüde) 

adyoda dinlediklerimiz 1 
L rw:a 

i-\lman · 'l'ftc!yo !lffilöz.lcrinclcn 
Kintc.n Heiberg 

Amcrtkıulakl s1ncma arllstlcr1 tem_ 
tiil Jdil!Jline Cary Grant ela dahildir 

Ame .. iknn rady., nrtjstlerlnden 
.ıantöz Patricia Gilmore 

1 

Radio !:ireanl\ ( lrlanda r ad
y,osu) .nun yeni spikeri Mis 

Bcmadette Plunkett 

_______ __.-.; 

Paderevski konserini 
nası l vermiş ?· 

·rıcc 
Eslı;! Lehistan başvekili meşhur piyanist Paderc\'skf, c'"' ııfl" 

bildirdiğimiz gibi, radyodaki konserini pazar günü N'evyork radY05 

do. verdi. çuıı· 
Bu, onun şimdiye kadar radyoda verdiği dördüncü konseridir· cıı· 

kil Lehli musikişinas, binlerce kişi alan bUyük tiyatrolarda seneıcrd1 
qeri konser verdiği halde, bir radyo stUdyosundıı. piyano çalıntı1' 
adetfı. sıkılmaktadır. 111· 

Bu, Ştı{>1ıeslZ:, ıiltjınıatiı~ olmaktan, daha doğrusu, konser sn10~cri 
rında veya tiyatrolarda, operalarda çalmaya all§mış olmasındnll J 

gelmektedir. 
Geçen eyliil ayında Lozanda Amerikaya mahsus olmak 

konser vereceği zaman stUdyoda kendisinden ba..~ka kimsenin 
mamasını istemişti. 

Piyanistin arzusunu yerine getirmek istemekle beraber: w 
- Niçin? diye sordukları zaman, Paderevski eevab vernıeını:• 11ııı 

kat radyo ile neşredilmek üzere piyano çalarken, yanında klll15~ı:dll 
bulunmamasında ısrar etmişti. Halbuki Paderevski mikrofon baŞ pı-$ 
piyanosunu çalarken, spikerin de, <>nun çalmak Uzere olduğunu, so 
çalacağı parçaların ismini söylemesi lnzımgcliyordu. ııııt· 

Fakat binlerce kişinin önünde piyano çalmaya alışmış olan sıııısıl' 
kiirın stüdyoda bir kişiden sıkılması tuhaf görUlm~kle beraber arı 
nu nihayet bir çareyle yerine getiriyorlar: or&· 

Spiker, stüdyonun kapısındaki perdelerin :\rasmn saklanıyor· pc!" 
ya başka bir mikrofon alıyor ve kendisini göstermemeye çalışnrnlt bit 
denin arasından Paderevskiyi gözetliyor. Piyanistin oturduğunU;,d)o 
parçaya başlamak üzere olduğunu, bitirdiı';;rini burndıın görcrelt cıil>1'ııt 
ile söylüyor ve bunu söylerken de, Paderevsklnin duymnmasınl.l 
ediyor. c'<' 

Spikerin söylediğine göre, Paderevski, stüdyoda yalnız Jtalrn~~ııııı 
velıi bir aşağı, bir yukarı dolaşmış. Sonra gelmiş piyanosu~un :ı-oıısel' 
oturmuş ve gözlerini kapıynrak çalmaya başlamıştır. Piyanıst, rÇll)1 

bitinceye kadar gözlerini hiç açmamış ,.e programdaki yedi pn 
gözleri kapalı olduğu halde, ezberden çalmıştır. 

Ruzvelt 
Cumartesi akşamı 

radyoda nutuk söyliyecek 
ÖnUmUzdcki cumartesi günU A. 

mcriknn cumhurreisi Ruzvelt rad_ 
yoda büyük bir nutuk söyliyccek. 

Cumartesi ( 4 mart) Amerikada 
llk birleşik devletler kongresi (me
busan meclisi) nin açıldığl günün 
15 inci yılclönümU. oluyor. 

Bundıı.n bir buçuk asır evvel 4 
mart 1789 çal'§amba gUnU, Amerl -
kadıı.ki devletlerin ittihadını tcsbit 
eden ilk meclis toplantım yapılmış_ 
tr. Cumartesi gUnU, Amerikan tarL 
hindeki bu mühim badiscnln yıldö
nUmU kutıulanırken kongre bina -
smda içtima edilecek ve Ruzvelt bu. 
rada büyük nutkunu söyliyecektir. 

Nutuk cumartesi gUnU Amerika
tla öğleden soııra saıı.t 2 de ba.5lt_ 
yacaktır ki, bziim s!talimlzle akşam 
7 eder. Bütün Amc:-ıkan radyoları 
ile ne§redilecek olan bu nutuk, son_ 
ra da yine ayni istasyonlardan fran 
sızca, almanca, italyanca ve porte
klzce olarak verilecektir. 

lnliilll!l3HinJTJ!lr.!l!illlllllU~WIHl!lllJIHl!ll1~ . ... ....... . . . ... ? 
Biliyor musunuz " 

ıınııv 
1 - 1Ik del'a olarak o>'O" 

nn rı:ı memlekette ve nezaın lf!1~' 
kıırı 

ya dair posta pulu çı. , ıırdıf 
tır? üzerinde ne rcsını 1ııır. 

d ınınrın · 
2 - Meşhur a n sö>JJ. 

• tas'"·on verilmiş olan iki ıs .; 
ycbilir misiniz? ~a,·oll' 

. u Jst-· 
3 _ Frnnsadakı ş ·ı.Qıtıet111• 

• bilı- tl. 
lardnn hangilcrı .r>1' 

• ? Agrn, 
hangileri bususidır · ..cil>°' 

• ?J!lı"' 
mes Rndio parıs, 

' 
Lillc. 

Cevaplan : •• tıı-
hUkoıncv 

ı _ Guataınala ıını=tı! 
d çıkarı o 

rafıntlıı.n 1919 a . rad) 
leke tın 

ve üzerinde mcm drt· xnl ,·ar 
istnsyonunun res Jllcl"' . suıııno 

2 - Rusyıı.dakı dio ?Jııl'' 
kezi ve ltalyadakl :Rcı 
conl istasyonu. ?.{flf• 

• J.JJlC, " A• 
3 - Ro.clio PnriS. vo " 

.. Niınes 
sllya hükiımetin ·~·ndit· 

• .. sscse>lcrı 
gen hususı mue . 



B:njm görüşüme göre 

Birimiz hepimiz 
için, hepimiz 

• • birilniz ıçın 
' l'Urk sporunun kalkınması için derin etüt n büyük emeklerle \Ü. 

f de Seiirllcn BedcnTerblyesl Kanununun tatblk sahasma konulması 
~li ordusunun kıymetli genemllerindcn Oemll Tabirin omu7.larma 
bı- e~dlği :Ltınııın, Generali yakın olar&k tanıyanlar bu omuı.larrn bu a· 

lilkii suhuletle taşıyn.blleceğlnl söylediler. 
h lstıbdat dculndc menedilen, l\leşrutJyet deninde ihmal edilen 
ıit~ Poru Cumhurl'-·ct devrinde de\ letln hln1a:re 'e mura.kabe~lne 
rıı , ,, ~ 

nı~ 'c spor luıllnnmnsını yapmak nızlfeslnl General CemU TahJre 
ttııııel<Jc Oumhuriyct hUhfımetinln sporumuza \'ennlı; oldUb'll eht>mmt. 
tt bır kere daha tebarüz etmiş olu~·or llemektl. 
~ l.ürk cıporonon sağlam temellerini atacak olan General Cemli Ta. 
\n Uı.crlne almı olduğu yükün ~ok ağır \'e yoruro olduğunu blllyo • 
~ l"ıı.knt arkasınlla bulunan Türk gencllği, klüp mensupları, klUp ida· 
~ başarılacağına emin oldukhın gayenin tahakkuku lçln her türlü 
~ rlığı yapmağa hazırdırlar. Genel Dlrckförliib'ÜD kurulu unu mü. 

P radyolarda verilen konfcrnn lar. Beden Terbiyesi \'e sporun ilk 
~bıtS.ında çıkan \'C klüp ldarecUcrJ, Milp men111upları aleyhine matuf 

lar klUplcre bir Ü\'ey el Ui.t muam~lesl yapılıyor hl ini verdi, Kül· 
~nlığmm birkaç ene enel ,·erml~ olduğu bir karar Beden Ter. 

"lcı 1 Genel Dlrektörlilf,rfuıe izafe edilmek suretllo klüplrln ortadan 
lrılacabrı havasını yarattı. 

1 
lfayır baylar, ot'! bir U\'ey el'lit, ne de yokcdllecek bir kJUp nrdır. 
~ \·c mcl•tep haricinde por mükellefiyetini yaptıracak olan Beden 
\ıı_1Yesı Genel Direktörlüğünün spor klüplerlmlr. birer koludur. Nok • ''i:1 ikmal edilecek, lhtlyaçlan kat'§ılanacsk, dc:-rtlerl dlnllecek olan 
\ ilıılcr spor kalkmma.smda Genel Direktörlüğün tek \'&.<ırta.o;ıdır. 

1erfnıizln Uç bliyük derdi ,·ardır. 
~ - Maarif Vckllletlnln birkaç sene en·el nnni' olduğu yanlı' bir 

n tıı.tblkı netlcesinde fnal azalarmm kısmı u:amını kaybettlkJerl 
bıı boı)luğu doldura.bilecek eleman \'eyahat Ma.arlf Vc:-kalett nez • 
l'apılaca.k te~cbbU lerle bu kararın yalnız orta mektep gençliğin• 

Uı 
' 2 
- Varidat, 

a_ Saha. 

Saha. \'O ''arldat•blrtblrlnln mUtt'mmlmldlr. Genel Dlrektörlliifuı 
\j ·abesı altında salın idaresini üzerine almı, olan klüplerlmlz kendi· 

3'&şatacak \'arldatı bnlmo' demektir. 
\,. lılı Genci Direktörlükten klüplerlrnlzln bu dertlerini kar,ılamasmı 
~·ten bütün Türk gcnı:IILrlnln yek,·Ucut ol:ırak Gencr&lin arkasında 
~'mı lstlyonu. 
~ ldcallmlzln tnhaklmkunu dlslpllnll bir m~afde gören ııaym Gt'. 

ı~~ dl lpllmdzllğe kaf'6t kalkan elinin bütün sporculara karşı müşfik 
b.~aYlCJ. bir el oldut'Una e.mlnlı ... 

1~ radyolarda parazitler istemiyoruz, biz düne kadar kltip ba mda 
~ ahsi lğbfnı.rları dolayı lle klüp llüı:manı kesilen şa.hslyetlerln 
~ ilamına, TUrk gentllğl namına 111ah i huoıumetlerlnden fariğ ol

lsttyoruz. 

~ futbolcUsilne "ra.mba.z,, Türk atletine "rekor &\·cı r,, Türk 
\ ~e "milli hltblr ıı.llldeye nhlp olmamak,, 'a"lıflannı nren ağıı. 
~ille gayemiz nnmma, Türk gentllğl namma artık ıusmalaruu ıs. 

~Plerlmlz tek bir kalp: 
'l'·· b Urk ponı yükselecek .• 
lleğtnıb: aynı dilek: 

~ btrlblrlmW seveceğiz. 
•3· ctnlz aynı gaye: 

' llepimiz birimiz itin, blrlmlr heplmlr fçln .•• 

!DİL ~~~pL .~ 

Ankaraspor 
Ilu hafta, Anl•aradakl ı.por harc

kct.lerl çok :1.engin olmuştur. Pazar 
giinü başhyan ~fit marl:ırr, bölge 
k:\.yak birincilik ınü abal•aları, \'O 

bhiklct l arı,ıarı bu öı.lü fa.aliyctlıı 

l>n_şlıca şub('Jerinl te~kil etmiştir. 

Şilt ın~larımla Uarbiyell\er netice. 
lcrlnl lıildlnllf,imlz gibi Demlrsııora 

5-4 mağlüp olınııslar, Gcn~lcrbirllı:-t 

de Galata.sanıyı 2-1 yenmi~tir. 
Elmııdağındıı kayak nıU nb:ıkalan 

COk lıararetlJ geçml \ 'C ge~en Jıa(• 

tıılarda yapılan tefrik mü nbaknla. 
larmda oldu!ıu gibi Gençlt'rblrllğl • 
nln ~alibl~·eti ile Dt'tlcelcoml~tlr. 

Blslklt>t müsabakaları da çok ala • 
knh olmu~ 'e Ankara:;üçlil blsik • 
ldçllerln mu\'affakıyetl lle netice • 
lenmi. tir. Bu mil~abakalıı.rtlıı. Beden 
Terbiy~l Genel DlrektörU General 
Cemil TahJr de haıır bulunmu Ye 
g('nçlerln çalışma.o;ıoı yakından ta • 

kip f'tml~tlr. 

Bu sayfadaki reslmlerlmlzd : An. 
karadaki bu gcni5 spor çalışmasında. 
JIABI:;R fotol'.,"1'8.fçısmm tesblt ettiği 
muhtt'lir anlan görüyorsunuz. 

Beden Terbiyesi 
Genel direktörlliğünde 

iki . G 1nelsekreter 
Muavinliği ihdas 

ediliyor 
Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğü genel sekreteri bütün va. 
zifeleri yalnız ba§aramadrğından 

iki genel sekreter muavinliği kll
rulacaktır. Bunlardan biri idari iş
leri, diğeri ise teknik i§leri çevire
ceklerdir. Memuriyetlerin tayin. 
teri mevcut kanuna göre ancak ha
zirandan sonra olacaktır. 

Ankara muhtelitini tertip 

edecek oyuncular çagırıldı 

Ankara Beden Terbiyesi Direktör. 
!Uğil İstanbul muhteliti ile yapacağı 
mllsabaka için şu oyuncuları çal:;"lr
mıştır: 

Kaleciler: Necdet (Güneş), Mu -
akkar (Ankaragücü). 

Müdafiler: Nuri (Demirspor), Nu 
ri (Gençlerbirliği). 

Muavinler: Ke3fi (Gençlerbirliği) 
Hasan (Gcnçlerbirliği), Abdül 
( Gençlerbirliğl). 

Muhacimler: Orhan (Demir.spor), 
Fikret (Ankaragilcil), lııkender (Gil 
neş), GUndilı (Galatasaray), Habip 
(Harbiye), Arif (Demfrspor). 
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Ankarada Elmadağda brt hafta yapılan ka· 
yak miisabakalamıdan mulltelif intıbalar. 
1 - Elnıadağda bir istirahat zamanı ve 

öğle yemeli. 2 - Bir kayakçı bayan llaber opjektifi karşısında. 3 - Kayak miisabakalarından bir ens
tantane. 4 - Ankara biri11ciliklcrine iştirak edetı kayakçılardan bir grup. S - Kayakçılardan başka bir 
grup. (Resimler Haber Ankara foto muhabiri Celal. tarafından çekilmiştir); 

Bu haftaki maçlar 
Ve rr~ uhtelit ta ınılar ı e kil 

edecek Oyuncular 
Beden Terbiyesi lstanbul böl. ran, Şeref, Necdet, Naci, I...utfi 1 2 - Galata Gençler - Beyler. 

gesi futbol ajanlığından: (Vefa), Buduri, Şahap. beyi A takımları saat 11,15 ha• 
Ankara muhtelit futbol takı- Takım kaptanı Hüsnüdür. kem Feridun Kılıç. 

miyle bölgemiz muhtelit futbol Stat fiyatları: Tribün 60, du.. Darısı lstanbulun başına 
takımı arasında 4 ve 5 mart ta. huliye ~O kuruştur. 
rihlerin.de iki ve ayni günlerd.e Ankarıı muhtelit takımı 3 mart Ankarada kapah spor 
!Jehrimizde bulunacak olan T~ cuma akşamı saat 20 de Haydar. salonu yapılıyor 
muşvar Romen takımiyle de 5 paşaya muvasalat edeciktir. Böl. 
mart tarihinde bir müsabaka ic. gemize mensup klUp murahhas -
ra edilecektir. larının karşılama merasiminde 

Bu .müsabakaların programı a. hazır bulurunalıırı rica olunur. 
;:ağıda göst~r..Umi~tlr: Ankara İstanbul teması mUnn.. 

4 Mart 1939 Cumartesi scbctiyle 5 mart pazar gUnU Be. 
ı - Galatasaray _ Boğaziçi şiktaş stadında yalnız iki resmt 

liseleri saat 13,30 da, hakem Nec müsabaka yapılacaktır. 
det Gezen. 1 - Anadoluhisar - Kasımpa. 

2 - Ankara _ İstanbul muh • şa A takımları saat 9,30 hakem 
telitleri saat 15,30, hakem bilft .. Adnan Akın. 

Ankıırnda kapalı bir idman salonu 
yapılacaktır. VHD.yetin elinde 21 bin 
lira mevcuttur. Geçen seneden de 
stadyom faslından 35 bin lira kal.mı§ 
tır. Şayet bu 35 bin lira da kapalı 
so.lon hesabına geçirilirse 56 bin lL 
rnya oldukça gtlzel ve ihtiyaca kMi 
gelebilecek bir kapalı salon inşruıı
na girişilecektir. 

Darısı lstıınbulun başma! -· 
hara bndırnecekur. --l-st-iş_a_r_e _H_e_y-et-i -- ~ lYI g b D de 

Yan hakemleri Ziya Kuyunılu F 
ve Fikret Kayral. Beden Terbiyesi Umum Müdür- ransa 

Muhteliti teşkil edecek aşağı. lüğüniln son toplantısı evvelki gün lngiltereyi 12·9 yendi 
da. isimleri yazılı futbolcuların nihayete ermiş ve azadan bazıları 
saat 14,30 da futbol levazmılarL Istanbula dönmüşleıidir. Fransa Rugbi takımı lngUterede 
le birlikte Taksim stadında ha. Bu defa ki içtimada nizamname- yapmış olduE;ru milli mUsabakayı 12·9 
zır bulunmaları tebliğ olunur. ler, müdürlüğün bütçesi hazırlan. gibi açık bir farkla kaza.nınt§lrr. Ne. 

Hüsamettin, Armanak, Lutfi, mı,, tasdik edilmek Uzere Vekiller Uce Fransızlar tarafından bllyUk ble 
Hilsnil, Musa, Mehmet Reşat, E· heyetine gönderilmiştir. 111; memnuniyetle kıırşılanmxp. 
sat, .Angelidis, Diran: Melih, şa! ·-----------------------
hap, Naci, Buduri, Basri, Ali RL 
za . 

Taknn kaptanı HilsnUdUr. 
Stat fiyatları: Tribiln 50. du. 

huliye 25 kuruştur. 
5 mart 1939 pazar. 
ı - Matbuat takımı - Beyoğ. 

luspor mUtekaitleri saat 12 ha
kem Ahmet İhsan. 

2 - Tamu.şvar - Birinci lik 
muhteliti saat 13 ha'lcem Şazi 
Tezcan. Yan hakemleri Samim 
Talu ve Halit Özbaykal. 

Muhteliti teşkil edecek aşağı. 
da isimleri yazılı futbolcuların 

saat 12 de futbol levazımlarile 
birlikte Taksim stadında. hazır 

bulunmaları tebliğ olunur. 

Armanak, Çafatinos, Lebip, 
Vlastardi, Etyen, Yusuf, Mehmet 
Re~nt, Sarafim, Basri, Nubar, 
Bamblno, Hrraç, Culafi, Melih, 
Suldur. 
Takım kaptanı Mehmet Reşat. 

tır. 

3 - Ankara - İstanbul muh. 
tclitleri saat J5 hakem bilahara . 
bildirilecektir. Yan hakemleri Ba 
hattin Ulugöz, ve Fahrettin So. 
mP.r. 

Muhteliti t~kil edecek aşağı -
da isimleri yazılı futbolcuların .... 
saat 14 de futbol levaznnlarıle 

birlikte Taksim stadında hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

Mehmet Ali, Osman, HUsnU, 
~tfi, Angelidis, :m,at,ı Muııa.; 

iiıııılilıiliıUiiii:.Mıl(,Q'- i 

MUser Puran isimli Alman btslkletçisi "Kış koşulan" nm sonunda 
İtalyan Astolflye mağlfıb olmuştur.Sağduki Unser Puran, soldaki M .. 
tolfidlr. 
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Faciayı komedilere tercih 
eden bir yıldız 

B tR Belçikalı muharrir, "Ce
bclüttarık,, filminde baş 

kadın rolünü oynıyan Yivet Löbon 
ile "GünahkAr kızlar" filmi sanat
karlarından Roge Düşesn'in birkaç 
temsil vermek Uzere Brüksele uğ. 
rama.l.arından istifade ederek ken. 
dileriyle tiyatronun giyinme odasın
da bir mülakat yapmıştır. Her iki
si aslen Belçikalı bulunan bu iki 
sanatkarın söylediklerini kısaltarak 
alıyoruz: 

bu nokta bir kat da.ha meyaırtıs ~ 
kıyor: 

- İkimiz beraber çevirmek ~a:· 
tile yeni bir film çevirme için b~ 
mukavele imzaladık. Bu filmin isıııl 
"Şilı:ago kaçakçıları" olacaktır. s~· 
km bir gangster filmi zannetme)'!' 

niz; bu çok içtimai bir filmdir. 
- Binaenaleyh mevzuu da bO· 

şunuza gider. 

ı 
"Perdenin son sözlerini dinleyip 

son alkışlara iştirak ettikten sonra 
alelacele yerimden kalkarak eski 

- Tabü değil mi ya? Ben bet 
zaman için facia filmlerini tcrcJ.ll 
ederim. Gülünçlü bir filmde oyns.
mak kat'iyyen hoşuma gitmez. 

Bu sırada Galeri tiyatrosunun e~ 
bisecisi Yvet Löbon'u giydirıll~ 
üzere içeriye gelmişti. Onun jçill 

/ 

Galeri tiyatrosunun kulisleri ara. -
sına yürüdüm. Yivet Löbon'a, beni 
kabul edip etmiyeceğini sordurdu. 
ğum vakit, giyinme locasında bek. 

a· 
artık yıldıza başka sualler sortll ·e 
ma imkan kalınadı. Bu sefer ııoJ 
Düşesni suallerime boğdum. 

liyeceği cevabını alınıştım. Kapıyı d"~irıt 
vurup içeriye girdiğim zaman se- - Geçen sene size rasgel. ıı, iııl 

vakit "Günahkar kızlar fılrn 
vimli yıldız bugünlerde kendisinden " . c· 

yeni bitinni§tiniz. O gündcnberı 11 
hiç ayrılm.ıyan partöneri Roje Dü-
şcsn ile yan yana oturuyordu. Beni ler yaptınız? , ıı 

- Mütemadiyen çahştmı. E\'\ ~t· "sizi gördüğüm için çok memnu - ltı 
"Asya üzerinde frrtma" "Cebe 

num" cümlesiyle karşıladı. ' ir • 
llk konuşma mevzuumuz sinema tarık'', "İhtilaf,, filmlerini çe.'' 'Jt. 

dim. Sanatkarların kendi çevır&,,, 
değil, grip oldu. Çünkü onlar da, JtJıw 

...,_, leri filmin aleyhinde bulundu 
ben de gripe yakalanmıştık . .uU sa- · ıv 

pek görülmüş şeylerden değildır 
natkar, hastalıklarına rağmen, iki 

1 
be~efı' 

·- .. . . ma " htilaf" filmini hic:; de " gunde dort temsıl vermek mecburı. .v. . . .. . . . . soıı· 
yctindeydiler. Bu temsillerin tehiri medıgımı sıze soylıyebıJırıın: ,11r .• 

;, imkansızdır. Çünkü her ikisi de mu ~a, son günlerde "Seferbe:,lik bir 
,., • • .. v 1 ısmiyle bir film çevirmek uzere b 

kavele ıle Parıs studyolarına bagh- Srl 
• d 1 B 1 ilı: 1 ik' t t'l .. mukavele imzaladık. Bu fi]ınC ,, ' ır ar. e ç aya ya mz ı a ı gu- decC'" 

. . . . k Fon Strohaym da jştirak c 
nü içın gelmışlerdır. Fakat hastalı 1 ıılrıtl• 

' Eanatkarlarm neşesini knınamış:ı. Maalesef Yivet bu filmde ro 

benziyor. Yivet Löbon tatlı bir tc-
bessümlc: 

- Gripin ilacmr buldum ben, dL 
yor, her akşam yemeğinde bol şam. 
panya içerseniz hiçbir şeyiniz kal-

maz. 
Ben mük§.lemeyi asıl mevzuumu. 

za çevirmek istiyorum: 
- Sinemadan bahse başlamazdan 

evvel, nekadar zamandanberi tiyat
roda oynadığınızı söyler misiniz? 

- Bu akşamdanberi. İlk defa 

c11iJI 
- Bu isim bana geçen scıı e. 

Eylul ayı içcrsinde Avrupanın g t 
. ·-· . . . . ı::ı!T''Ô' çırdıgı tchlıkclı vazıyetı an · ra· 

Filmin mevzuu bu cyliıl bUtı 

yacaktır. 

nı mr olacak ? jl• 

- Evet. Mevzu bu bubrand~ si· 
ham almıştır. Bu filmde ben b tJ!·•' 
nema yıldrzr rolünü oynuroru !iği 
Bu rolü oynarken Eyliıl seferber tJ.. 
içcrsindeki hatıralarnndan dil 
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Brükselde oynuyorum. Burada halk 
'çok sevimli, lH:titn gibi acemileri bL 
, le alkışlıyor. Fakat münekkidler 
, çok zalim adamlar ... Bu bahsi ka. 

fade edeceğim. 

- O vakit Belçika 
mıydınız? v• 

· pıyalon. Tiyatroya devam etmek 
') fikrindeyim. Arkadaşımla beraber 
~ caba birkaç piyes oynamağa. niye-

- Hayır. Fransız ordusund8·dtl'"' 
kıa annem ve babam Belçiksll W 
Ben de Belçikada doğmuşuJXl• 
kat Fransız tebaasıymı. 1'sıı 

D h 
~ ıın 

a a fazla konuşmaga ıbise 

yok. Anlaşılan sanatkarlara e bli1'' 
giydiren kadm, aktörlerin ın~eğil· 
rirle görüşmesine tarafta~ de)·ıe 
Pek de nazik olmıyan bir ıfa ıııııl 
artık locayı terketmem ıuzııtll 

'( tim var ... 

Dorotea Vik 
.J - Sinemayı bırakıyor musunuz 

... j ks yo a ... 

, Norma Şlrer"ln cynadnğo 

:Mari Antuvaneti beğenmemiş 
fi4knde tarihi 
kraliçenin 

dekoru meydana çıkarmaktan ziyade 
talisiz hüviyetini 

lazım diyor 
,Dorotea Vik çok tanınmış bir Al- -

~yıldızıdır. "üniformalı genç kız l t. 
'}Jr,, filmi bu yıldızın harikulade · f:/ı 
fcudret ve muyaffakiyetini bütün ~- · .,. 
<!Urıyaya tanıtm15tır. Bu ~öhret Al- ., 11 

~yahudutlarmı çoktan a-:mış,ken 1.· 

öisi pek az yılxdıza nasib olan ~art 
rar içerisinde bir kaç mm çevirmek 
üzere IIolivut'::ı çağrılmı5tır. Holi
vutta çevirdiği iki filmde Amerika
cfa da muvaffakiyet kazanmıc:, fakat . 
Amerikan sisteminin zarur;tlerine 
ifilo} ad edemi yen yıldız Berline dö 
nerek öz yurdunda film çevirmeği 

tercih etmi~tir. Yıldızın Berline dö
nüş sıralarında Berlinde bulunan 
bir Fransız sinema muharriri yıl
dızla görüştüklerini ~u suretle anla
tıyor: 

tebarüz ettirmek 

Dorote:ı Vik 

i Küçük Haberler 
ı ·····--·-·-..... --·-:---..................................................................... 1 

! ... ~ .... · .. ·-···-····-..................... ··-········-·································· 
. * Fransız stüdyolarında yeniden dört filmin çevrilmesine başlan

mıştJr. Bunlardan ikisi Jan Gaben, Arletti, Jül Berri, J~~lin Loran 
tarafından temsil edilen "Güneıı doğuyor"; Vilyam Romans, Piyer 
Larkey, Jorj 'Flaman tarafından "Bu iş geceyarısı olur" dur. üçün
cüsü birçok sinema. hilelerini ihti,·a eden ve _9reta Garbo, Norma ŞL 
rer, Lilyan Harvey, Mari Pikford, Rudolf Valantino, Şarlo Şaplen gibi 
yeni ve eski birçok artistleri öir hayal halinde 
gösteren garib bir rüya ve hayal filmidir. Sinemayı 
mevzu olarak alan ve sinemacılıkta mühim bir 
yenilik sayılan bu filmde baş rolü Monik Rolan oy-
namaktadır. Filmin ismi ''Hayalet satılan dükkan" 
dır. Dördüncü film Marsilya stüdyolarında 
çevrilmeğe başlanmıştır. Fernandelin de 
iştirak edeceği bu film (Berlingo kumpan. 
yasx) isimli bir 'komedidir. 

* "Candan anlaşma" filminin çevril
mesine devam ediliyor. Gabi Morley Kana
dadan döner dönmez bu filmdeki Kraliçe 
Viktorya rolünü çcvirmeğe başlamıştır. 

* Niste "Son dönemeç,, ve ''Sihirli 
altın" isimli ilı:i Fransız filminin harici 
manzaralarının alrnmasına başlan • 
mıştrr. 

* Marsilyada Fransız muharriri 
Panyol tarafından açılan stüdyoda 
çevrilen ilk filmlerden Metropoliten 
filminin Fransada gösterilmesine 
başlanmış, fakat film muvaffakıyet 

''Dorotea \ ik Par isi ç::ık ~edyor meydana çıkarmaktan ziyade Kra
Bu, nezaket olsun diye söylenmi- !içenin talihsiz hü\'iyctini tebarüz 
b . .. d y·ıa· b' h ı ·ı · ·r kazanamamıştır. Münekkidler, mev ır soz cgı ır: ır a "'ı rntı ı ade '2ttirme!-: lfızım olduğunu söyliyor. 

ıuu iyi hazırlanmamış, mükalemele. 
eder. Yıldnda Paris se,ği~i o )~adar Yıldız IIolivut'a dair düşüncele-

ri zayıf ve ıttıradsız, oynryan san
fazladrr ki bir ~yahat mün::ıı.:ebeti- rini anlatırken cliyorki: "Orası şirin 

atkarları da kudretsiz buluyorlar. 
le yalnız üç saat kaldığı hu ~ehrir ')ir şehir; fakat hava~ı bizim ha\'a-
pilam üzeri nele her tarafı ö,ğrenmi~- mıza benzemiyor.. Orada ilk defa * Baş rollerini Klark Geybl ile 
tir. Bu:iün Pari::.i bir Parisli kadar ~li~el Le t ile ~inni filmini çe,·ir- Norma Şirerin oynadıkları ve HolL 
tanıyor. dim. Sonra yine meşhur bir artist vudda c:;evrilmekte olan bir filmde 
Dorotea vikin ideali Pari5e gelmek I ile Lintbergın oğlunun kaçırılma- birçok sahneler, .sinemada ilk defa 

Fransız sütüdyolarında çalı~mak. c;mdan ilham alan "~1adam :\1ade- olarak. Esperanto dilile mükaleme

bilh~a ;\fari Antuvanet rolünü lenin o~lu Zode?'' Filmini çevirdik.. li olacaktır. 
temsil etmektir. Bu rolün :-\om1a Amerikan sinemaı.:ı tekemmül iliba * M. G. M. ı;trkf'tl yakında mcııı_ 
Şi.rer tarnfıııdan oyııanıl15 şeklini rile harikadır. Fa!rnt Amerikalılurın hur Edisoııun hayatma dair bir film 
beğenmiyor. Filmde tarihi dekoru (Devamı L~ ünciide) çevirecektir, 

__:Bilirsiniz ki ben sinemayı, oy
nıyacağnn senaryo çok hoşuma git
mek şartiyle severim. İki seneden. 
beri birçok filmler çevirme teklif. 
lerini reddediyorum. Yalnız Cebe-
lüttarık filmi hakkındaki teklüi ka-

bana hatırlatryor. iJCS.' 
• 13elÇ • 

Locadan çıkarken RoJC 1 ..... sı 
' JYlŞ 'v 

ya gelmişken babası ve he'·"et ~ 
ile görüşeceğini söylüyor. )' 

1 ııeÇ' 
se artık Ski ile kaymaktan va 13tı• bul ettim. Bu filini de Roje Düşesn t.v. . _ k~ ~1t 0yuıı 6 
ıgını, onun yerme ag ... ,. 

ile oynadrk. u,·o• 
na merak sardığını anla • rıısıtıl 

Biri kadın, öteki erkek olan bu ''insan kumarda yalnız pa pe -
iki yıldızın çok iyi ~nlaştıkları, kaybeder, halbuki kayarken t:ı il" 
zevklerinin biribirine çok yakın ol-ı taklak düşüp canını kaybeuneaıarl" 
duğu mubakkaktrr. Netekim Yivet ti.mali de var,, diye kahkab 4 

J.öbon anlatmakta devam ettikçe gülüyor. 
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~~~ !Bekarlar arasında delilik 
~T-1939 

- Ternzlmlz bozuldu, tamire gönderdik. Gelinceye kadar işi iıla. 
l'o ediyoruz. - Fransız karikatürü -

[(adın - Doktora söyleyin, beni 
derlzal kabul etsin. Gözüme bir şey 
~açt1, kırpıp duruyorum. Rastladı
fün bütiin erkekler de peşime takılı
~oriar. 

Geve~e 
])ertliydl. Fakat ayni. zamanda 

:e\'eze olduğu için derdine ortak 
it lllınakta müşkülat çekiyor, her -
esin canını srkıyordu. Gene uzun 

llıadıya söylendikten sonra: 

IJ:(awnaına 

- Nişanını neden bozdun? 
- Müstakbel kaynanamı evime 

davet etmiştim.· Üç kişi için küçük 
olduğunu söyledi. Tehlikeyi ve kay-
nanamın niyetini anlıyarak 
bozdum. 

nişanı 

- Garsonun paltonu tutmasına 
ncdm müsaade elmedill? 

Bel.çllka Do 
fakrasn 

Kraliçe, kömür madenleri mm • 
takasını geziyordu: Sokaklara dizil. 
miş olan halkın arasından geçerken 
arada duruyor, sağa sola bir iki ke
limeyle iltifatta bulunuyordu. Bir 
kenarda, kucağında bir çocukla du. 
ran genç bir kadına da hitab etti: 

- Ne güzel ve sarışın bir çocu
ğunuz var madam. Siz de ı.;anşmsı_ 
nız. Eminim ki babası da sarışındı. 

Kadın safiyetle cevab verdi: 
- Bilmiyorum majeste; kasketi

ni başından çıkarmamıştı. 

-
- Karısınm da dinledibrini bildiği 

için ]ı('r konferanstan sonra. böyle 
yapmak itiyadmfüıl 

vakaları evlilerden çok! 
Normal insanların gitgide azaldığına göre acaba 

birgün gelip bütün medeni beşeriyet delirece!{ mi~ 
Bir · doktorumuz, delirmemek ve hatta hasta olma

mak insanların elinde~ir, dıyor 
İlkbahar geliyor. Bugünkü tıp a· ise erkekte karşılığını bu1may<ıbi!ır. r na aykırı çah~makla izah eriebiiiriz 

:emine nazaran ilkbahar deliliklf": :n Ve bu hal tababeti ruhiyenin horr.o- İnsanlar deli olmıyabilirler. Ancak 
~n fazla görüldüğü mevsimdir. Ve seksüalitc, safizm denilen hasıahk- tabiat kanunlarına tabi olmak ve 
:;:ezalik .bekarlar, avukatlar, doktor· lannr tevlit eder. çalışma hayatlarım tabiat kanun· 
lar, muallimler ve mürebbiler ara- Her yaşta cinnet görülebilir.Zen !arının icabatına göre tevazün ettir· 
sında cinnet vekayii herkesten fa.t· ciler arasında yoktur, fakat A\':-UpJ mek şartile .. 
tadır. Makinistler, ahçılar, küilı:.:n· ya gelerek medeni hayata kan~::m· Tabiat kanunlarına riayet etmek 
cılar, ateşçiler, fırıncılar da del;:rıc· lar arasında ·biz alişkmlaıdm fazld şartile fikren dahi olsa çok çalışan 
ğe en müsait muhit içinde sayılır- gorülüyor. deli olmaz. Böyle bir §CY yoktur. 
lar. Dimaği yıpranmış insanlarda u l\.Iedeniyen denilen hadise, tabiat 

Bugün bütün dünya trb ilmi. a'oi mumil felci görülüyor, asrrıı ic.:ıpla kamınlarile insanların mücadele3i 
\C asap hastalıkları üzerinde hıim· rı yüzünden gayritabii çalrşınağ:'\ mahiyetini almış bulunuyor. Fakat 
malı bir şekilde çalışmaktadır: mecbur olanlarda bu hale sık n~ tabiat Iayetegayyerdir. Tabiatte hiç 

Hay\'anlarda delilik yoktur. lptı· tesadüf ediyoruz . 
~lal kavimlerde, \'ahş:Ier ara::;mda Ruhi hastalıklara mw;ap &>zaı, 

'ieiılik görülmüyor, o halde m:d~ııı Neron, Moltke büyük Fere:ierik ve 
im:anlar neden deliriyorlar? Pederost, O::;kar , kadınlar arasında 

Bugün bütün dür :;a üz.:-. it;de solist !\.Iari Antuvanet gibileri çok
pisikopat denilen yan delilerin ye· tur. 
kunu muazzam rakamlara çıkm:~k- Bütün bunların sebel:i'terini, tabıi 
tadır. kanunların bir oyuncağı ve esm 

Normal insanlar gitgide azaldı. oldubrumuzu kabul etmemek ve bu
ğına göre acaba bir gün geiip bü'. iiıı 
medeni beşeriyet delirecek mı? 

Bir doktorumuz bütün klasik tıb 

bir şey kaybolmaz. Kanunlar deJiş· 
mez. Bu mücadele, insanların ha
yatlarına, saadetlerine, benlikler..ne, 
rahatlarına mlll olmaktadır. 
Değil deli olmamak, hasta olma· 

mak dahi be~eriyetin kendi elinde· 
dir. Beanşart medeniyet denilen bu 
tek dişi kalmış canarnrın elindm 
yakamızı kurtarmalt lazımdır ... 

Maaaile sinemaya gitmişlerdi. 
Koltuklara yerleştiler. Kadın, ko _ ilmini acizle itham ederek dıycr kı. 

"Akıl bozukluklarını kla~i:{ hiı 

iıahla kabul etmiyor.ım. Tab::ıbct 

- Evet karıcığım. Teı;ıekkür ede_ rulııye, aklıye ve asabiye edel iy:..tı 

casma sordu: 
- Koltuğun rahat mı? 

- Nasıl, dedi, bir roman okur _ 
llıuş gibi oluyorsunuz değil mi? 
~uhatabı ce\'ab verdi: 

- Pallomm vücuduma uyaca[fm· rim. vaıdır. ~Iü~ahedeleri vardır. Fakat 

h "":--Evet. Fakat romanları tefrika 
aıı.nde okumağı severim. Mabadini 

~· arına bıraksak? 

dan pek emin değilim de ondaıı! _ Perdeyi iyi görüyor musun? :n:.L>het herhangi bir neti:e, bir 

~e \.?<9'111}( ue rr• n ~ 
~~ırmet 

- Evet şekerim. 
- Hava cereyanına maruz değil 

1in ya? 
- Hayır. Yerim çok iyi. 

kanun konmuş değildir. 

Yeni evlenmiş olan genç kadın j - Çok güzel. DeğişLirelim öyley. 
yemek pişirmesini yavaş yavaş öğ~ >e yerlerimizi... 

Bugün deliren ya ker.Ji ke.1ciın: 

teda\i eder veyahut öylece ölüp gi 
der. Bü.l.in yaprlanla: henüz birer 
tecrübe olmaktan ileriye ge~n~iş de 
ğiJjir. 

" Dr§an at:ılnn nu? 
n;- llayır. Daha. büyük bir masa. 
İitl altına .saklayın. Daha hesabım 

elllCdi. 

IKcrlJ(u 
lr ırehınetçik Çanakkalede müthiş 
it h 

lılJ onıbardunan esnasında siperde 
d \'e bir hıçkırık nöbetile sarsılıp 
liııl'\ıyordu. Etrafı ölen arkadaşla • 

Yle d le . olmuştu. Top ve bomba ses-
ıla.lirıitı birkaç saniyelik bir fastlasın_ 
~~ tı istüade ederek yanındaki nefe-

ııesıendi: 

~ ......_ Arehmet. Hıçkırığım tuttu, be. 
biraz korkut.sana! 

reniyordu. Sabahleyin kocasına sor- 1 
du: . ' - Ak§ama ne yemek yapayım? 
~casr ı:cvııb verdi: • 

- Canın ne isterse yap ııekerim. 
Fakat pilav ve et yemeği yapma sa 
kın; bilirsin ki bunları pek seve • 
rim. 

Kadm - Bu yeni makine hizmet
çiden pek memnunıım. Bunda. sık.ıs. 
tıra.bllcccğin ancak \idalan var! 

- Fransız karikatürü -

tliııı-~l\a.nsı şapka &esmek üzere mağazaya giriliğ1 iJıİll. klülx'yi ~ir 
ll}{ kiraladı. 

t 
. -{ 

.~ 
ıceu· 

t·rııhı 1 
( <a.·l•a..laşma) - Bu gemi nbı Kanarya. aılalarm:ı ~iHiğintl<'n 

'1l1$Uı •• -
' • 

Anıknt - T:ı.bii her sr~·i inkar c. 
deceğiz. 

l\füştcıi - Nasıl? Sizin de bir 

.suçunuz mu Yar? 

TiYATRODA 
Rejisör - Sarhoşluk salınesi için 

şişeye JıaJ~ikz viskiyi kim koy:111? 
- lngiliz karikatürü -

liehDD~e 
Hizmetçi, bayana haller verdi: 

' - Evleniyorum. Bir hafta sonra 
yauınrzdan ayrılacağım. 

Kadının canı sıkıldı: 

- Evlenmeni bir ay sonraya bL 
raksan olmaz mı? O zamana kadar 
yerine birini bulurdum. 

- Nişanlımın ahliikını kafi dere-
cede bilmiyorum bayan, bu sebeble 
bir ay beklemek tehlikesini doğru. 
su göze alamam. 

\ I 

llırsız - Sizi kandırmışlar bayan, 
bu inci değil, sahte: 

L".eliımemek mümkün müdür? el· ' 

bette.,, 
Görüyoruz ki yepyeni ve :ı.pa)'n 

.QiLiğğia karınuıctcıY-.z. 
Bu Türk doktoru karilrrimize va· 

bancı değildir. Dokt:ırumuz Der· 
:non, tıb ilmini inkişaftan meneJ(.r. 
klasizm olduğunu ileri sürerek bir ' 
beyanatile sekteleri izah ctrr.iş ve 
dikkatimizi cclbetmi5ti. 
Bu~iin bütün medeni beşeri,>efa, 

3üratle yürüdüğü anormaliteyi <in:e 
mck için dünya ilminin sckrb~ılığ; 
muz, akıl hastalıkları münasebetiic 
5u şayan dikkat şeyleri anlatmaida· 

Jır. 

"Bugün akıl hastalığı, dim '~m 
::ırganik bozukluğu yüzünden icra!(., l11gilterenhı inşa etmekte olduğu transatlantik "Mauretania,, bit~ 
muhal ..... ıe hafıza dediğimiz mele mek üzeredir ve öııiimiizdcki yaz Amerika seferlerine başlıyacçktır. Ge~ 
kelcrdc görülen arızalar olarat1. i· minin resimde görülen alh bacası, ikisi önde, dördü arkada olmak üze-
zah olunur. re birer biiyük baca içine alınacak ve vapur iki bacalı olacaktır. Baca· 

Bunlar neşe, keder, k1'-'.l3 .dı~ !arı·• n ifrcrladcıı yiiksel:liği 18 met redir, ve lıer biri 105 ton oğrı!ığın· 
:ı.!fı.ka fazlalığı, canlılık gibi şuur " ~;. 
\'C karakterin gayritabıilikleri r. , 1 

aydınlatılır. 

Akıl hastahklannın ek~erisi.1C.e, 
dima~ımızda organik bir bozu1<.Juk 
bulunmadığı yapılan otopsilerde 

:;örülmektedir. Bazılarında da di· 
mağda mühim tagayyürler tesb:t 
edilmemiş değildir. 
M~scıa dimağda k'Üçülme '.ıa:i. !3u 

da bir cinnettir. 
Cinnet, ekseriya ve belki umu:ni

yetle tabii cevvi al1\'alin fe,·kındt 
gayritabii vasıtala:da çalrr mla ·da 
1örülüyor. Bu neden? Bütün alim· 
lcr kainatı bir tezahürden füar::t 
olarak kabul ederler. Ke~iiier bi,;i 
körle~tiriyor. Zekanın ihtiva ettı~i 
malıirnatın miktarı narnüte:ıa!:i bir 
surette büyümektedir. Fakat kalite 
itibarile hiçbir de~·şiklik yok. 

Bence, \·e en doğıu hül<i.imie, uhıu 
miyetle akıl hasta'ıklarm da amil 
cinsi sevki tabiinin bozukluğtdur 
Cinsi scvkitabii şinik bir hac'iseyi 

tevlit eder . 
Hayvanlarda delilik yoktur. Çdn· 

kün bir hayYan vücudunu kapla) a~ 
~eh\·ant hırs diy;: tarif edi:en b~h
ranı teskin eder. lnsanlarda b·ı t.al 
kaidelere, muaşerctlere, kanunbı a, 
itiyatlara, adetlere bağlıdır. 

Biz biliyoruz ki vücutta c:nsi sev· 
ki tabiinin tesirile yani hormon j f 
razatile vukua g. len şinik iy~·nıar 
erkekte ise dişide karşılığını, dişide 

Fransamn meşhur tarihi bı'1?n1a nntlan biri olan J(ler şatom ıeçtn• 
Zerde yanmış ve şatodaki birçok sa not eserleri mahvolmwştu:r. Rıun tf
varındaki bı' şato, ]an Dar km, in gilizlir tarafından ö~iriilm.ıdnı tr 
ıoel hapsedildiği binadır. Bımwı için, lzcr sene birçok seyyahlar tara.. 
fından ziyaret edilirdi. 
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R ENE"': 1 zelsiniz. 
- Ben küçük Edmonu · - Teşekkür ederim. Çok nazik· 

mu çok ıeviyorum, diyordu. in. siniz. Halbuki ben yemeğe gelmek 
san onu sevmemezlik edemez ki!. için giyinmeğe bile vakıt bulama. 
O öyle tatlı, öyle açık sözlü bir dım. 

insandır ki! .. Fakat bir kötü hu · Zavallı ayıcığım ısrar etti. 
yu var: Kendini beğenmişliği ve - Ben sizi bugün dünı:ien da· 
gururu! .. Bu hislerine mağlC'ıp ol. ha güzel görüyorum. 
madığı zaman kendisine bayılıyor· - Dünden daha mı güzel? Hal· 
dum. Ve bana öyle geliyor ki, O· buki dün yegane sevdiğim tayyö. 
nunla evlendiğim zaman muhale- rümü giyiyordum. 
kak mesut olacağım.. Edmon artık kompilmanlardan 
Düıününüz bir kere ... Böyle ol. vazgeçmişti. Guitte'i kendisile ala 

duğu halde onun kabahati yüzün · kadar etmek için onun eline bak 
den az kaldı aramız açılıyordu. mak istedi. 

- Onun kabahati yüzünden Guitte elini onun avuçlarından 

mi? ne yaptı? çekti: 

- Ne yapamnız.. Erkek değil - Ben fala inanmam t dedi. 
mi? .• Muhakkak tıynetini göstere. O, tekrar Guitte'in elini tuttu. O 
cek... tekrar elini çekti ve ayağa kalktı. 

Onu iyi tanıdığımızı zannedi • tıte tam o zaman Edmon bana bak 
yordum. Eldmonu uzun zamanlar· tı ve onun maruz 'kaldığı bu !\:nı 
danberi tanıyan bütün insanlar muameleyi gördüğümü anladı. 
onu sayıyorlar, ona kıymet veri • Bu benim kabahatim değildi. Fa 
yorlardı. Her zaman randevusu . kat bunu kolay kolay affddemiye 
na bir dakika evvel geliyordu. Ba· ceğini o dakikada bakıılarından an 
na her zaman sadık kalacağına e - !adım. 

mindim. 
Edmon çok miyop değildir. O • 

nu ilk tanıdığım zamanlar beni u· 
zaktan görlir görmez gözliı1derini 
~arırdı. Baımın ıol taraf ıtda bir 
kaç tel saçı diken gibi dimdik du· 
rur, onu da her zaman kozmatikle 
yatırırdı. Yavaı yavaı kendini be. 
nim yanımda rahat hisııetmeğe 

batladr. Saçmın telleri havaya 
kallrtmipnlım ıözlüklerini çıkar
mak kUlfetinden vazgeçti. Bunu 
hiç rahatı~ etmiyor, bilakis ho • 
şuma gidiyordu. 

Halbuki bir gün - aksilik ola · 
cak • bir ldost evinde yemeğe gidi. 
yorduk. Otomobilden çıkmadan 

evvel ona: 
- Kıravatınız biraz buruımuı 

I:dmon, dedim. İsterseniz ve dil· 
zeltmek için size yardım edeyim. 

Hafifçe yüzü kızardı. Dirseğini 
kaldırarak kolumu itti. Ve hiJddet· 
li bir sesle : 

- Ne çıkar, dedi, biraz derbe
der olurum. Zaten fazla şıklık ba. 
na yaraımaz. 

- Ziyanı yok Edmon, dedim. 
Delki sizin kıymetinizi anlıyacak 
çok kadın yoktur. Fakat işte ben 
bu sayıları az kadınlardan biriyim. 

Ne gaf yapmıştım değil mi? 
Bunun bir gaf olduğunu lalartiıyı 
söyler ıöylemez anladım. Fakat 
İJ itten geçmiıti. Dünyanın en iyi 
erkeği diye tezahür edebileceği bir 
kusuru, büyük fakat gizli mezi
yetlere tercih eder. Yüzü timdi 
kıpkırmızı olmuıtu. 

- Çok iyi, dedi. Ben aşkın so
kakta bulunmuı çocuğuyum. Siz 
de iyi kalpli ve merhametli bir 
kadın! .. 

*** 
O akpm bulunduğumuz yere 

Guitte de davetli ~di. Ed
monun, elini yıkamak bahanesile 
musluia giderek saçını ıslatıp te· 
pesindeki dimdik telleri yatırdığını 
gördüğüm zaman Guitte'in alaka
sını üstüne çekmeğe çapalıyaca • 
ğını hemen hissettim. 

Bunun için kendisini daha ao · 
fada görmek ve ona : "Kuzum, 
Edmon'un yüzüne gül, mümkünse 
ona iyi bir ıeyler söyle, kendisinin 
yakışıklı bulunı:foğunu ititmeğe bu 
gece öyle ihtiyacı var ki,, demek 
istiyordum. 

Maalesef Guitte geç geldi. Hiç 
de flord edecek keyfi y~ktu. Ed · 
mon ona ıo'kulunca daha abus biı 
çe~re aldı: 

Sekiz gün sonra Edmon bam 
geç geleceğini telefonla bildirdi. 
O gün öğle yemeğini beraber yi. 
yecektik. 

Hakikaten de gecikti. Geldiğ: 

zaman ona ıordum: 
- E Edmon yine itleriniz mi 

ıizi alıkoydu? 

- Hayır, deldi. Bu defa işlerin 
beni geciktirmedi. Başka bir şey .. 
Beni alıkoydu. 

Esrarengiz bir tavır takındı. Fa 
kat ona sual ıı.~madım. O da söz, 
istediği mecraya dökmek için epe: 
zahmet çekti. 

- Hakikaten, dedi. Bir apart 
manda en güzel mobilya, alçak kL 
tüphaneler .. demin de Nc:l::liaya sö. 
lüyordum. Ancak alçak bir kitaF 
tık üstünde güzel görünüyor. 

Ona itirafatında yardım etme: 
lazımdı. 

- Nadia mı dediniz? Nadia tl; 
kim oluyor? 

- Sahi, size ondan hiç bahset· 
memiştim. Naldia dahili tezyin:ı~ 

dersi alan bir Rus kızı bugünlerin 
birinde onu size tanıtma'lc istiyor. 
dum. Sap;;arı bir kız .. Gözleri bel· 
ki biraz büyük ama.. Uzun uzur 
bacakları ve incecik elleri var ... Bi· 
liyor musunuz Rus şivesile görüş 
meğe ben Meta bayılıyet"um. 

Artık epey söz aöylemiştl. Ona 
Nadia hakkında bir sual •ormamıı· 
tım. Bu kadın bu kadar güzel miy 
di? Yok canım, nipnlım müthiş 

miyoptu. Kendimi güzel bulma • 
makta onun bana bunu söylemi' 
olmasının hiçbir teıiri yoktu. 

İki gün sonra onunla beraber 
Clerk Gable'in bir filmine gitmek 
istedim. Ben bu artiste bayılırım. 
Ve bu lda nipnlımın hoıuna pe'k 
~itmez. Bana: 

- Bu filme gitmeğe pek h!!ve · 
sim yok! 
Dedi. 
- Geliniz canım ... Ben istiyo · 

rum. 

- Açıkça ıöyliyeyim, gidemem 
Çünkü o filmi gördüm. 

Biraz tered.düt eder 
~onra ilave etti : 

göründi 

- Nadia ile beraber gitmiştik 
Nadiayı tanıyon;unuz ya 1 

- Ali, dedim. Biz de ıizinl( 

başka bir filme gidl"riz. Ben h, 
'ilmi gider annemle görürüm. 

- Bu elbise size ne kadar ya • Bir melek olmağa karar vermiş 
kıımıı Guitte 1 Bu akşam ne gü - tim. 

E DMON, müteakip günler • 
de de bana Na.diadan ba. 

his açmakta inat etti. Beni 1tıskan
dırmak istediğini iyice anlıyor • 
dum. Ne yapmalıydım? Kıskanç 

olmamak, hele Edmon gibi iyi bir 
in&ana karşı kıskanç olmamak kö· 
tü bir şeydi. Bu ona: ''Senin ço -
cuklukların beni alakadar etmiyor. 
Kendimi senden yüksek görüyo • 
rum. Senin hiçbir zaman bu husus 
ta bana erişemiyeceğini anlıyo • 
rum,, demekti. 

Onun hoşuna gittiğine göre kıs 
kanç telakki edilmek daha iyi idi. 
Bir akşam ona fena dansettiğini 

söylemiştim. 

- Yok canım, dedi. Nadia {ev· 
kaiade iyi dansediyor. Ve onunla, 
sizinle oynadığımdan daha iyi oy 
nuyorum. 

- Bu Nadia da sizi hiç bırak. 
mıyor galiba! .. 

- Fakat kıskanç clmayınız ! .. 
Nihayet nişanlım muraldına er • 

miş, Kaç gündür söylemek istedi. 
ği sözü nihayet söyliyebilmişti. 

O 'kadar mesut bir yüzü vardı 

ki, onu öpmek istiyordum. 

, 

onu adeta tanıyamıyordum. l 
- Siz misiniz Nadia? .. Evet be. 

nim .. Ne naziksiniz! .. Ne harikuta· 
desiniz!.. Bana karşı bu ne büyük 
müsamaha! .. Hayır. Şu dakikada 
serbest değilim... Akşama doğru 

işimden bir iki saat çalarım. Peki .. 
Tam vaktinde gelirim. 

!tinden bir iki saati çalaca'k • 
mış ... Şimdiye kadar o benim için 
böyle bir şey yapmamıştı. Bana, 
i~ saatlerine mukaıddes bir şeyler· 
miş gibi hürmet edilmesini öğret
mişti. Bu kadın bana Edmonumu 
kaybettirecekti. 

Bu defa hakikaten kıskanmış • 
tım ve artık bunu göstermeğe lü · 
zum yoktu. 

O akşam kıskançlığımı gizledim 
ve erkenden döndüm. Ve Edmc'tla 
telefon etmemeğe karar verdim. 

Ona açılnuyacaktım. O aramız
da bir tercih yapnıalıy.dı. Nişanlım 
bana karşı nazik davranıyoııdu. iş 
saatlerinin haricinde bana vaktini 
eskisi kadar veriyordu. 

Yazan 
Jean Pery 1 

Evet böyle yapmağa karar ver
dim. Ertesi gün Edmon bana tele· 
fone ederek, benden bir randevu 
istedi. 

- Ah Edmoncuğum maattees . 
süf yarın yapacak işim var. 

- Öyleyse pazar günü. 
- Mümkün değil. Philippe ile 

birlikte yarışlara gidiyorum. 
Canımı sıkan Philippe ile bir -

likte, beni sıkıntıdan esneten ya • 
rışlara gitmeğe mecbur c·ldum. 
Pazar günü patlıyacaktım. Philip· 
pe bana: 

- Reine, diyordu, eğer işin iç 
yüzünü biraz daha anlayacak olur
sanız yarışları muhakkak sevecek 
siniz ... 

O gün bana hayat zehir olmuş. 
tu. Acaba nişanlım bana telefon 
edecek miydi? Yoksa benden za -
ten soğumuş olduğu için bu hare. 

Bir akşam sinemada bir 
beğendiğini söyledi. 

artisti ketimle büsbütün bcnder. vazg~çe· 
cek miydi? 

..... 

tki gün sonra çayı Edmonun e- - Evet, dedim, güzel bir ka • - Demek bir portu i~mek içir 
vinde içmiştik. Annesi biran oda. dın. size geleyim öyle mi? .. Sonra ye · 
dan çıkm·ştı. Edmon divanın üs • meği dışarda mı yeriz? Peki ma • 

Bu kcldın:.- hemencecik b::n\ ter 
tüne uzanmıştı. Birazilerde yata- demki Nadia müsaade ediyor! 

cih edeceği yerde: 
ğın yanındaki küçük bir masanın Ertesi gün Edmon beni neza 

- Evet, ldedi. Müthiş surette 
tistünJe telefon makinesi duru • ketle kar;ııadı. Pazarı nasıl ge • 

Nadiaya benziyor. 

Çeviren 
Suat Derviş 

rek lc~nuşuyor ve c ııa: ''Yavruısı 
ırc..cuğum.,, gibi hitaplc.rda buluaıı 
yordu. Arkası ban'3 ciönük o!cluğU 
için ı-. men ye•~ cömcb:lim. ve i .. 
kinci .:· ı izeyi ı.ıaı·ak neler k'11Uf • 
tuğunu din lem ~~e l;a~ladım. 'f r.Ie· 
fonun ıdnde Na<lia: 

-- DUt ı .. Düı.it ı. Düüüt ı. diye 
n:şanlınıa düdür: 5,ahyordu. nu ııe 
C:.emekt· ? Daha dinlec:im. Kalbiıı2 
hızlı hızlı atıyordu . .Nişanhn1: 

-- Hayır bu akşam serbest de• 
~ilim ~iyordu. 

- Düt ! .. Düüt !. Dı.iüüt ! .• 
Edmon: 
- Peki... Peki yarın öğle üs • 

tü buluşuruz. 
Diyordu. 

- Saat 19 u on dört dakika, oO 
saniye geçiyor. 

Bu ne demek? Randevu saatııd 
mi söylüyordu? Halbuki bu _,. 
madeni bir sesti ve Edmon ne der• 
se desin o mütema.:liyen devanı e. 
diyordu: 

- Saat 19 u on dört dakika oıı 
bir saniye geçiyor ... Saat on ~O'" 
kuzu on dört dakika on iki sanı!" 
geçiyor! .. 

Evet bu otomatik saat jstaıt° 
nu idi. Her telefon aısışta mun~: 

k·ııe· zaman saati haber veren ma 1 

- Saat on dokuzu on dört daıd 
ka on dokuz saniye geçiyor 1 

Fazla .dinlemedim. Kendisini~~ 
lediğimi ve hilesini anladığımı g~ 
rürse beni bir daha hi~ aff 
miyeceğini biliyordum. 

Demek Nadia bu idi: 

Rasathanenin saati!.. Ah :Ed • 
'fJ 

mon ! .. Onu hemen kucaklaınak ~ 
tedim. Beni aldatmak için, b • 
kıskandırmak için rasathane ta' , 
tin:len daha iyi bir maşuka bu1' 

marn .tr. 

O telefonu elinden bırakıncJ;: 
kadar ben çoktan yerde sürilne 
gelip koltuga cturmuştum. 

O telefonu kapayınca: 

- Reneciğim, dedi, bu alc~ 
. suııll nerede yemek yemek istıyor 

v • si•e 
- Edmoncugum, dedırn. sı.ı• 

bir gey itiraf etmek istiyorUII1· ııı'ı 
nu itiraf benim için çok güç • , 
söylemek lazım. Sizi kıskanı~~ 
rum ve çok azap çekiyoruII1· de~ 

biçare bir kadınım. Sarışuı d• "''' 
ğilim, kestane rengi saçlarım U et' 

"Tezyinatı dahiliye,, ide taht ~·· 
miyorum. Fakat buna rağıııen. 

0 
• 

. · istı)' 
diayı bana feda etmenızı 
rum. 

Sevinci yüzünde parJıycrdıl: 
• :it\ 

- Ah Hl"ne, çocuğum. ben aıbil· 
bu 'kadar kı&kanç olduğunuı~·yle; 
miyordum. Niçin bunu bana ':rııl 
mediniz. Öyle mağrur ~i~ kJtlirıiı:i 
ki, bu kibir yüzünden ıstıkba n ra· 
bozabilirsiniz. Nadia ile heme nuı:? 
bıtamı kesmemi istiyor musu 

l ·ni ıut • 
Elini telefona uzatt. E 1 

~~ 1 
~ ben °' 

- Havır. dedim. Onunt.. uııııı: 
maldığıro zaman konuşurs serıi' 

. ' ' ne eder . Benım yanımda te.e.o , 1111· 
daha 

ona karşı daha sert ve . ıi11de-
mane .davranma1< mecburıye 

yordu. Bana: . çirdiğimi s-:·rdu. Nadia ile tanıştı· 
- Affedersiniz, çok acele bir iş Karanlık olduğu ıçın rahatça g~mıJanberi divanın üstünde pek siniz. Kıza acınm. _.1 ..;e .. . •• silo . . 

iısin Nadiayı çağırmak istiyorum. gözyaşlarımı akıttım. Fakat hıç . Şnrl:vari ot.uruşlar, alarus je4'tler N(:a.,hm ~.:.zlliklerı.nı·htiYacilC· 
Diyerek elini uzattı, telefonu al· kırmamağa gayret ettim. icat etmi~ti. '1ala beni :t ı"kandırrna'{ ı. . 

dil11t' 
dı. Makinenin numaralarını çevir. B::n oraya gittikten on dakik- d sever 

O gün de nişanlımdan erken ay - Onu tan ·say ınız . bir 1·ı:· 
di. Ben yerimden doğrularak: ld 'd' .. 1 b' sonra kcrl::tuğum şey başıma gel· Jed'ı. l!"'l• "ıl,._· t~ıl pek ceı.e. 

rı ım ve eve gı ınce çoy e ır mu ... , . - :f 
- Gizli bir şeyse dı§arı çıka • di. Nişanlım yine telefona sarıl . 

hakeme yaptım: :lı. • b1' 
yım 1 d:. k fçın 

Dedim. "Küçük Reneciğim: henüz her - Rrni bir dakika mazur g"rü Saa:letimizi bozmama ras•t• 
. Ve cna . 

- Yok canım .. Kal n .. ·.. Yine ıey tamamiyle kaybolmuş d.eğil · ı nüz Rene, dedı teler.~n etme!:li . ·al:ı.nınr h:ızmettım. . JJıf 
b h tınedım· ı 

:1eler düşündünüz 'koca kıskanç 1 dir. Evvela Edmonu görme, onu ğim tazım, Nar;ia bekliyor. '1ane saatinde:1 a se .. 0nurı · .. "mun 5 •• hl Sonra telefonla konuşmağa ha§· hiç anma, düıünme, b()yle görü§· Hemen bir numara çevir.ii sediyorum kı, omru. evıu~-
ladı. Öyle soğuk ve öyle kendini meden bir hafta geçsin. Ve her şe- Yastıklarının aras:na gömülmüş kadar da bu mescleyı ın 
beğenmiş tavırlar takınıyoriJu ki, 1 yi biraz eline almıı görün.,, olan nişanlım ~ahkahalarla e:üle • etmemem lazım. 



l MART-1939 

-~ d Ar: 7__~ (!}U ? 44L dfQa '-'~ ~ ... 

Cüzamın ilô.cı bulundu 
Na/ taları/ 

Bir Sovyet profesörü 30 senelik cüzamlıları 
bile iyi etmeğe muvaffak oldu 

l\rl'as ajansının bildirdiğine göre 
~ asnodar tecrübcvi cüzam kliniği 
~rü profesör Kuznatsov cü· 

Onbin nüfuslu 
Minyatür 

devletin Kralı 
Hitıerle görüşmek üzere 

Berline gidiyor 
Almanya hudu -
dunda 10 bin nü· 
fuslu küçük bir 
mü takil hükumet 
olan Lihtenştayn 

de\•letinin kralı i· 
kinci Franz Jozef' 
in Berline gide· 
rek ömimüzdeki 

lilıte11ştayn perşembe gunu 
~· kralı Hitlerle görüşece· 
~ı bildirilmektedir. j 
ıwerlinde bunun bir rn;zaket ziya· 
"! Olduğu söylenmekte ve Lihtenş· 
~l"J~ Almanyaya ilhak edileceğ' 

ben tekzip olunmaktadır. 
~akikattc, Lihtenştayn Prusya 
~G~eti ile hali harptedir.. 1866 
'1c lıhtenştayn, Prusya ile harbet· 
~~olan Avusturyaya 80 kişi gön 
, ış ve bu suretle Almanyaya 
• ı harbe girmişti. Ondan sonra 
~turya Almanya ile sulh yap
'fakat Lihtenştayn ile anlaşmak 
~uştu. 

Çörçilin kızı 
dava edildi 

zamm Naftalan ile tedavisi usulünü 
bulmuş ve bu usul çok mu\•af faki· 
yetli neticeler venni~tir. 

Naftalan. Azerbaycanda .Naftalan 
banyolarının bulunduğu yerde çr 
kan bir nevi nafttır. Naftalan. ağır 
naft sınıfına dahil bulunmakla ve 
harici görünüşü itibarilyle adi nafta 
benzemektedir. Fakat naftalanın 
kimye\'İ terkibi, başkadır \'C bunda 
ne petrol, ne benzin ne de parafin 
bulunmamaktachr. Şimdiye kadar, 
naftalamn romatizmaya, cilt hasta· 
lıklanna, kadın hastaliklarına iyi 
geldiği bilinmekteydi. 

Halbuki son zamanlarda yapılan 
tecrübeler, naftalan sürülmesi sure· 
tiyle birinci safiıada bulunan cüza· 
mın klinik i);leştiğini göstermiştir. 
Bu suretle, anestezik cüzama tutul· 

muş 13 ya~mda bir kız, dumurlu cü 
zama yakalanmış 8 yaşında bir oğ· 
lan ye iki cinsi üzerinde cemden 
30 yaşında bir kadın h•ileşrniştir. 

Naftalan ile tedad, hastaya hassa· 
siyeti yeniden vermektedir. Eski 
cüzam vakalarmda da mahsus iyi· 
tikler n:ü~ahede olunmuştur. Mesela 
30 sene evvel cüzama tutulmu~ 42 
ya~ında bir erkekte hassasiyet yeni· 
den gelmiş, yüzdeki cüzam yaraları 
kapanmıştır. On senedenberi \'crem 
esaslı cüzamdan malCıl 5 ı yaşında 

bir kadında da ayni iyilikler görül· 
müştür. 

l\Iüteaddit tecrübeler, naftalamn 
cüzam tedavisinde müessir neticeler 
\·ereceği bahsinde profesör Kuznet· 
sova kanaat vermiştir. Tecrübeler( 
hararetle devam olunmaktadır. 

Ilaynnat bahccterlnde bir yayrunun dünyaya gelm~sl hazan 11ü
yük blr hiidfo;e sayılır. Çünkü, oradaki hayunlar asıl doğup büyfülUlt. 

leri y<'rlcrdcn gclirilml5tir , .c haynmat balıf:esincle doğan yanular ek
seriya yaşamaz. 

Jlollanda hayunat bahtcslndc kl bu beyaz ayı ~imal kutbundan 
getlıilml,tır. :Resimde yaladığı görül en yanuo;u da, A' rupa. hay' anat 
bahı:elcrindc doğup yaşıyan ilk bey 87. ayı yavnısudur. 
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« lcab.nda bütün Duk · Dukları havaya 
uçurmaya muktedirim! » 

-------
Duk-Duk gizli cemiyeti mcnsuplarnıın gemimize karşı yaptıkları bir nı1mayi1 

Yalınz Pohua, Duk·Duklann ne 
acağı meçhOCıl olan ayinlerine be· 

.aber gelmekte son derece mütered· 
ditti. Adamcağız o garip arı zehiri
lc zehirlendikten sonra gördüğü cin 
alemlerine tamamile inanmıştı. 
Duk-Dukların reisi tarafından bu 
ciler arasına bir defa daha seyahate 
çıkarılmasına hiç de niyeti yoktu . 
Gariptir ki kendisi de Polinezyanm 
biricik gizli cemiyetine mensup olan 
ve gizli cemiyetlerin mahiyetini hiç 
olmazsa bile birisi olduğu halde 
Duk·Duklardan gözü fena halde 
rılmıştı. Olumdcn değil, daha çok 
,ihirbazdan, sihirlerden korkuyor
du ! 

Ben Pohuanın tereddüt ve korku 
.runu nasıl izale ettim? 

Son derece ba:ıit bir şekilde: 
O gün öğleden sonra bahka\'I için 

cullandıgımız bombalardan birini 
ahilde bir hindistancevizi ağacına 

~avurdu. Ağaç müthiş bir gürültüy· 
le dumanlar arac;ında berha\"a ol· 
clu. Pohuaya gülerek: 

- lşte, dedim. icabında bütün 
Duk·Dukları böylece ha\·aya uçur
maya muktedirim! Ne korku•ror 
sun? .• 

Bu basit Yaryete numarası zavallı 

- S S - ma, bacaklarıma fosforla acaip aca
ip resimler çizmeyi ihmal etmedim. 

Pohuaya büyük bir emniyet vennek Karanlıkta parıl panl yanacak olan 
için hakikaten kafi geldi. Sihir- bu resimlerin Duk·Duk lara dehşet 
bazın adamlarının tayin ettikleri rermemesine imkan olamazdı! 
ak5am, benim bu nümayi~im 5aye· Duk·Dukların esrarını öğrenmek 
sinclt'dir ki, Pohuayla birlikte yalnız U~'Illnda böylece sahneye çıkacak 
ikimiz onların bizi bekliyeceklerini bir hokkamaz gibi hazırlamşımıza 
söyledikleri sahile gittik. bir taraftan gülmekten de kendimi 

Ben Duk·Duklann dünyaya av· menedemiyordum. 
det etmiş cedlcri olan Guan - Muri Bununla beraber, benim bütün 
rolünü oynamak için tamamile ha· bu garip hazırlıklarım esnasında 
zırlanmı5tım. Yani: Pohuanın asla gülmiyen yüzü, son 
Kulaklarıma büyük halkalaı as- derece ciddi ta\'rI, bu hokkabaz nu

tım. Bu halkaların uçlarına birer maralarunızın pek de tehlikesiz şey 
miktar magnezyum yerleştirdim. 0 lcr olmıyacağı endişesini \'erdiği i
suretle ki icabında bir kibritle bu çi:ı büyilk bir heyecan duyduğumu 
magnezyumlan tutuşturup başım· itiraf ederim. 
dan ale\'ler \'e şimsekler çıkarabile· Maamafih sihirbazın adamlarının 
cektir. Boya ile de gerek kendimin tayin ettikleri saatte, yani güneş 
ve gerek Pohuanrn yüzlerimizi müm battı~t~n bir saat so~.ra g<:11e ~nla· 
kün olduğu kadar garip \'e korkunç rı_n bı~ı .~1.a~klarını soyled~klen sa
bir şekilde boyamıştım. Belime ta· hıle ~ıtt~gımız_ zam.~n evve~at?rtahk
bancamr yerleştirdim iki üç tane de 1 ta hıç kımse)'i goremenuş.ık. Ben 
küçük elle atılır bo~ba... bir tuzağ~ di.i~n:amiz ihti":ali~i ~e 

kap ederse Duk·Dukların reısı hesapladıgun ıçın herhangı anı bır 
sihirbazı bütlin sihir ,.e efsun kud· taarruza kar~ı uyanık bulunmak 
retlcrindc yere çalmak için bu ha· mak~adile Pohua)? ~nden yürüt~
zırlığm kMi geleceğine asla şüphe yord~m. Herhangı bır taraftan ?~: 
etmiyordum. Buna rağmen, fazla ok hucumu olursa okların geldıgı 
olarak da, bütün yüzüme, vücudu· yerden bilamerhamet ate5 etmeye 

karar \'enniştim. Fakat gecenin loş l IKızıD Gölge H A B E R ' 1 N R E s 1 M L 1 z A B 1 T A R o M A N 1 : 1 o 2 ğında insana uçsuz bucaksız gibi ge-1 
r \'e gümüş gibi pırıldayan karanlı· 

1 Diyana Çörçil 
' t ·ı· 1 ız siyasilerinden Vinston 

\ lin kızı Diana sahne ve sinema 
ut~rıa atıldıi:rı zaman büyük gü· 
~ cı~muş, lehde, aleyhte birçok 

~oyJenmişti. Bugün de hak· 
:ı: bir dava açılmış bulunuyor. 
d'ı ti dava eden, bir sinema şir
ır \'e ondan yüz binlerce lira 

· ıiyan istemektedir. Hadise 
tı 
aatıa Cörçil bu şirketle mukave· 
~ıp bir film çevinnere başlıyor. 
~· ~?nra bunu yanda bırakıp 
~e bbır şirkete geçerek yeni bir 
~ aşhyor. 
'ltı~n üzerine birinci stüdyo, ar· 
' ltıuka,·eleyi yerine getirmedi· 
1~ k<lava ediyor. Diana ise, filmi 
~ bıraktığım, sonra tekrar 
: ){ niyetinde olduğunu söylü-

~ 
"ıı en .. bu filmi mukavelede tayin 
~ llıtıddet zarfında bitirmeyi 
hulaaııhüt edebilirim. Mukave· 

lJ(! arada başka bir stüdyo hiz· 
lın &eçemiyeceğime dair bir ka· 
~ ~{!ığı için, istediğim yerde 
ıtua.;cta serbc,)t olduğumu zanne 
.... rn ..• 

l( l' 
~e~n avukatı da davayı bu e· 

ı ı:e müdafaa etmeye hazır-
;.c:.,' dır. Dayaya yakında baş· 
""-1\lır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nhlrs~Qncl~n~~ahl~ir~~ 
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ı->"lf?E r Eoı .,o~ 

hiçbir fcykaladelik göremedik. 

Sihirbazın adamların sözlerinde 
durmuşlardı. Bizim sahile ulaştı· 
ğumzd:m birkaç dakika sonra ağaç· 
larm arasından gayet ürkek bir ih· 
tiyatla iki ki~inin gelmck~e olduğu· 
nu görünce J>ohua hafifçe seslendi. 
Onların dilinde bir ~eyler söyledi. 
Ce\'ap aldı. Sonra bana döndü, fev· 
kal fide bir heyecanla: 

- Onlar! dedi. Geliyorlar!.. 
- Peki, Pohua, ben daima işa· 

retle konuşacağım! .. Sen onlara mak 
sadmu icabında anlatırsın!.. 

-Peki Mau!. 
Sihirbazın adamları bize yaklaş· 

tıklan zaman yüzünde, gözünde, fos 
fordan alf!\ ler parlayan bir adam 
görünce hemen yerlere kapandılar. 

Polmaya: 
- Kaldır onları diye işaret ettim. 
Pohua adamları omuzlarından tu· 

tup kaldırdığı zaman her ikisi de 
yumuk gözlerle bana doh'lll baka· 
rak: 

- Guan -1\Iuri! Guan · Muri! di· 
ye bir şeyler söylüyorlardı • 

Ben kendilerine gayet amirnne bir 
tavırla elimi ha\'aya kaldırarak bizi 
götünnclerini i~aret ettim. lki a 
dam derhal önümüze döndüler. 

(Devamı vur), 
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Abdurrahman iki eline, hançerlerini 
alarak tetikte bekledi ... 

AbdUrrnhman ve Çandarlı kıya. Abdürrahman güldü. bir müddet daha bekledikten son-
fetlerini değiştirmiş bulundukları i- - Merak eyleme dcvletliırn. Ba. ra otaga girmeğe karar vermişti. 

çJ.n kimse tnrnfındım tanınmamış - na Kara Abdüm:ı.hman dediklerini Hala giren Ahilerden bir ses yok
lardr. Onlar da halk arasında dola- !:ıatırlamnn emniyet için kafidir. Ce · tu. 
şıyorl:ır ve Ahileri arıyorlardı. Bun ! sedime b:ıs:lmadan hünkara el u • Kara Abdürrahman, Ahilinin bı. 
ları bulmıik çok müşkül olmadr. ı zanmaz. çağa davrandığım görür görmez 

Abdürrnhman bir kenarda olu - Ve çadrrm arkasından etrafı gö- hançerlerinden birini ni~anlıyarak 

se hünkarı da çileden çtkardt. Di. 
metokalılardan bazıları isyan eder 
gibi bir hal aldı, krrdnki halka ~al. 
dırdılar. 

Bıçaklar çekildi, sopalar kalktı. 

Ve bu yarını muharebe ~eklindeki 
mevzii mücadele Osmanlıların mu
vaffakıyetile bitti. Orada bulunan ran iki arkadaşı göstererek Çan - 1 zctliyerek kimsenin görmediğine e- hünkarın baııı üzerinden herifin bı. 

darlıyı dilrttU: min olduktan sonra içeri girdi. Ö- çak tutan koluna savurmuş ve he- Dimetokalı rumlardan bir çokları 
- lşte, dedi, buradalar! !nündeki ince perdeden hilnkarr rif can acısryla elindeki hançeri a- katledUdi. 
Ve biri bir tarafa, diğeri bir tara- seyretti. Kocn :Muratl ne alakasız tarak bileğinden Slzan kanı kesmek 

fa n}·rılarnk takibe koyuldular. ve üzünttisl.ız oturuyordu! Sanki sa için öteki eliyle kendi bileğine ya- Pandomima, hiinkann hayretini 
Eğlence ilerliyor. Hava yavaş rayında ve yalak odasmda istirnhat pışmıştr. mucib olacak bir şeklide bitmişti. 

ynv:ı.3 kararıyor. Halk nrasmdı:ı me- eder gibi dl'rin bir emniyet içinde AbdliITahman hüııkarm ba • Murad, Abdilrrahmanm sırtını 
şaleler yakıldı. Hünkür otağının idi. şmdan ileri doğru a.thyarak j okşıyarak: 
kurulduğu yerde bUy\ik meşaleler Şu dakikada. koca hfinkann ha. herife şiddetli bir tekme - Allah seni millete bağı~asm, 
yakıldı. yatr Abdürrahmnnm eline tevdi e~ indirdi ve yeniden içeriye gL aslan! demişti. 

Htinkfır hakikaten memnundu. di1mi3 bulunuyor. Tehlikeli bir o- ren Ahilinin üzerine atıldı. Müsaraa Bu Abdürrahmana kati iltifattı. 
Sultan Murad, tahta geçtiği gü;ı-1 yundu bu, fakat bö) le lazımdı. müthiş bir sahne halindeydi. Ahili O srrada bir çavuş kan ter içinde 
denberl hnlk arasında. değil, kendi Rumelinde bu geniş ve şümullü de liif değil, güçlü kuvvetli bir a - hilnkil.rm yanma gelerek yere ka
sarnyınclıı. §Öyle bir baııını dinlen. cih.ad devam ederken laalett.ayln damdı. Fakat Abdürrahman yanı- paJ'dı ve: 
dirmek üzere mUtevazı bir eğlence dört Ahiliyi katletmek, bir Anado- başında kendine gelen diğer Ahili~ - Şevketlüm, dedi. Dlnıctokadn 
bile yapmış değildi. lu isyanına scbcb olabilir, hünkun nin şevketluya hücumunu da düşü_ isyan b8.§ladı! 
Meğer halk arasında bulunma - teveccüh ettiği gayeden ç:evircbilir- n('rek yerde ve altına aldığı diğer 

nrn ne bUyilk ze\·ki ve lezzeti vıır- di. " Ahiliyi bir yumrukla atıl hale geti. 
dı ! Abdürrahman iki eline, isabetine rerek ona atıldı. İkinciyi de iki kol-

Abdürrahman, Çandarh ve bUtUn 
ekubir hünkarın etrafma doldular. 

Fakat zaman yakla.sıyor. Bir a. emin bulunduğu hançerlerini ala • tu;;u altına sıkrştırtlığı ayakların - Hünkar Murad bir ata atlıyarak 
ralxk Murad, etınftn Abdürrahm::.111 rak tetikte bekledi. J dan dışarı sürük]jyerek haykırdı: öndeki dereyi geçti. Arka&uıdarı 

aradı. Artık gece tamamen basını~. c;a~ - Çandarlr! gelen olup olmadığını bile dil§Ün-
Kısa. boylu bir adam hUnkanr.. dırm içinde mcşalenin ziyası daha j On dakika içinde iki herif iplerle miyerek isyan mmtakasma at sür. 

huzu~~m fa ycrLrc lmp:ınarak: ":ınlanr:ı·;J~:. bağlandılar. Halk kanştr. Bu habc>r •dil. 

- Şcvkctıüm, dedi, bir şey arz:- Hünkar bir kenara dayanıp ha- 'ı derhal ~:ı.yi oldu. Ye yeni bir hatli- \ 
na m~murum. fifçe bir ı::ckcrkmeyc başladı~r sı- ,~ 

- Söyle, nedir? radt!. çadrrm knprsı açılarak Ahi - Ç • "I . 
Adam etrafına bakınca hünkar !erden biri içeri girdi ve yüz üstü aıır t\Z eg.011Ce • 

gizli SÖ.) lcmek istediğini takdir et. kapan:ırak: 

ı:ıiş ve kolundan tutarak :kulağına - Hilnkarım, eevkctıüm. Diye 
ıı.- .1&1 • .. 

bd:ır ç kerek: h:ıykır\lr. 

....- YavaŞça söyle! Padişah hakikaten korkarak yr. 
Diye irade etmişti. rindcıı fırlamı~t1. Çünkti uyumuştu. 
- Abdürralım:rn kulun artık ça.. Yerıic yüzli koyun kafY.1nmıfi birini 

dıra ç kilm:-ni istedi şe\'ketlüm. görünce sordu: 
Garib fiCydi bu, koca hünkar ilk - Sen kimsin, ne istiyorsun? 

defa halktan birinin :ırzusiyle yaşr- Herif <lof,r.ıldu. Gözlerinde dcl'in 
yordu. Güldü. bir kin ve gayzın işareti ''ardı. 

- ;Fcki, dedi, ama, söyle ki ben - Şcvketlfım, pek mahrem bir 
hiçbir tertibat almış değilim. 

1
• şeyi haklpa)ine arzetmck isterim. 

- hnde hünkfırımındtr. trade buyuruı"Snn huzu.run:ı daha Eııg 'i11kit bulıııacnnıt? 
Abdürr:ıhman ve Çandarh vaktin yak~aynn. 

geldiğini ı:ınlamtşlar ve -yavaş ya _ _ Yakls.-ı ! Soldan s.ıHa: 
1 - Yol ı;(Ü!>tl'rrıı - lr:ııı lıiıkiiııııhır-

\•as ) crlcrjni tcrkedcrek lıilnkiır Ve •·-" nd tl l .,_. arr.ı=1 an pcr e açı ıp ının. Jarııı:ı wrilt•ıı aıl - :ırkıı, '..! - Erkek 
çadınna doğru :rollanmq~lardı. ci Alıili girdiği zaman eereynn eden aya!da ) iirih en • sc\'gimin ıııülı:ılfı-

Alıiler hünkar çadırının hemen sahnenin lıir kasırga gibi apaıısızlı- ~alısı - ii.;iiııı•ii işaret ırnıuiri, 3 -
yüz metre kaclar yakınında sokul- ğmdan hünkar bile şa~alamıştı. Vi ltırt ı ı t•ıı kiidi!• mülki leşekkülii ı 
muşlardı. Ahdürrahman Çandarlıya Kcııdi.sine doğru yaklaşan Ahili- en biiyiiı:W, t - G:ı7.l'lll'riıııizin lııı~u 

ki 1 siyı.:liııi lrmiıı l'ılcıı lıir ııiıl:ı ir:ıı!csi -
ya aşara c nin, göğsünden tJirıl ımıl yanan bir 

ılı,·:ırl.ır::ı y;11ııştın\:ın hüytik ilrın -
siiZ'.!C'ç, :> - Yı•ııi - k:ıpı (:mıpı;::ı) -
rı:ırc:ı, (i - \"liculla :ıçıl'ın g:ll'İlalıii 

ılcHk - Bir Yaptınıııı ııııııı :ıılı ~ Yiirii· 

- Dcvleth1m, dedi. Sen c:ac1rr hançeri çıkardığrıu farketmiş ve bir 
dL5ınd:ı b~kle, Her ihtimale kar~ı anda ça<lırda Uç ki!'inin boğu~tuk -
ı~a!:ac:ık olursa haklarsm. larmr görlir gibi olmu~. geriye doğ. 

Brn çadır içindn bulunacağım. ru çekilerek siper alıp seyre baş • 
- Amruı Abdilrrahm:ın, belki iki lnmıı;:tr. 

kişin!n hakkından gelemezsin ve Drşarda halk, hünkur otağında 
şevketli! bir h::ıtayo. kurban giderse tüyler ürpcrtcn bir müsaroado.n ha
umurıı devlet :rru:ıhvolur. bC'rdar bile. "değildiler. Çandarh da 

ıliiğiiıııiiz unuınu1., 7 - C::ıın ı:ilıi 

nlııp kırılıııı~.ıı1 nl'sııe - kışın hcy:ız 

y:ı"m11r11, 8 - B:ı)·r::ığımızın rengi · 
düşünme - nıus::ıllat olııı:ı - ll:i•: Cü.< 
Lürkı;e). !l - Hıılıs:ıt - kııılın b:ışı, ıo 

- Yazifcden çıkarma • ~u - lı:ı~lnnı:ı 

(Devamı \iar) 

Yııkarı}::ın aşağı: 

1 - 0111ı.1ld:ı çalınan çalgı · elm1el> 
:rnpm:ık h:in kull:ınılan öz, 2 - Se'i 
Cüz türkrc) - inhina, 3 - Kış ı. rıo· 
nı ·için ıııuıı kıır :ıy::ıkluılııı.ı • ınem· 
J •krt (öz türkçe,) 4 - ;\fryıl:ında -
hıılk ;ırasında ı.ıereıı, 5 - Bir ııiıla 

cılalı - il~rre rlınl', G - U~:ınn ıneo· 
fo;i • lıergiin lst:ınbııld::ı vc~aiti ı ıak· 
liycııiıı irtil,~p cllil!i, 7 - Zayıflık 

•· lıir nesnenin lıir adedi, 8 - Ka1ıa 
olııııy:ııı ·kadar, 9 -- E51.:idcn alın:ın 
fL•ııa lıir vergi (cıımlıurire limiz kal
ılırdı). 10 - Hayaıoııı, 11 - Arap 
lıarfkrincleıı lıirinln :ıdı - namus, 12 
·- !lir ııe,·i hü~·ük ınarıııuıı, 13 -
J:naz - Erkek isimlerinin haşııııJa 

lmll:ınılan bir kelime, 14 - .\rp:ı su
~·ııııd:ın yapılan lıir i~·l.:i - •lır (act·nı
rc). ı;; - Bir nola - lutuk komı5ıın 

t 
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6 - Yazan: 

Abdülhamid hal'edilmelidir. 
Yerine 'beşinci Murad getirilecek. 

tir. 
Bunun için de Murad me.hpesin

den çıkarılıp kendisine bi&t edile
cek, bir yandan da .sarıklılar ve mu
hacirler saraya ve Babıaliye hücum 
edeceklerdir. 

Bu plan etrafında hazırlık yapı. 
lırkl'n be&inci Muradın haznedarı 

Naqibend kalfa Çırağan aarayı ile 
ihtil8.lciler arasında postacxlrk yap. 
maktaydı. Bu fedakar kadın saray
dan evkafçı Aziz beye, oradan sa
raya sık sık haber götürüp getirir
di. Aziz bey vasıta.siyle de ihlilal. 
ciler haber alJTlardı. Nakşibend kaL 
fanın ziyaretleri geciktiği :r.aman -
!arsa vali.de kfilıyası R:ışld efendi
nin bulduğu başka. bir usule müra
caat edilir, onun su yolcu kıyaie. 
tindeki adamları vasıtasiyle Çıra. 

ğan sarayuıın su mecrasından mek
tup alınıp verilirdi. 

Bu nıubabereler neticesinde ilk 
plan tekemmlll ettirilerek hareket 
noktası itibariyle şu şekle getirildi: 

muhacirlerden muazzam bir Jdtlc 

bu kafileye iltihak edecekti. f 
4 - İhUlal komitesi ınuhtclı 

.ır.evkilerden topçular elde etnUşti. 
Biat mera.ıılmi csnaamda. bu top(ll• 

Jar 101 pare top atarak cülfu!U il~~ J 
edecekler, beşinci Murad mevlcı 

s: 
alayilc Beyazıddan Topkapı ~ar 
yına gidecekti. Bu esnada Yıld: 
grupu Abdülhamidi hal ve bap!t 

miıı bulunacaktı. i• 
5 - Yunan bandıralı bir yat, 

1 'ri o, 
çinde Yunan prenslerinden bı 

1 dıığu haldo o sıralarda Umanıı ge • 

miş ve gfıya tesadüfen çırağsn ~-
·htı· 

ra~ı önüne demirlettı.İ§ti. Yat 1 

laİ günü Topkapı sarayı <>nüne gele~ 
cek, bir tehlike halinde }{urad 

11 

yata alınacaktr. ,1 
Görülüyor ki ihtilalciler het' ~t ~ 

illi' 
ctrafJyle hazırhyarak aylarcn i!-
raşmışlar ve bu işte bilhassa ade e 
!eri yüz binleri bulan ınuhacitttr 
istinat etme'kte bulunmuelard1• 

ALİ SUA V! VAK.AS~ bıl 
"Aziz bev komitesi" dcnılert - f>I 

ihtilal teşkilatı erkanı, aral.rl 
nasılsa Ali Suavi efendiyi de~: 
daha doğrusu ihtiilden onu ~ r

ke maruz kaldığı ilk anda onu öl. berda.r etmlıJtir. İşte bUtün bu lıB~1, 
dürtmesi ihtimali kuvvetlidir.,, Irkların boşa gitmesine bu sebeb 

"İlk iş be~inci Muradr mabp.:o;in
den kurtarmak olmalıdır. Çünkü 
aksi takdirde Abdillhamidin tazyi-

İhtlliı.lciler şöyle düşünilyorlardı: muştur. ııJf· 
Muradın kurtarılması işipde A _ Ali Suavi efendi aslen F.:fSJ

8 
J' 

nadolu ahalisinden ve erbabı hami- kısa görüşlü ve harisi ~öhrct J:ıiı{· .. il , ... 
yetten "İstikbal'' ve "Hayal" g:ıze- damdır. Kendisine komite tar , 1 ,. ~ 
telerinin sahibi imtiyazı Teodor e- dan Yıldız sa.rayını çevirecek r tııı· 
fendiyle onun ~reğeni Yunan teba- rasında vazife Yerilmişti. onıı~ . 111 
asmdan sefaret tercümanı Kliyanti dalaca bir hareketi hem kendi

5
itlelr: 

iJimli gençten istifade edilecektir. 1 hayatına. hem de aylarca etti ro 
Bıı gence itimat edilebilir. Sultan mukabili hazn·lanan ihtilalin sıı 
Muradı doktor Kapolyon efendi va_ J dli!)mcsinc mal olmuştur. ·er 
srta.siyle masonluğa sokmuş olan bu Hazırlanan ihtilalin patlak 

1 ııe . 

ıat Yunanlılığı takibattan kurtula- mesine bir hafta kalmıştı .. J:{oı:;ııt 
bilmek üzere kullanan hakiki bir erkfı.nr son hazırlıkların ıkl11 f q

Türktür.,, meşguldü. Ali Suavi regane f t rtf· 
Bu esaslar dahilinde plan ~öyle larnk harekcto geçip bUtün ~~ıııtlt 

lıazırlandı: ve ikbali kendisine lıa.srcdl'.bt ber 

1 n-•'- · '! "~ 1 d , ümldi•de komite erk.Anına ıı•~~t - a<::,.~cı ,, ur~. ay ar anoc- · • ~1 ve ı•·, 
ri tevıi ve tan · d'I b. vermeden alelacele topladı. diftl 

~ e 1 e:ı 1~ su mec- j La nerere gidildiğini biJdiı111c çı. 
raııı yoluyla bır gece Çıragan sara. . · .. . . abıılı 
yından çı:!:::arılarak evvela Ra§id e. bıı~aç yuz muhae.~rlc bır ~ 
!cnd·n· e · d b .1 ragan sarayına hucum ettı. ~ı ~ 

ı ın vıne. ora an ara a ı e ,,;, iV 
cvluıfçı A:ı:iz beyin .Ak9ııra.rdaki e- •• Ka:ilo iç avluya ~d~r. •;.ıı,.,.· 
vine götUrWecekti. Padışahım çok yaşa . ., dl) e ~ ı-· 

2 - Daha geceden hanrlanmı~ rak Muradın a§ağıya ge1rn . ~oJSll 
tedi. Murad §3.§Irınl§tt. çürıkil t~r· 

olan sarıklılardan, muhacirlerden ıı.1' .. 
miirekkcp sililıh bir grup sabaha leyle temas halindeydi. ,,\ltn. ,nı:ı 
kar~z .küçük kafileler halinde B('ya- libalı ve planın tatbik tari!U .~ııtl'I 
zıd meydanTna gelerek orada biri- .olmadığını biliyordu. Faka_t a.Şlğl' 
kccekler, ayni zamanda befiinci Mu. tertibat değişmiştir,, zannıle !fıJı~t 
rad da Beyazrd meydanına gide - ya inme.re davranrrken . ~·ae ıııı 
cekti. Baht seraskeri {bilahare bar l:endisini önlemişler ve beUcı Ji'lıı~· 

sayede Murad ölümden ı<urtıı 
biye nezareti ve şimdi de üniversite 
olan bina) methalindeki küçük tur. ,.us~1 

köşkte biat ~·apılacaktı. Biat mera- Vakanm sonrasT malfım : . ~ 
siminde şeylıüli.'31iı.m Hnyrullah efen Hasan ağa (bilahare J{astı~e calı~ 
di \'e birçok kazaskerlerle dersiam \'e B~kt::ış muhafızı oıan jl):s.111' 
hocaları bulunacaklardı. olduğu için imıasrnı 7 ve 8 '. ,.; ııt 

1 t . . b·ır ("IZeo 
arım yanyana ge ırıp ' ıtı~' 

3 - Diğer büyük bir kafile de, birleı,tirmek suretile yaı:abilt>!'lb~~ 
f;cnc geceden yapılacak bazır!ıklar- .. 
la YC iane, ~kmek talebi behanesi- iyetile yetişiyor. Çırağ.an:ı ür-0,.ı , 
1 edenlerin hemen hepsı old 
t' kezalilt Yıldız saraymı kuşatacak, 

yor. (1) P' 
... ................. H!dise füı:•ulıır du;.-ulı113:;)•''' 

bayin evindeki evrak ve "~10ııtfl' 
' ~ _· . . . ')' . . '.,,. ' . 

- Karşımda kı kanan bir a~ık tavnm 
takımn:ığa Jıaı<kıruz yok bay Bü!eııt... Ba
na, size bir çok ümitler ,·ermi~. sonra !=İzi 
bırakarak başkaı:;mm kolları araSı:na atıl

ını~ bir kız gibi muamele edi}wsunuz. \"a
kia her erkeğin her kadın karşısında ge\'~
kdifi yarnn iltifat cümlelerini sizden de 
ir:ittiğim anlar o!du. Vakia bu :-,özleri iıiç 
lıir v:ı.kit iyi karşılamadr.m. Bu ilt fatlarm 
hıç ho~uma gitmediğini yüzünüze kar~t 
söylc~f m, hatta <la~ıa ileriye gide:·ek bu söz
lerle al:ıy der gibi g .. nlııdüm. Fakat S:z 
lıfılii. bu oyunu oynamaktan lıo~Jamr dbi 
gij::-ünüyor::ıuni.ız. Ilalbuki aşk ate~e ben
ze", b:.ı oyunun sonunda parmakl:ı~mız ya· 

n:ı:-sa k:ırışmam ha! 
Bülün bu konu~ın~lar bir ;;eyi i:.-.bat 

cdiyor, l\Ielike .. Ben aşk :ıtc~ile y::ınıyo;nm. 
Siz bu'! gibi soğuk~unuz. 

l\1e1i'·e öfktli bir hare!•et!e bır;a}ım ma· 
f.a iizc·j:ıc bıraktı: 

-- Başka ne yapabilirim? Ününe gelene 
jla!ll a)k ecen budalaların sözlerine karc;ı 
ne r:ıpılabi!ir? 

Derhal çoi~ hürmetkar bir tavırla: 
Budala kelime~i için teşekkür ede:im 

. \ .': k nu_:n:ımı mazur görünüz. 

~I ~!J ~~:e;;~~.:t:.•yiniz. Jlataıu,. itiraf ediniz; ::: :.~: .~','.';, ~:~~= :;:"~ 
-------~-- l:'\c y:ıplığım bilmez bir halde odada do· hemen hepıııi t..cvkif cdi!Jl'I ·ıtt!lltJl 

- 7Ji/ -
Ba~kn hir kt>Jiı11c lıulamadım doğrusu .. Kaç 
defa tekrar ettim bay Bülent. Müstakil 
kalma'c, serbe4 ya~mak istiyorum. Siz 
kc=ıdi ba~ınız:ı a:1

: denizine yelken ::ıçmış
t.mız, bunda ben·rn ne k:ıbah.atim ,·ar? Ar· 
tık ,·a~iyeti iyic ankı..'111~ olurorum. Si· 
zinle i':i arkadaş gibi ya~amak imkan~ız. 
Dina~naleyh bugün aldı~11m dersten İ"tifa· 
d.:! etme:~ i-terim. Do:ıth.ığt:muz burada hiti· 
yor, yarın size m'>:lc!lik etmek üzere ha:-;ı· 
b':kre inmiyec~ğtm. 

M.:like öfkelendiği anlarda daha güzel 
oluyo:-du. Benden nefret ettiği bu dakil-a· 
da, etlerimin, sinirlerimin bütün i~r ya!dlc 
onu istiyordum. Bir taraftan işlediğim ha· 

talan dilşünüyor. Melikenin çok haklı ol· 
du6runu itiraf ediyordum. Niçin ı~rndimi 
körü }:örüne, sebebsiz bir infiale kaptırmış 
tını? Bu kör \·e manasız kıc:.kançlı:~ hi i 
nereden geliyordu? 

1stanbulda maceralar ra~anu~. barla:-cla 
kabarelerde dola~mı5 bir c~·kanlınm ö!;.-

ı::üz bir kö,•lü km karc:ıc:mda "a~ırıp kal· . .. ... .. :. 

ına~ı ne tuhaf ~ey!. .. Bu köylü kızı .,im:h 
bana bir sultan kadar mütehakkim gözle 
bakıyor. 

'.:\1c!ike. ~üphesiz lamamilc ma~lup oldu-
ğumu anlaclı. zaferinin ne~c~.i i~isinde 

tekrar r~·:n:!ğ~ ba5la:i1. 

Dakilrnlar biribiri arkasından düküldli .. 
Kö~em::le kımıldanmadan, bir kelime bi· 

lc söykmooen bir göl~c gibi duruyordum. 
ı:t:-:ıfım bomboş geliyordu bana. .. Kendimi 

<le bu ho1lu~\ içeri::-inde imi~ samrordum. 
Melike de bir buhran içerisindeydi her

halde .. Birdenbire tabağını itti ve bir <>ıç
mrrşta ara~ kalktı. Gözlerinde zincirden 
b.cı~ana!'I bir öfkenin kIYtlcmıları yana y<:
na bana baktı ,.e haykırdı: 

- Buna tahammül edilmez artık'.. Şimdi 
ele duru5u•H1zla beni tahkir cdiror ·unuz. 
Artık bu iş böyle devam edt>mez. Buracia 
böyle ::,essiz YC hareketsiz duramaz~ınıı. 

1 r. b 1 13eı:ı ', asma.~:ı a} amıştı. .zamanlar ikametgiı.hJ01 ~ıe· 
e! ~ <l .., k ' e\'C Jl {1 

·=mara ogru alkmı~ kollarına, hiddet Haıı fırın arkazmda bır aft) u 

(<> kısılmış )ıımruklanna bakıyordum. O. miş olan Esad efendi de ~ıtıf ~~ 
a:a sıra sinirli eHerile alnını ut!:u~turu,·or· .:eri matbaadan gelirken :c" •ti' 

~ • ; b. lflC v 
du.Liirdenbi;-e, öCkcli öfkeli \'aziyeti muha· Yddı:ı:dnkl çadırlardan ır 

/ 

k~~ etn1rğe ba.5ladı: kolunmuştur. ·r rtJtfr-~' 
- Geçenin bu caatinde, kim olduğurıu Esad efendi~·le muhartl ' tıl~ 

iyice bi1mı!diğim bir adamla karşı karşıya Ahmet Mithat .efendinirl 
3~~c 

g~~ip mtinaka~:.ı etmek hi; h~ gider bir de iyi değildi. Bab~ bu cferı~: 
5cy d{'ğildir. Sizin kim olduğunuzu bilmi· kendisini Ahmet Mıthat öıJ)' 
yorum bile .. Kediye ~u veya bu hareketim· jurnal ettit!ne kanidir. orıDsıı 
den ötürü beni muaheze et.rneğe kendinizde ınu~tum: t1f.') 
hak görüyorsunuz? Ne hakla, evet, ne hrı.k· I 
la o.;ual soruyorsunuz? 

Ta pnmıa kadar ~·aklaştı; ayağını yere 
Yura.rak beni koğdu: 

- Gidiniz buradan .. Mümkün olduğu 

kadar çabuk! gidiniz. Beni çileden çıkardı· 
nrı. Biraı <iaha durursanız deli olacağım. 
~ Ielike.nin hakkı var. 

1\lelike otomobilden indiği dakikadan !ti· 
haren ben hi~lerime hak.im değilim artık .. 
Ona hakaret etmeği istemesem bile a~rzım· 
dan çıkan her cümle bir hakaret manası· 
nı ta~ıyor. (Dc\.·nmı ,·ar) 

( Oevaıııı 

tıi' 
f ~ ,a1'adı!ı11 , ~ 

( l) Sna,·ı, bttdııla lh., • 11 :ı.,ı1F, 
~ hlblOid .-.ı gün CYYCl gaze,e sa 1'81<"• • Jtt& _..ı 

~özlinılen ı.açıriJığr bır liPJı e;ı · 
d k ~ .. u;• 

"Basiret" de nc~rc e re .,.l)tti~" 
dant derecelerine Iınd:ır -~ -"-1'(.I 

.. )iU 'f- -"' 
tür. Bu makıılc ''bn~ ·e fl!P' • 

d
.. .. ih'(lf , .rd 

herkes bir çare u~un • r. ,, 
:JJS13 O ' 

lckt·tin ı.urtulınaııma ç • J<tlf' 
Ütunııırd" 0 rt• 

~ıı.rel i varın bo s ıtt 
• • •· ~ · 11 \C !>Ofll 

('~t·r-ııı·r ha•ıntl• :ı. 1 
•• '"' .. • :. .. Ü"(li • 
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- Otel kapalı mı? - E-.ki bir zengin oldut'11mu, !!er· Yer~~~:~ı:""nuefendim: Eşi bulunmaz bir müstantik - Hayır. etimi kumar-da kaybettiğimi far-
'\' an gözle ba\ı.ıluma bakıyo~du ~debilirsmiz. Hakkımda ne du~iı-

ıL.-; Ç.Ok seyahat edenlerd~n,ini. uiyor~nız dü~ününüz bence ehem 
' ~ıl mi? "llİ)•etı yok. Yalnız bana şunu soy-

1a? Niçin soruyorsunuz bunu ba- Yazan : Gaston Picorrl Çeviren : SUAT DERViŞ 

- Belki! eyin: Burada kalabilir mi) im? 
-- Bir mak5atla değil, öğrenme! (IJıışlarafı <liinl.-ii rııislıcmıı:do) 1 feci akibetine yalnız başına bırak-

. · d Beni harap eden de bu... Bu tım,. 
;ın ı:a ece ... 

ne zannettiğini söyle bana ... 
Bd zavallı kal:iına yardım etmtk 

imkinsızlığr azabımı daha ate§len 
diriyor. Onu nasıl ve nerede bul
malı?. 

- Bu bavul sizin d..ğil mi'.' Biran tereddut etti. Sonra bana EYet ,·ar. ilm tam be:ıim evlendiğim gün, Ben onun ilk aevıilisi, o benim 
- Evet. ::e\ ap \'erm0 kc;izin m1sanm ü~t:in- Bu esnada kapı açıldı ,.e Klayl lnun gittiği o me .t'lekettc çevril- ilk metresim olmuıtu., Hayatımda 

.. )ründii. Kendi:.ini derhal tamdım :niş.. Binaenaleyh on beş sene 1 bir mania olmak istemiyecek ka
/e bu ote'in c:ırrmı ya,·a~ ya,·a" sonra bu sefalet alayı içind,e geçen dar yüksek kalbli idi. 

- O halde çok e\·aiat cdiyorsu I !eki telefona arıldı: 
tıuz .. ~avuldaki etikct'erden bC'lli. 

1 

- Allo .. Klayl c:e:ı mi,.iıı? Burada Halbuki benim param, çok pa
ram, lüzumundan fada param 
var .. Ve o, huna rağmen ,dondu
rucu rlizgann altında elin.de bir 
çanak ile dağıtılacak bir yudum 
çorbayı alabilmek için saatlerce 
srra bekliyor. 

lçını çekerek ilave etti: 'lir adam ,·a~ 1Nrdôtdliğe talıp 
- Burada da ba' ullara etiket ya I 3el!.i de ken~sine. 

-ınlamağa baş1aduu. Klayl ile epe) kadının o, Luiz olmasında hiç bir Aradan on be§ sene geçtiğini, 
·aman ark<da5hk etmiştik. Onunla fevkaladelik yok .. Yüzü solmuşu- bu müddet zarr.nda hayatına baı 
\ıieko:ikayı Amerikan. Kana•Javı tu ve her halde !JOk güç şerait ka erkeklerin de girmiş olabilece
,'lla .mış. S·ıkoda bulunmu5tuk. Be- 'çin.de geçen bu on bei senenin iz- ğini, belki de mes'u:l olmu~ bulu
im bildiğim üç katıl \'akac;ı ,·ardı 'erini taşıyordu. Fakat yüzünün nabileceğini biliyorum, belki bu 
Dört scnedcnberi onu g(irmcmiş hatları benim çok iyi tanıdı~ı:n felakette \.aşka birinin mes'uliyeti 

llı,tırılıyordu ama ... 

- Ama mı? Yani? 
- Çok güzel etiketlerimiz 'ardı 

~ızılı y~illi etiketler. C...eçeı 
tiin bir paket buldum. Artık i~e ra 
~Uyacağı için yaktım. Bir tane:-.ı 
l de hatıra diye sakladım. 
- Hatıra diye mı? 
- Evet. Benim adım Emil. Pat 

l'orıu muhakkak görmcl\ istiyorcanı 
!\ıradaki kapıc!an girersiniz. Hayı 
., kapı değil. O umumi kapıdır, aç 
llıırorlar artık onu .. 

- ~için açmı}'Orlar? 

im. Fakat derhal tanıdım. O beni hatlaıi:lı. vardır ve o, bu sefaleti ve isyanı 
'lntdı mı? O anda tanıdığını san:nı- Maamafib, belki de yanılmışım- içinde o adamı düıünüyordur. 
·o:um. Avağa kalkıp elini !=ıkah:lir dır. Ah, eğer yanılmr§ olabilsey. Fakat bunun müsebbibi ya ben 
•e gü'ere!~: Jim!.. isem! .. Ben ki refah içindeki haya 

- Merhaba! diyebilirdim. Pete· 
in domuzlarını hatırlıyor mu un? 
Peterin domuzları hadisesi mü5te· 

Bu hareket.. Geri dönüş.. BU- tımı benimle paylaşan karımın 

tün bu halleri evvelinden ve çok yanında sakin, rahat, dertsiz ve 
iyi tanırdım. .Bu hareketler onı.ın 1 gürültüsüz bir hayat geçiriyo
hususiyctleri idi. Yandmrş olma- rum !. 
ma imkan yok. Ne düşündüğümil, ne ldüıüne-

Kimse, beni böyle üzen v• .. _ 
ra peden §eyin ne oUufunu U'.
memelidir. Şimdi bu mektubumu 
bitirir bitirmez kendim için yeni
den bir çehre hazırlamak mecbu· 
riyetindeyim.. Ben husu.i haya 
tında hiç bir derQi olmryan meı'ud 
bir insan değil miyim?. 

. ":- Bilmem. Küçük kapıdan girer 1 
~ız. Merdiveni çıkarsınız. Birine 

~ta camlı bir kapı görecek ini;: 
l>:ıtron oradadır. 

ek muzipliklerimizden biriydi. Rir 
~ece Peter uyurken domuzlarını çal
nı~tık. Bununla beraber suSTnağı 
laha ihtiyatlı Ye münasip buldum. 

- Ahçı olmak isti~·en adam siz 
ni iniz? 

Şimdi düşünüyorum .. Bu hayal ceğimi bilmiyorum, bilmiyorum .... 
bana ka.derin bir cezası olarak gö 1 Ben ki bir yığın hayir cemiyeti
ztkmedi mi? Bu kızın sefaletin:le nin başında çalışmağa cesaret e
benim bir mes'uliyetim yok mu?. 1 diyorum? Acaba ben dünyadaki 

Luiz bana neje'den başka bir sefillerin, en sefili, bir cani değil 
'}C yvermedi.. Gençliğimin en gU- miyim? • 

Heyehat 1 Etimde hiç bir çare, 
hiç bir vasıta yok.. Luize biru 
ya~ım etmek, onun bu ı&efalctinl 
tahfif ve tamir etmek imlc:S.nlan~a 
ma1i1c değilim. 

Tamir ctmck.4 
...._Fakat ... 

La:--- Merak etmeyin patron muhJk· 
~ odasındadır. Saatlerce orad;
~ bir iş yapmamak şartile beklet 

- Fakat ... 
t ..... Gevezelik kafi. ~e yapar a:ıı· 
b~tnız beni ala.kadar etmez. Akh· 
L" eserse altı ay için burara yer
;'lıniz. Sanırım ki parayı peşin is
~·'tcltlerdir. Salan vermeyin. Çün-

tiç gün içinde kaçacaksınız .. 
.. ~ana tuhaf tuhaf bakarak i!5,•r 
"'il; 

' Ona hıgiliz kadmile, Kla~ 1 ile 
1',k gözlü ile tanı~mak için üç 
~laz:m ... 

t•S\l<ıı sormama 'akit bırakmadan 
~lanm sürüyerek uzaklaşıp git· 

!tJCôsterdiği kapıdan girdim. Klm· 
t ~Yoktu. Merdh•cn başma ge!llı
~ zaman }rukarıda hızla bir k?pı 
~dı ve bir erkek sesi: 
~\ Rica ederim Jak, det:li, bira 

a sabır. 
&· ır ba5ka ses ce,·ap ,·erdi: 
~' ı.:nindc sonunda onu öldürme! 

başka çare yok. Ancak onun o· 
~~nden sonra yaşadığımızı anla 
·~uer~· 1:: ~ız. 
l(Mhenuniyet vermedim. Hidd~tlc 
~"1lıni§ bir söze ehemmiyet ver· 

?ı.t ınan:ısııhktı. 
~'rdiveni çıktım. Birinci katta 
"tırna gelen camlı kapıyı vurdum 

~Giriniz. 
~ nıa a başında beyaz saçlı biı 

\.ı. - ~turmaktaydı. Onu görür.cc 
~"qltıni çeken ilk ~Y beyaz ı:aç· 
~Oldu. Halbuki çok ya§lı görün· 

'Ordu. Çehresi gençti ve karşr 
~kinde iyi bir adam hissi birakı 
h.....~ Gözlerinin ifadesi ve te· 

~ii tatlı idi. 
rıi görünce şaşırdı: b ~e arzu ediyorsunuz efendim' 

~ trhaı cevap vermedim. Bir kol· 
r1~ Oturarak içimi çektim ve mı· 

lldıın: 

't nurada neler yapılmaz ki! 
~trecli. Gözlerinde endi~e oku· 
\'. 

C>rtun bir sesle de\·am ettim: 
~ ~c mi arzu ediyorum. Yemek 
~i \'t u;rrumak .. 
~ tarı aklımdan bu adama, cüzda· 

~ ~ı' zengin bir Amerikalı ro
~ ~tnak fikri geçti. Fakat cesa· 

'""ertıea· J\nı ım. 
......_ ~ll'lanus gihi tekrarladı: 
~ Clnek, içmek, uyumak! Bura· 

....... ~ ınu ka1mak fikrindesiniz? 
bıil\in la}ır. Doğrusunu isterseniz: 
tar bit servetim yüz frangı btilmu· 
~ e. ~n &<ıkin bir yerde hnya· 
lıitj}'~irane kazanmak isti~en 
~~~Her iş elimden gelir. Dün· 
trl 

1
. rnemıekeini gezdim. On 

s~.1~n bilirim. 
illıı Ya\'a5latarak ilave ettim: 

Cevap verdim: 
- Ahçı. metrd11tel. ne olursa ol 

un; bence ehemmi}·eti yok. 
- Ahçıya ihtiyacımız yok. Fakat 

:.arif, parah, garip tabiatli hir aıis
:okrata ıhtiyaetmız \'ar. l~imiıe gele 
:eğinizi sanıyorum. 

?el neş'esini.. Ve ben büyük bir Sen Luizi tanırsın ve aşlc hika
·ıod'~5mlıkla kendi hayatımı yap- yemizin bütün safahatını adım a
mak için onunkini yıktım ve onu dım takip ettin, ne dü!ün.dUfünü, 

Artık ne yazdı\mu bilmiyorum. 
Ya eğer bütün bu azabım tamİ.-

miyle yersiz ise? Ya ıgördülüin 
bu zavallı kadrn Luiz delilse? •• 
İnsanlar biri birlerine o kadar -ben 
zeyebilirler ki ... Eski scvcilim l>el 
ki pmdi kurdufu yeni )'UVNUlda 

kendiııini ~ok ıcvcn kocaa.ırun, !bel 
ki de çocuklarının yanında mea'ıi:l 

----===========================~ 

Kl11yl 
Direktör şaşırdı: 

Muhatabı sözünü ke miş olacak
'ı. Sustu, bir müddet telefonda söy
'enilenleri dinledi. Içini çekerek te· 
'efonu kapattı. 

- Bu da ne dtmck~ 

Klayl istihfafla ona baktı: 
- Susun siz. Fikrinizi öğrenme· 

1e hiç lüzum görmüyoruz. Bu adamı 
>ekiz gün için hizmetimize alıyoruz. 
34 numaralı odada kalacak. Yiye
-:ek. içecek. MA:nkün olduğu kadar 
:ız U)'uracak. Bu sekiz güne,mukn· 
~il kendisinden memnun kalırsam 
?n dolar ücret alacak. Memnun kal 
mazı;am be5 para almadan defolup 
'!idecek. 

dö Moz Jbardır. Beş altı şatonuz, 

;enede yüz bin dolar geliriniz var. 
]eriinden geliyorsunuz. Burada se
'tiz gün kadar kalarak istirahat et
m~. sonra Galapagos adalarına git· 
"tlek tasavvurunda mız. Karakteri
niz hasis, bursuz ve sinsi ... 

- M. Klarl huraya gelecek lf 
bulup bulamıyacabrınızı ondan ii~'Te· 
'lirsin it. 

- l\I. Klayl kimdir ? 

Cernp ,·ermeğe lüzum ı;:örmedi 

\°C te1~rar dü~üncelcrinc daldı. 

Kemali ciddiretle sordum: 

- Evli miyim? 

- Hoşunuza gidi,)·orsa, eYct. Hat-

Yazıhanenin penceresi bahçeye 
'>a!n~·ordu.: Çamurlu yollar, bakım-
ız çimenlikler \e \'3h~i ağaçlar. U

-akta ağa;lar ara ın~la biçimsiz bir 
"Jina göıe çarpıyordu. Çimenlikler 
:len birinde beyaz bir leke görünü· 
rordu; g"nç kızlann yazın tenis 
oynamak için giydikleri beyaz elbi· 

Bana dönerek de\'am etti: 
- I~inize geliyor mu? 

tı canm•ı'-istersc-0n taneıçocuğunuz 

?ldu,trunu bile söyliyebilirsiniz; mah 
zur görmüyorum. Karınızın ~imdi 
\'işide olduğunu söyleyiniz; belki 
de doğrudur. Gelin berümle beraber 
:ie odanızı gö tereyim. Yürüscnize. 
~c duruyorsunuz Kendisinin bura
da her şeye hükmettiğini zanneden 
budalanın karşısında öyle! 

eler gibi... 

- Yapacağım i~ nedir? 
- Sırası gelince öğrenirsiniz. Şiın 

:tiden ta ·rlh etmek faydasız. Benim 
le beraber gelin de Odanızı göstere· 
yi.-n. Yalnız şunu unutmayın: Bu 
andan itibaren isminiz kont :Fredrik 

- Möysyö Klayl ! 
- ~us direktör! Sizin fikrinizi so-

ran yok. 

8 KAHRAMAN HA YDUD 

.fıpkı üzerine saldırdığı avı ya
kaladıktan sonra hareketsiz ka
lan ve bekliyen av köpeklerine 
benziyordu. 
Beş dakika geçti. 
Ccnaro geri çekilmeğe başla

mıştı .. A<leta 'kaçıyordu ve ka. 
çarken Je daha çabuk, daha ses
siz olmağıı çalıŞıyordu. 

Cenaronun açıkça işittiği son 
kelimeler şunlardı: 

- Monsenyör! Geceyi bura
da mı geçireceksiniz?. 

- Evet Filip ! Çok yorgu
num. Rahat bir gece geçirmeğe 
çok ihtiyacım var. Bu isirahati 
belki burada bulabilirim. 

Ccnaro, bu seslerin ikisini de 
ta ·umıştı .. 

Birinci ses ihtiyar uşak Fili
b!n, ikinci se sise Rolanın idi. 

O anda, yanında bir gr~e pey• 
da oldu. Demir gibi bir el omu
zurJ:lan yakaladı. 

Cenaro hiç sesini çıkarmadı, 

hatta korkmadı bile ... 
B::tün fikir kuvvetini bir no'lc. 

tada toplamıştı.. Gürültüsüzce, 
sessizce kendisine hücum ed,.n 
adamın elin.den kurtu!mağı dü
şünüyordu. 

Bu meçhul adamın eli şimdi 
omuzundan koluna ;:ioğru inmiş 
ve mengene kuvveti ile sıkmağa 
başlamıştı. 

Cenaro elini belindeki hançe
rine götürdü. Fakat çıkarma{;a 
fırsat bulamadı. Meçhul adamı•l 
diğer eli sağ kolundan yakala -
mrştı .. Polis müdürü hareketsiz 
kalmıştı. Maamafih soğukkan1ı

lığını elinden bırakmadı. Sakin 
bir sesle: 

- Beni bırakırsan sana bin 
düka altını var! dedi. 

Yazıhaneden ~ıkarken direktöre 
'!ülümsemek suretile Yeda ettim. Za
vallıya acıyordum. O kadar iyi ta
biatli, sakin ve bilhassa ı~tırab çe
ker görünüyordu ki acımamak kabil 
değildi. Hem de Klaylin ne mal ol
duğunu biliyordum. 

bir bayat ıe~riyordur, -
.Fakat gördiilüm oka~ 
Senden çok rica ederim, ~ 

dostum, vakit bybetmedeıı ıld~ Kapıyı kaparken gözüm pencere
den dıaşnya İli§ti: Penbe roblu, za
rif bir kadın çimenler üzttindeki 
be}'az tenis robunu alıyordu. 

o filini gör 'Ye verilen Adüayı~ .. 
labilmek için •ıra bek.liyen, •onra 
da bir aıı ccriyı ldönerek bir "1n 
ımlısurı ıöalmyle arka.na. akan 
kadını taıumai• çahı. 

*•* 
Klayl beni 34 numaralı odaya 

götürürken: 
- Bornüye ehemmiyet vermeyi· 

niz kont. dedi. 
- Bornü kim? 
- Direktör. Budalanın biridir o .. 

Aklını kaçırdı ve bunun farlcmda 
değil. Kendisile ilk kar:.tla~nlarda 
normal bir adam tesiri brrakrr. Bu
raya gelenler onu görünce acırlar .. 

(Drıınmı var) 

Sonra da bana. o caki. ark&daı
lı~ının bütün uminıiyet ve açık
ltft ile yanıhp yanılmadığmu, u
na yazdrğıın hu satırlarını kötü 
bir klbustan batka bir §ey olup 
oJmadığmı ve ~benim, artık: biç 
te ümit etmcdifim halde, hlll na 
muılu ve temiz bir insan olup ol
madığrmı bildir. 

Pi yer,, 

KAi!R.AMAN HA YDUD 

Riyano bahçesirJ:ie aevgilisini 
bulmağa giden bir senyör cibi 
ge~eceği kimin aklına gelirdi? 

Neyse bunları da geçelim. 
Şimdi monsenyör, benimle be

raber geliniz de §U meyhanelere 
girelim .. Buralarda Kandiyano
nun, hatırasının yüheldiğini iti. 
.deccksiniz .. 

Bütün liman sahillerini, rıhtım 
boylarını .dolaşalım. Her tarafta 
P.olana ait kuvvet, cür•et ve ce
saret efa:ınelerini, duyacaksı

ııız .. Monsenyör! Eğer cür'etkar 
Rot.l::ıa ait bu efsaneleri boimak, 
susturmak istiyorsanız bütün Ve 
ne~ik halkını tevkif ve hapset. 
meniz lizım. 

Bu mümkün -değil mi diyorsu
nuz? O halde Rot.lnı yakalayı

nız ... Rolan Kandiyanoyu tevkif 
etmek! işte size icraatıruıın şah 
eseri olacak bir vak'a .. 

Rolan Venediktedir. Hem de 
yalnızdır. 

Bütün askerlcrt, polislere 

Şeytan gibi bir adam doğruıu.; 
Monsenyör! Kendisini <iağlu 

kralı. uhraların dükü iltn etmiı 
olan bu müthif adam •• arkasın
da iki bin mütcauıp halle bulu. 
nan, bütün sarl:ialcılar bahriyeli
ler tarafından yaptıklarının des
tanı gizliden gizliye söylenen, 
bütün kadınların rüyalarma ci· 
ren bütün Venedik ballcmn ilini. 
dini bağladıfı 'bu ele avuca sığ
maz adamı iıte size teslim edi
yorum. 

Alınız, ve bu hizmetime mü
kafat olarak ta beni büyük cngi. 
zitör tayin ediniz. 

Kido Cenaro aynanın karpıın
da hürmetle eğildi. Reiaicumhu· 
run cevap vermemesinden hayret 
etti. Kahkaha ile gülerek ellerini 
ufuıturdu: 

- lıte biraz sonra V enedik 
cumhurreisi Foskariye söyliyece
ğim nutuk!. 

Cenaronun yerin:ie başka bi. 
risi olsaydı aceel eder ve bu su
retle mevcudiyetini haber ver
mi şolurdu. Fakat polis müdü
rü Cenaro, icabında kendisine 
hakim olmağı bilirdi. 

Kandiyaonun evinin yanına 

gelmek için bir çeyrek saat sar
f etmişti. Bahçe duvarına yak
laşmasx ise tam yarım saat aür
dJ. Duvarın dibine gelince aya. 
ğa kalktı. Zaferinden tamamen 
emin, deli gibi bir sevinçle mı
rıldandı: 

Meçhul adamı, cevap vereceği 
yerde demir gibi olan elini da· 
ha kuvvetli sıktı. Parmakları 

Cenaronun kol kemiklerini adeta 
eziyordu. 

Polis müdürü hava) a kaldırıl. 
<lığını hissetti. Müthiş hasmx 
kendisini sırtlamış, bahçenin 
içincleki eve doğru sessizce iler
lemeğe başlamıştı. 

meydan okuyor, istediği yere ı:i
diyor, istedi~i ıibi dolaşıyor ... 
Tam yakalanacağı sırada mey
ldandan kayboluyor. 

Haydi bakalım, ~imdi iı başı. 
na .. Bu Rolan hakikaten çok kur
naz .. Benim ka.dar mahir bir po
lis müdürü olabilir. Fakat ben, 
ondan daha kuvvetliyim .• O da .. 
ha beni anlayamadı .. Ben ise ta~ 
ma.men onun ruhunu antildım. 

- Bu sefer, artık yakaladım .. 
Cenaro son bir te§ebbilste, 

son bir müdafaada bulunmak is· 

Olivolo adası muhasara altına 
zhnıyor, fakat Rolan elde ~aite

miyor. Ev aarılıyor, iı;eriıi ara. 
nıyor, fakat Rolan bir duman ei
bi gene kurt\ıtu'yor, orta~hn kaya 

boluE 

-..1/ 
O artık, I..conorµ ıev~digmi' 

zannediyor, ben ise bütün harej 
ketlerinde:ı a§kını.-ı, delillerinrl 
görüyorum. Rolan Hr ~ha OliJ 
yol::> r 1.::ına ::.y-.!: 1:-:sr.:~y;:~ğmı 



Radyo 
konferansı 
(Baş tarafı 6 ncıda) 

Konferansta müzakere c!::1ile • 
cek plana göre, rauyo istasyon 
]arının en fazla kuvveti uzun dal 

gada 500, orta .dalgada 120, kı5a 
dalgada da 30 kilovat olacaktır. 

kumeti istasyonun dalga uzunlu· 
ğunu değiştirmeyi hiç ldüşünme . 
mişti. Yeni Allouis istasyonu da 
1648 metre üzerinde çalışacak· 

tır. 

HABER - Akıam P"o.ban 

Çocuk bilmecesinde hediye 
kazananlar 

Dir futbol topu kazanan 

Birinci: Sahur Rıkas 
Kocabahçe mekteb sokak No. 

Dlr kllo çikolata. kazanan 
İkinci: Behire Hamdi İnönü lise. 

si. . 
Bir sişe kolonya ka.zanan 

Üçüncü: Aytalin 31 inci ilk okul. 
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Bütün bunlardan başka kon· 
feransta radyo sahasında yeni ya· 
pılan keşif ve icatlar da münaka. 
şa olunacaktır. Bu arada parazit 
meselesi feding yapmıyan anten
ler üzerindeki projeler tetkik e
dilecek, yeni aletlerin tecrübesi 
yapılacak, resmen kabul oluna. 
caktır. 

Tecrübeleri yapılan ve önümüı 
deki mayısın ortalarında munta· 
zam neşriyata başlayacak olan bu 
istasyon eskisinden çok dah::ı 

kuvvetli olarak 450 kilovatla ça. 
lışacaktır. (Şimdiki istasyon 80 
kilovatla çalrşıyordu.) 

Birer Paket Çuku.lata Kazananlar 

1 B. Çağlı Samatya Milli nivida_ 
la cd. 52, 2 Aydın prtevnihal lisesi, 
3 Azize zaim Asmalımescit 4.!), 4 Mus 
tafa !lhan Dilmaç Haydarpaşa er
kek lisesi 2 ci devreden 2512, 5 Hay 
rinüsa Büyükada sakarya sokak. 52, 
7.J Süley: kız; orta okulu Jülide 
6 Süzan Kapazı 30 cu ilk okul 246, 
7 Neciti Değirmenci Cağaloğlu O.O. 
1 - D, 8 S. Baru Beyoğlu orta okul, 
9 Bchç:et baykut vefa lisesi 2 ~ B 
119, 10 Kemal Gtinkut erkek lisesi 
5 - A 775, 11 Hatice Maral Çengel. 
köy, 12 Lütfi Azin Kabataş lisesi, 
13 .Aysen Göktepe Boğazkesen Ş.O. 
:ı.p. 10, 14Nczih Fıral Beşiktaş 38 ci 
okul 155, 15 Emin Mehmet Kara
gümrük, 16 Aliye Altuncu Fındıklı, 
17 Bedri ince Beylerbeyi Küplüce 
yolu 32, 18 Janazzrpek sen benua li
sesinden, 19 Rıza Kiraz 34 cü okul 

!ngilterede yapılan bu yeni yolcu tayyaresi asatte "!lfrJ mil süratfıı• 
dedir ve yirmi yolcu. almaktadır.Bütün lngiltcre, Avmpa ve miistcıı~.' 
leke memleket/eri seferlerinde bu tip yolcu tayyareleri kullanılma:;: .!W mi Kamil 1ci okul 2 ~ A 49, 44 Güzin 

36 Selamettin boğaziçi lisesi 5. 7-
344, 37 Kemal ertan gazi Osmanpa
ŞA. O.O. 3 • A 963, 38 Ömer Ersun , 
P.T.T memuru .süreyya oğlu, 39 Ha 
ydar 44 cü okul 360, 40 Metin Cağal 
oğlu Himayetbal sok. 1, 41 Hasım 
Tophane Bağlı paşa cq. 5, 42 Ali 
Türkay bt. erkek lisesi 724, 43 Az 

Okay tophane Kadiriler yokuşu 74, şUııülmektedir. 
Bunun neticesi olarak, yeni 

Faris uzun dalga istasyonu An
kara radyosu neşriyatını daha 
fazla müteessir edecektir ve ıslık 
sesi ldaha şiddetli işitilecektir. 

45 Meral yalar Çanakkale hastane ----------------------------

Montrö konferansına 41 muh
telif memleketi temsil eden 300 
murahhas iştirak etmekte.dir. 

lazımı, 46 Ali yücel Galata necati
bey cd. 20, 47 Atar müvezzi panggal 
tı postahanesinde, 48 Turan Özçe
tin unkapanı Hacı kadında, Ayten 
Taksim sira selviler Krantel apar. 5 
49 Şişili B. Hurşut, 50 Türkan 
Sirkeci No. 5 

8 u günkü Rady~ 
. vo .. 

Yalnız Allouis istasycnunun bu 
dalga üzerinden yazın çalışacağı, 
kı§ın ise baska dalgaya nakli ihti· 
mali vardır. 

Ankara radyosu Ersanclcr .o.rmanında, 3 - I~r::ııız 4. 
ı:lle _ Parısın M:ı.cllcn sokagı ııd 1• • 

Bu aradl memleketimizi temsii 
eden bir heyet de bulunmaktadı-

TÜHKlYE R\DYO DlFÜZ.'t JN Rccktenvalrl - Grinzinde - Pııtı 11 ~1' 
POSTALAnt 5 - Frederikscn _ Groeııland ~ui ~·. 1~: 

f Reinfcld - Eve gel yavrum, 7 - l'ı ,1rı Konferansın v'!rrceği kararla • 
rın tatbikatı ve dalg~ uzur.lukl2. 
nrun değiştirilw•.si ancak onu -
müzdeki yazdan sonra veya kı· 

şın mümkiin cJacakt!r. Çünkü te. 
sisatın değiştirilmesi \ c ıdalga u· 
zunluklarmd:ıkl t,1dilfıt oldukç<ı 

güç bir i~tir. 

1 Mart çarşamba gününden iti. 
baren Montrö<le toplanmış olan 
milletlerarası radyo konferansın
da bu hususun da görüşüleceği 

muhakkaktır. 

Birer Paket Küçük l\.ükutala 
Türkiye Uadyosu • Ankara Radyosu ms - l\Iacar dansı No. 5 • G, :!.ı:. JJ 

zik (Cazlıand _ Pl.), 23,45. :!t: ~~. 
ajans haberleri ve yarııı ki pnı 1 ' 

J(.azananlar 

Dorotea Vik 
(Baş tarafı 8 incide) 

o,\LGA uzu:-.;ı.ucu: 

1039 nı. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 
19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 94ü5 Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATiYLE 

Perşembe 2-3-939 

Şüphe3ı~, ko:ıfe:ans bugünkü 
müşkiıJata çareler bulacak ve 
radyo neşriyatını 1anzim eden fa} 
dalı kararlar verecektir • 

Fransanın yeni radyo 
merkezi ve Ankara 
istasyonu 

reklamına tehammül mümkün de
~il.. Günde üç defa insanı gazeteci
lerle görü~meğc icbar ediyorlar. Sek
sen fotğr.ıf imzalatıyorlar. elli mek
tup yazdın. ırlar. Beşyüz kişiye 
gösteriyorJa-. Hem bütün bunları 

raparken en küçük haraketlerimi 
bile takip ediyorlar. üç gün sonra 
insan makine olup çıkıror. Ya hal
kın merakı!.Yernek yiyi~imden, uyu 
yu~uma kadar her ~eyimi tetkik et
mek istediler .. Bu çekilir işkence de
ğil, doğrusu .. Sonra dedi kodu ... Bi
risilc beş dakika görüştünüz, bir er
keğe gülerek selfun 1.erdiniz mi der 
hal ha\·adis yağmuru ba~lıyor. lki 
c;aat sonra sizi o adamla ni5anlandı
nyorlar; yirmi dört saat sonra ev
lençliriyorlar; kırk sekiz saat sonra 
bo~andırıyorlar. Bu adetlere alı~a
madım doğrusu. Holivutta yabancı 
arti::.tler olmasa bir hafta geçmeden 
muka\·elemi bozar kaçardım. bcer 
ket versin ki ben gitti~im vakit :\1o
ris ŞO\ alye orada idi .. ~ loris He ko
nu-;mal( tatlı bir zevk oldu doğru~u .. 
Sonra Piyer Blan~erlc ı~ar~ıla~tım. 

5 .. 4 465, ~ 
18,30: Program, 18,35: Müzik (Oda 

51 Melahat Ersan Aksaray uzun 
yusuf sokak. 15, 52 Bahattin Ba)-Tak 
tar Fahti O.O. 215, 53 Nezahat Be_ 
şiktaş Kılrç ali mescit sok. 3, 54 Ne 
cati birinci Ku.mkapı O.O., 55 Yurda 
gül Çevik sirkeci Hocapaşa, 56 Ali 
Ertürk Gedikpaşa demiröz apar. 13 

müziği • Pi., 19: Koıııışm:ı (Ziraat 
57 Suha şenman Taksim O.O., 58 snnli), 19,1;;: Türk müziği (Fasıl he
Ali Sahlam Cağaloğlu O.O. 183, 59 yeli _ Kürdili hicazkfır). Çalanlar: 

Ankara radyosu dinleyicilerinin 
en büyük şikayeti, Fransadaki Ra
dio Faris istasyonunun aşağı yu. 
kan ayni dalga üzerinden çalış· 

ması ve bunldan dolayı bir ıslık se· 
si hasıl olmasıdır. Bu, iki istasyon 
daki neşriyatın biribirine karışma 
sından ileri gelmektedir. Evvel· 
ce .de bahsettiğimiz gibi, radyo 
dalgalarının memleketler arasın. 
daki taksimi esnasında bize ve 
Fransaya verilen sahalar birihi· 
rinden oldukça uzaktı. Fakatğ Pa 
ris uzun dalga istasyonu civarın· 

daki Berlin istasyonun:lan kur • 
tulmak için, Ankaraya verilen sa· 
haya yakın bir dalga üzerinden 
çalışmıya başlanuştır. (Ankara 
istasyonunun dalga uzunluğunu, 

1639, Radio Parisin 1648 dir.) 
Bugün, Radio Faris istasyonu· 

nun yerine yeni bir merkezin ku. 
rulduğunu haber aldık. ra1cat bu 
değişiklik csnasın::la Fransı:: hü· 

Birer Kııtu Pusküvü Kazananlar 

21 Necati Fergan Zeyrek O.O. 2 
B 135, 22 Şadi agun Aşıkpaşa Kara 
deniz cd. 41, 23 Cihit Şehremini Sa 
raymeydan cd. 64, 24: Rilta Sultan 
Hamam saha çeşme şapkacı yakup 
yanında, 25 Atıf ramazanoğlu Kan. 
lıca Körfez cd. 23, 26 Nihat erkek 
lisesi 803, 27 Nihat Nuruosmaniye 
Selvili mescit sk. 4, 28 Gülçin Ar 
kunt Beşiktaş Hasfırm arkası 22, 
29 Aziz Güler pertevnihal lisesi 5-
A 764, 30 Havva uzun yusuf Halil 
ağa sok. 1(), 31 Sema Sezgin 43 cü 
ilk okul 34, 32 İbrahim Öz Aksaray, 
33 Hamit Görggün galata necatibey 

Sonra Jan l\füra ve Annabella ile 
aynı vapurda seyahat ettik." 

Dorotea Vik bugün Berlinde "dör
düncü hiç gelmiyecek.,isimli bir zab
bıta filmi çe\ irrnek üzeredir.Bu film 
biter bitmez Güstav Frölih ile bera 
ber "yalan" i~minde ikinci .bir film 
çevirecektir. 

Ziya Yayıca Fahti. O.O. 3 - A 205, ı Hakkı Derman, Eşref J\arlri, Hasan 
60 Muzaffer yuva Fahti 40 cı okul, Gür, Basri Üfler, Hamdi Tokay. Oku 
61 H. Çahlayan su karagümrük Kab yanlar: Tahsin Karakuş, Safiye To • 

kn:r, 20: Ajans, meteoroloji haberleri, 
zade no. 13, 62 Mazhum güler çapa 
31 ci okul 5 - A 394, 63 Asuman Ne-

dim Akkuyu, 64 İzzet Aydın Falıti 

O.O. 3 _ A 192, 65 Süheyla Beşiktaş 

18 ci okul 271, 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

1 
Türbe, Bozkurd K;raathane. 

si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 8 - 10. öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 

ziraat lıorsası {fiat), 20,15: Türk mü 
ziği: Ça'lanlnr: Vcc-ihe. Ticfik Pcrs:ın. 
f-'alıi re Fcr~aıı, Cevdet Çağlıı. Okıı} :ırı 
tar: Sadi Hoşses, na<life. 1 • l.i.iliznr 
peırc\ i, 2 • .:\uri II:.ılil _ Hüseyni şaı 
kı - Artık yetişir, 3 - Zeki Arif -
Dikcşavcran şarkı • Gez dolaş, 4 • 
Zeki Arif ~ DilkeşaYeran şarkı - Ka
rıınlfk ufukdan, 5 - Cevdet Çağla -
Tnksim1 6 • Rast şarkı, 7 • Rast ~arkı 
- Calun:ı. bak efede, 8 - Şemseddin 
Ziya - Kürdili hicazkar şarkı ~ Güven 
me hüsnüne bu çağm geçer, 9 - Sa. 
tlellin Kaynak - Kürdili hicazkar şar 
kı _ Bir giin :raşadık, 10 - Osman 
Nihat _ Nihavent şarkı - Fatma, 21: 
Mcm lekcl saat ayarı, 21: 1-\onu~nıa: ........ -................................... _. 

1 
...... -................................ --·:; 21,15: Esham, tnhvilfıt, ka111hiyo. nu 

DIŞ DOKTORU K 1 kud lıorsası (fial), 21,30: l\liizik (Kc-
Necatİ Paksi la ınnn solo - Sedat Ediz, Piyanoda: 

Hergün sabahtan akŞama ka- :~ Cemal Reşid) 1 - Y:ın netıhovcn -
.: dar hastalarını muayene eder İ! - 1!~lrnhar sonn~ I, 2.~ .~o: ~~~zi.~ (:\le 1 salı günü parasız, Kara.köy ı"! lodılcr _.Pi.), ,2w: :\luzık (Kuç~k or_ 
:ı Tüney meydanı No. 12 • kcstr:ı. - şer: :'\ecıp Aşkın 1 - Sıede • 
ii •:mııı:r.:ma::m:m::::ı:-.:a::ı::r.-.U:. flöcC'ğin ıliiğUnii, 2 - Ganglbc:rger • 

(} I~AfffiAMAN' HA YDUD KAHRAMAN iTA Tl:IUD 7 

sanırıor, ergeç gene oraya döne. 
ceğine emini;n ... l~ah ! lıah l hah!. 

Güzel Leonor l ! Bize geri çe
kilm:!mizi en:rediyordu .. Niçin?. 
Evet niı;in ! Rolan, benim güzel 
kuşum, sen gene bu yuvaya kafe
se döneceksin .. Emin ol.. Bunu 
şimd' Jen ben hal: er veriyorum, 
haydi bakalım, senden evvel o 
kafc .. i, o yuvayı ziyarete gide. 
yim,. 

Kolayc1 anlaşılaca:ı ves;hile 
Kid:> Cen:ıro bir polis mi"dürilne 
yar:ışan bir mantıkla düşUni..yor
du .. 

Ellerini uğu~ttırdu-. Bu hal bel
ki de oncia blr adet hükmüne gir 
mi"tİ. 

Aynay:ı so:-ı de~a olarak bir 
göz attı. T a~am::n tebdili kıya
fet et~i ~'ne, tanmmıya::al: bir ha
le girJ:iii e kı::n · ol dul.tan ~onra 
sokağa çıktı,. 

c·~v':>lo ;::d~:;·na el :n ilerl~. 
di .. Fak~t clo~n:.:lan ao.:ruya bu 
adaya g'tmcdi. İtiyat edi. ligi 
gibi yolu üzerindd:i meyhanele
re girdi, çıktı ve bu sure.le (Al
tın Çapa) meyhanesine vardı. 

Meyhane::i usta Bartolo, Ce. 
naroyu kıyafetini değiştirmesine 
rağmen tanımıştı. Keskin dişle
rini gösteren bir smtkanlıkla ve 
riyakarlıkla polis müdürünü kar
şıladr. 

Kido Cenaro sordu: 

- Yeni bir Tıavatlis var mı?. 
- Var senyör Cenaro .. Hem 

de mühim .... 
- Söyle bakalım. 
- Rolanın sağ eli olan, Ecel 

köprüsünü bir yumrukta ~arsa.1 
şu müthiş haydut iskala Brino 
yok mu? ...... 

- Evet, sonra? Devam et! .. 
- Ölt.!ü ... 

Polis müdürü:ı::n gözleri se. 
vinçle parladı: 

- Bartolo ! Eğer doğru söylü
yorsan bu havadisin için on dü
ka altını k::ızandm. Fakat emin . . , 
rnı .. ı.1 .. 

- S.nyör, 
d:.im!.. 

onu ben ö!.dür. 

- Sen mi?. 
- Bizzat ben! Buraya gelm'ş-

ti. Sarhoş ettim. S:zdı, kaJJr ve 
ta'.J~i bir daha da ayılmadı. 

- Bartolo ! Yarm daireme 
u: a. ce~ ~:l gil:i sadık adamlar 
da:ır:::. mü':.::;::t 1:2zanmağı hak
ederlcr. 

- Havadisin hep~i lıu k:t.:1ar 
<lcğil, h:ı.1i şu S.:nc!rigo ye:: 
m~ı? 

- Artık onC::an 
lüzum yok .. 

bahsetme(,:: 

- Demek o da yakalandı?. 

- Daha alası olldu, bir memu.-
riyete tayin edildi. 

Kido Cenaro, meyhaneciyi 

hayretler içinde bırakarak dışarı 
Iırla.dx. 

Yolda g~;lerken mmldan;yor
du: 

- Iskala Brino ölmüş, ala, bu 
çok iyi oldu .. Rolan 1 Artık elim
desin .. 

Olivolo adasının civarına gel. 
diği zaman saat ona yaklaşmıştı. 
Yürüyüş :.inli ağırlaştırdı .. 

Gölgelerin arasından sessizce 
sıyrılarak ve bir gece kurdu gibi 
sürünerek ilerledi. Nihayet Dan· 
<lolonun evinin bahçe duvarına 

vaı~Jı. Bir kaç saniye sonra balı· 
çcye girmiş bulunuyordu. Ağaç. 
tan yere düşen kuru bir yaprak 
gibi ses çıkarmadan duvardan 
atlamrştr. 

Kido Cenaro, atla~:~r yerde 
on dakika kadar durdu ve bek
lc.di. Nefes bile almıyordu. Et
rafı kaplayan ge::enin karanlığı 
içinde gözlerini ka prlJr. Polis 
ve engizitörlük ruhunun bü. 
t::n kuvvetini kulaklarında top· 
!ayara!< dinlecli. 

~üp!1eli hi:s bir ses, hatta çıt 

bil! yoktu. 
Yavaşça yeı :ndcn hareket et

ti: 
- tki şeyden biri!. diye dü

§Ündü. 

Ya Rolan buradadır. Ben de 
gider on polis getirir, onu ölü 
veya ldiri muhakkak yakalarım. 

Ve yahut ta burada değildir. O 
zaman eve girer ihtiyar uşak 

Filibi bulurum. Zaten kaç za. 
mandanbcri onunla görüşmek 

istiyordum. Bu fırsattan istifaC:e 
ederim. Bel'ki işime yarar. 

Sürünerek bahçenin ortasına 
kadar geldi, birdenbire çivilen
miş gibi olduğu yerde durıJu. 

Dandolonun evi karşısında 

idi. Alt kat ı cnccrelerinin per
deleri arasm::lan hafif b:r ziya 
sızıyordu. 

Polis müdüri:nün kalbi şid· 
detle çarprmya ba§ladı: 

- Gecenin bu saatirlJe bura. 
.da, bu evde ışık bulunsun! .• 
Şaşılacak şey .. İhtiyar uşak her 
halde yalnız değildir, yanında 

kim var acaba? Mutlaka görme
li, anlamalıyım .. 

Tekrar sürünerek ilerlemeğe 

başla:lı. Evin yanına geldi. 
Fakat odanın içini görmek 

imkanr yoktu. 
Cenaro dinlemeğe başladı, alt 

kat penceresinin dibinde ı:liz çöle 
müş, zıya sızan pencerenin bir 
yanına kulağmı dayamış, hari'.i 
ile alakasını kesmiş, bütün .dik
katini evin içYne hasretmiş bir 
halde bir heykel gibi duruyor, 
ve dinliyordu. 

Kido Cenaro, bu vaziyeti ile 
bir insan d.eğil, fakat iz üzerin. 
de yürüyen bir polis köpeğiydi .• 

Cuma 3-3-939 · 
12,30: Program, 12,35: Tiirl. ı 1• 1 ~1; 

~i _Pi., 13: :"llcmleket saat a)arı. n •14 : 
rn meteoroloji halıerlcri, 1 :{,1 1 • ·p . ·ı 

:\~üzik (Kiidik orkestra _ Şef: · t 

Aşkın) 1 - Cnrlys • Diilsiııe~ c . .s ~: 
ıınd, 2 - Fcrr:ıris - Çigan SC\'l!1'i

1
• re· 

Scide _ Xahir:ı _ lntcrmczzo, 4 - •c• 
ece. I'\otturrıo, 5 • TiahmaniıııJ'' • l-ıı 
ren at, 6 - Arnol Mcistcr _ BoJı~ııı 11~ 
Rapsodiııi, 7 • Liszt - lk inci ?ıı.ıc 
rnpsoılisi. . sı • 

18,30: Program, 18,35: l\Iüzık • ,,:t 
lolnz \C Licdcr. Pi.), 19: Konıı 15: 
(Çocuk Esirgeme Kurumu), J:J. 

1
• 

Türk mfü.iği (Fasıl he)·cti • ı\ccı r· ' 
sir:ııı), 20: Ajans, meteoroloji 1 1 .:;: 
icri, ziraat borsası (Cini) .. :.. 're• 
Türk müziği. Çalanlar: YrcıJıe. ·er 
fik Fersan, Cc,·dct l.ağl:ı. FuJıirc ,e 
san, Oku~ anlar: llalıik lkcnı, !'> 

1 ~, i, 
Tok:ı~-. 1 _ Ganılıos - l.:'şpk 1 h90e 
2 • Hacı Arif_ Cşşak şarkı - Mr). 3 • 
mi bu bezmi tarabhane)i ccııııt11 •. cıı 
Haldun - Suzinak şarkı - Sö) le ~)·ıı • 

Zıl nam ruhum, 4 • Şemı;cdılin ' 5, 
Mahur snrkı _ Çıktı hir rcrJnclı·. (ı· 
. . ı'. ı· l ksiırılı I•ahırc •crs:ın • '-emcnçc a • ,ıı. 

IIar.ı Arif· Rn5t şarl~ı - .:\ilt:ııısııı 51ı 
deden, 7 • Hcfik Fersnn _ B0 '

1 ı;ı , 
semaisi, 8 - Rakım • Uşşak şar JJ1 , 
Bana hiç yakışmıyor, 9 - Fak:ôrıiil 
Uş~ak şarkı _ Şahane gözlere 6 cır . s Jı!l 
bni{larlım. 10 - Udi Ahmet • · '1 ;ıc 11· 

kı. Giilz:ırı lı:ınılı c~kmc, :ıı: tllıl{' 
le kel saat nyarı, 2 l: Koıı ıışın:ı ı:ılı 
talık spor servisi), 2115: Eslı:ııı;fi•11J 
vilat kambiyo - nukurl lınrs:ı~ı ı·nı!' 

' • )>c ı 
21,30: Komışına (Konscrııı I~ st'ıi • 
Ilnlil Beıli), 21,45: :"llüzik J~ı~n scf: 
cumhur Flarmonik orkestrası)· ~·oıı 
IT:ıs:ın Ferit! Alnar: 1 - K. ='~; • \\'. 
\'rhcr: Euryaıı Lhc llYcrliirii, ... rııJ• 

l Sil f.[I ) A. Illoz:ırt: Keman konscı· o. · •iO· c 
jör, a) Allrı:ıro apcrlo, lı) Aıl~~t'r J\ol 

S 1. ı · ııh' ·i Tempo eli Mcnueııo, o ıs · . 5 tıl 
pelnıan, 3 - L. vaıı Beetho,·cn · ~ıtc!I' 

• .ı · ·· ("7 al • el scnfonı, uo nııııur, op. • ' 
110

10, • 

ro con lırio, h) Antlantc coıı 1 
22,30· 

.\llcl(ro (Scherzo) _ .\l!egro, ,c s~· 
~1iizik (Homnns, hnlk ş:ırkılnrJI • )'J.) 

irc - Pi.), 23: :\lüzik (Cıızlı:ınc. ve ,:ı 
23,4 5 • 21: Son ajans h:ı.berlcrı 
rınki program. 

. osıJ 
------S-:E--:· H-:-;l;::R:-:T;::ı;J'ı:-;-._, \ 1 J1 1ıbe .; 3 'J9 perşrı 

" w • - .. ''0 30 d:'.I 'fi 

i

l• il :ı.kşanıı .... rarefl1 

Trpebaşı ,\ıırıa \ 

:rn:ıııwl KTS'.\ll: arnn"~ 
flir muJın.ç{p ~ 

------------ ·ı· l rn ı; 
Jl;\LK Ol' · !) ıt.ı 

~ ~ Bu :ık~:ıııt 

'·"·iı'l (PlP1C\) (" ~- ~ !ıfacıır I1alr1;e.sori 
Y:ıkınıla (ı\şk Dorsnsı~ 
ıır~~~,,- Tt.:n.\N Ttnr.nos r ,, nıı :ık~aııfl ı· ,.e 

, S !i'r• 
J l Ertuğrul · ar 

4 ~I , :ırknıltı~Jorı ( lıı•~ıı 
ı~ • t kaıuııaıt -o-
1 'c'• uıı,,ı .. r:ıı;hc ·.: ıınrdtI~ ·r ul 1' ıyrı :\T:ıhut) 3 P. 1 ;ı 0 •• ıktır· 

(... ı·· 1 ri gışe :ıç 
•ıoktur. .uııt ıız c . K şar 41 
'P.' ... Dr. Hilmı 0 . iitı-
' tahanesı ,; 

l 
l laydarpaşa has ııııs 
Zühreviye mütebassıs~nrala 
talarını öğleden 6 p.ııı.ı
rı AGACAMU karşısı der· 

0•H'u ~. No. 1 de ka~ 

.... -- 1 
D Hafız Cenıa .... r. ., ı ,,,.. 

LOKMAN }IE~ 
··t bassısı. 

D h·ı· rnu e a ı ıye ıu 
tstanbul Divanyo • 

N 104 Td: 22398 ~ 
o.·--~ 

j 



TGrklye Cumhurlret Merkez Bankası 25 ı 21 1989 vaziyeti 

AK~JF. " 
Kcua: 

~llın saft kloıram 17 161 2G8 
Banknot • • ••• • • 
braldıt • • • • • • , 

Dlllllldekl lluhablrler: 
hrt llraıı • • • • •• 

Haılçlekl lluhablrler: 
~Ilın: ıan kliıram 9CllUH 
Altına tahvili kabil serbest 
dövialer • • • • • • • 
Diler d6vlzler n boreJa 
klirlna baki"leri • • , 

Htulnc lalwlllerl: 
Deruhte edllea evrakı nü. 
diye kal'fılılı • • • • • 
Kanunun 1-1 maddelerine 
tevribn Hufae tararıadıa 
nkl tediyat • • • • 1 , 

Senedc.I clUdanı: 
Hazine bonolan • , 1 1 

Ticari senetler • • • • 
B•ham ve talıvlldl cll%4Mı: 
fDeruhte edtıen evrakı ulr 

A \tirenin kaf11)ılı esham Ye 
lahvlllt itibari kı1111etlt 

B • Serbest esbam ve tabYlllt: 
Auamlar: 

Haalne11 kıu ndeli anaı 
Altın Te dövJI (lzerint e e 

Tahvilli illerine • • • • 
Hissedarlar • • • • ı • 
lluhtellt , , , • • ı , 

88.'7'8.&&9.8& 

"60.'4>&.e1 6'09'°'.81 

... ,. ........ 
8.118.01 

10M'l.1M.'l'I •• 001.808.11 

11&'1'8.W. 

1e.an.aıe. 141.811.M'l. 

8'.'19'•1. 8'.'I0&.181.0f 

&ıOT.000. 
141.1 .... T ., ...,. ...,., .ıra 10.1'8.0'8.ü 

4.ll00.000.
ııaı .... 

PASiF. 
S.rma11e • • 1 , , 1 

lhlluat altçe•I: 
Adi ve fevkallde • , • , 
Hususi • • • • • • • 

TedavQldekl Banltnollar: 

s. 719.284.tı 
e.000.000.-

Deruhte edilen evrakı nakliye • 111&'1'8.ISCIS.
Kanunun G.I inci madde-
lerine tevfilsan hazine tua 
tından vaki tedlyat ; • : 11.I0'7.818.-
Deruhte edilen evrakı aak-
dl19 baklyeal • • • • • iü.Ul.M'7.

ıca,..ıııtı tamamen altın olarak 
llbeten tedavale vaaedllen 19.000.000.-

fteeakont mukabili llheten 

Lira 
ı~.000.000.-

8. 71:.284.11 

tedL Yaıed. • • • • • • 81J.000.000.- 1M.llS1.14T.-
Tiri liNUı llevdualı 
D6vlı Taahhlldalı: 91.90'1.SU.08 
Altına tabviU kabil d6v11Jer 8.Me.13 
Diler d6vlaler ve alacaklı 
ldlrlnı bıkiyelerl •• • , U.181.809.84 UJS9G.Ol8.49 

Muhtelif • • • • • • HM'1.G'78.N 

I 

ı Temmaı 1118 tarflafaiea ltllianaı tabato laaddl 9' t Alha lürtnı nanı " 1 

HER Batan 
Nafıa Vekiletinden : 
1 Nisan 939 cumarte1i f(lnil uat 11 de Ankarada Nafia 'ftklleti 

binasında Ma11eme mUdürlülü odamıda toplanan Malmne eksiltme 

Pirinç - Mercimek • Arpa - Komflör ·Yulaf. Pa• 
tateı unu ve aair müstahzarab : 

Yavruların ızı neşe ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi : 1915 M. NURi ÇAPA Betiktat 

•kımdan karileri komisyonunda cıeman 3068 lira muhımmen bedelli 22 adet Mors tipi _.._._._.,_ ........ Allllllllllllll"'"'_ ...... .,.,MM~-. 

'8rikullde zevkle 
ze11gin ~r ltlfta 

bir .,.,, 
'•cmuadır eclebileceldir. 

teJıraf makinesinin kapalı sarf usullle eksiltmesi yapdacaktır. Muvak 
kat tlllıinat 229.35 liradır. 

Eksiltme prtnamesi ft tefenftatı Anbra4a Nafia veklleti malıe· 
me mildü.rlülQnden ,.ram olarak llmabilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve prtnameslnde 
yallı ftliblarla birlikte ayni a0n 11&t 10 a kadar makbuz mubbllin· 
de laniQOna wrmellri 1klmdır. <"7> (916) 

l
Jesf )'apılacaktır. Aksi baldı en son 

Bı,UCtaı icra llttrıarl.,andan: artıranın taahhlldll baki kalmak Gıe-
Ht/Stl re artırma 15 ıon daha temcllt edi· 

A 1 ıek 19 ,_ • :.• .tarUunt •lllMlif 
ıı Arif,,; _·~: 18ntbA Mi auue •-. a· 

MECMUASI 
N 'ıG·u·N nırtıyenta • _..,, -.~• ~,, -w, 

lamağa muvaffak olmutlar. 
HMll"tll\Mlifi"l ıAIW, Mit ihale tdllMtkttr. 

lfl llıl~ J>Dpulr, Sanıli, A}'tt Kt• kETaatı: bdl' t.lt till. hacla 11: aoı 
Cl.tde Jm•t, Lemi, Llmlı, Fat• firarı Hacı Kıhmtt nreted banesı, 

:if'Macldenin mllştereken sahip ol· etphed lhlımtır caddesi, satı Mublar 
)lukları \'e kabili ıayri taksimine Mehmet hanesi, arkası TablakAr Ha-~r-N·ı· G u· • N Mecmuacılık Alemini o hakiki ten ıaheserl deneJ?i· 

.1: lecek bir kıymettedir • 

e
~ JllYUUJl iza).ui .aprcti)'Je cı Mehmet veresesi hanesi, kıymeti 
karar verlJen .. iktaşta Şen- muhammenesl (2200) liradır. 

• 
NiGüN 
• 

• -tld ıdhl9 ..,. bl..._ ..,. baflıracaktır. Bun b.blılleslnde lblulut" dtteKl 2004 No. hı icra kHuaunun 12G n
.._ biri ..._. ebtrl ..,nan ildi kal.... caddaJnde eski s.N.yenf 35..37 o. ıı cı maddfflne tevfikan ipotek sahibi 
bir generalin tırihe ıeçecek hakiki ve son ma· ,_ alıcaklılar Ue dller allkadarların lr-

..a. 
1 

tapu ..aydına ıöre maa ahır ve lıa ttfıık lıak'·ı "'0 hlplerinin d"hi ıavrl 
ceraları. diltri de hakiki hlıyatımıı,_ıı a ınmı • - • ., 
millt bir ro11U1Ddır. len arsanın tamamı dalremlıce açık ntenkul Uzerindekl hakl-_rını ve bu-

,, .. .. ,,,,, 

Her harta cumartesi ıünlerl 3 renkli kapak içinde 
bir tabfo ve 16 sayrı olarak çıkacaktır. 

• 
Kadınlık, Spor, Sinema, Mlaab, Roman, HlkA>•e, 
R6portıJ Yurt •e Dllnyı havıdlılerl, ellencell 
me•ıular, bilmeceler vesaireye çok ehenınıl11 
•erecek ve karilerini tatmin için elinden ıelen 
fedaklrhktan çeklnmlyecektlr. . . 

ttlırmıya çıkarılmıt olup S • S • 939 susiyle faiz ve murara dair iddialı· 
tarihinde şartnameıd divanhaneye ta· n evrak kayıtlariyle 20 gün içinde 
ilk edilerek 4 • 4 - 189 tarihine mü- tcra dairesine bildirmeleri Jı1zımdır.. 
sadtf salı alinii aaaı ıt den"-11 ya kai. Aksi halde tapu 11iclllnden sahil ol 

madıkça satış bedelinin paylnşma~ın· 
da hariç kalırlar. işbu maddei ki· 
nunlye ahkamına ıcöre harekPt etmek 
ve daha fazla malQmat atmak ister
lerse 939/318 do!l~·ı numara!llyle me
murumusa mftracaalları ilan olunur • 

a bu fıdaklrbldara makabil fiab 15 kurqtur. 

11 Mart tarihinde dolaoak olan 

dar dairemizce satıluacktır. Artırma· 
J• ı,t1rak için "' 7 buçuk teminat ak· 
çesi ahnır. Helediye rusunıu \'e yir
mi senelik evkaf tavlı bedeli ve tıpu 
h:ııcı m:iıterlye aittir. Artırmı be
deli •e muhammen kıymellnin yllıde 
yetnıif beJini bulduğu takdirde iha 

Türk Hava Kurumu 
(28481) 

''YENiGON,, Mecmuası Büyük Piyangosu 
Hepimislıı dlrt ılde beldeclitl kıymıtli 

bir .. ıoa 111eemaaıı olacakbr. ee,nici ketidı : 11 Mart 939 dadır. 

~~~!i~~;;;;;;;;;;;;~~=~B~o~;~o~k~l~h~r~a~m~l~y" 50,000 lir adır 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN \ 

Ye "' dlkUlmeein 
t.lrl Mlcerrtb bl: 
ll&ctır 

,.!~rnıakkapı Gayret a• 
• -·'"' Foto evi a stllnde 

i Hafta'nın 
laed1yeu mlabüa
lftirak eclbaia 

Cinsi Miktan Muhemnleri B. %7,5 Muv. T. Eksiltme 
Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli saati 

Pirinç etiı.t 31700 adet 400- 30 Açık eksiltme 14 
lçki utıı kasası 2900 •• 8700- 435 Kapalı zai'f 14,30 
Filit 4000 Kg. 2800- 210 Açık eksiltme 15 
Sinek kqıdı iyi cins 150000 adet 1500- 112 50 Açık eksiltme 15,30 
Filit tWumblll 146 .. !48 - 10 95 Açıkebı1tme 16 
Yapı§kan macunu 175'Kg. 245- 18 37 Açık eksiltme 16,15 

1 - Şartnameleri mucffifnce yukarda cins ve miktan yazılı 6 kalem malzeme hbalarmda gösterilen 
usullerle satın almac:aktJr. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hiıaİannda gösterilmiştir. 
111 - Ebiltme 15-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalannda yazılı saatlerde Kabataşta 

levazım ve mübayaat subesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır. Sinek kliı<h için bir hafta evvel nü
mune verilmek Jtamdır. 

IV - Şartnameler berg(ln 6il ıeçen tubeden param olarak alınabilir. 
V - Açık elailtmeye iftirak etmek istiyenlerin yOsde 7,5 güvenme paralarile birlikte ekalltme için ta· 

yfıt edilen liln w uatte komisyona plmeleri ve kapalı mf eksiltmesine lftlrak etmek istiyenlerin de mü· 
hürlü teklif mektubunu kanun! vesaik ile yOlde 7,5 l(lvenme parası makbuz veya banim teminat mektu· 
bunu ihtiva edecllt otan kapalı sarfları eksiltme liini1 en pç_mt J3.30 a...Rll(~Qr ~on belkan· 
bllna makbul IDUbblllnde "Ve&meıeihn olunur. l(1102)J - -

Romatizma 
Lumbago 
Siyatik va 

s o auk algınllklar ını iyi e d e r 

ııan 
Beyoğlu 4 Uncu sulh hukuk hakimliğinden : 
Terc:Kesıne mahkemece elkonulup tash} e ıne karar verılen ölü Sava· 

ya ait Beyoğlu Tarlaba~ı cadde i 75 Huseyinağa sokağı 2 No. lı klgir 
ev ile Hü5eyinağa mahallesiAlUnbakkal sokak 11 No. lı ev keza Ke
resteci Recep sokak 20 No. lı evler açık arttırma suretile 4·4-939 tari• 
hine müsadif salı günü saat 10 da satılacaktır. Kıymeti yil7.de yetmir 
beşi bulmadığı takdirde ikinci arttırması 19-4·939 tarihine müsadif 
çarşamba güı.ü saat lC da icra edilecektir. Tellfüiye resmi ihale pulu 
20 senelik ta\ iz bedeli mü5teriye a ittir. 

Tafsilat: Hüseyinağa sokağında iki numaralı kagir evin Tarlabaşı 

raddesine 75 No. lı bir dükkanı vardır. Bir bodrum ile 4 kat ve 1 çatı 
katından ibarettir. Bodrumda bir mutfak bir kömürlük vardır. Zemin 
katından taş bir me!'di\·enle bodruma inilir. Zemin kat çif kanatlı bir 
kapıdan giıilin .... -e renkli çini döşeli bir taşlık ve. oradan camlı bir ka· 
J>Idan sofaya girilir. Burada bir musluk ve Tarlabaşı caddesine nam 
bir oda vardır. Birinci kat önde arkada bir 00. ile .bir sofa ve bir IJall 
\"ll'dtt. Arka oda balkonludur. lkinci kat birinci katın aym ol\lP bal& 
>-erine bir dolap vardır. Üçüncü kat birinci katın aym olup balkon 
yoktur. Ust kat yani çatı katı: Onde bir oda arkada zemini çini dö§ell 
bir tarasa aralarında bir sofa ve sofada bir mutfak vardır. Tamammm 
kıymeti 4500 liradır. 

Tarlabaşt Altmbakkal sokak 11 numaralı ev bir bodrum ve bir 
tavanarası katından başka üç kattan ibaret nimklairdir. Bodrum katı 
~ cihetinden bir mutfak arkada odunluk ara1annda zemini bmml 
çini dOteti bir tqlık bir halt merdiven altında bir dolap vardır. Zemin 
katı: Çift kanatlı demir 80kak kapmndan girilir. Zemini mermer~ 
li bir taflık ve butada camlı bir kal>Jdan iofaya girilir, sofada bir dolap 
bir musluk ve arkada bir oda vardır. Birinci kat: önde balkonlu bir 
oda arkada bir oda ara1annda sofa ve sofada iki dolap vrdır. lJdnd 
kat: birind katın ayni olup sofa bir hail bir dolap vardır. Tavan aran 
katı: 1e111ini çimento dö§eli açık bir tarasa sofa, ve sofada iki dolap var
dır. Merdivenler ah§:ıptır. Ahşap aksamı boyalıdır. Elektrik ve su ter 
satı mevcuttur. Tamamın kıymeti 1650 liradır. 

Tarlabaşt Keresteci Recep sokak 20 numaralı evin altında bir dQk
kfuıı vardır. Bir bodrum, bir tarasa katından ba'}lca üç kattan ibaret 
olup ninıkAgirdir. Bodnımda yalmz bir çama~ırlık vardır. Zemin katı 
çift kanatlı bir demir sokak kapmndan zemini çini d&.:etl bir ta~hğa 
geçilir. Sokak cihetinde bir oda ile ta bkta musluk vardır. Birinci kat: 
bir 8ofa szeFinde üç oda ve bir de ha A \ardır. İkinci kat birinci katın 
aynıdır. Çatı arası kati zemini çini dö~eli bir tarasa ile bir oda ve hir 
sofa ve mutfak ve hala vardır.Merdivenler ahşaptır. Ahc::ap aksamı bo
yalıdır. Elektrik su tesisatı vardır. Tamamın kıymeti 3650 UradJr. 

httklllerin yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
Pıtlh hukuk mahkemesine gelmeleri ve görmek istiyenler 19incWdı.. 
müracaat etmelere,l arttırmaya lfrebltmtt !chı yftzde yecl buçu1c nlr 
betinde J>el akçesi ;yatmDlt lbmı o1dulu ilAn olunur. '(KJ. 403) 
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GRİPl .N 
Diş, Baş, ~fafsal, Ro.matizma, Sinir ve adale ağrılan da dahil olmak 
üzere bütün 1stıraplan derhal geçirmekle harareti düşürür. INezle, Grip 
ve Bronşiti izale etmekle haklı bir şöhret kazanrnrştır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

EN YÜKSEK INGİLİZ ÇELİGİNDEN 
A VRUPANIN EN MEŞHUR USTRA fabrikalarında 

HUSUSI olarak yaptırılan BOZKURT ustralannr gör.mc. 
den ~vvel piyasadaki ecnebi markalı ve yabancı sahipli iki 
misli fiyatla satılmakta olan USTRALARI almayınız. 

Sahibi ve deposu: 
FEHMİ ARDALI, MEHMET BOZKURT, tst. ·Marpuç. 

çıılar Yarım şişeci han. Tel. 22811. 

Avrupanın bayat. kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrulannızın midesini abur cuburla dol• 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASAN 
Buna çocuklar 
bayılıyor· 
lar. Çok iştahlı 
ve severek bii " 

.. 'f, 
yürler. Bu saf 0 

lü unların vita" 
mini bol, gıd~5! 
çok ve kalorı5• 

k k · B .. tii:rı yü se tır. \l 

· çocuk doktorları 
buna şahadet d" 
der. · Avrupa : 
diplomalarla ~ 
saddak birindlı" 
- . k tıt• gı az anmış 

Bu kadar yüksel< 
· evsafa malik tB.
bii gıda ancak 

il 

o 
unlartll 
Pirinç, Yulııf 

Mercimek,Boif'" g.• 
day, İrmik, 

1 
.. ,. 

tates, Mısır, ıı 
Iü, Bezelya, s~· 

d ··~j,J em, Ça vdaro>- , 
unlarını çocll~. 
lannıza yediı1 . 
ruz • 

.-Nezle - Grip ve üşütmekten hasıl olan 
hastalıklarda hatırınıza gelecek ilk isiııı 

Baş - Diş - Romatizma . Kadınların Ay Sancılarını 
Derhal Geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik Ambalajları 

nı lsrarla arayınız. Taklitlerinden sakının 

1 Dr. Necaettin Atasagun 
Sabıah!aıı 6.30 a kadar; akşam

!arı 17 den sonra Laleli Tayyart 

l Ap. Da irc 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltf on: 23953) 

... _____ !_ ... 

Malların !azlalığı dolayısile 
Meşhur Gömlekçi 

DAVİD 

~--

..... ' o L u C-4. N ~d~!~~O~>~:. ~~,~~~"~~5!~ 
(Galatasaray Lisesi karşısmda 
No. 178). Ticaret 'Odası müsa· 

adesile 

% 1 O dan % 50 e ka
dar Büyiik tenzilatlı 

satış yapıyor. 
lf .. 

.,.. s K • •, • T • lalılcl:ırı mütehassısı 

1 1 Tilnellı:ışı !stilıı:Hll c:ıd<lesi No. 
· 'O · • 380 Bursa pazarı ihtü Tel. 41235 

Fırsat lan istifade 'ediniz. j _________ , __ 


