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Alr1ıanya;Lehistanhududuna 
keri sevki yat 

JJ] 1 2 

l./'1ra~islanı11 Riilcnyayı işgali iize rinc lı !araristmıla lı11dut komşusu olan Lrlıislan orıl11s11 mümts~li hiuluılda Macar or<lımı miimessilile 
selamlaşıyor. 

F'rans·ı-z-Başveklli sulhç· u'ı· 
Bu sabah Ankaradan 
Nafia Vekili 

yapıyor 

V/ c§l lrŞ ©V c§l 

üç maddelik Almafl 
taleplerini reddetti 
Lehistan ın her yerinde Nazi Almanya 
aleyhinde şiddetli nümayişler yapılıyor 

Hitlerin resmi ve 
Nazi bayrağı 

yırtıldı 
~---"1---- ------

. . . devletleri iş birliği yapmağal Son!!~:~~!~~.1~~!~~n•lşir· 
d 

• ketlcrini milli idare altına alan kıy· ı1 a v e t e t t l metli nafi~ vekili~iz Ali _<..--.Ct.inka.ya, 
refakatlcrınde Naha vekalctı zatışle 

Alman ordımı silah at1tt0dan müte ıRa(Jiytn işgalleryajn'}'Or. · Çtftoslo 
vak.yadan sonra girişilecek teşebbüs te de ayni hôaise tekerrür e.dtbile-

cck nıi acaba? 

~aDad'17e M IYls cD Dli'"ilfty e c e '4a p vernvoır: 

'Fransa ne bir karış toprak, ne de hukukundan ufak 
rı . bir parça feda edecektir . ,, 

ı .ıı·ı~. 2!l (A.A.) - n:ı,\'ckil Drıl:ı- mC'l tar:ıfınd:ııı olırı:ııı ı:ıııı s:ıl~ıhiyct· lıiir ıııillctlcrc ve eziyet cckclı mil· 
1 t, raij• Oda nc~rcc{İl"JI llUlkllllUll 1 ! J "I ·1 il 1·J 1 

J ' .... lcriıı sclıl'lıi lıııdur. Fr:ıııs:ıııııı kll\'\'C· et ere ı:ıg ıy:ııı uus u .. :ırı ır. 
lır."1snıınd11 hiiliıs:ıtnn ş;;) le dem iş-

tb 1 ııınıl el izlik lıutün lıükuıoctleri 
1 
:at tedbirleri ıılııı:ıy:ı ıııcclmr et· 
lcdir. Fransa, sulhun kıırl:ırıl:ı 

1111 urnit eder. F:ık:ıt, şcrcrsizJik 
, ıı le lırniyet ile ıstikHil ve şcrcr :ıra· 

d nıuhııl yer kaldığı z:ım:ııı Fran
' hurril ctinı ıııücl:ıf:ıa için bir tek 
ın Gibı Ol:tR.ı kalkacaktır. 

li orıhısıırıd:ı, ıııunlıit topr:-ıkl:ırınıl:ı 

\'e cndiistrisiııdcclir. Fr:ıns:ı geniş 

imparatorluğunun hııtlisinc verdiği 

ınısyonıı h:ış:ır:ı<.-ıık ,·:ıziycllcdir. 

Frans:ıııın km' eti, hunl:ırıl:ın baş· 

ka, munlıctklrrlc teslıit cdılıııiş dost-

lukl:ırda Ye Fr:tll"i:t}'ı kendifiğindcn 

D:ıl:ıdye, hııııdnıı sonra Fr:ııı 

'iZ - ltal) on ıııünu t lıl'llci'i nıesde
sindl'n bnhscderek demiştir ki: 

- 193;, :ınl:ışnı:ıl:ın ı.ihııiyeli ve 
çerçe\'c.si d:ılıilindc, Fraıı~:ı. keıılli

::.~nc y:ıpıl:ıcak teklifleri lctkiklcıı kn· 
çı nmıyocuktır. 

I>:ıladl c, :ıyrıc:ı, 27 ki'ınuııur,· 

vcl rn:ıs tarihli Jt:ılynıı ııot:ısı ile 
huna Frıııı~:ının verdiği cev:ılıııı ):t· 
rııı ııcşrcdilccrğiııi lıildirıni5 \'C siiz
lcriııe ~iil le dc\'3111 l') lcıııi,ıır: 

ri müdürü Kafiz \ 'C şirketler umum 
müdürü Eyüp olduğu halde bu 
sabahki ck:-presle şehrimize gelmiş· 
tir. 

Ali Çetinkayayı istasyonda ,·ali, 
emniyet direktörü, tram,·ay YC tii· 
ne! ~irketleri mu,·akkat idare heyeti 
rei->i Kadri l\fo luoğlu. muayini 

Süruri De\Tİmer ve şirket şefleri 
ile kalabalık bir halk karşılamıştır. 

htasyondan doğruca Taksimdeki 
evine ~idcrek bir mi.ıddet istirahat 
eden vekıl, saat 10,45 de l\1ctroha· 

(Devamı 10 mıcudLı) 

~' rup,ıd:ı ve dun) ııdnki nizam ve 
•l nısızlık k:ırşısınd ı, Frnn.sızl:ır 
~ıık lılr SOFCl snrfctıneniıı Jüzu-
nu :ıııl:ınıış lrntunurorl:ır. Fr:ıııs:ı
ı ekonomik rnziycli İ\'İlcsıııektc· 

11
1', 1 lıhsal :ırlılOr. lşsi~lik • :ız:ılı
r. hıra ıniist:ıknrdır. Fmıısa dnh:ı 

.ııı ·" 

Reassürans 
müdürü 

Refi Bayar 
Hastalığı dolayısile 

tekaüt olmak arzusunda 

''- Bir kere d:ıh.ı ll'kr:ır cı.lcyiııı ki, 
l~r:ın~a. ne lopnıkl:ırrnd:ııı Jlir ka ı:ı) 
yer, ne ıle kcıırli lıukııkuıııJ:ııı ıır:ık t 
lıiı· parçn fcrla clıniyccektlr. 

Bugünkü ~ayımız 

41~ 
1
, uort ,ton altın :ılrııı-;tır. 

lıı ak:ıı lıun:ı rağmen, sıttikçe :ırl:ııı 
Ilı 1 keler k:ırşısınd.ı Frnns:ı kıın eli· 
~a ~ilndc artırm:ılıc.Jır. lliik(ı- ~ l' azısı 10 uncuda 

'J'ıııııı,luki ll:ıl~ :ınlarııı fl•ıı:ı rıııı:ı 

mele göı·diiğii lıakkıııtlu :;Ö.} lcııcıı hlı• 

tilıı sözler, ın:ıs:ılıl:ın huşk:-ı !Jiı• şc~ 

_.. Devamı 10 ımwda 

Sayfadır 

32 ay süren bir ·mücadeleden sonra 

ispanya Cumhuriyeti 
Geıneıra~ ı.s ıra o=ilkc tararfFon<dlaıın ka'lt'ô suıre~te • 

mağlôp edildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Röyter A - haber verilmektedir. 
jansı muhabirinden: 

Berlin ile Polonya hududu ara • 
sında normal olmıyan bir takını as 
keri harekat icra cdi!mPkte olduğu 

ÇERÇEVE 

:M';tbuat, Polonya hudut mmta -
kalarında Almanya aleyhinde yapı
lan nümayişlere dair haberlerl ne~ -

(Devamı 3 incitlcı 

Aksiyon serisinden 

Neslimizin kıymetlendirilmesi 
-1 -

:Xf:Sll. 

Girift 'fılnnları l•anamalda dalma düstuğümü7. bayağılık, n-csll 
me<ıclc•:.ln(le de besbl•llhllr. Kimisi nesil dC'nllen şt>yi, a.. ... kertlk sınıfları 

~ibi h<'r sene tazelenen bir hadise; kimi beş on, kimi otuz kırk ~·ılda tle. 

J::i:oi<·i hir tel.en ün kabulccJer. Xcsll \akıasını ınadıli zaman ölçüslylt> 

:ı:aııta kall.:ı-:-m:Lk hü:riik kabalık. (~nkü zaman aralarını keyfiyet far -
l.i) lı• if:ı.<le \ı\kıası ola nesil, yılların kf'mmiyct arı;mına sığamaz. On 
\ıc-., srnf'ılc-n a ... :ığı olmamak ü:ıerC' her yirmi otuz sC'nede bir nesil değl. 

~d>ile<·eğl ~IUI, rnadıli ,.c man<.'\ i ,artlar bakımından tek nesli, asırlarca 
ela ıle\Bm r<khilir. }"ert \ ' C remi.) et yapısında istikrar ku' utleştlkı:e 

ııt> ... :tin yau.; ya\ aş, zayıfladıkça çabuk çabuk meycJana g<'llr. Demek 

ki n<· il, SO".) al bi.in.) c üıerinde mÜM!'lr hadiselerin böldüğü zaman ka -

<lf'nıeleri i{ind.-, ruh n kafa yaşıtlığıdır. 

Oıı;ü: 
Uaiına sos.) al hadiselerin doğurduğu nesiller, biribirlerlnc nazaran 

farklarını her zaman bir soııyal hiidlseye <layanarak ifade ederler. Ken.. 
disini \akınlar ilemlndc içtimai bir hadise marifetiyle &)ırdedcml)cn 

ne.;iJ, ünifornıa'4ız asku gibi, 1o1lllktlr. 

r.tzhı xı-:stı, 

.. Cumhuriyet idaresinde kalan son şehirler de Franko 
1 

1 'aris, :1-0 - Madritte :\egrinin kuvveti er•ı ne tesl .
1 
m ed •ı ı d .1 te:ılim edildiğini Madrit ''milli mü· 

Iliıimkl, bUliığ yaşını dün)& harbi n~ müta.rckc içinde idrak ebnlş 

neslidir. l\ıs:ıca, ~leşrutlyct inkılabından sonra n Cumhuriyetten en•I 

bliığa f'r('n nesil, harı, sonrası nMli. Bizden bir e\ \'elki ncıılln mankafa 

cıhnıy~n ıı:ırlir ~ehrelerlnden biri, büyük sanatkir \'akup Kadri, nesil - • 
mi:.rl hak.ıretll• yaftalamak iııtfımiştl: Saman ekmeği ne1o1Jl! Onan, 1a.rkı

na 'armaksmn şereflmbl haykırttıiı bu formül malımızdır. Saman ek· 
m«'ğl, ~erisindeki büyük harp faciasını canlandıraca.k en güzel sembol. 

Jfü bilr kcndiml:ır bundan daha ku\ \'Ctll bir ad takamazdık. 
Sam:ın ekmejtl nesli, her türlü ruh \'e kalıp işkencelerinin cebenne. 

rnindı tasfiye ~ördü. Saman ~kmcğl nesli bo imtiyazını, iş ve dUŞlnce

,1e tam bir er;inUk halhıde lfadr ı;ağına glrml' bulunuyor. 

H d n b r darbei hükumetle idare· dafaa konseyi,, azac:ından albay 
4lnıış olan ''milli müdafaa kon· K::ısado Valanc:iya radyo undan i· 

"ı,, curnhu .. iyet lc::panya~ınm e· Frankoya te lim etmistir. Böylece ı lspanya arazisi Frankonun eline lan etmiştir. 
·i. kalan on ~chirleri de General 

1 
dün saat ı:qo den itibaren bütüı~ gı:çmİ:i bulunmaktadır. Şehirlerin ( D('vamı S incide) 

f>lı;ü: 

Kendisinden bir e\'l'Clkl!dyle arasında, yolıolma. pişme ft IDf.yda_ 
na gelme farkları ~ören n~ll. ü~UlnlUğünü IM'llrtmrk ,., lı, 1'&1ıa1amıda 

1\ ~ n rtleııdlrilmek ihtiyacında.dır. 
Necip Fazıl KISAl\VRcl\ 
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:/Jiişündü4fim, qi6i -
ilk sahneye· çıkan Türk 
kadınlarından Afife 

Yazan: SUAD DERVlŞ 

Türk tema§a sahnesine ilk çıkmak cesaretini gösteren Türk 
l..11dmı Afife İ!minde genç bir Türk kt7.Iydı. 

Belki Afife, Türk sahnesinde 'kendine takaddüm eden !diğer 

kadrn un'atkirı kendiSınden gayet kısa bir zaman sonra sah:le 
hayatına atılan büyük artist Be:iia gibi unuturamadı .. Fakat onun 
bu jesti Türk ka.dınlığınm ilk inkılapçı, hatta ihtilalci hamlesi ola
ıa1r Türk içtimai tarihinde elbette ki kıymetli bir yer tutacaktır. 

Halbuki seneler var !ki hepimiz - !burada Türk sahnesi münte. 
•İplerini ve Türle sahnesinde çalıfan kadın elemanları istisna etmi
yorum. - nclden hepimiz kend~ini unuttuk. 

Halbuki o,Türk kadınmmiçtimai inkılabının barikadına çık. 

mıı bir insandı. Sahneye çıkarken her gece polis komiserinin· 
"- Hele sahneye çık, Geni ıaçJanndan sürükliye sürükliye 

tötürürüm ... tehdidiyle karşılaşır ve ona büyük bir cesaretle: 
"- istediğin yere götürürsün ••• Fakat ben camları kırarım, de

mirleri sökerim, gene buraya gelir, bu sahneye çıkarım.,, cevabını 

vermek: isyanını gösterirdi. 
Onu bu kadar tidcktle ve jştiyakla bağlandığı sahneden uzak

lı§tıran amilin istr;latsızlık olmasına, onu sahnede bulunduğu kısa 
bir zaman içinde .seyretmek zevkine ulaşma~ olanları inandırmak 

güç olur. 
Afifeyi, sahneden uzaklaştıran, soğutan amiller muhakkak ki 

bir takım sukutu hayaller olma1rdır .. 
Sahne hayatının kimbilir nasıl çetin bir mücadelesi, kirrlbilir 

ne ıekildeki kıskançlık, rekabet tezahürleri bu genç kızı sahneden 
~ekti. Bunu bilmiyoruz. 

Fakat eğer Türk sahnesi. kapısını Türk kadınına ilk cesaret 
hamlesiyle açan bu san'atkar Türk kadınını hatırlamak lüzu. 
munu onu bir kere anıp onun ncfine ve §ercfinc !bir müsamere ver
meği on beş enelik inkılap hayatının bir tek gününde hissetmediy-
e. hiç olmazsa Halkevlerinin tiyatro kolları bu nankörlüğü ve ka. 
dirnaıinashğı tamir etseler, bize Türkiyenin her ycrinlcle ayni gün 
de bir "Afife gecesi,, yapsalar, onu memleketin her kö~esinde ansa. 
lar, onun cesaretini inkılii:pçc Türk kadınlığının bir fedakarl.rlc ve kah. 
ramanlık menkıbesi olarak anlatsalar, onu gençlere tanıtsalar bu su
rctl. bu kadına esasen maddi ölçülerle ödeyemiyeceğimiı: manevi 
borcumuz, bu manevi yollarla ödemiı oluruz. Ve belki bu yapı. 
lan ıey Türk sahnesine de vazifesini hatırlatır. 

Şehrin te,,.izliği 
Kaldırımı bozuk 
sokaklar temiz 
tutulamıyor 

Belediye, ~ehrin tcmiıliği için a -
çılan mUcadelcnin tatbikatın _ 
dan olarak umumi cacld~lere konu • 
hı.cak olan çöp kutularını vaz"a ba§ 
lıuruştır. -

Çöp kutuları evvela tramvay du. 
rak yerlerine dikilecektir. Çünkü 
belediye şehrin umumi caddelerin -
de yaptığı bir tetkikle şehrin te _ 
mu ı3rünmcmesinde amil olan baş
hca. şeyin tramvay ve otobüs bi ~ 
letleri olduğunu görm~tür. Vatan 
İbşlarm ibnşka atacak Dır yer bula. 
:nı&dıklarr için naçar yere attıkları 
tnmvay 1:ıiletlerini kutular konul -
<lu.ktan 11onra arabadan iner inmez 
Jrntuya. atmakta kusur ctmiyecck -
leri :ınuhakku görülmektedir. Be _ 
Jcdiye çok i§lek olan tramvay 've 
ôtDlılll durak yerlerine iki ayrı .sU
:bmda !kutular koydurmaktadır. 

Belediyenin yaptığı tetkikler sı -
rasmda yine şayanı dikkat bir ci • 
het meydana çıkmışltr. Umumiyetle 
püı olan caddelerin en çok işlek o
lan caddelerden ziyade kaldıranları 
bozuk ve kcİıİırdn kalmt§ caddeler 
olduğu cörUlmUştür. Halk kaldırımı 
yer yer çlSkmU§, su blrikintlleri o
lıtn ve birçok yerlerini de toprak 
kaplamıe bulunan caddelere ebem. 
miyct vermemektedir. Fakat buna 
mukabil Knpalıfırmdan Türbeye 
kAdar yapılmış olan asfalt yolun 
en işlek caddelerden biri olduğu 

h&lde c:ok temiz lmldığmo., halkın 

bu yolda yere bir şey e.tmamağa 

gayret ettiğine dikkat edilmiştir. 

". -0-

Rami'ye otobüs seferleri 
tekrar baştadı 

Belediye, Rami otobii !erini, sefer 
yapamıyacak kadar çürük olmala
rından dolayı seferden menetmişti. 
Birdenbire otobüssüz kalan Ha· 
mi halkının şikayetlerini mucip o
lan bu hatta işletilmek üı.ere mua
reneleri yapılan ne otobus mU\·afık 
bulunarak i)emcğe başlamışlardır. 

Suat DERVJŞ 

Kıdem zammı 
•• geren 

öğretmenler 
Liste dün Maarif 

Müdürlüğüne bildirildi 
1938 ders yılı sonunda kıdem 

zammı gorme::.i Hizımgelen üğret· 
menlerin listeleri Maarif vekfı!eti 
tarafından tetkik edilerek kültür 
direktörlüğüne bıldirilmi)i. Bu ]j.., 

tede evrakı ek ik olduğu için zam 
alamıyan ,.e vaziyetleri etrafında 

Maarif müdürlüğünden izahat is
tenen öğretmenlere ait listenin tctkı 
ki bitirilerek dün r-.ıaarif müdür
Ji.ığüne gönderilmilşir. 

Listeye göre kıdem zammı alan 
öğretmenler şunlardır: 

1600 den 17,50 ye 
çıkanlar 

I tanbul 55 inci okuldan ~lelahat, 
Üsküdar Alcmdarköy başöğretmeni 
İbrahim, Beyoğlu 17 inci okuldan 
Nimet. 

1750 den 2000 çıkanlar 
İstanbul birinci okuldan Bedia, 

l tanbul 45 inci okuldan Abide Yü 
cel, t tanbul 8 inci okuldan Mebru
re, İstanbul 16 mcı okuldan Ayşe, 
lstanbul .17 inci okuldan Nazif, İs
tanbul 9 uncu okuldan Semiha. 
Beyoğlu Kağıthaneköyünden Halil 
Duru. Ü<:küdar 22 den Süreyya. 
Beykoz 50 den l\'lünevver. Karta! 
merkez birinci okuldan Fatma, Ça

talca Karacaköyünden lhsan, ls· 
tanbul 36 ıncı okuldan Mu tafa 
Nuri, 
20 liradan 22 ye çıkanlar 
btanbul 55 den :Makbule, 1 tan· 

bul 11 den Şükriye, Istanbul 14 den 
Fatma Nimet, 1 tanbul 15 den Sa
biha Bil en, l!;tanbul 11 den Beşir, 
lı1tanbul 13 den Galip Tarhan. Bey 
oğlu Okmeydanı yatı okulundan 
Hamide, Beyoğlu altıncı okuldan 
Halise, Bero~lu 9 dan Fahriye, Ça
talca Mimar Sinan okulundan Os· 
man. 
22 den 25 liraya çıkaniar 
1 tanbul 17 inci okuldan Hatice 

Şaziye, tstanbul 57 den ~r Tev
fik, l"tanbul 16 dan Tahsin. 

R ~BE R - :Aliıarn l'osb:ısr 30 !\IART - 1939 

llaııalnr güıelltşli. luanbullu lar btJ tlfk bahar gıitılrrindm islifadtyr bakıyorlar: [{iiprii ı;sıiindt durarak dtrıizi Nyrtdmlt.r ... ~ -

Paşa bahçe 
fabrikasının 
mamulah 

Birkaç müessesenin 
inhisarı altında mı ? 

Züccaciye tüccarları dün ticaret 
odasında sanayi tetkik heyeti rei i 
Şevket Süreyyanın reisliğinde top
lanmışlar ve bilha a küçük züc· 
caciye tüccarları birçok şikayetler 

ve dileklerde bulunmuşlardır. 
lleri ürülen noktaların en mü

himlerinden biri piyasayı tamamen 
ellerinde tutan birkaç hürük miies
se~enin rekabetinden kurtarılmala· 
rı etrafındadır. 

Küçük züccaciye tüccarları bu a
rada bu hüyük miiesseselerin gerek 
hariçten, gerekse Pa~bahçe f abri
k:.ı ından külliyetli mal alarak bü· 
yük Lkonto temin ettiklerini, sonra 
da kendilerine kolayca rekabet ede
rek piya$:ıda istedikleri gibi oyna· 
dıklannı ileri sürmü~lerdir. Serma
yeleri olmaması yüzünden fazla mal 
alamıyan küçük tüccarlar bu reka
betten çok müteeşsir olmal;<ta \'C bu 
\'aziyette de fabrika ile aralarında 
bir kom~syonculµk, yapılını~ olmak
tadır. Küçük tüccarlar fabrikanın 
kendilerine de büyük tüccarlara o· 
lan ni bette iskonto yapma"ını iste
mektedirler. 
Di~er taraftan büyük müessese 

ahipleri ise kendilerinin bu işe faz
la ..:crmarc bağladıklarını ,.c aldık· 
!arı kiilliyetli mallar dolayısilc de 
f mfa i konto yapamaıklarını söyle· 
mişlerdir. 
Sanayı tetkik heyeti reisi dilekleri 

not etmiş ve dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. •• J 

-o---

Emlak bankası 
1938 de Yarım milyon 

1 i ra kar etti 
Ankara, 29 (A.A.) - Emlak ve 

Eytam Bankası heyeti umumiycsi 
bugün toplanark bankanın l938 
yılı mesaisine ait idare heyeti ra
porunu ve bilançosunu tetkik ve 
t?.svip etmiştir. 

Raporda, bankanın geçen yıl i
çinde başta Ankara olmak üzere 
birçok şehirlerimizin imar hare
ketlerinl:le üzerine almış bulundu
ğu vazife kayt ve bu yoldaki yar· 
dımların son yıllar içindeki inki
şafı bilhassa tebarüz ettirilmiş bu
lunmakta idi. 

1938 yılı mesaisinin verimi ola· 
rak 500 bin liraya yakin bir kaı 
temin etmiş bulunan bu milli mil. 
essesemiz mesaisine ve faaliyetin1.: 
daha ziyade bir inki§af verebilmek 
için bu karı tevzi etmiyerek ihti 
yat akçesi meyanına almıştır. 

-0--

lstanbul mebusları 
istanbul mebusluğuna ıeçilen 

Ali Karni. Akyüzle Abidir. Da ver 
dün valiyi ziya·ret etmişlerdir. 

"" ~- '• : 1 •• 1 : • • : ;: .. 

kip eden Sultnnhamnmı ve Bnh~e- mış ve kiraların Uç mislinc kadar 
kapı yanğmlarından sonrn tekrar ~Ukseldiği tcsbit edilmişti. Son ynn 
yükselmiş ve memleketimizde hiç- gınlardan sonra ise bu yUkscliş ~ok 
bir zaman görülmemi§ bir hadde 

1 
daha fazla olmuştur. Buna da se -

vasıl olmuelur. Bunun yanıba§ında bcp yangınlardan açıkta kalan mü. 
ödcncmiyecek kadar fahiş "havn es.scselcrin hepsinin büyük mUcs -

paraları,, da yer alınca Eminönün- seseler oluşudur. 
den Sirkeciye kadar olnıı mmtakn 
dahilinde bir dükkan kiralamak a -
deta şehrin herhangi bir yerinde bir 
npaı·tman inşa ettirmekten <:ok d~-. 
hn pahalı bir hale gelmiştir. Bu '\'n-

ziyet kaı-eısında, gerek Eminönü 
istimlak mmtakasmdaıı nr,;ıktn ,ka
lıp da ellln dükkan bulnmıynn, ge • J 
rekse şimdi yancmlar dolayısile a -
çıktn kalan ticarethane sahipleri 
alô.kadnrlnra bnş Y\lrmuşlardır. 

Yapılan bu müracaatlarda Bah -
~~kapıda oir tek küçük muhallebici 
dükkanına 5,000 lira "havıt pnrasr,, 
istendiği ve bir dükkanın kirasınm 
300 lira olduğu gösterilmektedir. 

Hasan deposu 
yangını 

Maznunlardan Mustafa 
serbest bırakıldı 

I la an deposu yangınım çıkaran 
Aliyi teşvikten suçlu olarak l\.1usta
fa adında bir genç yakalanmış, 

sulh mahkemesinde sorguya çekil
dikten sonra tevkif edilmişti. 

l\!ustafanın yapılan tahkikat ~o
nunda suçta bir iştiraki görülme
diğinden dün hakkında tahliye ka· 
ran verilerek serbc .. t bırakılmıştır. 

.Müddeiumumilik henüz hakiki 
mü~e,-viki tesbit edememi§tir. 

-o-

Kaput bezlerinin evsafı 
Ankara, 29 - Kaput bezlerinin 

tip ve evsafı ha'kkındaki nizamna
me mer'iyet mevkiine girmiştir. 

Nizamnameye göre, kaput bezle. 
rinin bir topu 36 metre olacak, 
her topa müessesenin ismini, be
zin enini ve uzunluğunu, tip işa
retini gösterir damğalar vurula . 

caktır. 

Nizamname el tezgahları mamu 
Jatı hariç olmak Uze11e Türkiyedc 
dokunan bütün ham kapot bezleri· 
ne şamildir. Ve bu mamulat nizam 
namedeki hükümlere göre kontrol 
edilecektir. Teftiş memurları ka· 
pot bezlerinden onar snntimlik üç 
nümune alabilecektir. 

Totcır\l a mcea 
f o'lto~ırafçu 

Hatayda Fransız 
delegesi 

Bu sabah Antakyadan 
Ankaraya geldi· 

Ankara, 30 (Husu i) - Suriye 
Fran~ıı yüksek komi erliğinin Ha; 
tay dclege<:i lba)• Collet 'hü abah
ki Toro .ıck pre~ilc !Antakyadaç 
buraya gelmiştir. 

--0--

Tapu defterleri demir 
dolaplarda muhafaza 

edilecek 
Tapu ,.c kadastro umum miiclür

lüğu memleketin birçok yerlerinde 
ck,;er ahşap binalarda ,.e hükCımct 
daire!cri içinde bulunan tapu da
irelerinin defter ve kayıtlarının 
tahta dolaplar içinde bulunmasın-

dan dolayı çok zarar görüldüğü 
herhangi bir yangında bu kayıtların 
tamamen yanıp kül olduğunu naza
rı dikkate alarnk mühim bir karar 

vermi<:tir. Bu karara göre tapu dai
releri ileride mü ... takil ve kagir bi
nalara yerleşip muntazam kasalara 
'5ahip oluncaya kadar tapu defterle· 
ri demir dolaplar içinde muhafaza 
edilecektir • 

Tapu idaresi, ilk olarak bu dolap· 
hırdan ta5ra tapu daireleri için 50 
tane yaptırrarak tapu dairelerine 
gönderecektir. Bilahare yeniden do
laplar yaptırılacaktır. 

Bese Reisin mezarı . 
bulundu 

Türklerin Karadenizdeki hareket I 
!erinde büyük hir rolü olan me~hur 
Türk denizcilerinden Be~e reis ve 
ayni ailenin ) eti~tirdıği şohretli de
nizcilerin kabırlcri şimdiye kadar 
me;lılıldü. Son günlerde Beşelerir. 
kabirlerinin Şile civannda bulundu
b'U haber \'erilmiş ve müze idare:.i 
müze mimarını e\ velki gün hemen 
mahallinde tetl;ıkler yapmağa gön
dermi~tir. 

Basvekalet müstesarı . . 
oldu 

Ankara, 29 - Dahiliye mlistt' 
şarı Vehbi Demirclin başvekalet 
müsteşarlığına tayini yüksek tıs· 
dikten geçmiştir. . . 

Vehbi Demirelden ncılan .dalıı\I· 
ye müsteşarlığm;ı da Kor.ya "'1ıi· 
si Nazif Erkinin ta)'İ:li kararıııstt' 
nlmıştır. _______________ ________.. 
Isparta mebusu 

lbrahim DemiralaY 
Ankarada öldü 

Son intihapta yeniden meb'uslı.t' 
ğa se5ilen eski İsparta ıneb'usıı 
İbrahim Demiralny Ankarada ve' 
fat etmiştir. Cenazesi bllgÜn 1&· 
partaya nakledilecek -.e oracl;ı 

defnedilecektir. 
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Lüzumlu 

bir karar 

G \7.ETELEH ~lrı:ırif Yckiılcli
ııin bir neşl'iynl kongresi lıa

J.ıı·JuıJıRın ı hnhcr n·ri~·or Ye Jıu kon
!fı·cıı jn pro~rrınıını hilılirinırl:ır. Ko-
ıı . 
h lJşııJ.:ıt·:ık ıncsclekr nrnsında. irfan 
8lıılımız için son derece chemmi

l'el)i ol:ııılıırı ,·ar; lıC'n huı;ıliıı bunla
~ıı lıir ı.ıncsiniıı iizcrındc ıluraca
lıını: "Dilimize tcrdiıııc cllirilecek 
~.~etlerin, kUtsikler dahil olarak, en 

1u~unııuJıırın111 ııyrılıııış hir pliınıla 
esbit edilmesi ve lıunlıırııı nesri için 
alakndarlıır arasında iş lıülü~uü )a
l>lfınası,. den ili.) or. 

l)iJinıize tercüme edilen eserle· 
tın hi~·lıir ıııürnk:ılıeye tabi ltılulnı:ı
~nsı Ye h('rlııınf{i bir kitapçının her· 
1 ntıgi lıir f,itııhı liirkçeye ~·c, irim ek· 

le l:ırııııınilc .~crbesl olması birçok 
~~nlızurlnr lc\'lil ediyor. !lir kere 
ıç kimse ıızun siirceck, büyük; bir 

fal ret gö terilmc~in i isi iyecck kitap
k~~ın tcrcüme\ine ~irişcnı iyor; çün
h~ .daha keıı<lisi lıitirınedrn ha~ka 
1rınin o kitabı lercumeye kalkması 

'e ııet- itinaya !uzum ~ürmcdiRİ i· 
~ın tabuk hilirip lı:ıslırnıası ve böyle 
te, llk lcşelılıüs ccll'ıı adıımın bütün 
~ıneğinin hoşa gitmesi ihtimali Yar. 
la~kn ıııcmlc·ketlercle senelerce him-
~cte nıuhlaı; olan lercümelcr lıile 

1Zclc lıirkaı; ay ııibi az bir zaınaıııla 
1ııehl.ııın ~·ık:ınlıyor; fakat, .,iiylc
lııc:ifo lı:ıcet yok, hiı; de iJi lıir şey ol-
1. u~ l)J'. ,:\(aari r vekidcli, ıa~an·ur rl-
1'Si nl:i.n Ye iş tıüHiınü ile hu halin 
~rııı 1« ı::e~·clıilir. Bu hıı~u~ıa şimdiye 
acfar c-ol· seYlcr \"17.ıl ı r> ı>Ö' Jcııcli · J • \, .,,, .. • ... . , 
eıı hile hu ınesele<leıı lıir iki dera 

1ahscııiııı, 0111111 i~·in lizcriııde lt•kr:ır 
<lur:ıt·:ık değili ın. 
l· l'al,ot tliliıııiıc terciııııe etıirilecek 

1 ttaııl:ırın isimlerini lc1>hit edip buıı-
tı nıulılclir tabiler arasında payla~

~a~, ı:ok liırnmlu olmııkl:ı heralıer, 
h~rı lıir tedbir değildir. Çiinkü o m
ı 1Ierin, k~udil:r!ne lıırıı_kılaıı kil:ıp
atın lercuınesıııı, tH'llZ fı} alla !,:nlıuk 
~alı~.ıcak kiııısclen· h:ırnlc cııııelcri 
abılıJir. nu suretle orlnya ~·ık:ıcnk 

1Ctciinıclcri Lnshib etmek de miıınkün 
Ulıuı~arnklır; çünkü o ldıaıı üzerin-
de · lı.. ı · · · t · l l o la 1111 ıır nc\'I ırn ıyan nı u-
ııacaktır. O hnldc ~l:ıarif 'ekaletiııin, 
~~ı l"ıiınclcri tl·.tk! k ~ç ~ n lıi ~· h:yel 
Urrıı:ısı ıar11ndır: ı~ınılcrı lesbtl e

~ıleıı eserler ıercüıııc cd ilıneli; fa
at lcrciiıııclcr ık, neşrolunmrıılan 

e\\·cı ınulınkk:ık o he~ elin tetkikin
den Sc!,:mclidir. 
\'ıllnrd.mbcrı clii~iinılii~üın ,·e 

ltıenılckeliıııiz h·ııı pel;; Hiwııılu RÜr
lli;ünı lıir ınecınua \'ar ılır: lıir tcrcü-

1 e tnccıııu.ısı. llıı mecmuayı Ü•; kı· 
1111 tı!arak ı,ı,:ı,·,·ur cıliyoruııı: 1 -
lctııılcr teı diıııcsi; 2 - Gerek mec

t ııau:ı, ı.:crck hari~·te ;rnpılan tcrcü
~ elcı·iıı tenkidi ile tercüme .. saı~ali 
1 akkınıl:ı ııı:ıkalelcr; :l - :'ılulcrcını
eı·ın, ccnclıi dillerdcl,i kdimelcriıı 

"ela lalıirleriıı knrşılıHt ul:ınık teklif 
qeı·ekleri kcliıııc \e lalıirkriıı nıü
lıaknşası; lıu kısnıı ile ınccınu:ı, cicl
d lıir Jiıg:ıl kil:ıbınııı me)tlana gel 

iııc hizmet C'lnıi~ olur. llu ınec
;11 ln lıir ılör<liincii kısım ilaYcsi <le 

J 
1 ıfrJir: .\ \TUJıa ınl'Crıııı:ılarınılan 

ıu · .. 1 .ı~al:ır 'C) n tcrcuıııc er. 
llo~lc Iıir ıuN·mua lıizdc lıir lı•k 

ışıni 11 , hatı:ı Iıir t:"ılııin himmeti ill' 
.ıkaınaz: ııara kaz,ll\ın,ısııı:ı, h:ı.~• 
dkı ııınsnırmı çık:ırıııa~ıııa imk:"ın 
Okltır. onun iı;iıı lıuııu :ııır:ıt, dcdcl 
.:ıtnlıilir. Ben şimdiye k:ıdar hunu 

•k kiııısr.lcre ~ii~ lt•dim; hi~· şiiplıc
'~ bcıııtcıı çok e\'\'l'l dü~iinmii';i o
ııJ,ıı· ıla "ıt'ılır . .\lanrif \'eldlcli, 

1 t 1 ~liııır.lcri11i' lıir yoluna ~okıı~nğa 
.lı~ıığı hu sırnlard:ı lıu mcseleyı de 
tr lrtkik cılelıilir Ye hiı; şüphesiz 

, 
1 ltıtı ıns:n·, ur eılchilrrd\iınizdcıı 
ha ıniıkcnımel lıir ıııccmua ı:ıkar
ö!a ınuYaffok olur. 

ı; ıııccınııa ~· ıksa d.ı, çıkrııa~:ı <la 
' ııııclcr ıııc~l'lcsinin ıırşri~:ıl l,on-

ı ıııogrmnııı:ı llhnl t•ılilıııi~ ol-
ııı.ı ı;t•\ inııH'liyiı: \'C ıııesdcnin 

"-••;ısı;:ı lıir knrurn lıağlanacağın-

ıa e~ı!JJ olııııılı~ ız. 
l'urullah ATAÇ 

H AB E R - Akşam Poıtaıı 

......................................... -.................................................. . 
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Hayırseverler cemiyeti kongresi münasebetile · 

Türk kadınının vazifesi 
TürkiJenin bu~ünı.li umumi manzarası. Yrdidcn yetmişe ka

dar !:OruğlylP, J;iiylüsiylr, işçisiyle, ka<lmiyle, erkei;riylP, münev
' ~..-ij·}r• \ c y:ı.:.i :.c.~::n:UJ;; halinde} Osmanlı saltanatının altı asır. 

lık bir bayku5 şcametiylc tti.ııeyip harap bir hale getirdiği, ba
J;mısız, l•ültürsüz, nemasız brraktığı aziz Türk yurdunu asırlar. 

c::ı. ileriye Y:ırdırm:ı.k için mütemadi bir say halinde oluşudur. 

l'ıtektc.>pler, fabrfü:ılnr, tr<"nler, makineler harıl hani Türk yurdu. 
nun en küçüh zerrelerine kadar hlr kül halindr, dünyanın medeni 
sayine i\m müyaı:at temini hedcfi~·ıc çalışmaktadır. Türkiye an
cak bu hızladır l·d, on bcs senelik dar bir mazi i<:lnde asırlarca 

~eriliği isabetli ':ı.rı~larl:ı lmrtarmı~, cihansümul bir hayret 'e 
takclir \'l' otorite nyamlırnu~tır. 

Türkiye Cumhurl;ycti erkeğe Yerdiği bütün medeni \e hür 
hayat haklarını tam bir müsa,·at ile kadına bağışladrı';'l ~ntlen
berl, Türk kadını yüksek rnzife ,.e ,·ecibeler muY:ıccheslndc imi_ 
mı5tır. 

Türk kadınının, saymakla bitınrz yurt \'aılfclcri rnrdır. Hiç 
• bir cemiyet dü"ünlilemez ki Türkün katlrnı gibi ta insnnhğın ipti

dai tnrih cle,·trJc•rimleld mümtaz Yasıf n hasleUeri muhafaza e
debilsin 'e l<adını, Türl< knclmı kedar tam bir feragatle memlckc. 
tine, eYladına, !;'ah!}an ('rl\ej;he kendini yakfetrni:; olsun; n yine 
hl<:bir ccmi)·('tin, kadmhl\tan beklcdi~i yazife ,.e ncibcler biı:im 
beklediğimiz nisbette değildir 'c bizim inandığımız liad:ır ehliyet 
\'e liyakatle netire Yere;:ı:-;~. 

Bir Tiirk mebn:.u, n:J.Sıl bütiin Türk hafüınr.ı 'ek~i ise, her
hangi bir Tiirk de bö~ 1:.-ce bütün!üğ\imüzün bir haliiki mürtrscmi 
YC remzidir. 

Ilir J;;admır.uzda bütün kadınhğmuz, bir erkcğimizde bütüa 
\ arlığımız mündemiçtir. 

Şuı·a.,ını iftiharla k:ı:nktlcbiliriz ki, dünya kadınlığında. Türk 
kadını ka.dar lıayrr se\ en, memleketine bağlı, mü~fik, an:ı. olmak
tan haz dııynn fo.ulın gürutemez. Bu hakika.Hcrdc, büyük \'e ezel. 
den C'h<'de scyrc<lrn §ercfli Ye killtürlü, mcdrniyctli Tiirk tarihi
nin e\'lattan C\'Jfıcla tcreclıli ctme1•ı<izin intikal cclerı lmdrctleri y:ı.
tıar. 

Tarihin seyrine b::ık:ırs:ık ;;örürüz ki hiçbir millet \'Cya ırk, 
Türkün l<atlınm:ı. Yerdiği mcykii Yf'rmemi::tir. Yalnız Osmanlı ta. 
rihinin kadınımızın ha~·atına takdir ettiği beıl tali onu lıir harem 
mahsulü \'C mcfnı clerekf'sine indirn1io;ti. nu murnkkat ,.e dar tnirh 
lçlndr Türk ],adını tc\'ekkülle, bu~nl•U durumu bcklcmis, clört 
duyar arasında kaldığı zaman zarfında da terli taze, kudret
leri, h:ı.sletleri dunura uğramadan kalabilmiş 'c Cumhuriyetin 
mübarek eliyle, birdenbire nura, hürriyete, hayata <:ıkını'.j Ye ~ö
rüyonız l,j Iıl-: yadırgamadan bütün dünya l<a<lınlığınm Yardığı 

hıki~af Ye nemaya. yine bir lıamlede \'asıl olmuştur. 
Bu hcsa.pladrr ki biz l<adınmuza inanırJZ ,·e onun mfö;fil< eli 

\e clü~ünüşiylo bu memlekete hayırlı hlımetler bekll'ri;ı;. 
l.'ardım SeYctılc>r Cemiyetinin Ye bunun tabii nznsı ol::.r:ık te. 

lakki t•ttiğimlz bütün Türk kadmlığmm önünde başarılması belc
lenilcn çok derin men:ular 'ardır. 

Tlirk çocuklarım, Cumhuriyetin istediği kuclret. ehli~·et, sıh
h:ı.t \'e kabillyetlerlc ;retl~tirebilmek iı;in, bütün Türk ;ya\ rularr. 
na ş:ımll s~;ıtomll bir ç:ılı5ma, bu iş hedeflerinin en ba~ında. ~ellr. 

ı I<uıiretsiz bir ka.dın, ,.e~·a anasız bir çocuk, cemiyetimizde i kudrrt ,.e ana olarak böyle bir ha.yu scyerler toııluluğuna istinat 
: edebilmelidir. Kol kol Türk yurdunun en uzak lı:ö~elerinc kadar, 

Türk yaYrularmın, kimsesiz çocukların, bir anasr gibi çalı<;ma i<;ini 
ilzf'rine almal• no mübarek bir hedef olur. Türk ccmi~rr.ti içinde 
heniiz çoculı: ;\·aşmılakilcr arasında sokal.:larda ba';itbo~ kalabllc
<'ek bir tek yo.Ynı bırakmamak, okutulmadan sokağa atılm15 bir 

tek Tiirk lM'rusu bırakmamak, hlcbir ~nah n Heyyicsi yokken 
ana Ye babasının mnkaddcratr arkasıncla sürüklrnerel< sefil \e 
perişan bir tek Türk ~\'lô.dı bırakmamak başarılması beklenilen 
en büyük mPmlrket ·vazifesidir"<' bunu biz ancak kadınımızdan 

isteriz. 

Böyle uaha n!cc ntC\ znlar üzerinde memlekete lılımet t•tmt'k 
imkanları Yarılır. 

29 kon~resintlerı sonra bu h:ı.yır sc\'Crlcr te~ckkülüuü Türki
ye için çok ~amil, çok lüzumlu 'c halli beklenilen me\'Zular iize. 
rinde Türk kadını mesai seferberliği halinde bir tnahür Yrru1e

sini bekliyoruz. Dal. ----------••--•-w.., __ •••••••••••••••••• ••••••••••• ••••• ••• •• ••••••••• 

Göbels Peşted e Yan kesicilik 

Dün sabah Ahmet oğlu Hamza 

250 gram ekmekte ha 
beş para zarar ediyo 
En çok saftlan yarım kilo ve dörtte bir ki 
ekmek olduğuna göre narhla ayarlanmay 

bu para meselesi nasıl hallolunabilir ? 
Bugünkü yazımızı bir karümizin 1 B - Daha çok toz ve pislik emer, ekmek, dokuz kuruş yirmi 

dikkate değer bir mektubuna tahsis C - Kağıda sarılmadığına göre yarım kiloluğunu aynı hesa 
ediyoruz. H!diso mahiyeti itibarile de kirli ellere geçerek umumi sıh _ ilci yüz elli gramlığmı bilhe 
hem çok mühim, hem de günün tap hat bakrmmdan tehlikeli olur. para faz1a yapmak suretile 
taze meselesidir. Ç - Halkın kimisinin zararına, karmak mümkündür ve doğ 
Osm:ınbcyde oturan İhsan adın- kimisinin faydasına, ölçüstiz:, tartı - Bıçakla pay etmeğe lüzum 

daki bu okuyucumuzun mektubu sız bir taksim olur. Yarım kiloluğu da, 250 

şudur: Görülüyor ki, ekmekte bu para da ayrı ayrı ekmekler l:ıalin 
"Ben de ekmek meselesine temas meselesi ve bir bıçakla. taksim me - Bu tarzda francala unu 

edeceğim. Fakat ckmcı;in pahalı1r. selesi, damla damla göl olur hesa. yapılmış ekmekler vardır. B 
ğından veya ikinci nevi ile birinci biyle mühim birer hıidisedir. Benim alelumum ekmeklere teşmil 
nevi arasındaki 20 para gibi çok az gibi bütün halk bu yüzden şika • ve bu para meselesini 
farktan şikayet edecek değilim. Hal yetçidir. sik ekmek, haksız pay me 
ta son zamanlarda kağıda sarılmak- Bu nasıl önlenebilir? önlemek 18.zımdır. 

tan vazgeçilmenin de meydana ge- Bunu da düşündüm, taşındım, Sigaralarda yapılan y 
tireceği sıhhi tehlikeleri zikrederek nihayet şöyle bir çare buldum ve gün daha !azla revaçtadır. 
illa ekmekler kağıda sarılsın demL 1 galiba bu çare de en adilanesidir. derim ki bu tarzdaki ekmek) 
yeeeğim. En doğrusudur, katiyen yapılma.sı fazla revaç bulacaktır. Bina 
Ekmeğin birinci nevi dokuz ku-ı paraya p~la. mütevakkıf. _olm~yan fırıncıların da, ekmekçilerin 

ruş yirmi paradır. Yarım kilosu 4 ve medenı bır memleket ıçın lazım faali muktezasıdır. 
kuruş o.n para, iki yüz elli gramı i- j olan bir iştir. Para hadi.sesini ön • 

Fakat evvel beevvel halkı 
ki kuruş beş para tutar. \er. hali ve faydası bakımından 

Ne hesaba istinal ettiğini bir tür 1 Ekmekler bugün üç şekilde tak 
\ü anlamadığım bir ananepcrcstlik sim edilmektedir. 
bir muhafazakarlıkla ekmek ancak 1 - Bütün (bir kiloluk) 
bir kilo mikyası üzerine yapılır ve 2 - Yarım (yarım kiloluk) 
satılır. Yalnız kendisi değil, parası 3 - Dörtte bir (250 gramlık) 
da böyledir. Herkes bir kilo ekmek Ekmekleri de bu hesaba göre bir 
almağa mecbur dei:ildir. İhtiyacına kiloluk, yarım kiloluk ve iki yüz el
görc ekmeğin dörtte birini alanlar, li gramlık boylarda. yapmak ve nar-
tammı alandan çoktur. ha göre ayarlamak üz:ere mesel!, 

bir usulUn vazına ihtiyaç va 
Bilmem ne dersiniz?., 

Not: 

Ne diyelim? Çok güzel b 
Şikayet mevzuu doğrudur. 
deki usul de aykırı değildir. 
kadarlarnırn bu fikre 
iltifata bağlıdır. 

ra:ıc:~r~~:~~du~:;~~;::~;!e~:ra= H-at-ay-da-k·ı -a---::-sk---=erl:---:er·ı:----:mi:-ız 
sin \'eyabut ekmekçi beş parayı bu-

~~pb~ü:~:~; ~:~~i~~ :ö::r b::~~ geç·ıt resm·ı yaptılar 
ra 20 para tutar, ekın~ği bu sureile 

9 lturuşa satmış oluyor, yalnız narh 48 inci dagv alayının kuruluş yıldönü 
değil vaziyeti bu kadar tenzilat yap • ld 
masma müsait değildir. ' mü nas ebetil~ m erasım yap 1 1 
Eğer halk bu beş paradan vaz - Antakya, 29 (A.A.) - Anado- kışlanmıştır. Davetliler öğl 

geçse o takdirde ekmeğin peraken- lu Ajansının hususi muhabiri bil- ğini kışlada askerlerimizle 
de satışı ve yani daha doğrusu dört diriyor: ycmi§lcrdir. 
parçaya ayrılmak suretiyle satışı Kırk sekizinci takviyeli dağ a- Halk §airi Kayserili aske 
narh fiyatından 20 para yüksek o. }ayının kuruluşunun yıldönümü met Başlar, hamasi bir d 
lur ve bu fazla ahş veriş olan bir olan 26 Mart günü parlak askeri okumuş, Antakya mebus 
iş bulunduğu için fırıncıya veya ek· merasim yapılmıştır. Merasime, Karabay, İskenderun 
mckçiye narhtan çok para kazandı- spor sahasında İstiklal Marşı ile Hamdi Selçuk birer hitabe 
rır. Ekmekte beş para mühimdir. başlanmıtır. mitlerdir. 

O halde ne olacaktır? Kahraman askerlerimiz alay ko. Bundan sonra milli oy 
Hallı: bırakamaz, ekmekçi hıra _ mutanı Kurmay Albay Şülı:rü Ka- nanmıştır. Gece Orduevi 

kamaz. natlı tarfmdn teftiş edilmiştir. Tef aile toplantısı yapılmıştır. 
Peki bu takdirde mutlaka ya • tişten sonra komutan askerlerimi- Reisi, Başvekil, konıioloslaı 

rnn kilo mu alacağız veya ihtiyacı- ze ve davetlilere hitaben bir nu- killer, mebuslar ve dana 

mız yokken bir kilo mu alacağız? tuk söyliyerek kahramanlıkla do- davetliler refikalariylc birfü 
Paramızda beş para yoktur. lu olan alayın tarihçesini anlatmış lunmuşla11:iır. Hava çok g 

Bir de '·arım kilo aldığımızı ka - H Bütün halk caddeleri doldu. 
J bu arada alayın 5 Temmuzda a. 

bul edelim. Bakkal veya fırıncı, ki- tu. Alayımızın merasimi de 
t "rtarak taya ::ıe suretle girdiğini izah et-lo ölçüsüne tabi ekmeği ., le İskenderun bir bayram 

miş ve coşkun bir şekilde alkışları iki kısma ayırmaz, bıçağı vurur ve 
yarısını verir. Az mıdır, çok mu -
dur bunu kimse bilmez. 

Hiçbir alış verişte bu kadar es _ 
nafın eline bırakılmış, tahmini bir 
satış yoktur. 

Ben az alırım, öteki çok alır. Bu
nun bir büyük mahzuru daha var
dır: 

mıştır. 
yaşamıştır. 

Parti ocak kongrelc 
yapıl::fı 
Iskendcrun, 29 (A.A.) -

dolu Ajansının hususi ml 

bildiriyor: 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Al · 
manya propaganda nazırı dok -
tor Göbbels, bugün saat 12.20 
de kısa hususi bir ziyaret için 
buraya gelmiştir. 

Ekmek kesilmeden daha lcmiz _ 
isminde bir adamın cebinden yan- dir .Nihayet toz vesaire üst kabuk 

Bundan sonra Hatayda bulunan 
yedek subaylar askerlerimize ta
mttırılmıştxr. Yedek subaylar adı
na Hatayda bulunan Kazım Nami 
Duru bir hitabede bulunmuş, Kx· 
rıkhan mebusu Hikmet "Mehmet

çik,, adlı bir şiriini okumuştur. Bu
radan orduevinc gidilmiş, orduevi 
nin önünde şanlı alayuruzın geçit 
resmi temaşa edilmiştir. Yiğit 

Mehmetçiklerin birer arslan veka

riylc ve muntazam geçişi sok al· 

Kaza ve mülbakatta Parti 
kongreleri yapılmx~tır. Şimd 
dar yirmi ocak kongresi yaı 
tır. Kongrelerde Parti üyelc 
tinin altı vasfını hep bir a~ 
tekrarlıyarak heyecanlı tez; 
yapmışlardır. 

ke<:icilik ile saati alan Mehmet po- kısmında kalır, fakat kesilince: 

lis tarafından yakalan.rm~tır. A - Ekmek çabuk kurur ve ba-
r yatlar, 

' ,. • ;. . . • " ... "' ' ' • f . ... •• ~ .,, ___ • • .. t • ~ .• • 

Mutatabbip genç kız 

Frıuısa cC'ıa m:ıhkemc~inde Andrec 
~ıaurel adımla on beş yaşında fevkalade 
güzel bir kızm muhal•emesine başlanmış. 

Bıı kız doli.tor olmadığı halde ~izlice 

doktorluk rdlyormu~ ,.e eJlerintlc öyle bir 

kuvvet nrmı) ki h:ı..-;taya ~ifa \'eı:iyonnuş. 

Günde en az bin frnnk kazanıyormuıl. Eu 
luzm önce hastalarıdmı> sonra teda\'i etti
ii,indc şüphe ~·ok. Dclirtmecliği ne mutlu! 

Doldorlulı: unvanına gclinrP, 

Doğrusu ~ünde bin frank kazanan bö~·le 
bir ltı:ı: bu 'adille <:oktan dolitorasını Yerip 
vcsika~ınr ahnıtı ol:ıcal< ! ı 

Kuduz kediler 
Bryoğlund:ı büyük Pannakl<apıda sokak. 

larda dolaşan kedilerden iki tanesi kudur
mutı. Ilir zat alakadarların nazan dikkati
ni celbcdiyor. 

Y:ıni !.edil er hali.sız mı? 
İnsanlar, ycclij:;ri etten, balıktan, sucuk • 

tan zehirlcn!rl<'r de kediler kudurmu~ -:ok 
uıu? 

* * * 
Bir hırsızın soyadı 

f ~l<iidarıln Si.ilC')"lllanağa mahallesinclc 

bir eYe girerek birtakım eşya çalan Ka.cıon
pajada. Kaptancı yokuşunda oturan Meh • 
met Telsiz yakıılanını5. 

Ilir teklifimiz \ ar : Bu adamın 
clej:,riştirmeli. Y:ı.pt.ığ:ı işe, soyuna 

tclsl:ı: değil, Jııslz. 

* * * 
Vurulan kim ? 

llaberde bir b:ı~lık gördük: 
Gece muharririni \'urdular! 

soy adını 
göre bu 

Kocası, ağabeysi, kardeşi, nişan fon her. 
han~i bir ~azetenin gece muharriri olan 
ailelerin yüreği ağzına gelmişfü. 

Yok ('anrm, merak etmeyiniz. Yurulan 

J\'ree muharriri değil, gazetenin muba.se • 
Mim. 

Arsuz merkez ocak kongı 
yapılması büyük tezahürata 
olmuş, civar köylerden ~ele 
bin partili ellerinde Parti v 
tay bayraklariyle kasabanın 
danlarını doldurmuşlardır. 

Parti te§kilatım yapmaktı 
Tekirdağ mebusu Rahmi ı 

Parti teşkilatı heyeti hararcı 
şılanmı~lardır. 

Parti reisi mebus Hamel 
çuk'un Parti teşkilatındaki 
sat ve gayenin ne olduğunu 
ti prensipleriyle büyük Şef 
nünün Partiye verdiği yükı 
hcmmiycti tebarüz ettiren n 
dan ıonra, Partililer, (Yaıaı 
met İnönü, yaşasm Halk Pı 
diye tez:ahürat yaparak konı 
nihayet verilmi~tir. 



r resmi Ç,.k selamı sag eli yu
r kaldırmak ve .. V tizlar,, ya-

ı ' y ... ı •ataa i ·~-k 
ıureta,ıe yaprlacakttr. :Bu ..Um 
t r r, bugunden tibaren cemaat 
a an atatJnl:!a lllOI' o~. 

Kfzdar 111nlaitila 
gece eğlen~esi 

Gtlrvtl Erlrault 

' 
Ş tll Kmlay c:em yetinin aenelık 

k gece şenliğı 4 nisan 1939 sa
lı akşamı Mak m salonlannda \"e

ece tir. Bu eilence ıçin davet e
d en Alman devlet mu ıki cemiyeti 
azasmda ba an Getrud Erbardt 
Alman dan gelmiştir. Kendisine 

.,, .. • , 4 • ! • " .... ~ 

Her vak it kayedençocak 
Çoçuklann bazıları, arada sr· 

radarada, yahut vakit valrit;le
&il. laer gün kayederler. Hcın 
de dogduğundan bir ikı gun 
sonra yahut bir ıki h'afta son· 
ra bqlıyarak... Doeı:luğundan 

bir iki gün sonca kayetmeğc 

bqlaru boiazmcla. mide yo· 
lunda, yahut barsaklarmda ,c
kilce bir ~luk var demek
tir ve buna karır yapılacak bk 
§ey de olmaz .. 

Füat dogduktan sonra 
btr muddet emdigini çıkarmaz: da daha ıonre. her vakit kayet
me&e batlaraa, o vakit mide marsaklar araundaki geçitte bir 
darl ga yahut mutad kay baıtabfına tutuJmuı olduıu hatıra 

gelir. Mide ile barsaklar arasındaki ıeçitte darlık olduıu va
kit çocuk ilk zamanları her memeden, yahut emzikten &0nra 
kayctti,gi halde, daha sonraları, iki üç defa emdiği aiidü mide
sinde biriktirir, annesi artık hastalık geçmif zanneder. Halbu• 
ki midede biriken aiı:lUn hepsini birden gene çrkanr. Kemiain· 
de ceçit daralmakla beraber, u çok bir miktar da aud ıeçer, 
çocuk biraz bealc-nir. Hiç ıeçmediıi vakit, tabiidir ki, biilbij· 
tün aç kalır. Geçidin aarlığı ~da olaa çok ta oJaa ameliyat 
yaptırmak lizımdır. Bu hastalıkta çocugun daima in'kıbau tu· 
tu!muf olmaır hastalr&ı ayrr.d etmeıe çok yarar. Demek ki kayı 
ile birlikte daimi inkıba.ı olunca ameliyat yaptırmakta tercı:l

diıt etmemelidir. 
öteki, mutad by haatalriı denilen Jaut.alıkta çocuk mut

laka inbbba tutulınaz. Kayetmelinin ~klinde de biyük 
fark vardır. Her defa emdikten sonra ~il Sfkartraa da -birden 
bire değil. yavaı yavaş çık.ant. Bir de akpm üzeri ve ceee em
tlilderinı çıkarmaz. Bu fark, ikinci baıtahcın öteki &ibi hiç a
çılmaz bir darlıktan deıil, geçidin vakit vakit daralmamııdan 
ileri ıeldipni ıöaterir. Zaten bu ha.talık hiç 'ketrilmeclen de. 
vamlı olmadıgından arada sırada bafıfler, o nman çocuk da-

Yaun : D r . G. A. 
ha iyi beslenir. Sonra gene tiddetlenir, çocuk uyıflar. Bunun 
ameliyatsız ttdavıai de vardır, fakat onu da, tahıl, hekim ter
tip edeı-. 

Tetatni ..,ilen •inir hastahfma tutulm çocuklar da iki 
i:.ç aylık olunca, hH vakit kayetmete ba•larlar. Böyle ço
culdarda havale de bulunmaıı ailesinı meraklandrnraa da 
hastalık pek korkulu de fildir ,. e tedni edilince çocu un 
kayetmclt de ıeçer. 

Birde midesi bozuk çocuklaT her vakit lcayederler. Bu 
nun sebebi, en çolunda, emzikle çocuğun tahaımniilün en 
fazla süt vermektir. Çocuk her emzi~ten sonra ,e..,irerck bı
raz süt çıkarır. Gefirme emzikle!' arasında da devam eder ve 
çocugun karnı §iıer. Bu hal çocuiu hava yuttuğuna dclilet 
eder. Kayetınenin url se~bi de bö)'le hava yutmak olsa ge
rektir Çu!lkü hava yutmayan çocuk fazla siit emdiği vakit 
banaktan bozulur, hava yutarsa kayeder. Bunun bir delıli de 
luzumundan az ıiıt emen çocukların da - hava yutmaktan 
dolay. - cette kayetmelendir. Çocuğun hava yutması da çok 
gefirmesinden belli olur. Bu da mera'k edilecek 1ey değildir. 
Çocuğun henüz yahuz atidünü yutmağa altpmamrş olmaım
dan ileri gelir ve çocuk büyüdukçe kendt kendine' geçer. 

Fakat çocuklann kimisi de ıilde tahammül edemedıldc· 
rinden her süt em:likçe kayederler. Meseli çocuğun midesı 
veya baruta bosuldufundan dota:yı bir iki gün yalnız su 
içirilir. Bozukluk geçer, fakat tekrar siit vefmek ıstenilınce 
bu ıefer çoculc her defa emdili ddü çıkarır. Bu hal en ziyade 
lnek südüyle emzikte beslenen çocuklarda olur ve çocuk IÜ· 

diı emince kayettikten batka benıi sararır. elleri ve ayaklan 
ıofur, baypbk ceUr. Her emsilrte ~te .. Hatta çocuğun. 
vucuduna, etle deri arasına, bir parçacık ıllt pnnp edilse 
sene kay "f'C baygmhk celir. 0 saman ÇOC:Ugll emzirecek bar 
kadm bulmak mümkün otamacbp halde, inekten baıka bır 
hayvanm sUdtmü Termek tlzımchr. Slit tozu, koyula1tınlmış 
ıekerli süt, yahut inek ıüdüniı çok JCaynatarak ıuyu iyıce 
azaldıktan aonra venlditi halde de cocutun tahammill ederek 
kayetmedigi de vardır. 

payanoda refakat edecek olan profe O 
aör Fram Mülbauer de Beriiodeo Ç yaralama vaksı 

etini bildırmi tir. Bundan~- Dun şehrimizde uç yaralama \a· YARIN Ma~:;!:~ TAKSiM SiNEMASI Mftnir ?'{urettı,n ve ~daşlanle kası 9lnıuştur. 

har h ·~ l fıetiaıiyede oturan Fuat \e 
RlK orbltr-. w bir eaı Nail 9liUnde 15 )'8fmda iki çocuk 

Fevkalidr mac:eralar ve muaznm ~~'1eleri tawir eden t e tır. (iarden, Turaıı oyun oynarken Nail arkadaşını it-
ş.ı l'"'4Fl~, ri; kolQıflı kınlmasına ııebeb 

n rem ' balet h~, 1D1!t o~. BAY TEKil YENi DONYAl ARDA k zeybeJden ve minı mini 2 - Galatada Botııakbaaı apar 
~ Sul in \'e daha bir çok tıma~ .o~ \IQ.. &.kurt. 

terin gillel ntımerafirile el'lell e gene Galateda Kasaplar soka· Baş Rolde : Buster Crabbe 
q her seneden faıla neteli olma ğında oturan Şükrü biribirlerile 

temin edilmiftir. kavga etmişler Şükrü brçaiuıı çe Dehtet .• Helecan ve Heyecan dolu sahneler - Bay Tekin •e Tat ınaanlar • Merih yıldmrun ca. 
mvan- Yl.,yan Ataçlar - Ktirei arnn bombardımanı· Ateı uçurumu. 

Eminönü Halknintle 
gece kurslan 

m n<r. u hal evınden: 
M t mektepleri imtihanla· 
ec k 'atanda tarın bazı lan 

••• 
Balmt5y halllevi ~· 
Derslere ~n fran· 

kutsu iç n kaydolunanlarm 
30 ı~ pef1elllbe günü taat 18 

halkevinde lxıtumnal n 

Avcıların 
toplantısı 

ı.tanbul A eılal' ICW'Wllıllodan • 
26 3 98t taribinde )'911ılaıı ı · 

.ıeJ8d toplantıda ekaeny t 

oJ•paadıjmdaD ~12 sayılJ U.. 
UJl uıabaWI ~ d al hükmünce 

ve son to lantmuz 2 4 939 
~ 10 da Alemdar 

Mq Xöfk.üade ) apı

selm ri rica 

kerek Nunyı kolundan \e kavgayı 
aı ırmak istiyen Tank ismınde bi· 

~~:a:::.yaralamı~tır. Suç· ---15 safha -30 Kasım Tekmili birden---
a Galatada seyyar bunaa 

un kansına aıt mantoyu diktır ~ KazaJİr 
mek uzere gıttıği Linber ismindeki Sa . Dün §Chrimiı& muhtelif ~ tı 
teni kadmmm kocasıte kıskançlık ray llMMll l naklı~e kazaları olmuet&Jr. 
y(izünden kavgaya tutuşnu ve kıs- Bütün pnç kızlara 1 ltalyan tebeaııından Luinın 
kanç koca esimin bqına bir ıi~ büyük V alı'"u. süzel Jddm kullandığı 978 numaralı huNil o 

\'urarak raraıamııtır. LUISE RAINER'i tomobi1 Betiktattan aecermı poli 
Yaralı hastaneye kaldınlmış ve MELVYN DOUGLAS merkni önünde tütun amelesinden 

suçlu da )akalanarak hakkında ta· ile Mrabr ,....tbjı 20 yaşlarında .Mehmede çarpma 

kibata ba~1tır. GENÇ KIZLAR ~t~~/-araıanmasma bebi 

LA L E Franauca filminde ıörme- Yaralı ~yoilu h" tanesıne kaldı 

r • • lerini taniye eder. Bu film. rılml!i ve Luı hakkında takibata 

11 de qkm eberiya kadınlar ballanmıttu. 
Sanatın, ilmin ve fenıün en etrafında danaeden kelebeklerin kanatlarını yaktığını cöre. 2 Yenikoyden lstmyeye gid 

10n teki'mülUnil bir araya ceklerdir. lliveten Foka Jurnalde Bay •e Bayan Lölmin'ün H~ kut arıdı~ 44'1 mıma ı 
topbyan bu aineına sarayında Londrayı ziyaretleri. - Prenseı Fevziyenin lran Veliabdi ile ~ususi otomobil Yenıköyde, 6 v 
ıörecepniz filmlerden birkaçı; izdivaç merasimi - Moriı Şövalye galası - Fransa, Maca- lannda KAmil ismmde bır çocuğ 
Keşif Alayı ris~ takımlanllln futbol maçı ;arpnuı bapodan ,.aJ.1111Jftır • 

Errot Plynn • Olivla 
de Havllland 

ŞafaOa Dönüş 
DANtELLE DARRtEU 

Paria l9ıklar1 
~ )licbele Alla 

~overıch 
Charlff Boyu • Claadette 

Colbert 

Vıtu Kurtaran Ars'a11 
Errol Flynn - Otivia 

de Havilland n 

Hayvanlatan insan 1, 
Jean Gabin .. limone Simon 

s iiiW J D•n ce 
Ginger ltoiftS .. l'red Aataır 

Emıı Z o •a 1 
PAUL MU:Nt 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞ M 
Her yemekten soma pnde üç 

-
~ fstarıbul Beledi vesi llanİarı 

,.. • , • 6 • • , ----

Şaında ve Halepte sUkOn 
Şam. 29 (A.A.) - Hilktm~ 

mevcllt olmamuına ratmen Su 
riye mebuaan meclıai toplanarak 
eski Baıvekıl Cem l Mardamm 
izahatını diıılemi tir. Ceuul Mfll'. 
dam, kabıncs nın al l etmm esa ı 
nı 1936 Franau Stsiye muahe
ct~sin"n tatbıkının t ıl e} lem ol· 
dulunu )'lem• tır M a ereyı m 
teakip. nwch~ mu:thed ' anla 
rt lltihdaf eden tatmre mttzahe . 
ret c&ıterm~ karar venni r. 
Şaıada ve Halepte attk\inet de. 

vam edi~ 

lÇKt iÇME! 
Aptal. eb eh, atıl çocuk hibı ol 

mak iltemiyanan içki içme. 
(C.l!.KJ 

--.-Mllllll9'ılllllıl!ll.,ıll .... _ 11111111611111 iihi iiWlllmml 

Keıif bedeli 1327 lira ~4 kurut olan Tabim Bahçesinde yıla
lacak binaların enkazı aç k arttırmya konulmuqur. tutnamesi Le· 
vazım müdiırlugunde görülebilir. fıtekliler 2496 saydı kanun'Ja ya. 
ıılı vesika ile Fen itleri Müdilrlilfindel\ bu it l~ alınacak fea eh· 
liyet vesikası ve 99 lira 58 \urutıu.k ilk temlut makb\lz veya mek
tubiyle birlikte 14 • 4 • 19U cuma rinü aaat 14.30 da daimt encu
meDJc buluomalıdular. 

Fransada 
Reisicümhu 

lsveç silahları 
arthrıyor 

Bahriyede askerrk 
müddeti çoğaltlldt 

S kb 1m 29 ( A A. - H 
met. parlimentoya rdiği 
kaııuıı \ayı1ıaemda ı v ıa 
faa kuvvetlennin artın 

ıatemiştır. 

Ba kanun 1 yibaaı 
bahrıyede ask rlık h 
Jllnden üç yüz kır gün 
makta ve elli ız ily 
veç kronluk munzam tahsLI& 
tenmektedir. 

Edenin Avustur 
yaya hitabı 
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BER'in 
gözler müsabakası 

.S ... nenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

Numara: 89 Rabia 
o· ıı~ı:c• 'ıırımız:ı dıığrtacağmıız miiki(atlarm luy:metl 800 lirayı 

aşkındır. 

ıco lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takımlKn, kı1mctli ceb 
\ı:- kol n.atleri, muşambalar, clbi&efikler, bıtenllen e~yayı alabil
llıok sa.l"hiJctini 'eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart
lar nıuhtt'lif C\' csyası 'e al re. 
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Almanya, Lehistan hududuna 
askeri sevkiyat yapıyor 

Uaşla1afı 1 ıncı!t• 

mm ctmetkedir. 
nin knsaba.sında bütün AL 

1 rınin pencereleri kırılmış -
o ahlar iki Almam ağyr su 

aralamı lardır. 

ı\Iınanyanın Lehistandan 
''tedikleri 

va, 30 - Leh ayan mecli -
huk· met partisi reisi Viçinski 

l partisi mebuslarma yap -
anatla Alman~ anm Lehls -

n u üç talepte bulundu~nu 
tir. 

....., Dancingdc hakimiyeti değiş 

rına bağlamak üzere Dan -
k l'İdoru arazi.ı;i arasından ilci 

b'J yolu inşa ı, 
' l..ehistanın komünist aleyta. 
kta .,.·rmcci. 

n bu üç talebi reddetmiş

an mcnabii, üçüncü talebi 
~m kte, birinci ve ikinci ta
i ~ ykr olduğunu söylemek 

1 r. 

lı. lll'ltbuatı, istikbal ne olursa 
1-<h" tanın kendisini müdafa. 
'na bulunduğunu yazmakla -

~bistan ve "Almanyanın 
Ya ti hakları" 
rşova, 29 (A.A.) - Berlinde 
l:>eutsche diplomatische Kor 

0ıı enz, gazetesi, dün Polon
ltı "Şövenli'k <lalgası önünde 
llya ile Polonya arasında bir 
1 ınesai husule gelmesini is
A.lmanyanın inkisara uğra

'rıı., yazmakta i.di. Bu gazete 
Yalıların Almanlarm hayati 
nr nazarı itibara almadık

İdtlia etmekte ve Polonyaya 
İt ihtarda bulunarak Po-

a. siyasetini Almanya ile em
daircsinde teşriki mesaiye 
1 f bir istikamet celbeden 
<lncı deniz kızlarım,, ldinleme
i tavsiye etmekte itli. Polon
il.•buatı bu sabah bu makaleye 

i bir lisanla cevap vermek -

eta Polska,, Almanyanın 

lınaz iddialarından bahset -
tcrJir. 

•il ravany Kurir Codzienscy 
Csi, Almanyanm son zaman-

~ llolonyanm menfaatlerine 
illiyet vermediğini kaydettik 
onra şôyle demektedir: 
lonya ile Almanya arasmda

ascbetler iki memleketin 
abil hak ve menfaatlerine 

t prensibine müstenid olma· 
'llolonya mutayakkız bulun· 
haklı.dır. 
anların şimdi aramakta ol
ı hııyati sahanın bir kısmı

lloıonyanın hak sahasında bu
buıunmadığı keyfiyeti sua
ana r. 

1 n· a herhangi bir memleke
ı kullanılabilecek bir alet 

~- Fal.at bütlin haklarım 
• • edebilecek bir vaziyctte
l'olonya mesuliyetini mü~-

riktir. Almanyayı Sovyetler birli
ğinden ayırmasaytit merkezi ve 
şarki Avrupanın ortadan kalkmış 
olacağ1nr ve garp devletlerinin 
büyüle devlet rolünü artık oynaya 
mıyacak bir hale gelmit olacakla
rını bilmektedir.,, 

Almanya aleyhinde 
nümayiıler 
Varşova, 29 (A.A.) - Da.n. 

zig nazi partiıinin organı olan 
Danzig Vorposten gazete.si, Dan. 
zig'e civar mmtakala.rda Alman
ya aleyhinde her gün bir çok nü. 
mayişler yapıldığını kaydeyle • 
mektedir. 

Schoenneck'da. Polonyalılar iki 
Alman mağaza.smm camlannı kır 
mışlardır. 

Alienfelde'de bir Alman cemi. 
yeti tarafından tertip edilen bir 
toplantıya Polonyalı ar müda -
hale, ederek salonun tabliyesini 
istemişler ve böyle gergin bir 
zamanda her Polonyalmm Al . 
manlara karşı polis vazifesini 
görmesi lazım geleceğini söyle -
mişlerdir. 

Bu gazete 25 Polonyalının AL 
man partisinin jşgal ettiği bina
ya girerek Hitlerin resmi ile ga. 
malı haçlı bayrakları tahrip et. 
tiklerini ilave eylemektedir. 

Lehistan Yahudileri 
Alman tehlikesi karıı.sında 
harekete geldiler 
Varşova, 29 (A.A.) - Parla. 

mentonun Yahudi grupu, bir be
yanname neşrederek Polonyada. 
ki üç milyon Yahudiyi şimdiki 
beynelmilel vaziyette Polonyanın 
müdafaa vesaitini takviyeye tah. 
sis edilecek olan Polonyanın da. 
hili istikrazma en geniş mikyu
ta iştirak etmeğe davet eylemiş. 
tir. Beyanrıemede parlamento _ 
nun Yahudi grupunun bütün be. 
yannamelerinde Polonya devleti
ni büyük devlet vaziyetinde tak. 
viye etmek için Yahudi balkırı 

bütün fedakarlıklara amade ol . 
duğuna işaret edeceğini ilave ey. 
\emektedir. 
Varşova hahamlığı, yahudilerf' 

hitaben bir beyanname neşrederek 
kendilerini hava hücumlarına karşı 
müdafaa i~tikraıına iştirak etmeğt 
da\ et eylcmİ!;tir. 

Bir köyde bütün camlar 
kırıldı 
Bromberg, 29 (A.A.) - D. N. 

B. Gazetelerin ve garp Polonya. 
hları birliğinin tahrikatından 

mütevellit Alman aleyhtarı nü . 
mayişler devam etmektedir. Col
mar bölgesinde küçük Margo • 
nin şehrinde geceleyin Almanla. 
ra ait bütün evlerin camları kı . 
rılmıştır. İşlerinden dönen iki Al
man da Polonyalıların tecavüzü. 
ne u.Çramış ve bunlar bıçakla a. 
ğır surette yaralanmışlardır. 
Diğer bir çok mahfillerde de 

mümasH hadiseler olmaktadır. 
Siyasi temaslar 
Varşovll, 29 (A.A.) - Harici. 

ye nazırı Beck, Almanya sefiri 

H AB ER - Akpm Poıbu1 

! Bf!LJifdr,?B!jr~@L~@riRQfim .. 
Komintern aleyhtarı pakt 

askerileştirilecek mi ? 
Macar - Slovak 

Topçujan arasmda 
muharebe oluyor 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Slovak 
kuvvetleri, hudu.du tecavuzda de-
vam etmektedir. 

Iskolonda, dün başlıyan çarpı§
ma bugün nihayetlenmemiştir. 

Slovak top1Susu, bugün öğle üzeri 
bu mıntakayı bombard~man etmi~
tir. Macar topçusu, buna mukabe. 
le eylem}ş ve Slovak topçusunu 
susturmu§tur. 

Bu sabah saat 4.30 dııı . Slovak-
lar Bunkos mıntakumda hudut 
karakoluna hücum etmitlerse de 
geri püskürtülmüştür. Saat 6.50 
de Slovak topçusu, Bunkosu bom
bardımana başlaml§tır. iki ev yı
kılmı,tır. Macar topçuıunun mu
kabeleıi üzerine, saat :', 15 te sü. 
;ctın iade olunmuştur. 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Slo · 
vakya - Maı:.aristan huduJunu tes 
bite mern,ır muhtelit Slova'\t - Ma 
car komisyoı.u bugün tl)planmı§· 
tır. 

Macar heyeti bunlardan kaydı 
malUmat ehni~lir. Slnvak heyeti 
.,ugün mütemmim t.ıJim.ıt almak 
üzere Poszany'ye dönecek ve mü. 
z:akerelere } eniden devam edilmek 
üzere bic iki gün katlar yeniden 
Budape;tde bulunacaktn. 

--o--

T ecavuze uğrıyan 
F ranstz vapuru 

Cebelütlarık, 29 (A.A.) 
FraDsız Leza.rdieux vapuru San 
Antonio burnu civarında taarru
za uğramıgtır. 

Bu vapur bili.hara verdiği bir 
telsizde taarruzun durduğunu ve 
Ora.n istikametinde yoluna de • 
vam ettiğini bildirmiştir. 

lzmirde zelzele oldu 
İzmir, 29 (A.A.) - Dün gece 

saat 21.40 da ıehrimizde tiddet· 
li bir hareketiarz olmuttur. 

Von Moltke ile Amerika sefiri 
Bidde'i kabul etmiştir. 

Bükreş, 29 ( A.A..) - Polonya 
sefiri Raczynski, hariciye nazırı 
Gafenco ile uzun bir mülakat yap 
mıştır. 

İngilterenin vereceği karar 
Paris, 29 {A.A.) - Bir aulh 

~ephesi teşkili için İngiltere ta • 
rafından yapılan gayretleri mev. 
zuu bahseden Fransız gazeteleri 
bilhassa. Polonyanın vaziyeti ile 
ıcı:ıgul olmaktadır. 

Figaro gazetesi, Londradan a -
· rp yazdığı bir ha~rde İngiltere
nin belki de bütün Avrupa mu . 
·cadderatının bağır bulunduğu bir 
·~arar vermek tiz.ere olduğum 

yazıyor ve lngilterenin Polonya 
·ıa garanti \"ermek hususunu ka
"'arlaştıracağmı ilave ediyor. Br 
nesele bir haftadanberi İngiltere 
·ıe Fransa arasında müzakere e 
·;ımekledir. 

Bekin Londra seyahati 

Londra. 29 (.\.l\.) - Deyli Tel-
11;raf gazete'-'İnin bildirdiğine gör~ 

Polonya büyük elçisi dün hariciye 
nezaretine yaptığı ziyarette Polon
~·anm halen Almanyanm bazı ta
lepleri etrafında Almanya ile müza
kerelerde bulunduğu hakkında işa.a 
edilen haberleri yalanlamıştır. 

Polonya hariciye nazırı Bek önü
müzdeki pazartesi Londra}'a gele
cek <>alı ve çarşamba günleri lngi· 
!iz nazırlariyle müzakerelerde bulu
nacaktır. 

Japonya böyle bir fikrin 
mevcudiyetini yalanlamıyor 

Paktta yapılacak tadilat etrafında 
izahat verilmek istenmiyor 

Tokyo, 29 (A.A.) - Gazeteci· 
terin bir toplantısında, Antikomin
tern paktının. bir aıkerl ittifakla 
değittirileceği hakkındaki haber -
lerin doğru olup olmadığını so· 
ran bir Fransız gazeteıine verdiği 
cevapta, hariciye nezaretinin söz
cüsü, bu fikrin lcat'i olarak rede
dildiğini ıöyleyemiyeceiini bil-

dirmiş ve fakat anti'komintern pa.k 
tlll':ia yapılacak tadilat hakkında 
tasrih tar bulunmaktan imtina et· 
miştir. 

Hariciye nezaretinin söıcüıü 
geniıletilecek olan bu paktın de
mokrasiler aleyhine değil, münha
sıran komüniıtliğe karJı olduğu

nu ilave etmif•;.-. 

ispanya Cumhuri
yeti mağlUp edildi 

Ba~tarafı 1 iııcıd~ 1 makta olan İspanyol filosunu 1.e· 

F:~~o um~O:U .. karar~a~~~m sell~~ e~e~ek olan 1 ·p~nyol hükO· 
teblıgınde Madrılın ı~gal edıldıgı ,.e rnetının ıkı memuru Bııerteye gel-
burada 40 bin esir alındığı bildi- miş, liman kumancianım ziyaret e
rilmekteclir. derk tesellüm muamemelerini tes-

Madritte kalan müdafaa komite~i bit e1.mi~lerdir. 
azası tevkif edilmiştir. Ba~teiro ile Gemilerin yeni mürettebatı yakın
albay Prada da mevkuflar arasın· da lspanyadan gelecek \'e derhal 

dadır. . . . . 1 harp Jı;emilerini tekrar teslih ederek 
General 2\1ıaıa ~ehır teshm olma- donanma ile hareket edecektir. 

dan evvel son anda kaçmı~tır. 
General Miaja tayyare ile Orana 

gelmiştir. Kendisine sorulan sualle- Çin - Moskova hava hattı 
re "ı;imdi artık her ~ey bitti., demek 
le iktifa etmiştir. 

J.panyadan mültecileri hamil ola
ra~ Orana gelen tayyarelerin adedi 
25 dir. 

Şunkung, 30 (A.A.) - Son za
manlarda işlemiye açılan Şunking 

• Londra ve Honkong - San Fran
sisko hava hatlarından ıonra, 24 

''Epok., ve Petit Pari~ien., gaze- mart tarihinde Çin - Sovyctler bir· 
telerinin yazdığına göre. Fransız liği haav hattı de reımen işlemeye 
hariciye nazın Bone dün ak~am açılmı§tır. 
l spanva sefirini kabul ederek Fran- ç· S 1 b" 1. v. h ç· 

· . . . ın - ovyet er ır ıgı attı, ın 
sanın İspanyol muhacırlerının mem . . .. 

l · d t. · dah .. d ılc Avrupa arasındab en 'kısa nw. leket erme av e ını a uzun mu - ı . . 
. . -· . nesabat yolunu teşkıl ctmekteldır. 

det bekhyemıyecegının general F"lh k'k b h ·1 ş k" d . · .1 · · · t · ı a ı a u at ı e un ıng en 
Frankoya bıldırı mesıru rıca e m15, M k k · · lru b 
ak~i takdırde bunlara erzak \'erile- .. 05 k0.~~r.a varma ıçın ya z eş 
rek kütle halinde hududun öbür _gu_" __ a_ı_ır_. ________ _ 

taiafına nakledileceklerini söylemiş· 
tir. 

liizerte, Liman kumandanlığının 
bir tebliğine göre, Bizertede bulun-

Almanya 
Belçikadan 

diledi 
.. 

ozur 
Kolonya radyosu 

Belçika da 
tahrikAt yapmıyacak 

Brüksel, 30 (A.A.) - Alman se • 
firi, Kolonya radyosunun son za ~ 

mantardaki neşriyatı dolayıeile ha . 
riciye nazınnıı. teessürlerini beyan 
etmiştir. Öğrenildiğine göre Alman 
hükumeti, bu radyo iatasyonuna 
Eupen ye Malmedy R.razisi hakkın • 
daki neşriyatına nihayet vermesini 
emretmiştir. 

Amerika iki büyük 
zırhh yapıyor 

Vaşington, 29 (A.A.) - Be • 
yaz Saraydan bildirildiğine göre 
Reisicumhur Ruzvelt, bahriye 
nezaretine iki ta.ne 45 bin toni
latoluk büyük saffıharp gemisi 
inşası için emir vermiştir. 

Amerika Birleşik devletleri 

Reisicümhurumuz 
lran Şehi nşahım 

tebrik etti 

Ankara, 29 (A.A.) - !ran 
Şahının doğum yıldönümü mü. 
nasebetiyle Reisicumhur 1s . 
met İnönü ile Şah Rıza Pehle
vi arasında aşağıdaki telgraf. 
lar teati olunmuştur : 

Veladeti şehinşahilerinin yıl 
dönümü münasebetiyle en sa. 
mimi tebriklerimle birlikte 
majestelerinin şahsi saadetle. 
ri ve kardeş Iran milletinin re
fah ve ikbali hakkındaki hali. 
sane temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

1 smet l nöttii 

Doğumumun ylldönümü mU. 
nascbetiyle zatıalileri tarafın. 
dan ibzai buyurulan muhab
betkar tebriklere meserretle 
teşekkür eder ve tarafımdan 

zatıalilerinin selfımeti ve dost 
devletin ziyadesile saadeti ve 
Türkiyenin komşuluğunun pa. 
yidar olmasr hususundaki 
kalpten gelen dileklerimin ka. 
bulünü rica eylerim. 

Rıza Şah Pehlcui 

Sinema ~ahiplerine: 

1ÇEHDE: 
• Ta<:.fiye halinde bulunan E'naf 

bankasının umumi heyet içtimaı 
~k.;eriyet olmadı~rndan dün yapılcı
m~mış. mayısın beşine kalmı~tır. 

'" l stanbul hakkında ~~·ahlar i
çin hazırlanan bro5ürlerden bir mik· 
tar Milano ergi~ine ~önderilmiş· 
tir. 
• Konsen atu\ arda bu seneki tedri 

c;at bitmi~ ve 19 talebe mezun ol
mu;:tur: 1\füdür Yusuf Ziya Demir
cioğlu dün vilfiyete giderek \aliye 
komıen atuvar bütçesi hakkında i· 
zahat vermiı;;tir. 

• Bebek • htinye asfalt yolunda
ki inşaat ilerlemektedir. iki güne 
kadar asfalt döşenmesine ba~lan~
caktır. Nafia müdürii Bedri dün 
Rumelihisarma giderek yolu tetkık 
etmi§tir. 

.. Müşterisi az olan hatlara i~li~ en 
otobüslerin sahipleri beletjj.yeye mü 
racaat ederek ba5ka hatlara nakiPe· 
rini istemi~lerdir. Fakat otobüs işı
ni beledirc yakında kendi üzerine 
alacağı için bu müracaat reddedil
mişti. 

• Yeni te:;;kil edilen belediye is
timlak müdürlüğtine şirketler komi
seri lsmail Hakkı tayin edilmiştir. 

• İhracat maddelerimizin başka 
memleketlerdeki ayni mallarla mu
·ayesesini yapmak maksadı ile da
imi bir ticaret me~hen kurulma~ma 
karar \'erilmiştir. 

• Sigorta tarifelerinde büyG\ bir 
tadilat yapılmak üzere iktisat \ eka
leti tarafından :yeni bir tarife hazır
lanmaktadır. Bu hususta temaslar
da bulunmak üzere Ankaraya git
miş olan sigortacılar heyeti sehrimi
ze dönmüştür. 

• Ankara vilayet umumi mecli"i 
dün toplanarak MaaTif ve Ziraat ve 
Baytar i!}leri bütçelerini kabul et
miştir. 

• i\'afia vekaleti yapı işleri umum 
müdürlüğüne başmühendis Muam
mer tayin edilmiştir. 

• Şehrimizin kadastrosu iç.in hız
landmlmış olan faaliyet çok İyi ne· 
ticeler Yermiştir. Kadtköyünün en 
büyük mahallesi olan Osmanağ_a 
mahallesinin de Kadastrosu da bı
tirilmiştir. 

Haki~i aşkam 
gazefesi 

1 

G ınün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
ci u vaziye tte olan 

t ek ~ aze te 

HABER'dir 

Yeni eserler 

Arkitekt 
Bu ı.lerginin 96 ncı a) ıı.ı inli5al' 

elmi*tir. (Arkilekl) bu sa~ı ile 8 in
ci intişar ~ ılıııı ikmal drnrklrrlır. 
Sekiz seneı.knlıeri muıılaz:ım \C dr
\·aınlı bir nc,ri~at )apan \C ıneııı· 

tekel mimarlı!ıının kültut'el ınkharı 

için ~·alı'j&ll (Arl.:ilekl) in bu a~ı

\ınılıı, Kalııınışln lıir ,·illa , Bir mobil
va falıl'ikns.ı projesi, Es.ki hrı ssa ıni

;narlal'ı, Alıiı.lelcr, Japon h:ıhı,•elcı i 
hakkında birer tclkık ~azısı ilr An 
kara lklı'ial Kurumu sergbi. KıHlı
k()y imal' projesi cliidii. 'c ıniınaı l 
lıııhcrlcr 'ıırıJ ı r. 

Bilgi Teorisi 

bahrisinin en büyük gemilerini 
teşkil edecek olan bu inşaat için, 
bahriye nazırı. kongreden, lazım 
gelen kredileri pek yakında talep 
edecektir 

Dl'ğerli fl'lscre mualJimleriınizrlt'n 

Yunus Kazım Köni, Fransız "imi J. 
lle~sen'in Dilgi teorisi isimli kilııbıııı 
lıerrak bir tiırk~·e VC' LC'.miz bir ıı;l(ıp
Ia lisanımıı:ı t'C'\'İrmiş, kilııp piyaSJ

Çocuk bayramı yaklaştr. Çocuk· y:ı çıkrn1511r. Felsefe ik mC'~· ~ıl l.ii
lara göstereceğiniz filmleri hazırlı· tün okuyuculnrımız:ı ve Ii~ .. ı ~ı .. hf'l' 
yor muc;unuz? (Ç.E.K.) rine bilhas~a tııvsiye eı.kri~. 



Radyo zehirliyor ! 
' ,,.._.,,,,,_,._,.-;wı 

Bir aile, yanan 

lambanın 

dumanile 

zehirlendiler 

\AA+• • •+. * ········-
Yiınninci asırda insanlarıiı 

uğradığı kazalar ar~sına bir de 
radyodan zehirlenme ilave edil
miştir. 

Bu garib hadise ilk defa o
larak geçen gün Hollnndada 
Laheyde olmuştur: 

Bir akııam Lahcyde bir kan 

~ 
bir koca ve dört çocuktan mil
rckkep bir aile radyo başında 
oturudarken, birdenbire hepsi 

j başlarının ağrıdığını hissedi _ 
~ yorlar. Bir az sonra babaları: 

- Boğazım yanıyor, diyor. 
Karısı: 

- Benim de, dlyor. 

1 . ~ 
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i Televizyon yıldızı İ 
hh '"'""""'1ammm1111111A11 uımuıuıuumıı1111mumHrmıuıııumınııutının•ıı ıw 

1 E 
Eylin Benet ismindeki bu artist 
t elevizyon sahasında parlıyan 
bir yıldızdır. Londra televizyon 
merkezindeki temsillerde tele
vizyon seyircilerine tatlı gülüşü 
ile gülen mis Benet on dokuz 
ya~ındadır ve bu sahada büyük 
bir artist ola rak meşhur olaca
ğı ümit ediliyor. 

Londra 
operasında 

Fransız 
Cumhurreisi 
şerefine 

gala müsa
meresinde 

uyuyan 
Prenses 

Baleti Çok geçmeden çocuklar da 
boğazlannm yandığım, nefes
lerinin tıkanır gibi olduğunu 

3 hissediyorlar. 
l .Ayni zamanda üzerlerine 

baygınlık da gelmiştir. Çocuk
lar kendilerini bilmez bir halde 
yerlere uzanıyorlar. Bunun ü
zerine babaları gilç halle ko§up 
polise haber veriyor. 

Cöndranın Saray Operasında 

Hastaları dışarı çıkaryp ayıl. 

tıyorlar. Polis de zehllenme. 
nin sebebini araştırmaya başlı
yor. 

Adamla karısının ve çocuk
larının o ni:ııam ne yediklerini 
soruyorlar. Yemekler muayene 
ediliyor. İçtikleri sular tahlil
den geçiriliyor. Adamın cigL 
ralan tahlil olunuyor. 

Fakat, bunların hiç biri mUs. 
pet bir netice vermiyor: zehir
lenmenin neden ileri geldiği an 
lll§l!amryor. 

Bunun Uzerine, tecrübeli bir 
polis hafiyesi çağrıyorlar. Bu 
adam odada tetkikat yapmayı 

muvafık buluyor. 
Fakat, kapandığı odadan, u

zun bir zaman geçtiği halde 
çıkmadığmr görerek polisler 
merak ediyor ve odayı açıp 

baktıkları zaman poli! hafiye -
l sini yerde baygın bir halde ya. 
~ tar buluyorlar. 
.. O r.aman, ''zehir" in radyo 

makinesinden geldiği anlnsıh. 

yor: 
Radyonun lfımbalarından bi

ri yanmış ve yanan madenden 
çıkan dumanlar radyo başın

dakileri zehirlemiştir. 

''Uyuyan 
:pr ses,, 

Fransu ~ruhurrci.sl +.Pndrpdn bpf ı,mouğu csn;ı.da pcr~ birçok 
eğlenceler tertib edildi. "Radyolnrda tc\•kaladc neşriyat: yapi1dr. 

ı Bu arada Londranın meşhur saray operası olan Kovent Gnrden"dc 
bUyük bir gala temsili verildi. "Uyuyan prenses" baleti temsil edildi. 

Bugünkü saray operası ııyni yerde ve ayni maksatla yapılan operı:ı. 
binasının UçüncUsüdür. llk defa olarak 1732 de yapılan opera 1808 se
nesinde yanmış ve yangında 22 kişi ile 1500 ingiliz lirası kıymetinde el 
yazısı opera notaları mahvolmu§lur. Bunlar arasında Handelin ve Ar. 
ne'nin birçok büyük operaları vardı ki, besteltarların bu eserleri tekrar 
yazmaları kabil olmamıştır. 

1809 dn ikinci bir bina yapılmış ve burada ilk defa olarak ŞekspL 
rin "Mnkbet" i tem.sil edilmiştir. 

Bugünkü bina ise 1858 de yapılmıştır. Burada ilk defa olarak Me· 
ycrbcer'in "Les Huguenots" (Kal\'inistlcr) operıısı temsil edilmiştir. 

1875 - 85 seneleri zarfında Londra saray operası dünyanın en meş
hur opera artistlerini bir araya toplamış bulunuyordu. Meşhur Reszkc 
kardeşler ve şantöz Melba dıı orada yclifjmişlcr ve sonra Aınerikııya 
gitmişlerdir. 

1885 den sonra Londra operasının dünyanın en meşhur operası un. 
\•anmı Nevyorktaki l\lctropoliten operası Kovent Gardcn"dcn almaya 
başlamıştır. Bununla beraber, bazı meşhur sanatkarlar Londradn kal. 
mayı tercih etmişlerdir. 

1892 ye kndnr Kovent Garden'e "Saray ltalyan operası" denirdi. 
Zira, operalar daimn italyanca tem.sJl edilirdi. Falcnt 1892 de büyük bir 
temsil hazırlanırken tiyatronun ismi ''Saray tiyatrosu" na çevrilmiş ve 
ondan sonra her eser, aslında hangi lisandan yazılmışsa o lisanla tem
sil edilmeye başlanmıştır. Bugün de bu iıdete riayet edilir. Her opera
nın ilk temsili nsıl lisanı ile verilir, sonra ingilizcesi temsil edilir. , .........•.............. 

Umumi harb esnasında Kovent Garden, hükumet emrine \"erilen 
birçok büyük binaların, otellerin eşyalarını muhafazaya tahcıis olunmuıı
tu. Harbden sonra binanın dahiline ufak bir tamir konarak temsillere 
başlanmıştır. 

' 
Radyoda 

Din.lediklerimiz 
,•,, I 

.. o1l!fr: f lf P 

Opera bin kişiyi rahat rahat alacak kadar geniştir. Kralın locası 

~imdiye kadar sahneye mail bir köşedeydi. Fakat Fransız CumhurreL 
sinin ziyareti dolayısiylc verilen temsiller mUnasebetiyle loca, sahne 
karşısında nt nalı teşkil eden kısmın tam ortasına alınmıştır. 

Londrn operasının bir hususiyeti de, her koltuğun kendine mahsus 
iki kol dnyıyacak yeri bulunmasıdır. Yani, yanyana olurnnlar kollarını 
bir tek kola dayamak için kavga etmiyeceklerdir ... 

· Polis köpeklerine radyo ile en1ir veriliyor 
Radyonun, takip işlerinde poli

ce büyük yardımları olmaktaJı:- . 
Geçenlerde anlat•ığım·z gibi, A
merikada bir katil aranırken evsa
fı udyolarla h~rlı.1.se tarif cdil
mit ve görcnııı h~ber vermesi is
te: :r·:~tir • 

F:ı.r.ün .]: Avust. alyaôa polis 
1 köpeklerine radyo ile emir veril-

rnek lazımdır. 'Köpeğe nasıl haber 
verilece le 7 

i 
miye ba§lanmıştır. Köpek alışmış 
olduğu bir emir üzerine bir suçlu

. 1 nun !&i..ni bulmıya çıkıyor. Fakat, 
Amerik&A fattt&ılel1ndtn Il11degal'd o yolda tkcn polis y eni mallımat 

Filiıdclfiya radrosunun ,mikrofonu ı almı~tır. Köpe~i geri çağırmak 
bnşmda veya başka bir istikamete gönder 

İjte radyonun, bu işde büyük 
1.Mr yardımı dokunuyor. Yola çıka
rılan köpcğ:n sırtma kü~ük, bir a· 
lıcı radyo makinesi bağlanmıştır 

Polis telsiz telefonla bir emir ve· 
rince bu makineye geliyor. Köpek 
onu duyarak bu emre göre ha. 
rek:t ediyor. 

Sidneyde bu hususta yapılaı. 

tecrübeler çok iyi n etice vermiş 
ve bütün polis köpekleri 'ou tarz1da 
yetiştirilmiye başlannuştır, 

~~~~~_;s.~...-~~~~~~~~~~~~~~-=--..._~--~~~______./ I~ 

Dünyanın en büyük tenoru : 
/ 

s~ Biliyor musunuz? 
1 - ~ondradan Nevyorka 

ilk televizyon neşriyatı ne za
man yapıldı?. 

2 - Milanodaki meşhur 

La Skala operası ne zaman a
çıldı ve ilk olarak hangi eser 
temsil edildi?. 

3 - Ra.dyoda nutuk söyle
miş en yaşlı kral kimdir?. 

4 - Saksafon ismi nere
den geliyor?. 

5 - ' ' iki san'atta usta,. is-. 
bestekara verilmiş-

Cevapları 

1 - 1928 şubatında. 
2 - 3 Ağustos 1338 

oynanan eser " Yeniden tanınan 
Avrupa,, dır. 

3 - Geçen sene seksen yaşı
na basan İsveç kralı beşinci 

Gustaf. 
4 - Saksafon kelimesi bu 

a leti ica t eden Belçikalı beste
kar ve musiki aleti amili A· 
dolf Saksm isminden geliyor. 

5 - Rossiniye.' Eestekar ay· 
nı zamanda yemek işlerinden 
çok iyi anlardı. 

Georges 1 hil le 
Paris operası • yazdığı bir mektupta şunla!'J 
nın baş tenoru o· detrni~tir: "Burada herkes ) 
lan Gcroges Thill bir şeyden bah ediyor: FigarO· 
bugün dünyanın tarafta oynanan, wylenen. ı 
en büyük tenor- çalınan yalnız bır ı;ey 'ar: Fi' 
larından biri ~a· "Figaro., bu hafta. p:ı7.art 
yılır. Onun için şamı Stokholm, salı ::::.~amı d 
pazar akşamı ma operalarında tem -il cdılll1 

Yarşova radyo • radyolarla naklourımu<;tur:J 

sunda Yerdiğı --J d~ 
konser merakla 

1 f tansız radyosun 
• ... dinlenmiştir. . yeni bir eğ lence mert 

<,eorgc' Thıll ın geçenlerde Pan'- Poste Pıırislen (Ortn dalg• ~ 
1 :>pcrası.ncla ''T.oska.. temsil edilir· metre) istasyonu dinle:, icil ı~ 

1 

kcn mutemadıyen alkışlanması \'e yeni bir c>ğlencc mt'vzuu ıı.ı 
~irçok parçala~ı~ tek~a.r ettir~lme;i tur. "Cemiyet hnynlı" ismi '.c 
tıyatro \'e mu ıkı tarı hınde bır ha· bu ıırogrnmda spiker, dinle) ı 
disc olarak daima hatırlanacaktır. bir hikaye anlatıyor. BuncJ.'l, Jı 

Operalarda. tekrarlattırılan par· dilecek bir mesc>le vardır , c bl' 

-;alar daima meşhur olarak kalır. sele bugünkü eC'miyct hru atı 1 
.t\ Ie·ela, i:\fozartın "Figaro .. operası Iılkadardır. 

ilk defa olarak 1786 da Viyanada Spikerin sorduğu suaıc en 
temsil edilirken o kadar hcyccarı ve en doğru ccvab vcrtn blr1 

uyandırmr;tı ki birçok parçalar ıki lan ediliyor ve kendisin~ iyi tit 
veya iiç defa tekrar ettirilmiştir. kafat \'eriliyor. 
Operanın bir müddet sonra Prag· "Cemiyet hnyntı" n' t h ·.; 

daki temsiline Mozart da da,·et c· len vakit ynrım snattil' vCI 1 
dilmiş ve eserinin mu,·affakiyetinc larr (TUrkiyc saatile) nkı;:ırt 
bizzat ~hit olan bestekar c,·ine le 10.5 arasında yapııtnaktndır· 



Bo {S sporu bizde 
niçin geriledi 

Bu hafta yapılacak 
maçların progra n11 

~ ve hakemleri 
lcı' b"t" l ıporunun, u un ınem e-
1Pcr hnrckctlerinin on sonun• 
l'tr almış olmnsı, sporun bu 

.ql ıubesini lrnntrolsüz bırak
~ 01nıasmdan ileri gelmiştir. 
. liı !İmdiye lcndar yapılan or

1 
h tanbul }'ut hol Ajanhğınılan : 

L· !.939 cumartesi yapılacak maçlat 
r.\l~S ll\1 STADI : 

1 

Süleymaniye, Şişli • Hiliı.l, l\:urtu· 
luş rnuhtelitleri saat 15 hakem Hay 
ri Ragıp Candemir . 

~'Yonlarla ıne kimıe alal:adnr 
. f ve ne de ltimsc kenC:ini s.:ı-

•alahiyet addebliıtir. 
\ilt-ıınc gelen üç dört genci bir 

ta lorılamı§ bir b:ıhçe veya sn
'l ltıtıin ederek, bir kaç yüz de 

~ ~'.tırarak bir filme reklnm c-
troı (çeviren, hnzırlayt'I, ida· 

Yan hakemleri: Sami Açıkliney 

vı:> Arif Soydan . 
Ateşspor _ Vefa saat Hi,f5 hn · 

kem izzet M. Apak. 
Yun hakemleri: Zi)'a Ku~·umlu 

\'C Fikret Kayral. 
2.4-939 p&11\r )·aııılacak maı; lar 

l~ l·~Xl-:RR.\H('J<: STADI : 
HP,rlerbeyi · Kııdıkliyspor saat 13 

td~nJ 'b" ._. . ... l gı 1 ,gtr suru saçma t.:ı- '1nkem Refik Osman Top. ;r de kullanarak pnra ka::~n- Ynn hakrmlf>ri: Ziya Kuyumlıı 
a' çalışmıştır. \'e Fikret Kayral. 

0Ylccc memleketteki spor Be~·koz, Kurtulus - Toııkapı, Ar-
ııar 1'ıirl.iyr rsl i lıol:~ ~nmpi1101111 Srlıimi " · 

\o •ai de istismar edilmiş olu· na,·utköy muhtelilleri snat 14,45 
~;!. · B llr.ıki boks kendisini h k Ad Ak , ~ gün iş başrna gelirlerse, b ir şey n cm nnn ın. 

il, etmek isteyenlerin sporu bcce~m::dikleri halde o tur dukla - Attespor • Fenerbnhçe saat 16,30 

\r t~vazuun tii lcendisic'ir • rı sandalyeyi bırakmak iıtemez· hakem Tarık. 
~lıylc bu spor şubemiz en ı - T--------

1
-h----

~lrda bulunurken, 15 rıene· erİı te §İmdiye kadar boks ıpo· eğme n . San 
k~r> cerilemiı, gcriıcmi, bu runu yiirütmeğe kalkanların ço- Binicilik ek'bimize 
~ 11 hacı ge]mİ§lir. ğu bu düıünoelerin tesirinden 

~il Vaziyetin sebeplerini İnce- kurtulamadığındln , zavallı boks iltihak etmek üzere 
k Varacağımız netice ŞU ola· ta bu hale düştü. ilk vapurla hareket 
~: Boks şubesinde çalrıtan ve ça - edecek 
~ı tuhaf tahiatli insnnlar lışmak is teye n gençler var . Fakat Son dakikada kıymetli binlcıleri· 

. · Her şeyi koo.dilerinin bil- \ (Dı 1'amı t(J 1111ıctula) mizden teğmen lhsanın <la, birkaç 
l!ıı sannrl"1< b:ışknlarmı istih· Selami KORCAK gUn en·cl A vrupada bUyük bir se • 
~k tcnkid ederler. Ve bir (Türkiye eski boks şampiyonu) rahate çıkmış olan binicilik ekipi -

G 1 
1 ml7.e iştirak etmesine karar veril _ 

a a t a s a r a y 1 n m~~r ~"'"''" emir alon teğmen lh· 

m'ı 11/\ı ku .. meye ·ışt'ı rak'ı san ilk hareket edecek \'Upurla gi-dip nrkadaclarına iltihak edecek • 
tir. Teğmen lhııan 4. 'kiııillk ekipimi. 

"ı u" p 1 1 d zin ihtiyatı olduğu için beraberinde 
1\ reısı bir beyanat ver i al gölü rmiyecııktir. 

~ Galatasaray futbol takımı l 
lataı::aray klübü rei inin Anka· j ya oradaki yaptığı işlerin neticesini 

~ lti;ıini \C orada klübünün ı hiı!ft-.a eden bir beyanat 'ermi~tir. 
Uıneye ic:tiraki hu u unda Bu ,eı.;ile ile ezcümle demi.tir ki: 

1r yapmakta olduğunu yaz· " - Milli küme maçları müna· 

~tanbula donen Sedat Zi· sehetile ortaya çıkan hadiseden son 
t\ ra Be.,ikta~. \'efa ,.e bilahare Fener· 

l 
~Por klüplerinin ba~çe ~mi küme ma~ıa~ına i~tir~!~ 

f 
edınce l ,alatac;aray klubu, gaııp bır 

0shı" ne şekı'lde \'aziyete du~müştii. ::'\!illi kümedeki 
_.... J>cı:amı 10 ımcuı1a 

~·· olacak ? Galatasaray 

Dolma bahçe 
stadyomu 

lnşaatl yapacak ltalyan 
mimar dün geldi 

Ankara ve Manisndaki stadyomla l 
rı yapan ltnlyan mimar Viyettl Vi
yoli ltalradan gelmiş ve dün Vali 

1 
ve Belediye Rei~i Doktor Uıtfi Kır. 
darı 1.iyarct ederek görüşmliı,ıtür. 

.Mimar bugtin l:ı:mlre, oradan Mani· 
saya gidecek, gelf'cek hnı ta şelı ri • 
miıc dönerek yr.niden belediye ile 

"Uneş klübü oyun-~I Yarm Ankaraya gidiyar tPmasa geçecektir. 
;ı· arı derhal başka .. .. . . 1 ltalynn mimarın evvelcc> lstanl>Ul Ub Dun gece klup hınnsındn bır top· belediyesin<'! verdiği stadyom proje-

e girebilecekler lanlı yapan Galatasaray klübU ida- si üzerinde ycnibn§lan tndiUıt yapı. 
lllt ra, 20 (Hususi) - lstnn. re hl'ycıtl takımın r.umn gilnü An · ıacaktır. Mühendislerle sporcuların 
a hali faaliyette iken bir kı. karnya giderek oradaki milli küme bu husu"tn fikirleri alınacaktır. 
Por şubelerinin faaliyetini deplasman macını oynamasına ka - Slad~·om eski hassa ahırlarının 
etllliş olan Güneş klübünün rnr vermi§tir. Birinci nıaçı Ankn • olduğu sahada )apılacaktır. Yalnız 
Ubelerinc mensup azaları ragticünc ikincisini Demlrsporn knr· bu sahn kUi gelmediğinden nrkn 
lnda istişare heyeti müzn • §J yapacak olan Galatnsara)·ıı mu • tarafta gnıhnne nr~aııındnn \Jir kı· 

bulunmuş. bunların isti • vaffnkıyctler temenni edeıh:. sım i,timliık olunacaktır. 
1 

halinde bir müddete lnbi -o-- DUııilniildilğiine göı e, ııtllrlyomılr 
~ ıtın istediklcl'i ıcıube si. Galatasaray klübünün ruıboı ımhıısınaan manda ik i tanr 

11 ".abaknlnra iştirak edebi • f I d tenlıı kort\ı ve ıı.tletik milııahııkalaı 

J 
ı 

·f 
f 

1 

lstonbııl lik şampiyonu Brşiklaş lakmıı I'cra (Bryoğluspnr). takımı 

Bu pazar şeıref s'ltacdl an cdla frillUl®'Ul®ii m çOaır 

Pera Beşiktaş, 
karşılaşıyor 

• 
ı e 

Matbuat tak11111 da Beşiktaş tekaütlerile oynıyacak 
lzmirde deplasman maçlarından 

bir ürprizle a\'det eden ı-iyah·be· 

yazlılar, bu hafta gelecek milli kil 
me müsabakalarına bir hazırlık ol· 
•nak üzere pazar sabahı Şeref ta· 

iıncla gayri foderclerin en ku\\ etlı 
takımlarından biri olan Beyoğlu 

,par (Pera) ile hu..,u-;i bir maç yap· 

rnağa karar \ ermi§ler. bu hu u la 
laz ım gelen te~ebhii atı da bitir 

mi.Jerdir. 

Bayram tumu,·a ı miina ebclİ\l! 
Be;:ikta~ı 4·2 mağlup eden Pcralıla
rın .• a~h; I lakkı . antrror Sabri. 
\C sağ haf Hıfat gihi iyah·bcyazı 

hakiki mU\·affakiyetlere cri~tircn c· 

lemanlarla tak\'i'yeli rakipleri kar· d.1 -:imdi) c kadar sahalarımıza bir 
şısmda ne netice alacakları cidden e i, ~m ali gclmiyen Hefik o~.,,an· 
entcre::.an bir mahiyet arzetmckte· la, Balıl~cı namile maruf olan Tev· 
dir. fik duracak. llaf hattında Şahap. 

•v • 1 Cm it, Bahaeddin, fon ette ise Ru5 
Dıger taraftan hır ay e\'\el Pera . k . 1 d. Abd' p te "b' 

v 1 ~ I h . . . G tu • .,u ru, !. ıp, ı, er ,, gı ı 
) a 4· l mag up o an se rımızın ..ıa .. 

·ı k d · d T'. bırın~ı af un urlar ver alacakiar-
zctecı er ta ·ımı a, zamanın a ur 

1 
• 

k' · 1 l' d b ır. ıycnın a" o~:uncu arını .~ lın le b~- Bütlin bunlardan ba ka matbuat 
hınduran Bcsıktaş tckaut erı e ır 1 k 1.1 • l'k 

~ ta ~ımı rnc tep ı er ara ın..Ja ı · maç 
mü abaka yapacaktır. Bu mü aba lan müna ebetile ,·eni bir da\ et kar 
ka) a bizi rnkiler nasıl hazırl~nı) o~· 1 ında kalmıı:;larcİır. Buna naaıran 
!ar a Bc5ikta'.:'lılar da cllcrındekı ı ·h . 1· n nllı3\limleri de gazetccı· 

. l' J l'k \' C rın iZi • 
unı;urbra göre bır hayı tc l ı c ı 1• 1 b' .. ı:..,baka Y"'pmak ic:tcmek 

d 1 
.. .. T" 1 . er c ır mu .. . .,. 

göz~iküyorla:: Kale e lutu~ ur" tedirler. Fakat matbuatçılarm bu 
ycnın tanıdıgı mc-;hu: ka~ecı ~~~man hafta B ikta.a karı;ı olan oyunları 
\C yedek olarak da . adrı, mudafaa bu maçın bu hafta oynanma ına 

------------------------------------- im k <l n \ermemektedir. 

-----·· ·-· F 1111 ....... ·--•-HFMHJHllllFIHllFlll_Nll_,,., ........ "'"'"'I 

Güneşli oyuncular 
Bu hafta Ankaradaki maçlarda 

Galatasara yda oynıyacaklar 
, :mil ı;a (;iin r k liibii l'utbıı ldil erin d<'n Faruk, Murat, \'u,,uf, 

il ~t:~~~~~:.~~~:~~·~:~~~;:~~~~~~;:f ~~f :~~;:~.I:!~,;~;,~~~ '1
1 

lr.cekl t:rdlr. <1alat ıısn rny tin hu l.arııriJıuı lstirııdc ctnıoktedlr. 
.., ..... ......- ..,. """'*'_....... ...... ,. ı ı ıum ııruım 

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

1 Nisan Cumartesi 
günü 

Galatasarayh lar 
toplanıyor 

Eski gayn 
federeler 

Gene kendi aralarmda 
maç yapacaklar 

rt•ıkrl' 'c frılere olmıynn kliiplc

rln lıirlC'şınesl, bl11.:ol;: fııtbolculan 

nı;ıldn hırn),nınk urc-ti;\ le spor ynp. 
mal.tan mahrum etmesi mahzurlu 
ı;ürillcliiğiindcn, l'Ski gnyrl federe 
) ani aknlli~ et 1.liipleri takıınlıırmın 
cskio;i gibi ı,erıcli nralanncla mn9 
ynııwnsı murnfık gürülmüstür. 

l) ~ınc karar vermistir. ev cala e toplantısı 1 için sahalar bulunacaktır. C:nzhıınr 
1' taraftan klüpler kendi- Gnlnta'iııra~· ldiihii rl~ a!or. tlndı•n ı hımRmrn kalktıktan sonra stadyo 
t 

Yirmi ırün evvel ekseriyet ol· 
shine veya spor şubele. l Nisan cumartecıi ı;UnU klübU • mn bisiklet ve at ko .. uları ic;in dr 

t madığı için tehir edilen Galataaa • . a.tn faaliyetine ancak u. mUzün ıcvknlıide kongresi yapıln • kısımlar ilave olunacaktır. 
fit heyetlerinin ekseriyet re. 1 cnktır. Diğer taraftan beden l11rbiycsl ray fevkalade konırreıi bir niıan 

'lrar verebileceklerdir. Be Niznmnıımemlzln 17 nci maddesi ,.ene! dlrektörlUğUnden beledf~ey<' cumartesi ıünü ıaat iki buçukta 
l'bıycı i müdürlüğü bu ka • mucibince kongreye i§tinık edecek ;elen bir ter.kered bütçenin bnu 1 toplımacaktrr. Konırenin çok ha-
~ IUzuın görürf!e davet etti. nznlarımızın son sene ~nrfındaki n • vergiln çıkarıldıktan sonra geri ka raretli ve münakaıalı olacağı ida· 

ı 1 klUp umumi heyet.inde i • idatlarmı ödemiş olmnlnn icnp et • lan kısmından 'Ur.de iki nlBbetlnde re heyetinin iıtifa edeceği nizam· 
~e.ra rnUuıkercyc vıızettire. tiğinden aznmızın kongre saatinden 1 bir tahsiıııatın ~yrılması bildlrilml~· nameıicıin deiiteceği ve 1<>n milli 

, tır. Feshedilmiş klübiln i- cwvcl klüp kiıtiblnc mUracaatla hu tir. küme maçları dolllyııiyle hadis o . 

1 
" muattal kalmış spor eş.

1 
rnuumC1leyi )apmaları, aksi takdirdr Vilayet bUtc;e.sindfın on bin lira lan vaziyetin münakaıa mevzuu I 

~dl':ı •terbiyesi teşkilatına kongreye İ§tirak edemiycceklrri tcb a~ rılmıştı r. Bu para ıııpor i~lt'Jrinc 
1 
olacağ ı alakadarlar ımuında isur· 

a.1 edecektir. - ~ - llğ olunur, harcanacaktıı·. la söylena'M'ktedir. Matbua? talmnı Beykoz miilc 7urillerilt! yaptiğı mliÇlmt rovel 



Birkaç saf ırla 
* Okuyu<'ularımız, gazetemizde 

:Jerin bir zevkle takip E'tliklcri "Ö
ıilmU Haber \·eren makine" romanı. 
nı henüz unutmamışlardır. Bu eser 
bizde olduğu kadar Frans:ıda dn pPk 
c;:oic beğenilmiştir. Bu mu\•affnkı -
yeli gören bir Fransız stüdyosu bu 
güzel eseri filme almnğa karar ver. 
miştir. Ölümü haber veren makine 
filmi meşhur rejisör Rişar Potiyc>r
in idaresi altında çevrilecektir. !<~il

min ismi birçok münakaşalardan 

1onrn "Dünya yıkılıyor" olarak SE'

·ilmlşlir. Filmin dış manzarnlarl. 
1 nm alınmasına on beş nisanda baş
lan;lcaktır. 

* Annabclla "Madam seyahat <'

diyor., isminde yeni bir film çcvi -
rccektir. Annnbella bu filmde Alp 
dağları lizerindc lıil' otelin sahibi, 
alırısı ve oda hizmetçisi olan kadın 
rolünü oymyacaktır. Yıldızın bu 
filmde erkek arkadaşı Robcr Yung- . 
dur. 

* .Margarct Mi~el'in "Rüzgıir al- ; 
dı götürdü" isimli meşhur romanı 

fılme alınmak üzeredir. Viklor Fle. 
ming bu filmde rejisörlük yapacak, 
Klark Gabl baş erkek rolUnü oynı
yacaktır. 

* Janet Makdonald son çevirdiı;;ri 

"Paskalya gecesi" filmindeki rolünü 
muvaffakıyetle yapabilmek için bir_ 
çok dC'falar hindi yemek mecburi -
yetinde kalnH§trr. Bu filmin çcv -
rilmcsi mUddctincc yıldız hindi eti 
yemekten o kadar bıkmışllr ki, ah
çıya bu sene mutfağına. kat'iyyen 
hindi sokmamasını tenbih etmiştir. 1 

Holivudda, figüranlar arasında, tahmin edildiği kadar fazla güzel kız j 
yoktur. Klark Gabi, bu dilberleri güçlükle etrafına toplayabilmişti_~J 

l-...-~---------- _____ ..__... .. ~~~~~. =:::::::::::::::::::::::::::::::..~~~~~~~~~~~~~ 

Holivut nankör bir payıtabt, 
sinema nankör bir meslektir! 

kendilerine tapınılan Vaktiyle 
kapılarında ekmek parası 

yıldızlar, şimdi stüdyo 
bekleşiyorla r • • 

ıçın 

/ 

!{orin Lüsrr ı·r ]an • Jliycr • 011011, "Asl:cr karağı filtı1İ11 ı~ 

Korin Lüşer 
film çevirdi 

f·ı . . k .. nradı!tl 
iki • 

yenı 

1 
Fransız sahne vazılarının C'n 
kudrctlilcrinden sayılan Le
onid 1.Iogi'nin çE1virttiği "As
ker kaçağı,. filminden, daha 

film hazırlanırken, bahsetmiştik. Ay 
ni rejisörün "Katıya,. , "Nnpolıde 

öpücükler ateş gibi yakar,, ve ''Aşk 
~ü varilcri,., ,film}c~ini ı;cvir~mlş ol
ması, kudretli )lis ve hayal mevzu-

ı m çcvırır ·en guneş 11 
halde Leonid Mogi bu filı:ndc &'"' 
ten kaçmış, sisli ve kapanık sc!ll 
rı aramıştır. Çünkü Asker };~ 

rı . 
filminin hemen büttin sahne t ' 
il havalar içerisinde, çaiı!Jlt'~ııtl 
ormanlar arasında geçer. Jt 
film tekniği bakımından ne & . 

zor olduğunu ancak bu işten il'~~ 
yanlar bilir. Çünkü film çr\·rı tıı • 

sisin her noktada ayni knlınUIC 1,'li. 
, nun en iyi dC'lilidir. ması şarttır. Halbuki tabinttıı Jt 

Asker kaçağı !ilmi valan, anne bir sis çok nadirdir. ÇünkU llf~ 

!arı seçmekte ve bu mevzuları en 
iyi ş-::kilde canlandırmakta olduğu-

Dün nasılılılar, bıtgi111 ne lıaldc bu lımuyorlar: Soldan itibaren Fransi, Flora Finş !\fara 

Gördül\i insanların simasmı kolay 
kolay unutmıyan birisi, az bir para 
mukabilinde ufak bir iş bulmak e _ 
meliyle stüdyo kapılarında bekliyen 
kalabahğm arasına karışsa çok me 
raklı ve alaka uyandıran simalarla 
karşılaşatilir. Fakat bu karşılaşma 
insana neşe veren bir tesadüf ol -
nıaz, çünkü burada bekliyen genç 
ve ihtiyar binlerce .çehrenin hemen 
hepsinde, açlığın, hastalığın, ıstıra
brn ve Umitsizliğin izleri vardır. Fa
kat insan burada hazan eski yıldız. 
lara da rıısgelir. 1ştc o vakit bu kar 
şılaşmn sahnesi çok feci bir hal a. 
Iır. Vaktile tanınmış, meşhur olmuş 
bir inStıllrn bugün bir ekmek paras· 
bulmak fçln stüdyo kapılanndr 

sürtmesi insana çok dokunur. 

masını bekler durur. Çilnkü zavallı
nın ynşıyabilmesi ancak figüranlık 
yapmasile mümkündür. Evinin kar
şısında kocaman bir stüdyo binası 

vardır. Eski yıldız, bu binayı kendi. 
sini ziyaret eden herkese gösterir 
ve acı acı gülerc!: "kumpanya bu. 
rasını bana çevirttiği filmlerden ka
zandığı parayla yaptı., der. 

Klara Kembal Yung da 1912 ile 
1922 arasında çok meşhur olan ve 
dünyanın parasını kazanan bir yıl
dızdır. Klara tıpkı ağustos böceği 

gibi eline geçen bu azim serveti 
yok etti. Yaşlandığı vakit sinema -

Her §Cye merak eden Amerikalı 
!ar, bir sinema mecmuası vasıtasilc 
eski yıldızlarm ne yaptıklarına da
ir bir anket a~mışlardır. Bu anket 
neticC'sinde eski yıldızlardan hiçbi- t 
rlsinin, vaktiyle sürdükleri muhtc_ 
şem hayatı yaşamadıkları anlaşıl • 
mıştır. Bunların ekserisi mütevazı 

bir hayat lçersinde sıkrntıyla yaı;::ı

maktadırlar. 

lıı.r kendisinden yUz ı:evirmeğc baş. Bushman yirmi beş sene Cv\·el ses. 
!adılar; mevkiini muhafaza için bü. siz sinemanın Robcr Tayloru sayı
tün çabalamaları boşa gitti. Fakat Jırdı. Birkaç sene sonra söhretini 
iradeli bir kadın olan Klara yılma- kaybetti. Ve bu sahneden uzaklaş
dı. Hissi filmlerde muvaffak olama- ma, garib bir vaka yUzünden oldu; 
yınca Kovboy filmleri c;:cvirmeğ<' kansı kendisinden ayrılmak için 
kalktı. Bu işte oldukça muvaffak mahkemeye müracaat etti. Muhn -
oldu. O bugün eski parlaklığını mu- keme safhaları gazetelerde merak. 
hafaza etmiyor, fakat hulô. kovl>oy la okundu, o vakit sanatkarın bir. 
filmlerinde olsun rol alabiliyor, bu kaç çocuk babası oiduğu meydana 
sayede çok sevdiği sinemadan ny • <;ıktı. Kadınlar çoluk ~ocuk sahibi 
rılmış değildir. bir adamın genç aşık rolleri oyna

Moris Kostcllodan sonra onun 1 m:ı.smı hoş görmediler: Morisin filrl" 
verine gcr,ip aşık rollerinde büyük lerine gitmez oldular. O ~'l 1<~~ Mo 
bir muYaffıduyet kazanan Fransi (Devamı 14 uncıule 1 

MesC'lıl, bundan otuz sene evvel 
Rudolf Valcntino kadar şöhreti o -
lan, sinemaya giden bütün kadınla
rın çıldınrcasma sevdikleri mC'şhur . 
Moris Kostcllo sessiz sinema devri. 
nin bu unutulmaz kahramanı bu. 
gün 61 yaşında olarak Holivutta or
ta ha1ll bir apartımanrn btr daire
sinde oturuyor. Zavallı ihtiyar sa 
bahtan alı::ısama kadar telefon bn 
şıntlan tı)'Ttlmu:, bir stüdyodan u • 
fnk bir figliranlık rolü için çağrıl - l{drin T.iişer ı~c ıYik rolfltin ifiifji;tt 

sevgisi, aşk ve ihtiras gibi insan rUzgar sis yığınlarını bir tıı 
kalbini ayrı ayn zorhyan başka öbür tarafa götürmeğe küfi 11 
başka noktalara ;;evirmek istiyen Bu tabiat muhalefeti yUzundC 
hislerin mlicadelcsini gayet kuvvet- jisör sun'i sis yapmağa rnccb'1r. 
li ifade etmesi bakımından çok kuv- muştur. Bunun için filmin çc~·~ 
vctli bir eserdir. Filmin baş rollerini sahada, yani 150 kilomC'ı.retil' c 
oymyanJan Piyer Omon ve Korin 
Lüşcr bu çok yorucu vazifelerin· al
tından ı:ıuvaffakıyetl<' kalkmışlar

Jır. Fakat filmin bütün meziyetleri 
yalnız bundan ibaret dcğidir. Film 
ayni zamanda muhteşem bir dekor 
filmidir. Bilhassa muhtelif manza
ralarile tabiat bu muhttışem dekor 
da en büyük payı alır. Halbuki sesli 

uzunluk içerisinde beş kiloı:nctr 
sıla ile geniş ateşler yakılıll1~' t 
ate§lerin üzeri ıslak saman ı:c J 
milştür. Her ateş bn§mda bır of 

bC'kletilmiş, ateş yanan yerleri 
· cdı sında tf'lefon tertibatı tesıs rcı 

bu suretle atE>şin istenilen ae 1 

yanması ve sisin istenılcn knll
11 

kalması temin olunmu5tur. 

filmin taammümünden sonra tabiat * * ' 
dekoru dah:ı ziyade ikinci plfına hı- 2 AmC'rikalıların çol; 
rakılmış, filmin ehemmiyeti konuıı· hur bir zabıtn. 1

\ 

mnlar üzerinde toplanmıştır. "As- ,·ardır: ''Müvev.ıl r 
ker kaçağı,, muhavereler ~mdar dC'· ı yı iki defa çaiariııt·" 
kora kıymet vermiş ve film çevri- roman Amcrikada bü~ iık r' 
lirken bu uğurda hiç bir fcdakfırhk-, ka1.nnm1ş, kısa bir zaman fc~ il 
tan çekinilmemiştir. Bir defn bu dünyanın birçok dillerine çc\ ~I\ 
filmin açıkta çekilen sahneleri, di- müellifi Ceymis Kayin'e 5 fl'lıııı • 
ğPr filmlerin icap ettirdiği ışık şart- yaklaşan bir servet kazandır 

11
, 

!arından bambaşk \ ş:ırllar içerisin- Fransız avukatlarınd~ ~~de) 
de çcnilmiştir. Bütün rC'jisörlcr (Devamı 14 unczl 



- ı~, et, ı;ok b~nzln ynkıyor. ı~alrnt buna mukabil su sarfi~·atı 

b.. Bir ayılır rndyıı.töre su koymadım. 
- Fransız karikatürü -

Tercnh 

Aşnk 
Delikanlı tehditkar bir tavırla: 
- Kızınızı, dedi, bana vermezse. 

niz ... 
Sözünü tamamlamadı. Muhatabı , 

omuz silkti: · • 
- Aşıkların klasik tehdidi: Ken

dinizi pencereden atacaksınız değil 

mi? 
- Hayır. Sizi pencereden aşağı 

atacağım ! 

Muayene 
Hali vakti yerindedir, fakat para 

ı:arfctmekten pek hoşlanmaz. Ge -
çcn gün sinemada tanıdıklarından 

bir doktorla tesadüfen koltuk kom. 
şusu olunca antraktta: 

- Doktor, dedi, midemden rahat. 
sızlık hissediyorum.. N o yapayım 

dersiniz? 
Doktor, onun vizite parası ver • 

memek için böyle yal>tığını anla -
mıştı. GülümsC'di: 

- Yapmasana çocuğum, kedinin Kansı ölmüş, bir ay sonra baldı. 
h. - Peki bayan. Soyununuz, mua-
"'Yrug~ unu neden "<'kivorsun? ı zıyla evlenmişti. Arkadaşlan ayıp -

" J 1 yene edip söyliyeyim ! 
- Ben çekmiyorum anne! !adılar. O: 

- Bari yalan söyleme. gözle - - Bunda §aşılacak ne var? de- o a r g n n D 1 k 
l'iııılc gdrdüm. 1 di. Kaynanama alışmıştım. Yeni bir - Melımetıe eskiden aranızda 

- Ben çekmiyorum ki anneci _ kaynana sahibi olmaktansa ölen ka
tbn. Ben kuyruğunu tutuyorum, ı nmm kardcşile evlenip ayni kay -
\eQ.i çekiyor. nanayla kalmayı tercih ettim. 

ı..'- !>arasını sakladığı yeri bllmiyo rum ama radyosunun ncrf"dr. olılu

''llltı siiyllyf'bllirlm. - Fransız karikatUrU -

IFo"oğ ıraff 
~lifus dairesinde memur müra -

lçi bayana sordu: 

Oduın 
- Havalar çok güzel gidiyor. Yaz 

geldi demektir. 
- Öyle söyleme "Mar- kapıdan 

su sızmazdı. Neden darıldınız? 
- Ayni kızla cvlenmeğe talih oL 

musluk. Ben eski arkadaşlığımızı 

düşüncr<'k kızı bıraktım. O evlendi 
ve şimdi beni affetmek istemiyor. 

Talep 
Kadın somurttu: 
- Sen beni artık sevmiyorsun. 
- Buna nereden hükmettin? 
- Altı ay ayni elbiseyi giyen bir 

kadın hiçbir zaman sevilmez de! 

Sebebi vardı 
Kadın içini çekti: 
- Nişanlı olduğumuz zamanlar 

bize geloiltçe e:llerimi ellerinin içi· 
ne alır, gidi·· cnıe kadar Ö)Je tu
tardın. 

Erkek güldü: 
- Gayet tabii', o zaman piya

non vardı. 

~-...... ·.;~--
.. w 

...._ !'\üfus cüzdanınızı niçin dcğiş
~ek istiyorsunuz bayan? Değişti 
~ Pek çok olmamış. 

biiklınr, kazma kürek yaktırır,, t 
derler. 

~ ...._ Cüzdandaki fotoğrafa baksam. 
efendim ... Fotoğraftaki şapka _ 

1\ ll'lodası geçeli altı ay oluyor! 

1aııgnanz fıkrası 

- O cihetten korkum yok. Çün. 
kü biz onları şubatta yaktık! 

vanan 
Karısına söylendi: 
- Yalan söylliyorsun; yalan ... 

~ahkcmede, hakim maznuna: 

~ Sir treni yoldan çıkarmakla 
ııunsunuz. Ne dersiniz? 

Yalan söylemek sende artık tablatr Mahk8i. (hapl~han~ J:ardlyanı· 
saniye oldu. O kadır ki kazara na) - Kaşığımı bulamadım genel 

Ataznun itiraf C'tli: 
...._ ~VC't efendim. Bu işi yaptım. 

l ...._ Müdafnanız için ne söyliyecek
~? 

doğru söylediğin zamanlar kızan -
yorsun! 

ÇDırkln 
İki kadın arasrnda: 
- Buraya gelirken bir gilzcllik 

~ 1':aynanam bu trendeydi efen- enstitüsüne uğradım. 
- Kapalıydı değil mi? 

- Okımoblll ha<'ze ı;elmlşler. 

- l'ckl, Maslak yoluna gitsin! er; orada bir hendekte •.• 

Bir ömür böyle g<'~tl! 

- Fransız karikatürü -

K©prüaDtanda 
- Hey gidi günler hey! Bir za

manlar benim ide iyi günlerim ol
du. Havalar soğumağa başladı mı 
ateşin ba§ından ayrılmazdım. 

- Evin barkın mı vardı? 
- Yoktu ama, kebap kestane 

satardım. 

SakaDDI 
tallt;tbe 

- Tapuda bir işim vardı. Bir ' 
türlü çıkmak bilmiyordu. Senin 
eski mektep arkadaş~arından birilc 
tanıştım .. Ahpabm c.:oı:ğumu öğ· 

renince i;i:r:i iki günde yapıverdi. ' 
- Kim bu zat!. 
- Raif isimli biri. 
- Hatır?ay<ımad!m .• 
- Kısa boylu, siyah sakallı bi- • 

ri .. 
- Yanlışlık olacak.. Bizim mek-. 

tepte sakallı talebe yoktu!. 

E~J;i 7.aman luyareflt-rfne ya,·a5 ~n\'&ş f<'kratı..dönt-n ka<lrn moıla!öt bu se•t ae, vahı lsJa ....... elekll 

cllıh.eyi kad etml~tir. Bu elbise 15 metre kunıaljtan ~ılunaktadır. 

İngiliz 1<ralı Tc Frınİıuı l't>t.ln1tılıııru T.onılra ~·,rn~· opern!lmcTnld gela ftrnstnn<le. (Soldan !'ala) Dük 
of GlOflt<'r, nlde krall!:e Meri, ~I. Lı-hrun, J\ raH<-<' J:lizabC't, Kral \'I n<·ı C:or<', .'.\im. I.cbrun. 

r 

Mükemmel kadın 

nasıl yetişir 
....... 

"l\lükcmmel kadın,, asırlardanberi ge
rek erkeklerin, gerek kadınların tahayyül 
ettikleri bir idealdir. Şairler bunlardan 
bahsetmiş, romancılar onun hakkında ro
manlar yazını~. bestekarlar şarkılar beste
lemiştir. 

Bugün Amerikadaki bir "muvaffakiyet 
mektebi,. dünyaya mükemmel kadın yeti§
tirmek için dersler açtığını ilan etmekte
dir. Çehre, ve vücut itibarile miikemmel 
kadın tc~kil etmek için açılan bu derslerde 
hayli zor vazife vardır. Bunlardan bili re
simde iörülüyor. 

... 
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rtistler gene ölüm 
tehdidi altında ! 

Vircinya Fild, Haydutlardan korktuğu için Holivuda 
gideıniyordu; o, bugün korktuğuna uğramış bulunuyor 
liolivuttaki artistlerden biri g~- se haber vermemesi için imzasız miştir. 
~ ıneçhul haydutlar tarafından se haber vermemesi için tehdide Vircinya, bulunduğu bir beya
<ıluınıe tehdit edilmiştir. rağmen, karakolu hadiseden ha natta, Holivuddaki stüdyo ile olan 

Vircinya Fild ismindeki bu in
l:İliz artisti içın korktğu başına 
t:cldi deniyor. Zira Vircinya bun-
' tıan iki sene evveline ka.dar Lond-
tada çalışıyordu ve Holivud stüd
Yolarından bir çok davetler ald ~ı 
halde İngilterede kalmayı tercih e- j 
diyor.du. 

:Sir gün kendisine: 

1 - Holivuda niçin gitmek iste 
-tıiyorsunuz? diye sorukluğu za
l?ı;ın: 

- Amerik:ının haydutlanndan 
korkuyorum, diye cevap vermişti. 

Bunu o zaman artistin şaka o 
1ara: söylediği zannediliyordu. Ni 
lı;ıyet Holivuda gitmiye karar 
\·erdigi zaman da: 

- Mis FiLd, artık haydutlardan 
korkmuyor, diye şaka etmişlerdi. 

Fakat bugün zavallı artist haki
katen korktuğu şeye uğramıştır: 

Bir gün, evinde yalnızken tele
~on çalıyor .. Açıyor. Tanımadığı 
«alın bir erkek sesi ona: 

- Mis Vircinya Fild siz misi-
iliz? diye soruyor. 

Artist: 

berdar ediyor. mukavelesi biter bitmez, derhal 
Bugüne kadar, haydut bulun - Ingiltereye döneceğini ve bir daha 

muş değildir ve artistin .de baş·na Ja Amerikaya gitmiyeceğini söy
çok şükür henüz bir kaza gelme- !emiştir. 

- Evet, benim, .diyor. t 
'I'elcfondaki sez: l 
- Bana on bin dolar lazım, di

Y~r. Bu parayı yarın sabah evini
tın önünde duracak olan açık oto
ltıobılin içine, pencereden atacak
tınız. Aksi takdirde kendinizi öl
llıüş bilin.. Polise haber vermiye 
~lkacak olursanız gene hayatınız 
tehlikededir. 

Artist bu tchdi.di evvela şaka 
~annediyor ve hiç aldırmıyor. hat 1 
ta, bundan tanıdıklarına bile balı 

'ctıniyor • 

:Fakat, ertesi gün, tesadüfen 
Pencerenin önünde iken, eve doğ
tı: bir otomobilin geldiğini görü
~or. 'Ustü açık olan bu otomobil 
t~ onun bulunduğu oc.lanm pen
tcresinin altında .duruyr. 

... 
?:cvyork '~ergi tndekl ...,ııor cıaral,nda clikilccck olnn hu Jıer:•cllcr 

Amerikan güzelleri j,,mini la::ımaktadır '"'• .... .-rgi ") nrınhi <liln~·n,, hak
kındıı bir fikir H:mıek gaye...,ile tertib cclildiğinc göre, yarının gen!;! 
kızını tem!lll (,'tmeldcdir. 

11eykel alçıdandır 'c 3 metre boyundadır. 

\' AZ~ N : L. Buse :ı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Aldatılan bir koca, evvelce verdiği ağırlık 
verilmezse intikam alır 

1 

gerı 

. ..__...~ .. .._...,...._ -
l\Jelunezya yerlileri sımi sii;le;den zi;•ncle böyle hakiki ı•e tabii insatı uzıwlamıdan sıisler taşırlar. Bunlar 
lilmiiş sevgililcri11 kıtrıılulmuş t e kokıılarla kokıtlandırı/mış elleri, ayakları tıtya kof ataslorıdır.,, 

Sonra gelini satın almak için , -c· 

rilcn ağırlığı da yalnız güvey tek 

başına vermez, güveyin bütün er

kek akrabası bu ağırlığı el birliği

lc toplayıp verirler!. 

Onun iı:indir ki damat öldüf:rü za· 

man kalan dul karısında önce en 

yakın erkek akrabası olan erkek 

kardc~inin. ondan sonra da sırasile 
bülün erkek akrahasmm hakkı o· 
lur! 

Mclanezya kabileleri arasınrfa 

C\"lemnelerin böyle gürültülü patı~ 

l' 
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dılı olmasına rağmen izdivaç öyle ,.---""" 
pek sıkı bir bağ değildir. Hararetli 

tabiatte olan Melanczyalı için ev· 
lenmenin dişilik erkeklik hayatı i
çin bir son olmasına imkan da o
lamazdı .• 'itekim Melanezyalılar 

arzu ettikleri zaman izdivaç bağın1 
kolayca çözüverirler. Ekseriya da 
buna ba)rnrurlar. 

Melfınczyalı bir erkek artık kan· 
sından bıktı mı. veyahut yeni bir 
kan almak istediği zaman kansını 
gayet sade ye tabii bir surette ana-

l I cı!aıı ; :ı yeni Ginesi nele ayni olaıı 
kocalarına hep birden matem tutan 

üç ortaklar. 

sının baba~ınm cYine yollayıverir!. 

Buna mukabil kadın da kocasına 

artık tahammül edemiyorsa \'eya· 

hut ki bir aşık edinmişse o da ko

casını ayni suretle derhal de[edive
rir I 

Bununla beraber bu bir taraflı 
boşanmalar hemen hiçbir zaman 
tatlı bitmez. Melanezya kabileleri 
arasında bu yüzden cinayetler, kav· 

aalar, muharebeler olur. Kapı dı~a· 
n edilen tarafın kabilesi bunu ken

dilerine hakaret ı:ayar ve kabileler 
müthiş bir intikamla biribirlerinc 

girerler. Hem yalnız karısını veya· 
kocasını kapı dışarı edenin bndisi 

ceza görmez. bütün aile i ve men· 
sup oldukları (klan) lar da bundan 
mesul tutulur. 

Yani, ı.telanezyada da henüz 
.(cscoganie) dediğimiz ve en iptidai 

şekilde izdivaç adeti bulunmasına 

rağmen karı koca \·e fi~ık denilen 

ebedf rneşum müsellet, ayni t:lasik 
hikaye ini muhafaza eder. 

( 

Ekseriya aldatılmış koca, kansı~ 
nın a.~ıkını Oldürür! 

l !Kızıı ~öage HABER' iN RESiMLi ZABITA R O M A N 1 · 1291 
Yalnız, bereket versin. Melanczy:ıı. 

insanları arasında bu klasik faciıı· 

nın bir sulh şekli var ki o, çok za
man, cinayetlerin <'nüne g~-

Vircinya Fild 

~_) . 
t 1rcinya şakanın bu dereceye 
ota da ~ b 
tı r vardırılamxyacagını ve u-
uıı hakiki bir teh:lit olduğunu an
Yo:-, Fakat parayı hazırlamış dc
ld" ır. Ne yapacağını şaşırıyor . 
Eıde gene yalnızdır. O odadan, 

t o.-:=cıya gidip geliyor. Sonra tek· 
d~ Pencereden bakıyor. Otomobil
~ •tiyarı bir adam vardır. Artistin 
t c .iisine baktığını görüyor. Bi-
~ daha durup bekliyor. 

d t-'akc:t v:rcinyanın parayı atma-
• 't.l'lı gv. ~nce otomobili sürüp gi-
1}'or, 

"ı'Ş~tli art:stin hayatı tehlikede 
ldir?. Ker,,jiri böyle düşünüyor 

d •. hal telefona sarılarak poli-

8 Jll K E INA IJl 
KJL4 vvzı.v 

<il.IMV- Bf"'' 
llL41( .. LJIN · 
OlllMll&. 

-
8ANl!f Kil T'i 8d~ 
İSTiXllJllE"r VE~ 
Mt:Dnvi~ .Mı.S 
P4l/Vlc R O/?
MA111ı!V l~İ 
A.M..ıı "'~ 
~E"sı'- •· 

8v GvN cPN 
YOl ALDll< MıS. 
,t/Z So/./~4 C~· 
M.Q Nı>I DF~ıAJ 
l.o:tEJ?/l'IE 
'l/fl/:?11•~ 
t::ı~. __,,,,.--. 

' 

• -yor. 

Aldatılmı~ bir kocanın kin ve in· 

tikarnını susutrabilen bu harikU1l 
de usul nedir, bilir misiniz -

Şu: Karısı tarafından aldatılmıs 

olan koca, karısının aileiin&n. ·'""" 

velce kızı aım~ iı:in yerdiği ağır
lığı geri ister. \'erdiler mi, ne ~rn. 
Koca yatışır!.. 

Bu verilmezse o vakit koca inti

kamını kanla alır! 

Bayningerlcrde ise bu i$ çok da
ha garip, fakat hiç olmazsa cina
yetsiz, bir ne\i sembolik ~kilde hal 
!ediliyor: Bunlar arasında bir ko· 
ca veni bir !şık edinen kan ı tara
fından kapı dı~an edildi mi? Eğer 
koca da. aşık da ayni köyde oturan 
baska klanlardan iseler, her iki 
ta(.ıfça köyde hatırı sayılan bir ih· 
tivar araya giriyor. Her iki klanı 
t~p\uyor, ceza olarak her i,ki tara· 
ra da bir had tayin edi~'Or. 

Ondan sonra iki tarafın mensup
tan biribirlerine ceza tokatlarını 
yapı~tmyorlar, bu suretle &ieşili
yort,. 

(Dnamı nr) 



HABER'İN TARiHİ ROMANI: 

u hô.disegi kö/,iinden 
l ~ zımdı. Bunun icin de , 

ölmeli 

M lYI &=on ttn n 

bitirmek 
f(1n1/, ve 
idiler 

1 
Diploma almak için mo a 

icat etmek laz m 

Kara oğlan 
..... Aman h ı, nım, nfkndnr ııaf sıni onun kılıcından ölüm tcıi doke-
1 ı uı. Elb"ttc buıadnki mnk - rek kurtannıştı. 

~ 

Jndı izamımrz ruhlarına yemin ede- S:ınırrnısınız ki ~Ulrymnn o;uı'arı 

ş \k tlul ırımın ikbalini yere Niha:.et Kmığı öldürmek bir me-

H pınlz a n a'\n irer mavi bon. 
r ık "C'rcn bu a ıft , aranızda bir 
g ıül anılı ı teminine çalıştı ve 
muvaffak da oldu. t le şevketlü kar 
d s·n Ert.u~rul ve 8ungur ... 

Mun:id ço'c g z l diı ünüyordu. 
Hakikaten hiidisc böyle olmak gc _ 
rektı. 

- Peki, hundcın ne çıkacn.k.? 
- A:'ıTtlacaksınız, dağılacaksınız 

\<' bu lain aizdı>n soğuttuğu halkı 
b ... ·ına topla;ıp n;Tı bir hükümran
lık :rnpacnk. 

- DcTQC'k Kınık buna fılellir eli-
\Orliun. 

- ElbcttC' haknnrm. 
- Ne mukabili Mürşid? 
- Mücevhcrnt, nkçe mukabili 

olsa grrck lıako.nım \'C bt>lki dP Ka_ 
r o-ıan ona izdivaç teklif ctmJş o. 
labılir. 

- Amn. Kınık gi.izel, J{arn Oğ
frın m nhue blrl, bu nasıl olur? 

- G:.lz llit;ini, kızlığım ""' haya
trıu paı ay , mücevhere salan bir 
knh~dcın bu netice beklent'mez mi 

rim ki Türk milletini büyük bir tu- bu itıuıtsızlığinizden .rılacaktır. 
rilıc kn vu5turncağı m. <>mı üm oldu-

Hcpinı7.J c0nabı hakkn havai(' c-

lcl'İnc dil uzatmış bir cemaat?n lın

ı-ındn bulunmaktansa tek b~ınıı 

knlmak yektir. Dağılımı. istediğiniz 
yrrc gid01ıilir. istedlğinid kendinize 

-

. ' •' .,, ' . . . . .. . .. ~ ' . . .., . . . . ~ . ' ,. " . . ' .. , . ), ~r. . • . "' ..... ,. .. , ... ..,. • .. • 

HABER 'in Ee(ıbf Romam lan adamın biraz öte ine. ayni sıra ) inn· ·mi ye geçrnem:şti.. <.iozkap;ık ;\ilah 0::~1mnı Hrir be) haha 
üc:;tiine otıırdu. Ellerinin garriihti· ı lan c:iş katip ona b.ıktı: JC'li. 
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rari bir hareket!<' paııtatonunun ce- - - <..:Ok üıüliirorsun hirad"r. dedı Ihtiyar. hep yüziinii clleı i içind, 
bini karıı:tırdı. Tütun pakeHni ara- Ba!<ı:ana ukmban bile de:1ilm·~ Ç<.ı akh~ordu; 

dı. ı cuk. - ~a-ıl ı:ahır r\ lfüfım. eledi. I~u 
Ak i ~!:ıı tiıtiinünü kah\ede i.;; Fakat el'miıde buyiıdü hepı· na sahır olur mu? .. :\a ıl abrede· 

kemle inin arkao;m::ı a tığı ceketinin miıin ... B1z onu daha emzikte iker rim? Yem almı~tım. ona rnc\crt 
cebinde unutmu~tu .. para ı da ce· tanıdık.. • !.rırpin11'ri ... Burn•·a gcllri:kcn 
ketinde kalnıı5tı. Ce1,eti oradan a ı-) -.\tlatır in alld!ı . ~l t n olına1 • "Gir çocu.~um ara~ma .unl.trı . 
rırlarsa diye dü~ündü \'e pe!. canı kalbi <:ığ!,ım tutmak lazım .. Bi~ ld•m. <;irmr ii. "l [a tal anedc he· 
sıkı1dL f burada n<>!er ~oriırüz .. Ni~ ha!>tı ,j de ütüye koyarlar, bozu1ur dö 

<.: ... lCu(run çiğnend•ğ:ni gürür ~ör· lar ... ~ice yaralı'ar .. Burara ıı \ a ".lii ... te ne f!ir.:.>:-iın? .• c1 3i. Onları kcı 
mez ceket falan du~unmcden dı,a· zirc.tle--de ~elırler. Yalnız çc1uklan di dirle dola a ·&dadı .. Lam n~ 
rı u{tramı5tı. l çocukaln değ'!. doktorlar <la ... <l< k • :::a'"Din'er <lolapta dururor. Bir 

Elbet d~ kah\tdeki in aıı!:ırdan ıorca bu ya,amaz .. deıl~r ümidı k" lçift !achert i •,:ırpin artık dunya 
onu tanıyanlar gidip ana ına haber "erler. Birden bulmcrir.iniz ... Bu hatırıca~a kadar ~hiplerini bekle· 
venni~lerdL 1 rada i~ il~ir, \C dıprliri bır hakir ,jnler .. Buna naHI •:ı~ edilir? h· 

~ k • 'çıkar ~ider.. :a-p"n'erı do~apta, 1; ·cnip, hc··"nip 
O Ç()C:U"U bır:ı rnıamıstı: ") anm-

1 
.1ldı1ı lfım·erl i..,htı-pinl":I .. So!·l") ı 

:la bir adam ölur:;a daha iyi bal~ar Demindeııhcı i e!lerile ~ ii !iı·uı < •!' 
~1ı, bana . ~eli. Ben i•kı~p;n:~rı m 

ar .. <li}c dütunmu tü. ''Sahipsiz ten ihtiyar adam kıı..mı k:ıldmlı. 
·ap:ı:-ım? 

A h . .kl"l zannetmec;inler,. demıc;ti. Bugün 1 \'e genç .Latihın lJ unu l c ,.~e'>: 
O, umumı arpte ı tı a sam- . ~ . . 

1 b 1 O
• k d .. 

1
.. ha-;ına ak •lı!c u une ak .... ılek ;..eh· • Hazan da ~h. Bu• a~ a kf'n ~·-ı11'..i bu'u"l ümit,iziı~'l \ ~ kr 1 

m' a u unmu tu. ·a ar o u o . - . 
d 1 

. .. r k h,. yordu. Yenı ceket de gıder-;e .. ··,·an- :ıra·~ılc ~0lır. !uca. k<''uı u tutar rh ıçin··,.. en muhim iarafı o'an ıa 
il ar 'ara ı gormuı::tu. r a at ıç 

1 
1 • • • •• • , 

ı... f . k. d b dM rntlah· ••. dedı. rnız da: ı t mcm ~uıu~o.- .... ı< c•r.. \ ~t i lm .. pinler gı;)İ ''aha hirl...-ı 
•ıU fC:I ffiJJl73ra ar ,ısın a O U Ol.t J , h' , b• ı d h d' · · · c • 
k 

o. 1 M d W ho 1 .ıu f) aca ; 1ç o.maz a ır p:ı• 0 • .::1 ar en l ınc g.ı\ c1ıra O•• .-vıı .ere nrni cfizu tc!.rarltı'iı. 
u ·•ı ~ yara ıyı gor ugu zaman ıo;· _ •. • • • • k · ı · 

t
. . 

1 
. . . . ket tutfın alacak para ı olı::aHh 'a- ra.. ~'m1ı b"n o ı~ arpın m ne ya 

t ı 'ı ~cyı 11 :;etmem15tı. ı d T" . .. 1 ~, 1,.· b .. 1• ı ~·· .... h·ı· •. B ı• • ı · h ., . nın a.. ut m uzu• onun .-u •ı un~ ..., 1zun•1 ırcme ,,. ...e t tl•r ır n) ım. 

Dızlerintn titreme i daha arttı o- cmıım cıktı. Oah41 sinirlendi v~ Ye· kırık bo;'.,a"ml\ dü~um1c··m·.ıo. Yu O .:uo;;ur.ca. katip rn\'a., hir ı::c-1e 

nun i..;ın eli ·rı!c> yi.ızunu örtmüş -o- ,:den aynğa tırl:ıdı. <Auralı daha zünu gene elleri u;in.: • •. '..:a :ı ı.:.tıp. Sw hepimizden ) :.ışlı \C a!cıl 

lNn beybaba, dedı. ta~cliri ılfıhi j :ıJ;m yap1rken, ona hitap ede'"· 
~ yapalım. elden b:r şe~ gelmez I na n;yaz ederken bır bo !tt3 ı:.r 
•ı!.. -iıylircn in ~na dfüıduın beJI • l' 

1hll)"..1r ba,ını ı.aldırdı. Hic hir imin ak ... i e!medi ondan .. nır 
·nı.,ari isramn gozlerdc bu kudar be ,.u•: nıev Jarıda tek ba rn:ı hl rı 
·[!'bir Hade aldığ"ı gonilmemı lı. 1 bır in :ına dımc)üm. •·~Halli~ ~r 
tlıtiyamı <llgün gozlcri. .imdı hir le ın? .. ~ rede in i it ben·, \ 

1- ı · d. ·ı· · '11 kı~d m. Ta'.diri ı : 1
1· ıı:ı · \ ıcn lire ırı n·crm,~tı. 

'u. ! dedi.. -.u...,! .. o;.rtum b::ına lfıhi.. \'aramJ ta d•rın bu ll1 
ne.lan bahc;etmc.. l,ı°' .. 

<:'. .t b' ' ,.._, "ı l 1r \tTI. l 
Srtı !erce a.datılmı. hır in~nıı 

1 
·' m-.ıı ır çı ._.,, " > 

>ucun ukutu hayali. bulun ınl.i arı -lu. 
.. m yüzün çız~'l<'rinde \ardı. ~f md 

1 
\ilah. \'l..'ı. \: • :ı .• 

ince parmaklı, damarları •.i~'.·in cl· ı ffH t krarlı,·ordu .. 
·erile dızlerine 'unırordu: · · , 

Bu dizleri gorü\or ınu,,uıı?. .ç.ocu"u getiren mint:ın.tr .. ',' t 
· • ~· ı., "tur:ın ·tdam1 d·1

' :ıtlı. "'' ~u dıılcr şecJt.>Cie na~ır ba ~ıa.lı. \' ,..... v ' 'J • 
· ' t · n · .. 1 d3lu g izler! uım. füıunde y.e. lcr.e uı<lu.ın. Bu ar. ı. ı. ra u.ı , , 

.nemlcl,ttle giıme::i.ğiın bir cam• ibc c•\ irdi. O uza\L.1rı cl~u~ 
">ıraJ.madım, hep-ini do1a.tun. lkp .ıpm'1t:J. l.ıpr .. dat..ı l u. ~· 
ınd:: onu arndım. Bütün bu camı To!ılilll 'ldu. l~u un .. 

·~rın i\;'inde onu aradım. Onun mc• 
ı.1:netini, onun bCh tildtjhınu onur. 
.endini aradım. Onu bulamadım. 

~ ıyteyiniz rana .. O rıerede? Onu t.' 

;iden i.ı;imdc· bulurdum . O n::re"! ·· 
:'\er<'de o? .. N'çin heni dinlem~dı 

ı Jütün iim~Lmcc tekraı ladıibm du 1 
l 

ıa'ı r aldı da. 

Be} 17 <.:'ı ad;ırrı 1 m 
~m d~ wrlrmror ı: 

~"'' .. 

r Det aı, 101 

iıZl'l 
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-29 - Nakleden: F. O<. • ·~dı ,:\r, e>rkC'\lerin ince hesapla J franklık bir r;ok banknot.. Tek göz 1 fmnu içeri girer girmez anladım 
.ı crd '"<'mrzlcr Onlar hayal· !ünün parasını. Klayfın meydana ı Yatağa yakla~tım. Bu, Franstı. 

t G .unmck'e beraber gayet çıkaramadığı defineyi bulmuştum Ya,·a~ça elektriği yaktım. Fran~ 

i l: p'ar } aparlar. Frans da 1 Paketi elime alarak otobüsten çık bir eli ba:}ının altında çocuk gibi 
' t n ndıtt <'der. O belki de İ tını. Heyecanlı değildim. Şimdi he- ma.;um uyuyordu. l'yumadan ev· 
f \•r • m) or. F•ıl,at ~en öyle 1 ni para alfıkadar etmiyordu. Ben 'el çok ağlamış olacaktı. Yüzünde 

~ -
()nu sana bırakıyorum! 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
n. Param olduğunu biliyor- j <>abit fikrimle me$uldüm: Tek g51 -ıözyaşı izleri hala belliydi Ye elin· - Ah, sen misin Edmond? Gel, Odamız karmakarışık. Ne olncak, ıylarda, }a\a§ }&Vll§ benden u:ı:ak-

. lüyü oldürmek.. de . ım"ık1 tuttuğu bir mendil var· seni bekliyorum. Paltonu çıkarma. bir tek oda içinde ya§ıyonız ... Bu- iaıtığını hissediyorum. Edmond, o 
• 1 

" Y..>ni Surıhi ... t; ana itima- 1 Yağmur yüzümü kamçılıyordu. dı. Odam çok soğuk. Son odun parça. raıı benim hem atölyem, hem de c. bu hayata l8)1k değildir. Bu aefa-
\ '"· O kadar ki sana ırrımı 1 Bu bana gayet iyi geldi ,.c sinirleri- Bir kaç saniye yatağın yanında ııı sobada yanıyor. Daha bir parça vim. ıcte alışamaz. Ben onun için elimde 

m K,.ı~ fın fıkrı bana ne mi biraz daha yatı~tırdı. Fran m 'lnun uyuma"ınI seyrettim. E\et. ate§ var. Gel, yanıma gel. .. Lisette Ah! .. Hlll geçen sene, köıkilnde oe varsa hesapıız harcettim. Bu o. 

~ P 1.. :ı .,dırdı biliyor m~ ı ~''.ine gittim. Kapı kil'.tli .oh~1adığı bu kızı .~' iyord~m: f ğilip onu öp· şimdi her gün ıekiz olmadan, e\·e verdiğin ıiyafeti unutmuyorum. Se- na llızımdı. Yine kabahatli benim. 
r J mıl~ on frank! Fena bır 'çOl çalmadan açarak ıçerı gırclım. memek ıçın kendımı zorlamak mec· dönmüyor ... Konuşacak bol bol vak- nin evinde ne güzel bir gece geçir- Onu ayni tarzda yaşa ta bilmeliydim. 

"c'ı 'm ! ~ n dl' bana böyle Doğru salona geçtim. :)uriyetinde kaldım. Uyandırmak is· timiz \'ar! ... Ne o?,. Şa~ırdın mı? ... miştik! Beceremedim. Bir erkek sevdiği ~a 
c bulalJılir"ın; hatta da- Otel direktörile Süzan Oarre-: temiyordum. Hem sabit fikrimden Evet, hemen hemen her giln çıkı- Birçok do9tlann, ahbabların var. dının karşısında aciz olmamalıdır. 

ııi: çur..h.ı sc-ıı Klayftan ze· ornda e;;ki hir kanapenin üzerinclf' 'elan kurtulamamıştım. Tek gözlüyü yor ve sekizde eve geliyor. itiraz et dı. En!eı biı· müzik vardı. Ben bir Benim bu sefaletim aciz değil de 
lım ) a eni hcğcniyonım yatıyorlardı. Erkek uyumu~tu. Ka öldürmek fikri bir çekiç gibi kafam meden beni dinle: karıma karşı bU. pencere önünde oturuyordum. Pen- nedir? 

1 . cı uum? ~1allarımı ipotek dın j e giilümsiyerek onu süzüyor· da \'urup duruyordu. yük dostluk ve sevgin olduğunu bi· cereden balkonu gördUm. Karım il- I<adın aciz erkekleri sevmez ... 
un.tıle elde ettiğim paranın du. Yanlarına geldiğim zaman be· Dı\'ana kadar geriledim ve uzan· lirim. O da' seni çok beğeniyor. Sa- zerinde açık renk bir tuvaletle bal. Önceleri Lisette beni çok sevdi. 

le n tim ne kadar tutu· ni :::ördü ve bir çığlık kopararak dım. Yağmur pencereye vuruyor· na adeta hayrandır. 'l'abii sen her konda oturuyordu. Onun yanına Delicesine sevdi. Bundan eminim. 

yo un.., Bo' numa ne tuh~f 
1 r ;.ın .. Bı~":-ımm elimde ol· 

.u gurmüyor mu llll? l'cu iğ 
bi \ ri, ) üzu u tura gibi kes 
r. 

rma\ f kri "Jbitinden kurtu· 
· tım. Fakat bu fikri tatbik 

·• n ko)mak için henüz kafi 
l ir, de ahibi değildim. Bir 

1 ' arar \e'"emiyordum. lhtimal 
hunu anladı ki alav cttı: 

. n r un bana kaz . demi':tin. 

g.,ruyorum ki kazın 

ı ..:Z tehlıkede değil.. Para

Jlm dıJ...ça da tchlıkc:re gir 

kaktı: 

' ~ mdılık \llahaıcınarladık 
t. Otele gidip bakayım, ne· 

u or? 
'rııa ndi. Ben otobüsün direk i· 
,a b'.ı ında bir muddet kaldım. 
':ır ) U\ a ında geçen hadi e ha· 
ıılerimin önundcn gitmemişti. 
t l' u ya .. aş ınirl<'rim sukO· 

, buldu. 

rnur yağma ":-a başlamıı:tı. Gök 
• .ı'eri de azalmı tı. C\at gece· 
1"dan nra iki} i bulmuş ol· 
tJı. 

1( ~ozlü} Ü oldurmck fikrinde 
' tar OOİ) ordum. Bu işi yap· 
n r<f1~t edemi) eceğimi aklım 
t·. lliçb'r şey beni bundan 

rlcmezc1i. Onun ölümü artJk 
:ı1~ ve hatta dakika mecelesi 
~ ge'mi ti. Ben artık bu cina· 
i cmi, ı;..ı~ ılahilirdim bile .. 1 • / 

• anlar olur ki insanın dimağı 
!'z, bir fıkir üzerinde sabitleş· 
' ':ıa ka f tkirlere karşı lakayt 

olur. Bu ,aziyette bir dima· 
• krar t llhıi sekılde i Jeme!;j i· 
r f kri abilten kurtulma.;ı la· 
ı~ Ben i te bu halde idim \'e 

1"timden kurtulmak için 
1z ıJ} ü oldürmek lfızımdı. 

. r ~ rriııden kalkarak araba 
e baktım. O zaman ne oldu? 

' 'ati olarak 50'·levemiyece· 
~ J • 

ı(ın ıranın cl~wanacak ,·erine 
•nı 'e 1} riihti}·ari or:'l}:a git-
13 ni ora~ a hangi ku\'\'ct, nacı! 

:> b·r -.:ki tab,i sed .. cdiyordu? 

' Jfr kc.hanet his. i mi? 
b ·~un ehemmiyeti }ok! El 
ıranın dayanacak yerim 
m rukeıı taklidi bezi yırt

n r tc\me ile tahtan kırdım. 
1 \~ ~.ız b:r k"ğıt paket .. He 

P .ıçarak baktım: Onar bin 

~ece muharririni 
t·urdular , 

•'l'I' • • •• 
~e ra a. b r gazete 1\.nrehnne-

b t reyan eden bir "inayetin 
11 

tlltayct vak' asını çerçevele
ta~l\rJr h; <liselerin heyecanlı 
~ b"r kaç güne katlar neı

. ~~layacnfumız ''Gece Mu-
1 • .. 

1 • 
1 tl 1 Vurd lar! . ., tefrikam1z-

-'~ :~ b:ı,layacaluınrz. 

gitmeğe davrandı. Başımı salladım. du. Odada boğucu bir hava \'ardı. zaman güzel giyinirain, enfeıı bir o. gitmek için balkon kap11ına koş - Gençti, güzeldi. Dilnyanm en eni -
_ Zahmet etmeyin. J{alacak Uyumağa çalı,tımsa da mu\•affak tomobilin vardır ve güzel bir evi o- tum. Balkon kapısına çıkınca karı- beli, en neş~JI kadını benim karnn· 

değilim • olamadım. Ancak bir nevi uyu~uk· lan harikulade bir adamsın! ... Gel mm yanında bir erkek oldui;'llnu dt. 
Rober de uyandı Ye cam ıkıldıiı luk \'Ücudumu sardı. Uzun müd· Edmond, koltuğu sobaya yaklaştır! gördUm. Kanın bir erkekle konuşu. Bu kadar mükemmel olduğu iı:in 

nı belli etti. det hiçbir ~ey düşünmeksizin, ayni Oda soğuk değil mi? Biraz sonra yordu. Ve bu erkek sendin Edmond ! ben onu sevdim, onunla evlendim. 
_. Ne sitiyorsunuz? zamanda uyumadan rrtü tü kal· sıcak sobanın içinde ateı de kalmı- Görilyonun ben nekadar saki - Onun mes'ut olması lbı:mdı. O bu 

yacak! .. Bana neden bö}•le bakıyor. nim ... Hem •aklnim, hem ciddiyim. sefalette, bu yoksullukta me.'ut - Hiç ... işte para; i terseniz ah· dım. 
1 , ğ k h l b sun? .. Na11l? Çok mu ainirllylm ! .. Sözlerim sade ve samlmt olacak. Ba olamar:. Ben onun yavaı yavq e • 

nıı. 0zattı ım pa ·ete ayrct e a· 
kıyordu. Ne olduğunu anlamamıştı. Tuhaf! EYde gürültüler oluyor Yok canım. Ben şimdiye kadarken- na inan; fakat muztarib ve mütees- !imden gitmesine, benden uzaklq • 

dimi bugünkil olduğum gibi ııakirı ııir olmadığımı zannetme. Istırabı. masınn, mah\·omasına razı değilim. 
- Paramı? du. Yağmur da dinmiş. ha,•a açrnıf 

hissetmemiştim. mın derı>ccsini bir bilmiş olsan!.. Fakat benim yanımda kalırsa bu re 
- fa·et. Tek g(izlünün milyon· tı. Fakat bu ~ürültü de n~ acaba? 

Sefalete arlık o kadar çok alıııtım Beni dinle. Sen karımı seviyor - IAket olacaktır. Sana söylüyorum 
tarı .. On milyon franktan fazla.. Se ... Jer geliyor. Dinledim. i'\e oldu· 

iti, rülünç hulyalarım, bu halden ıun. Ve mademki aeviynr.1un, onu ya ... 'Xe :zamandanberi her gün a-
Pakcti elimden kaptı: ~unu kati surette anlamamakla be· kurtulabilmek Umltlerim bile kal • al, götilr ... Onu rana veriyorum. o- ma, her gün solmğa çıkıyor. Seki. 
- !\Jm·affak oldun demek? raber muhim bir hftdise cereyan et· 

madı. nunla evlen. Ben her şe~i kolaylık. ze kadar eve dönmüyor: nereye &:"i-
Sesi sevinçten titriyor, gözleri ti~i kamı ı tine \'ardım. Yattığım B k r · tt •. t ~ la halledec..;.,·1m. Çolı: rabuk bocnna- d' "' d k 1 ., n·1 · a ,ııJe ,e ın son ~·ap ıgım por. "'b ,. .,, ıyor, n..,re e a ıyor. ... ı mıyo -

parlırordu. Paketi açtı. Banknot· ı yerden kalkarak kapıya gittim. tresine ... Güzel mi? Çok benziyor bileceğimizi zannediyorum. rum ! .. Aramrzda bilmediğim ıey • 
lan görünce se\•İnci çılgınlık dere· Frans bembe)·az yatafİnda halA değil mi! ... Fakat bitircmc.-dim :ki! Bana böyle hayret ve nefretle Jcr var. Aramızda meçhul var. Ara-
cesini buldu. uyuyordu. Fakat art1k sakinleı· Boynm bitti. Alacak param d~ yok. bakma. Bu hale kartı nasıl isyan mızda bilmediğim ııeylc.-r var. Ara -

- Zengin olduk. Artık zenginiz. mişti. Tenefhi~ muntazamla5mıı. Buul bir ıigara v~rsene ... Geldi· du~'tnadığıma fqıyoraun. Halbuki mızda artık yalan var. 
Artık korkumuz kalmadı. Ah sev· elinden mendili brrakmı~tl. tJne ö,•Je sevindim ki! ... 8eni çııJı- kalbimi bir görmUş olsan Edmoııd, Gözlerine baktığlm zaman 
gilım! Sevinçten çıldıracağım. Zen· Mccdi\'en b~ına &ider~ iğilip nr çağırmaz geldin... Senin gibi ben senin zannettiğin adam değ! - artık kalbini okuyamıyorum. 
gin olduk! dinledim. d01t öyle aı: ki ... Hayatta yanlış bir Jim. Ynlvarırrm una Edmond, ejer 

Kahkahalarla gülüror, çocuk gihi - Yemin ederim ki doğru değil· yola sapınca biitUn cl011t görUnen in. Sana Liıette'i al dediğimin ıebe. bu teklifimin korkuncluğu kare11ın~ 
ellerini çırpıror, karı mı öpüyor· Yalan söylüyorlar. Ben bu kadını Hnlar ılı:den uzalı:Jqır ... Fakat ıtn bi baııkıt. ÇilnkU, Liııette de seni ae- da hisıett:ifin nefret bana karıı o
du. efümedim bile ... Robcr beni müdaa d~ onlardan değil.lln ... Bf!n rHaıım viyor Bunu görmek, bunu anlamalı lan eıki ve ıamimi dostluğıı öldilr. 

- - Zenginiz. Zt!ngin <>l<ltık artık! et. olmakla yanhı bir !ltY yaptığıma e- bal\& ıstınb veriyor ama, ne ya - mediy.al", ııenden istediğim bu ll"rj 

l'tikrahla: Bu, Süzan Darre~in SCSİ)-'cli, yal· minim. Ben sanatın bir insanı yaşn- payım. hllklkati kabul etmem JA _ reddetme •. , Ben eminim. o seni ıe
- Evet zengin oldunuz, dedim. ,·arıyrdır:- · tablleeejiııl unnetmiftint. Halbuki :ı:ım !... vlyor, •eni t~kip Pdecektir. Onu )'al 

İstediğiniz oldu. Bon mar. Ben - Aman yarabbi'. Ben ne yapC\ca bu tehlrde dı> tUccar olmak lbım. Ah Edmond ben zavallı btr mah- nız ııen 1ı:urtuabflinıin ... Gel ıenin-
yatmağa gidiyorum. "ım şimdi? Bana inanmıyorlar.. İşte ben, hunu yapamadığım içirı !Oktan baıka bir ~Y değilim. Mah- le bir mukavele ya.p:ı.lım. Ben onu 
Müthiş yorgundum. Sarhoş gibi Burada bana neler yaptıklarını on· muvaffak olamadım. Herkes gibi, volmu,, bltmi4 bir adam. Dilııün bir veriyorum. FRkal buna mukabil Rn 

sendelediğim için merdh·enleri tu· !ara nasıl anlatayım? sen de benim bu ittt! bl'!cerilı:air. ol. kere, hiçbir ıe)im yok. Dünyanın f3ı>n lııtiyeceğim şey onun saadeti • 
tuna tutuna çıktım. - Bunl:m istintak hıkimine an- •Jui!uma hükmediyorsun. en •efil, en bU:are adamı benim. Hic dlr. 

Odam hangisiydi? Frans hazırla· latırsımz. Biz izi tev'kif emrini al· Fakat bıı doğru dtğll, Ö<'n b,.ce - bir 11ı>ye malik değilim. Yalnız aev. Na11l, f!&1ıyorsun dtğil mi. $en 
dıiı odayı bana göst~rmemişti. llk dık. Bu emri yerine ıetireceğiz. rikfliz değildim. Sl\rlece bir eanat - diğim bir kadınım vardı. bPni ,imdire kadar mütehakkim. 
kapıyı açıp girdim. Bu sert se i tanımıyordum. f<'a· kıirdım, o kadar. Malum l'• bu a. Edmond, a&na yalvanrım. Al Li- kıgkanç ve hıı"ıur. bir iko<'a olaraıı 

Pencere önünde bembeyaz bir ya· kat a~a~ıda ~ıer ıeçtiiini derh~ sırda aanatkir olmanın modası geç. ııette'i. Onu bu •efil hayattan 'kur- tanımıGtm. HAlbulti ljimdi h?lm ~ 
tak, mukabil tarafta bir dJ\•an gö· anladım. 7..avallr kadını tcddf teli· 'niotir. Ney• hıı.kı\'tırıun 1 Şu inek tar. Acele et .ki iı isten geçm~ ol. da bambaskcı bir inJAn Jrôrüı•on!un. 
ıüme çarptı. Yatakta biri yatıyor- yoılardı. l')arruıns değil mi? .. O J .. isette'in muın. Çok geı; kalm11 olmıyalırn. ~ütev~kldl, fakat cesaretli! .. 
du, muntazam nefes ahı::larından (A rkası var) rnh dn ııambrıdır. Kuıura bakmll! .. Borç ve ianeyle ~·aşadıiımız bu aon (Lutftn sayfayı çct'İriniz} 
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mit. ebedi istirahat uykuıuna 

dalmı~tı. 

Kardinal bu feci manzarayı 

dehıet içinde seyrediyordu . 
- öldü? Bu kabil mi? Elim

den bu suretle kurtulmuş olma11 
mümkün mü? Hayır, hayır, bu 
kabil tde~il. bunun imkanı yok. 
ölmedi. ölmedi .. Sadece uyuyor. 

Adeta çıldırmıttı.. Biyanka
nın ölmediiini, derin bir uyku -

ya yattığını farzetti. 
Bu faraziye mecnun dimaf ın

da yerleşmiş gibiydi. 

Bambonun dudaklarından ma
nasız, manasız sözler' çıkmağa 

baıtadı. 

- Artık benim olacak, evet. 
Bu sefer tamamen benim olacak. 
Aman yavaş olalım, uyandırmı

yalım .. 
Diye mırıldandı .. Cesede doğ

n.: sürünerek yaklaştı.. Hayvani 
nefesi biçare kızın soğumuş, buz 
gibi olmuş simasına temas et· 
ti. Elini yava§Ça uzattı, dimdik 
olmağa baılayan cesedi kucak
ladı. 

Kardinal artık tamamen ma
sum ölünün yanıma boylu boyu

na uzanmııtı. 
Ne yapacaktı .. 
Dudaklarını, ölüm tebessü-

mii ile yarı açık duran Biyanka
nm duı~aklarına yakalıtrrdı • 

Bu sırada &arayın derinlerin-

den dojru bir ciirültü yülculdi. 
Bu cürültüyü duydu .. Kaybo

lan ıuurunu vaziyetin vahame
ti lcar:Jısında tekrar topladı. Ge
ri çekildi. Dizleri üzerinde otu
rarak dinl~i. 

- Ne o'! Ne oluyor? Buraya 
do~ru gelen ayak ıulcri var. 
KoJuyorlar. koprak &eliyorlar .• 
Ah bu ses. Eyvah, mahvolduın. 
Bittim. 
Kapının önünde bir su bağ .. 
rıyordu: 

- Biyanka ! Biyanka !.. 
Bir kadın ıcıi cevap vermi§· 

ti: 

- Burada, bu odadadır .. 
Bambo yerinden 11çradı, kapı 

şiddetli darbeler, tekmelerle 
san lmaia batlamııtı .. 

Çılgın bir kahkaha kopar
di. doğru açık olan pencereye koJ 
tu. 

Kapı, vidalarından 'koparak 
.devrilirken Bambo pencereden 
atladı .. 

Nasıl oldu da ölmedi? Hatta 
yaralanmadı? Kimbilir .. Gayri 
tabii hidiae ve vak'alar unasın
da belki inıanın vücudu da ıay
ri tabii ve harikulade bir elisti
kiyet. bir hafiflik elde ediyor . 

Bambo dört metre yerden ke
di gibi ayakları üzerine atlamıf 
ve hiç bir ıey olmazmıtı. 

Vakit kaybetmeden koımaf:ı 
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- Size çok acıyorum sinyo
rina. Bu 'kadar genç ve güzel o
lasınız da Bambo gibi vahıi, 

murdar bir herifin eline düıe~i
niz ! Ne yazık. Fakat ben ıizi 

kurtaracaiım .. Ben ve bütün ar
kadaşlarım sizi müdafaa edece· 
fiz .. Bu iğrenç adamın size hiç 
bir fenalrk edememesine çalı· 

ıacafıı. Emin olunuz .. Araten 
de ıizi müdafaa eder. Farz:ı mu
hal o da Bambo ile birleşerek a
leyhinize çalııına o zaman bu
radan sizi kaçırtınz. Müsterih 
olunuz .• Biraz bir ıey ye.dikten 
ıonra uyuyunuz. vücudunuz 
yorıundur. Kuvvetlenmeniı la
zımdır. 

- Buradan çıkmak, beni ka
çırtmak mı dediniz .. Bilseniz bu 
1'1e kadar imkansızdır. 

- Neden?. 
- Çünkü ben burada Bam-

lJonun feci bir tehdidi altında 

kalmağa mahkümum. Eğer gi
decek, kaçacak olursam, annem 
uvallı annem .. 

- Eh, anneniz? • 
- Mahvolur, bu sefil herif 

beni tamamen emrini dinlemefe 
mecbur bulunuyor • Annem 

bakında müthiı sırlar biliyor .. 
Bu 11rlann ifşaıı annemi öldür
mektir. 

- O halde buradan ıitme.zsi
niı. Yemin ederim ki müdafaa-

nız için hepimiz · çahıac.ağız Bi
ze itimat ediniz .. Hem madeın
ki sizi buraya getiren Araten 
değil, Bambodur, kurtulmanız 

için her halde bir çaresini, bir 

kolayını buluruz. 
Perinanın iararı ve uyurken, 

başı ucundan ayrılmıyacağına 

dair verdiği vaad üzerine zaval
lı Biyanka soyunmadan, elbise
si ile karyolaya uzandı. 
Yorgunluğunun tesiri ile tit

riyordu. Akşama dofru uyandı, 
batı ucunda gülümıiyerek bckll· 
yen Perinayı gördü. Yatağından 
kalktı .• Üzerinde hazırlanmış ye
mek duran masaya kadar geldi. 

Büyük bir iştaha ile yemeği
ni yedi. Perina eenç kız ile sa
bahki gibi konuımak üzere fdi 
ki kendisini çağıran Arat~nin 

sesini duy~u. 
- Araten beni çağrıyor, şlip

hcsiz size dair yeni emirler ve
recektir. Biraz yalnız kalacak
sınız .. Fakat çok de~il, hemen 
gelirim. 

Şairin sesi ikinci defa olarak 
Perinayı çağrıyordu. 

Perin& koşarak odadan dışa
rı çıktı. Bir kaç dakika aonra 
odanın kapısı açıldı, Biyanka 
Bambonun içeri girdiğini ~r
dü. Hemen ayağa kalkarak 
mücadeleye hazırlandı. 

Bambo içeri g·.:frmif, kapıyt 
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Korin Lüşer 
(Bel§ tarafı 8 i>.ıcid.e) 

res eseri okurken mevzuunu çok 
beğe~{iştir. Bu avukat daha fil -
min çevrilmesine k.-ırar verilmeden 
evvel üuyduğu hisleri bir Fransız 

gazetecisine şu cümlelerle anlatı -
yor: 

"- Rom&nı okurken hemen bü
tUn sahnelerini yaşadım. Hayatta 
•er.seri dolaşmaktan başka bir şey 
yapamıyacak olan Frank ve metre
si Kora çok canlı mahlüklardır. Da
ha Frank ile Koranın ilk karşılaş
tığı dakikada insan Koranın koca
sı Nik'in ölUmc mahkum olduğunu 
hissediyor ve Urpcriyor. Bu iki sev
gilinin söylediği cilmlelerl, yaptık -
lan hareketleri, bu ik1 mahluk ya
§anuş olsalardı yine aynen söylerler 
ve yaparlardı. 

Sonra bu romanın bir film halin
de çe\o-rilmesi ve vakanın Fransız 

muhitine adapte edilmesi dUşünUl
düğij vakit eserin Fransız kanunla 
rma göre tadile muhtaç noktalarını 

bana tevdi ettiler. Ben sade valrn
nın cinayet sahnesi üzerinde ve ad 
H safhasında çalIŞtmı. Romanı oku

y&hlar bilirler ki Kora, Nik.1 öldür
mek iç1n içersinde kendisinin de 
bulunduğu otomobile bir kaza yap
tırır.,, 

Avukat romanın mevzuunu çok 

Çünkü ·ASPfRIN senefer· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbat etmiştir. 

A S p İ R 1 N in fesirinden 

olmak için lütfen ffi _ ·marka· 

dikka_t ediniz. 

Cinsi 

Makine şeriti ''Mavi - kırmızı,, 
,, ,, "Siyah . kırını,, 

Sabit toz mürekkep 
Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
• Mürekkep lastiği 

Stampa mürekkebi "mavi,, 
,, ,, "kırmızı,, 

Sünger k~ğıdı 

.Mikdarı 

2000 adet 

3000 " 
2000 paket 
500 şişe 

Takriben 25 Kg. 
2000 kutu 
5000 adet 
2000 şişe 

500 " 
20000 tabaka 

Muham. Be. 
Lira Kr. 
1250.-

224.--

40.-
379.-
272.50 

93.70 

393.96 

İ.ll 
Muvakkat Temi. EksiJtınc~ 
Lira Kr. Şekli 

saııtı 

93 75 Açık 
14 

16 80 Pazarlık 
14.30 

3 00 
14 45 

" 15 28 49 Açık 15.50 
20 44 Pazar. 
7 03 

16 
" 

29 25 Açık 
1G :;O 

Takriben 600 Kg. 
ı.ırt:ısİ· 

ı - Şart.name ve nümuncleri mucibince yukarıda cins ve miltdarı yazılı 7 kalem 
ye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. .. t ril • 

1I - .Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gos c 
nıiştir. ı\· · deh 111 - Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesın 
Iım Komisyonunda yapılacaktır. d ~t 

TV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler e 
rülebilir. 

11 
rr l· 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralnriyle adı geçen komisyon v 

meleri. (2088) ~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~ 

AG A RAN 
S AÇ LARA 

* * * t ll· 
J - idaremizin Cibali fabrikası Garajı önündeki rıhtı~ltır.C· 

kimatı işi şartname ve planı mucibince pazarlık usu!iyle ck51 

ye konmuştur. n .. t ~ 
II - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı .ı' • 

liradır. 
1
• b'l' 

d " Ill - Pazarlık 6-lV-939 perşembe günü saat 14 e f!11s-
b~;aa levazım ve Mübayaat şubesi müdürieytindeki alını }\O 

yonunda yapılacaktır. }\ı:'"l· 
TV - Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel ınu 

beğendiği halde ismini beğenme- -
miş, "Son dönemeç" ismini bulmuş ı 

liıde yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. tte 

ve rejisör de bu ismi memnuniyet- • 1nıım;ıınıımıı111 mı llllillll.IJllllJa!m~mr 1ııınmı:ımıııı~~ttm 11mrnı11l'ıl!Mlllllllll • 
le kabul etmiştir. Eserinde Nik ro 
lünU 11işel Simon, karısı Kora rolü
nü de Korin Lüşer oynamış, serse
ri Frank rolünü Fernan Gravey 
temsil e~tir. 

Merdivende ayak sesleri var ... 
Tanıyorum: Onun ayak sesleri ... 
Aldanmadığuna eminim. Hayır. Ha
yır. Seu knnıldama. Ben öteki kapı_ 
dan yavaşça kaçarmı, ona benim 
her zaman için gittiğimi, boşanmak 
istediğimi anlatırsın ..• Rica ederim 
tereddUd etme. Zaten gözlerinden 
anlıyorum ki, kabul ediyorsun. Bel
ki benl yarın kabahatli bulacaksın. 
Fakat 3imdi bana hak veriyorsun .. 
Onun mes'ut olacağından eminim. 
Onu burada bırakma, hemen al gö
tür. Boşanmak meselesini gayet ça. 
buk halledeceğim. Şimdi kaçıyorum. 
'.Ancak geceyarısından sonra bu o
dada, gölge ve hatıradan başka bir 
§ey kalmadığı zaman avdet edece -
ğim ... 

- J."ramm:cadan -

M;!rl~o!far1ı :e~en 1 
l!l3o scııesine alt% 12 nısbetinıle hnznnı; pa)ı ve% 8 rııiıl.Ja· FA 

yant ric;turnıı le\·ziatına h:ışlanınışlır. ~ 
Aııknradaki ortaklarımızın hisse srnrlkriııi ,.e istihlfık cüz·~ 

d:ınlnrilc kredi lıonol:ırını Şirket i\luh:ısehe<>ine, lst:ınbulcla bulu-~ 
n:ınların Sirkecide, l\luhürclarzncle hanında 32 numarada irtibat ~ 
hüroınuz:ı ibraz ile islıhkaklarını al ınnl:ırını dileriz. Ea 

Diğer mııh:ıllerdcki lıissed.ırlnrıınızın yeni hisse senedi alınış = 
l 

lıulıınnııların 3 numaralı kuponun nrkıısına imz·ılıyarak yıılnız lrn-ı 
pvn, yeni senet nlmarnış olanların ıln mu\•ııkkal makbuz 'ey:ı ciiz· 
dnnlıırını Ank:ıra<ln Şirket Miidürfü ğiine iı·sal ile mıırnt~:ılı ;ıdrcs- · 
!erini hildirınelcri rica olunur. 

• ~ıu~~iffi ıooıııHnıı ·: @ıı ııı .ı 1 '~ ~ ım ı~m ~ ı ~ 1ıımrı~nı ~u • 
Holivut nankör bir payıtaht 

Baştarafı 8 incide ken birinci derecede rolleri alıyor
ris bir müddet ikinci derecede rol- du. O hlllfı sinemadan ayrılmııı de-

• I •' ~LYJ.4~ 
Kumral 

ve 
Siyah 

renkte sıhht saç boyalandır. 1 
lngiliz Kanzıtk Ecnazesi 1 

1 BEYOCLU - lSTANBUL 1 ._ ----. 
ler oynadı. Sonra elinde kalan bir - jildir. Fakat bugün ihtiyar kadın çin protestan vaizi olmaktan ba§lrn 
kaç parayla Los Anjelosda bir mey rolleri oynuyor ve eski kazancının çare bulamadı. 
hane açtı. Bu parayı dn burada tü. onda birini alıyor. Biz bunları Amerikan rneemuası
ketti. Buglin bir rnd~o spikeridir. Hain rollerini oynamakla §Öhret nın anketinden aldık. Holivutun nan 

I-'lora Pinş 1910 la 1915 arasında kazanan Stuvart Holmes ,·aktile körlliğünli gösteren daha yüzlerce 
çok meşhur bir yıldızdı. O vakit ko- çok para kazanmıştı. Fakat ihtiyar. misal bulmak mümkündür. 

, caslyle karşı karşıya komedi oynar lığında parusrz kalınca geçinmek L 

V - !steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve san 21 
7.5 güvenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. ~ 

ııır. 

t•:ız ş:ırkı - Göğsümden ı.::ıcıP ~1; 
n s .1 ı• L• - • 'fıJ ı• ., - :ıuel ın nnynnı;ın 5 
Bnğrıına loş bııs:ıydıın. 10 -; rı 1 
tin n:ıyn:ığın - Türkü • o:ığ :ı~rı ) 

TCnKIYE nADYODİFÜZYON )" k:ır olılı. 21 :ılcmlckel s:ınt P
1
; 1, • 

POSTAL.\nl Konuşrn:ı. 21.15 Esham, tıılı" 1 ~l ·J 

Türkiye füıdyosu - Ankara R:ıuyosu biyo • nukut borsası (ffyat>:k ııl .~ 
D.\LG \ UZU~LVGU: Xt'ŞC'li pl:ıl,J:ır • Il. 21.30 l\IU~11,ı;ıı' 

1U3!1 ın. 183 l\cs./120. Kw. T. A. Q. müziği kentet). Jfoyrull:ıh ı,:cı 
19,i4 m. 1519:; F:cs./l\W. T. A. I'. l\l:ırinet. Orhan nornr- l inCI zc1' 
31,70 m. 9 IG5 Kcs./20 Kw. 1 Ca\'İt Ozmengu - 2nci kcrıı:ın-1 • C 1' 

TCnKIYE SAATİYLE 1' k- \'" 1 E :KpJ.:tC "". ,er ·ııren - ıo :ı. ~nver (l,ll .~ 
PEH!;;E:ılBE - 30/3/1939 ıo. w. A. l\lozart - Kentet r ~ı.ı r-

18.35 Müzik (\'irlüozl:ır • pi.). l!l. jür). (Klarinct ve y:ıylı s:ıı1~,ıcııııt1: 
lfonıışıııa (Ziranl s:ı:ıli). 19.15 Türk ıcti için) Allegro, I.:ırı;!ıctlOr 1 ~ ,ıı 
ınftZiğ ('Fnsn lıcyctt) Tnlısin füırn· to, Allegretto eon v:ırlazionl: ;ıv A1: 
kı \" ıırka<l:ışları. 9l.~ans, ntcleo· tik (Küçük orkcstrıı - Şef: ;\C f ıtıl' 
roloji lı:ılıerlerl, zir:ı:ıl borsası Ui- kın): 1 - I.:ıutcnselılııJ;Cr • 13 ,cıı•' 
)31). 20.15 Türk müziği. Çalanl::ır: vcrn - Arjantin serenadı. 2 ;r:ıı.ı(s; 
\'ccıhe, Ce\•clel Ç:ığl:ı, Refik Fcrs::ın, • lıahan şarkısı. 3 - J. s, fO 
Fahire Fcrs:ın. Okuynnl:ır: l\lustııfn Bizde (\':ıls). 4 - J. Stroıı~ ·r d 1 

Çağl:ır, S:ıfiyc Tok:ıy. 1 - ;\işııhilrek ka. 5 - Nfılzl:ıcl<:'r - B:ın:ı .1\ı. li"" 
ncşre\"İ. ~ - İsmail ll:ıkkı lıeyiıı • laJııı ı;-:ılsan:ı (\'i)ıın:ı ıncloıltS V~ ~ 
~iş~.bi'.rek ı:eı..le - Bir kere .Y~.zün .?ür · Doslnl • Marş. 7 - Lt•opold ~ı;·'ı .r 
rııegı. 3 - Ziya p:ı5anın - :\ışalıurcı. \'Orlusu. 8 - Stolz. l'r:ıtcrılc . 11 ııc . l' ~ 4 z. . scllO ~ .\. semaı - ~Y suı ne ncap. - .ıya tckr:ır çiçek nçı) or. 9 - 13rı·, 1 p:ış:ının - Niş:ılıürek ş:ırkısı - Ilin zc- - Alp kü) lulcrinin d::ıns h11' 

3

45 • • 
han söylersin. 5 - Yceihe - J\amın :ılüzik (Cazb:ınd - pJ.). 23·. p 
lııksiıni. G - Aziz efendi - Nişahürck Son nj:ıns h::ıberlcrl ve yarın1'l 
şarkı - Kıruı geçirdi. 7 - :Niş:ıhürek rnm. 
s:ız sem:ıisl. R - ildik Fersan - 111-

--------------------------------------------------------..;_--------------~----------------------------------------------------------------~.~ 
CUMA - 31/3/193!1 ııl 
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kil';iiyı kapamış, kilidlcmiş., pen· 
ccreden baktıktan sonra Biyan
kaya dönmüştü. 
DudaklarınJa acı bir tebessüm 

olduğu halde söze başladı: 
- Ooo .. minimini oyuncağı

nız gene elinizde ••. 
Biyanka ormandaki gibi ge

ne sükut ediyor ve sivri han~:
rinin altın kabzasını asabi par
makları arasında sıkıyor::lu. 

Dambo devam etti: 
- Siz anla~ılan sil:;ilcce si· 

Iah kullanmağa kabiliyetlisiniz ... 
Ar.n:;iz Emperya da, Jan Davi
layı böycl bir hans::rle öldür
müştü. 

Biyankan:n v:.icudunu ~oğuk 

!bir ürperme kaplcıdı. Bambo far
kına vardı. Daha ziyade muvaf
fak olabil::ceğin:: kanaat getirdi. 
Genç kızın biraz uza!ına otur
du. 

- Görüyorsunu'!: ya! dedi. Si
ze ormanJa b:.ıdalaca yaptı;ı':l 

gibi şid:let ga:otermek istemi
yorum.. Een nasıl sükunetle 
söylüyorsam ı.!z de beni öyle 
.dinleyiniz .• 

Ba:nbonun sükunet dediği şey 
tamamen yalandı .. Sesi titriyor, 

ı<ilılllıl ...... atıetler uçıyordu .. 
J3u vaziyeti ile Biyan'kaya or
mandaki halinden daha korkunç 
gözüktü. Kardinal tekrar söze 
başlamıştı : 

- Ben Venediği bu gecec':n 
itibaren terkediyorum.. Fakat 
gitmeden evvel sana malik ol
mağa karar ver<lim. 

Biyanka başını şiddetle sal
la.1ı ve elindeki hançerin sivri 
ucunu gösterdi.. 

Bambo boğuk bir sesle devam 
etti: 

- Sözlerimin manasını a::ı

lamadın mı? Kat'i olilrak karıır 
verdim diyorum.. Isteğinle ve 
yahut zorla benim olacaksın, se· 
ni seviyorum .. Bir ç lgın gibi 
seviyorum, sen de benden nef
ret ediyorsun.. İşte şimcli bu 
nefret ile muhabbeti birıbirine 

meze::diniz !. 
Genç kızın ciır' efüfır nl!zarl:ı

larını üzerinden ayırmc::lığmı 

gör.:nce kudurciu, nefesi tı~:an

dı. Soluyarak, kelimeleri hece
ler gibi söyleyerek bir köpek gibi 
uludu: 

- Benim o:acr!:mn .. 
kız ... Benim olacaksın .. 

ır.elun 

Nefesi tıkanıyor gibiydi, gC:z
lerinden ateş çıkıyordu. Ayağa 

kalktı .. Sarılı olan elini Biyan· 
kay, yakalamak ister gibi uzat-

tı •• 
- Dinle, dedi, lüzumsuz 

mücadele.. Neticesiz müdafaa· 
larda bulunma .. Ettiğin naz ar· 
tık kafi.. Seni seviyorum.. Sen 
de beni seveceksin .. İntihap et. 
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Ya hemen kollarımın arasına atı
lırsın ve yahut ta bir saate var
maz annen cellada teslim edi
lir. 

Biyanka bir feryat kopardı. 

Odanın karanlık bir kö~esine 
kadar çekildi. 

Dambo oldu~u yerde kımıl-

danmadan duruyor ve soluya • 
rak bağrıyordu: 

- Gel! .. 
Eiyanka köşeye doğru daha 

ziyade sol;ulclu. Kardinal vah~i 

bir kahkaha ile güldü: 
- Ne iyi evlcirl, anasını cella

.da teslime razı oluyor. 

Genç kızın dudaklarından 

ikin:i fal;at daha hafif bir fer· 
yat çıktı. 

Bambo zaferinin yakın 
· ğu"a kanaat get:rdi. 

iki adım ilerledi. 

oldu-

Biya .1ka, del1~ctle parlayaıı 

r;'.>zlcrini üzerine doğru gelmek
te olan Bambonun iğrenç sura
tına dikti. Son bir fc.ryaJ <lalo;ı 

kopardı: 

- Anncd,!~m anneciğim .. 
Mademki s::ııı tesellimi.~. so,1 kur
tuluş çaremiz ölümdür .. O halde 
ikimizde ölelim. 

Ve ayni zamanda hançeri tu
t an elini kaldırarak kalbi üze
r ine indirdi. 

Kan oluk gibi fı§l"ırmağa baş
ladı .. Titriyerek dizleri üstüne 

düştü ve bir az sonra da yere 
yuvarlandı. 

Ba::nbo bu vaziyet karşısında 
vahşi bir ulumıdan sonra za
vallı kızın yanına koştu .. Üzerine 
eğildi .. Sapsarı kesilmiş ve soğu

mağa başlamış olan latif başını 
titrek elleri içine alarak biraz 
kaldırdı. 

Biyanka gözlerini karşısıııda

ki alçak adamın suratına dik

m:şti. 

Bambo hala kudurmuşçasına 
soluyordu: 

- ölmiyeccksin.. Sen ölmi
yeceksin .. 

Genç kızın dudakları hafifc;c. 
mmldanır gibi titredi. Kardinnl 
zavallı kızın son sözlerini de 
işitmek için biraz daha eğil li 
Kulaklarını Biyankanır. dudak
larına yaklaştırdı: 

Şu sözleri işitti: 

- Elveda aıınccif;im, adiyo 

Rolan !.. 
Bambo bu i:;mi duyar duyırtız 

yıldırımla vurulmuş gibi yerin
den sıçradı .. Ayağa kalktı. 

Korkunç bir hayal görmemek 
için elleri ile gözlerini kapaclı • 
Ilir müddet böylece kaldı. 

Ellerini gözünden çekip etra
fına bakındığı zaman zavallı Bi
yan h artık ölmüştü .. 

Fahişenin kızı, namusunu 
kurtarmak için hayatını feda et

i 

12.30 l'rosrnrn. 12.35 oı 
. 1 ··:ırı, •I' ijı • pi. J 3 Mrııılekct saıı :ı. 1, •' 

meteoroloji lı:ıberleri. 13.15 • ( 
zik (:ılulıtelıf neşeli ıılakl:ır> ·rdcrı 

•t' dC l\orıuşma (İnkılfip ınrı ıı 0 ı·~ 

llnlkcviııucn naklen). 1s.3 "' • 
ram. 18.3:; Müzik (Ocl:ı nıuııı>~ı t 
1!1 Konıışrıın. l!J.t:; Turk nıuıır\. 1 $ 

sıl heyeti): Ccliil Tokses ,·e 01ri• ıı, . r J{:ıl cır 
lnrı Hakkı Derııı:ın, Eşrc . ( 
""ıı liür, Jlamui Tokıt). u:ısr! ıı' 
~O ,\Jcns, mteoroloji 1ıa1ıcrıcr1

1' .. 11ıli • 1' •. 
ıor .. :ısı (fiyat). 20.15 1ur cc• 
;:ılanl:ır: 7.ulıtü B:ırdakoğlllj !''' 
;:ısla, Hefik Fcrsıın, J\cl'l1:

1
1; ıı 

.:ıc) hun. Ukuyanl:ır: Jlalu ııc' 
Hnclıre Xcvdik. 1 - Osııı:ıll t,''-

• • 'Jl • 
Uşş:ık peşrevi. !? - ı.rnıını c ı 
,:ırkı - Neler ~·ektim ııeıcr .:ır•1 

J - Fııiz l\:ıp:ıncı • l'şş:ıli 0ıı1 
lıı)alı çıkmıyor birdeı.ıı 1~v· !'1 

ı - ll:ıluun Mencnıencıo1l ,,. ııı 
!i r ı enl şarkı - Gülzara sulııı· \rı 

,J.ıruako;llu - Taksim. Ci ~dil ııı ı 
) in • lllcuzk:ır şarkı - Gudcıtiıt 
\ine snı ~ üzlli ) ar. 7 - sıı J') glı 
rnRııı - llicaz ş:ırkı • Ue111

•
1 

\'' 

.ılitun scı ınek. 8 - \'es:ırı 1~ 1 r ~ 

. lıc.ız şarkı • Bilıı~~ııı nn ~ 111c(, 

.ıi. ~ - thınaıı Nılı:ıdın 10 ,,,, 
ıırkı • ı:ııcrc uz:ıktan bnl;· 

bt , ' 
•ıı O"ınan ı n - Puselı k şJr I 1;1 

· ·· "'l Mclll c t wrarctı .soıııneı. - 1 • 
1 • fs I• ( ) 

ıyan. 21 Konuşııı:ı. 21. " ' 
1 

1 
1 ı il:"ıl, k:ımlıiyo. nukul 1ıors!5ı· O ~ 

.!1.25 ı-:cşeli pli'ıklur • JI. " 111\. 

.ik lRıya eli C'Ulllhur rııar~: Al 

.c~tr:ı~ı). ~cf: llas:ın F~r·~r<'rı 
1 - J:ın Sil.Jcliu~ - 2 ncı s 1'' 
ııajor, Op. 43. Allr~rcııo, inıcı' 
\nuantc, ıııa rubalo, \'il'nc M. ~ 

•) ' ıal, Allegro ınoclernlo. ~ ı:;~ 

<ır"skı· - !)oro~·iııtsi ru\' 
1
; .• , ( 

... - "1 ~ 
liiksyon. :ı - M. Mou sor _ f· 
l:ık dağ lı:ışıncla hir grce. :.ı~'" 

. 1 " ,er ı tana - "S:ılılmış nışan ı 
1 

r · 
uı•crtür. 23,30 ~llizik (1 c~~.,:'' 
23 Müzik ( Cazlı:ınd • plh - ı.ı 11 
Son :ıj:ıns haberleri ve y·rıll 
rıım. 
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MUSHit zanelerde bulunur • Ş E K E R •ı tesiri kat'j, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec• 

..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~-----

Gayrimenku I Sahş ilanı TDrklye Cumhuriyet Merkez B•nkası 25 ı 3 ı 1939 vaziveti 
. A K T t F p A s t F Lira 

( ıstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden • 
J.ıira 

) lt Ra) an Fikriyenin 11133 hec;ap No. ~ile sandığımızdan aldı"fı 
lira) a karşı bırinci derecede ipotek edip Yade inde lxırcunu ver

-;İnden 3202 :\o. lı kanunun 46 mcı maddesinin matufu •10 ıncı 
·ne "Öre ~atılma ı icabepen \ltımennerde Katip Mu lihiddin 

, llc><:inın e"1-:i Sili\·rikapı yeni llekimoğlu \lip:ışa cadde inde eski 
rıenj 169 en )eni 196 numaralı kagir bir P\'İn tamnmı bir buçuk ay 

)ı • tle açık arttırmaya konmu~tur. Satı~ tapn sicil kaydına gfüe 
~~aktadır. \rttırmara girmek i tiyen (47) lira pey akç~,..j verecek· 

lılli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
l'tıış butun 'ergilerlc belediye ru umu borçluya aittir. Artlmna 

lı mı: i 30-3-939 tarihinden itibaren tetkik etmek i tiyenlere san-
llkuk i leri ~en i ... inde açık bu lundunılacaktrr. Tapu icil kaydı 
r lüzumlu izahat ta "artn::ımc de \'e takip do } a mda vardır. Art
a girmi olanlar, bunları tet kik ederek . atılığa çıkarılan gayri

'~! hakl,ında her ~eyi öğrenmiı: ad 'e itibar olunur. Birinci arttır· 
u·S 939 tarihine mü adıf paza rte..,i günii Cağaloğlunda kain an
ızcfa a:ıt 11 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mmakkat ihale yapr 

'l\ · için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeclen gayri-
lıl tni.ıkellefi}•cti ile andık ala cağını tamamen geçmi olma .. ı ~art· 

i takdirde ron arttıranm ta ahhüdü baki kalmak <:cırtile 1-6·939 
ııe lnü adif per~embe günü ayni mahalde ye aynı sa;tlc son arttır
~apılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra111n ü~· 

... ~ırakılacaktır. I lakları tapu sicillerile "ahit olmıyan alakadarlar 
. fak hakkı s:ıhıplcrinin bu hak !arını ve hu. usile faiz \C masarife 

clialarım irnn tarihinden iti haren yirmi gün içinde e\ı-akı mü.;· 
' e beraber dairemize bildir rneleri lazımdır. Bu suretle haklan-

1i'rtncmiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı5 
n payla ma ından hariç ka Iırlar. Daha fazla malumat almak 

ın ~rin ~3i·383 do,.ya numara ile ı:andığımız hukuk i)eri ~ervisi
ltracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * 
nırmAT 

·irıi}·ct s~ndığı: andıktan alı nan gayrimenkulü ipotek gii termck 
il ~tc ınuhamminlerimizin koy mw~ olduğu kıymetin m hnı leca· 
~rnek üzere ihale bedelinin yan~rna kadar borç -,;ermek sure· 
a'lık göstermeUcdir. (3008 ) 

---ıi\~017.u~Tl-1' ._ ... _ __ Ş_E_ıırı{~·ır \1'HOSlJ 
Bıı ııl,ş:ıııı 9 do 3ll - 3 • !13!1 <;ııı·-;ıııııh:ı 
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ZAYİ 

928 \'e 929 senel~rinde Adana li. 

sC'sindc yaptığım knmıı dolnyısile 

aldığım askeri orta chliyetnnmeyi 

zayi ettim. Y<>nisinl alacağımdan 

eskisinin hükmU yoktur. 
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l..liriııa hal.:i)eleri 

llo:iııe talıııillrrl: 

nf'rtıhle eı1ilen tvrak-ı nnk. 
dl\'e karşılılı 

Koıııııııın 6-8 mııdılelerlnr 

tedikırn llıızlne t:ırahııdan 

Ya ki ledh ;ıl • 
Senedr.t cü:<lanı: 

ll:ızlrıe bonoları 

Tkarl seneller 

J:slıanı u~ t11/wifıtt cii::da111: 
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l'ekt1n 

1 Temmuz 11138 larilıinc!en ltih:ıren: Iskonto hııdc!i 'io 4 Allın üzerint 

~evlet Demiryol.ları ve Liman_ları 
ışletme Umum ·idaresi ilanları .: 

:\luhamrnen bcdllerile miktar ve e\•safı a}ağıda yazılı 
malzeme JQ .. 1·939 pazarte ·i günü hizalarında yazılı ... aatlerde 

iki grup 
ı Iaydar· 

paı;a gar bina rndaki satınalma komi yonu tarafından her grup 
arrı ihale edilmek üzere kapalı zarf u ulile atın alınacaktır. 

arrı 

Bu i~e girmek Ltiyenlerin kanunun tayin ettiği ve-,aik \ e her grup 
için hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte tekliflerini 
muhtevi zarflarını ek~iltme s~ıatlerinden birer saat eweline kadar ko· 
mi.yona vermeleri lazımdır. 

Hu işe ait ~artnameler Haydarpa~ada gar bina~ındaki 
taraf ındaıı parası zolarak dağıtılmaktadır. 

komisyon 

lstanbul l:mniyet Müdürlüğünden 
l\tüdlıriyetimiz için 550 t·ıkım i\ il clbi c \C 5:-ıO adet şapkanın a· 

lrnma<:ı kapalı zarf mmlile ek..,iltmcye ı,onulmu~tur. Bir takım elbise 
Ye şapkanın muhammen bedeli 25 !ıra, murnkkat l<-minatı 1031 lira 
45 kuru~. ek iltmc 4·4·939 ~lı gu nu <.aat 13 ele müdüriyetimiz üçün· 
cü şube mudüriyeti daire inde } a pılacaktır. Teklif mektuplan eksilt
me tarihi olan 4·4·939 :rünü saat H de kadar kabul edilecektir. lstek
lilerin şeraiti öğrenmek üzere uçundi <;ube mudürluğüne müracaatları. 

(1712) 

malzeme muhammen bedeli 9947 lira Ye mu,akkat temtnatı 746 lira 
~kuruş olup kapalı zarfla eksiltme i saat lfi on bc.ı:te yapılacaktır. 

\111 ı •l'' ıısıı • \hçc Pençe! 
\ .ıı ~ele ı. 

3:14 Ali Kr.mal Ut>nlan j 1 - Yuvarlak demir. dört l~e demir, mü .... a,·i kö~ dıomiri \·esaire 
ı:(ihi şartnameııi nde cin~ t.h'at ve mii frtdatt yazılı muhtelif cint d~ir, 

2 - 1uhtelif miktar ve cb'atta demir levhs muhammm bedeli 
6403 lira 50 kuruş ve mmakkat teminatı 480 lira 27 kurus olup kapa
lı zarfla ek iltmc,i !'aat ( 15,30) on be~ buçukta ) apıbcaktır. (1 t3~ı 
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KAN, KUVVET, 
Ş U R U 

iŞTiHA 
a u 

Vmum doktorların müttefikan takdir Ye milyonlarca vatanda~a 

itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuwet şurubudur. Daima 
kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Jler zaman genç
lik, dinçlik verir, zeka ve hafıza kudret ini yükseltir. Sinırleri adaleleri 
kuwetlendirerck uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vü
cut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti \'ererek insanı da
ima <ttim, irade, ne~e sahibi eder. ~1ide, barsak tembelliğinden ileri 
gelen muannit inkıbazlarda, bel gev~ekliği ve ademi İ~tidarda şayanı 

hayret faydalar temın eder. 

FOSF AR SOLU diğer bütün kuvvet ilaçların
dan ayıran başlıca hassa 

Dernmlı bir surette kan, kU\·vct. iştiha yaratması \e ilk kullanan
ıarda bile mucize gibi tesirini derhal gö~termesidir. Tifo, grip, zati.ır
rie, sıtma ve umum kan,.ızhkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne
kahat de\ irlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

• 

. Alnıanya<la yapılan ' c 

sağl&mlığı büliin dün -

yaca tanınmış 300 de

fa <;almakla bozulma • 

ılığı tc-c-rübc ile .;ahit 

olan 

POLYDOR 
~oa~narrı 

LORENZ 

Havalara güvenmeyiniz ! 
Ani hararet değişiklikleri sizi nezle \e grip tehlikesine maruz bıraka

bilir. Fakat: 

................. ~ 
Vücudünüzü bir ka- ı 
le gibi müdafaa e
der. GRtPtN sade 
soğuk algınlığından 
mütevellit rahatsız
lıkları değil, baş, 
diş, sinir ve adale 
ağrılarını da geçirir 1 

'*hı; 

Aldanmayınız. Rağ
bet gören her şeyin 
taklit ve benzeri var
dır. GRlPtN yerine 
başka bir marka ve
rirlerse şiddetle red
dediniz. 

KUŞTCJVC kullanınız 
Bir Lira:ra Kumaıiyle Ku§lÜyÜ Yastıklar 

r Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan .~yat 
çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatını 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabH hububattan yapdınıŞ 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

-· 
'KALORi 

l<UVVET 
GIDA .. · 

,, 

... • '!.., ....... .. ÔI!'~~~~~~~~~~~'!"!"!~~~~~~~~~ .. 
Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş

tüyü kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok 
ucuzdur • 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu, Kuş tüyü fabrikası . 
Tel. 2302 7. Satış yerlerimiz: Ankara da, Be yoğlunda Yerli 
Mallar pazarı. 

- ·-- . . . . . ·... . : . iı· 

, 1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yedırııı 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü untl 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemm~lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, lrnıik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Bad.e!11!ı 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yedırın'....,. 

-

. . - ' . . . ' .. · . .. -~ 

r - .. 

ELMAS ÇiZME 
Daima muhtelif Avrupa mo

delleri üzerine değerli malzemt' 
ve yüksek i5çilikle yapılan \'el 
en meraklıları memnun bırakan 
zarif kadın ve erkek iskarpinle
ri ve çizmeleri meşheri bulunan 
yeni mağazamızı sayın müşte· 
rilerine takdim eder. Beyoğlu 

Tünel Foto Süren•a karşısın· 

da :\n. 391. 

.............. m.. :sJ> 

• •••••••• ....... ······· ........ Rutubetli havalara 
ediniz ufak 

üşütme başınıza büyük 
hastalık çıkarabilir 

Vücudunuzda ufak bir k1rıkhk 
hissettiniz ını derhal, 

Jetmiş olılu~ıınn sayın ıniişlerilerinc 

RADYOLAR/ ALMAN TEFAG Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 
.... *KM!, •• 

Hnclyo bC\ cıı lcJ'i ıı ı,:ok hcğendiği, t akllirlc nlkı':'lndı;':.rt hir J\ lnınn fen huri k:ı~ı ..• 

Türkiye mümessilliği umumi satış deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve orlaklan ... 
Satış salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli A'trşısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şs~ Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 

GALATA Bankalar caddesi 38, 
SiRKECt Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat Işık. 
ÜSKODAR Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya 
ANKARA H. Ali Demircan, Yenişehir. 
ANTALYA Ömer Hakkı Göksoy. 
BODRUM Veysel Bar 
ÇANAKKALE Mehmet Ali Kızoğlu. 
DIY ARBAKIR ı Mevlut Evirgen. 

~ .. :: 
Öza']ık3"ÖZ EE .. .. .. .. .. .. 

:: 
iE 
~~ 

t~ 
:ı .. 

1Zi\.1iT Faik Nushet Belgin. 
KARAMAN Ferit Özer. 
KARADENtZ EREGLt St: Yusuf Çaştabanoğul ları. 
KiLtS 1\1. Nuri Topçuoğlu . 
K.ONY A EREGLtSl Cevat Apak. 
TRABZON Ali Rıza, Miraç l§ıllar. 
TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet 
URFA : Zeki Anlağan. 

EDREMiT Hüseyin Rahmi Genç. 
ESKtŞEHiR Recep lnöntepe. 

il 
Anadoluda ncentalarımız bulunmıyan yerlerde acentalık icin müracaat edenlere der al 
tafsilat verili::. Müracaat yeri - Türkiye l'Aümessilliği 1-Ior~sanciyan Han Sirkeci 7-8 GAZiANTEP : Ali Özahı. 


