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ltalyan, Japon ve Franko mümessillerinin 
Berlinde toplanacaklan bildiriliyor 

Tokyodan askeri bir heyet 
Berline hareket etti 

(Ya.nn 5 ifltidt) Ba1t•e1ril Re/ile Sayaam 

Utrrisimiz lmıel lnönü çaltşma odasında ... - Foto Etem - Yeni tefrikamız: 
• 

lbet Ioönüoüo Türklüğü yıkan 
merikalılara ve yapanlar 
h e b • Eski ''Basiret,, ve "İstikbal,, gaze-

l t a e s 1 teleri başmuharriri Esat efendinin 
hatıratına istinaden Abdülbil deV" 

24 T d N k rinden başlıyarak ve Esat efendinin 
Un emmUZ 8 eVyOr oğlueskimutasamflarclanAsafBel· 
,. ,· 5• • ,. T .. k .. n u" nde ıenin hatıraıarile de beraber muta· • ı n ı n ur g u • rekeye kadar yarım. asırdan aııa 

e3t caa1ı 1-ldittbj, tmihtmm'anNlt: 
~-~irlqik devletlerinin Reisicumhur ismet tnönünün taldı iç yüzü bir iki güne kadar nq-
'!'Ul'tUluf dönüm yıllan Amerikalılara hitaben irad edeceği rine başlayacağımız tefrikada anla· 

le açılacak otan Nev. . .. . şılacaktır. 

Hallteıılnmm -,ıldönitm'll mfiasdletffı yUrttali &'atan~~ trabn plr'l,,UzlıR 'allıvlbln(le ,,.,.. 
rasim yapUmı§tır. Resinıde Beşiktaş Tıalkevindeki toplantıda bulunanlaJ'-dan bir fN'P ıörülü)'OT. 

• de 24 Temmuzda bir nutku bu tarihte ıoylcmeu muh· Eser bir roman kadar heyecanlr, Es k • .. f k 'f I 
tertip edilmiıtir. temeldir. fakat içinde katiyen hayal mahsulü 1 mu e aı e-

=~·bulunııuyan bir tarih bi· rin terfihleri 
alkan konseyi Tahsisata fevkallde zam 

QÜn toplanıyor BugUnkU sayımız }:;;::!~J:: 
Sa \oil 1 B 1 8· ·81 da çok (6 bir zam yapılarak terfihlerinin temi-. raçog u u g rı an 1 nine çalışılmaktadır. Onümüzdeki 

Halkevleri bayrammda 
BaşvekiD 
inkılaba . baQlıllQı tebarüz 

ettiren mühim bir nutuk söyledi mı bir husnu kabul gördu c :,~~.!.>'~~mxı:: 
-Türkiye hariciyelmıştır. Balkan konseyi içtimalarına Sayfadır sinde bu hususta bir fasıl illvesi Ankara, 19 (A.A.) - Bo8'ln bmm eaeri olan ve halk terbl"'4 
-Saracxiıu B~ va· bugün ba§lanacaktır. muhtemel görülmektedir. yurdun her yanında yen.iden 158 shıde önemli Jıizmet!erl herbıl 
----=-•- . halkevi daha Tllrk --~ te taratmdaa lllkran1a ~ 
~aMllJIG ~- (Dıva•• '4 üırcüdı)ı --------------- ltfilt~ anumıe Jıa1k& bpf. bu lbel mtaeaeaeler,ia bepal at .. 

edlye parayı 
eden bulacak 
1 Valisinin Habar'e bey•lı 

/Yaıın 5 incidt) 

lan Beyioz1a ~4ıft son lii~tltt Nr ltbtantane 

iktaş lstanbul 
rnpiyonu oldu 

HABER' in 

Güzel gözler müsabakası 
. Senenin en büyük eilenceli ve mükafatlı 

müaabakaııdır 

Numan: 40 Beyoila Alo • Erua 

OkuJUCularmus& claptaealıma m&lifatlana IDJ'metl 800 Dra71 
qkmcbr. -180 Ura kıJmetlllcle bir n4Jo, krfstal MI• talnmlan, JaJmetD eeb 

ve kol ... tıerl, mqam....,., elbllıellkler, lstenll~ ef1&)'1 alaMl
mek salihl1etıal vena 20, 15, 10 lira gibi para kıJmetbade kart· 
lar malıtellf ev etJUI ve aalre. • 

llaabaka kupo 
HABER 

No: 60 • 38 
11.1.939 • H.3.939 

M.. bali • 
uaaAmıza ıı· 

ponlanmızı topla • 
maya bqlaymız 

1armı açmaktadır. 'Nrk inlall. fDlfJllMt ~ i2rtcif4ı) 

Millet Şefi, örnek· Şef 
Bir mlllet teftala ....... b,atı JOktv. ~ .. ,.... .. ~ 

rma alaalar, pim Jaa,.atıanm elllltHe. pbnrlar. --.U km ...... 
altmda lıahnamahJa ki ceml7etm Wtme pnm 

Kendi kendfmhlw altmda ........,k, Jul kfllUJI 1rMdhnhl ...... , 
FenJ. keadl keacJlslnl .,..,.. ....... ucı.a HUıarea ~...._... 
yils tatar veba marlfetla ._ merhalealae eıtace llllllet ..,.. elauılk 

ehllyeUnl •uanır. 
IWnat ~ eısell ...,..__ bam, laua lotllMI 

plb.cla kuudmblJu ferdi p.... b7bettlrlyor. Jll1let tefled, 'llll 
tezadh ohq Sll'l'llU herkestea evvel ... ıeNlr. Oalar klclk fercUJet.. 
lerW öldllrilp böytik fercJIJetlerlae caa wrtrler. K~ fenll7et, )'al 
•u..ı Jaa,..t oeroevfllllade de, ....,....,. imek oımü ~-~ 
b b7p ıtttmezler. Pe1pmberler balarclır. 

Nud bir majazedeM inek ena .. Mm=ma, mJUet tefi de han. 
.. Jaa,.atnu Gyleee ata e.Jamu. Çlaldl eemlyete 6raek olmak la)'mo. 
ti, ona pim mlllld,.,.._ llsUlae ~ıkanalfhr. 

Oau. lçbullr ki lflf, mllleffwe 'bir iman varb1m9'ı.ltiltua eepbelerl
le örnektir. ı:vt1le, .ue.IJle, eTbadeld abamlyle, sevkleri ve lt.lyatbo 
rl7le, 1eqllerl •e aefretlerlJle., fekWerl ve edalarlyle, her teylle. .. 

Kuvvet \'abnaa laldb blr millet tefi, ııadece resmi emlrlerbldra 
deiU, leıtaaql bir cilllıl ıiıecıeil huul laalleıbulea de ne "1l Jı! 
IJllllder ,·e,.a fenahldar dojwinu keıatlna adanulır. 

Jf. 
Blytlk adam bılaJ..._ • ...ıw Jautabk tlııl olu ..._a vtl 

fe_. hlvlJetler ........... ,...._...: Hllm a1at. .eU. hnw. 1e11111i 
hayat maım-ıu 1ılı inek teıfı 

lmu.wt ID&al. 
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1.Jiişi.iHd:iq/im q,iSi -
Çocuğunu terkeden anne er 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Gazetder le oku.ciuk: Kadıköy vapurunda kağıda paket edil· 

miş bi: çocuk bulunmuş .. 
Sem:de bir kaç kere tekrarlanan ve her tekrarlandığı zaman 

gazetelerin fıkra sütunlarında mevzuu bahsolan ezeli hidise !. · 
Bir ana, ya bir günah mahsulü olduğu için cemiyetin kendi 

hakkır.da vereceği hükümden utanarak yahut ta kucağında olduk· 
çu kendi iı bulmasına mani olan ve bu yilzden geçi.n.dirmekten 
aciz duyduğu için çocufunu kağıtlara sarmış ve bir vapurun helbı. 
na terketmiş. 

*** 
Erkekler de, 1.ıir annenin yavrusunu sokak ortasında terket

mesinln ne demek olduğunu, buna 'karar vermek için bir annenin 
ne gibi mecburiyet?er ve mahrumiyetler kaqısrnda kalmıı olabile. 
cegini takdirlde aciz değillerdir. Fakat biz kadınlar böyle bir hadi
se işittik mi, bir anneyi, yavrusunu sokak ortasında, veya vapur 
helasında terkede!>ilmeğe razı edecek haleti ruhiyenin bütün acısını ' 
benliğimizde duyarız. 

Bir anne için bir çocuk nedir? Kadın olan her mahlUk • hatta 
dişi hayvanlar bile • bunun minasını bilir. 

Çocuğunu terketmeğe mecbur olan annenin ıuçu, ıstırabının 
yanın.da hiç mesabesindd:lir • 

*** 
Fakat ben, bugün, burada, böyle bir ıuç i§leyen anneyi mazur 

göstermek için yazı yazmıyorum. Yalnız şu hadisenin bir kere daha 
gösterdiği bir ihtiyacı hatırlatmak istiyorum. 

Mademki dünyada ister suçlu, ister suçsuz, ister masum, ister 
canavar tıynetli bir takım anneler vardır ki kendilerine ıbar olan 
çocuklanru terkod&rler. Bu yavrulan k!h arsalaıida soğuğun, ve 
aç kedi, ıe<Speklerin insafına bırakırlar, kMt kAğıtlar içinde vapurun 
ortasma paket gibi atarlar, ve c:ınların hayatlarını tehlikeye koyar. 
lar. Bu vakianın d.,ğuracağı fellketlerin ve faciaların önüne ge
çecek bir tedbire ihtiyaç var deme'ktir. 

Bu tedbir nedir?. 
Fakir, veya cemiyet nazarında gUnahklr addedilecek ıekiDJe 

yaşayan bir kadını anne yapmamak ne elimizden gelir, ne de mem
leket namına temenni edeceğiml.ı bir ıeydir. 

Çocuk hangi ana ve babadan ve nerede doğarsa ):ioğsun daima 
temiz, mukaddes ve 'klymetlidir. Ve bi.ı onun doğmasını, yapma
sını, büylimesini ve iyi ıartlar içinde yetiımeaini isteriz. 

O halde, demek yapaeağımı.ı ıey doğan .çocuğun korunması· 

nı temin etmek olmalıdır. Ve mlldemk:l ıokakta bulunan çocuğun 
götürüleceği müessese DarUllce.ıedir. Niçin bu müessese, bu çocu
ğu dofrUda.n doğruya annenin elinden almıyor da, hem aMeyi böyle 
sı:ç olacak yollara aevkediyor. hem bir Tllrk yavrusunun hayatı ıu
zumsu.ı yere b8yle tehlikeye atıhyor. 

Bir çocuğun kiımeab oldu tunu lıbat odecelı: ~Y: blr ~nenin" 
o yavruyu her ne ıebepten otursa olsun; bakamryacağmı cöylemesi 
değil midir?. Çocuğuna bakmak: istemiyen bir annenin elinde, -bir 
çocuğu bırakmak, cemiyetin müştereken itlediği bir cinayet sayılır. 

üremek, ancak teker teker ferdlerl korumakla mümkündür. 
Yeni valimden ihtiyar ve çok hayırlı bir mileasese olan 

Darülacezenin bu usultına defiıtirerek onu gençleştirmesini içtimai 
yar.dım sahasında, daha miltek~mil ve asrın ihtiyaçlarına ve zihni. 
yetine daha uygun bir tekle koymasını dileriz. 

Sivil tayyare 
seferleri 

Alman şirketinin teklifi 
·tetkik ediliyor 

Devlet Havayollan, ilkbaharda 
Ankara. lstanbul ve lzmir §ehirle:ri 

Suat DEVRIŞ 

Şe~ir posta 
nakliyatında 

sürat 
Motosikletle nakliyat 
usulu geniş.etıliyor 

arasında ba_şbyacak olan hava se·· Poıta ve Telgraf ldaresi iki 
ferlerinin hazırlıklarile me~gul ol· senedenberi tstanbulun posta fa:ı
maktadır. Havayollan hava seya· liyeti en mlitekasif olan mıntaka

hatlerinin tam bir emniyet içinde lannda posta nakliyatı için silr'at 
geçmesi için lstanbulda Yedikulede li ve yanında küçük bir arabası 
ve Ankara ve lmıirde de birer telsi::: bulunan motosikletlerle yapmak
istasyonu kurmuştur. istasyonlar ta:dır • 
tecrübelerine ba~lamışlardır. Tayya· Şimdiye kadar yapılan bu tecrli· 
relerle ve istasyonlarla olacak mu· beler.den fevkalade denilecek neti· 
haberat Ankara telsizi idare edecek· celer alınmııtır. Bu motosikletler
tir. Yolda bulunan her tayyare ile le pootada büyük bir sür'at temin 
mütemadi surette telsizle temasta edildiği gibi servislerin tevzii iti
bulunulacak ve gene bu yolla ken· bariyle aksamaz bir intizam da t.e: 
dilerine hava raporlaon bildirilecek· essils etmiştir. İşte bu tecrübenin 
tir. lstanbuldaki istasyon Balkan· neticesi olarak şimdi bir kısım pos 
larda seyahat eden tayyarelere de ta merkezleri arasında ynpıl:m 

yol gös~ecektir. motosikletli nakliyat servisinin 
Diğer taraftan Lufthansa Alman bütün şehre te§mili takarrür et

tayyare şirketi murahhasları Anka· miştir • 
rada alakadarlarla temaslar yap· Posta ve Telgrru Umum MU
maktadırlar, şirket Avrupa· Asya - dlirlUğü bu hususta hazırlanan 
Afrika arasında bir hava h~ttı teş· projeyi taddik etmi§ ve ilk parti 
kil etmek arzusundadır. Avrupa yol· olarak beı arabalı motosikletin 
cuları Yeşilköyden bizim tayyareler· daha aatın alınması için tahsisat 
le Atlanaya nakledilecek ve tekrar vermiştir • 
oradan Alman tayyarclerile yolla· Marttan itibaren tatbik edilecek 
nna devam edeceklerdir~ olan bu yeni şekil ile İatanb-.ılun 

Dahiliye Vekaletinin bir 
tamimi 

§ehir posta nakliyatı i~inde bir 
misli daha fazla sUr'at temin e.di-
lecektir • 

Dahiliye ve!-c~leti ,;uiyctlere gön· ~ini ve her tarafta ayni resmin ası· 
c!:::diği bir tamimle Milıt Şef reisi· laca~ bildirilmi~ ve bu vesile ile 
,..ımhur ismet lnönünün bir ressa· şimdiden masraf ederek başka resim 
na yaptırılacak olan resminin tek· tedarik edilmemesini tavsiye etmi~· 
Sir edilerek bütQn dairelere verilece- tir. 

OABF.:R - Akşam poı.ta~ 20ŞUBAT-~ 

Cıım!mrreisimiz ismet lnönü ilçi4ncü ve dördüncil derecedeki 
memurlara Çankayadaki Riyasclicımıhur kôşkiinde evvelki gün bir 
çay 1.iyaf eti vermişti. Resimlerimiz bu kabul 1esminden iki intıbaı tes
bit etmektedir. 

ismet ln-Onı1 ve Bayan lnönü Ankarada bulunan bütün ~alb6~ 
da refikalarilc birlikle bu akşam saat 17 de Çankaya köşkunD' 
davet etmişlerdir. 

-.- r· -~ - - .... 

Hilber~· J.Uü'WMı~ 
• • '\ • • • ' • ... • • "":9 ~ - • :. • 

Türbelerdeki 
değerli eşyanın 

4000 Nüfus için 

Sivasta 
Modern bir şehir 

kuruluyor . 
Binalar merkezl teshin 

usulile ısıtılacak 
Türkiyenin tesisatı itibariyle 

ilk modern ıehri Sıvasta kurul

maktadır. Şimdi pr~jeleri tama
men hazırlanmıı ve inşaat faaliye· 

tine dahi giriıilmit olan bu mo· 
dern tehir pek yakında Sıvasın 

yanı ba~ından ylikselmiş olacak
tır • 

Bu modern tehir bir demiryolu 
gehri olacaktır. Sıvasta Devlet 
Demiryolları için yapılan muaz· 

zam atölyelerde bugün 1000 iıçi 
çalıımaktadır. Pek yakında bu 

miktar bir kaç misline çıkacaktır. 
Bu kadar işÇiyi bir anda istiaba 

kUi b1nası olmıyan Sıvas ıehrin
dc •bu yüzden bina darlığı görül
dliğU gibi fabrika teknisiyen ve 
ı ileri~~ v'4ı l>'-Lı~)',._ı,.. '1a 

çok olmuştur. Bunu nlZarı .dikka-
... -·· . 

te alan Devlet Demiryolları ida-

resi Sıvas atölyesinde çalışan me· 
mur, teknisiyen ve i'çiler için aile 

teriyle birlikte timdilik 4000 kiıi

yi istiab edecek bir ıehir kurmağa 

karar vermiştir. Bilahara bu §ehir 
tevsi edilecektir. 

Sıvasta kurulacak ıehir ilk de

fa olarak merkezt teshin usulü 

ile teshin edilecek ve gene ayni 

şekilde evlere sıcak bava ve sıcak 
:;u verilecektir • 

Biribirine amud olarak asfalt 
caddeler üzerin.de ve bahçeler için· 
de bir kısmı münferid binalardan 

bir kısmı da apartıman halinde ku· 
rula::ak ~lan bu yeni şehir acil ih

tiyaç dolayısiyle Karabükte lcu
rulması mukarrer modern şehir· 

den daha evvel in§a edilmiş ola
caktır • 

A1manyadan tavuk 
kasabı getirildi 

Almanyaya tavuk ihracatımız 

çok artmıştır. Bilhassa besili ta
vuklara rağbet eden Almanlar son 
gUnlcrde miltemndiyen tipn.riş ver. 
mektcdirler. H:ıftada 4 vagon ta.. 
rok ihraç edilmeltteair, Kesilmiş o. 
!arak gönderilen tavukların Alınan
ların istediği şc1:11de knnı za.Yf ol
madan ke~ilmesi için Alm:ı.nyadan 

d6rt miltehass:s kesici gelmi'.;t.ir. 

Diğer taraftan b:ı.zı kimseler bu 
kadar silratli ihracatın memleket 
iktıs:ıdlyatmn. zıırarlı olac:ığmı ~Y

lemektedirlcr. 

Taksim meydan:nda bir 
öpüşmen·n muhakem·nsi 

Bir ka-:lın polise karşı gelmekten bir ay yirmi gün 
hapse mahkum oHu, fakat hadiseye polisin keyfi 

hareketi sebep olduğundan ceza kaldırıldı 

muhafazası 
1 

Pencerelerin bu sebeP 
8 

açılması kararlaştı 
Tekke ~e zaviyelerin k•~~ 

Taksim polis merkezi memurla- fnzla heyecana dii§Up sert hareket- 1 klı--
rmdan polis Behcet, evvelki gece lerle itirazda bulunmuşumdur. Fa. sı hakkındaki kanun a. rf '111" 
yarısından sonra Taksim meydanın.. kat tokat vurmadığım gibi kUfUr lunan bazı yüksek ınıınl fef~ 
dan geçerken bir kadınla bir erke- de etmedim.,, • . metli ve içindeki eıyaıar eti t'f 
ğin öpil§tUklerlni görmüştür. Suçlulardan Ali ŞUkUr de aşağı lade tarih ve san'at kıyıtl a)I" 

Polis Behcet bunları merkeze gö. yukarı ayni §eyi söyIUyordu. Şıı- yan tilrbelerin pencere 1'
3
P ~ 

tUrmüııtUr. hld olarak deniz subayı Necml, ile rının kapalı kalııının bU ef çO' 
Bu iki kişiden erkek Beyoğlun- Abdullah, l{a.rabet, Mustafa lslmlf rütubetten ve bakımsızJıkt10 ~ 

da bir lokantada garsonluk eden A- şoförler dinlendi, bunlar kadmm rümesini intaaç ettiği naı•.rı 1~ ll ŞUkUrdür. Kadının lıımi de Fikri. polisc kargı geldiğini söylediler. Şa kate alınarak bu husustakı 
yedir. hldlerden Karabet: "Şöyle uzak- bir karar verilmiJtir • r 

Polis memuru Behcet, kadının tan öpüştüklerini g5rdUmse de §L ~ 
kendisini d5ğmck istediğini erke_ pırtı i~itmedim,, dedi. Bu karara göre bu nevi 1't ~· 
ğin de kadını karakola götUrınesine Müddeiumumi Orhanm tecziye li eserleri içinde toplayan .. "~ bit 
mani olmağa teşcbbUs etUğinl ld- isteğinde bulunması Uzerlne malı - hi değeri olan türbelere bUY ~· 
dla ediyordu. keme kısa bir mUzakcre yaptı ve dikkat ve itina ile bakı1'' ~ 

DUn asliye UçUncll ceza mahke. hA.kim Necib Nadir kararı bildirdi. Buraların pencere k•~,ııdl' 
me.sinde görUlen bu meraklı dava- Buna göre Fikriye döğmek ve söv. gündüzleri açılıp bina ha"' 
da polis memuru davasını anlattık- mekten bir ay yirmi gtin hapis ce-

1 
d~ 

tan sonra çok heyecanlı olan ve zasma mahkum edilmiş, fakat hA- nla~ak, içerisi ve cam arı ıcı~!~ 
gözlerinden yaşlar sızan Flkiiye 'filscyo pOUs' rnemUf!ü'B~Wtlıi :keyJ !Jekılde temiz tutulacak, e, fJY'_ 

6un1arı anlattı: 11 lıareketı seoeo oıcıugundan veri- pu§ıcıe, halr, .rahle. se;caa f ""' 
"-'Ben ayni evde 6turduğüm A. len rce%a!"ortatmn 1rn1BınlmıştL ·A nevinden eserlerin ın~ha 'ııtit· 

linin geciktiğini görünce, merakla Şlikllr ve Fikriye böylelikle cezasız daha fazla itina gösterıJece .,ıt' 
sokağa çıktnn ve onu aramağa baş- kurtulmuş oluyorlardı. Esasen bu türbelerin, rııJ'' 1111· 

ladnn. Nihayet yolda. biriblrlmize -Muaıı·ımler arasında nı müzeler idaresinden aı.t' ıd1'· 
rasladık. Ali sarho3tu. Koluna gir- h f 1 h d eıeri .,ar J' .. u - 1 tun B • b . , a ız arı ve a em ı.tı 
diın ve eve gol rmege ça I§ • U tayın ve ecayış.er aÇJJY 
halde Taksiın meydanından geçer. Fakat bunların, camlarııt .,J: 
ken bu polis memuru yanımıza gel- Ankara, 20 - Maarif vektıleti, smdan da istifade ed're~ ,,1dliit' 

vckfllet erkfi.nı arasında yeni bazı of'P'" 
dl: "Herkesin gözU önünde öpU - fclerini ihmal ettikleri g _ .. ·~l 

. k k k 1 " tayin ve becayL5ler yapmıııtır. Bun- • ııarıırv' 
şUyorsunuz,, diycre ara o a go- ların listesi §udur: tür. Kıymetli eserlerın r,P1'" 
türmek istedi. . . ıeriıı te 

B
. k "deli lı•tt ÇünkU Ankara lsmetpaşa kız enstitUsU ıhmalıyle zarar veren . 
ır ere 1 ası yan "' · lllmi Ş if Al yn1 • 'h · "d'l cektir• biz isteseydik evimizde öpUııemez nakış mua er e psoy a sı cı etme de gı ı e 

miydik? Bu vaziyette şaşırdnn ve enstitü yardirektörlilğilne, Elazığ 
memurun karakola götUrmek iste. kız enstitUsU tllrkçc muallimi SU -

reyya Belit ayni enstitU yardirek. 
ğine itiraz ettim. Memursa bizi ite 
kaka götilrmek istedi. Ben .sinirli ve törlüğüne, Bakırköy bez fabrikası 
saralı bir kadınım. Belki 0 anda dokuma şefi İhsan Aytek lstanbul 

General Seyfi tekaütlügü
nu istedi 

GUmrükler muhafaza komutam 
:;eneral Seyfirun tekaütlük talebinde 
bulunduğu haber almmı5tır. General 
Seyrinin bu talebi, Parti tarafından 
mebus namzedi gösterilmesi gibi bir 
ihtimalin mevzuubahs olmasına se-
beb olmu~tur. 

--o-

Ankara caddesi asfaltı 
söküldü 

Ankara cadde3inin Türbeden ka· 
palı fırına kadar olan kırmına ya· 
pılan yaya kaldmm'arm asfaltları 
tartnamcye uygun olmadıjpndan be· 
1ediye bunları yeniden yapma<ıı için 
mtiteahhid~ emir vermiştir. Dünden 
itibaren buraları s&Glm~ğ:! ve yeni· 
:len in~a edilm~ğ:! ba5lanmı~tır. 

sanat mektebi mensucat şubesi ku-
maş örgüsil muallimliğine, serbest 
dişçi Milmtaz Arkayan Samsun orta 
ticaret mcktobi fizik, kimya mual
Hmllğine, Unlversite edebiyat fakUl-

tesl orta zamanlar tarihi d~cnU 
Akdes Nimet Kurat Denizli llsesl 
tarih muallimliğine, Niğde memle. 
ket hastanesi dahiliye mütehassısı 
doktor Rasim Ülgen Niğde orta 
mektebi doktorluğuna, Haydarpaııa 
lisesi fransızca muallimi Nasıh Ar
ca ayni lise yardirektörlUğüne, A. 
rlıına birinci orta okulu tUrkçe mu· 

allimi lsmail Gilner aynl mekteb 
yardlrektörlUğUne, NazUli orta mek 
tebi beden terbiyesi muallimi Re
şad Öngen ayni mekteb yardirek
tör!Uğllne, Erzincan orta mektebi 
tUrkçe muallimi Turgud Korcan ay~ 
ni mekteb yardirektörlUğüne, Kon
ya askeri hastanesi operatörU Vey. 
si Demirel Konya orta mektebi 
1o!ctorlu3'ınn, Bakırköy orta mek
tebi Afüe Özdna ayni mckteb yar
·UrelttörlUğUne, Sivas nUmune has
•nn"si doktorlarından Ömer Ltitfi 
Öylü Slvns orta mektebi doktorlu. 
~na tayin olunmuşlardır. 

rerfl edflD Nefi• 
memur; arı 

~ 
kııetJ.!)il' 

Ankara, 20 - Nafia ve yeııl 
ktılet memurları arasında ~· 
terfi ve tayin listesi basıtl 
Liste §udur: ~ re" 

UdUrJU.r Ut' 
Yapı işleri umuın nı j.sO 

samlanndan Ads AtJtlanın _ın'°Jll' 
peıı-· •• ıs 

aylık Ucreti 150 liraya, ~or 

rı inşaat reisliği re~ı1' ucre' 
Nrunık Selkanm 100 ura ş eri UÇ~ 
t . 120 lira Manisa su ı.şl·-'• ~ 
ı ya, )lusı»> cfJ 

cil eube fen memuru 1'ucred ı , 
cetilrkUn 90 lira aylı _,,rr - Cll 

pfyarb- ıc.tı 1'" 
liraya çıkanlmış, UdUrlUr ti' 
re hattı lngaat ba.3tll ı·" ucre • 

aY J> Jı•" murluğuna 120 Ura u~ ıı-
. s· as - ~rı 1•"'' Mehdi Seyıd, ıv U 19t.tııı Put' 

tı ineaat ba~mUdUrl ğU enılt ı~ 
be eefi ZekeriY• :ıcand ınt••t ı;; 

enılryouar fell 
aylık Ucretle d ğlne na1' 
isliği latiınllk Aınlr11 ıardJI'· tts 
terfian tayin oıunıııue Jı• 

akır • cı-t' ıııııll'' Ayrıca Dlyarb e1•ul fi' 
ingaat bagınUdUr!UğU: j.~ l1rt >'' 
slbl lbrahlın ırengiln ~ el 
lık Ucretl 160 UraY• ç ,rrıJf t ıJ. 
kara viJAyetl aardunc!edie"JJ ~ 1 

saııü ;J. tJJ' 
memurlarından ıyet.l fetl ot e' 
ra mnn3lylc lc;cl ~ue. cıo~ ,.ııJ 
murluğuna naklolu 

12
5 Ufll '~ 

hncddln Kökdeınırln ... rıııııtG• sı ı.ı~ 
i 'l!S çt•S f) 

Ucreti 150 1 ra., 1ıs Jlr' · 
, !'!una 0ııııı 

lo"Ilbar mcmur•llo d..ll 
~ nılc t!l,, 

Ucretle H:ıs:ın .ı. a 
muştur. 
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l'1 taos 
\' h lOVAKYA'nın eski cum· Urrr · 1 'rıiteı . eıs Benes, Amerikan 

~de, ~ın~en birinde \'erdiği 
lı~ 011 Adısatın aldığı şekil ne 
"~ tt]:n nihayet demokrasinin 
ı:ı to...._ catından emin olduğunu 
lııı."·•ııuı G" tit: "'1'111 doi onnı, böyle güzel t:ıh· 
~ll . ru çıkmasını ister; zaten 
ltrı k 15llkbalin, kendi inandığı 
t~ abu1 edeceğine luıniğdir ... 

~·hq:~zıe Yalan söyliycyiın? o gün· ,..,,,_ ... de., .. 
'< liıııııı .. orclıiJccef;iınizden ben 
tiııuı ~illi kestim. Hcrgün, büyıik 
il tlıp e~o~rasilerdeıı birinin 
''iııe kU.ı:uk de,·Jetler arasına 

~~d,. l&!alııt oluyo, '\ı. : kuçüklcri 
ltı...'ı \" ortadan bu:suütuıı J.:ay· 
~la ,;r. Demokrasi esaslarını 
~tı heqenıere bugün Avrupanın 

ile ha .ararında~akaret ' 'eya is· 
ı lıırt;1lıYor. Hüsnü-niyet eseri 
tt t~ e her vatandaşın fikrine 
c dutu ek, hnkkııı kunetlen üs
r14 llıü nu söylemek, !crdlerin, 
lerllik sa\'alındaıı bahseınıek, bi· 

ti ' bunaklık emaresi sayıh-
'ıııokrll3i • 
~iı z aleyhindeki cereyanlar 
bır k,'.llllan, kısa sünneğe mah· 

otdtı(. ~lil tüya sürdüğümüzü sa
"'1~ ~eııİııak~t o cereyanlar günden 
L~ '~dl( edı, kendilerine biç u· 

oqlt4 lltuhitıerden taraftar bul· 
~ılı. lt~rtık tnbil Lir hal nlrnıığa 
ı ~~h·r:ır edelim ki demokrasi 
~oıi',,1~de l'Uruıillcıı tenkidler, 
~ ~· ka -.ı ... ._.ı .. taciri ni a n çJ .,..,... 

'lıtıc dtın naıı.uerı "i!nrııı,lm .. nıiŞ 
~~1t~?icrat knlın:ıdığını iddia '!ar ara kabildir; herhalde genç 

t-. takt~sınd:ı ho)lesiııi bulmağa 
l.ltı,. t , 

~ıı;~~a 
'tı~·h,;ıf bi• hürriyet rejimi ol
~11 ~la erde serbestçe düşünüp 

~ttr~lila c:t'.11ak hakkını baJışelli
~ ~ 't•ııı lordu. Onun ale)lıiııde· 
«~llıı, deıır, kendi hataları ne oltıı~ 
~ Olııı11:1°krasinin lıu iddi:ısının 

~tıı''I reıı~~ını isbat eltiler; de· 
~l'•r Cd 111~~ ancak bazı fertle-

b h '~ildit·'~ılıp diğerlerinin büs· 
ıt ,,nı-rıh~nı, ~enıokrnsinin getir
~ Olına n ~ır \'nhimeden başka 
~ llıo1tr dıgını gösterdiler. llu-

1 tı latııı11 .~~lar, totaliter rejim ta
~t·"'l'ıtıı~ Siz fertlere hiç bir hür
~ .. "iliz f Otsunuz,, diyebiJirler; 
• 'lirito eruere gerçekten hürri-

l'tı.. ruz. h' b' . :-ı .. Un ~ • ıç ır fcrdın Yeya 
t?ı.. O\eic' f 
~"''~in 1 ertıeri veya grup-

~>tı ' Oıı1a~ ınani oluyoruz,, diye
li blııt tre da demokrasinin n!iı) 
t ÜıbnınınediAinl, hattA istedi~ln-

1 lıııtg n ha~kıı neticelere var 
O~ r tdenıezıer. 
~~ıu.dt de 
\ • ""l'ııı iill?ıokrasi aleyhindeki cc-
1, ltaııııı llden süne genişlemesi· 

tij11, asına . . 
<U 0 1 Sc\·ıncllm mı? Hn-

tı ~ liı-ı-ıl'cı ~ ar ferde hakikaten hiç 
l'ııı fıJtı ırakınıl or, !erdi eziyor. 

t td tlerı ,, 
1 !; eıııe)•' ~ucki yapıcı tarafı 
Ilı tıırı 11 kız. :Pak at yıkıcı, ten kid 
ıa 1

1~e de b~vveıu olduğunu inklır 
oqr hu r sebcb )oktur. I>~ 
~tler, b lldan fcvlrnliıdc htifndc 
1 ltn1t·~tnokrasi, kendi alcy

ıı l.:u\'\ 
1 

1 
lerj dinli1ccek olurı..a 

•ııı c LuJabiHr ,.u- nkü ken-q l"ık . ~ 
~ ;1ıır. ITind:ın ıslah etmesi 

eııcs•ı 
'11111: n hakkı \'ardır· hatlı· 
I~ !il §ekf) ' 

ı erg ne olurs:ı olsun, ı!e· 
~. tııı. cç l!alebe çalat'aktır çun· 
~~ "tın h- ' 

'lıtıl Urril CUizliği her za-
\iıı l, ctrneıerı'n . .. 

ı.ıır il e, sadece lıır su· 
b. arı:a 

t .,.. ~kA sı Sa) ılmağa razı ol· 
trtl·aııı n Yoktur. Batıiı hugün· 
~I~ trı d 

lltıı h a, demokrasinin se· 
llh r lsl'a Ürriyeısizliğe, esarete 
t• hııt hareketi dire güstcr· 

fıt 11 .. bış Qlııınz. Fnknt galebe 
t· " Ug" 

t '•lelh· Unk(i dcnıokrnsi de· 
ttııı ındeıc 

ı ,. 1 tenkidlerclcıı iııli· 
e L-

tıııı, 0 Ylecc leni bir ku\'· 
61 'l!:ılc! · 

ha ıııe ermek çaresini 
lıtJ:ıı 

nı, bir demokrasi. 

~urulJah ATAÇ 

Vasıtasız vergi1er 
tevhit ediliyor 

Veni şekilde kazanç, buhran, 
muvazene \'e tayyare vergileri 
bir arada ve muayyen bir 

nlsbet dahilinde alıoaeak 

Vergi nisbetleri işgal edilen bina 
gayrisafi hasılatının yüzde 24 ile 
yüzde 15& sı arasında değişmektedir 

Ankara,20 - i\laliye vekaleti i\lil 
Jet Meclisi encümenlerinde tetkik e· 
dilmekte olan ve vasıtaı;ız vergileri 
bir araya toplayan kanun projesine 
ait tatbik listelerini ve vergi nis· 
betlerini hazırlamıştır. Bu kanun i
le vergilerde bir ıniktar tenzilat ya· 
pılmaktadır. 

Kanunun en mühim hususiyeti 
de kazanç, buhran, mu\'azene, hava 
kuvvetlerine yardım vergileri gibi 
bütün vasıtasız vergileri bir araya 
toplayarak tek bir nisbet halinde 
ifade etmesidir. Mükellefe tediye e· 
deceği para miktarını tam bir kati· 
yet!(; bildirmek itibarile de ayrıca 
şayanı dikkat bir kolaylık temin et· 
mcktedir. 

Yeni hazırlanan lLtelerde, memle· 
kette bürün iş sahiplerinin vergi nL 
betleri, hiçbir tefsire ve tereddüde 
mahal bırakmıyacak ~ilde tesbit 
edilmi~tir. Bu iş sahipleri, ancak hu 
vergileri edemekle mükellef tutula
caklardır. 

Yüz:ie 24 nisbetintle v~rgı 
verecekler: 
lşgal ettikleri mülk gayri safi ira· 

dı üzerin:ien yüzde 24 den ba5!ıya
rak yüzde 156 ya kadar değişen yeni 
\-ergi nishetlerine ait gayri safi _irat 
üzerinden~.füzde )'iımi dört \'ergı ·,-e· 
rccek olanıar şunlardır: 

Ahrr, araba'cılik ve ardiye işleten· 
!er, biçki ve dikiş yurtları; çanak 
çömlek satanlar, değirmenler, yal· 
mz tedrisat ile meşgul olan dans 
mektepleri, ekmek satanlar, garaj iş
letenler, hususi ha:itaneler, kahve 
kavuranlar, karagöz ve kukla oyna
tanlar, maden kömürü satanlar, o· 
dun depoları işletenler, sucular, sü· 
pürge yapanlar. 

Yüzde 30 vergiye tuh i 
olanlar 
Attarlar, a~ılar arzühakiler, pe· 

rakendeci bakkallar, balık satanlar, 
hoyahancler, bisiklet kiraya veren· 
!er tamir edenler, bozac.ılar, çaycı

lar, ı;ay satanlar, çiçek satanlar, şe· 
hir Ye kasabalarda fabrika mahiye
tinde olrruyan değirmenler, hamam 
işletenler, kalaycılar, kasaplar, ku
ru yemişçiler, kundura boyacıları. 
meyveciler, müskirat bayileri, motör 
tamircileri, oteller ve pansiyonlar. 
piyango bileti bayileri, sütçüler ve 
yoğurtçular, tavukçular, turşucular, 
zaiire satanlar.yumurta satanlar,zi· 
raat aletleri yapanlar ve satanlar. 

Yüz:ie 36 nisbetinde ver
giye tabi olanlar: 

Aile mutfağı i~letenler, araba ya
pan ,.e satanlar, ajor, pli \'C akordi· 
yon yapanlar, banyolar,•çilingirler, 
ı;inkoğraflar, deniz hamamları, de
mircileı;, demir tornacılar, elektrik 
tesisatı yaapnlar, e\'lerinde terzilik 
yapanlar, matbaa sahibi olmıyan 

gazete imtiyaz sahipleri, gömlek ya· 
panlar, heykeltraşlar, hizmetçi V<.' 

amele tedarik edin i~ evleri, hel\'a· 
cılar, ilancılar, hazır eşya satanlar. 
içkili lokantalar ve pastahaneler, ga 
zinolar, büfeler, bahçetcr, kiremit 
yapanlar, kitapçılar, kitap naşirleri. 
kunduracılar, koltukçular, kahve de· 
ğirmcni, kantar ve emsalini yapan· 
lar, kasket yapanlar, kayık yapan • 
tar, kundura ve levazım satanlar, 
mühürcüler, muakkipler, makine mo 
dekileri, marangozlar. mücellitler. 
mütercimler, plfıj işletenler, ressam· 
lar. saat tamircileri, saraçlar, soba· 
cılar, şeker ve şekerleme yapıp sa· 

tanlar, şemsiye satanlar, taşçılar. 
tuğla yap:nlar, terziler, tatlıcılar, 

tahta tornacılar, tes,·iyecilcr, yazma 
baskıcıları ve boyacılar. 

Yüz:ie 42 nis1letinde 
vergiye tabi olanlar: 

Berberler, bakır mamulatı satan· 
lar, bilardo salonu işletenler, çal
gısız birahaneler, çayhaneler, de· 
mir mamula~ı satanlar, fotoğrafçı· 

lar, içkili lokanta, pastahane, gazi
r:o ve büfeler, gemi ankazı alıp sa· 
tanlar, kartpostal satanlar, kösele· 
:iler, kah,·cciier ve kahvehaneler, el· 
,.e ayakla \'e) ahut dört beygir \'e 
daha aşağı kuvvette motörle işliyen 
matbaalar, çalgısız meyhaneler ,tel· 
!allar, simsarlar, pcdtkilrcüler. 

Yüz -le 4S niıbetin:I~ ta~' i 
olanlar: 

.Av derisi işliyen!er, ayna yapan· 
!ar, dokuma imalathaneleri, ba:- ak 
işliyenler, pzoz imalathaneleri, halı 
imalathaneleri, inşaat Je,·azımı sa· 
tanlar. kereste satanlar, kireç ocağı 
i~letc.nler, mobilye imalathaneleri. 
meşrubat ve mekUIAt imalathaneleri. 
sabun imalathaneleri, tamirhaneler, 
tıbbi müstahzarat yapanlar, vapur
kazanı tamircileri, yorgancılar, tri· 
oktajcılar. 

YüzJe 54 pi ı',etinde ver
giye ti~i olanlar: . 

Abajör satanlar, ,deniz ticareti le
\'azımı satanlar, bisiklet satanlar, 
cerrah aletleri satanlar, umumiyetle 
kuma5 satanlar çalgılı lokanta, pas· 
tahane ve büfelerle gazinolar, dans 
rerleri (içki dahil) hazır elbise· 
~iJer, elektrik aletleri \'C le\·azımı sa· 
tanlar, fotoğraf makinesi satanlar. 
gözlük,' gramofon satanlar, halı sa· 
tanlar, kabzımallar, ka\'aflar, kırta· 
siyeciler, kuyumcular, kürk satanlar 
kravat yapıp satanlar, nüfusu yirmi 
binden aşağı olan yerlerde komis
yonculuk yapanlar. manifaturacılar. 
çalgılı meyhaneler, mobilyc \'e bu· 
na benzer her türlü eşya satanlar, o· 
yuncak satanlar, otomobil ve bisik· 
let levazımı satanlar, porselen ve 
emaye satanlar, seyahat Ye spor le
vazımı, silah sinema makinesi satan· 
tar, sinemacılar, şapka yapıp satan· 
lar, radyo satanlar, toptancılar. tu· 
hafiyeciler, tüccar terziler, tütün 
tacirleri \'e imalathaneleri, tiyatro· 
tar, züccaciyeciler. 

Yüzde 72 nisbetinde ver
giye til:>i olanlar: 

Bu sınıfta yalnız eczaneler vaı•~ır. 
Altın ,.e kıymetli mücevherat sa· 

tanlar, antikacılar, mağazadan mal 
mübaraasma tavassut eden \'e bu 
malların bedellerinin ödenmesinde 
mail ajanlara kredi açanlar, sarraf· 
lar, işgal ettikleri mahallin gayrisafi 
iradının yüzde yüz yirmisini vere· 
ceklerdir. 

ldarehane \'e muayenehanesinde 
sanat ve me·leklerini yapan diş ta· 
bibleri, dişçiler, doktorlar, baytar 
lar, kimyagerler, ebeler, avukatlar, 
da,·a vekilleri, mimarlar, mühendis· 
!er, müşavirler \'e mütehassıslar w 
bu gibi ilmi Ye me~leki ihtisa lan i· 
le kazanç temin eden diğer serbest 
meslek erhabı idarehane, yazıhane 
ve muayenehanelerin gayri sah ira· 
dının yüzde altmı~ını; 

l kamct ettikleri C\' Yeya apartı· 
manlannın bir kı~rnını idare'.1ane. 
yazıhane, veya muayenehane itti-

m r ~ - '1 °Üll tir ;;r~m~ t?bi 
Sokak aşçıhğı ile mücadele 
etmekte gecikmemeliyiz! 

bayat ve kokmuş 
satmağa muvaffak 

Çöplüğe 
batı klan 

olanlar. bu 

dökülmesi lazımgelen 
birkaç misli fiyatla 

Bugün temas edeceğimiz me
sele ,şahsan bizde uyandırdığı en. 
dişeyi alakaıdarlarda da doğurabi
lirse ne mutlu!. Belediye, son gün· 
!er içinde bir çok semtlerdeki lo
kantaları ve aşçı dükkanlarını tef. 
tiş ederek pis gördüklerini derhal 
kapamakta:iır. 

Hiç §Üphesiz ki bir an eksik 
edilmemesi lazım gelen en hayırlı 
teftiılerden biri, lokantalara ve aıe 
çı d.ükkinlarına müteveccih olan
dır. 

Lokantaların yalnız vitrinleri 
değil, bulaşİk yıkanan yerleri, y~
mek pişirciikleri mahalleri, ye· 
mekleri muhafaza ettikleri yerleri, 
tabakları, s;atalları, örtüleri, hatta 
ekmek koyduktan dolapları, gar· 
sonların elbiseleri ayrı ayrı itina 
ve ihtimam istiyen itlerdir. 

Fakat belediyenin dükkan ha· 
!inde müesses lokanta ve aıçılar -
la meıgul olması tehrin muhta5' 
olduğu itinayı ve tayaykkuzu te. 
min etmiş clmaz. ' 

Biz bilhassa iatanbulun bir çok 
3emtlerinde ıon zamanlarda alıp 

yürüyen ve Çemberlitaı. Balıkpa· 

zarr, Uzunçarşı gibi halkın müte
kasif o1duğu yerlerde daha fazl<' 
görülen bir nevi ıokak aıçılığın

dan bahsederek, ne kadar pis olur. 
sa olsun dükkan halinde bulunar. 
aşçıların bunların yanında zem
zemle yıkanmıJ olduklarını teba
rüz ettirecefiz. 

Bilha11a balık satan buı ba· 
bkçıların yaptı1darı bu f, ne klta. 
ba, ne akla ,ne uıule, ne belediye 
talimatnamesine uyar. Bahkçılar • 
dan bilhassa semtlerini tayin et
tiklerimizden bazıları, balık tab
lalarının yanlarına bir maltız koy. 
makta üzerine de içinde ne cinı 
o1duğu malum olmıyan bir yağ 
konmuı tava yerleştirmekte ve 
bu suretle aıçılığa baılamaktadır. 

T orik, palamut, ıivri v saire gibi 
ucuz balıklardan bayatlamıı ve 
artık dökülmeğe yüz tutmuş olan
larını dilim dilim keserek, pek faz
la yıkamağa da lüzum görmcı:ien 
bu tavada kızartan halkçılar, li
limini yüz naradan satmak sure. 
tiyle epcyc ,· kar temin etmekte
dirler. 

Salı~~rıar l...u suretle satılrruyan 
b:lki k~kmuş balıklarını nç misli 
fiyatla satmağa muvaffak olmak
tadırlar . 

Bittabi tavala r sokak ortasında 
olduğuna 1:öre ,toz toprağa ma
ruzdur. 

Pis sularla yıkanan, bir maş... 

ile mütemadiyen içine balık konup 
içinde:l balık alın:nak suretiyle 
iğrenç bir hale gelen bu halik ta· 
vasının muhteviyatını b i 1 h a a· 
ı a k ü ç ü k esnaf, işporta. 
cılar, kazancı bir aşçı dükkanın

cla karnını doyurmağa kafi olamı. 
yanlar y iyorlar. Kullandıkları yağ 
ne cins olur:a olsun, aabahtan ak
şama kadar una bulanmış balıklar 

la bir tava içinde mütemadiyen 
kaynayarak bir katran haline gel· 
miş bulunuy:)r. 

Çemberlitaşta bir han kapısı 

önünde böyle a~;ı mı, l:-3lıkçı mı 

o!.cluğu anlaşılamayan bir kaç tez· 
gah sahibi vardır. 

Sokak ortasında, üstü a;ık ta· 
valar içinde, bayat ve satılama· 

haz etmiş olanlarla muayyen bir ye· 
ri olmaksızın çalışanların ikamet· 
gclh ittihaz ettikleri e\' veya apartı
man dairesi ga)Ti safi iradı tama· 
mmın yüzde otuzunu vergi olarak 
ödiyeceklerdir. Barlar ve umumha· 
neler yüzde 156 nisbetinde vergiye 
tabi olacaklardır. 

cesareti nereden 
mıJ balıkların her kızarmış dilimi· 
ni yüz paraya halka satan bu a· 
damların hareketlerine nasıl la
kayd kalınabilir? Bu hareket ayni 
zamanda bu gibi yerlerde balık 

fiyatlarının yüzde kırk nisbetindc 
pahahlaşmasın ımucip clmaktadır. 

Satılamıyan balıklarını bu ted· 
bir ile satmağa muvaffak olabiler. 
balıkçıların Eminönünde on be~ 

kuruşa bir palamudu 25 e satması 
pek tabii görülmelidir . 

Bu ihtikara sebebiyet veren hi~ 

şüphesiz ki o balıkçının önünde
ki maltız ve tavadır. 

alıyorlar ? 
Bu kabilden olarak köftecilik ve 

şiş kebapçılığı yapan ve saçtan bir 
mangaldan başka vasıtası olmıyan 
seyyar aşçılarada gene bu semtler .. 
de sıksık tesadüf olunduğuna na .. 
zararı, belediyenin berveçhi peıin 
bu kötü sokak aıçılığı ile müca .. 
dele etmesi lazımdır. 

Şehrin umumi sıhhati bakımın .. 
dan çok muzır olduğunda şüphe 

bulunmıyan bu derdin bir an evvel 
hallini istemek bizim, derdi .crta• 
dan kaldırmak ta beloiiiyenin vazl 
fesidir • 

h tanbul muhabiri ' 

Halkevleri bayramrnda 
Başvekilin nutku 
Baştarafı 1 incide insanın, yalnız· gündelik işini, res 

ni a~da ve Ankara halkevinde mi işini görmekle vatani ve mil .. 
Baş\'ekil Dr. Refik Saydamın bir li vazifesinin bitmiycccğini iyice 
nutku ile açılmıştır. Radyo ile bilmesini, halkevinde çalışmanın 
neşredilen bu nutku yalnız ye • bir vatanperverlik tezahürü oldu. 
nileri değil diğer bütün halkev - ğu kadar münevverlik vazifesi 
!eri de dinlemişlerdir. olduğunu da hatırlamasını iste • 

Merasim tam stat 15 te İstik. rim. 
'al Marşı ile başladı. Evin kon.. Yeni açılmakta olan halkcvle. 
fer ans salonu tamamen dolu idi. rine. açılmış olanların en mu • 
B. M. M. başkanı, vekiller, me. vaffakıyctlileri arasına tezelden 
buslar halk arasında seçiliyor • ulaşmalarını dilerim. Bu muvaf. 
du. Marş ayakta dinlendikten son fakıyetin, etrafına beş on ülkülil 
ra Başvekil Dr. Refik Saydam arkadaş toplayıp muhitinde ilk 
alkışlar arasında kürsüye gele • alakayı kuvvetle uyandırarak sa. 
rek şu nutku irat etti' mirniyetle de\'am ettirecek her 
~lriJia nut.lru baı:ıkana ve yönkunıla mutlaJ:a. 
"- Çok sayın dinleyicilerim, müyesser olacağına emin;!, 
İnkılabımızm güzel ve fayda. Arkada§lar, 

lı başarılarından biri de halkev- · 932 senesinde Şefimiz İsmet t 
!erinin açılmış Ye işletilmiş ol • ı nönünün yine böyle bir vesile ile 
masıdır. bize verdiği bir direktifi de bil. 

Bugün, bu güzel yüce b3.;Şarı. hassa söylemeden geçemem: 
nın yedinci yıldönümünü kutlu - "Halkevleri. C. H. Partisinin 
yoruz. kendi prensipleri ne oluduğu ve 

Bütün varlığımızı yeni bir ha. bu prensiplerin memlekette na .. 
yata ve yeni bir istikamete götü- sıl tatbik edildiğini her gün hal. 
ren Kemalist inkılabın, milletin kımıza ..söylemek için de ba.§h ha• 
benliğine sindirilmesi için C. H. şına bir merkezdir. C. H. Parti.. 
Partisinin 1931 de toplanan ü • sinin prensiplerini her gün söy. 
çüncü büyük kongresinde kurul. !emek, nasıl tatbik edildiğinden 
maları kararlaştırılan halkevle - her gün malumat vermek lazım. 
rinin gereken hazırlıklar yapıl - dır. Cumhuriyetçi, milliyetçi, in. 
dıktan sonra 1932 de 14 tanesi kıla~ı. layik ve devletçi politi• 
açılabilmişti. Her yıl vilayetleri. kasının, memleketin halinde in.. 
mizin ve mahalli parti örgütleri- kişafı, emniyet temin eden, ge. 
mizin gayret ve yardımlarile ye. lece~in en büyük kudreti ve en 
nileri ve bu saatte de 158 tanesi yüksek itibarı temin edecek 
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daha açılmak suretile bugün hal lan bir program olduğuna sami. 
kevlerimizin sayısı 367 yi bulu - mi olarak inanmııı olan bizler bu 

yor. prensipleri ve manalarını yalnız 
B u saattt, memleketin her samimi bir hisle bizi dinliyecek 

bucağında açılmış halkevlerimi· olanların hepsine anlatabileceği
zin 7 nci yıldönümlerini kutlar- miz iddiasındayız.,, 
ken. ayni zamanda da yeni açılan lşte arkadaşlar. halkevf sayı. 
halkevlerimizin çalışma sahası - larımn artması, ve bu suretle 
na girmiş olmalarını zevk ve se. memleketin daha bir çok köşele. 
vinçle tesbit ediyoruz. rinde inkılabımızm prensip ve 

Zaten bütün Türkiye yıllardan hamlelerini yayacak kültür mer. 
beri büyük bir halkevi manz.a - kczlerinin vücut bulması, bizi ne 
rası arzeder. Milli Şef lsmet 1. kadar sevindirecek bir hadise i. 
nönü, en büyük vazifeyi üzerine ~e. bunların her yıl daha verimli, 
aldığı ilk günleri köylünün ve Tiirk cemiyetine daha feywi biz. 
halkın arasında geçirmekle, mcm metler yapmak fınat ,.e i.~ ~n. 
leketin her köşesine yeniden bir lannı bulmaları da cl~ 2't;·~~z 
halkevi manzarası vermiş oldu. den :rnçmıyan bir keytiyott.ir. 
lar. Bu bakımdandır ki ke~~;::ttle 

Halkevlerinde vazife alan, al- keyfiyeti daima beraber ve ay. 
dığı vazifenin şerefi kadar mesu. ni ehemmiyetle düşünijyoruz. Ve 
liyetini idrak etmiş olan idealist aı;ılnuşların tekcmmiilüne husu • 
arkadaşlara buradan, memleket si bir dikkat ve emek sarfediyo. 

• ve millet huzurunda. teşekkür ve ru:ı. 

lkdirltrimizi sunmağı bir borç Herhan~i bir se'bc'pie durgu:ı 
lilinm. görünen bir halke\'i bile rr':.:;:iti-

Halkevinde. baŞkanlıktan köy. ne "halkevi,, adıyla bir m~HJ3o.. 
de muayene yapmaya varıncaya tenin mevcut olduğuna ' ' !\ eratla 
kadar hepsi biribirinden şerefli halka gitmek \'e halkla ka::na§. 
ve aziz hizmetlere canla başla ko. mak için inanlı ve ülkülü yurt -
şan ve bunları gündelik işi kadar taşlar bulunduğuna İ§aret veren 
önemli tutan inkıl!pçı Tilrk mü. b,ir timsaldir. 
'1evverlerini gıpta ve hUnnetl~ Bu suntlc, r.:.ivı atılmakta. 

1elamhyoruz. hareket uyandırılmakta. muhit 
Herhangi bir uyanık ve aydın· ( Lutf rn sayfayı çeı:irirıiz) 

, 
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Rejim ve parti, inan ve kültü
;riimüzü yaymak ve benimsemek 
için en güzel Ç;.lri?yi elde tutmak. 
ta ve bundan mc:nlcli:etimizin lıiç 
bir kc~csini mahrum etmenı"l{ 
niyet \'C a.zmini bugün 158 hal!<:e. 
~·ini dah:ı açmakla isbat eylemt::ıt
tcdir. 

Memleketin, halkevlerl gibi en 
one:nH kültür kurumlnrmm yıl. 
dönümü \'esilesile. §imdi, yıı.rdun 
mUnevvcr klitlesi huzurunda bu
lunmakla b:ıhtiyarım. 

Ba haz verici toplantıdan isti. 
f ade ederek içtimai ve ferdi ha. 
yatımız bakımından en ehemmi. 
yet verdiğimiz bir noktayı teba. 
rüz ettirmek isterim: 

Sayın arkadaşlar. 

Türk cemiyetinin, hele son a
sırlar içinde geri zihniyetler ve 
fena idareler yüz.ünden uğTadıgı 
ağır felaketler hepimizce ma • 
Jümdur. Bir kısmımız bunları 
gözlerimizle görmek bedbahtıı • 
ğına uğradık. Yeni yetişen me
~t nesiller de bunları, büyükle. 
)inden duyarak veya kitaplardan 
bkuyarak öğreniyorlar. 

lnkıraz uçurumunun kenarına 
gelmi~!ten Türk milleti bünye -
t>indekl yaşama ve yükselme kud. 
reti, bilhassa emsalııiz kahntman. 
!ığı ile silkinip kurtuldu. Bu kur
ll::uluşun büyük deham. Ebedi Şe. 
fimiz AtatürkUn admı burada 
Baygı ile ananın. 

AtatUrk devrinin bin bir ese
ri arasında, her biri bir de'Tf ka. 
pa.yıp bir devri nçan bir çok in. 
kıHi.plar \'ardır ki, bunlann hep. 
eine birden biz 11Türk İnkılabı" 
adını veriyoruz. 

Hatırlnmamız l:\zımdtr ki, bu 
Inkılii.ptnn önce, 150-200 sene • 
denberl göze çarpan teşebbUs ve 
gayretlere rağmen. ilerlemesine 
engel bir çok manialarla bir or
taçağ cemiyeti manzarası veren 
ve bUtUn cihanca bu gözle görU. 
len Türkiye, nncak bu inkılap 
hamlelerinden sonra milli modem 
bir devlet ve cemiyet olma yolu
na girmiştir. 

llcrliyen medeniyet fi.lemi için. 
de Tilrkiye, ancak yurttaşların 

knf asına, vicdanına, enerjisine 
hürriyet ve inki.'af imklnlarmı 
veren bu inkılap zihniyet ve ne • 
ticeleri sayesinde hakikt yüksek 
mevkiini bulacaktır. 

Asırlarca çekllmiı fellket ve 
idbar devirlerini bu millet, yurt. 
taşların ölçliye .sığmıyacak kan 
scllerile silip götUrmUştilr. 

İnkılapçı vasfımıztn manası da 
şudur: Hem yaptığımız inkılap. 
la.rı göz bebeğimiz gibi daima ko. 
ruyncağız, hem de Türk cemiyc. 
tini medeniyette en yUksck sevi. 
yeye erdirmek için gerekirse baş 
ka inkılaplar .. yapmakta da te. 
~addilt ctmfyeceğiz. Bu inkılip • 
lar bLzim için o kadar hayatidir 
ki, bunlarm önemini BüyUk Mil
li Şefimiz lsmet İnönüniln şu 
sözlerinden daha kuvvetle üade 
edecek söz söylemekte güçlük çe_ 
kerim. 

"'l'ılı k mıııetini aı: zamanda 
biiyük bir medeniyet seviyesine 
yUkscltmi3 Türk milletine en kı. 
.sa yoldan temiz cemiyet hayatı. 
nm feyizli terakki yollarını aç. 
mış olan inkılaplar knlp ve vic
danımızın en aziz varhklarıdrr.,, 

Arkadaşlar, 
Halkcvlerinin son yedi senelik 

inkisaf ını gözden geçirirsek, kar. 
şısmde. bulunduğumuz manzara 
§Udur: 

Milletimizin ileri hamlelerinde.. 
ki hız, bu halkovlerimizi de ge. 
Jecek seneye kadar ne vüsattçe, 
ne de sayıca ihtiyaca kafi gelmi
yecek hale getirecektir. Biz, bun. 
dan çok memnunuz. Bu içtimai 
hayatımızın daiınn ilerilediğini 
genişlediğini, ilme. fenne, sanata 
karşı Türk vatandaşının ne ka
dar rağbet gösterdiğini ifade e. 
den bir haltikattir. 

D:ışt.ıra'1 1 mridı 
ŞUkru Saracoğ:u dun Faat on:la 

Sof yaya 'asıl o!rnu:-. ı,,ta yonda 
ba~·eldl Kö;eivanof ile birçok zevat 
tarafmda:ı karşılanmıştır. Saracoğ· 
lu ile Kö ~ivanof yarım saat kadar 
gö,{i~müş!erd;r. Saat 10,30 da iki 
:le\let adamı Bu!~ar ba~vekilinin 

:1U~usi tre.'linc binerek hareket et· 
mi<.:lcrdir. Ko eivanof. Türkiye ha· 
riciye 'ekil ine trenin Bulgar arazi· 
sindeki güzergahının bir kıl\lmında 

refakat etmi~tir. 
Bulgar başvekili ile Türkiye ha

riciye vekilini hamil hususi tren, 
Eskizağrada, ziraat nazın Bagriya
nov, mahalli makrunlar ve ya§3stn 
dire bağıran yüzlerce çiftçi tara!ın
dan karsılanmıştır. 

Tren saat 16 da Gornarehovitsaya 
varmış ve burada başvekil Kösciva· 
nov, Saracoğluna veda ederek ayrıl
mış ve Türkiye hariciye vekilini 
Ruscuğa kadar protokol şefi Beli· 
nov teşyi etmiştir. Hususi tren saat 
18 de Ruscuğa varmış ve burada 
da belediye reisi, garnizon kuman
danı ve diğer makamlar tarafından 
karştlarunı~tır. Saat 19 da Türk he· 
yeti hususi bir Rumen vapuru ile 
karşıya, Rumen topraI<ıarma geç· 
miştir. 

Hariciye Vekilimizin 
beyanah 
Şükrü Saracoğtu Ruscukta Bulgar 

ajansı muhabirine şu beyanatta bu· 
lurunu~tur: 

·•- llulgaristan'dan geçerken hak 

Hasta igi olacak mı? 
Hastalık ta, sağlık ta bl· 

zim için.. Hatta, tam filozof 
olanlar, hastalık vücudun 
zekatıdır, derler .. Hastalık· 
tan bizi nefret ettiren §ey, 
ayrılık korkusudur.. O kor
ku olmasa insan en ıiddetli 
ıstıraba bile tahammül eder. 
Aksini söyleyenler de onu 
şakadan söylerler. 

Onun için her hastalık. 
ta, hastayı sevenlerin akılla
rına ilk gelen düşünce bu 

.olur: Hasta iyi olacak mı? Hekim hastayı mucf}>ene eder
ken onun gözlerinin içine, parmaklarının hareketlerin-<: ba· 
karlar .• Acaba, hekimin bakııından, parmaklarının bir kü
çük hareketinden hastanın ne olacağı hakkında fikrini an. 
lamak mümkün müdür? 

Fakat, hekim de söılerinde daima ihtiyatlıdır.. Çünkü 
bugün, geçecek dediği hastalık bir kaç gün sonra bir ihtilat 
yapar ve hastalık geçmez.. Yahut: 

Mu~ufıktır yine elbet mizaca şivei hikmet, 
Tabibin olsa da kizbi, marizin sıhhatin söyler .. 
Hastanın iyi olup olmıyacağı ıbir çok şartlara bağlıdır .. 

Bazı hastalıkların kesin devası vardır: Difteri hastalığının 
seromu, ateşli rümatizmanrn, amipli dizanteri hastalığının 
ilaçları gibi Böyleleri iyi olaca'k hastalıklardır • 

Fakat bir çoğunun öyle kat'i devaları henUz bulunama
dığından onların iyi olmak §lrtr hastalığın tabiatına göre 
değiıir .. Bu mevsimde çok gördüğünüz OOğaz hastalığı bir 
ka~ günde geçer, olsa olsa arkasından biraz albUmin bzrakır, 

ıonra o da kaybolur .. Su çiçe~i hastalığının, hazımıızlığın da 
geçeceğini bilirsiniz .• 

Yazan: Dr. G. A 
Bulatı,k, salgın lıastalıkların neticesi çok defa yılını ı'

re değiıir. Baıı yıllarda pek hafif, bazılarında da akıiııe.~ 
Hastanın yaşı, hissinin derecesi, bu hastalıktan 3ıt 

hali hastalığın neticesi ü:r:erine tesir ederler, gençlik bet ıs' 
talığa karıı ımukavemet ettiren en iyi p.rttzr. Fakat pek ti 
küçül< ya§ değil .• lnııan hayatının iki ucunda hastalığa ._,rf 
mukavemetsiz clur: Birinci ucunda mukavemete henüz alı1" 
madığı için, öteki ucunda da öntcki mulıtavemetlerden 1°Z 
gun kaldığı için .. Ondan dolayı mesela :atürrie çocuklar 
ve ihtiyarlarda tehlikeli olur. 

Bununla beraber çocukluktaki tehlike yaşlılıktaJıdııdel'~ 
daha azdır .. Çocukta yeni batlıyan hayat kudretinin bir S
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hastalıklara kar§ı koymak için kuvvetli bir vasıtası varcJJS'· • dt· 
Ate§ yapmak. Çocuğun ateşi hastalığa karıı kuvvetli bit ,. 
vadır. Halbuki annesi bunu bilmez de çocuğuna • hekime 90 

madan - ateşini düşürc.'cek ilaç verir .. 
H t h' . . d · le tt· as anın ıssının erecesı hastalığın fi.kibetine ço 1 

sir eder, Dünyanın her tilrlü hadiselerine karşı çok h•"'p 
elanlar hastalığa karşı da çok hassas olurlar rok ısur' , ~ . Jet .• 
çekerlcrsl" de inanılmıyacak kadar mukavemet gösterır f' 

Her türlü hastalıkta hisleri ince olanlar, hisleri kalın oJanİ' 
dan daha iyi mukavemet ederler. ~ 

Hastalıktan önceki halin ehemmiyetini bilirsiniz:: Ç;, 
alkol kullanmıı bir adamın z:atUrrieden kurtulması pe'k na 0 
görülmüş ıeydir .. Halbuki hiç alkol kullanmamış 01anJaf ~ 
hastalığın pek ağır tekillerini atlatırlar. Bunun gibi, ~· 
yorgun, çok uzun uman uykusuz kalmı§ yani gecelerini g 
düze çevirmİJ olanlar da... . ~ 

Hastalığın, ağırJaımadan, devamı hastanın Akibetı ,rs. 
kmda iyi bir alamettir. Yürek hastalıkları, böbrek hastalıkl 11, 

karaciğer hastalıkları - ağrrla~mamak ıartiyle - ne kad•'., 
z:arlaraa tehlike o kadar aıalır, zaten hastalık zayıflar, lbctlci 1"' 
lışkanhktan .. Tifo haıtalığt bile • hep ağırlaşmadan - ııe 

bu güzel hilsnükabülden do!ayı de· 

Halbuki verem hastalığının sonu ne olacağı, onun yürii. 
yÜ§Üne bakar: Ate§ var mı, yok mu? Kanserin ne olacağı da 
derecesine bağlı: Ne derececle ilerlemiş, ameliyat yaptzrma
ğa, radiyomla tedaviye vakit var mı?. 

dar uzarsa ondan kurtulmak umud u o kadar artar. )-
Hastanın iyi olması için bir prt da onu ilaca boğ~ 

tır. Hastalığın kesin ilacı yoksa işi biraz da tabiatin tc 
kuvvetine bırakmalıdır • 

kıında gösterilen samimi lıüsnüka· ı 
bülden ziyadesile mütehassis olarak 

rin ve büyük 6{lkranımı bildiımek 
isterim. Muhterem basvekiliniz Dr. ,_,. ... _.._,_.._..aı-..ııııııı..-w_.._,_,._..llıll.,_,._,_,.1111~ ·-~'lllııılllllıılllW'ılll--"-'lllııılllll!llllWIMllllıııllllltllllll~ 
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~:~~~:~ ~~w:e:ı:ıcıı:rru: Galatada b:r kadın Ve z u·· v y a n a r d a g1"' ı 
zerinde bu derece sarih fikirleri bu- yaralandı 
lunan samimi bir devlet adamı ile Dün Galatada bir yaralama vak . 
tanışmak, benim için bil)•ilk bir se· ası olmu§, ve tullıat tiyatrcların· f d k '1 
vinct~iletmiştir. d · l'k d M h"b . 'd evera n mı e ece .. , B~ ·ıı 1 . b" iTh a artıst ı e en ev ı e ısmın e 

mı et en, uzun ır su ~'-' -ı. .ıı-ı ... .-.ı..... ı-:~ ,J J . • • • .tl 
de\Tesinin seınerefcrini op amaga ~ 

taraf~ndan 'k~rrundan bıçakla. ya· ._ • .ııftr J>ıl 
ba~lamt~"'. Sulliün umumt 'btıyli~ 1 Vczüv yanardağı yine endişe u - cakasının yUksekJI~ artmı• ve dağ 1 dl. Fa.kat bugUne ıuıu- ~ • ~..... ra anmıştır. 'ö -s 

bir Jnymeti haiz oldu~u muhakkak· Mevhibe dUn Galata.da Kasap- randırmağa başlamıııtır. eskiden g.'SrUnmiyen uzak yerlerden , doğru ~ıkmaml§Ur· u,ılJl~ 
tır, fakat sulhün bilhassa Balkan Bunun sebebi, dağın gittikçe yUk de görülmeye baıılamıııtır. Bununla beraber, b lar sokağındaki 22 numaralı evi- tıı 
memleketleri irin ehemmiyeti fevka· selmesidir. Üzerinde biriken lav tn Yanar dağın ağzmünkl mahruti dağm tcpcsindeld Jl\' -'dP~ ır nin kapısında dururken Ali ismin. P'__,tt; 
ladedir. Bu sulhün verimli ncticele· de olan bu eski tanıdığı yanına ,, s . f · ı tepenin ylikselmesf dalma yeni bir had devreyi bulduğu .,e f6't"r 
rinin her sene daha zivade lazlalasa· en 1 US Ufa 1 e feverana a!lmet sayılamaz. Fakat vert.n etmek lbUnıaUnl ~ 

J yakla,mış ve eski hatıralardan J Y 
cağından kati surette eminim. bahsederek tekliflet'de bulunmuş- k . f bu, feveran ihtimalini kuvvetlendi- te olduğu aöyleniyor. blcllf-" fi' 

Türkiyenin enternasyonal mUna· ese rl m . 11 recek bir lmildir. VczUv'iln en meşhut aeıf ~ 
sebetlerde daha büyük bir ahengin tur Mevhibe bütUn red cevap- ı Genç bir kadmla bir Netekim 1900 tıene!lne kadar da IMdan sonra 79 sen;::r ~ ~ 
vücut bulmal\lmı gönnekten ba5ka Ar . t krn . d 1 • VezUvUn kr:ıteri bu suretle vtıkseL ranıdır. O zamana uııde 
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b. SU "'Oktur larına rağmen .. ~ın e öı lerın e 1 erkek mahkemelik Oldu tar mi~ ve dab'!n yilkscklig~i ~ihayet de.ğ, asırlarca sUkÜJl lıb• . .J!l . .J 
ır arzu " .,, israr ettiğini gorunce s y enme· , . . . 3 iti şı~~ 

w b 
1 

Al' d b' d , Londra malıkemelcnnden bırnı • 1 CO metreyi bulmu13tu. Fakat 1006 mııı; 24 senesinden .ıı. 
ge aş amı~ ve ı e cc ın en çı. · 1 - b !!lsnı1" .Jr 

Eılcrm. izdek'ı broaur" ter, avni k dığ b kl - • t 1 t de, "gözlerini açarak hUcum eden., a yanardng indifa ctmi!J ve krater· taş pUskilrmeye ıı~ ...ııı. ~ 1"' 
... .; . ar 1 ıça a uzerınc a ı nuş ır. " d ki b ~ ıuyoı:v ae" 

d ._, h Ik ı r· 1·n K d d . b" i bir adamla, ustura llo tehdid e • e u 1-.v tabakaaı alçalarak da- ra zP.lzeleler de o "' 1.ıa · -"" zaman a sı:c.ıcrc a ev e ın arrun an erın ır yara a an . w • ardB!" " .... cı~·., 
maksat ve manasını, geçen yıllar M h"b k 1 . • d k 1 den,, bır kadının davnsı görillmek· gııı yilksekliği 100 metro kadar in- 79 senesinde yan 1' . .b 

ev ı e al n ar ıçın. e ylered yı ı tedir. mi11tlr. yUk bir indifala patla.Pld·e~jjl ,.,, .. 
İ"indeki hizmetlerini gösterir ve mı• feryat arına yetıoı.en er e ıur te• A 11 3 ' ıır :< Katerln Çemberlin ismindeki bir Ondan sonra krater tekrar git • dald ~ehirlcri bir a " 1.uı.ııe~ır isbat eder mahiyetttedir. Bilgili, 1 k la la d r Yaral kadın 'der,. 

uyu ya a mı~ r 1 
• 

1 kadın, 25 yaşında, Norm:ı.n Stefen- tikçe yiilı:selişlir. Bilhassa 10:?0 se. bo~ue, Pompcl. ı:> rsdl 
inanlı çahşmalarilc bizi memnun Haseki hastahanesine kaldınlmış· sonun kendisine bir gece nasıl hU. nesinde alimler, yanar da,;_ ,."8. • Stahiae çehirlori bu • 
eden Ankara halkevinin içinde • t E""" " 
siniz. Bu merasimden sonra ev ır • cum ettiğini çöyle anlatryor: kında indifa edeceğini söylemişler- volmuştur. 111 
i"inde yapacagı-nız bir dolaşma - Gözlerini açarak tlzerime yU- d •• ,dLJ 

11 rüdil. Cöılerl yuvalarından fırla • K ı k k • ·· ı LJ 
sizi halkevi fikrine ve maksadı- 1rm1z1 manfo U iZi ım O 
na derhal ısındırmağn alacağınız Filistinde suikastlar 1 mııı. faltaşı gibi açılmıştı. Bu suret· "ılaJI 
izahat sizi gönuııu ve heyecan - le beni uyutmak, btr ıey yapamı- Odaya gı·ren polı'sler kandı' kendine 'r" devam edl'yor vacak hale geti--ek, tıonra bog-azı. ' 
1ı bir halkevi yapmağa hafi ec- " ..... b" d b ld 1 .fol 

ma sarılarak beni boğmak istiyor- ır ra yo u u ar "'111" ,. 
leceklir. ı;- .. 

B d hır da'I..• lıUtUn Kudüs, 19 (A.A.) - Sokaktan du. 0turdıı ura an, :ı~· Lotıdrada polisler bir sabah, di~ftı, tek batına 
ge,. kt "la ı. • R ·ı b' "N'orman, bundan evvel de ayni 6"" memleket mUllCV\"erlcrlnC SCS. ;ı;me C,... n uLr US 1 e ır ya. h 1 b! ,_im ta-' d dil lÜ 1 

1 
ht:JJinin silahlı bazı §ahısların taar şekilde bir kadını boğarak öldür • meç u r .. se nu ın an e en yor ar • 

len yorum: w 1 .. . h . mU,tür. Elinden r.or kurtuldum ve telefon üzerine, 22 yaşında bir kızı ı.-ıenn· den biri: ırd·' 
tllkUlll, U'-"nnık, a)·uın, arlta· ruzuna ugrama arı uzcrıne şe rın rtmı d "lU 1 k b 1 " b •· " etraftan imdad ra~rrdım.,, apa anın & u 0 ara u uyor- .-t 
1 iki mahallesinde ateş söndürme " ti 1 ce ıı..- cJı) 

daş ar, Kndmın bu iddla.smı Norman Ste Itır. - Kendisin ge s:rdilJXI• t 
l k l 111 t hl m"'t"ne saatinin tatbikine karar verilmiı::. d" gv -·• M .. m e ·c ve mı c z " ı ıır tımanm kapl!ın ... e ,.... 

ne kadar hazır, batlfL susamış 

oldui;'unuzu biliyoruı. m:lld tık 
dUşUnUşte en gUzel fmkıln nklı· 
nıze. gelmez. Size en doğru ve 
)•ilce fahri hizmet parolasını ve. 
rlyorum. Halkcvlcriyle ilgllenl. 
nlz. Dlrbirlnlzin bllgllerlndcn, 
tecrübelerinden istifa.do edo • 
rek sUratıe kalkınmanın en fe. 
yizll kaynağı olnn llalke\·lerl • 
mtz hem yetişmenize, hem de 
ycUşt1rmentze imkAnlar hazm .. 
mak ıcın kurulmuşlardır. 
Daiına muvaf.fakiyet dilerim 

Maarif Vekili resim 

tir. Yafada bir arabın suikastte uğ fcnson: Polia memurları, telefonda veri • Muayenede tris'in g~~ ı.ıJl1•• 
11 raması üzerine 24 ı:aatlik bir mü.d. - Yalan! diye karşılıyor. Üzeri. len adrel!le geldikleri zaman, apar- u oıduı:ı- .ı;ıtt.t 

·· "d"' f •· t b x.- k k• vcva ikide ölJn ş ... elv- t det için ateş &öndürme saati tat ne yuru um, aıta Oı;uıa ma .,a- tıman de.içesine kaı::ıyı kırarak girL • _ k evine " OŞ 
biş edilmiştir • diyle değil. Tehdid eden biri varsa, }"Orlar. O ı:aman içenlen bir ı-adyo Buna gorc, u; 51diirUJııl JCC 

başladı. Çok beğenilen bu gUzcl 
eseri Hasaıı !<"'erit Anların or 
kestra suiti takip etti. 1~ecip Kfı· 

zım f\ks~lin çiftetcllbi, Uh i Ce· 
mal Erginin konscrtiıı >su. Ad • 
nan Saygının sihir rnksı hep sll. 
rekli alkışlarla karşılandı. Bu 
eserlerin hususiye ti genç TUrl• 
bestek1l.rlarınm mıııı hnvnlnrı • 

d k d. "eli bir rnUddet sonra 
0 

.,tr•ıı.ııı •J o a en ısı r. sesi geldiğini i§itiyorlar. Sesin gel. t.aJl .... ~ IJ 

Bir mUddot ovvel bt'nd,..n borç diği odaya giriyorlar. O zaman İris Diğer taraf '.. uıu bit ıı 
l tJ .A d 1 gc,.tl ni, ku-unf pard~ ... r. J3Ul1ıı .,rı l 

para a mış · ra an ay ar " • Milroy ismindeki kızın, yatağında • .,, ı r ... Çill'"'IJ 
vermedi. Nihayet o gece fstecllm. boylu boyuna uzanmış olduğunu gö. beraber gören ~ıştsf· ıce• 
Bunnu tizerine: olduğu anlaşıla "'il~ 1.r1 ... rüyorl:ır. sııa ,. ıtı-0 ""' 

Milory'ln O zant .~ p gu "- Cebimde ustura '\'ar, dedi. 
Isr:ır edecek olursan seni k~acrim ! .Apa.rtnnanda ve o civarda "Kırmı 

zı mantolu kız,, olnrnk tanmınq o
lan İris Mitory'in kimin tarafm -
dan ve naml bir .sebeble lSldllrUldU. 
ğü anlaşılamamıştır. 

le beraber geıdığf " 
_.,,,,.~ 

tir. _. çv· J 

son'"'' ı' IJ 

Blltiln buntard~ ısbilcce 
1 ınıŞ o 

şu şekilde i~ en 1r) 
nUlmektedlr: ırıste ııl~. f 

B:ı.şka blr yerde ge(tflıe ~ 
Bunun için inkılap eserlerimiz 

safına yeniden ko.Wan ve adlan sergisini açb 
ellerinizdeki bro.sürlerde yazılı Daş..-ekllin nutkundan 

mızdan :ılınmış motiflerle mo -
dem musiki tecrübelerine birer 

sonra mlsal teşkil etmeleri idi. 

Ben parayı istemekte 1srar et -
Um. O zaman, -cebinden usturayı 

çıkarmaya kalktı. Ben de, kendimi 
mUdafaa için, çenesine bir yumruk 
indirdim. O zaman çığlık atmaya 
başladı. Etraftan geldiler, ikimizi 
de tuttular ... 

Radyonun açık kalmıı olması, ci
nayetin birdenbire işlendiğini g&ı_ 
tcrmcktedir. İrisle katilin o gece 
bir arada oturduklan, sonra arnla. 
rmda bir kavga çıkarak fıin cinaye
te vardığı akla gelen ilk ihtimaller
den biridir. 

. rnııceıi' ı.crı 
ıını.smda bır 11crnr.!· 1 
nun Uı:erioc kıZ l<ll onun ııırı 

bulunan yeni halkevlcrimiz de bir konser ''crllmişllr. 
eskileri ile beraber hiç eskimiyen Bu baştanbaşa TUrk besle • 
\'C cksllmiyen azimleri ve muvaf • kArları tarafından hazırlanmış 
fakıyctleri ile millet için, mem. , modern Tllrk musikisi festivali 
lekct için kutlu olsunlar, ynrarlı idi. Konser Cemal Reşidin Ka -
olsunlar, \'erimli olsunlar. ragöz isimli scnfonll.: sultl ile 

Bu dnvayla Norman'ın dahn ev. 
Konserden sonra Manrif Vo . vel işlediği cinnyet meydana çık • 

klll Hasan Aıı YUccl sanatkA.rla mış bulunuyor. KatU, bu cinayetini 
rı ayrı ayrı tebrik etti ve kısa itinıf r.tmek mecburiyetinde kal _ 
bir nutukla gene Halkc\ine mcm mi§, onu da, bir kavga eımıı.smda 
sup ressamların hazırladığı re. istrmiyerek öldUrmUD olduğunu söy 
sim sergisini açtı. lcmL~tir. 

~clmiıı, erkek de b gtU'; 
• iŞ ve on ·otı> 

yet ele gcci.J1ll rclc ı,J eı ..ı 
ra LondraY8 gele t ~rv 

• U riurı 
Yapılan tahkikatta, ayni aparlı- lemış r. ısi Jttl 

manda oturanlar, "Kırmm mantolu Şhndi tngiliz 1;.'lın:ı.l<tııdtf· 
kız" ın oraya on beş gUn evvel gel- sülli bir ndtıIJ'I •8 

' 
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. . 
gem ısı 

bu 
S<-yya.h s~mi i ,.e salıllılcn seyreclcnler 

lllanrn büyük gemilerinden bi- fi Kırdar olmak üzere vali muavini, 
polis mUdUrü ve deniz müt-<;scsl'leri 
ve matbuat erkanı toplantıda ha-

le~ •s::;oo tonluk Comte df Sa. 
ı:u, ıısatlantiği dün limanımıza 
~tb. lCabataş atıklarında demir- ıır bulnnmuşlardır. 

a ' Ccınide bulunan 800 lngl- 248 metre uzunluğunda olan ge. 
• "Ilı 
l't erfltan ve Alman ıeY,Yahı mi İtalya deniz tlcarcliqin Rex tran-
~ ~!tarak camileri, müzeleri satlantiğindcn sonm ikind büyük 
.\L E'tdlr vapurudur. 
'taın . . l" 

~~~ b uzen vapur accntnsı gP- Comtc di Savole bugün ımanı-
lr Çay vermiş ba.ştiı. vali Lüt mızdan ayrılacakt1r. '---- . -

Suriyede 
nümayişler 

d~vam ediyor 
Bır çok şehirlerde 

ş,ıııcarşılar kapatıldı 
t ta' 20 (A • .A.) - Dr. Şehben. 

hahe:tan nıUfritler, istifa eden 
~~ Ilı Ccınü Mardam taraftarı 
sUtedU nasyonalistler dUn ka. 
~I İ!Ufası dolayısile nilmayi§ 
~ ardır. Nümayia esnasında 

l<al'da tlı:ıcter olınu~ ve polia Cemil 
4.ıı 'tJ.ntrJ.ın otomobilinin etrafını a
ıı,,tlıı.:al-işçilerl dağıtmak mecbu
hıt ı~ katmıştır. Polis, mUfritler 
r~~da binasına nnayonalisller ta 
~ d n taarruz cdlldlği esnada bir 
'i.,1~~a, nıüd:ıh:ıle etmcğe mec. 
~ltıb .. - ... 
~~~e a n birçolt dillt anlar 
lıı:ı.a da ve talebe nUmayiş ·yap. 

fttır hiçbir Mdise kaydedilme-

Kızılay Fatih 
şubesinde 

Tahkikat yapılması 
kongrede mUnal<aşa 

çıkardı 
Kızılayın Fatih şubesinin kon

gresi dün saat 1 de Fatih Parti bi. 
nasın.da yapılmıştır. 

Çok heyecanlı münakaşalara 

sahne olan kongre ikmal edilemi
yerek gelecek haftaya bırakılmış-
tır. 

Münakaşalara sebep olan hadi
se muhtaçlara, vcremlilere, has. 
talara ve ilk mektep çocuklarına 

yapılan yardımlar hakkında izn
hat verilmesi sırasında çıkmıştır. 

Bu izahat arasında bin yedi yüz 
küsu~ lira ıc.:ı.r p" paıal}'n ıek~ 
sik görulmeıı yuz:unaen merkez 
müfettişleri tarafından tetkikler 
yapıldığı bildirilmiş ve bu haber 
misafir bulunanlar tarafından şid
detli münakaşalara vesile olmuş. 
tur. Bu suretle toplantı: tamamla-

Ce~ çarşılar kapanmıgtır. 
~-~~Urllzde sUkQnct hUkUm sllr 
~h . namamııtır • 
~, betıdcr, Havas ajnnsmm mu- -------------

•Uerd F.l bitaraf ve kU\-vetli ea}ı.,L K a r 1s1 n 1 b ait a 1 a
l~~ ın~rekkeb bitaraf bir ka. 

1 "e bu -"kUl etmı>slni nmı ettiği- ya n ad a m 
lrıtı l!aYede vaziyetin istlkrarı

'il'o~cn nıuvakkat bir sureti Beykozda feci bir 
~'ir lllunınuş olacnğmı beyan oldu 

hadise 
r:ı. ~ :tncak nıilli paktın tatbL 
~I 'il an veren bir muahedenin 
~l~be~:~Yle Fransız_ Suriye mU
~l'et~ 11 tavazzuh ettikten sonra 
... ~tir. bir istikrar hasıl olabi-

11aı yan ErkAnıhar
~ biye Reisi 

alloli, 20 
tka (A.A.) - İtalyan Qr· 

l
. nıharbiye rei!i mareşal 
od-

Beykozda oturan izzet isminde 
birisi kıskançlık yüzünden kansı 

Sabahati balta ile muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmış-

tır • 
Gece yarısı olan hSdise, Saba. 

batin pencereden sokağa bakması 
ile çıkmıştır. 

Kıskanç koca bunu goruncc 
biı1denbire kendini kaybetmiş ve 
baltayı kaptığ: gibi zavallı kadına 
vurmuıtur. Sabahatin hayatı teh
likededir . 

lt r Un Trablusa hareket et· 

~~1111 • Her memurun gaz 
~ lis. 19 ıçtimaı maskesi olacak 

i b·ıd· (A.A.) - "Oeuvre,, ga· Dahiliye Vekaleti vilayetler 
~r41ı .'rdiğine göre general Ta· vasıtuiyle bütün .devlet daireleri
~bi l"iVasetind b'" ·ilk kin -~e \e . e U} er 1 ne bir tamim göndermiı ve her 
~ep l?ı~sct • adamlarından memurun birer gaz maskesine sa

t~~tli !le l"rn b1: Japo~ murah bip olmasın ıbildirmi§tir. Bu em. 
~1 JaPony~~ne gıtmek uıer~ g_c· rin yerine getirilmesine daire amir 
'ı..l!lıartir d" an ~areket etmıştır.' leri nezaret edecektir. 
·ı.e~er ıyor kı: 

• it ı~n kornintem aleyhindeki A • k d f 
~ltı t a eden devletler mümessil· men a a ren 

• OJll 
tı~ an-tak üzere bulundukları .. d • 

~ ~ ~ ~erline muvasalat etmesi m usa emesı 
~- e.cıır -n 
;ıı11 tekı· · . .ou toplantıya Lon- iki lokomotifin makinistleri 

öldü llıU!\ 1?1nc rağmen Frarikonun 
1%n ~Stilinin de iştirak edeceği 
ı;-.._ ektedir.,, Harlan (Amerika), 20 (A. A.}-
ll llaada Bir lokomotifle Great Vestcrn sü-
~ ~is, 19 casuslara karşı rat katarı arasında bir mils:ıdemc 
~Ulc \ (A.A.) - Resmi gazete, 

"; ~1 : devletin harici emniye· 
t ~Un '~enen cürümlere müteal· 

it ~~tıda \e kararnamelerin hima· 

~~ ~1\i111 ~~u.nan memleketlerle 
lıa?\g·V lığıne bağlı arazi>·e 
'lldaıt · an arazisine teynili 

~lttıeı;t1 kararnamenin metnini 
Cdir • 

olmu3tur. Kaza neticesinde iki ma. 
ldnist ölmilşlilr. Yolculardan kimse
rdn ölmediği, fakat birçok kişinin 

yaralandığı söylenmektedir. Şimen
dlfer memurlan lokomotifin saatte 
takn'ben 100 kilometre sUrotle ve 
trenJn de 80 kilometre sUrallc ilcr. 
!emekte olduklarını tahmin etmek
tedir. 

H,\RF;R - Ak~m po.taın 
:s 

Belediye parayı 
nereden bulacak? 
lstanbul valisinin 
Haber'e beyanafl 

Belediye varidatının ancak yüzde yetmiıini tahsil 
~dehilmektedir. Bu nisbet yüzde doksana çıkarı
_a.oilirse gelir iki milyon lira yükselecektir. 

İşte !stanbul yeni valisi Lutfi 
Kır.darın idaresi altında üsüncil 
ayı geçirmiş bulun:.ıyor • 

tarını karşıladıktan sonra yapabi
leceği tasarruflara muallak bir 
ya11.:hmdır. Belki muntazaman 
böyle bir yardım temin edilebilir, 
b~lki edilemez. Edildiği niıbette 

işimizi kolaylaıtırmıı olur • 
- Bu yıl hükQmettcn dört mil· 

yon lira alacak mıııruz? • 
- Bunu gazeteler yazdılar. B!r 

vaad vardır. Fakat henüz katileş
mit ,karar halini atnuı bir yardım 

Lutfi Kırdarın htanbula yal· 
nız bir idare adamı gibi değil bir 
şehirci gibi de fay.dalı olabileceğine 
kani olduğumu geldiği gUn söyle
miştim. Bununla beraber ne dere. 
:e azimli, ne derece ''tuttuğunu 

koparır,, olursa olsun İstanbul 

şehrinin dört günde imar edilemi
yeceğini de, hatti bir yılda, iki 
yılda şehri saran fenalıkların ve 
bcrbatlıkların izaleıine imkan ol
madığını da kaydetmeyi ihmal et
:nemiştim. 

değildir bu .. Şehir vardiatının l'ali Uitfi Kırdar 

Yeni belediye reisini, ne bu ıch. 
ri bir anda değiıtirebilecek bir 
sihirbaz, ne de ıehre saldırıp kök
leşmiş fenalıkların topunu birden 
kaldırıp Marmaraya fırlatabile

cek bir Hcrgül g•bi tauvvur et
meyişim :f ıtanbulluların birdenbi. 
re büytı1c bir ümide saplanmala
rını istemeyişimdendi. 

Eğer şehirliyi bütün dilekleri· 
ne dört günde ulapbileceğine 

inandırmış olsa:;yıdık bütUn lstanbu 
lu umumi bir hayal kırıklığına 

saplanmış bulmaz mıydık?. 
işte l'erkos muslukları gene 

nezleli burunlar gibi. 
işte sokaklar gene pis. 
İşte mahalleler gene karanlık .. 
Işte tramvaylar gene ihtiyaca 

kafl peğil. • 
:lftc otobu•l•r s•nw korkun ~ 

İ_ştç, işte, itte ...• 
L<ltfi Kırdar, zeki ve realist 

bir münevver olduğu için şahsan 

da hem dürüst, hem ihtiyatlı sa. 
yılacak bir tabiye kullanmayı ih
mal etmemi.§ti. ''imlcanıuz,, ı vaad 
ederek derakap büyük bir şöhret 
kazanması pek mümkün olduğu 

bir sırada kendinden beklenilen ve 
umulan bir temkin ve vakar ile ba· 
na §Öyle hüliisa edilebilecek beya• 
natta bulunmuştu: 

- Mevzuu tetkik edeyim.. An
ladığım anda her işi mümkün olan 
azami sür'atle başarmağa çalışa. 

cağım, demişti. 

Kıymet ve meziyetlerini ç:k 
eski<lenberi tanımak ve sevme'k 
fırsatını bulduğum bu münevve
rimizi mevzuu tetkik edeceği ana 
kadar tasd~den çekindim. Fakat, 
on gün Önce Şehir Meclisi kür. 
süsünden, incelemelerinin netice
sini memlekete bildirince, gerek 
ortaya attığı hakikatler üzerinde 
gerek bu hakikatlerin muhtelif 
gazetelerde aldığı yanlış şekiller 

etrafında keıulisiyle bir daha ko. 
nuşmanın zamanı geldiğini anla
dım. Kendisine telefon ettim. 

- Geliniz, ıdedi • 

Ve gittim .• 
İstanbul Valisi yüksek dereceli 

Cumhuriyet memurlannın en mü
tekamil bir nümunesidir. Yüzil· 
nün ciddiyeti ve endamının heybe. 
ti ile olduğu kadar bilgisi ile de 
nezaketi ile de, demokratlığ ıile 

ka::akteri ile de .. 
Mukaddemeye lüzum görmeden 

soııdum : 
- lstanbulun eksiklerini bü

tün teferrüatiyle meydana lı:oydu; 
nuz. Bunları batarmak için ne ıa. 
zım?. 

- Para .. 
- Bu parayı nereden bulacak-

sınız? 

- Uç yel var: 
1 - Hü-kftmetin yardımı, 
2 - Şehir varidatının "baka

yasız, , tahsili, 
3 - istikraz. 

tamamiyle bekayaSiz olarak tal: 1 • • • • •• • 
sili mümkün olmasa bile bugünki.. ;ehrın ıç yollarını vılayet butçes:-
tahsilat nisbetini yükseltmek müm le yaptırmış oldu&unuz söyleni. 
kün:iür . yor. Burada da ayni esas tatbik e-

- Bugünkü tahsilatın mükel
lefiyete nisbeti nedir? • 

- Yüzde yetmiı .. 
- Bunu yüzde doksana sıkara· 

bilir misiniz?. 
- Mutlaka. 
- Bu ni.,bet varidatı ne miktar 

arttırmıı olur?. 
- Bir buçuk ... Belki iki milyon 

lira .• 
- Ya istikraz?. 
- htikru de.ndiği zaman ya-

bancı bankalardan veya memlc. 
ketlerden para aramalı: akla gel
memelidir. Ben meıell otobüs işi
ni yerli bankalardan birine veya 
bir kaçına verip işletmek istiyo
rum. Yahut bir istikraz yapıp bu. 
n:.ınla bu işi baprmak cihetini 
dilşünUyorum .. Bu takdiııde iıtilt
.-, fai•w _..,,_-r-a. b&a- ._,! 
halinl almaz, gelen bir klrJa öde· 
nir Ye ayni zamanda ıehrin mü
him bir ihtiyacı karşılanmt§ olur. 

Sonra meydanların açılma itini 
de tamamiyle belediye bütçeıine 
yüklemek doğru olmıyacak. Bu. 
nun için de Evkaf ile bir anlaş

ma yapmak niyetindeyim. Fara
za bir meydan açarken istimlaki 
geniıletcccğiz .. 

Meydan için düşündüğümüz 

sathın dışında ve kenarında ka
lan arsalar tabii kıymetlenecek. iş
te bu kıymet farklarının istimlak
leri kolaylaştıracağını sanıyoruz .. 

- Niçin bu faydayı yalnız Ev
kafa hasrediyorsunuz?. 

- Böyle bir kararım yok .. Fer
di teşebbüslerden ve ıirketlerden 

de bu düşUncemiz etrafında istifa. 
de d:iebillriz. 

- En fazla sizi düşündüren 

eksiklik nedir? • 
- Her piıliğin anaıı olan ka

nali:ıaıyonsuzluk. 

- Bunun için 200 milyon l!zım 
demiştiniz, balcayanm tahsilinden 
2 milyon ve devletten de munta
zaman 4 milyon alsanız eder altı 
mily?n. Bu paranın hepsini kana. 
lizaayona tahsis etseniz bu iş için 
en az 34 yıla ihtiyaç var. 

- Tabii ... Çok paraya ihtiyacı
mız var .. Bunun için yeni bir ver
gi ihdas etmek aklımdan geç. 
miyeceğine göre mesele hem mü· 
him, hem mii1küldür. 

- Şehre kim hakim olmalıdır? 
Belediye mi, Evkaf mı?. 

- Evkaf ile anlaıabileceğiz .. 
Faraza Abbasağa mezarlığının 

park haline sokulmasına Evkafın 

müşkülat çıkarmadığını gördüm. 
- Evkaf niçin cami avlularını 

böyle pis, çöplük halin.de bulun
duruyor?. 

- ~angilerini faraza? • 
- BütUn bUyük camilerin avlu. 

ları berbat bir haldedir. Faraza 
Fatihin, Süleymaniyenin, Sultan
ahmedin, Selimiyenin, Şehzadenin 
avluları mUkemmel birer bahçe 
halini alabilir. 

1 

dilemez mi?. 
- Büyük.dere yolu bu tarzda 

yapılmaktadır. Beykoz • Paşabah· 
çe yolu da bu suretle yapılacaktır. 
Bir kaç güne kadar Beykoza gidip 
tetkik eıdeceğim. 

Lutfi Kırdan, daha uzun müd
det işgal etmek doiru olmıyaca'k
tı. Eminönü meydanının açılışına 

verdiği ıür'atten, yıkıcıların ge. 
celeri de çalııtınlmasından azmi
nin ve iradesinin derecesi iyice 
göze vuran, açık kalbli Belediye 

Reiıimizi, sayısız güçlükler ve 
yokluklarla sanlı iılerinde muvaf
fak edecek şe)', anladım ki ıadeı:e 

bu azmi ve b'.l ytlmaz karakteri. 
dir. Fakat ne derece kudretli o· 

lursa ols•ın, bütün imkSnlarda l 
mahrum cdilmi~ tek n;ünevvcrin 
kudreti bu ko<Jkoca c!o.vayı nasıl 

halledebilir? • 

~** 
lstanbul halft halledemediğimiz 

bir muammal::lır. Bcı yıldanberi 

tekrarladığım şu şiarı bir daha 
tekrarlamaktan kendimi alamıyo
rum: 

''İstanbul bizim ancak devlet 
halinde başarabileceğimiz iştir. 

Bunu bu şehrin belediyesine 
hallettirmeğe savaşmakta ne mli 
na var?.,, 

Nizameddin NAZiF 

Şanghayda 
Japonlara 
suikastler 

Japon mtistem19ke hüku
metinin bir nazırı 

öldürüldü 

Şanghay, 19 (A. A.) - Japonya. 
nın himayesi altında teessUs eden 
Nankin hUkumctinin hariciye nazL 
'!'I Senloh evinde öldilrülmllştur. 

Scnloh, enternasyonal imtiyazlı 

mıntakada değil, fakat bu mrntaka
ya yakın bir yerde ve Japon kon
trolu altındaki arazide klln rvindc 
öldllrUlmUştUr. Sant dokuzu çeyrek 
~eçc dokuz meçhul ~ahıs Şenlohun 
evine girmiş, tabancayla Şenlohun 
üzerine ateş etmiş ve sonra Jnpon 
kontrolu altındaki arazide knçıp 

ka} bolmuglardır. MUteaddid kur • 
şunlarla yaralanan Şenloh hastane 
de ölmüştür. 

Japon taraftarı yeni Nankln hü. 
kümetinln hariciye nazın bulunan 
Şenloh, bu hUkfımetin en nil(uzlu a
zasından biriydi. 

- Hükiımet yardım edecek mi? - Bu kanaatiniz Uzerinde du. 

Diğer taraftan bazı meçhul kim
seler, enternasyonal imtiynzlı mın
takanrn merkez kısmında bir lo • 
kantadan ~ıkan dört Japoıı üzeri
ne saat 15 de ateş etmiştir. Taarru
za uğnyan l aponlardan ikl.ı!l aflr 
yaralanmıştır. 

- Vaad edildi .. Fakat hilkii-ı rulabilir. 
metin yarJıau kendi bütçe ihtiyaç. - Yollara gelince, Maniaada 

1ÇERDE: 

• Taksim ve Tep~qaşı bahçc1eri-
1in bu sene daha iyi bir şekild' ıs· 
ah ve imarına belediye tarafından 

•arar verilmi'ilir. Yakında faalive
e girişilece!\tir. 

• Berazıtta yıkılmasına karar ve· 
ilen dükkanlann i tim'ak bedelı 55 
>İn lira olarak te:ıbit edilmiştir. is· 

.imlak işi bu sene bitirilecektir. 

• Kadıköy halkcvi bina 1 için Ba
'1ariye caddesinde istimlak l'di!miş 
Jlan arsada inşaata yakında b:ı.~la· 
ıacak ve bina yüz bin liraya mal o· 
acaktır. 

• Roma elçiliğine tayin edilerek 
.\nkaradan arnlmı§ ve ~ehrimize 

;elmiş olan eski İngiliz elçisi Sir 
Persi Loren bir haftaya kadar hal· 
yaya gidecektir • 

• Haydarpaşa lısesi önündeki sa· 
!:ı:wa Üsküdara doğru ağaı; dikilme· 
=>İne ba5lanmıştır. Buraya dikilf'cek 
1200 ağacın fidanlan Beykoz fidan· 
uğmdan getirtilmi~tir. 

• l lükumetin J ~tan bul hastanele
ine bulunduğu yardım geçen c:cne 
:oo bin lira iken bu ~ne bu ) ar
:hmın daha fazla yapılmac::ına karar 
\'erilmiştir. 

• Belediye biri Edirnekapıda. biri 
Topkapıda, diğeri de Usküdarda ol· 
mak üzere üç yeni mezarlık tesis e
decektir. 

• tzmit kağıt fabrika~ına :azım o· 
lan suyun Sapanca gölünden gı:ti· 

rilmesine karar verilmış ve Alman
yadan bu j~i için boru alınmıştır. 

• İktisat vekaleti müfetti~lerinden 
Hulu ı lçticaret umum mildiirli.iğiı 
dahili ticaret kı mı müclii.-iüğür.e ta
yin edilmiştir. 

• Yüksek ticaret mektebi mczun
lannın top!antıs1 ekseriyet olmadı
ğından yap1lamam1!'l. 4 ma:t.a bıra
:cıl mıştrr. 

• Samsun yerli mallar sergisi her 
3ene olduğu gibi bu sene de 19 ma· 
yıst:ı a~ılacak \'e 10 hazirana kadar 
:ievam edecektir. 

• Universite bütçesi hazırlr;ı için 
.\nkaraya gitmiş olan rektör Cemil 
Jilsel di.in şehrimize dönmü~tür. 

DIŞARD.4: 

• Şiddetle yağan yağmurlar, Cc· 
?a'ir ovalannda mühim tuğyanlar 
.ıusule getinniştir. Tren münakalatı 
·Jirkaç noktada ink-ıtaa uğramıştır. 

\rabada yerli ahaliden dört ki~i bo-
1ulmuştur. 

• ltalyada resmi gazete ile nc~re· 
Jilen bir kararnameye göre tiratro· 
ar, sinemalar. varyeteler, konser 

\'C dans salonları daha diğer eğlen
.:e m:ıhalleri bunda~ böyle yabancı 
·:.im kullanmıyacakl ardır. 

• Rôrter ajansının bildirdiğine 
~öre, Polonya hariciye nazın Bede 
)Ck yakında Londrayı ziyar::'t ede· 
cektir. 

Türk edebiyaf ı 
kamusu 

Maar;f Vekalet:nce 
hazu-latıllyor 

~laarif vekili Hasan Ali Yli::el 
tarafından bir "Türk edebiyatı ka
musu., hazırlanması için bir cncü· 
men teşkil edıimi§tir. Encumen. İs
tanbul üniversitesi tslii.m tetkıkleri 

enstitüsü müdürü Ordinaryüs profe· 
sör Şerafeddinin rei<>liğindedir. E
debiyat fakültesi metinler ~rhi do· 
çenti doktor Ali Nihat Tarlan \C 

edebiyat muallimi şair Rtilo MelOl 
Meri& encümene dahildir. Encü
men ilk tetkiklerini bitinniş ve ha· 
zırladığı raporu vekftlete göndermiş· 
tir. 
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- Hazoır cevap @i2:rrdd!Omem6ş 
Se\f R 

Genç kadın, nrlrn.da§ına, yeni 
tanıdığı bir delikanlıyı methedi
yordu: 

- Herkes gibi bir çocuk değil. 

Tezgahtar, malın nefasetini bir 
gramofon telakatiyle anlatmak
ta idi. Mü§teri bir aralık itiraz 
edecek oldu: 

- Bu kumaşa halis yün diyorsu 
nuz amma üzerindeki etikette pa 
muklu diye yazılı ... 

Kız ve erkek çocukla 
Bana öyle şeylcı; söylüyor kişim
diye kadar hiç bir erkekten böyle 
şeyler işitmedim. 

- Sana evlenmek mi teklif et
ti? 

Tezgahtar istifini bozmadı: 
- Sitz ona bakmayın efendim. elbiseler • • •• 

ıçın orgu 

- :Vstündc yalnrz "İ tanboldn.ki 
oğluma,, diye aorcs olan mektubun 
sa.hiblnJ nn ıl boldlmuz ~ 

- Gayet bnsit: birisi geldi "ba
bamdan mel.1.llb var nıı?,, diye sor
du. 1\lcldnbnn sahibi ondan bn§ka-.ı 
olamazdı. 

- Yar:ımnzlık yapmll7.san Noel 
baba sana yepyeni bir baba geti
recek. 

- İtalyan knrikatürU -

IFarrk 

- Evet, gazetelerin haklan var 
yazdıkları doğru: Hayat ucuzla. 
mıştır. 

Bakkal müşterisine bu noktai 
nazarı kabul ettirmek için bir de 
misal söyledi : 

- Mesela geçen sene şu yu
murtaları yüz paraya satardım. 

Bugiin ayni yumurtnlnn elli pa
raya veriyorum. 
Müşteri gülümsedi: 
- Evet , amma geçen sene yu

murtalar taze idi. 

Sinema rejl<;örü - Bu atla~'1'1 iyi 
olm:ı·lr, geri dön de bir dnha. ntl:ı! 

Biz güveleri aldatmak için etike
ti öyle yazdık. Çocuklarına güzel güzel elbiseler 

örmek bir anne için ne kadar tatlı 
bir zevktir! Bir istirahat saatinde, 
bir arkadaşile tatlı tatlı konuşu
lurken, insan eli boş durmaz ya. Bu· 
racıkta çantadan hemen örgü çıkar 
\"e dizler üzerine konarak işe başla· 
nır. 

- Konferan bn5ladı, gürültü et
meden girin. 

- A, ne s;abul> uyudular ! 

KDn a ye 
Müşterilerden biri birahane sa 

hibine sordu: 
- Haftada kaç fıçı bira sarf e

diyorsunuz? 
- Yirmi fıçı. 
- Bunu yirmi beş fıçıya çıkar-

mak ister misiniz? 
-İsterim tabii ... 

- Bana bir bira ısmarlarsa-
nız size söylerim. 

Meyhaneci razı oldu. Bira gel
di ve müşteri dahiyane çareyi 
söyledi: 

- Kadehleri ağzına kadar dol 
durun. 

- :i3ir hafta evvel buradan bir 
nişan yüzüğü almıştım. 

- Evet efendim. Değiştirmek 
istiyorsunuz galiba? Ne ile de
ğiştirelim. 

- Sizde bir tabanca ve kurşun 
bulunur mu? 

- Kaçan mahpusu yakalryama
dık. Fa.kat ellmlz bo' dönmedik, bir 
horoz \"Urduk. 

- İtalyan karikatUrU -

Kavga 
Yeni evlenmi§ olan genç ve.gil

zel kadın henilz bekii.r arkada§ı
na anlattı: 

- Geçen akşam yatacağım sı
rada kocama kızmıştım. "Bir da. 
ha yüzünü görmek istemiyo
rum!" diye bağırdım. 
-Ncy~tı? 
- Hemen elektriği söndürüp 

yattı. ,..--

Hindli fakir !!O'll!'l ıı;ntmağa. ba,ıa
mı,tr. 

- Fransız karikatürü -

Otelde 
Zili çalarak garsonu çağırdı: 
- Nedir bu rezalet! Ben bu o

dayı uyumak için tuttum. Hal
buki bir saattir gözümü kapıya. 
madım bile ... Şu gürültüyü sus -

- Dııdaklnrınızla yüzünüzü yap. 
mıyorum, iz bcmlen daha iyi bo. 
yar.smız. 

t uramaz mısınız ? 

<eoca.ıı kluk 
Minimini İzzet, annesine: 

, - Anncccğim, dedi, ben sihir. 
baz olsam ne yapardım biliyor 
musun ? 

Garson boynunu büktü: 
- Tecrübe edeyim efendim. 

Fakat susacaklarını sanmıyorum 
çalışıyorlar çünkü ... 

Müşteri köpürdü: 
- Ne demek çalışıyorlar? Gün 

düzün çalışsa idiler'. 
- Gündüziln çalışmalarına im

kan yoktu ki efendim, üst katta 

Bir örgüye ba~lamadan evvel ya· 
pılacak ilki' yün ipinin ve örgü tar
zının seçilmesidir. Çocuk örgülerin
de renk meselesi de hayli mühimdir. 
Bej ve gri çocuk üzerinde göstermez. 
Göze çarpan renklerin bir kısmı da 
çabuk kirlenir. Anneleri bu zahmet· 
!erden korumak maksadile 6·7 ya
şındaki bir erkek çocuk için intihap 
ettiğimiz modeli koyuyoruz. (şekil 
1). Bu modeli iki renkte örebilir· 
siniz: ~Iavi ve kırmızı. Bu işi kolay 
ve mm-affakiyetli başarabilmeniz i· 
çin örülecek Poloverin bir pla.nını 
(şekil A) ve örgü tarzını gösteren 
bir modeli (şekil B) de izahatımızın 
arasına yerleştiriyoruz. 

Lazım olan §tyler 2 yumak mavi, 
2 yumak kırmızı ip, ilcisi iki, diğer 
ikisi 3 milimetrelik dört şişi. 

Örgü tarzı çift kenar örgüleridir. 
Kullanılacak fantezi örgüler ise şu 
tarzda örülür: (şekil 1). 2 sıra düz 
mavi; sonra lmmızı ipi almalı ve 2 
ilmik ördükten sonra üçüncü ilmiği 
(mavi) şişle öm1eden soldan sağa 
doğru kaydırmalıdır. Gene iki ilmik 
ördükten sonra üçüncüyü kaydıra-
rak sırayı tamamlamalı, sonra ayni 
tarza devam etmeli. Yalnız dört sı· 
ıaüaıı "Wıııi:ih.I :ıu ı:ı u: .. r :ı oıuıı:1..1;.hL1!. 

Sonra mavi ipliği almaiı ve iki sıra 
bütün ilmikleri örerek düz örgü yap· 
malıdır. Bu suretle iki şiş her iki sı
rada değiştirilerek kullanılır. 

Örüş tarzı - On: aşağıdan başla
malı. 2 milimetrelik şişlerle 30 san
tim örmeli. Beş santimi de mavi ip
liklerle kenar örgüsü olarak işleme
li. Daha kalın şişlerle fantezi örgü
ye başlamalr. Örülen kısım 30 san
timetre yüksekliği bulunca kol yer· 
lerini açmağa başlamalı. Bunun için 
de ilk sırada her yandan beş ilmik 
kapamalı. Bundan sonraki sıralarda 
sırasile gene her iki yandan 4, daha 
sonraki üç sırada ise birer ilmik ka
pamalıdır. Kol yerleri 1 santimetre
yi bulunca yaka için ortadan 15 il· 
mik işlemeli, her iki tarafı ayrı ayrı 
kapatmalıdır. Bu kapar.ma için de 
vakadan itibaren her sıranın başın· 

dan birer ilmik eksiltmek lazımdır. 
Kol yerleri 14 santimetreyi bulduğu 
vakit 3 defada omuzları kapatmalı· 
dır. lkinci taraf da ayni surette bi· 
tirilir. 

Arka: tıpkı ön gibidir. Yalnız ya
kayı 2 santimetre daha uzun örme· 
li Ye ilk sırada 15 ilmik yerine 20 
ilmik eksiltmelidir. 

. -

Kollar: 2 milimetrelik şişlerle 

a~ağıdan başlamalr. Mavi iple dört 
santimetre örmeli. Sonra kalın şiş· 
!erle fantezi örgülere geçmeli. Koi
lar 13 santimetre irtifaı bulunca ilk 
sırada her kenardan üçer, bundan 
sonraki sıralarda birer ilmik kapa· 
malıdır. Son kalan yirmi ilmik ise 
bir defada kapatılır. 
Birleştirme Poloverin parçalarını 

ütülemeli, dikişlerini dikmeli. Sonra 
ince şişlerle yakanın rnstiklerini ör
meli. Bu örgü çok sıkı örülmelidir. 

Kızlar için 

- Ne yapardın yavrum? yangın gündüzün değil, şimdi ------------

Şekil 2 de gŞösterilen bu robun 
örmesi çok basittir. Ve beyaz limon 
bir bluz üzerinde çok yakışır. C 
şekli bu robun planını ve D şekli de 

- Her şeyi çikolata haline ge-
tirirdim! 

Annesi güldü: 
- O kadar çikolatayi yiyemez 

din l:i! 
- Amma. her şeyi çikolata yap 

mazdan evvel kendimi de fil ya
pardım! .. 

çıktı! İtfaiye çalışıyor. 

• • 
. . 
. . 

- tn~an hl~ ümid etmediği bir 
zamanda otomobil altında kalıp öle· 
bilir, 

-~. 
örgü tarzını gösterir. 
Lazım olan şeyler: 125 gram yeşil 

yün ipi, 3 milimetrelik şişler. 
Kullamlan örgiilcr: Sade örgü .. bir 

. ıra yalnız ters. 2 inci sıra; bir ilmik 
düz. Yünü işin önünden geçirmeli. 
örmeden, kendisinden sonra gelen 
ilmiği kaydırmalı. 'llmiği işin arka
sından girmeli. Bir ilmik ters .. Bu 

· tarzda örgüye devam olunur. 
Daima bu iki sırayı teakup etti· 

rerek örgü yapılır. 
Oriiş tarzı: On (etek). Aşağından 

ba:şalmalı. Elli santimlik bir örgü 
örmeli (150 ilmik). Sade örgü ile 
altı sıra yapmalıdır. Sonra eksiltme· 
ğe başlamalı. tik eksiltme ma5ı şu 
terek, 50 ilmik düz, iki ilmik m'bı· 

terek. 40 ilmik düz, 2 ilmik müşte· 
rek, 6 ilmik düz. Bundan sonraki 
sıra ters örülür. Evvelki sıranın her 

- Bn alışanı kızla bcrıı.b<'r SC.} lrcller önünde numarama ba_lr.}abi. 
llrlm. Bnkmız tecrübede bir tek hata yaptrm. 

- Benim ot-Omoblhlr.n lrnrkum Sar?ıo' (Ayna diye fı~aya ba. 
yok. Çünkü doktor banıı kalpten k:ı.rak) - Aman yarabbi, bir gün. 
ölect'ğiml ~öyledl de ama sakal.un tıkmış! 

azaltmanın altında birer ilmik ekc:il 
tilir.•Bu eksiltme sırası her 12 sıra· 
da bir defa tekrar edilecektir. Şişin 

lb--

, 

. ,-
1 • . • 

!~ ı :; .., ..• 
• , ' 1 

.·ı 

··, ~"·-~ ı' Jlll,., .. - • • t 
~ $~ _,,~ •..-9 . - ~ 

üzerinde 90 ilmik kaldığ~ .'~ul 
nün boyu 31 santimetreil jJıB)1 

vakit bu eksiltme sıralarına ~il'~~ 
verilir. O vakit üç santilt1tt ı· ttff •. ı...I 

nar örgü örülür. Bu örUŞ '.:'°'ıjil ue 
eder. Bundan sonra __5~~e On . "C 
santimetre daha ö~lU~· eıcsiltU1 
her kenardan birer ılmik ..atıl~ 

"k JcSy- ·rı 
Sonra ortadaki 14 ilmı ~ t>itl 
On taraf sağlı sollu ayrı a> 

lir. ıs i 
Arka: ön gibidir. Yalnız 

daha azla başlanır. iil 
' onll at ,,, 

Birleştirmt: Arkayı .. ..çıl' ... 1 . onun.. .. 1 
li. Yanlar ıdikmelı. 'k l)rg\l u;· 
mını ve kol yerleri ıastı d 11 taP.' 
kapanmalı. Rop omuzlar a 
li düğmelerle kapanır • 

Tavsiye~ 
ııl'' 

., •Of? 'f09·13' 
• Ayaklarınız mı ağrl~ a).V ıJ" 

!arınız mı şişti? l ı~r ~ı. •3~)'1 ~· 
rınıza on dakika n:a~~~ ıceıni1'1~e" 
nutmaymız. 1\tasaJa ~ z ve bll ı.ıS· 
nin yanından başlay~n~ o~ttl.::,.. 
miklcrin üzerini kUV\ e eb"" paıv:... 

kt3Jl '" · Y" Bundan sonra topu Jl'las3J 
ğa doğru ayak aıtıannı 

ıJ' pınız. ~ rtJıt' 
· ıeznek' -ıfı11ıS 

• Saçlarınızı ternıı kJ1'11yaCN çaı: 
c:atmak için e,•dcn . çı parsanJZ .,.,. 
ı. • •1)'3 J111" 
bir gün şu an:el_ı>:e} ,uınurttınl J.-il' 
istifade cdersınız. 4 ~ ~ıeill'1e 
yazını irice çarpınız. 'f nt3 töP ~ 
pük halini aldıkta_n. so"rtınllZ· ~11e 
saçlarınınzı köklerını 0~0 Jll311tı11:;ü 
kurutunuz. Ve başını;.~ a11'01 

vıka'-·ınız: 45 derece 1 
.ı J o gram· 
gram, gülsuru ıs 
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~AT 1939 

Orta oyunu ve IS@mı~-~ı Londral ları he c a ve 
endişeye düşüren a ya e ' .. Büyük Vals 

filminin yıldızı . 
Geçen gUn, biltUn Londrahlar 

şehrin Uzeriİıde iki saat dolaşan 
bir tayyare görerek telAşa dilşü • 
yorlar. 

-
1 

oyuncularımız 
Ualk sanatkfır]arına bir mektep 

olan Galatadaki tiyatro 
Holivud.a nasıl ça9ırlldı 

ve nasıl muvaffak oldu ? 
Bu. bir düşman tayyaresi değil

dir. Bllyllk bir yolcu tayyaresi. Fa
kat tayyare meydanına ineceği yer 
de şehrin üzerinde mUtemadiyen 
dolaşmaktadır. 

~ırn baba, yarım asırlık sahne hayatını anlatıyor: 
Rcırnazan geceleri, temsilin bitmesini bekliyen 
t~ konak ağaları bizi adeta kapışırlardı ,, 

İhti:!: aabne tarihinin en - Recep paşa öldü, yasak! de 

l'ı ~ ı "• en eski emek ta- diler. 

~ Aınn baba hakkın· Bu san'atın ezeldenberi muka.d-
l'o ..._~tiyatımwn, tiyat· deratı şöyle izah olunabilir: Yağ· 
fıL-aıhilin.de alaka ile kar-~dı" mur yağar bize dokunur, m~vhit 
~ al &nıı, bizzat matbaamı- okunur bize dokunur, adam ölür, 
t....~::.ıctek Dize te-.....1.L::r zah· ~"<Qd ~.. bize dokunur •• 
.\a~ e bulunan aan'at.kir 

baba ıöylcdi. 
.ı_ llııliiıı b- -k ih • • • "" uyu tıyaç ı~ 

'~~ ve tam yarım 
)1 '-hbeye aadık kalan bu 
'hfındaki ihtiyar aan'at
~ kendi mealdrtaılan a· 
~ no gibi :yardımlar 
~ . lizımıreldiğini bi .. 
~~~t etmemize lüzum . 

llıı akı __ 
~n .. ---anın ıbu suretle te-
ıc_~ tiyatro varbğmuzm 
ata~ ~ılığuuo bir delili 

tn-. 

Asım babanın gençliğine ait 
bir resim 

Bir gün Mamada oynarken bir 
emir geldi. Zaptive nazırı Şefaki 
orta oyunumı menetti. Sebebini 
sorduk. Mlikallidtlerden biri ken· 

Ben bu işin komikliğine kadaı 
yaptım .. Avukat işsiz kalırsa dava· 
da şaşırır, derler. Eğer halkın iti
barı olmasaydı bizim meml~keti
mizin tiyatroculuğu belki bugüne 
kadar da ermeni ııan'atkirların e. 
linde kalırdı • 

Bugün Şehir Tiyatromuz hima
ye görmese dağılır .. · Bu san'at hi· 
maye edilmeğe muhtaçtır. Biz san 
atkar diye geçinenler, ömrümü
zün sonlarına doğru böyle el aça· 
cak derekeye dü§eceğimizi bilsey. 
dik, sahneye mi çıkardık?. 

~~ hı.ha, 307 ytlı lıazi. 
·~~ _8 inde liman dairesi 
ı:..._ ~ disine benziyormuş. 
~ lcalemi memurlu • 

Filhakika eskiden keyfemayeıa 
hareket olunurdu. Olunurdu ama, 
sanatınuzda altınlarla ödenirdi Bu 
hareket komik Hasanandan aonra 
birdenbire düıtil. lıı11 • İıtifa etmit, babası· 

''ı olınamuına reğ
' 

0 zamanın mcıhur C~~ k\Unı>anyalanndan Ha· 
,. Ve Boğos kumpan • 

Uzun zaman bu yasak devam 
etti. Sonra irade ~ıkarak gene bize 
izin verdiler. Bir gün gene Bos· 
tancıda oynuy~rduk. 

~~~ Rumeli tumC$İno 
~ 'onia n-..a._ ..ı;; ... w... ıvıerl '1· . ıncıhur 1'.avuklu 
hııtıt 1 

ile birle§Dliı ve orta o· 

Me§hur Kayseri mukallidi Ter· 
zi Salih ve Ali Rıza sağ iken bun· 
ların çektiği sefaletten müteessir 
olarak her Uçilmlize mahsus ol· 
.....,o\r ;;.,l'rl' ht7Y:lt hl'n nnAVllk ola. 
rak bir ''gün,, yaptırdım. Raıit Rı
za, ~Şehir Tiyatrosu i§tirak ettiler. 
Yüzer lira taksim ettik • il~ ~n biricik piıekar rolü

'\ l\eı ~ zammıınCa 
~lla.n devrin.de de 

ebniıtir. 

.f\a'?ıı '-,_ -
'• -. Naıidle de oy
(e~ ~·(Leblebici Horhor), 
ti ~lct Uyanıyor), ( Ci 

~) ~· (htanbul aokak. 
~, ' erinde roller almr§ f 
~Cd Yet dört sene evvel 
&j, t ~ reJôJmi h' ..., oi.- ha ~ §, ımıaye-

~d~ • lde, tunun bunun 
,

11
• ile bir lokn. e~ 

dili tutuldu 

Genç yıldızm hastahgmı 
hiç bir doktor teşhis 

edemiyor 

Bu aana'ttan, kendi elimle ba
zrrladığım böyle bir geceden baı· 
ka lCituf görmedim, göremedik • 

Dört yıldır sahneden çekildim • 
Aya 20 Ura kazanan evHidım da 
olmasaydı, sokaklarda yersiz yurt. 1 suz sürünerek ölecektim. 

ı Bazan Kavuklu Ali ile dUğün· 
lerde orta oyunu oynardık .. Şimdi 
bu iş de bitti. 

Bir cemiyet te1kil edildi. Bu 

Tayyare gittikçe alçalıyor ve bir 
• u sonra tayyare meydanmm üze

rinde dönmeye bqlıyor. Fakat, yL 
ne yere inemiyor ve dola§masma 
:lcvam ediyor. 

Tayyare meydanmda bunu gö -
renler, tayyarede bir arıza oldu • 
ıJunu, binaenaleyh, ergeç dü§ece
ğini dilşllnerek, tertibat alıyorlar. 

' Geni§ aahanm muhtelif ,yerlerine 
sıhhi imdad otomobilleri konuyor. 
Tayyarenin ateş alma ihtimaline 
kartı da itfaiye geliyor ve hepsi 
tetikte beldlyorlar • 

Milim Korjus 

JUllyen Duviviye "BüyUk Vals" 
filminde baş kadm rolUnUn Millza 
Korjua tarafından oynanacağını 

söylediği vak.it ainema ile allka • 
dar muhltler bu havadia karııısında 

gqırıp kaldılar. ÇUnkU Mlllza Kor. 
ju.s güzel aeall yUksek bir mugan
niye olarak tanmmt§tı. Sinema yıl
dızı olarak tamamiyle meçhuldil. 

Mlllza KorjUaUn HoUvutta mcale
te baolayıgı ve hn:la ilerle~ tıpkı 
~ı.... .............u .....ı.,·w. B ~eıll Y,ılchi; 

.Eatonyalı.:blr albayıp lulıııdır. Berlln 

mllıt operasuun prlmadonnam olarak 
birçok zamanlar Berllnliler tara -
fmdan alkl§lanml3tir. 

Uç sene evvel, yani 1935 aeneai 
Noel akgamı prlmadonnayı telefon 
bqma çağırdılar. Telefon Londra -

dan geliyordu. Ve kendlslne Holi

vut için bir mukavele imzalaması 
tekli! ediliyordu. Miliza bunu bir 

muz.iplik aandı ve telefonu kapattı. 
Fakat telefonl& pdimadonna i-

le kon~an meçhul adam mak!na
nın bu suretle kapanışma kızmadı. 
Araya Berllnde bulunan Metro • 

Galdvin mUeaaeaealnln mUmessillnl 

Bu sırada tayyare telsizle vazi. 
yetini bildiriyor: tayyarenin teker
leklerinden biri bozulmugtur. Bu 
vuiyette yere inecek olsa, birden
bire toprağa gömUlecektlr ki, par
çalanmak ve makinesinin ateo al -
malt ihtimali vardır. 

Fakat, ba§ka çare olmadığma 
g5re, tayyare bu eekilde inmeye 
mecburdur. Yalnız, kaza vukuunda 
m"-k!nelerin ate;, almaması için 
tayyaredekl benzinin boıJaltılmast 

muvafık bulunuyor ve bu, telsizle, 

Mav.• maskeli istasyondan tayyareye bildiriliyor. 
Bunun Uzerlne tayyare, benzinini 

k . • bo~ltmak için Teymls nehri Uzer! .. yan eSICI ne inlyor. Ondan sonra tekrar ia ~ 
İsveçin büttln kadınlan tasyona gelerek, alçalmaya başlı-

, f yor. 
ona soyu.mayı ıere Şimdi tayyare meydanındaki i'4 

sayıyor 1 ıer helecanla kazayı bekliyorlar. 
Bütün İsveç bugün bir mavi Tayyarenin parçalanması muhak ~ 

maskeli adam peşindedir. Fakat, kak sayıhyor ve sıhbt imdad o~ 
polisler onu yakalamağa sahF· 1 mobillcri derhal koşmak Uzere ha .. 
tarken kadınlar onun tarafından zır bulunuyorlar. 
yakalanmak için kO§uyorlar. Tayyare yavaş yavaş alçalıyor, 

Mavi maskeli adam, timdiye ka· bir iki kere daha dönUyor ve nL 
dar dUgünUlmernit derecede ga. hayet yere inmeyi göze alıyor. 

rip bir poliı romanı kahramanı 0 • Bu anda, ~yyaredekiler, şUph~ 
Jabilecek bir kibar yankesicidir.. alz, meydruıdak.llerden daha bUyllk 
.Onu Stokholmun en bil~ bar bir helecan içindedir ve her an ö.ıı 
lannda görmüıler, ıehrin en kibar lUmlerinl beklemektedir. Tayyare 
ve zengin kanmlan onun tarafın. çok alçakta olduğu içm para.§Utls 
dan aoyulmuıtur. ntlamak imkllnı da yoktur. 

Fakat, kadınlar, mavi maskeli 
adam tarafından aoyulmayı ideta 
büyük bir ıeref saymakta ve mavi 
maskeli adamın kendilerini de 
"çarptığını,, övünerek anlatmak-

Fakat, bir mucize kabilinden, 
tayyare, hiçbir kazaya uğrama • 
dan tek tekerleği il.zerine iniyor ve 
tabU blr eekllde duruyor. Sıhhi lnı.. 
dad otomobilleri ve itfaiyecller y~ 

tadırlar • rine, istasyon memurları ve yolcu .. 
Bu garip yankesici • veya yan. lan bekllyenler tayyareye koıu .. 

yorlar. 
Tayyaredekller de derhal dıpn 

fırlıyorlar ve kendilerini karşılı • 
yanlann kollan arasına atılıyorlar. 

~~~aciz kalarak l>u· 
~~t~ Periıan hayatına düı-
~ A.,~ 
~~ 1-1., hayabnın çolr 

cemiyet bizi himaye eJecekti. Fa· 
kat kendi muhtacı himaye idi. Ne 

koyarak Eatonyalı genç kadmdan 
parası, ne yeri, ne bir ıeyi vardı .. 
Bir iki ay i~iTıde dağıldılar. Malla· Holivuda gelmek için ne iatedlğini 

kesiciler, çünkü ayni zamanda la. 
veçin bir çok gehirlerinde veya 
Stokholmun bir çok barlarında 
birden mavi maskeli adam görül. 
mektedir - birdenbire, bir bara gi· 
riyor. Derhal bütün kadınlar ken
disine hayranlıkla bakıyorlar ve: 

- Geldi 1 diye ldeta sevini· 

yorlar. 

Yolcular nrıısmda, balayı seya. • 
haUne çlkan bir ~ift de vard.u'• 
Bunları kal'§ılıyan kimseleri olma. 
dığı için, kazadan kurtulduklarm ii 

dan dolayı blrlblrleriyle kucaklqı .. 
yorlar ve öpUşUyorlnr. 

~ ~ın_ . aafbalannı, mc 
(> .. ~:-ıı;uouu, bu aan'atır. 
~ "• bugün can çckİfU'• · 
% ~··~lıimm izmih. 1 
~t.ı-. Plenni bize ıöyle \ .. o.,, 

\~tlıı ıı 
~, ~crh •rndi, meşhur Aobdi 
ıt ~ , de ltaı um komik Hasan de
\!,~~ btı~ulc san'atkArlar.ına iti· 
\:'de ktU.. Ramazanlarda 
~ ~e~crnck yemek nasip 

Merl Oberon 

Meşhur sinema artisti Merl Obe· 
ron Holivudda hasta olarak yat· 
maktadır. Ve hastalığ1 için "esraren 
giz,. denilmektedir. 

• ~ t" Afatar, sahnelerin 
,t, hcpi~lll~illcrin bitmesini l' a if zı taksim ederler ve 

h~ lı, .. tlli , ~ra götürUrlerdi. Artistin muztarip oldu~ hastalı 
11t~-~t~- cncdir .. ~L d · gı~ n esrarehegizliği doktorların teş· '1\ "'ll. hı-- QCW,ne eyım ... 
l~ · 'Ulilyc görerek ya· his ve teda\.iye muvaffak olamama· 

bı1 _ lannc!an geliyor. Hakikatte Meri O· 
~~Uz 

\' 111laıız etinde sabahlara ka beron boğazından rahatsızdır. Fakat 
• dctı ' a~. ıoğu'k ve sıcal. şim:!iye kadar, Amerikanın en meş· 
h~ 'an• Çalııtığunızı mUahhar hur ağız, boğaz ve burun mütehas· 
~ t'tı, hUir •tkarı olan Naşid de sıslan artisti muayene etmişler, has
~ \ı.ıtlcc ~at talığınm ne olduğunu anlayamamış· 

ı.a~llllıı bı atııda Satrakl adın tardır. Bunun üzerine, lngilteredeı 
~t b •ttı . S ~ lltada Yatrosu vardı. Tam doktor çağnlmı~tır. 

tt. 'tııc ti devamlı oyun oy- A-utistin hastalığı film çevirmesi· 
~ lbcıı bYatro mektebi he 
~ tibı \.. Udur. B~tUn aan'at ne de manidir. Çünl~Q Merl Oberon 
~: ~n d bu hastalık neticesinde adeta hiç ko· 

l' ı~~ar c burada yetiştim. nu~ olmuştur. Doktorlar da 
'>t \., tıtt . 0 rta oyunlan re 

vı: "di"e kö esasen fazla konu:;masını ve şarkı 
lı. ' ~c.- n yilDdc Mama _ 1 . . · !erdir 
l tı ırc "lard 0 da soy emesını menetmış • '11 i ı. ra oy. 
~l~ a illa Pi§ek!r rolünü Merl Oberon İngilizdir ve hasta· 
ı, ~~llt . . · lığını tedavi ettirmek üzere, Holi· 
~ t~ıbı saraya götürül. vuddan lngiltereye gitmek niyetin· 

ntar çoktu. dedir. 

rı satıldı. Ev sahibi, bazı e1yayı sordu. 
zaptctti. Böylece, ne derdimizi an. Hayat lnanılmıyacak cıeylerle do· 
'atacak bir yerimiz var, ne de bir ludur: yıldızın teablt ettiği oartlar 

: erniyetimiz. ve para Hollvutça pek u bulundu: 

Benim giıbi niceleri sUrUnUyo~ .. "Büyük bir yıldıza bu kadar cUz'i 
Bu san'at, halk sanatkarlığı göçtü bir ıey vermeğe utanmz!,, dediler. 
artık .. Biz bütiln memleketi dola- Bu suretle Berlin milli opera8ı pri. 
şarak halkın kültilrünlin nUması· madonnaaı, istediği paranın ild m.ls-
na yardım eden insanlarız. U ile Holivuta çağmldı. 

San'atın, hizmetimizin mükifa 
Unı işte görüyoruz • 

Bana bakıp ibret alınız. Türki· 
yeye halis T_ürk malı olan tiyatro. 
culuğu Hamdiler, Abdiler, Hasan· 
lar, Naşidler ve icizane bizler ge· 
tirıdik. Tam 20 yaşında bu işe ba~ 
ladım .. 71 yaşındayım, bu hesapla 
yan masmlır bu mesleğe sadık kal 
dım. 

Bugiln ancak bir kaç ''insanlık 
severin,. merhametiyle ya§ıyorum. 
Bizde sanatkAr yeti§mez .. Çünkü 
henUz halk nazarında aktör keli 
mesi bir istihza ve isihfaf sözii ha· 
!indedir. Daha doğrusu kUfilr sa. 
yılır • 

Henüz sahM sanatı nedir bilrni· 
yoruz ve bilmiyeceğiz. btikbalsi::: 
olan, himayesiz olan bu san'at yU· 
rilyemez • 

Nitekim halk aan'atkarlanrun 
yeri öylece doldurulmaksızın kal· 
dı. lhtiyarb_ğınuz ma&'karalık olu. 
yor.,, 

Epeyce blr zaman sonra kumral 
Eatonyalı, bu Umid etmediği tali 

yıldızmm ne suretle do~duğunu öğ
rendi: 

Rejtsar trving Talberg, kansı 

Norma Şcrerle Avrupad& seyahat 

ederken Mlllja Korjuaun blr ptlğı
nı d.Jnlemto, ve bu pllğı dinledikten 

sonra Berllne uğradığı vakit prima
donnanın kendisini görmek !atemlg
U. Bu suretle .bu yeni yıldızı ilk de

fa bulmak şerefi zavallı trving Tal
berge na.slb oldu. O, kcşfettığl yıl

dızın muvaffakıyetin! gCSremeden 51 
dil. Fakat kanaatinde yanılmam~
tt. 

Mlllza blr Alman pro!uarll ile 
evlidir. Bu kadmnr sinema hayatı
na girişl kolay olmadı. Çünkü tek 
kelime bile ingillzce bllml:rordu. 
Fakat Norma Şerer yıldrıla daima 
allkadar oldu ve ona ''BUyUk Vala,, 

filmindeki muvaffakı;yetlnl temin 
ettı. 

Çünkü, mavi mas'keli adam, ka. 
dınları teshir odecek bir• kuvvete 
sahiptir. 

Yankesici, maskesinin altından 
bakarak, gözüne kestirdiği masaya 
yaklaııyor. Orada, bir veya bir 
kaç kadın, erkeksiz olarak otur
maktadır. 

Şilphesi%, kadınlar, paralarını 

veya mUcevherlerini 'kaptırmamak 
için, azami gayret sadediyorlar .. 
Çünkü, böyle bir yankesiciye &O

yulmak "şeref,, ( 1) sayıldığı gibi 
onu mağlOp ettiği nman da bir 
:cadın büyük bir muvaffakıyet ka
zanmıg olacaktır. 

Fakat, bu işde kadının fendi er
keği yenemiyor ve mavi maskeli 
adamın kimin yanına ıokulduysa 

muhakkak parasını, ya mücevher. 
lerini birini çarpmı§tır. 

Kadınlar için hemen her yerde 
hazır ve nazır bulunan bu mavi 
maskeli adamla polis henUz mil· 
şcrref olamamııtxr. Şehrin muhte· 
lif barlarında ayni zamanda bir 
''mavi maskeli adam bAdisesl., vu
ku bulduğuna bakılırsa esrarengiz 
hakikt roman kahramanı bir değil, 
bir çoktur ve bunlar belki bir ıc· 
beke halinde çalıpn yankesiciler. 
dir, yahut ta bundan g8rUp bUtUn 
yankesiciler ayni usulU tatbik& bat 
lamışlardır. 

Şimdiki halde Stdkholm ve h· 

Yolculnrm, sevinclıie payan yok• 
tur. Kendilerini evvell bUyük bit 
endişeye dilşUren, sonra mahir bit 
hareketle o1an kazadan kurtaran 
pilotu t ebrik ediyorlar, teşekkUr .. 
de bulunuyorlar. 

O gUn yolcular için bUyük bir l!l&oıı 
vinç gUnU olmuş ve akşama da pi .. 
ıot eerefine bir ziyafet vermieler .. 

dir. 

üç silahşörler 
KDt:abı 

ttıaxarnanda 
Okuyucuları~ız 

matbaamıza ugrayıp 

alabilirler 
üç Silfihşörler eserini gazetemir 

de reJimli olarak neşrctmi~tik. Bu 
sırada verdiğimiz kuponları birikti· 
ren okuyucularımıza bu eseri kitap 
halinde bastırıp birer tane veımeli 
de vaadetmiştı"k. 

Bizden numara alınış olan oku}'lr 
culamnızdan bu numaralarla mat
baamıza müracaat edip kitaplarım 
almalarını rica ederiz. 

veçirı di~er ban büyük tehirlert 
mavi maskeli adamı aramakll 
meşguldür. 



~'ltD et· z.m 
Heyeti Ada Kroşunu 

Riza Maksut 
kazandı 

Beyoğlu Halkavi takımı 
birinci oldu 

Senenin en zorlu krosu dün Hey
beliadada 5000 metre Uzerinde ya
pıldı. Çoktandır Ankarada yapıla

cak olan Türkiye kros birinciliğine 
hazırlanmakta olan Riza Maksud, 
geçen seneki rekoru kırarak birin_ 
ci oldu. Galatasaraylı İbrahim ikin
ciliği az bir farkla aldı. Hilseyin 
Albayra.k da bu koııuya girmedi, 
Artan ise yolunu değiştirmiş oldu
ğundan ancak on sekizinci olabildi. 
Beyoğlu Halkevinln İstanbul at

letizm ajanlığı ve monltörlüğünün 
kontrolu altında fevkalade bir par_ 
kur Uzerinde tertip ettiği bu koşu
ya altmı§tan fazla atlet iştirak etti. 
Teknik netic<Ser şöyledir: 

1 inci Riza Maksud Beyoğlu Hal
kavi. Vakit 22.02. 

2 inci İbrahim Galatasaray 22.17. 
3 üncü Abdullah Haydarpaııa 

23,18,2. 
4 üncü Necmi Deniz lisesi. 
5 inci Hüseyin Kilçükatıl Beyoğ_ 

lu Halkevl. 
6 mcı Kazun Kasım.paşa. 
1 inci Todori B. J. K. 
8 inci Nuri Kasnnpqa. 
9 uncu Receb Beyo~lu halkavi. 
10 uncu Zarif Deniz lisesi. 
11 inci Nedim Haydarpaııa. 
12 inci Gazi Haydarpaea. 
ra.ıöm itibariyle: 

1 inci Beyoğlu halkevi 15. 
2 inci Haydarpaııa lisesi 
3 ü.ncll Deniz lisesi 27. 
4 Uncn Kasmıpaşa 30. 
5 inci Beııiktaş J, K. H. 
6 ıncı Roberl Kolej 56. 

26. 

Şild maçları 
başlıyor 

.. 

ınan zamanında yaptığı plonjonla. 
köııede bertaraf etmeğe muvaffak 
oldu. 

Fenerin golü ----·- ' 
Galatasaray Ttale;isi topu 1ıavaaa tıı ttu. Fakat birdenbire aiiştınce elin-

den kaçırdı. Nacinin a!dığr yerden kısa bir pa. 
sr ortalamasiyle Galatasaray kalesi 

Galib vaziyete yUkselen Fener an pnpng numun:>nq llH utıreıtıA'. fU 
önünde müdafilerin biribirine gir - forveti topu ayağında az tutup in. Sarafim hazırladılar. Sarafirnin pla
mesi bir oldu. Ali Rizanm iki milda-

saydlarm açıklara yaptığı derin pas 

Bulıar müdafaasınırl)1Qlaaığ1 tehlikeli bir an ' 



~hııil . -----~ .. • 

~~;; şdn 'ktaş·rcr<k bşfam~ kn·yi;;;;·· maçında Beykozıı yenen kadrosile 

~iyahbeyazhlar dün Beykozu 4 - 2 
1'~,,_ • ~~İktn~ ~ ~ ~ın Beykozln Şeref Rıdvan, Suldur, Şeref, Eşref. 
~ 0~·acağı senenin son BEYKOZ: Safa - Halld, Burhan. 

~ııın~ hıç §lipbe yok ki gUnUn Mu~tafa, l\lcbmet, Gallb - Turlıan, 
ltıkıı Ve enteresan ka~ılaşma. Said, Şebab, Bahadır, İsmail. 

~... edivordu 
"'lerı " • 
~d e Gaıatasaraym Taksim Oyun başlayor 
~da Yapacağı maç lik derecesi Oyun Be§iktaşın hücumu ile ba". 
~ : ~Uessir değildi. Halbuki !adı ve siyah beyazlılar ilk andan 
":a }' aZiYetile şampiyonluğa en itibaren hfıkimiyetl alarak raltip 
~ ~ a1t1aşnuş olan Beşiktaş, bu kaleyi sıkıştırmağa baeladılar. Mü
~ ArÇtııda nıağlüb oluverir veya dafaa oyununu kabul eden Beyko. 
~ ~ ltaıırsa §ampiyonluğu ka- zun nrsıf sahasında hücumlar biri
~ a~~Caktı. Beykoz hiç de ya_ birini takip ediyordu. Be~ kozlula

ı-. d~c~ bir rakip değildi. Be- rmsa buna pek seyrek mukabele 
ı.0 a Uç hafta ewcl ayni ta- ettikleri görülüyordu. 

;·ıııı bıı 20rla Yenebilmişti. İşte, 
~ ?ııaç noktalar Beşiktıı.s - Bey. 

lı- ı~ lltın ehemmiyeti fevkalade 
~ •ta~u. Onun için de dün Şe. 
~tı da binlerce seyirci top -
~~ ncşiktaş tarnrtarlannm 

\ !arı )'\izlerinden okunuyor-

~ııı, 

Beykozun kaçırdığı fırsat 
Yalnız 10 uncu daltikada Şeha

bın şahsi ve aıır bir akını netice. 
sinde Beııiktaş belki bUtün oyun ü
zerinde mUcssir olacak fevkalılde 

tehlikeli bir gol yemek tehlikesi at 
lnttı. 

Mehmet Ali seri bir plonjonla L ~ ~t aşlarken 
\_ ~"~·~ 15,15 de hakem tzzet çeri giren topu geri çevirmcğc mu-
~~~ idaresinde takımlar sa- \'affak oldu. 

llt-o lı!ar ve .. 1 d'-''dil . ~ ~ı~ şoy e u.Ll er. 
Beşiktaşın ilk golü 

~ltae~~~ ~t~~:. A~-~-~üsnU, Ta-
~ • Hayati, Bundan sonra Be§iktaş baskm 

Vefa: 4 
•
1
8ü./egmanige: O 

~:,devre 3-O Vefanın lehine bitmişti 
~ Jt ~l'e.f Stadında gUnUn ilk 

~j'~e nıaçmda Vefa ile Sü -
·<a~eııı karvııaş tı. 

\
El ÇlJctı şl, azi Tezcandı. Takmılar 
eı,. ar: 
~ "'•. lıısan • S im ,,Ahid ~ .. C:lllaıı t a , a • ~ u_ ""· )!; fıtn, Serer - Zühdü Ab-

abL luııe<ı şuk .. ' G ' 
'1 ""~ • ru, aro. 
~ 'llıal' Ye: Halid • Ruhi, Da. 

Vefalılarm gevşediği, Süleymaniye. 
nin krsmen ağır bastrğı görülüyor
du. Fakat bUtün Süleyman!ye hü-
cumları Vahid ve Saim mUdafaası 

önünde eriyordu. Devrenin 25 inci 
dakikasına kadar oyun böylece Sü
leynıaniye akmlan ile geçti. Fa. 

kat son dakikalarda Vefa. ağır ve 
tutuk oyunundan vazgeçti ve tekrar 
rakibini sıkı§tırmağa başladı. 30 ' Arhan, lbra.him Naim - Sü

~~ Uzatrer, lbrahlm, ~cdrct, 
" ..., uncu dakikada Şükril takımının 4 

'lııı bau1 üncü ve son golilnü de attr, diğer 
hııaru ar başlamaz Vefalılar dakikalar da Vefanın baskısı altm
r \e l'a~~ nısıf sahasına yerleş. da geçti, oyun da böylece 4.0 Ve
~a"a 1Plcrini mütemadiyen BL 

~ b fanın galibiyetiyle bitti. 
ı llı" aşladılar. Süleymaniye 

'vera 11tenı.adiyen kalesini bu _ Hakem Şazi bu sakin \'e tem.iz o_ 
~ §Ütıclini . d .. d h yunu güzel idare etti. SUleyınani -

kıı yenn e mu a a- . •• . 
\1,. l'tarıyord F k t ih yeden Danış, Vefadan da '\iahıd 

-.faı u. a n n a -
~ 1 "-bduş sıkı bir uütle ta. sahanın en iyi. ~yunculanydı. 
ııı ilit .sa~"ISını •a tı Bunu Meh Vefa bu galibıyetten sonra lstan
~j'aPtığı ikinci :ol· tnkip etti. ıbul lik maçlarında dördüncülük de-
h_&onra dll'\""'e 1 k d recesini kazanmış vo milli kilmeye 

~ -~i ,. son annn a ar 
'la !Ct devam etti. Son daki- girmiş oldu. 
ilıı~e Mehmet Vefanın üçUn- Bu sene çok gUzel oyunlarını 

U de Yaptı, seyrettiğimiz ve yorulmadan çalış. 
IJc· tıklannı bildiğimiz Vefanın mllli 

t 11lci de kUmeye girmeyi cidden hak etmiş-,1 vre ti. 

~ll, bde'lreye Vefa ayni haki- Yeşil beyazlıları büyük bir sami-
~ladı. Fakat biraz sonra miyetle tebrik. ederiz. 

Silleymaniye kalesi iitıihıf!e Vefa mıilracimleri 

938 - 939 senesi llk ~amplyonu Be ~lkta§ Jtmnastlk klllbllntın arması 

Beykoz - Beşiktaş takımları dıinkü maçta bir arada 

Lik maçları dün bitti 
Fener ikinci, 

üçüncü Vefa da 
Beşiktaş birinci, 
Galatasaray 

dördüncü oldu 
J.lk nı~lan birinci küme müsabakalan dün bitti. A!afıdaki pnun 

cetvelinde tnkrmlıınn aldığı neticeleri \'e dereceleri göreceksiniz. 
Bcı;iktaş iki pu\'an farkla İstanbul ~ampiyonluj;unu kazannu' \'e 

Fcnerbahçe iklnclUkJc, Galatasaray da iiçüncülükle .Resiktaşı takip et. 
miı;lcrdir. Bu sene çok iyi tah~an Vefalılar da be~lncl derecedeki 
Beykozu büyük pu\'an farkı ile geçerek dördüneülüğU kaı.anmai& mu. 
\'affak olmu~lardır. Bütün takımların elde ettikleri tam nctict'leri ~a
ğıdaki cet\'eldc bulacaksınn:. 

lb.IB< maçnarı puvan ve 
<dlerrece cetveın 

Be!İktaş 
Fenerbahçe 
Galatnsaray 
Vefa 
Beykoz 
Süleymaniye 
Hilal 
Topkapı 
lstanbulapor 
Güneş 

O. G. B. M. 
18 15 3 o 
18 14 3 1 
18 11 5 2 
18 10 3 5 
18 7 4 7 
18 5 3 10 
18 5 2 11 
18 5 o 13 
18 3 . 2 13 
18 3 1 14 

A.Y. 
69:15 
81 :13 
52:20 
39:24 
48:35 
21:45 
27:61 
20:72 
19:54 

8:45 

P, D, 
51 1 
49 2 
45 3 
41 4 
36 5 
31 6 
30 7 
28 8 
20 9 
11 10 

OD<dluı 
yendiler 

yine devam etti ve 29 ııncu daki -
kada Rıdvan havadan gelen bir to
pu bekletmeden plbe bir vuruııla 
Beykoz kalesine attı ve takımının 

ilk golUnü yapmağa muvaffak oldu . 
Bu gol Beııiktaıı taraftarlarını 

pek sevindirmişti. Silrekli alkıııla • 
nn sesleri dakikalarca devam etti. 

Beşiktaşın ikinci golü 

Taraftarlarının teşci sesleri ara. 
smda Beykozu daha ziyade sıkıııtı. 
ran B~iktaşlılar 35 inci dakikada 

(Devamı 14 ıincıide) 

Bisiklet 
Taşvik yarışları başhyor 

Beden Terbiyesi lstanbul Bü!.1;.2si 
Bisiklet Ajanlığuıdan: 

1 - 1939 senesi teşvik yarışları 

aşağıda yazılı günlerde ve mesafe· 
ler üzerinden yapılacak ve son üç 
yan§ta en iyi puvan alan koşucu· 

lar Bölge birinci - ikinci ve ili ola· 
caktır. 

2 - Puvanlar biimciye bir, ikin· 
ciy~ iki ve devam edecektir. Yedin· 
ci yarış sonunda en iyi puvan alan 
seri yans}ar birincisi olacaktır. 

3 - Bölge birinci ve ikincilerine 
federasyon tarafından birer kupa 
hediye edilecektir. 

4 - 19 mayısta yapılacak Istan· 
bul ·Edime - İstanbul yarışına 
ginnek için programda yazılı yarı~
lara iştirak ederek iyi netice almak 
~arttır. 

5 - Yarışlar muhalefeti hava do· 
layısile tehir edilemez. 

6 - llk yarışlara girip de aradaki 
yarışlara herhangi bir sebeble gire· 
mi yenlere ,.~~ a yarışlara ilk yarış· 

lardan "Onra i::ıtirak edenlere girme· 
diği ) ansa giren mü abıklann ade· 
dinden bir fazla pm an \ erilecektir. 

26 şub:ı.t ::; Km. iki kilometresi 

arızalı rolda. 5 mart 40 Km. iki ki· 
lo metre,,! arız::llı yolda, 12 mart 50 
Km. arız ısız yolda. 19 mart 60 Km. 
26 mart 75 Km , 2 nisan 100 Km. 9 
ni:.an 125 Km. lG nisan 150 Km. 
:?~ ni~·-m 110 Km. 
Yarış yollan ayrıca bildirilecektir. 

Anadoluh!sar : 4 
Beylerbeyi : O 

Dün Taksim stadında oynanan 
ikinci kilme maçında Anadoluhi!ar
la Beylerbeyi karşılaştılar. 

Senenin en mUhlm ikinci kfunc 
karşılaşması olan bu müsabaka A. 
nadoluhisarlılarm tam bir bAkimi -

~Htzması -- --
J3enduı-

Şerefli bir 
şampiyonluk 

Bc~lkt~, 938 - 939 senesi İs
tanbul futbol §amplyonJuğunu ka.. 
zandı. 

Bu sene llk m~lannın b~mda 
Be~ikt:ı~ın §ampiyon olacağını 

tahmin edenler hemen de yok gl· 
biydl diyebiliriz. 

l·ıııardanbcrl dalma en ku\"\·et. 
il bir vaziyette bulunma.sına. raf. 
men diğer rakiplerine uzaran 
pek rnüt.evuı bir ha.ide cah~an 

Rc:ı;iktaı:hlar, gö !erişten \C ala
.} i_şten uzak kaldıklan içindir kf, 
bu sene de §amplyonluk na.mzcd• 
teri arasında Fener \'O beHd de 
Galatasaraydan sonra hahra ge. 
llyorlardı. 

Halbuki, Beşiktaş bütün ı;ewn 
cidden, fe\'kaJade bir mu,·arraı.,. 

yet gö tcrtll. Yaphğı matların 

hiç blrlıdndt, hiçbir raldb, Beşik. 
tası yenmek f:('ttflne :ulaşamadı 

\'e Beı;lkta.ş l!ampiyonluğu 18 
mactan 15 ini ka7.ADarak clıle e~ 
ti. 

PO\'an cetvelinde slyıilı bey~ 
lılarm yaptıklan maçlarda 69 gol 
ahp yalnız 15 gol ycdiWerlnl gör. 
mek ve bo takmım ilJ) kere be· 
rabero kalınıs olduğuna b:ıkm&k, 

kazanılmı' olan 5amplyonluğun 

hiç de tesadüflerin, \'O f.}i bir fa.; 

llln eseri olmadığını açıkça gös
teren en güzel blr ilellld(r. 

Sözttn kısası, Be!ll~a, canla 
ba,ıa çah~ma!lmm 11emereetnl 
gördü. N c a\·erajdan, ne de masa 
ba~ı karar1armc1an ldifade et. 
medl. Er meydanında, ka.rıısma 

gelenleri yene yene, alm t.crtyle 
ı;crefll \'e haklı bir ~amptyonlak 
kazandı. 

Siyah beya:r:lılan, pmpfyonlri· 
lan kadar, bu nokt.a.dan da teb~ 
rlk etmek ka.b eder. 

Böyle kazanılan bir ~amplyon
luk yüz kere mutlu olStıll onlara. 

1. '!ı{. APAK 

ikinci kUmeler 

Galatagençler : 2 
Boğaziçi : 1 

Şeref stadmdaki ikinci kil:me 
maçlarının llltinde Galata gençler
birliği ile Boğaziçi taknnlan kareı. 
la~tılar. Neticede Boğaziçi rakibini 
2-1 yendi. 

KaragUmrUk : 3 
Davutpaşa : O 

Şeref stadında ikinci küme maç.. 
tarının ikincisi :KaragümrUkle Da
vutpaşa arasında oynandı. 

:Karagümrilk daha güzel bir 0)'1Ul 

oynıyarak Davutpaııayı 3-0 yenme-f 
ğe muvaffak oldu. · 



HABER'int 
SAYFALIKI 

~~AYESil 

S ICAK bir Ağuııtoı akıamı 
olmasıan rağmen ceketi-

ninyakasını kaldırmıı.. tanın 
maktan çekiniyordu gibi, gap 
kasını gözlerinin üstüne kadar eğ· 
mişti.. Yüzünün meydanda kalan 
kısmı kemikli ve renksizdi, 1833 
de Londra sokakları pek aydınlık 
olmadığı halde elbisesinin iyi ku. 
maştan ve usta bir terzi elinden çık 
ma olduğu farkedilebiliyor.du • 

Bir arabaya yol vermek için kal· 
dmma çıktığı zaman kulağınuı 

dibinde bir mırıltı ve ıonra gıcır• 
tılı, bozuk bir keman sesi duydu. 

Cebinde bozuk para aradı, bula
mayınca, İtalyanca bir geyler mı. 
nldanarak yürüdü, fakat çok iler
lemeden .döndü. 

Tiyatrodan dönüt saati idi ve 
ıckak kalabalıktı ama, kör ke
maneınuı gapkasına para atan yok 
tu. u~un boylu ve §apkası inik 
yabancı, tekrar ceplerini yokladı 

ve birden ihtiyar dilenciye yakla· • 
ıarak 'kemanını aldı. Biraz ıonra 
akordlan düzeltti, kemanı iri ve 
oldukça çıkık çenesinin altına yer. 
le~tirdi. 

Yay, tellerin üıtilnde harikull .. 
Cle bir akı11a iıtemeğe batladı. 

Kör dilenci ıaıa kalmııtı. Bir 
kaç kişi durarak dinliyordu. Kala• 
balık yavaı yavaş artınağa ba1ıa .. 
dı. Keman artık gıcırdamıyordu. 

Bu iri, işlek ellerin altında u.nki 
canlanmı~. k!h neg'eylc gUlcr, klh 
inler gibi ıeııler çıkarmağa başla
mıştı. "Sihirli ilot,, tan bir parça 
~yordu. 

Tiyatrodan dönen blr konak 
arabası da sokağın ortasmda du· 
runca kalabalık daha .ziyadeleıti .. 
Kemanr çalan ~am, dilencinin gap 
kasını ayağıyla kalblığtn önUne 
doğru itti. Arbalardan ve halktan 
derhal paralar yaımağa ba1ldı • 

Paralara tetckkür için gibi, tim. 
di de Mozarttan bir parça çalma· 
ğa ba1Iamıştı .Adeta insan seıi gi· 
İ:>i manalı notalar sokağı doldur· 
dukça, şapka da para ile dolup ta· 
ııyordu. 

Birden kalabalığın içinden bir 
f eryad işi dildi: 

- O, şeytanın kemancısı tl 
kendisi, arka.datlar 1 • 

Kemancı, yayı ve Jıtemaru dilen
cinin eline tutuşturarak kaçmak 
istedi, fakat geç kalmıştı. Kalaba. 
lığın içinden kimi lanet eden ki· 
mi alkışlayan sesler duyuluyor ve , 
halk gittikçe üzerine doğru ge· 
liyordu. Asabi eller başından §ap· 
kasını çekti. 

Uzun siyah saçlarla çevrili ke. 
mildi yü.1ü meydana çıkınca ıealer 
bir perde .daha yükseldi. Arabalar
Öan yükselen alkış, halkın küfür 
lerinin arasında büsbütün kaybol
öu. Cahil halk, anlamadığı ıey. 

üen daima nefret eder ve tahrip 
etmeeğ çalışır • 

B U, kendi lisanlarını bile 
konuşamıyan yabancı a· 

öam, bir ka~ ha!tadır ,bütün Lon· 
;irayı alakadar ediyordu. Meşhur 

olmuştu. Ağızdan ağıza pek garip 
ve dehşetli hikayeler dolaşıyordu: 
)!atilmiş, ihtilalci imiş, kaçakmış .. 
lşte şimdi ellerine düşmüştü. Ka· 
5amazdı artık .• 

Uzun boylu adam cidden mllg
kül bir vaziyette kalmıştı .• Tokat· 
lar ,tekmeler, haykırmalar gittik • 
çe giddetleniyordu. Birden ince 
bir kadın sesinin, İtalyanca kendi
ıini çağırdığını duydu: 

- Nikolo, bu tarafa ,bu tarafa, 
çabuk gel!. 

Ince bir kadın eli, kendi kemikli 
elini yakaladı, kendi koştuğu tara-

Artık yalnızdılar. 

det daha onl~rı takip etti, ıonra iz· 
lerini kaybettirdiler .. Dar bir mer. 
divenden çıkarak, kenardaki maııa· 
nın üstünde bir tek mum yanar: 
küç:.:k bir odaya girdiler. 

Artık yalnızdıfa. 

Sokaktaki gürültüler yavaş ya· 

Büyük · viyolon:st hayat.ndan 

' - Ba ne demek NikoJo! Salon bombos ..• 

vaı duruldu. Kemancı, nefes nef e· ;örekler, üzüm salkımları uza· 
se bir koltuğa çöktil. Renksiz yü nan ..• 
zünde daha irileşen siyah gözleri. - Küçük kız t Ah anladım, kü 
le kurtarıcmnı dikkatle süzdü. 'jlik melek, Gracicll", sensin değ! 

Güzel bir kadın değildi. Urkü- mi? • 
necek kadar çirkindi. .. Genç, fena E k k b" d 
gf yinmi1, ba~ına bir mendil sarmış 1 r e ır en sıçrayarak ge.n:t 

b. t 1 ~ k .. L kadını kollarının arasına almıştı .. 
ır ta yan ızıyw. Gül' k k er en hıç ırıyorlardr. Göz 

ılim buraya .. Baksana bana, !:enin 
'tdar çirkinim. Hem de bir kadın. 
'irkinliği ile l:inetlznmiş bir ka. 
tın, dansöz ol urda ne kazanır ? .• 
Iiç ;işte b:nim gibi sefil olur .. 
)damın altındaki kahvede çalışa· 

ralc aç kalmıyorum. Ama namus· 
luyum. Aldah beni yaratırken na 
mussuz olmama imkan bıral:m<! 

Kadın, gülilmsiyerek, gene ttal- yaşları biribirine karıştı. 
yanca konuıtu. - Benim küçük meleğim, ıeni mış .. 

N .k 1 ıı.. 1 .1. 1 
. ı İtalyada senelerce bir ne.tice ala- B U acı sözlerle, Paganiniyc 

- ı o o ıuu ngı ız erın yan- v •• 
• madan aradıgımı bilıyor musun?.. ürpermeler veriyordu. Di. 

sı sana tapıyor, yansı .da parçala-, A'l . M .1 . "ki ... v v k kl ı · b •· z 
k. · K'' b. d'l . · ı enın arsı yaya ~ıttı erını cig g ; r er v ere uç enzemezc.ı. e-

ma ıstıyor. or ır ı encıye yar. . .. .. A • • • : • 

d d 
.. d b·ı • b" • rendım .. Oradan da aradım, butun I kasıyle d.nlvr, h.ssıyle hareket e· 

ım e ışın e ı e şeytanı ır mana ah'l' b" .. b. d d' Tah ·1 · ı· ~ · 
b 1 v 

1 1 
d d ğ'l . , ı n ı ı, ..ıtun cenu ı Fransayı ara-

1 
er ı. sı .. ız ıgı, uzun ıstırap 

u maga ça ışıyor ar ı, e ı mı. d B d . • 1 . .. d v 

S
. ki . . ., ım. . eyhu e... Senı J:rJlamıyo· ı sene erı vucu :.ınu oldugu kad::u 

- ız msınızı • . v • 

dım. dımagını da sarmı~tı.. Ruhu ve 
Kadının kahkahası kesildi: Ben, Nik~lo Paganini, bü - hisleri ise alabildiğine inkişaf et 
- Senin hakkında öyle çok tün hayatımıp en büyük borcunu 1 m:şti . 

)eyler duydum ki.. Ruhunu şeyta- ödemiştim .. Şimdi seni, gene bir - Çirkin olmaktan n: çıkar, di 
na satmıısın, katil, cani imişsin .. 1 kurtarıcı olarak karşımda görüyo. ye haykmlı .. Sen küçük ik~n böy. 
Senelerce yattığın zından.dan an- rum . le 'köt:i sözler söykmezdin.. Ue· 
cak bir konser vermek bahane· Karşılıklı oturdular. lek gibiydin. S:sin o zamanki se-
ıiyle çıkabilmiısin .. Şeytanın ru· - Evet, beni buldun.. Düyük fil Hayatımın biricik saadeti idi.. 
hunu ta§ıyan bir vücud 1 Tevekkeli 

1 
üstad Paganini, zengin ve me~hı:r 1 Ge:-ıç kadın, b:rden do~ruld.ı ... 

ıeni öldürmek: istemediler. Fakat viyolonist, balıkçının küçük kızı· ı 0.::la kapısının önünd! ağır ayal 
ben, hakikati biliyorum. Dü,ün, .,f nı buldu. s:sleri duyuluyordu. Fısıldar gi 
Nikolo, senelerce geriye git!.. Ha. Paganini, genç kadının sesin- bi: 
tırhyor musun?? DU,ün, ihtiyar deki acılığr sezerek biraz daha - Eizim patrondur, dedi, müt 
bir çocuk, ıstıraptan yüzünde çiz-,1 Ramimileşti: • hiş b:r adam, b~r ka~ ld§iyi öldür 
giler harul olmuş bir delikanlı, mu· - Ncdeı\ bana bir k ~l!me yaz· m'.i~. na:::ılşa biı:•a a-:ıdı da knhve 
siki ile meşgul olmasın diye hain mdın? Neredeydin, fngil!ereye 

1
ı sine alclı. Biti;;ik odz::~a c·turur. 

babası tarafından hapsedilen. dö· ı1a~ıl r.elci!nn?. . Paganini, cnun EÖzlerini cuy· .. 
vülen Nikoh. Kapatıldığı odanın - Dansöz clara~;. IHkolo, bu ha ma-nışh. bih. Bıraktr~ı hatıralar;-

ı ~ 

parmaklıkları arasından ken~isine, lim: bakma:.lan dansöz olarak gel-. y~n:d~n <l:in~ü • 

bir parça 
.. 

Yazan : 

i L HAN 
TANER 

-;~i kadına yaklaşU : ~ 
- Dünyada en büyük • 

nedir? • elef' 
- Ne garibsin, Nikoto. ,eıı ~ 

denberi senin methini dinli~0 tilf' 
Ben de musikiye aıııkıtn.· s; ı!W 
lü bilet parasını bulup ta şe ~ 
leyemediın. Ancak bu akt'ıı:ı' 
ka kta.... 1' tf)1' 

- Bırak canrm, o çaırna ~· 
dı? Sen benim kendi ket11 rıı ıl"' 
çalışırru dinleyeceksin .• ıteitl~ ,e. 
ha .. buldum •. Nikolo Pagan ri1'Jl• 
ni . için (bilyük dansöz, b~ otııt' 
de) d:rse, sen bilyilk dansoııı. Jıd 
sun .. Bütün Londra peşinde 
ıar.. . te'et 

Gen:; kadın, hilzünli.i bır 
külle başını sallıyordu.. ııÇ ıll 

. - Hayır, bneden, kor~ıışı)'of 
hayvandan kaçar gibi uıa 

alr.. ı.ııı'a tılf 
·Nereye ba§ vursam ,vUcud .ı-ıeıl' 

rJıı!· J:d 
gö zatınca, uzaklaştırıyo .. ıı:ıetl" 
sen benim dansettiğiıni gor 
ki? ~(ıl 

• B • . . .ki adııtı . ı1if - enım ı,.ın ı .. lY 
:r ··nu .r1<1l 

Sen dansözlerin i? y~u ıcosll". 
misin? Onlan makıyaJsıı. e ,dU 
.. ık .b .. ı·yi id111' . 7,.. 

suz ve ış terti ~-" .. U lltÇ 
miyen yerlerde gordun ~-esıra.dl 

Y b b. or,. 1• 
Hayır... a en, ır ·~ 

ikinci kemanı çalabilir ~~re e~ 
ı'~,ıLJ~ Gend hayır .. KemanllJU .,; ell 

~ p• , 

0 
ınekten kemikleri fırJatıUŞiıeri•• 
rime bakarak "şeytanın ~ uıserıet• 
yorlar • .tç uzuvlarırndalcı ıılJ.'~ 
le sancıdan kıvrandığıın ~uril:ıı. 
karşılarında egilip, teşe~,5~-1 sunyorum. Ve bir kaç ay ... 0ııı -6., 
neye girsem, hapiste oldug1'at11 6i 

- Tıp!<ı bir rüya., Senin hayet 
ml<lum .. Ne istersen verebilirim .. 
.)ara? İstediğin kadar ve bu yar
lım beni çok mcs·ud edecektir . 

Kadın omuzlarını silkti. 

- Ne tuhaf, §U insanların kimi 
,:-ara i~in her şeyini feda eder, ki· 
:ni de metelik vermez. Ah, Nikolo, 
len çok geç kaldın .. Bir zamanlar 
'.>:mim de büyük rüyalaım, hülya. 
!arım vardı .. Şimdi hepsi öldü .. Bir 
gün İtalyan sol:aklarm:la, İtalyan 
1ün:şir. in altında bir köpek gibi 
>Iebil:rs~m. kendimi bahtiyar ad· 

· · bana ıa.<• lenıyor. Bana canı , diYo' 
yorlar ve benden nefret .~ diiD f'' 
Senden ettikleri gibi. G~ar 1,'Jf 
ikimiz biribirimize ne ka 

1 
Jr>tt>': 

ruz, ne kadar benziyoruıb·r ıco~ 
• 1 ~ 

dur bakalım, her şcyın·. b0rc~f 
yı vardır. Sana büyük bır r gıı· 

"d v. tngiliıle 11" var, o eyecegım. ıaıııf 

adamlardır, esrardan h0~ ğıl g~ 
Konuştukça durgunlu a1e"ıl1 • 

mişti.. Siyah gözleri ale" edec'~ 
. . . dans :il tı'" 

- Sen benım ıçın • ıacı11;1 

sirı. ve ben sana keman ça 

Ilarıkulade olacak.. dU • ı!I 
Kahkahalarla gülüyor ııdr11t1 

I ' .. µo sıl' 

E RTES gun, .
1

,trO t• 
' (Drury Lane) tı 1111,s.r' 

nun müdüriyet odasındaedi>'orô~ 
li mü:1akaşalar ~e~eya~ pireıct~. 
Odada üç kişi ıdıl~r • ort··· ~ı
Paganini ve menejerı ~~ıı ıd'11 Jıl 
tist tiyatrcyu bir gece 

1f ç bir .1~1• 
mak istiyordu. Fakat ~·r ıci§I r 
asılmıyacak, tiyatroya 

1 
e 0 r1''

5
., 

l• sokulmıyacaktı .. SadeC O.,..s.ll tJIS 
r; hazır bulunacak ve ~e11

1·•·i pıt'~, .. ı!l ,. "fi>' 
markizin dansetınesı ıç. di b1 .ı 

. .ı;ıt11 ...:le" 
çalacaktı.. Mar1cız. > 

5 
deıv ,. 

• darl tıı1 
sı!nntıdaydı. Hususı d'rli tıırl 1 ...ıl' 

. :l F k t ke!l l t11ıv verıyor. u. a a ,.ı.eli o 
k . . d . a nıa:.ı-

- Benim cle hayallerim yok.. ma ıçın aun ol' 
3at1ece dostlarım, düşır.anlarım dansederdi. . ile dost\! ol· 
var .. Bir çok düşmanlar.. Pariste 1 Paganinin eski bır a rıı1111U8 ,de 
beni bıçaklamağa teşebbüs ettiler 

1 

duğu için, yalnr . .z ona fa ,a.1111 se' 
~i.. Kadınlarla da aram iyi.. O· mak §artiyle bır de ~t\.I· ıcoıı f'' 
nun i_çin düşmanlarım daha çok .. 

1 
dansetmeğe razı oı~ut ı>ıısJlııı1 

Güzel değilim ama, kemanımla ı hususi olacaktı. l3ı e ôİ~l 
hepsini buluyorum galiba t Ma· caktı.. tı. t•te 1"' 
dalyalar veriy~rlar .. Niçin? Çi.ln- Direktör ıa~rırıı~ edell ı1'\lıı6ef 
1.:ü b:n onları tahkir c.diyorum 1 .. mühim parayı vaad hU6ust ı;o ısı'~· 
Keman, müzik .. Büyük kuvveti veleyi imzalarken, 0 bir ıcaÇ ıııri' 

Gen!r kadın ayağa kall:arak: gecesinde muhakka1c ıar.ıııııı 
. . b' l'kte ıoca - Benım kemanım da yok, sa. · lektaşıyle ır ı ordı.1• ~pı· 

dee: şu bir ka:r hareket ve bu sa-

1

1 ne gizlenmeği t~&a~lı~rof1ıııı 10ııô' 
!:il yüz 1 • Konser gecesı, tıY' dt· S\,ı11• 

Eski elbisesinin ete!:lerini elin- ar karanhk ve kapa~[a, ıf!U 
'.le tutarak .bir ]taç adım dansetti. 1 orkestra hazırdı. Işı 0ıV' 
Birden bütün çirkinliği kaybol· meldi . • jyitıfl1e .. ;t) 
muş, a~enkli bir kaç hareket ile a· Maskeli Markız. g J4 aıırı' 
d:ta güzdloşmi~:i. • 1 v.vaın• --oııııııııllll 
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Çocuk Gangsterlerin 
intikam listesi 

~•bı bir oehrlnde, çocuk. verilmltUr. Tahkikat .....,.da••· !er arasma geçmeleri için, çocuk. 
~ 111 letekkll bir haydud ıe- laııldığma ıöre, çocuk haydutlar, ların bir cinayet işlemeleri li.zmı • 
~ .... ~~~:ana 'çıkarılnuftır. büyük haydudlann talimatı dahilin- geliyormuı. . 
~ ~likalı olarak Uç ç?- de ç&lıfıyorlarm11. Bu ıizli haydud lıte, çocuk haydudlar, bunun için 

\ı tdilnıl§ ve mahkemeye ıebekeainin k~ununa göre, bilyllk. j ~ahımaya b'.1f_1amıılar ve klmleri 

y alt . . ~~dil.recekl~rını. tesbit eden bir 

Dısney yenı bı"r kahraman ınt~kam ı~~esı., huır1~11ıardır. 
İ§ın ganb1 ıu ki, bu lıste çocuk 

tt suçlulara bakan mahkemede açıl • ya r a 1 dığı zaman, en baıta mahkeme re-

.,'r 
\ e lıt·1t· . • ~-
' lctır, ~ı,, ''ö:öek Donald,, • tır -
~ ' alt Dısney yeni bir "Boğa Ferdinand,. bir boğa yav 
~~ tıını :Yaratmıı bulunuyor. rysudur. Küçüktenberi çayırlar • 
~ ~r~ k ressamı bu kahrama· lar ottan ziyacle çeçekleri ıever ve 
~ bir °::rnarunı intihap etmp onları, anası, babası cibi, yiyecek, 

\ ~t. ''il ğayı ele almııtır. • yerde karımna ceçip hayran hay
IG 'fıt cu oğa Ferdinand,, bil· ran seyreder .• 
fıı-~ ''~sine ve hantal yü· Büyüdüğü zaman Ferdinandı 
~ Ue ::.~:~~n Valt Diıneyin Madridde, bir boğa cüreıine cötü 

lt~li bir hal almıı - rüyorlar .Boğa F erdinan, kuvvet· 
l\ltk 

1
. 1i bir hayvandır. Onunla biç bir . ame ıyat boğa cüreıçiıi çarpıımıya ceıa-

ıre b• ret edemiyor. Yalnız, en methur n ır radyo ~ir cüreıçi .ot)~ karfllaımıya 
• • hazır olduğun~ bildiriyor. 

spıkerı Boia FerdirMr', ttıreı~tyt teh . 
dit edecek hamleler cöıteriyor, 

:tin.deki kırmızı kumaıa ıaldm

yor. ,Fakat, en tehlikeli bir anda, 
seyircilerden biri sahaya bir çiçek 
demeti atıyor. 

Çiçe'k hayranı bofa, bunları cö
rünce, oldufu yere yıkıla kalıyor 
ve çiçekleri ıeyretmiye. baılıyor. 

Bunun üzerine, bota cüreıçisi 

hayvana kılıcmı saplıyor. Ferdi· 

isinin ismi görillilyor! 
Mahkeme reisi, çocuklardan biri

ne soruyor: 
- Niçin benden intikam almak 

istiyordunuz? 
Haydud çocuk: 
- Gayet basit, diyor. Şimdiye 

kadar biz.im gibi birçok haydudlan 
mahküm etmişsinizdir. Sonra, eğer 
ııizl öldürecek olursak hakimlerin 
gözü korkar, çocuk gangsterlerini 
muhakeme etınekten çekinirler. 

Bu cevabı veren çocuk, 15 yqm
dadır. Suçlulardan diğer ikili de 16 
yaılarmdadır. 

1 • 

Korktuğuna 
..,, 

ugrayan 
bir genç. kız 

nanda çiçek sevgisi yüzünden ya. Hazel Smart 
ralanıyor. Hazel Smart isminde bir' lngiliz 

Valt Disney filminin mevzuu- kızı korktuğuna uğnyan bir kimse 
nu, ''Boğa Ferdinand,, ismindeki olarak tanınmıştır. 
kitaptan almııtır. Film renklidir Genç olmasına rağmen, batıl .iti· 
ve Londrada yakında cösterilmi- katlara inanırnuş. Hele, birçok Av-
ye baılanacaktır . rupahlar gibi, 13 rakamının uğur-

YAZAN': L. Busch 35 Yılım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Melanezyall kadm, cinl8rin korkusu içinde, batıl 
inamşlann uğursuz saydığı çocuğunu öldürebilir! 
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Bu şekilde düşürülen çocuklar, hiç 

şüphesiz, doğrudan doğruya batıl 

itikadın mahkfıın ettiği zavallı ço
cuklardır. 

Dini itikatların mahkQm ettiği za· 
vallı kuzguni Melanezya çocukları 
yalnız bundan ibaret sanılmasml " 
Meli.nezyada sırf dini itikatlar yü· 
zünden anneler dünyaya gelmiş ço. 
cuklannı dahi kendi elleriyie öldü -
rürler ki bu, dinl itikatlann bin an· 
neye yüklettiği cinayetlerin şüphe. 
siz en büyüğüdür. 

Melanezyah bir anne yeni doğmuş 
çocuğunu alıp civardaki bir nehrin 
başına götürür. Ona nehirden içmek 
için su verir. Şayet bu zavallı~ 
çağız tesadüfen bu sudan bir mik. 
dar içerse o vakıt annesi pek mem- 1 

nun olur. Zira bu, çocuğun hayırlı 
olduğuna, yaşaması lmmgeudiğine 

bir i.Şarettir. Anne, bu sudan tesadü
fen biraz içmi3 olan çocuğu kabul 
eder. 

Fakat, şayet biçare çocuk annesi. 
nin nehirden aldığı bu sudan tesa • 
dü!en içmiyecek olursa, o vakıt bu, 
çocuğun yaşamaması llzımgeldiğine 

mabutların verditi meş'um bir işa • 
rettir. Çocuk hayırsızdır. O takdirde 
anne çocuğu kendi eliyle nehre at · 
mıya mecburdur. 

Ve zavallı Melaneıyalı annesi ye. 

ni dolmuş çocuğu n-.hrin suyunu D • • ..ı.1 1... •1 1• B li • 1.1 1. d 
edd tt

·v· k dar d h t . · ansıçın tn m- t§tm tnYflıt ı tap yan 010 yer n ınT 1ea "' r e ıgı zaman o a e şe ı . 
çinde kalır ki, belki }'\ireği parçala- yavrusunu hakikaten nehre atmak· mek addederler, yahut kadının ko-
narak, Jakat dnleıin. mabutlattn ~ casına ihanet ettiğine hükmederler. 

.dehtet1erindes ~ ulusws Jliç"tftpllbll.~ yerlileri Zira ikisftOCU)dann mutlaka baba· 

suzl11ğundan çok korkarım~. 
Fakat, her nedense, evlenme mü· 

saade3ini almak için polise şubatın 
13 üncü pazartesi günü gidiyor. 

Aksilik olacak. O gün anası ve ba· 
bası, otc.mobilleri bir kazaya uğrı· 
yaı.Jk gelemiyorlar. Bunun üzerine, 
iş bir hafta geri kalıyor. 

l\lis Hazel, daireden çıkarken, 

asılmı~ olan evlenme kağıtlarına 

dikkat ediyor. O zaman görüyor ki, 
bu kab'ltta da 13 numara vardır •. 

13 ün uğursuzluğuna bir kere~ 
hatta iki kere - daha inanarak, mis 
Hazel şimdi gelecek haftayı bekli· 
yor. 

arasına bu vahşt itikatları koyan za larıntn da iki tane olduğuna itikat 
!im sihirbazlar, cin ve mabut korku. olunur. Bundan dolayı, ikiz çocuk 
sunun Melanezya annelerine çocuk rloğu· maya fena gözle bakılan yer
muhabbetinden daha ziyade hakim lerde \'lllumiyetle ye her iki çocu· 
olmasını istemişlerdir. lcabmda ço. ğu da veya hiç olmazsa birini öldür 
cuk aşkından üstün olan hükümleri mel~ i.rlettir. 

ni yürütebilmek için! Benim anladığıma göre Po!inez· 
Hele Mel~nezya adalarında ikiz yalılar ve Mel~nezyalılar arasında 

çocuk doiurmak biribirine son dere- çocuk öldürmek için icat edilmiş o· 
ce zıt tezahürler gösterir. lan bu kötü telakki ve itikatlar, kö

Bazı yerlerde ikiz ~ olmak 
son derece öğünülecek, şerefli bir 
~ydir. Bazı yerlerde ise aksine: uta· 

nılacak, hicap edilecek bir ardır! Bir 
kadının ikiz doğurmuş olmasını do
muz veya köpek mertebesine düş· 

tü Metler, insan yenilen zamanla~ 
dan kalma olsalar gerektir. 
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Obur ve melanet sahibi olan ki.· 
hin reisler taze süt çocukları yiye
bilmek ıçın insana hakikaten 
garip görünen bu gibi tabii hidiseler 
den istifade etmiş ve kendilerine süt 
çocuklarından sık sık ziyafet çekmiş 
Olmalıdırlar. Sonra çocuk ye
mek terkolunduğu halde adet baki 
kalmıştır. 

~ :::-- Mak amcu~ 
~ ~~ Yatından kalkm11 ve 

~arına kavuımuıtur. 
~ '~ l.ondra radyoeunda 
-~~ ÇocuJtlarma hitab e. 
~'Ilı. tauı tauı muallar, hl
~ s~ bir adamcağızdır ve 
.,r ı.~nberı, son ameliyatı 

• '1'.t]c 
~ anıeliyat geçirmi§-

\' bere& ~ L '1dığı l.lak Kulloç umumi 
~.~il 'I.. Yaral'!-rdan birinde 
· ·~~ ._Ybetnı ~ ltt t it, ondan son-

e h •tibıerde yine göziln 
&tbd - -e aldıgı yaralarm 

'~ «~, &lrıe!iyat olmuıtur. & bat 0~ara)[ da geçen nisan 

' '<>1 bnıobu kazasında Malt 
\ 't l'at1rı &cağı kınhyor. Hu
'--bıı ~Otlar. Ameliyat ve 
~~'de ana kadar slirUyor 
~· n nihayet geçen gUn 

~canın 
1eı- ı. iyt olma.9ından ilk 

lQ ~t'bd' ,,_, 
, il lond 1 

&&.1 Çocuğudur. o. 
~t'tıı ra Çocukları da ae -

~~le~~lar ve geçmiı ol-

~ !tfs~ııunun çocuk saati / 

~ ~tnı n itibaren tekrar 
a -hagiıyacaktır. 

1 
Melanezyahların çocuğa a: ~ adet 

\'e itikatla
0

rı bununla bitmiyor. 

Bir çocuk büyüdüğü müddetçe 
anane ve itikadın pençesinden bir 
türlü kurtulamaz. Mesel~ yeni Pom· 
mem adalannru iç taraflarında bir 
çocuğun anadan doğma gezmekten 
l:urtulup ilk elbise giyeceği zamanı 
geldiği vakit önemli Metler tatbik 
olunur: 

Çocuğun saçları traş edilir. Yalnız 
tepesinde taç şeklinde bir miktar saç 
bırakılır. Bu saç yıkanıp temizlenir, 
taranır. Sonra merasime iştirak e· 
:!enlerin hayran nazarları önüne çı· 
'carıhr. Çocuk erkekse bir müddet 
eyle çıplak durur, ta ki yakın ak· 
rab'.lsmdan birisi ona bir peştemal 
~eti:-inceye kadar •• 

t\krabası bu pcşternalı getirince 
;ocuğun kalçalarını bu peşternalla 

oğar, bir afsun okur ve pcştemalı ilk 
defa avret yerini örtmesi lmm ge· 

len çocuiun beline sarar. Bunun ü· 
zerine herkes ~lerine maskelerini 
takarlar ve maskeli bir dansa ba~
larlar. Bu esnada çocuğa bazı sırlar 

ölt'etilir ki çocuiun bu mlan ölüır 
ceye kadar söylememesi §arttır. 

(Devamı Var J. 
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Abdürrahman, kendisine verilen evde, 
mütevazi bir harem hayatile yaşıyor 

- Ne mt"Ilhwı bir dilz tabanım, 
Süleyman ynnıb~şımda öldü, hUn -
kar nyağunı saraya basarken öldil. 
Allah benim gtinnhlnnını affet.sın! 

Filhakika hata etmiyordu. Hün • 
klr ôrha.n, .Abdilrrahman saray ka.. 
pısmd!ln glrcrken glizlcrlnl cbcdiy
yen anıtanata, O!manlı milletine 
kapanuftı. 

l{orklorlarda, odalarda ıaşkma 

dönmllıJ, pcri!',ıan baldo k~u§anlar 

hem cğJaıryor, hem baykrrı11Yor _ 
1 r. 

Abdlirrnhmanı gören bile yok. Bu 
ha&in manzara, Kara. .Abdllrrah • 
manm ~inl ı:ınlçıplak bir ndamm 
Bo:hık fJrtınaya aWmaaı gibi bir an 
i~ndc dondurmuş, tı*rcn Ad.hı 

bcynlı:ıe doğru bir ım halinde da • 
ğılnuş, bir kenara ~kUp hıçkıra • 
m ıığlnmağa ba lamI§b. 

zul olduğu gibi sağ kulağı altında 
şarklıların bliy{lk hfisnn addettik
leri bir işaret mevcuttu. (Şark şua
rası bu fş:ıretJ süt 1.izerindc yü -
zen bir haşhll.§ ta.nesine, ask ne yan 
makta olan bir kalbin nefsi eseri _ 
ne, ve rnclahatJn ooyaz deni.ılndcki 
bir bllrktlnı ndnya teşbih ederler.) 

SalAtfni Osmantyenln semallin • 
den bahseden mUverrihlni milliye 
sultan Orhandan bahsederlerken 
"her kalbi ve hattl dünyayı teshir 
ve Hlndistantn kara şahını bUe 
muU bir esir edecek işareti vardı,, 
deyu senada bulunınU§lardır. (1),, 

Halk ağlalırken bir tıtrartan da 
haykırıyorlardı : 

- Muradı isteriz! 
Zaten istcmcğe llizuın yoktu. 

hareket etti. 
Sanki kedi git.ınie, farelere mey. 

dan boş kalmıs gibi daha o gece 
Bursa soknklarındn fcryadlar du • 
yulmaş, bazı evler basılmış, bazı 

yerler soyulmuı;, bazı biçareler kal
lolunmu§lu. 

Fakat hükum t crklinl, uzun za
mandanbcri ortnlrğı kasrp kavur:ın 

bu §clılr eakilerJylo uğraşmaktan 
aciz halde;rdi. Hele şimdi de ordu 
Ankaraya miltcvcccihen eclılrdeı:ı 

ayrılmış bulunuyordu. 
Ne yapabilirlerdi? 

Hünkar Murad Anltarny" çok c. 
hemmiyet vcriyordn. Her i ten lln· 
ce Karamalılarm bu kilstahhkları 
hall~dilmck lazımdı. 

''Iskender Yunaninin Anadoludn
ki filtühatınnı haddi §imalisinl tr11. 

kil ile Ogüst mabedini ibliva eyli. 
yen kadim Galası payitahtı olan 
Ankara §Chrl hllô.tetl Abbaefye v~ 
Bizans hUkümetlerinin devri ikbal

nuı.k flzere Akar:ınnı gayet nıUkcm. 
mel olan kapısının iki knnatlıırınr 
Bağdada naklettlrdiğine nazire ola. 
mk beş ytlz sene sonra imparator 
Niııefor dahi Mopsnita ve kndlm Ki 
likya (Karaman) şehirlerinden Tar 
susun İstanbula naklettirdiği kapı -
!arını şehri mezkiJr surlarına çak. 
tırtmııJtı. 

Anadolu merkezi ticaret olup Su
riye ve Ermenistanda.n Trakya ve 
Kilikya. sevahiline gelen yolların 

noktai teliıkisinde kiin Ankara ııeh. 
rinln zabtı haizi ehcmmiyclti. 

.Anadolunnu en zengin viliyetıc. 
rinden biri olan Ankarnnın ezminel 
kadimede büyük kuyruklu koyun • 
lan, urun tüylü keçileri ile maruf 
olduğu gibi zamannruzda dahi safla
rı, otuz altı cins leziz armudu, cskl 

Adoros dağın& Elma dn~t ismini 
v~rdirmeğe sebeb olan clmalarr, U. 
zilmlcri ve diğer meyvaları llc ı:neş. 
burdur. 

Abdllrrahman kendinden geçınış.. 
tl Kollarına. girenlerin bile farkına 
vnrmadı. Odnya girdiğini bile hatır· 
lryamıyor, Nilüfer analığmm göz 
ycııls.rmın yilzUnc danıladıt'lnı bile 
duymadı. 

- Baba! 

Doğduğu gUndenberi babasının uzun 
sı.Itanatı esnaamda kUçOk evlat sı
faUyle nazı nalın lcindc bUytlyen 
ve bilhassa Osmanlı merasimine 
göre yetiştirilen Murnd, birdenbire 
mlltcva.zı bir hllnktır evladı, yerin
den, bilyük Osmanlı saltanatına 

hünkAr oluverdi. 
Murad, birinci Murad adıyla hUn. 

Diye haykırarak ağlıyan Kara kar Orhnndan ısnltanatmı devrıılmış 
AbdUrrnhma.n, l!uradm solgun yü - oldu. 

lerinde cJvarmdakl Amosfyorm ile J{aysı bahçeleri bereketlerilc A • 
Kostantmıre ve iııllı.miyct arnSinda nadoluda. mal(lm oldukları gibi, A
daima mUnnziUnfih olduğundan do. ynş kaplıcalarmnı dn jstihmam ve 
layı meşhurdur. içilen sulan havassı §i!ababeayı lıa 

zUnU bUsbUtün ölü benzine çevir- (1) Jlammer tarlhl: Clld ı. sayfa 
~ehıi mczkfir Hıırunurrqld lle izdirler. 

nfr·, bütün ı:a.rny halkını bUsbUtlln 228 • Hl>. (IJtvomt var) 
l(iledcn çıkarm111 Nililteri bUsbütUn :Murada biat olundu. Kara Ab -
ç1ldırtmll!. Tcodorn ve haremi blr dilrrahmanla aarmagarnk mUsafa -

Memun tarafından fctholunmuştı.ı. I 
Hanmurreşid ıarlt imparatorluğu-

na ihraz ettiği galebenin hatırası ol (2) Ankara. 

m:ıhşere çevirm!şti. ha eden yeni hünkilr, AbdUrrah - Amerı·kanvar·ı b·ır nu .. mayı"ş '· 
Evet, hilnk!r Orhan, .Abdllrrah. maııı bir kenara çekerek: 

manrn gad Abdilrrahmandan sonra - Ben de babama ağlnmağı se- . Kolombiyada halk gösterHen filmi 
hemen hemen babasıydı. nln kadar bilirim. Fakat vaziyet 

Onu dağlardan indiren, onu de. mUhlmdir Kara Abdürrahman. beğenmezse R8 yapar ? 
illeten çıkaran yalnız hünkArdr. Biru önce haber aldtğnna gBre 5L~EMAT.ARDA fifmin başla. termiye başlıyor. 

!ştc artık o da gilmi,U. O da lSI- Karaman hll.klml, Ahilerle hücum ması gcclkti1;'i zaman ço - :ı:. tc, hulkın b ılduğu gUzel itiraz 
mU~tu. Bir tek ihtiyar, beyaz saç- oderelı: Analsayı zaptctmiş (2). cukların ve dc-likanlılann ayaklarını usııhi buraaa göıtililyor: 
Ir, yorgun nnnlığı Nllil!erciğinden Vaktimiz azdır. Hemen dil§ - yere vurarak protesto makamında Filmi bcğ<'n:neı.Iıniz mi, cel•ir.1::: • 
baeka dllnynda kimi, kimsesi kal - man üzerine sefer etmek gerektir. b?rckeUerde bulunduğunu g!Srmek den derhal kibrit kutunuzu çıkarı • 
mıımtş AbdUrrahman nğlnmağa doy Ben oraya gitmeğc ve }(araman bf.ıde de kabildir. , yorsunuz. Birer birer ı:akıp on par. 
muyordu. hlikimine bir ders vermeğe mccbu • Fakat, bunun bir de Amerikanva- mağmızm tırnakları anısına yanan 

"Hiçbir \'ah§et, hiçbir cinayetle rum. ri tatbikatı vnr ki hakikaten gUzcl kibritleri yerleştiriyorsunuz ve par. 
lckelcnmiyen sultan Orhan, otuz Sen şehirde kal. Burada olan bi· bir fjey: maklarınızı açarak ellerinizi perde... 
beş sene salt.c.nat ettikten !Onra tenleri belki henüz duymamı!!Smdır. IZ.:olombiyanın m('rkczl olan Bo • ye doğru kaldınyonmııuz. 
yctm~ beş yaşında vefat etti. Benden sana iz.in. Ancak kanunun, goıada sinemayn girdiği zaman is • 

Müstakim, cesur bir muharib, ma ner'ln icab ettirdiğinden ileri geç- tediği va.kıt çıkmayı ahali adet edin 
bir bir vazn kanun olan bu padl~ah me. mi tir. Onun içl~ sinemacılar, rnil!j' 
Osmanlıların nemasr unvanını ihra.. Şehir azgın haldedir. Sallhiyctl terllcrinl azam! derecede tatmin ct-
23 mUstnbaktır. benden nlmıg olma, her tUrlU teh. meyi dilşUnUyorle.r ve film seyret. 

Sizi görenler de aynı şeki?de nti· 
"l"la,;iee ba-ilıyorlıır. O zat'lnn sine • 
ma, on p:ıımnğına on mum yaka • 
rak güzel blr film aravnn müşterl 
Jerinin ar:nsunı• yerı"e getirmek 
istiyor. Derhal ~"Österllmc.kte olan 
filmi kescre'.c y'?rlne Mr bneknsmı 
koyuyor. 

Haricen pederi aultan Osm:ından Iikclcrl önlerim. Sen tcnsib ettik • · mck zevkine clornrak mU~torllcrinlıı 
medcnt gl5rUnUrdU. Pederi gibi eğ. Ierlni yanma al \'C derhal şehir i- ainemads.n çıkm:ık r.ezaketini göste.
l"i burunluydu. Fakat san saçlan, çindeki haraççılara haddini bildir! mrlerini istiyorlar. Onun Ic:in sine. 
mavi göıleri, yUksek alnı ,.e vakur Kara Abdilrralunan mUsteribti. mala:dıı. daima iki :rı!m göstcrlllyo:-. 
.endamı, gcni3 g5ğs0, kuvveW kol- HUnkA.r Murad ona mllhim bir lıı Fa'kat bundan ba!}ka, ur.llncü ve dör Eğer yen! fHmlert de beğenmez· 
lan, beyaz teni bir §ark hükümda- tevdi etmiş bulunuyordu. 23ten dllncil bir yedek fiim bulundu. ulu· seniz, cebinizdeki kibritler bitin -
nndıı nadiren ittihad eyli}·en lrov- kendisi de bu mnksatla gelmiş dC'. yor. Halk, eğer programda il.in c- ccyc kadar nümayişe devan1 ede • 
vet ve hllmiyct gibi evsafı irac e. ~11 miydi? ,fücrrk göslerllmcklc olan fll:nleri bilirsiniz! Her halde sinemadaki ·bu 
derlerdi. Hünkar Murad hemen o gece An- beğenınezse itiraz ediyor ve sL'1ema fcneralayı herhangi bir film.den da 
-Bllnycsl kn\i bıyık ve sakalı mcb. karaya doğnı kuwetli bir orduyla derhal yede~ fll:ıdcroen blrlni g!S-CJ. ha eğlencelidir .•• 
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Fırtınayı yağmur takip etti. Bü· 5 giln çah§mağa muvaffalc Oi 

yük ve ağır damlalı, dolu gibi bir du. Hatta. iki sahne vazıı oııa 
yağmur. Nansi saçlarını bir mendıl ztmi~erdi. Evet, doğrudafl 
le örtüyor ve sığınacak bir yer bul· ya hiçbir ac;istarun \'asıta~ 
mak için sokaktı k~uyordu. Stan· caat etmeden!... Stanle~ tfl 
'eyin evinin ) ..::;nmda idiler. Stan- kendince en ha}1rfı netıcd 
ley kızın elinden tuttu, beraber yü· nyordu. Bunları, akşatll· ~ .r. . ~ .,, . 
• udüler. Ka ..... :ık koridoru geçtiler. daima tasdik eden Narıst) ~ 
Vı... nasıl oldui:'llnu anlamadan kendı yor; o da pek yakında ~. ,~ 
lerini Stanleyin oclac::ında buldular. nazarı dikkati ceıbedece~;J1l ı 
Yaf;rınur suları pencerenin kenarla- sını elde edeceğini kati b•r 
nndan akıyordu. Oda, ılıktı. Kuru söylüyordu: t 

bir yerde bulunduk\anndan mem· _ Sonra meşhur olııcaksııt '(t 
nundular. Nansinin robu ı~laklıktan 
. cakl d Sta 1 unutacaksın!.. . . .ıt oa · arına , a,·:·::or u. n ey . ~~ 

çay yapmak için küçük sobaSTnı oldSutanğunleµy 
50
o_nylunü'-·k

0
rur çük,.·e· seb\~1i~ııı 

yaktı ve kıza soğuk almaması için J b' 

çoraplarını çıkarmasını tavsiye etti. lannın arasına alıyorctıı. 

Yatak yapılmamıştı. S~ey s.ır: Nansi onun çamaşırl~~ 
tında sırsıklam olmuı gömleğinı gul oluyor ve gömleklefl ~' 
çıkardı. Robdösambnnı aradı, fakat fiç defa fazla dayaruyor?~:ar <t 
sonra onu titriyen Nansiye vermeii lan ~ yüz etmesini bil1> 1\1 
düşündü. Onun yün kwnap saraca ket dirseklerinin parlaklı~ dl" 
ğı zaman, Nansi Stanleyin kendisini yordu. Küçük, i}i bir ev ı.:ı 
kollan ara~na al3cağını ıanneUi Bir peri, bir sevgili!.. J 
ve kollarını delikanlının . boynuna Fakat bunlar Stanleyi, orı3 ~ 
doladı. Hakikatte, Stanleyın rnaksa- vak't t b ,. .. t..t•,....,edeıt f 

d N . • k caklamak ı ıs rra ~ ıı uu eli' 5t 
dı da buy u. • ansıyı u ·· . d B """'" tabib' · j.1,1> 

w· • b'I mu:yor u. u Y"-A 
F:ı1<at nac:ı! ha:e~tt. ed~cegını ı e~ diğer bir başkasından ferıııir J: 
mıyordu. Nansının Jestı, her şeyı değildi. Fakat ne de olsa b fti? 
basillcşlirdi. Stanley kızı kendine ti. Ve delikanlılar ekseriY11 {ti 
doğru çekti, dudaklarını aradı \'e lar· bilhassa yakrc:ıklr oıurlat' 1 

gütHik çekmeden buldu. d'k.l • • b'l" 1 " sıarıld .A 
ı ennı ı ır erse. ~ ı" 

Çok güzel bir gOn oldu, Bu istikHi.l 
baynmı günü! Bayramı kendileri· 
ne göre, büyük bir hararet ve inanış 
la tesit ettiler • . 

Nansi. tahta e ... ·lerini terkederken. 
ihtiyar babasına ciddi hareket ede
ceğine \'e 'münasebetsizlik., yapnu· 
yacağma dair söz vcrrni~ti. Sekiz u· 
ıun av söıünü tutını,ış.tu. FC\kat cid· • 
di bir kızın hayatı çok neşeh değıl· 
dir. Stanley o kadar kibar ve incey· 
di ki, yaptığı gUzel münasebetsiz. 
tikten vicdan azabı duymadı bilel. 

O günden itibaren harat Nansi i· 
çin değişti. Bilhassa Stanley daha 
güzel görüruni}·e başladı. Aşklarını 
ilan etmiyorlardı. Fakat fücm onlar 
hakkında ne söyleneceğini biliyor
du. Herkes kendilerini haklı bulmak 
ta hemfikirdi. Hayat kısadır. İnsan 
yirmi ya~mda olursa ve biribirinin 
hoşuna giderse bundan istifade et· 
memek çok budalaca olur . 

Nansi ve Stan1ey yirmi yaşlarında 
olu)lanndan istifade ediyorlardı. Fa 
kat Stanley projelerini, ihtirasların· 
nı unutmuyordu. Herkesin hoşuna 
giden Nansinin sayesinde eskisinden 
daha ziyade filim çevirmek f ırsatlan 
elde ediyordu. Rejisörler iltimaslan 
Nansiye yapıyorlar o d:ı bunları 

Stanleye de\Tediyordu. Böylece 
Stanley muntazam, yani haf tada 4 

yakı~rydı. Nansi de ontı 
yordu. 1ıP 

_ _,ı 1 P> 

Nirin kavga edivorJ31vl· u~ )" . di ~IJ' 
nn kavgalarının asla dd d~ı'" 
yoktur. Bunlar sudan. btl ~ 
kayelerclir. Fakat ıstırab gm-c 
mani olmaz. Nansi bazıın ~od!~ 
Starıley göiyaşlaıındall ral< çı~~ı 
söylüyor ,·e kapyYJ vur3 ... ~si" 

yıı'"' 
diyordu. Sokakta ya\'3Ş ·:ı~ 

'h ·et r-: · net buluyor ve nı a~ rı3 t 

yi bir kucağız olduğun~· ~ oıJı 
·~·Jlı ı;e ..ı: 

etmemek Jftzımgeldıgı t eıp 

dine itiraf ediyordu. fal'
8

jtlr#1 
,.,,,rııJ .t:, 

lik vakan, haksız oldUb- ıııntev 
meğc ve geçen ~yJerdeıt efe eti. 

o~ 
olduğunu söylerne~e rrı ll ~çt 

'kl ·~· ııi oıı ıı diğinden, bu cksı · ıı.1 dıJ· J3 .A 
almak suretile kapatıYor · lfıl'" 

T r:arıSl 
zel bir hareketti. \ c ,,eti 

. t J31.1" J 
karı;ı daima hassas ı. utO"' 

.. a a. " 
ken Stanleyin kollatJil ut'ıi>'°'' 

.. b:ıbst ~ 
kavgadan artı.. • ıere 
dı. Böylece son SÖZ St:ıtl 
rordu. 51,f. 

_...,halıdır· 
Fakat çiçekler .ı--- ı.# 

ise zengin değildi. GüllCf· 1ccırıı1 
bunlan lnsnn aklından bCrıl•• ~ 
bile gelmezdi. "Un~~~:ıt:ı iÔ,. 

11'1111 ............... . 1 - · Utevazi bır fı) _...'lft 
erı ıse rn bir <Jeı•r ~ 

Birkaç kuruşla koca .. tııı' illi ı n~oJ~ll mı01mwma;ı-1ı~ı~ma •• 
Birkaç dakika içerisinde sırmalı cepken 

ve bir türlü sarmasını beceremediğim ku· 
§ai:rım He zeybek oyunu oynamak için sah· 
neye çıkmış amaWre benzemiştim • 
Odasından ı;ıkan Melike, beni bu kılık 

ta. görür görmez gü!meğe başladı: 
- Bilseniz bu kıyafet size ne kadar ı;ok 

ya.lcıştı ! Sizi karşımda gördükçe ~u uzaktan 
görünen dağlarda silfilıırun kuwctine güve
nerek bası boş dolasan. Pınar kenarlarında 
kuzu çevirmeleri yiyerek, kaynakların par
makları donduran soğuk sularını avuçlarile 
içerek ya51yan dedelerimden birisini görür 
gibi oldum. 

Genç kız bu cümleleri söylerken çok nc
cliydi. Biraz daha güldü. Ve sonra üzerine 

kar gibi beyaz bir sofra örtüsü serilmiş ma· 
sanın :bir kenarındaki koltuğu göstererek: 

- - Şuraya oturunuz bakayım, dedi, sizi 
bu kırafctte görmek i,,tihamı açtı. Dedele-
rirnden birisile kat'§t kar§ıya yemek yemek 
çok tatlı bir §fY olacak. Yalda onlar köye 
indikleri \'akit böyle masa başına otunnaz
lar, ocağın yanına çökerlerdi, ama ne deQl· 
sa zaman değişti. Bugünün efeleri koltuk
ta oturup çatal bıçakla yemek yi~·ebilirler. 
l~te size ekmek ... Şu tabakta da taze tere
yağı var .. Zernep hala biraz da söğüş ge
tirir, olur biter. Yemeğimizi bitirdikten son .. 
ra karşı karşıya iki köpi.iklü kahve içeriz ... 

• 
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O \'akit ı~landığmız, üşildGğünQz tatlı bir 
hatıradan ibaret kalır. 

Ze)•nep hala Melikenin arzularını derhal 
yerine getirmiş, masanın üzerine çatal, bı
çak, kaşık \'e bir tabak içerisinde bolca sö· 
ğüş koymuştu. O vakit kendisine çok zah· 

·met \'crdiğimi söylemek ve bu yaptıkların
dan dolayı teşekkür etmek istedim. Fakat 
7..eynep hala çok garip bir surette sözleri· 
mi ağzıma tıkadı: 

- Yavrum, bu evde yalnız yeğenime tc
~kür edilir! 

*** 
Melike hakkındaki düşüncelerimi alt 

U t edecek bir \aka daha .. O bugüne kad.ır 
bana tıpkı bir men~ur arkasından görilnü
yormu~ gibi bin bir renkte, binbir şekilde 
göründü: Düğiln günü beyazlar giyinmiş 
normal bir genç kız halinde k:ırşım:ı çıktı; 
gururunun >iiksek tahtında oturarak en 
masum illifatlamnı bile bir çelik baluşl:ı 

karşıladığı anlar oldu. Harabenin dıvarlan 
üzerine tırmanır. patika yollar üzerinde 
koşarken Melike de yaramaz \'e ihtiyatsız 
bir çocuk hali var. Elinde örgüsü yamacın 
üzerinde oturduğu dakikalarda bu ~k 
öteki köylü kızlardan tamamen farksız o-
luyor. Ara sıra. harikulade zevki olan ve 
sanki yıllardanberi modellik yapıyormu~ 

bir ressam karumnda durabilen iyi bir mo
del olarak ufkumda parlıyor .. \'e nihayet 
onu, evinde halasına karşı emreden 5esilc 
bir hanımefendi halinde de gördüm. BUtün 
bu görü,,ler bu genç kmla canlanan bir 
çok şahsiyetlerin birer tezahürürür. Bu· 
güne kadar ".Melikenin ruhunu anlamak 
temayüllerini keşfetmek zordur, fakat 
mümkündür.,. kanaatindeydim. Şimdi bu 
ruh lapirentinde yolumu tamamile ~~ır· 
dım. 

İki gilndür sık ve ince yağmur yağıyor: 
harabelerde çalışmak, tablomu tamamla
mak imk~nsız. 

Güllii Ninenin evinde bitip ttikenmiyen 

tatsıı saatler geçirdim. Bugün öğleye doğru 
yağmur biraz kesilir gibi oldu. Bu f mattan 
istifade ederek alelacele yem~imi yedim 
ve Zeynep halanın evine doğru yollandım. 

Orara gitmek için iyi bir vesile buldu
ğunıu sanıyorunı. 

- Kadıncatız y~ur günü bizi gayet 
iyi karşıladı. Şlmdi ona bir uşekkür bor-
cum var. 

E\•lerine gittiğim vakit Melike sofraya 
oturmak ilıercydi. 
Onların sofraya oturu5unu görmek be· 

nim ic;in yeni bir hayretin başlan~m oldu. 

·•t'fl'"' ,... 
nabiliyordu. StanleY çal:;• .ı 

• . b null e!I oıv 
alıyordu. Nansı u .. rordıl· t 

"yiU} -!1" 
ği çiçek olduğunu so . ,~> t 

d bır q 
n yatağının yanın a r ıııııı:ıO 

ııar }le • 
yuyor ve bu ak§<lO olllY0f(iıt· 0 
den daha cana yakıll :çeklef·_,~ 
• · · rtık bll ç JdV"'. kı onlar ıc;ın a . jçiıt ıı ti 

yanın bütün sevenlefl tıJ t;ll1 ıt' 
. ~nası ıJ't 

"Unutma benJ,, ıll· affoıutıııl , 
yorlar ve "J!erşt?Y , 
imıini alıyorlardı. . 0~·,!1'· f 

Hayatlarda bürü~ b~tJ. ı;i~ .. 
Melikenin halasına kar§ı bir hayli müte· 

hakkim davrandı~ını, Zeynt>p halanın yc
genine adeta hUrmet ttti~ini, evlerine ilk 
gittilim gUnde farketmietim. Fakat buna 
rağmen bugiln gördüğüm manzara beni sa· 
şırttı.: Melike tereddütsüz bir tavırla rna· 
saya oturdu ve ~rli bir küçük hanım gibi 
gümüş ~tallarla tabaklardaki yemetrini 
yemeğe basladı. Zeynep hala ise yanında 
bağdaş kurdu ve toprak bir çanak içerisin
deki çorba3mı tahta bir kaşık ile içmeğe 

koyuldu. Eğer içeriye girdilim vakit bem· 
beyaı masa örtüsünün ilzerindeki gümüş 

takımlan kon.mu~ bulmasaydım, Melike 
heni .saaırtmak hayntımn ihtişamile gözle
rimi kama,tırmak için bu ziyneti mahsus tu. 

eÇt)OfV • ı;". 
olmadan günler g in isti1',,atı .eti' 
birdenbire StanleY -'afl {lZ • 

1 ·,·ow Je! ı ta. l\lilstcnıleke eJ. ı:;rı.cl< ~· 
b. f'lm revriJiyordll· : .. it1 ) 
ır 1 ır bİfı.w ....,lJ 

bir film. Yıldızlard:ıll··-Ae >~'~ ıııf 
t ustuı"" 5111 

yüş esnasında a gire ' -c 
. • ,-c uzen ..eli> 

masr. duşmesı . 1~ t-- • tetl~ 
şekilde sünlnınesı . ~e>1 

8/ 

B " b' sahne>·dı. ~- ...AUe" ~ 
u guç ır . ıs~ ı-o! 

. • b' bı' .. ;cı ~~il eden \'e ıyı ır ,.. · ~· 
·ıee.r~t 

tör tam film ç.evrı 
ydf) 

'( [)craı1tı 
yaptırdı diyecektim. (De, amı vat) 



Hayalindeki koca ' • Çeviren : K. OzERSOY 
"~n Denis,, hastahaneai opera· piska &açlarının hastanın beyaz hut "yazık, yüksek ruhlu bir kıza 

.örü doktor Kar, çalışmakta oldu· yüzüne döküldüğünü görüyordu.. benziyordu!,, diyordu. 
;u hususi dairesinden çıkmak ü. Bu o kadar fazla nazarı dikkatini Bir ak~am, her zaman yemek 

ı :ere iken telefonun zili çaldı. .:elbetti ki nihayet bir akşam, Mar- yecliği bkantada gene ak~m ye-
- Alo, lclmsiniz ?. • garita Langı 1aboratuarda yalnız meği:1i yiyordu. Birden, sevinç \:C 

- Ben, hemıire Lang, bir daki- görü:1ce, biraz tekdir ctmcğe ır.ec- >layrctle yerinden sıçradı. Marga· 
·ca için atağıya kadar ıclmenizi ri b;,ır cldu : rita Lang karşıdaki masalardan 
~a edecektim .. ~-O numaradaki has· _ Bayan Lang, dedi, 30 numa· birinde yemek yiyordu; yalnızdı .. 
• anın da ıteıi fazlalaıtı da... radaki müstesna, görüyorum ki Hemen garaonu çağırdı, ye. 

Aldo Kar, ciddi, sert tavırlı, haııtalarmıza karşı gayet lıl'kay.d .neklerini genç kızın m:asnsına ta-
1 nesleğinin aşığı bir o~ratördü... davranıyorsunuz .. Fakat, bu böyll şıttı. 

\sansörle apğı inerken, kendi devam edemez.. Hastalarınıza is· Lang mahcup Lir tavırla: 
.:endine söyleniyordu: tisnaıuz ayni muameleyi yapmalı - Oh .. bay doktor, diyebildi, 

- Hemıire Lang, hemıire ve ayni §efkati ve muhab!:>eti göı. ;,uyurun .... 
Lang .. ha §U.. yeni gclmit olan tcrmclisiniz, yoksa... Doktorun il:ı sözü: 

~u:_ra~:•3ç~ı ;~:~:ıa:irz :!:ı;:: - Yoksa, gitmeliyim, değil mi~ mak :ı~::mara nerede? diye sor
Jiye, Margarita doktorun sözünü 

":vet buldum .• Apandisitten ame. Marıarita 11 deta "u r d kesdi, ona ben zaten karar vermi~ ö yuyo " er 
'yat olan Belçikalı genç... tim .. Zira evleniyorum bay dok _ gibi gayet sakin bir sesle: 
Hemıirc Lang, 30 numaralı - Öldü ,dedi ve iştiha ile yeme· tor ... 

.• ıryolanın yanında ayıkta duru· ğine devam etti . 
- Evleniyor mnsuuz?. 

yor, ellerini mütemadiyen hasta· Doktor Kar bir müddet hayret 
. d - Evet .... 

nın alnında gezdıriyordu. O aya İiİncle dalgın kaldı, sonra birıJen - Kiminle? • 
akseden güne~in ışıfı altında kum _ Kiminle? Evet kiminle? Si· tekrar s~rdu: 
ral un saçları çok güzel, pek :a· zin 30 numaralı hasta namını ver- - Şimdi ne yapacakaınız?. 
tif görünüycrou. 

diğiniz gençle .. 
Doktor Kar, her ikıtine de dik· _ şu zayıf: doğuııundanberi 

:Catlc bakıyordu. Bir aralık müte· hasta, ayakta duracak hali ol~· 
betsim bir çehre ile kendi kendi· yan genç ile ha? • 
ne: 

- Tam bir aık tablosu t diye, 
.iilıündü. 

- Evet .. _ 
- iyi, güzel, Margarita... Li. 

kin şayanı hayret doğrusu, ıizin 
gibi genç, güze! bir kız 11. 

- Ben mi? Gene eııki&i gibi bir 
kliniğe girmeğe çalııacağım. · 

- Gene bir hastaya gönül iHicı 
vermek için değil mi? • 

" ~llıt..n._ ~I • •f\llda ı:ıkan bu son moda, l:adm clbl-.clC'rlnc Jllndlstan 1nn b ir hanı ı:etlnn<'kfe<llr, ntndll ıy m· 
lıııı elbisel Jl inde de ce'•etlc eteği arasından '-iJcudunun bir kıs mı gürülm(•ktt-ılir. 

Haıtaya llzım gele:ı müdav.atı 

yaptıktan ıonra çıktı, gitti. Yal· 
nız, hemıire Langın o günkü va
ziyetini her nedenıe bir türlü ha· 
tırınJan çıkaramadı. 

- Evet, size hayret verecek de· 
recede tuhaf, bay dcktor, fakat 
b:n hasta adamlara perestiı ede
rim .. Sıhhati tam bir adamla kati-

- Kimbilir, bay doktor?. 
Margarita Lan, mavi bir e~bise 

giymiıti. Bu elbise içinde ne ka. 
dar da gilzel görilnüyordu ! Hele 
mavi renk yanm1da lepiska sa~lart 
göze o kadar litif, o kadar nefis 
bir manzara arzediyordu ki! .• 

'!(Olay t 
~ ı da t : sterseniz daha fazla-

beıılııı enıın edebilirim, Dilirsıniz. 
~ ~l'ıa fJıyt'nomlyc merakım var
( t ~llopuıosun çehresini §&yanı 

~ı br.
11 
'Ulduğum için <'ftkalini biz.. 

~? letklk ettim. lster misi • 

Oıı' lıt~ır. 
~adar .ez_ ~lur muyum? Sade 
l' in d gıl, cinayet günU na. 
ltl' ıı illi ti' r.tbis .. inin de tcfcr-

11-o~ur la~rını Uıtcrirn. 
~~ ~ ınu!itcıiye lıitab eden bit 

flzgahtnn tavnyla şakn et-

' ll ~llıı~ka bir emriniz? 
'- $1>a Ciddi idi : 

~ liııı, ~0Pulosun o gUn giydiği 
~~~I &oınıeği, hatta parmakla. 

"4ıııı18 >'liıuı.ıeri isterim. 
!it, n er, hanet.ten gözleri bil.} u. 
~ t)ı:ua)a bnktı. Çenesini ka
' s llccıı bir tavırla· 

'~ ahıd • ? de . en bunları istiyor musu. 
' eli. 

l'aıa 
~ ı.ul' llctktan değil tabii, sahi-
' ~u 0tuın. Muhakkak l8z1m. 

'"'~ •<I~~rnz zor. ÇUnkU mUhUrlU 
'ti 'el ıyede mahfuz. Salönclln 

•ııa~hıi almak JA.znn. O da bir 
~, bt-ıı Soracak kJ o suallere biz. 
• ~"'1\e b de ccvab veremem. Bir ta
'1... ~!la llkacnfız. lıılintak hlklınl • 
;·~tk aadesini almadan bir novl 

~. Yapmaktan bagkn çarE 

' l.{ 
~ btıhakltak getireceksiniz de-

' t u elYayı? 
' \'et. B •an unları ne yapacağınız: 
' li. eınıyecck misiniz? 

~ tcegı:r Rokur. Şimdilik söyle
~t t!d ' liangainln SaU5nole mU. 
~~ Ctek Ni!ten ayrılmak mU-
1~ iatıyeceğl güne kadar 
il be:ll:leıt niyetindeyim. Fakat o 

cııyi öğreneceksiniz. 

_ ~ıı ~uı xvı 
r, tab Akattan iki glln sonra Ro

~r llıı ab. saat onda, Hangslnin zl-
1111 e gıttı. l: ağın delfı.JcUyle Ja 

• ?ııasa ta~enıa oduma girdi. Hang-
~~~ IUJında, perger ve cetvel 
' talışıyord () u. 

111~ ! ~t~endcn ç;!tlı_masa ba§ltı. 

" • 
Nok leden: F. K. 

- Ne yaparsınız. Parlstc yapa- i sitem etti: 
"asım görilşnieler için hazırlanıyo- - Benden niçin gizlediniz? Dün 
rum. Tabii bu görlişmelcr şarta akşam bann bir §ey söylememiati -
muallak: AL Salönel Parise gitme. 1 niz. Bu sabah mUstantiği ziyaret 
me müsaade ederse... ettiğim zaman öğrendim Jd kendisi. 

Bir kaç gün sonra asansörde 
kar§ılaştıklar ızaman, alaylı bir 
tavırla: 

- Bayan Lang, 30 numaralı 

hastanın kalbinizde bazı &izli şey· 
lcr uyandırdıiını hiaaettim, zan· 
nederıem aldanmadım d~ğil mi? .. 
dedi. 

Margarita Lang kızardı, çap'kın 
gözlerini önline eğdi: 

- Sevişiyoruz, b9y doktor! di 
ye mırıldandr. 

yen cvlenmemeğe ahdettim, evlen
miyeceğim .• Benim hayalimde ya. 
şattığım koca: Zayıf, nahif, haıta 
olmalı ve ben ona çocufuna baltan 
bir ana tefkat ve muh3bbetiyle li
zım gelen ihtimamı ıöıtermeli· 

yim • 

*** 

Doktor Kar, hem§irc Langı illç 
ciefa beyaz gömle'kııiz görüyordu.. 

- Güzel, lakin ah §U çirkin hu,. 
yu olmasa 1 .diye düşündü. 

Sonra masanın üzerinden biı: 
portakal aldı, so)'l:lu, yemeğe ba!
ladr. 

Lang, kendisine gülilmsiycrek 
bakıyor, hiçbir hareketini gözün-

Hem§İre Lang hastahaneden ay den kaçırmıyordu. Bir aralık, dok .. 
rılalı üç ay olmuıtu. Aradan u- torun gözlerin kapanwiıru, ağ .. 
zun bir zaman geçtiği halde bu zmdan anlaşılmaz bir nurıltr çık
vaka doktor Karın hiç aklından tığını ellerinin bofazma gittiğini - Bu müsaadeyi ıl:ı:e getirdim. ne bir gün evvel mektupla mllra • 

Hangsl bu haberi lakaydane kar- caat ederek Parise gitmek mllaaa· 
ıladı. l11lne devam ederl'k başını 

1 

desi istemişsiniz. O da mektubu ba· 
·,aldınnndı:ın kısaca teşekkür etti: na gösterdi. Bana söyleseydiniz bu 

• • • ;ıkınıyordu. ve nihayet kalbinin durduğu his· 
30 numaralı hasta, klinikte iki · Çok defa, bir ameliyat yapar. sini verecek bir tarzda güçlük!o 

lydanberi yatıyordu. Bu müddet ken gö.,.lerinin önüne ıbu lıiıdise nefes a~dığını ı:ördü .• 

- Teı:ekkUr ederim. işk maı:ılmemnunl;>:et bizzat. ben zarfın.da doktor, her muayene ve ~eliyordu: ... Şu kadınlar ne tuhaf r iskemlesinden fırladı: 
Rokur bir clgnra yaktıktan sonra meşgul olurdum. (nrl'<lmı vnr) ziyaretinde, hemıire L&ngın le. mahlUklar?,, diye düıünüyor, ya- (Lütfen sayfayı ~evirinh) 
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- Ne haber? Havadis alabil· 
din mi?. 

:Bambo sükunetle cevap ver
di: 

- Hislerinizde aldanmamış

sınız, monsenyör .• 
Foskari sapsarı kesildi ve 

bağırdı: 

- Rolan Kandiyano mu 
mi~? 

- Evet o ... Bu fena havadis
le berab!r bizi sevindirecek bir 
haber daha öğrendim. 

- izahat ver .. Müthi§ endite 
içindeyim .. 

- Endi~eye mahal yok.. Ro· 
lan Kandiyancnun kısa bir za
man içinde elimizde bulunaca
ğını umarım. 

- Nasıl?. 

- Nasıl olacak 1 Rolan Kan-
diyano, Piyer Aratcnle münase· 
bette bulunuyor .. 

- Aratenle mi ?. Nasıl olu
yor da bu şair böyle itlerle ı1ğ
raşıyor. 

- Bu hususta bir ıey söyle· 
yemem .. Bildi~im bir şey var· 
sa Rolanm onunla münasebette 
bulunduğudur. 

- O halde? • 

- Rolan Kan.diyano yeni-
den tevkif olunacak demektir. 

Foıkari, Umitsizlik içinde ba_ 
şm salladı .. Bu darbe onun büı
bUtün cesaretini kırmıştı .• 

• - Hayır, Bambo, dedi.. Bi
zim Rolan Kandiyanoyu yeni
den ele geçirmemiz mümkün 
değildir .. Ben böyle sanıyorum. 
Büyük ifritin ölümü batıma 

gelecek f elik etin batlanııcıdır. 
Bambo sakin bir ıesle cevap 

verdi: 
- Böyle düşünürseniz ve 

böyle hareket ederseniz belki 
daha bir çok felikctlere ufrar
sınız.. Kurtulmıya çalıımıy.:;r

sunuz. Muttaaıl felaketten bah
tediyorsunuz.. Harekete ıeç. 

mezseniz şüphe yok ki kor'ktu
ğunuz batınıza ııeiecek?. 

- Ne yapmalı Bambo? Ne 
yapmamı itsiyorsun.. Ben una 
itimat ederim .. Bana yol göster. 

- Biz, biribirimize bafh a
damlarız .. Sizin sukutunuz be
nim de sukutum demektir .. 
Yükselmeniz, benim de yüksel. 
mem.. Bana inanınız, sizin için 
çalışmam, kendim için de ça· 
h§mam demektir .. Daima bir o· 
lalım .. Bu faydalıdır. 

- Evet .. Do&ru söylüyorsun. 
Kardinalın kendisine itimat 

edilmesini istemekte ıüpheıiz 

ki gizli dü~ünceleri vardı. 
Cumhurreiıi tekrarladı: 

- Ne yapmalı Bımbo? Yol 
göster .. 

Kardinal cevap verdi: 
- Yapılacak ıey pek baait 

çok sadrksı:ı.. Şiyara sen meh
taptan daha güzel, daha cazip
sin .. Ya Anjela sen! Sen güneş
ten daha parlak ve naziksin .. 

Araten şimdi, başı ucunda 
birer güvercin gibi dola}an ka
dmlar için bin bir iltifat savuru· 
ycrdu. 

l3u &ırada içeriye bir uşak gir
di ve: 

- Kardinal kabul olunması-
m rica ediyor, dedi. 

Araten kadınlara : 
- Haydi ,hepiniz gidiniz 1. 
Dedikten sonra hizmetçiye 

de: 
- Gelsin 1 dedi .. 
Az sonra, Bambo, 

yatak odasındaydı .. 
Ara tenin 

Rolan gizlendiği yerden U§l

ğuı sözlerini igitmiı ve heye
canlanmı§tı.. Piyer Antenin 
kendisin! gösterdiği gizli de
liği açma1cta bir lahza tereddüt 
etmedi. 

Deliğe gözünü yaklaıtmn

ca Bamboyu gördü .. Evet, oy
du .. J?udakları hafifçe soldu .. 
Bu kızgınlığa delilet ediyordu. 
Neler olmuııtu? Bambo, kıpan
dığr yerden nasıl kurtulmuıut?. 

Elleriyle kara mağaraya göm~ 
düğU Bambo Vene.dikte ne arı .. 
yordu?. 

B&mbo yatağın yanına otur
du.. Aratene: 
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- Az evvel dükün sarayındl( 
idim. Cumhurreisi, yazdığın. 

mektup hakkında izahat ve taf
silat almamı rica .etti. dedi.. 

Araten şikiyet dolu bir sesle 
cevap verdi: 

- Hasta olduğumu görüyor~ 
sun dostum ... 

- Evet öyle.. Büyük ifritin 
ölümünU bizzat gördün mü? .. 

- Görmemi§ olsaydım bunu 
yazabilir miydim? . 

- Bu müthi§ bir fellket.. 
- Bence de öyle .. 
- Hepimiz için ... 
Bir kaç saniye konuşmadı

lar .. Bu darbe yalnız Jan dö 
Mediçiyi öldürmekle 'kalmamıı, 
cumhurreisini de mahvetmi§ti .. 
Bu darbenin Rolan Kandiyanc
dan geldiğinde en küçük bir 
ıüphe yoktu. 

- Bana bira ztafsilit ver, 
diye ilave etti .. 

Araten hikayesine başladı •4 

Bambo bile onun, hakikaten 
Meı:liçinin ölümü sırasında ya. 
nında bulunduğuna inanıyor -
du. 

Bir aralık: 
- Senden, ölüme -dair tafai

lit istemiyorum.. Mektubun 
ki!i derecede izahatla dolu ... 
Beni müphem kalan iki nokta 
hakkındı aydınlat .. J.:n. d~ Mc
ı<:i~:y:: k::;ı ;i:;i::i n:5in z:y~rcte 



Maskeli 
( Baştarafı 10 uncuda). 

Sayfalık 4 
sında, şifon esvabını bir defa da
ha gözden geçirip boynuna kan 
rengi mercan bir kolye taktıktan 
sonra, kendisini hayran naz~rlar

la seyreden Paganiniye döndü : 
- Kcrkuyorum, Nikolo, çok 

doldu mu tiyatro acaba? Dansede. 
bilecek miyim? Çok korkuyorum ... 
Genç te değilim artık .• 

ditnsöz 
yazlı ibir hayal dönüyor, eğiliyor, 

doğruluyor, harikulade bir ahenk
le dansediyordu • . 

Paganini onu seyrederken, me. 
najeri Laportun kulağına eğildi: 

- Direktör her halde burada 
bir yere saklanmıştır .. 

- Hem de yalnız değil!. 

Galatasaray-Fener 
na~tarafı 8 incide 

taraf ettiler. ?llub:ır bermutad bu 
penaltıyı da kaçırmıştı. 

Son dakikalar Galata.sarayın ar
tan enerjik oyunu içersinde Fene
rin müdafaasıyla geçiyordu ki, Na. 
ci Basri ile anla§arak Lütfiyi boş_ 
ta bırakan Uç dört hücum yaptı . 

Fakat Nubar, Ekrem, Musa geriye 
çekilerek kalelerini bu 'akınlara 
karşı muvaffakıyetle korudular ve 
oyun birinci de\•re yapılan gollerle 

Beşiktaş- Beykoz 
( Da*tarafı 9 uncuda) 

Hayatinin ayağıyla iltinci gollerini 
de attılar. 

K açan gol fırsatı 
Üç dakika sonra, Suldur yüzde 

yüz bir gol fırsatını, topa ters vu
rarak kaçırdı. 

Beykozlular hücuma 

t.m{ttıı:~T14di] 
Karabük fabrikaları için 

dolomit madeni 
- Korkma, küçük melek, bizim 

gibi dehaların yaşı olmaz .. Ebedi
dirler. Bütün Londra maskeli 
dansözden,, esrarengiz marikzden 
bahsediyor. 

- Benim istediğim de o zaten .. 
Graciella, tiyatronun boş oldu

ğunu ancak dansın sonuna doğru 
farketti ve çılgın gibi Paganiniye 
koştu: 1-1 berabere bitti. 

geçıyor 

2-0 galib vaziyete geçen lle§ik
taı,ılılar biraz gevııcr gibi olmuşlar. 

dı. Beykozlularsa mağlübiyettcn 

kurtulmak ic;;in bütün enerjileriai 

Bartında büyük bir dolomit ocağı faaliyete.~~ 
çıkarılan madenler demirin eritilmc:inde K'P • 

nılmak üzc::-e Karabük fabrikalarına gönderi' 
lecek. 

ikisi beraber sahnenin arkasına 
giderlerken, orkestra çalmağa 

başlamıştı .. Biraz sonra projektör
lerin mütemadiyen değişen tatlı 

ışıkları altında, sahnede be -

- Aman bay doktor, diye hay. 
kırdı, doktor, ne oldunuz? Neniz 
:var? • 

Doktor Kar, gözlerini açtı: 
- Bir kaç zamandanbeddir fıu 

hal başına geliyor, dedi, .zanne· 
nersem hastayım, bu yaşta, bu hiç 
te iyi bir alamet değil ama, ne ya
palım! Lutfen bana biraz kordiyal 
getirtir misiniz?: 

Lang ilacı gctirmcğe gittiği za
man doktor Kar, oynadığı rolde, 
muvaffakıyetinden dolayı iftihar 
içindey gülüyordu • 

*** 
Nihayet bir gün evlendiler, ara. 

tadan geçen kısa bir zamanıdan 
sonra Lido sahilinde küçük bir 
geziinti yaptıkları esnada, saadet-

- Ne demek bu Nikclo, salon 
boş, bomboş .• 

- Bilakis, Graciella, kapılara 
kadar dolu, eski hatıralarla Ceno· 
va nhtımında ağçcken balıkçıla -
rın sesleri, babasından dayak yi
yen küçük bir çocuğun hıçkırıkla. 
rı, bir küçük kızın onu teselli eden 
sesiyle dolu .. İşitiyor musun?. Bu 
alkışları başka kulaklar duymaz. 
Bunlar kalbden gelen aksi sadalar, 
Graciella, Şimdi, tekrar ne ilahi 
bir dansedişin var .• 

İkinci dans bittiği zaman loca
lardan birinde beş altı kafa mey· 
dana çıktı ve dansözü şiddetle al
kışladılar. 

Danstan sonra Laport, genç ka
clınm omuzlarına bir kürk sardı ve 
bcaya oturttu. Şimdi orkestra da. 
ğılmıştı ve sahnede yalnız Pa
ganini vardı. 

Çaldığı eski bir" melodi değildi, 
orada besteleyip çaldıkylarını an
kac bir kulak hissedebilirdi Hıçkı 
rıklar, çocuk konuşmaları, denizin 
sesi.. Her şey vardı bu parçada .. 
• .. ocadaki kürklü kadın öne doğru 
eğilmiş ağlı. ·ordu .. Hatta direktör 
ve Laportun bile gözleri nemliydi. 

Nasıl oynadılar 
Fenerbahçc ilk dakikalarda ra -

kibine yaşattığı ve kazandığı tehli
keleri hUsnU istimal edebilseydi 
maçtan galip çıkabilirdi. Fakat 
Fikrettcn ve sakatlığı geçmemiş o. 
lan Yaşardan mahrum olan forve. 
tin şüt noksanı netice Uzerinde bir 
cleğislklik vücuda getiremedi. 

sarfediyorlardı. Ve. devrenin son Bartın, (Hususi) - Boğazda 
dakikalarında da muhtelif defalar lnciraltı mevkiinden inkumu sırt 
Bcşiktaıı kalesine tehlikeli akınlar larına kadar devam eden dolomit 

yapmıığa muvaffak oldular. 

Fakat Hüsnünün c;;olt gUzel oyunu 
ve yerinde müdahaleleri sayesinde 
biltün bu hücumlar neticesiz kaldı. 

llk devre de böylece 2-0 Be§ik. 

Son müdafaa müsellesi çalıamııı ta§m üstünlüğü ile bitti. 

ve muvaffak olmu§tur. Yaşann 1!11- lkinci devre 
kı giriglcri Lebibin 11Urati kadar Beykoz ikinci devreye, mağlfıbi-
mükc.rnmeldi denebilir. Muavin hat- yetten kurtulmağa azmetmiş bir 
tı güzeldi ama, genç oyuncu Mu -' vaziyette enerjik bir oyunla başla
zaffer fazla tecrübesizliğin verdiği dı. Beşiktaş kalesine Ust Ustc bir
manaeız ataklar yaparak avantajla kac;; hücum yapıldı. 
rı öldürüyordu. Bundan baııka Sa. Beykozun golü' 
rafimf de demarkc bıraktı. For • Nihayet altıncı dakikada Baha _ 
vette Naci topu ayağında bekletme- dır takımının ilk golünü ~·aptı. Va. 
diği için mükemmel işler başardı.. ziyet 2-1 olunca Beşiktaghlar hc
Esat ve Basri de forvetin ''yUrUtü- men toparlandılar ve uzun paslar
cü" ve müdafaanın "kapatıcı" un - la Beykoz kalesine inmeye ba§la
surları vazifesinde muvaffakıyetle dılar. Fakat . bu uzun sürmedi. 
çıkmış sa),lnbilirler. Fazıl, Ekrem Beşiktaş sıkışıyor 

için olduğu kadar, Gnlata.saray mü_ 17 inci dakikadan 27 inci dakika. 
dafaası için de bir "sağ açık" tchlL ya kadar Beykozlular Beııiktaııı a_ 

madeni ihale edilmişti. 
Müteahhid Eşref tlze~ mua -

malesini ikmal etmiş ve ocakları 
açtırarak madeni çıkartmağa baş 
lamıştır. 

Yirmi gürıdenberi, Inciraltı ta· 
rafında beş yerden işe başlan -
mıştır. Şimdiki halde elli kadar 
amele çalış:nakta ve bir amele 
günde takriben bir ton kadar ma
den çıkarıp haz?rlamaktadır. 

Demirin eritilmesinde kulk.nı
lacak esmer ve gevrek bir taş o
lan dolomit madeni, yumurta 
büyüklügün.de parçalar halinde 

rini tırnaklarına takıp çalışıyorlar
dı. Beykoza üst Uste iki korner ol
du. 40 mcı dakikada kornerden Eş
refin attığı topu Rıdvan tam zama. 
nrndıı ycti§erck kafayla dördüncU 
ve son defa olarak Beykoz ağları_ 

kesini her zaman için yarattı. Mer- damakıllı baskı altına aldılar ve na taktı. Beş dakika sonra da oyun 
kez muhacim Angelidisin topu bir- korkulu dakikalar yaşattılar. Fa - ayni vaziyette 4-2 Be§iktaşrn gali· 
denbire uzun vuruelarla cenahlara kat devrenin ortalarında iş değişti. niyetiyle bitti. 
aşırması ve kafn vuruştan Jyi idi. Beşiktaşlılar, işin sarpa saracağını 
Bence Basri - bayram maçlarında anlıyarak kendilerini toparladılar Nasıl oynadılar 
görüldilğU veçhile _ sağ içe konul • ve hücuma geçtiler ... 

.,'Jf' 
kırılıp motörle Filycsa ıe p 
dilecek; orada depo oJunarakae. 
rabük fabrikalarına gönder 
cektir. / 
------~ 

Malatya'da 

.l3u yd kayı!I 

az oldu ·J11İl 
Malatya, (Hususi) - şe~; · 

Türkkofis m:.i:lürlüğünün t· .l\je 
bit ettigine göre 937 s~nes~ıırd 
Malatyada iki milycn kılo c 

kaysi istihsal edilmiş bu11~~~ ııs 
sene içinde bir milyon 1 g'' 
elli bin kilo ihraç olunnıut "~u:ı · 
ri kalanı 938 senesine de\'ro 

muştur. ı'"' 
. "e 

Geçen 938 senesi kay~ı ·rı ıııu· 
dali mahsulu hava şeraıtını 1<s'ıı 
said gitmemesi yüzünden ~1° t•~ 

b. ki o 
olmuş ve mahsul 800 ın eııİI' 

• 1 A . ıerı 
mın o unmuştur ynı edct'l 
kaysi ihracatı evvelki ıerı ;ıır• 
müdevver istokdan yap.ılall m·c:ı 
cat dahil olmak üzere bır r!1 ştıı' 
yüz altmış bir kiloyu bulrll~ l\dJ 

Kuru kaysi mübayaa1' 1,ı · 
Alman mümessilleri başta ·ıaıif 
mektedir. Fiatlar müsait gı 

• Ierinin vesilesi olan 30 numaralı 
hastaya tesadüf ettiler. Doktor 
Kar hayret ve taaccüple kansı 

Margarita Langa: 
- Fakat bu adam ölmüş değil 

mi idi? diye sordu. 

Bir saat sonra, Graciella, tiyat
ro direktörünün odasında, kendisi. 
ni şöhrete ve servete ulaştıracak 
konturatr imzalarken, büyük san
atkar Paganini de Doverden Pari
se doğru hareket ediyordu. 

saydı herhalde sol açıkta Nacinin 

didinmesi boşuna olmazdı. 
Beşiktaşın üçüncü golü · 
30 uncu dakikada Rıdvan gUzel 

DUn •enenin son llk maçını ya - tir. 
pan her iki takım da cidden güzel, ______ _____,/ 

Margarita şakrak ve neş'eli 

liahkahalar içinde: 
- Kar'cığım, dedi, sen ıyı ve 

hıizik bir doktorsun... Lakin ... 

- Lfıkin?. 
- Benim hayalimde yaşattı-

ğım koca hiçbir zaman 30 numara
.daki hasta olmadı .. Bu benim icat 
ettiğim bir komedyadan başka bir 
§eY değildir. 

Dr. RFAN KAVRA 
RöNTCEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

Galatasaraya gelince: lıirlnci 

haftaymdaki tutuk oyununu ikinci 
devredeki hakim ve güzel oyunuyla 
telafi edebildi. Fakat son müdafa. 
ada Oemanm e Cemilin muvaffa
kıyetli oyununa mukabil santrforda 
Bedii sıkışık pozisyonlar içersindc 
kalarak netice vermedi. Halbuki bu 
yere Buduri konulup Bedii de eol 
içe verilseydi daha isabetli bir te
~ekkül yapılmış olurdu. 

Nubnr, merkez muavinde glizel 

bir fzrs~tt:ın istifade cdcrcl: Dcı;ik
ta.şm üçüncü golünU de yaptı. 

Beykozün ikinci golü 
Beykozluları bu gol de yıldırma

dı. Tekrar hücuma geçtiler ve 37 
1 

inci dakikada Şebab Bahadırdan al-
dığı bir pası çok güzel kullanarak 
gole çevirdi. Takımının ikinci golü • 
nü attr. 
Beşiktaşın dördün~ü ve 

son golü 

temiz ve canlı bir oyun o~nadılar. 
Beykoz, dünkü galiblyetile eampi
yon}ııı(ğu da kazanmış olan Beeikta. 
~m karşısında hasmına layık bir 

• 4 

rakip oldu. Beşlktaıı ise şampiyona. 
nm son maçında serem ~Uzel ' bir 
muv:ı.ffakıyct kazandı. 

Beykoz takmırnda Mustafa ve Şe 
hab, Beşiktaş takımında da HUs
nil, Hayati ve bilhassa Rıdvan çok 
iyi oynadılar. 

Doktor Kar hayretten şaşırmış 
kalmıştı.. Margarita ilave etti: 

- Beni affet .. Senin alakanı ceL 
betmek için ne yapacağımı şaşır
mıştım .. Sen bana karşı lakayddın, 
bense seni seviyorum, affet be-

Atatu•• rk a 1 bu"" m U.. bir sistem tatbik etti, fakat Uç or. 
tanın silik oyunu onun bu gayret_ 

Arlık oyun bitmek tizereydi. Be_ 
şiktaşlılar galibiyeti garantiliyecek 
bir gol daha atabilmek için di§le-

!ki tarafın da dilnkü maçta neka
dar güzel bir futbol oynadığını an
lamak için, tuttuğumuz şu istatis
tiklere bir kere bakmak kafidir sn. Rcslmll lln.ftıının ne~rettfğl bu al-

1 
lerinl boşa çıkardılar. Musanın Na

bllin üç ılefıı basılmı_ş, binlerce nüs. ci ve Basri önündeki markajı ve nırız: 

ha satılmıştır. hesaplı pasları fevkalade idi. Gala- halde müşklil vaziyetlere düşebilir. Fıı.vl: Be5ikt:ı'j 5 • Ueykoz 7. 
Korner: Beykoz: 10 - Be~lktıı.ş 8. 
Of sayıl: Beykoza. t . 

ni ...• Şimdiye kndar almailınızsıı acele c. tasarayın iki açığı topları yerden or di. 
- ftnlynncadan - diniz. talasaydılar, Fener müdafaası her~ l'tluammcr Ol~aç 

' 
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gittiğinizi söylediniz mi?. 
- Vakit bulamadım. 
- Şu halde büyiı'k ifrit, or-

dügaha ne maksatla gittiğini 

öğrenemeden 

- Tabii.. 
öldü?. 

- Peki, ya büyük ifrite sui-
kast yapan adam? . 

- P ekala ne olmuş? . 
- Bir düşman neferi mi idi 

bu?. 
- Hayır kat'iyycn.. :Mcktu

lbum la da yazmıştım z.:ten .... 
Katilin kim cldut,unu, ne ordu. 
gah!a, n: <le Govornoloda kim
se tanımıyor .. Bir ~okları onun 
bir cumhurrc:si oglu oldu~un
da israr ediyorl:ır. 

Bambo ke!:e!ed:: 
- Adını • jy:uyodar mı?. 
- Ev~t .. Bir çokları bu ada· 

mın jan dö Me::içi tarafından 

ça.dırın'l knb'.ı l cdildi;1:.1i gcc: 
yarıı::ında aralarında şiddetli bir 
mük:ılem:: cereyan ettiğini söy
lüyorlar. 

- Adı neymiş bu aclanun?. 
- Rotan Kandiyano .. 
Bambo, _guya bu ismi hiç işit. 

rnem'ş gibi titrec!i. .Ayağa kalk
tı .. Etrafına bakındı .. Bu sıra
da Rcfan bu aC:amı tekrar yaka
lamak, <.nelcc kapa.dığ-ı yere 
götilrmek arzusiyle yandı .• 

Bambo, kendisini toplayarak 
ıordu: 

- Hareketinden önce kim.' 
seye bu vazifenin ne olduğunu 

söylememiş miydin?. 
- Hayır, hiç kimseye .. 
Araten bunu söylerken titre

mişti ve bu Bambonun gözün
den kaçmamıştı. 
Yatağa yakla~arak 

dandı: 

homur-

- Sefil 1 Yalan söylüyorsun .• 
Bahsettin!. 

- Hayır, yemin edebilirim ..• 
Eambo Aratenin kolunu şid_ 

detle sarsarak ilave etti: 
- Katibinin kim olduğunu 

biliyor musun?. 
- He k&tibi? Deli mi oldun? 
- Şu senin hakkında hi~bir 

§"Y bilmediğini söylediğin ka. 
tibin .. Onun kim olduğunu bili
y~r musun?. 

- Hayır!. 

- O nerede? Ne oldu ona?. 
- 1-!arcket edeceğim akşa'Tl 

t::krar gelcceeini töyliycrck ay
rılıp gitti. 

- işte o Rolan Kandiyano, 
idi. 

- Garip şey. 

- Sana odur diyorum." 

- iyi ama bunda hayret e. 
decek ne var? Ne yapmamı isti· 
yorsun? .. Rotan Kandiyano ile 
aramda ne gibi bir münasebet 
olabilir .. Çıkıp gitmi~. uğurlar 

.clsun .• Tekrar gelmemi§.. Ho' 
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geldi, hoş gitti.. Bunlardan ha· 
na ne? Gelmiş ... Hoş geldi, safa 
geldi .. 

Bu son kelimeler Bamboyu 
titretmişti.. Birdenbire gözle. 
rinde bir ümid parladı. Kendi 
kendine "ya dönerse., diye dü
şündü .. Araten sözünde devam 
ediyordu : 

- Bence ehemmiyetli olan 
§CY bana iki bin be~ yüz ekü te
min eden sadık bir dost kaybet
memdir.. Şimdi paradan da ol
muş bulunuyorum. 

Eambo cevap verdi : 
- Beni ~inle ... Bu parayı ka

zanmak ister misin? • 
Araten gözyaşları arasında 

cevap verdi: 
- lster·misin de ne demek?. 
- Bu paranın iki mislini, üç 

.nislini, hatta istediğin kadarını 
bter misin?. 

Söyle dostum Eambo ! 
Cene altından bahse~iyorsun !.. 
He yapmak Uızım? • 

- Hiç bir şey ... Gayet basit .. 
Katibin .... 

- R:>lan Kandiyano mu?. 
- O tekrar gelir mi dersin?. 
- İhtimal.. Söylemiştim ,ba-

n a giderken geleceğinden hah· 
ıetmişti. • 

- Ali.. Şu halde iş bitti 
demektir.. Döndüğü zaman o
na çok nazik ve çok mültefit bir 

çehre göstererek yanında ah
korsun.~ İcap ederse bir saat, 
yahut iki saat .• 

- Bu o kadar müşkül bir 
şey değil.. 

- Sonra da bana ha.her Hr· 
mek .. 

- Ya?. 
- Tereddüt mü ediyorsun?. 
- Hayır, kat'iyen .. Bu ac1amı 

iyi tanıyamıyorum da.. Her ne 
halse .. Neme lazım benim ... Ka
bul... Şayet kendisi tekrar ge
lirse, sana haber gönderirim .. 

- Bunu yaptığın gün on bin 
ekü var .. 

- Paraya ne kadar ihtiyacım 
oL:iuğunu bilsen .. Benim burada 
bulunmamam bana pek tuzluya 
maloldu.. Müthiş masraf yap
mışlar, bizim çapkınlar.. Şüphe 

yok ki bu zararlarımı telafi la
zım .. Sonra ben de seyahatimde 
bir hayli para sarfettim. 

- Şu halde sana yaptığım 

t:!dif yerinde clmuş demek .. 
- Öyle ... 

- Sana istecliğini 
rim. 

- Kabul.. 

vere bili· 

• • • 
Bambo Aratenin yanından 

ayrıldr .. Saraya geldi.. Hemen 
Cumhurreisinin odasına alındı. 

Cumhurreisi onu görür görmez 
sordu : 

Diyarbakır~ 

Yeni binalaf 
yapılıyor . r 

Kız ve erkek liseı~e ıar 
60 kişilik koro kur ~'" 

Diyarbakır (Hususi) -rısiY1e 
• • .. 

1 
. • dola) 

sımın guze gıtmesı oil' 
inşaata faaliyetle devaın e 111dı. 
• mektedir. Dağ kapı d~ıc e<1 

··rne ·r 
yapımış olan belediye 0 iteııı 
ikmal edilmiş gibidir. Y,,e~,11 Ol 
de'ki başmüşavir kcfnagı ıı i~ 
· ·1 · t' :a rb' ınşaatı ı ermış ır. piy• • 
yapı da ikmal edilince a}l• ıc• 
kır iki mcdern binaya d 

vuşmuş olacaktır. leli ıııll' 
Diyarbakır lisesi bu 1''~ 

zik faaliyetini artı~ın~Ş~~;)rıe ~ 
erkek talebelerin ıştır d'trııittıf• 
kişilik bir koro teşkil ~ ~ı011ıl11 
Liseliler korosu halke~ı M'rı'' 
da bir kortser verecclctır. edile!\ 
yine talebelerden teşkil rası dl 

. . . d ı· crkcS 4 O kışılık man o ın • 
ralıcmaktadır. 

5
•1 t•''. 

:ı ~ b"lge tı 
Diyarbakır spor 0 ter , 

b loıarı ıol• 
fııı.dan kıyaf.et . _a J3ıl b• 1'' 
bine kara r verılmıştır. ....,ıı}l•. 

' 'l/e .,. 111' 
mahalli kıyafetlerın taıt ),/ • 
kak ki çok enteresan ~·rı tıı"~ 

. T" k J<au> 1ııt 
yarbakır eskı ur asın• 
Jetlerinin meydana çıktıl 

ıe 
vesile olacaktır. bir 0 

Diyarba.kır'm ınodern t:ı::ı:et ~ 
le ihtiyacı çok .faıla~ır.ıcatll· fl1;1 
şa caddesi üzcrınde u~ a yapt1 1' 
.1 b" .. k bir bın gere 
-.ıern ve uyu • .,e 

· arı • ~ ' :nıştır. Gerek mını dire 1.. 0ı 
b .. "'kl''k 'tı"barile tak l< 1c uyu u ı tara .ı.s' 

• 0 te1 ° •.,arv-v.k olan bu hına tle pı, tflıı~ 
ıanılacaktır. Bu sure 1c•"ııf 

b. tele krr lı'.:>nforlu ır 0 

'Jlacaktır. __ ,A 
_.-<r?"cJ'd 6 

- -1939 fta 
Resimli Ha 
mecmuası 
Bu hafta çıkan 

son sayısı ıillıer:' 
·o -rt' 

Bf .... ok "Üzel ~·azılar ' -·~ ·~ .. . ,.,. ....... 
doludur. Almağt unutın 
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r!~kalade köpürür ve çabuk kurumaz-' 
ll SlJsy :St .\tıt R FORMOL ile yaplımıt olan BOZKURT ve 
lıtlf .. :ra§ SABUNLARIMIZ piyasadaki mevcut bUtUn 
ClJı ll'l;nlannm fevkinde olmakla beraber her yerde EN u
ı~bf ATLARLA SATILMAKTADIR. 
)a~ 

11
•e deposu: FEHMl ARDALI MEHMET BOZKURT, 

~!€Si hın ı _ --" 

~!ürk Hava Kumruu 
Uyük Piyangosu 
Q~ Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 
~k kramlye 50,000 liradır 

~günkü .Radyo 
l'c kara radyosu 
~ltt~ 

l>~DYO DlFOZYON 
~4,ij ST ALARJ 

~e it 
bı Odu0 ~~ ıu • Ankara Raduoıu 
t >ı tı~ 

~.tla ııı. ~'l.uGu· 
~ "' ltı. 183 • ı,,o ı~195 J\cs.1120 Kw.; T. A. Q 

Ilı. 9~65 L•Kcs./20 Kw.; T. A. P. 
l\CS./20 Kw 't . 

~ Cnltı 
~ \'~SAATİYLE 

'tsı 
- 20/2/1939 

~il lg 3 
it~~ Gr~ ıno 0 Pragram. 18.35 Mü 

lıltıa (!) ~lk hlrll~l korosu). 19 
~l,~ fas~ tor saati). 19.15 Tür.k 
.1~ ~lıı I< heyeU (nlhııvent fa!!
\~ drı, ~akuş, Hakkı Derman, 

~asrı'() ıtsan GUr, Hamdi To-
q ;eı·ıer~c~. 20 Ajans, mcleoro

;\,_Ur~ ,..' tıraat borsası (fiy:ıl). 
ıı..: .... r ···ııı: a· .. ~ : Vecthı 1 CkUısik (lrogram). 
~ı!tt· lltrııt e, Rcş:ıt Erer, :Fnhln.• 
ı. 'tıı !{otan Persan, Ruşen Kam, 
'it ~ Stl'h • Cevdet Çnğla, Kamal 

lllt tırı 13 ( t\ 'l ~. t • asr \.iner. Okuynn-
l ~O), l~~Yosu kUrne okuyucu
~ l<an ııre eden: Mesut Ce· 
~~te.,.1 tını Arif bey - Sultani 

ı <it • S' 2 - Hamamı zade Is· 
~~Ilı lıalll~llnnı yegtıh l'incl bes

tııı l'eg~h rrıı zade İsmail derle -
it t'<111 la 2 ncı beste. 4 - Ha. 

~ ııı'l ' rnaıı dede - Sultani •· 
~ ı. 8 _-Reşat Erer • keman 
ı ~Ql'fllt Hamamı zade bmnll 

tr &aı aemaı. 7 - Kanuni 
ıı trıcıi , ~maisi. 8 - Kemanı 

~tl 9' şe naz farkı - Mt'ramı 
la_' 1 • t eınsetlin Ziya bey şeh
~' ~I l ıtı ,;h habı naza kanmoy:ı n. 

~ '«t1t1ı ~az ••rkı - Bir nC\cl· 
' it l.15 ~ et saaı &)'arı. 21 Ko· 

SALI - 2112/1939 

12.30 Proşram. 12.35 Tür!< 111iUiA! , 
(Osman pehlivan) halk türkillerl. 13 
l\lemlelı:et saat avarJ, aJaı.ıs ve mcteq
roloji haberleri. 13.10 - 14 Müzik 
(Kuçfik orkestra - Şef: Necip Aşkın). 
1 - Siede - Signrn içen kız. 2 - Gles
smer • Sabah scltımı (fanlezl). 3 -
Ryming - Entermczzo. 4 - Hruby -
Vi:rıın:ı operellnden (potpuri). 5 -
Ganglberger - Benim küçük Tcddi 
ayım (saksafon parç:ısı}. 6 - Helnz 
Heinz Link • İntermezzo. 7 - \'itto· 
rio - Yalnız sana (serenat). 8 - Hay
dn - Yaradılış oratoryosundan p:ırçıı. 
18.30 Progr:ım. 18.35 Müzik (bole mü· 
ziği - pl.). 19 Konuşma (Türkiye ııos
t:ısı). 19.15 Türk müziği (inccsaz fas
lı · Segtıh faslı). 20 AJııns, mcteorolo· 
ji h:ıberleri, :ı:iraııt borsası (fiyat). 
20.15 Türk müziği. Çal:ınlar: Heş:ıt 

Erer, Refik Fcrsan, nuşen Kam, Cev
det Kozan. Okuy:ınlar: Necmi Rıza, 
Safiye Toka~'. 1 - Osman beyin sa· 
ba peşrevi. 2 - M:ıhmut Celiılettin 

paşanın ş:ırkısı (Fir:ıkın). 3 - Jin
fızın şarkısı (Dil mest olur). 4 - Zi
ya p:ıaşnın ,_, rkısı (Semti clildare bu 
demler). 5 - Yesııri Asımın şarkısı 

(Hu ::rnz geçen). 6 - 1'ürkil (Yürü 
dilber yilrüı. 7- Ali efendinin niha 
vent şarkısı (Severim yine). 8 - Re· 
Cik Fersanın lıicıız şarkısı (Geçti rilz 
g:\r). 9 - Şe\'ki heyin hicaz şarkısı 
(nilmlyoruın bana noldu). 10 - Sn~ 

emaisi. 21 l\lenılcket saat nynrı. 21 
Konuşm:ı (Hukuk ilmi yayına kuru 
mu). 21.15 Esham, l:ıhvilıit, kaınlıi 
yo - nukut borsası (fiyat}. 21.30 Mü· 
zik (Radyo orkestrası - Scf: Praeıo 
rius). Eugen d'albcrt: Yola çıkış (Dh 
•\brelse) U\'ertüril. Henn:ınn r ~ 
Senfoni fa maJür, op. 9. Allegro mo 
,· Jto. intermezzo, A ıı .. · etto. Ada
gio, m:ı non troppo lento. Finnl, Al 
lcgro con fuoco. 22.15 Müzik (c:ız 
ı:ınt - çig:ın} I.ııntoş orkestrası. 2: 
Müzik (Sinema sesi). 23.45-24 Son n 

tıt bor ham, tah\•IUıt, kamhi. 
l ı,l eıı~ Orksası Hlyat). 21.30 Mil
i ~' llra cstra - Ser: Necip .Aş· 
ı ~ı:rıtred~s ·Macar dansı No. 8. 
' ~ harı~ Karmcnslln • serenad ~'- .. - k~ h jııns haberleri ve yarınki program. 
'~ ~ttı l\Ovaıtı Ut uk bal el sil iti. 
1 ~Qlt tharıııı • İspanyol dansları. 
~ ~h·"•ls. ,°':~ ~inni. 6 - I.öhr 

•oı tttı • S \ nller - Serenni. 
~"ısı) ndfi1üs çiçekleri (İ5· 

1~t 1Atrıa • 9 - Oscar Fetrns -
ı. ~ltt • ~~ akisler. 22.30 - Mü 
~~ 3.45 .). 23.05 Müzik (caz-

t b - 24 s ~ ir h on njans h:ıber-
~-4 ~r 1\ar~~IPerişanımn baktım . 
~ ~ · 9 - ~Aar ş:ırkı - Gülilver 
t tıtı)f d Ürkü • Kız pınar ba· 
~ ıı Oldurur. 10 - Rumelı 

'tt 
'l'IYATROSU 

20• 2. 39 Pazartesi ak
~:ıın ı htlkltıl caddesi 

• kornedl kısmı 
"k A~LllŞI.1 Ki.AR 

KOMEDYASI 

ZA YI - Bayburt askerlik §Ube
sinden almış olduğum terhis teıke· 
remi Beşikt:ı~ta içinde para bulunan 
defterimle beraber kaybettim. Du· 
lanın insaniyet namına yalnız as· 
kerlik tezkeremi Küçükpazarda A 
yazmakapıda 4 numaralı kahveye 
göndermesini rica ederim. Para he
lfilmdan kendisinin olsun. 

322 tcvclliitlü zerzevatçı l/asan. 

lIAT.K OPEllETI 
Bu okş:ını 9 cl:ı 

TAHL.A 1\UŞIJ 
Ynkında: (AŞK TIAII· 
ÇESİ) M. Yesari 

1,eneke kutularda 
· kaşe Algopan 

Grip ve nezlenin. romattnna, bq ve dit atnWmm ea t.ll'D 111-
cıda. Teneke kutularda oldulandaa dalma terkip ve teelrlal ma. 
halaza eder. Her eeuaede teklik katan '7,S Jnmqtar. 

Dcabında·, günde 3. 4 
kaşa aıınablllr 

u::u.-u•~-=;.=-;:;;;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~., !! ;: 
fi TDrk HndOstrl ve 'feclm A.Ş. 
H idare meclisinden: 
ft Türk EndUstri ve Tecim A. Ş. hileedarlar heyeti umu-
iimiyesi 9 mart 1939 pettembe günü saat on birde Ankara Ye
Ö nigehirde K&ranfil aokağırida kain hususi dairesinde sureti 

Miyede toplanacakt.Ir. Şirket esas mukavelesi mucibince la. 
akal yUz hlaaeye malik hissedarların, hamil olduklan hls.ee 
senetlerini veya bunu mllsbit vesaiki içtima gilnUnden bir 
hafta evvel Ankarada şirket merkezine lş, Ziraat Ba.n.kalanna 
veya ·sum.er Batıka tevdl ederek birer duhuliy:e varakası al. 
malan rica olunur. 

RUZNAME: 
1. - Şirketin 1938 senesi muamellt ve hesabatı hak

kındaki meclisi idare ve mUrakıpler raporlarının okunması 
ve tasdiki, 

2. - 1938 senesi billnço, klr ve zarar hesaplarının tas. 
diki ve idare meclisinin ibraaı, 

3. - 1938 senesi temetttl hissesinin zaman ve sureti tev. 
zii hakkında karar ittihazı, 

4. - 1939 senesi mUrakıplarının intihabı ve ücretleri. 

nin takdiri, ,. 
5. - Mecilisi idare azasına ticaret kanununun 323 ve 

324 üncü maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

:::::=.-..-::ı:n11:1 211•2:mın11nn•mr.1nr. :11 ı :nı .. m=ailMI ... 

~lstanbul Belediyesi llanla~ı 
Keşif bedeli 5591lira27 kuruş olan Pangaltı pazar mahallesinin 

katranlı şose olarak yapılması kapa 1ı zarfla eksiltmeye · konulmuştur. 
Kesif evrakile şartnamesi levazım müdürlüiünde görülebilir. Eksiltme 
28·2·939 salı günü saat 15 de Daiml Encümende yapıalcaktır. istekliler 
2 ~90 sayılı kanunda yazılı vesika dan başka fen işleri mildürlUğünden 
ve ticaret odasından alacakları \'esi katarla 419 lira 35 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile bera her teklif mektuplarını havi kapalı 
::arfarlmı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimt Encümene verme 
' idirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz (795) 

· · peVJ~t O,~miryolları : ve Limanları 
· :/İŞietme- Umum· idaresi ilanları 

!sim, miktar ve muhammen bedel lerile muvakkat teminatlan aşa~ıda 
;azılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 8·3-1939 çarşamba gü 
nü saat 15,30 dan itibaren sırasiyle ve kapalı zarf usulü ile Ankarada i 
fare binasında satın alınacaktır. · 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat temi 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala n ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine verrnele ri lazımdır. 

Şartnam~lcr parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
Jarp3şada Tesellüm ve sevk ~.efliğinden dağıtılacaktır. (1033) 

No. 

. 1 

2 
3 

İsmi 

Muhtelif toz boya ve üstü· 
beç1er (10 kalem) 
Neft yağı 
Vernikler ve sikatif (3 ka· 
lem). 

Miktarı 

Kg. 

93.000 
30.000 

27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

8210 615.75 
11400 855 

17050 1278.75 

Mercimenk unu 
Bezelye unu 
Yulaf unu 

Pirinç nitantası 
Komflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unlan 

Bu mü~emmel ve eşsiz müstahzarat tali>ii ih· 
tiyacımızın hakiki kart ılı ğıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 
• 1 ~ "\ •• r.. ... :., ~ - ...... ' 

ı...-.....,...;" /\ 
Vapurların haftahk hareket tarif esi 

20 Şubattan 27 Şubata kadar ktJkacak vapurlann lslmlerl, ~ 
g\iıı ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), pereşeınbe 12 
de (GUneysu), pazar 16 da. (Karadeniz), 
Galata rıhtımından. 

Bartm hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 
Je (Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı 9,30 (Uğur), perşembe ve pazar 9,30 
da (Tayyar), Tophane rıhtımından, 

Mudanya hattına. - Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 
da (Marakaz). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de 
(Marakaz), ayrıca çar§amba 20 de (Bur. 
sa) ve cumartesi 20 de (Antalya). Top. 
hane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı 19 da (Bartın), cuma 19 da (Bur. 
sa). Tophane rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (B:ırtın). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin}, cumartesi 

15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sUra't hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtı. 

mmdan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta). cuma 10 da (Dum

lupınar). Sirkeci rıhtımından. 

Telefonlar : 
Merkez - Denizbank binası 

Acenteler ( Karaköy Köprübaşı 
' Sirkeci Yolcu salonu 
BİLET SATIŞ MAHALLERİ 

42497 
42362 
22740 

1. - Karaköydeki acentalıkta: BUtün hatlar için kama. 
ra biletleri. 

2. - Galata rıhtımında Deniz Ticaret binasına biti3ik 
gigelerde: BütUn hatlar için gUverte biletleri. 

3. - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara 
havzasile İmroz hattı postalan için kamara ve güverte bi. 

!etleri. 
4. - Sirkeci yolcu salonundaki giçelerdc: Mersin, Ay. 

valık, Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. 
a•ua&As 

Nafıa Vekaletinden • • 
1 Nisan 939 cumartesi günü saat 1 l de Ankarada Nafia vekaleti 

binasında Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme 
komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Muvak 
kat teminat 229.35 liradır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia vekaleti malze· 
me müdürlü~den parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve~ 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilin
de komisyona vermeleri lbımdır. ,(447). (916) 
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Bakımı - .. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesin 
tedavi eden tesiri milcerrcb bi 

ilaçtır 

piliiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiim ;-
opcra tö Dr. Cafer Tayyaı • 

ŞiŞLt CERRAH! KLiNiGJ 
Havadar, ucuz hususi has· 

tane, her nevi erkek ve ka 
dm ameliyatlan, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. ( Kcı 
dm ve doğum). Zarureti olan 

lara 100 de SO tenzilat 
Şişli meydanı No. 201 , 35-261 

r . ~iiiiiiiiiiiiiiii.W 
Dr. KEMAL ÖZSAN 

1 lrar yolları, der i ve frengi 
hast~lıkları mütehassısı 

Tüııclbaşı, is!iklal cad~esi 

?•-ı. 380 Bursa pazarı üc:tü. 
.... Telefon 41235 ...-........------

Göz Hek: mı 
Dr. oiı k riı h rlao 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmar 

Şerufett:n apartımanı. 
MVCilll ·' t ... ., QA -Dr. Necaettın Atasagun 

S.ılı:ılıl.ırı 8.30 a kadar; akşaın
l:ırı 17 ılcn sonra 1.iıleli To) yare 
Ap. Daire 2: No. 17 ele hastalarını 
kabul eder. fTrlefon : 23953) 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakıkt tek koo;tiımhık ln~i li:r. ku. 
maşl ıırııııız l{c l miştır. - 113 Reyo/jlıı 
ParmaJ.:k11pı Ga11rrl A pi. 1'iirJ.: Foto 
Evi üslımcle. 

Dr. Hafız Cema ı 
Uahiliye mütehassısı. 

rstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

~ 
DOKTOH - OPERATOR 

Hamdi Uako 
Pazardan ba5ka hergün 14 den 
19 za kadar Hakırköy Osmanlı 

bankası apat. No. 5 

İLAN 

''Kumaş toplanndaki rutubet 
miktarının tesbitine mahsus terti-

, lbat,, hakkındaki icat için Sınai 

M Ulüriyeti umumiyesindcn istih
sal edilmiş olan 8 - 2 - 19 3 7 tarih 
ve 2290 numaralı ihtira beratı bu 
kere ferağ ve yahut icare verile
ceğinden mezkur ihtirayı satın al· 
m ak veya isticar etmek arzusun
da bulunan zevatın Galatada Tap. 
tas Hanında 18 numarada mukim 
Bay TcoJor K , Sinanidise müra-
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HARJl.:'R - A.Jqam poıtaa 

~& T.L. m Bildiren fiatlar lstanbulda teslim 
içindir. Taş ra iç in bu fiata : ufak 
bir fark ilave edilir. 

Taksitli satı~ yalnız Me-rkei, Şu-· 
be ve acentalarımız tarafından ya
pılır. Şube veya acenbmız bulun-

10 Lıra l'e~ı" madığı yerlerde satı, hususi iskon-
Baklye: s aylık taksiti• to ile Y.~!11~ .PE!ŞİJLX.aı>tl!.r.:' 

rıın yeni otomatik buluşlu ahizeleri her müşkülü bir çırpıaa halletti. 
RCA'nın pıyasaya yeni çıkardığı ahizeler radyoculuğun şaıılacak icatlarından biridir. ~ .-. 
Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı za!'1anında kollay~radyo amatörünün istediği istasyônü bulmak 1~ 1 " 
ne kadar titizlendiği malumdur. · _ ,. 
Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen istasyonu 'bulabilen makineler için 250 Hrayı gözden"' çıkarmak la· 
zımdı. • . · • .. 
Bugün RCA'nın her keseye elverişli ve beş otomatik düğmeli yeni ahizeleri piyasaya c;ıktı. Bu makineler fiatı ve l'!'u~ 
kemmeliyeti itibarile meraklıları hakikaten şaşırtıyor. 
95 modeli beş lambalı U7•ın ve orta dalqalarda otomatik buluşlu yeni RCA'lar kac; lirayadır biliyor musunuz? 

VERESiYE: 
~ 

7 O:- Liraya 

Yeni senenin " ucuz fiatlı " yeğane otomatik makinalarını dinlemek ve tevka· 
ladeliğini anlamak üzere hemen ko~unuz. 
Sonra gec; kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kapışılıyor . 

Nevralji® ~Pzle 

BOU~Ln 
BiRADERLEA 

. ı Mi Fl 
iSTANBUL·ANKARA· 1 

ıer' Bao v.- Diş ağr• 

oın.dirlr 

~~~~~~-----------~ 
.~:~:,::!;;~,;:. KATRAN HAKKI EK~ 

Ademi iktidar 
ve Ben GevşekDDğlne IKaırşu 

• 
1 

•••••1-TıLbletlerl her eoancde an.ywu. Posta kutu.1u UM Hormoblıı•S 
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