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hattında 
büyük manevralar başladı 
~sız hududundaki bütün köyler boşaltıldı; manevralarda tayyarelerle 
Avarn kamarasında milli müdafaa konuşmaları zehirli gaz Ve yan in bombaları atılacak 
Ingiliz Hükômeti- -

lirallk 800 Milyon lngiliz 
istikraz yapacak 

~Uhaf aza kar . mebuslar, nazi Atmanyasmın 
,i!~oiltere için bir tehlike olduğunu söyliyorlar 
;!~~a~~~~:s~:f ~~:~~e \ ı······c·u··nl'·h·u··r··r··e··ı··s··i·· .... ······ı··n··n··n··ü· .... 
~~~tt"ınsa ~dajfino l Ank}~~~!~- Bu~a~!!.~i~~ ınm Şcl 

1 m u a a a 1 İsmet Inönü halkevlerinin 7 nci yıldönümü dolayısiyle açılan 
sergileri görmek ve halkl~vlcrinin genel çalışmalarını belirten 

ed izerleri irıcelemek üzere Ankara halkevini şereflendirmişlerdir. 
La eme z Halkevlerine milletçe gösterilen alaka ve evlerin çalış. 
'1"1:- lmalarındaki yeni verim üzerinde dikkat ve hassasiyetle du. 

"'lllJ k'" F ran Milli Şef verilen izahati alaka ile dinlemiş bütün çalışmala-
1'\ ı, r a n sa.. ra dair ayrı ayrı sualler sormuş ve halkevlerini bir kat da.ha 
'il~ 1 f' başarılı ve yararlı yapmak için gereken tedbirler üuırindeki 
ıh . em n 1 ye ı, ıdüşüncelerini söylemişlerdir. 
''9ılt . Halkevlerinin ve Ankara halkevinin çal~malarından mem. 
~, eren 1 n em- nun kaldığını belirten Milli Şef, evde bir saat kadar durmuş, bil. 
ly~t· d kf" tün halkevcilere bir kat daha şevk verecek yakın alakasını ve 
~ 1 eme 1 r i teveccühünü bezletmek suretiyle halkevlcrinin, ehemmiyet vei 

ij 
(y _ .. ılulviyetine yeni bir delil daha vermişlerdir. J 

azısı 4 uncude) ....... , 1,, 1111,, 11,,, .. ,,,,,,, ... ,, .. ,,,,,,, ............................. , .... ,,,, .. ,, ...... ,,, 

ariciye Vekilimizin 
~~ofyadaki mülakatı 
~armatbuahnda büyükehemm~~verilmektedir'_· ~~~~~~~-~~m-~_m_M_~_~_h_~_~_~_n_~-~~--~_n_t_~-•~_-_Y_~-~-~-~-n~~ 

'• -, I~ Bulgar gazetesi diyor ki: Ali Rıza admda 1 
~ıdeki hataları teshih etmek için Bulgaristanm gayretleri de şüphesiz B ey n e 1 m i 1 e 1 1 ~ 

~ I TUrkiyede sempatili akisler uyandırmıştır. .. şöhretli ~ 
11 9aristana yapılan davet üzerinde Metaksas Bir yankesici yakalandı 

,~~c bilhassa ısrar etmiştir 
~)~tı. ~021 (~ususi)' :--: Balkan· da, diğeri öğleden sonra 16,3.0 da ler ilzerin.de görüşmelere ldevam 

-~llı.ıst tıseyı bugün iki toplan- yapılan bu toplantılarda Balkan olunmı:ştur. 1 

ır. Biri ubahleyin 10,30 devletlerini alakadar eden mesele. (Devamı 2 incide) 

~~ 
~o~~lltr e. . ~ 
bt"'"~. ~lıg.i köşkiinae, tertip olunan kabul resminde BaşvekilimizDr. Refik Saydam, Mareşal Fevzi 
~ lıQ~1., ekıller heyeti, ordu mü/ ettişleri ve davetli bul!lnan diğer yüksek rütbeli zevat refikalarile bir-
Q/Qrı bıılu~mıtşlardır. Kabulresmi çok samimi cereyan etmiş,gerek Reisicumlzıırımmz ve gere{se 

M ehme1 oglıı itli .Rıza 
._- Yazısı 4 üncüdı 

Atinanm davasma bugUn 
de devam edildi 

Dinlenecek daha3() şahit var 

Mahkeme tahliye talebini 
reddetti 

......... , 
azısı 4 üncüde 
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Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
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-
Numara: 42 Beşiktaş Saniye 

Okuynculammza dağrtacağmuz müki.fatlarm kıymeti 800 liraYJ 

aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal bUle taknnlan, kıymetli ccb 

ve kol saatleri, muşamba1ar, elbiselikler, istenilen eşya), alabil
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RARF.R - Ak~m postaaı 22 ŞUBAT-1939 

Hariciye Vekilimizin sofyadaki 1 
mülakatı 

(.Baştarafı 1 incide) 
MUzakereler hakkında Rador 

ajansı gunlan bildirmektedir: 
DUn ve butün toplanan Balkar 

Antantı daimi konseyi bütün en
ternuyonal meıelelerf ve geçer 
ıene cereyan eden bUtün hadisele· 
ri birer birer tetkik etmi§tir. 

Konsey, dört heyeti murahhasa 
reiai tarafmdan verilen izahat ö· 
nünde balkanların mütesanit bir 
blok olmak itibariyle bütün Bal· 
kan menfaatlerinin birbirine uy· 
gun olduğunu müphede eylemig· 
tir. 

Konsey, Balkanların mUslihane 
bir ıiyaıi ve iktısadi teıriki mesa· 
isi hususunda dört Balkan devle
tinin arzusunu isbat eden Selanik 
anlaımaaını da tetkik eylemiştir. 

Nihal tebliğin çarıamba sabahı 
matbuata verilmesi muhtemeldir. 

Baıvekil muavini Kalinesku ve 
refikası tarafından Bagvekalet ko. 
nağında murahhaslar ıercfine bir 
öğle ziyafeti verilmiı, ı:iyaf ette 
hükQmet erklnı ile saray nazın 

ve kurmay reisi de bulunmuıtur. 

Kral nazırlan ka 'oul etti 
Bilkreş, 21 (A.A.) - Dnn öAleden 

~oııra Kral Carol, Elen Başveklll ve 
H:ırlclye Nazın General Metaks8'1, 
'Iürkjye HarJclye Veklll B. Şilkrn Sa
racolJıı'yu ve Yusoslavya Hariciye 
:-\a:ırı B. Clncar Markovlç'l kabul et· 
ıniştlr. 

Akpm aut 20 de Yunan elçi. 
lijinde Balkan Antantı murahhas 
heyetleri ıerefine bir ziyafet ve -
rilmiı, murahhaslar ıiyaf etten 
&:>nra sarayda ıereflerine tertip e. 
dilen bir 'konaerde bulunmuıtar -
lardır. 

Romen Hariciye 
Nazınmn nutku 
Bllkreş, 21 (A.A.) - DQn akşam, 

Balkan antantı daimi konsey! hası 
şerefine verilen bnynk ılyafet sonun
da, Romanya hariciye nazırı B. Ga
fıınko, harareUI bir nutuk aöylemfı
Ur. 

ll. Gafenko. Romanyanın mlsatır. 
lerine bot ıeldlnfz demiş ve dnnya 
karışıklıklar içinde bulunurken Bal· 
kan ballarının, Balkan milletlerinin 
derin sulh arzu ihtiyacına tercnman 
olmak suretiyle. ıittlkçe kuvvetlen
d il!inl hatırlatmıı n sözlerine ıöyle 
devam etmiştir: 

B. Metaksas, gerek kendi adına, ge
rek arkadaşl:ı rı adma n. G:ı feııkoyıı 
cevap vererek Romanyanın kendile
rine gösterdiği hararetli hilsnü ka
bulden dolayı teşekkür etmi~ ve J'lo
rJı:ınyayı yüksek mukadderatına doğ· 

ru götilren Kral Karolun önderliğin 

de Homen milletinin her 5ahada kay
dctliiU büyük terakkilcr karşısındak i 

hayranlığını ifade eyleınl~tir. 
D. Metaks:ıs, blltıhara, Halkan an

tantının ilk yaratıcılarından biri o
lan Atatilrkün yüksek şahsiyetin 

hürmetle anmıştır. 
Elen başvekili, bundan sonr:ı, Bnl 

kan memleketleri elçiliklerinin bü
yük elçiliğe yfikseltllmiş olması key· 
Hyelinin Balkan milletleri arasında. 

ki dostluğun yenl bir tez:ıhürünü leş 
kil etmekte bulunduğunu da kayde
derek sözlerine şöyle devam etmiş. 
Ur: 

Biltiln lşbirllklerine açık olan Bal 
kan antantının tecavüzkar hiç bir he
defi bulunmadığını tekrar etmeı:le ha· 
cet yoktur. Hiç bir yeni anlaşma 

müzakere edecek ' 'e imzalayacak de 
ğlliz. Zira mevcut anlaşmalar, tak· 
viyeden müstağnidir. Dört devletin 
mflll arazilerini ve öinlerlnin kanı i
le kat'l surette çlzihnlş hudutlarını 

muhafaza etmek azminden daha sağ. 
lam bir baA mevcut olamaz. 

Biı, burada, politikamıza sadaka 
timlıl lltın için toplanmış bulunu
yoruz. Umumi sulh eserine lılzmettc 
devam edece~lz. Bulgaristan ile Se· 
IAnik anlaşmasını imza suretiyle bu 
arzumuzun en iyi bQrhanını verdik. 
SelAnik anlaşması, Buiıarlstan ile 
Balkan antantı devletleri arasında 
müsavatın teessOOnn mOmkOn kılan, 
bir antant havası yaratmak bahslndr 
karşılıklı hnsnil niyetle yapılan mü
zakerelerin bir neticesidir. SelAnlk 
anlaşması, tarihi bir dönnm nokta· 
sıdır ve mllletlerlmlz tarafından can
dan arzu edilen daha iyi bir istik
bal için ümitler veren bir hAdlsedir. 
Bugllnlln vahim snçinklerl ve yarının 
endişeli vaziyeti kal'fısında Balkan 
antantı, sulhun takviyesi işine mnes
sir surette işblrllllnl ıetlnniştlr. 

B. Metaksas, konferansın muvarra. 
kıyetf hakkındaki temennilerini bil· 
dlnnlı "' aöılerinl fÖyle bitirmiş. 
Urı 
itimadın yeniden dolması •• endi

felerln yerini ıUkQn ve uzun bir ba
rış devresine terketmcsi için sulhu 
temenni ediyoruz. 

B. Metaksas, nihayet kadehini Kral 
Karoliln sıhhatine, dost ve müttefik 
Romen mllletlnln taall ve rerahınıı 
ve Bay ve Bayan Garenkonun tere. 
rıne kaldırarak nutkuna nihayet ,·er 
mlştir. 

Tilrk • Bulgar dotsluğu 

Son Ankara toplantısındanberf bf· 
rlbirlnl takip eden milhlm bidise
Jcrdcn, Balkan antantı dııhıı ziyade 
ınüttııhld olarak çıkmııtır. Bizler, 
umumi sulh direktirterlne iadık bir Sofya, 21 (A.A.) - Dulsar ajanı. 
hnlde, kendimize alt menfaatlerlmiz- bildiriyor: 
le müşterek bir suretle alAkaılar ola- Gazeteler, Türkiye Hariciye Vekil 
caRıı. Bilyük kilçük, blltnn devletler B. Şilkrn Saracoğlunun Bulgaristan 
arasında anlaşmaya ve yıaklaşmaya dan geçişine, Başvekil Köselvanorı:ı 
matuf her ıayret, bizim faal sempa- görOşmelerine geniş ıntunlar tahsı• 
timiıle teşvik edilecektir. Milletle- etmekte ve birçok fotollrarıar d. 
rln hayat ve emniyetini ıenlş bir öl- neşreylemektedir. 

tüde allkadar eyleyen büyük ekono· İki devlet adamı arasındaki tema 
mik meselelerin hallinde lşbirliji sın ehemmiyetini tebarnı etılreı 

yapmalı arzu ediyoruz. lstel;limiz, 1 "Slovo" gazetesi diyor ki: 
hiç bir kim.senin alcylılnde hareket Türkiye ile ınünııscbellerlmlz, d:ıı 
etmeksizin, g;ıyretlerimizin ağırlığını ma dürllst ve dostane olmuştur. Dul 
terazinin yalnız sulh kefesine koya. s:ırlstan, muallükto lıulun:ı n lJüıii 

rak müşterek lslikıü1 idealimize dü- meseleleri tasrlyc ederek ilk dem T ü. 
rüst bir surette hizmet eylemektir. kiye ile bir dostluk muahedesi imza 
Memleketlerlmizin milli Y:ızifelerini Jamıştır. Yeni Ti.ırkiye, llulgnristan 
serbest bir tarzda yapabilmelerini d:ı büyfik sempati uyandırrnaktıı dır 
mümkQn kılacak nizamı müdafaa e- Atatürk Ue yakın nrkndaşlnrının ba 
deceaiı. Tecrilbelerimiz, bizi blrll.ıl- şarılnrı, Bıılgnr: ıda daima heye 
rlmiıe bağlayan ontantın büyük kıy- 1 can ile takip oluıı ıııuştur. Mozin iı 
ıııctlni bize takdır ctlırıııi~tir. Bal- hatal:ırıııı tııslıih etmek ,.e terakl. 
kan sulhu, tutulması zor bir Jı:ıhlsti. yolunda ilerlemek içı n Btıli~uristaıııı 
Sulh :umlmlıln herkesi inandıracak ı;ayretlerl de, şüpuhcslz ki, Tür! 
kuvvetine itimat ederek bu bahsi mu· matbuatında ''C snlalılyell:ı r malırıl 
varrakıyelle tuttuk ve tutmakta da !erinde sempatik akisler uyandırmaJ. 
devam edeceQiz. tadır. İki memleket, birçok müşte 

B. Garenko, bundan sonra, Atatür- rek menfaatlere mnlil:tiT ve bunlar 
kün yüksek şahsiyetini anarak, ge- müdafaa edecek Yasıtnlar bahsindı 
ç~n scıuı Ankara toplantısı esnasın- daima hemfikir olmuştur. Bu keyfi . 
da, Balkan antantının istikbaline ne yet, muhakkak ki, yakınd:ı Ankara 
derece emin olduğunu gösteren söz- do Bulgar harici ııolitiknsını idare C· 

lerlnl hatırlatmıştır. denler ile Türk devlet adamları aro · 
Homanya tıaricı)'e nazın, geçen es- sınıJo ynpıl:ıcnk görüşmelerle tcha· 

ne antanta parlak bir surette rl)'a:.el rüz ettirilecektir. Türkiye lıoriciyı 
eyleyen B. Metaksasın ga)'rellcrini \·ekillnln llulgnristnncla geçlrdilti sa 
teb:ıruz ettirmiştir. Dulganstanla Se- atlcr esna~ında, iki millet arasıncl: · 
lAnikte imzalıın:ın aıılaşrnayı mevzuu uzun seneler znrfınd:ı ' 'iicucln getiril 
bahis eyliyerck bu vesikanın bU!Uıı nılş dostluğun iki memleket nıünnse· 
milletleri antanta dahil olmağa davet hcllcrine kıyıncıli lıir esas olnr:ı! 
arzusunun bir burhnnını teşkil etli· k:ılllığını hlsscylcdiğlnc şüphe )'ok· 
ilini bildirmiştir. Nihayet D. Me- tur. 

Matbuat konf~ransı 
taksasın soıı Belgral ziynrelini de 
batırlatmış ve bu ziyaret esnasında 
Ud memlekeUn Balkon antantına baA· 
lılık müşterek politikalarının mnşa- Bükre!, 21 (Hususi) - Bal 
lııede edlldilhıl aöylemlılir. kan Antantı ve matbuat konfe -

B. Gafenkoı sözlerini anlan tın is.
-.ımaline sarsılmaz emniyeti bulun
~· 79ald .. teyit ederek blUr
miş ve kadahlnf, Balkan antantı dev
leUeri reislerinin, muhterem mlııa
firlerln in ,ıın, şeref Te refnhınn iç
miştir. 

ransı komisyonlan bu aabah, Pro. 
paganda nezaretinde toplanmış, 

öğl~den ıonra da umumt heyet 
komisyonların hazırladıkları işler 

Uzerinde meıgut olmu§lardrr. 
öğleyin Türk matbuat heyeti 

Dün akşam üttri Sirkecide küçük bir çoculun fecf bir surttte ölmesilt 
neticelenen bir tramvay kazası ol mıışlllr. Saat 16,30 da vatman Ha
çanın idaresindeki Kurtılltq - .Be yazıt tramvay arabası Sirkeciden 
Sultanahmede dolm giderkc11 Şahin paşa oteli önünde b~denbirt önüne 
küçıik bir ku çocuğu çıkmış, vatman mesaj enin az olıışH yüzünden 

fren yapmasına ralmen kazaya nıa tıi olamamıştır. Tramvayın olt~ 
,,Jotf 

kalan zavall1 yavru da ağır smel te yaralanmış ve araba 11111 ~ki" 
f' halinde çıkarılıp hastaneye götürülürken ölmüştür. Yapılotı #~ 
katta çoculun Sirkecide oturan Sa balayın km Klara oldıığu 
mı§tır. ___,/' 

Taksim 
meydanı 

Nihayet helalardan 
kurtuluyor 

lstanbul belediyesiııi enelerden· 
beri birçok tenkidlere rağmen bir 
türlü ba~amadığı Taksim meyda· 
nmın tanzimi işine nihayet teşebbüs 
edilmiştir. Bu tanzim işi bir kül ha· 
!inde tutulmuştur ve başından bele
direnin on seneden fazla bir zaman· 
danberi bir türlü feda edemedi~i bu 
meydanın yüz karası umumt halA· 
lar ile §enlik günlerinde kullanılan 
sular idaresinin deposunun kaldınl 
ması meselesi gelmektedir. 

Belediyece meydanın tanzimi i· 
çin yaptırdığı keşifte 6000 liradan 
az bir paranın bu i~ kAfi geleceği· 
görülmU~tür. Halbuki ~imdiye ka· 
dar bunun yapılamamasına sebeb 
masraflı bir iş olınasından çekinil· 
mesiydi. 

Bu keşiften sonra, önümüzdeki 
pazartesi günü meydanın tanzimi 
i§i eksiltme ile ihale edilecektir. 

J.Uü'U'Mı ~ 
Valimiz Parti vazifes=nin 
Valilerden al nmas:nı is edi 

"Hükumetle Parti işlerinin ayrıl
ması valilerin gayri mesul olarak 
Parti işlerile daha yakından 
alakalanmalarını temin eder,, 

Ankaraya gitmiı olan Vali ve 
Belediye Reisi LQtfi Kırdar, An· 
karada Partiye taalJQk eden işler 
ve bilhassa yeni intihaba ait ha· 
zırlıklar üzerinde temaslarda bu • 
lunup Parti Genel merkezine in. 
hat verecektir. 

Yeni seçim dolayısile çok hara. 
ret kesbctmiı olan Parti faaliyeti 
valimizin zamanının büyük bir 
kısmını almaktadır. Bir görüıme 

esnasmda bu mevzua temas eden 
.Vali ve Belediye Reisi LQ~fl JUr. 
dar, demiştir ki: 

1
'- lstanbuLda hem öeleı:liye, 

hem viliyet ve hem de Parti itle. 
rile meşgul olmak bilhassa Hal • 
kevlerinin hareketli gençliği ile 
daha yakından temaa etmek için 

günün mahdut ıaatları kafi değil· 
dir. Bunun için Parti itlerinin va
lilerin uhdesinde kalıp kalmaması 

hakkında yapılan ankete ben ıah. 
sımı ve tstanbulu misal göstere _ 
rek Parti işlerile hU'k\imet itleri • 

ntn ayrılması lazımgeldiği ceva · 
bıru verdim. Ben ki bu i~te bu ka
dar heyecan duyuyor ve yine kafi 

zaman ve imkan bulamıyorum ... 
Kanaatimce hüknmetle Parti iş • 
!erinin .avrılması valileriı gayri 

•1 l :;ın k ,.. ., · ı s;;;, r... :w.. 1 
mes u o ara rartı ı§ enle dana 
yakındAA,.. alakAl.arnuj.J.arw.ı..ı ,t~ı;ııirı 
eder.,. 

Bu huıusta verilecek umumi 
kararın yeni seçimi müteakip itti. 
haz edilecı;ği ümit edilmektedir. 

Belediye, gerek umumi hail için 
gerekse su deposu için arka sokak· 
!arda yer bulmuştur. Bunlar da o
raya nakledilecektir. Bu suretle u· 
mumi halalar işine ehemmiyet veren 
belediye Taksimdeki umumt halAyı Paket postahanesinde Muafiyet ruhsatnamesi 

alacaklar da eksiltmemiş olacaktır. tadilat yapılacak 
Hazırlanan projeye göre Taksim I . . 

d · .... 1.1• 1 k güzel Paket postahanesının, eshabı me 
~Y anı yenı ~ıy e ço o· salihın daha kolaylıkla işlerini ta· 
,acaktır. k' edeb'lm l . . . b d'l11 ıp ı e en ıçın azı ta ı cıt ya· 

meçhul asker 
koymuıtur. 

pılaoktır. 
mezarına çelenk 

Hariciye Nazırının bir 
Makalesi 
Bükreş, 21 (A.A.) - Hariciyt. 

10.zırı Gaf~nko, "La Roumanie, 
.necmuasrnda yazdığı bir makale 
Je diyor ki: 

Beşinci yıldönümünü idrak e 
~en Balkan Antantı, cnu kuranla 
rın kendisine bağladıkları biltür. 
ümitleri tahakkuk ettirmi!tir. Bl 
Jevrede Avrupa sulhünün geçirdi 
11 müşkGlat Antantı daha ziyade 
ı:rçinlemiştir. 

Bugün bu umumi ıulh iletin ~ 

· yi. günde de kötü glinde de güve 
' ebileccğimizi biliyoruz. 

Nutuklar üzerinde 
Bilkreş, 21 (Hususi) - Gaze· 

t: ler Balkan Antantı toplantısınn: 

ehemmiyetini tebarüz ettiren bir 
;ok yazılar neşretmektedir. Bun· 
~ardan "Timpul,, gazetesindeki bir 
yazt:la Romen hariciye nazınnır: 

ve General Metaksasın nutukları 

tahlil olunarak şöyle denilmekte . 
;fü: 

Hastahane için tahsisat 
lstanbul üniversitesinin yeni in~ 

olunan göz, kadın ve doğum, kulak. 
:x>ğaz ve burun ve tedavi klinikleri· 
nin lAzımgelen iç malze~inin te
Jarikine başlanmıştır. Bu iş için 
10.000 liralık tahsisat verilmiştir. 

de bilhassa ısrar etmittir. Selanik 
muahedesiyle tesis olunan tan: 
müsavat bundan Balkan milletle • 
rinin arzu ettiği anlaşmaya milsai' 
bava yaratmı~tır. 

Balkan Antantı konseyinin toı 
lantı$lndan heyecan verici karar · 
lar beklenmemelidir. Balkanlar bt1 

gün bütün Avrupaya bir misal o
luycf': Avrupanın Balkanlaştınl • 
ması, vaktiyle meıum olan bal • 
kanlar bugün dünya siyasetin.de 
id:al teşkil etmektedir. 

Yugoslav Nazınoa nişan 
veril:!i 
Bükreg, 21 (A.A.) - Kral K· 

·ot Yugoslavya hariciye nazır 

~arkoviç'e Romanya yıldız nip· 
unın büyük haçını vermiştir. 

Ankara, 21 (A.A.) - İktisat ve· 
:aletinden: 

1055 sayılı teşviki sanayi kanu· 
nuna müzeyyel 2261 sayılı kanun 

mucibince tanzim edilmi~ olan faz· 
lai istihsal nizamnamesine tevfikan 
atideki hususat alakadarlara tebliğ 
:>lunur: 

Çeltik, kiremit ve tuğla sanayii 
ıle ikiden ziyade mekikli tezgahlar· 
1a imal edilen fantazi ipekli ku· 
maş, makarna ve şehri>·e, mensucat 
boyacılığı, kanaviçe ve çuval sana· 
yiinde yeniden vücuda getirilecek 
tesisat veyahut tevsilere 13·2-93r 
t::ırihinden itibaren altı ay müddet· 

:e vekaletçe tesis ve muafiyet ruh 
atnamesi verilecektir. 

-o--

Devlet ŞOrasmda 
Açık muavinhklere tayinler 
. Ankara, 21 (Husust) - Devlet 
Jfirasmda açık olan birinci sınıf 
muavinliklere ikinci sınıf mua. 
vinlerden Ziya Önen, Arif Hik
met Yamanoğlu, ikinci sınıf mu. 

avlnliklere UçUncU sınıf muavin. 
!erden Yusuf Vardar, Şükrü Gfü: 
ralıoğlu, Uc;UncU sınıf muavinlik. 
'ere birinci sınıf mül~irnlerderı 

Salih Aktan, Samim Bilge. birin. 
:i sınıf mül~imliklere de ikinc: 

Bulgaristana, yapılan teşriki mc 
:ıai daveti Balkan Antantının u -
:numi siyasetinin vasfıdır. Aynı zr 
:nanda, Selanik anlaşmasını imzr 
eden Metaksas da bu davet üzerin 

1j On t On Si M C a ~ı.nıf m~l~im!erden Akiye E~a· 
nıl, Naıme Ersanm terfian tayın. 

n ı n m u z n p D B ~ k ıert tensip oıunmuı:tur. 

Müşterek 
yetiştirme 

mektebi . tlt 
Müşterek esnaf cern!Y8

18 ri böyle bir prOJ81 
meşgul . . tttP 

Garsonlar mektebi f~~ilflil' 
"lgunlaştığı sırada maar~l ~Jl(ietl iJ'I 
~ünün talimatname proJesı ıl 
maddeyi çıkartmasile akaJlle~~ 
1adığını yazmıştık. suna ııı rtifıl 
uzun müddettenberi befbe!1~5 J>( 
yeti idare heyetile melde?. : det! ~ 
yeti arasındaki ihtil~f )~ reti et 
µalı bulunan berberler~~~ 
ra!'mdaki bu ihtilaf haııe:.ı.1 ..,.,J.-ti!' 
mektep tekrar faaliyete ,~ ıııet 

Esnaf cemiyetleri arasında f 
· t ' ·enler.~.~ tep ve kurs açmak ıs ı) 1)\1'" 

tur. Fakat ekser centlyetle~ıJ ,1 
ımkan bulamamaktadırlaf· uşte? 
dyeti nazarı dikkate ~lan ~·r fJ' 

..!Snaf cemiyetleri teşkıltltı 1 
• ~ 

el<tebl tJ 
terek esnaf yetiştirme ~ ıetl·il" 
rulması imldl.nl~ . üze:Jnde 6rııı0( yapmış ve bunu muvafık glJeSİ fJ 
tür. Ticaret odası esnaf şu y~ 
bu hususa müzahir olınu;ttf~ 111" 
bilgisi, hesap, tarih ve co~ra ~er el 
müşterek derslerden ınaad; &ı,f 
naflık ı;• ·"-~3inin ayrı arrı e eıcıebl 
Jini ihti~'a ~e:cek hi: esnafi:bıJlııP' 
ıçmak filen böylece ılerleıtl 
maktadır. \)110 

J<llfl ·ıı 
Valcia küçük sanatla!' t<Jaı1 iÇI 

proj'!sinden sanat toplulu buri~ 
çırak mektebi açmak ~e~jlc}-sst• 
\•ardır. Fakat bunun genıŞ. cd~ 
bir esnaf mektebinin tem;? ınıJllV 
faydayı temin edeıniYeceS' 
'•ak görülmektedir. 

-0---

lzmirde zelz9'9 5'~ 
lzmir, 21 (A.A.) - :ru bir >-el 

..aat 11 de şehrimizde ha 
:c-rs11ıtlsı olmuştur. 

--o-- ·ı? 
Çocuk kime aı 1• tahh ı 

iki ıci bir kan 
k ~· yapıJadca ,ekiı ıell~ı11ôİ 

Bursa - Bun an le t1 
• k bolar• .,JJ-

vcl Uludağda ay . urtil p•ı • 
iki kişi tarafından ~ır ~Jdlc•t lı' 
şılamıyan çocuğa aıt 
li bitmemi!tir. _1 4e bi 

ılı iSIP'tl tJ• 
İzmir.de baytar A ğıın t>Si • 

rinin yanında olan ç~~ fabri~.11 
h ·ı:nı.zı,,.C ıc;ıır 

ra mı, yoksa !e rı ıduğıJ ııt' 
tör Mehmede ıni ait 

0 
• J3'111 .r 

a·ı cektı. ,.dl> 
tahliliyle tesbit e. 1 

; taııbııl ~,c 
için de her iki aile. 

1

1 ti. 1 .. .ıt 
· 1 · ··nderılı:n t ı il' 

tıp ıg erıne go ra ikitı' ,e 
'lk tecrübeden . eon örillrı1Ut ~ 
kan tahliline ıuzuııı g i iJd ,ııe 
İstanbul Adli Tıp l§ter 

· tir tekrar davet etını§ • 

--o-- sU 
Hal' evleri muzik kur 

ReJiktaı Halke1Jinden: ıct1f.lıı11d; 
nıık ı1 4t 

Evimizde açılan '''ı rJ saat 1111 <ff 
cumartesi ve soh gilıı e ıııand0 ıııır 
itibaren keman, pl~anoje t>•şl~·~"'ıııc 
kltare dersleri ,·erıırne JJlll" ıl· 
tır. 1steklllerln her ,;ll~rınoları 
(telerek kal ıtlnrını yııP 
~dır. 
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Münakaşa 
~ \J1ıl' J\O 
~ kadeını PROLü, bizde bir n
' 
01ıııadı~ kurulmasına tnrartnr 
'lerı bir 1 sunline: "Mantıkları, 
1oıııa 111 °1ını:r:ın ndnml:ırın bir 
~ I> nı·· ·~ rtr ile! unokaşa etmesinden 
•ttııı· cınez., manasında bir 
ı• ış, (0 Mıo k 

tıııı' llıdi . · mu u ·ntın çıktığı 
• da ~aanıında. o_lmııdığı fciıı 

,. llıı ıöı • !~•Aı gıbı zikrediyo-
0lduAu" .. lnsan, nneak bir fi-

• ~ır,, d" kınıselerlc münakaşa 
illılıesı2 'Yen Ernest Rennn'ın 
~ ltij Çok hoşuna giderdi. 
~ı ııncı 
lıt il, llarıA ve on dokunzuncu 

bir ııı llıenıo ile idareyi pek 
tll lesırirnet diye göslereıı fikir-

1ttıı oı°dcn hiila sıyrılamadı-
~ ladan acak, heyetlerden Ye 

b llır :ok büyük lıizmcllcr 
~lld;un~kaşada, bilhassa 
lııı lıııı rnunakaşada, Jainın 

, Uıı ~nı unncağından, dı.ıinı:ı 
· lfa.ıbtı~be. çalııcafıından enıi· 
~ tbir ~l §imdiye kadar he· 

1 tıqı lcrnuııaknş:ıda kimsenin 
• ~. ar ' 

" iuru Şısındakinc de knlrnl 
ı h~'l'lerilınemiştir. Belki ilim, 
• "(i~len °de nıfinakoşanın, ihti

llııkıı 11• Ortadan kaldırıldığı 
Qr~da un, fen meseleleri ins:ı· 
~ ıı do~ 

llat . Rruya alakadar etmez. 
~oır:~bi, Politika gibi insan 
lı'11.~at an doAruya nli.ıkndar 

oııı.ı sanat gibi, politika gi
'<l n~ doğrudan dojlruya 

111ııa:n ışlcrde, fikirlerin çor-
'~ 1~kikntin değil, bilılkis 
~ , ~· hi!lfların doğduğu gö· 

k tdııce davalar Yardır ki 
ttiıı lıncdiklcri için nihayet 

ı 
1
1l kıtıdcn h:ıllcdilmiş, hiçbir 

\ ~ ıı1~1lıasına sebeb olunmn
b 'llııt ç l•et hakikatleri herke· 
'~I ıırvınıştır. 

ı.,.·tııın . 
:..:,11 • •ns:ın münaknşn eder· 

• 1 ~arde sanıirnl olıunaz; buna 
• il'· b" . • '\ •ıa a · ırı, karşımızdnkınc 

'lllıııı ~reı~ hürmet göstermek 
~ ~~ ... ddıal:ırı hakkındaki 
"ıt ""İlrn h h laı.ı, b" uzu, yani onları bl-

'~ı~~a ı~cr hud:ılalık snydı
Cı 1 "ıı ~alc 50Yliyeıneyiz; ikincisi 

tıı.ı 1 8nlcbe çalmak arzusu
çfn "dd" ~ ~ Li . • ı ıamız aleyhin-

~ ~llraı~ıın de lıntırnnızn gele· 
·~lbuıc~rı .kurcnlıımıımağn ço· 

'it Oı kendi kendimize dü
. Jıa~a :ı:aınnn bu mııhzurl:ırın 
~ bıçb~: hezeyan ııddetıiğimiı 

1'1. ır hh ~ 
~--tar urmct gostem1eksi· 
'ı.'deriz; knrşımmlakine 
d lı i 11~ Ernlcbe çalmak arzu· 
'tatla tın lı:ıtırınııza gelcbi· 
~ke~ı daha so{{uk ... kanlı 
'l'irıı. c .eder, onltırın dn his· 

ilıııu~ l\cndi kendimize dü
ıı cıııu Zaınıın fikrimizin z:ıah· 
~~kQ~değişlirdiJ;imiz olur; 

t lid:ırıı :ı. ederken bilakis o z:ı
llıUı...~ a ctnıeğc kalkar d:ılıa 

""SS b ' (a 1 olururz. 
t fıl l:ıta i 
l dıı~ .... llhar etmek lıakika-
Q 1' G" llfk ' 

de~İld· n~ındnn doğ::ıı. lln· 
~ııu d ır kıl •.. Her iddianın 
1 
t!eı:elc a, l'nnlışlığını cin is· 

~ııı rn~inbir delil bulunur. 
lldirıı· Unaknşn ctınckslziıı 
ı~ tı ı~c kalıp düşünmek i-
~ ak"k ' eı. 1 nlin icııpl:ırını a

'tt . Seri•· d ,. tır .., "•1 :ıha f:n dalı ne· 
•t.ıt • l k • 

Lir 
1 
c J,:ışınn çalışan n· 

ı;ı <!•' ş h:ış:ırdıkl:ırı clnima 
ııı 1.1cn ı • 
1 

dan d 1
1c~ eUeri ıı lıir iş ha· 

11t1ııdir ~~:ı rok gorülmiıştiir. 
, llnrı' 1 Amerikan derııok-

~ ~llıtoıı .. ~ıncnıodan zlvudc o · ı "ll Q ,, ' 
., 1 

1lr ~llın ncak murak:ılıe c-
~~ lld:ırn nn ~sknt cdcıniyece· 

ılı.. e htr h n itıbar etmesi çok 
~d arckettir. 
'llı?e ltıüıı:ı 
•tııı lleıki k~şııc.Ian vazgeçme!, 
l ~ 'ııı. hı:· J· aknt herhalde hen 
~t~lıran ~nııkaş:ınııı o ilılir:ıs
'~n :ı:c~k.ns:ına bir kat dııh:ı 

t~ lsı ındcn kcııdımi ınah· 
lıtıqd:ıkeiın~ın. Hunun h·indir 

11ıı1~ hııdi~~ ikn:ı edemi) eccği-
'\ llLıtıu. ıın lı:ıl<le ikide lılr 

'8İb" M ' 1 ınun:ıkıış:ıya giri-

:Nurullah ATAÇ 
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Halkevleri ve konfe::;ar 1 

~ no ~ '11 O:Jl&SCJ il'; if1Ptq;'!§J (f};j im 

H ALKL"' kültürü n bilgi aeviyclerini yükseltmek gaye&lııi 
güden hall<e,·Icrlmizde konfcranııılar \'Crilmesine karar 

yerlJmiştir. 

'Vnh·erslte, bu münasebetle bir program hazırlamı~ ,.e tasdik 
edilerek gelınl~Ur. Program ~u: 

1 
i 

1 

iş dairesinin bir tamimi iş 
yerlerini müşküle soktu 

"i'ilrklyede h:tlmai siyaset ,.e tatbikatı; illiyet prenslpl; fik
ri haklara dair bazı wnumi mülahazalar; liberall:mı n dedet~illk, 

hürriyet ve intibah clıliyetı, ga.yrikablll teda\'İ hastaların öldürül
mesine cO\'az var mı? Nebatlarda his ,.e hareket.,, 

Bu me\-zulan görünce, kendimizi yüksek entellektüelle.rdeıı 
mürekkep bir toplantının ruznam~l muYacehe11lnde &a.nınz. 

Gaye, halkın kültür \'8 bilgi l!iO,iyeı!lini )iikseltmektir. U&l. 
bukl tatbikatta yüksclmlıJ kültür ,.e bilgi se\iyeslne göre hazır. 
lık var. Programı hazırlamak ,·aziyctind8 bulunan Uni\'ersite 
memleketi bir ilniYersltelUer yurdu gibi telakki hatasına dilsmil!9 
bulunuyor. 

1 
i 
f : 
: . : 
: 

Biz bu müşkülatı önlemek için, istenen cetvelin 
nasıl tanzim olunacağını alakadarlara izah ediyoruz 
iş Jalrelerl. Jş yerlerine karşı daha pratik usullerle 

har~ket etmelidir. Şl1' Ayetlere sebep ol•,n 
karışıklıklardan korunmak IAzımdır 

Profesörler ,.e doçentler ,.., daha tam hükümle U.nh"enlte, 
halke' ferinin istediği bu konferanslardaki gaye \'e hedcfierf, lüks 
bir ilim :ı.lhniyetlyle telakki etml19 oluyor. llalke,·lerl idare heyet. i 

: lerl de, mu\"&CCbt!llnde bulundukları halkm kültür ,.o bilgi sed- • : yeelnln neyi lcab cttlrdlğlıulen ga.fil gibi görünüyorlar. • 

Bugüne kadar \'erilen n ,·erilmekte olan konferansla.rm ı· 
menul&n üzerinde blra.z durunca göreceğiz ki bütün bunlar, \'e 
fa.ydalı olmakta.o ziyade kMferanslar serlslnln ne olursa. olsun 
eda cdilmeslııden fazla pratik bir değer göstermezler. • 

Gerek halke,·lerinln konferanslardan maksudu ve gerekse İ 
konfera.n~ılarm mevzuu, Tllrk lnkıli.b ,.e ideolojisini, ilim dllll8 
değil, 'ülgariıe ederek halka ıWıdlrmek hedcflerfnl ~un&k ge
rektir. Halkın llıni konferanslardan ziyade, Türk lnkılab ,.8 te• 
kimülüno mu,·azl fikri lnkl~afmı temin edecek ~adlara, ikaz
lara, izahlara ihtiyacı nrdar. 

İlim dlll olmamak ,.e halkı bir ünh·ersltell ,.e hatta blr ıtse. 
ll gibi telakki etmlyerek orta n hatti. daha alt irfan sc\'lyesin.. 
dckilero tane tane a.nlahr gibi hareket cılerek, nıcsel& doçent 
Ya,·uz Akadan'm Konya halknlnd8 vereceği "IJberallzm ,.e dev
letçlllk, hürriyet n intlhab ehliyeti,, gibi menularda yurd saran 
§Ümul \'8 fayda daha çoktur. 

Türklyenln nüfusu on ecklz mllyondur \'e bunun on iki mil
yona ya.kını köylildür. Bir ıehlrll zlhnlyetlylo hareket hatuına 
düşmü, bulunmamak lazm1dır. Ergeç mekteblcrin nrccc~i ko· 
yn blr illin dJU değil, mekteb mefhumunclan teccrriid ederek, 
halkla mu,·acehe olmuş, daha fazla bilgiç ,.e okumuş bir memle
ket twlidı sdatlyle , . ., h&lk diliyle Türk ccmlyetlnln istcdlklcrlnl 
söylemek, bildirmek, öğretmek lizondır. 

1 
Halk bunu ister, bunu severek dinler \'O halk dilinde de, 

menuunda da, prenslplnde de halk~dık bekler. .. .. ··-····-···········--.. ······--··--···--·-··-.....__... ......... --
Ankara radyosuJ Kovboy oyunu 

Bu akşam Anıerika için f • 
neşriyat yapıyor acı ası 

Ankara, 22 - Bu akşam Anka- Ağır cezada görUlmiye 
ra radyosunda Amerika için kısa b I d 
dalga 31,70 üzerinden bir neıri • aş a 1 
yat yapılacaktır. Bundan bir müddet evvel Tak-

Neşriyat saat 20,5 da başlıya • simde kovboy oynarken arkadaşı 
caktır. llkönce Türk Amerikan Dimitriyi tabanca kurşunu ile öl. 
İstiklal marşı çalınacak ve spiker düren Jczcfin mahkemesine dün 
Amerika1ı Türkiyenin sesini din. ağır cezalda .devam edilmiştir. Suç 
!emeğe .davet edecektir. lu verdiği izahatta arkadaşile be -

Neşriyat arasında Lir orkestra raber Kamçılı adam filminde sey. 
k~nseri verilecek ve ayrıca da rettikleri bir sahneyi evde prova 
Nevyork sergisine iştirak etmek ettiklerini ve bu sırada elinde bu
üzeı-e Türkiyenin yaptığı hazırlı!< lunan babasının tabancasının ateş 
lar Amerikalılara bildirilecektir. alarak arkadaşının vurulduğunu 

Neşriyat saati Amerikada gün • söylemiştir. 

.düz 13,5 ğa tesal:iüf etmektedir. Şahit olarak dinlenen polis me. 
Birinci tecrübenin çok iyi netice murları vakanın kaza olduğu ka -
ler verdiği anlaşılmıştır. ilk ne~ - naatide bulunduklarını söylemiş • 
riyatı İsviçrenin Sals şehrind~ki lerdir. MU:iafaa şahitleri için muha 

Amerikan radyo korprasyon mü . keme başka güne kalmıştır. Di • 
messilliği nakletmişse de, doğru _ ğer taraftan Jozef de serbest bı • 

dan doğruya Amerikadan dinle • rakılmıştır. 
yenler de görülmüştür. Bunlar se· 
sin çok giize1 geldiğini bildirmiş· 
lerı:iir. 

sajın tari'.ıi t:.yir. ı::'lıc.cektir. 

- --
Ar•• 

---------

İş daire!{ 17 şubat 939 tarihini ı böylece 16-18 yaşmda olanlar ve 
taşıyan bir tamimle bütun iş yerle- 18 yaşından yukarı bulunanlar ayn 
rine bir cetvel göndererek 938 yılı ayn kaydedilecektir. 
zarfında çalışan işçilerin sayıları ve Mesela iş yerinde 17 kanunusanL 
aldıkları Ucretıeriyle buna alt diğer de 16 yaşmda 4 kadm, 3 erkek ça
bazı malfımatm tesbitini fstemlııtir. lrşıyor, 17 yaııında 3 kadın 2 erkek 
Cetvelin doldurulup gönderilmesi L çalışıyor. ıs yaşından da yukarı ça. 
çin 28 şubata kadar mUhlet veril- h3an yok. 
miştir. Cetvel, arkasındaki izahata Bu takdirde 16 yaşındaki (B) ha-
görc doldurulacaktır. nesinin kadın kısmına 4, erkek kıs. 

Fakat bu izahat çok muğlak ve mına 3 ve (c) hanesinin kadın kıs
biribirine girift halde bulunduğun. mma 3, erkek kısmına 2 yazılacak, 
dan birçok müesseseler iıı dairesi- (D) sUtununa da (yoktur) yazıla • 
ne müracaat ederek ayrıca izahat caktır. 

talebinde bulunmu3lardır. (E) ile gösterilen yekuna da bun-
Zaten tamimde de: "Bu izahat 

sırasında aniaşılmıyan noktalara 
raslandığı takdirde Sirkecide liman 
hanının UçUncil katında bulunan da
iremize müracaatla icab eden tafsL 
18.t alınabilir,, denildiğine göre biz
zat i~ dairesi de iş yerlerinin bu iza. 
hat Jle iktifa edemlyeceklerinl ka
bul elmlıJ bulunuyor. 

Bu husustaki noktainazanmızı 

sö)'1emeden önce bu cetvellerin na
sıl doldurulacaklannı daha sarih 
bir şekilde izah etmek isteriz. Bu 
suretle pek az mühlet verilen bu 
cetveller işinde alakadarlara yar • 
dnn etmiş olacağımıza kani bulunu
yoruz. 

Cetvelin beş hanesi vardır. Sol. 
dan birinci hane ayları göstermek
tedir. Her ayın yanında bir rakam 
görUIUyor. İş yerleri, mUstahdemle
ri hakkında verilecek maliimatı o 
ayın gösterilen gününU itibar ede. 
rek kaydedecektir. 

lann umumu cenıolunup konacak • 
tır. Şu hesaba göre ycküna (12) ya 
zılacak demektir. Üçüncü haneye 
işçilerin aylar sütununda işaret edi
len günlere ait yalnız o günkü ile. 
retleri tutarı konacaktır. Yalnız bu 
hanenin H. G. F. sütunları yUz ve 
ya yüzden fazla işçi çalııstıran 1a 
yerlerine aittir. Onlardan başkasını 
ala.kadar etmez. 

Kanunusaninin 17 inci günü iş ye
rinde 16 yaşında 100 kuruş ücretle 
30 erkek, ve 50 kuruş ücretle 20 
kadın çah§ıyor. 18 yaşından yukarı 

200 kuruş ücretle 50 erkek, 100 

kuruş ücretle 50 kadm çall§ıyor. 17 
yaşında. da işçi yok. O baldo F sU. 
tununun erkek kısmına (30), ka -

dm kısmına. (10) lira yazılacak (G) 
sütununda işçi olmadığı için yazıl. 
mıyacak (H) sütununun erkek kıs
mına (100), kadın kısmına (50) lira 
yazılacak demektir. Bunlar bir gün. 
ilik tutardır . 

Mesela (17 kanunusani) diye ya- Bu hanenin (1) işaretli yekun 
zılan sıraya 17 kanunusanide fiilen hıınesine ikinci hanenin (E) işaret-
va?.ife halinde bulunan kimler var. 
sa onlar yazılacaktır. Ve eğer bu 
günler tatile isabet ederse iş yerinin 
faaliyete gc~tiği gün ilave oluna -
caktır. Mesela 15 şubatta iş yeri ta. 
tildir. 16 şubatta iııe başlamıştır. 

(15 şubat) sırasındaki (15) i silecek 
ve yerine (16) yazacaktır. 

İkinci hane (işçi sayısı) kısmıdır. 

li yekununda bulunan işçilerin ver. 
gi ve saire gibi tevkifatı tenzil edil
meden gündelikleri yekunu yazıla • 
caktır. Yalnız vahidikıyasi bir Türk 

lirasıdır. 50 kuru~a kadar olan kü
surat hazfedilir ve bundan yukarı 

olanlar bir liraya iblfığ olunarak 
gösterilir. 

muhasebeci gibi kafa fşçllcrl konL 
caktır. 

Bundan sonra rn> işaretli l'iar bir 
sütun gelmektedir. 

Bu sütuna iş yerinin hafta tatili, 
bayram ve sal~ gibi bilmecburiye 
çalışmadığı gUnler tenzil olunarak 
(A) sütununda gösterilen ay zar -
fmda ne müddet çalışmış olduğu ya. 
zılacaktır. :Mesela iş yeri 17 kanu
nusanide çalışmağa başladı. Ayın 

nihayetine kadar 2 cumartesi öğle. 
den sonra kapandığı için bunlar bir 
gün olarak gösterilmek ilzere, 2 de 
pazar bulunduğuna nazaran 3 gün 
çalışmamış demektir. 16 gün de ça
lışmamıştı. 16 + 3 = 19 gün eder. 

Kanunusani 31 olduğuna göre 19 
tenzil edilince 12 kalır. Demek ki fa 
yeri o ay zarfında 12 gün çalI§mı§. 
tır. Bu haneye, o ayın hizasına ol
mak üzere yazılır. 

(L) slitununa 1938 senesi zarfın. 
da tahakkuk eden Ucrctler yokünu 
konur. Yalnız bu yekunlar senelik
tir ve i§çi veya. müstahdemlerin 
vergi ve saire tevkifatı tenzil edil. 
meden yapılmalıdır. Cetvelin altın
da da (M) ile gösterilen yekun ha.. 
nesi varclır: Hu raya da yukarclan a
ııağl her sütunun yekünlan sırayla 
yaztlacakt.ır. 

Cetvelin sağında iş yerinin adre. 
sini, ticaret sicillindeki unvanını ve 
iş verenin imzasını koymak için 
boş yer vardır. 

Bunlar da yapılıp imza edildikten 
sonra cetvel ikmal edi1ınİ3 olur. 

NOT: Görülüyor ki iş yerinin bu 
cetveli her müessesenin altından 

kalkamıyaeağı kadar muğlak, mu
dil ve izaha muhtaç mahiyettedir. 

Halbuki daha pratik ve daha ko. 
lny bir şekil bulmak ve müessese
leri mUşkül vaziyetle bırakmamak 

mümkündü. İş müesseselerini uzun 
milddet işgal mahiyetinde bulunan 
bu gibi taleb cetvellerinin milmkün 
olduğu kadar kolay, basit ve bilhns. 
sa süratle tanzimi kabil olmalıdır. 
Bu yüzden birçok şikayetler olmuş-Bu akşamki tl'rri:beden scnra 

Reisicumhı.r lsınet Inönü'nün A. 

Verilen maliı'nata göre ser:;i 
münaseb:t:yle Romanya ve Yuna. 
ni:-.tan K-~lları da Amc r:kalılara 

merika halkına irat c.ctctkleri me~ birer mesajda bulunmuşlardır. 

Aylara göre iş yerinde 12 ya.~mdan 
16 ya.~ma kadar nekadar kadın ve 
ya erkek işçi varsa yazılacak n 

Dördüncü hane (J) ile işaret o. 
lunmaktadır. Bu sütuna katib, mü
hendis, idare veya anbar memuru, t_u_r_. ------------

Beyin sat1eıhgr 

N ECİB l'azıl Kıs&kllrek, gazetemizde 
(Beyin satıcılığı) ba.,hğı altmda 

müessir bir fıkra yazmış. Sonunda diyor 

ki: ''Biz yazıcılar, Allah sermayeslle beyin 

satıcılığı yapan itibarsız esnaf, bugüne ka.. 
dar kendi beyinlerimizi satacağımıza ma

halle mahalle ge-.dp öküz beyni satuydık 

~imdi blra.z paramızla, bir parça. eereflmlz 
olurdu.,, 

Kma.kürek arkadafnnmn kısa görU~lü 
olmadığını biliriz, ama, bilmeyiz nuıl böy. 
le bir hataya dü,tU. 

A adında dahi necabet ta..,ıyan fazıl 

adamı 

Dllnya üzerinde iuan beyni yiyen 

yamyamların kalmadıiından nekada.r ga

filsin l Pek öküze gitme! Şimdi her yerde 
kuzu beyni m&kbuldUr. 

Kürekleri bırakıp kuzula.,, seyret iti
barla papell 1 

fZ1 ~ /} _ etmek gerektir. Haydi bunlan mazur gö-
JWS(J.e"° relim. Ya kısa hatlara l~liyenlere ne oldu! 

Tayyareyle kaçıyormuş 

S UAD Dcn·işe söyledik: 
- Ekrem Könlg ta.yyartylc k~ı. 

yomıu~, duydun mu! 
- Şu tayyare ne asil §f'ydir. Dedi. Ek

rem Könlg önce onu kaçırmıştı, altında ~im
di o da Köniği ~ınyor. 

*** 
Vapurlarm hastahgı 

E TRtlSK ,.e saire gibi ,·apurlardan 
gayri İzmit 'e hn&llslne lşliyen 

,·apurlann da t>liratlerlnl kaybettlil eöyı.e. 
nlyor. 

Yılın her meyslmlndc geceli gündüzlü, 
yorulmadan, dinlenmeden didinip ç&lıı>an 

bu emektar gemilerin atık denizlerin hır
çınlığına da göğüs germelerinl dikkat naza
rına alırsak nasıl batmadıklanna \'e limana 
doyamadan boğulup gitmedikleri.ne ııa,ret 

Bunlann süratlerl her yıl biraz daha au-
Ja azala. durdukları yerde dubıı.laşacalilar 
sanki. 

}'akat biz insanlar da çok lnsafsızız 

doğrusu l Bunca yıldır su üzerinde, rütubet 
içinde, kcndll<'rinl iskeleden bkelcye ,·ura 
,,ua şu nankfir ,.e insaf bilmez 1stanbullu_ 
lan sırtmda uflaya puflaya taliıyan, çah~an 
\.-&pureuklar ı;elikten değil yal Elbette a
yaklan tutmaz, artık koşamaz olur. Buna 
tıbbı bahridc: 

Vapur roma.tlzma.cıı, derler. 

Etrüsk gibi genç \'e terütazelerde, ba
badan intikal etme yoluyla görülebilir. 

Son zamanlarda ,·apurlarda görülen 
(sckte.l kalb) in sebebi de fazla. yorgunluk
tur. Kısa hatlara çahşanlann maazallah 
böyle bir faciaya uğramıı.malan için, sa),n 
halkımızın muhtacı muaYenet \"llpurlan 
hiç olmaz.oıa birer (simit) Je ziyaretleri mu
vafık olur. 

Sanat mektepleri 
müdürleri toplanıyor 

Sanat mektepleri müdürleri dün 
Sel!iuk Kız Sanat mektebinde bir 
toplantı yapmışlar ve Devlet Şii • 
rasına yapılacak teklifleri karar • 

laştırmı§brdır. 

Resmi Borsa kara 
borsacılarına 

harp açayor 
Resmi borsanın haricinde mua· 

mele yaparak kanuni hükümlere 
aykırı olduğu hal:Je .döviz alıp 

satan, harice Türk parası kaçıran 
ve muhtelif şekillerde döviz ka -
çakçılığı yapan kara W.s1.cıları 

hakkında sıkı bir tak~bata girişi. 

lecektir. Alakadi\rlar bu husus• 
sıkı tedbirler almışlardır. 
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Hariciye eki imiz reşte 

ayni yor 
Madam Afina 

davası 

u akşam 
Rom:ınyn kralı Karol, <lün gece sarayda veri
len senfonik konserden sonra hariciye naztrları
JU yanına alarak kadehini: "Antantın ebedi ol-
1ııası,, temennisile kaldırdı. 

Saraçoğlu Belgraddan Selanike, 

Randevuculuktan ve fuhşa te5vik
ten suçlu (Madam) Atlna.nm mu.. 
hakemesinc bu sabah devam edil· 
miştir. Celse snat 1'2 )·e kadar de
vam ctm.iD ve birçok vahiUer dinlen 
miştir. Bunlar arasında 18 yaşında 
Nermin ile 16 yn.5lıı.rmda Helen :ı

dında bir Rus km da vardır. 

Selanikten Atinaya geçecek, 
şehrimize denizyoluyla dönecektir 

Bül:reş, (Hususi) - Dün gece Vekili.miı: Şükrü Saracoğlu bu 

Celse nihayctlencceği sırada su~
Iunun avukatları tekrar tabliye ta. 
lobinde bulunm~lnrdır. Mo.hkcmc 
bu tnle'bi müzakere ctm~ ve reddet
miştir. 

Şimdiye kadar 49 §ahid dinlen. 
mL,Ur, daha da 30 kadar şahid din
lenecektir. Muhakeme bu sebebden 
başkn gUnc knlmI!Jtlr. 

Kr!!.l sarayında verilen senfonik gece hususi trenle Belgrada ha • 
reket edecektir. 0:-ada bir gün 
kaldrktan sonra Selaniğe geçecek 
ve Selaniktc kendisini bekliyecek 
olan General Metaksasla birlikte 

kom:eden sonra ilavetlilcre büfe
iden şampanya ikram edilirken, 

Kral Karol Hariciye V ckilimizle 
':Yunan ve Yugoslav hariciye na -

;z:ırlarını yanma alını§ ve kadehi -

ni: ''Memleketlerimizin saadetine 

:ve antantımızın ebedi olmasına,, 

8Özlctile kaldırmıştır. 

Balkan konseyi toplantılarının 
~ugün bitmesi üzerine Hariciye 

Atinayı ziyaret edecektir. Harici
ye Vekilimizin Atinada üç gün 
kadar kalmaları muhtemeldir. Tür 
kiycye deniz yoluyla hareket e • 
decektir. 

(Balkan Antantı tcplıınlmna 

nit haberler ikinci sayfamn:cadır.) 

Beynelmilel bir 
yankesici yakalandı 

kamaras nda milli Avam 
müdafaa 

Türkiyenin en maruf yankesicile· 
rinden beynelmilel şöhret sahibi 
Jımirli Ali Rıza zabıta tarafından 
rakalarunı~tır. Ali Rmı bilhassa 
Avrupa şehirlerinde bir çok vaka· 
ları ile şöhret kazanmıştır. Bütün 
A\'rupa zabıtası kendi ini aramak· 
tadır. Ali Rıza ~·ankcsicilikte o ka
dar mahirdir ki, şimdiye kadar bel
ki binlerce kişiyi çarpmı~ fakat bun
ların hiçbirisinde cüımü meyıut 
halinde yakalanmamıştır. Ceketle· konuşma arı 

cadeleye mecbur kalncaktır. Buna ri, yelekleri kestiği \e en iç cepler· 
binann Ingiltercnin Avrupa kıt'a _ deki saat ve paralan çaldığı hald\! 
c;mda harbcdebilccek bir orduya ma- onun -kurbanları çarpıldıklarını an· 
lfk olup olınıyacnğı malfım olmalı- cak iş işten geçtikten sonra anlaya· 

Londra, 22 (A.A.) -
Çemberlaynin nutkunu 
müteakip müteaddit ha
tip söz almış ve nihayet 
Avam kamarası, muha· 
lefetin tadil takririni 127 
reye karşı 310 reyle red
dettikten sonra hükUıne
te milli müdafaa için fev
kaladeden 800 milyon 
İngiliz liralık istikraz ak 
delmesine dair salahiyet 
ve&cn takriri fevkalade 
usul ile kabul etmiştir. 
kc:s, muhaliflerin ayağa 
Jı:alkmnsını söylemiş ve 
&ncak beş kişi kalkmış-

dı bilmişletdir. r.,, 
Nazırlaıın mUdnfaa siste.minin va. Avnıpada bulunan Ali Rızanın 

ziyeti hakkmdnki nikbin beyanatla- son günlerde şehrimize geldiğini öğ
n hatibi tatmin etmekten uzaktır. renen .zabıta sıkr surette takibata 
Libcnıl mebus uı:numt harb esnasın. girişmiş ve Ali Rızayı tamran eski 
da 30 Atman denizaltısının şimdiki sivil memurlar nihayet onu Beyoğ· 
İn{!iliz tlcnret filosunun tonilatosu- tunda yakalamı~1ardır. 

na muadil ticaret gemisi bat1rmağa H 1 k 
muvaffak olduğunu hnhrlntmış, Ro- a içte İ gemi 
ma - Bcrlin _Tokyo mllsellcsinin i- ispanyOI CUmhUrİyBlÇİleri· 
se halen 270 denizaltı gemisi mcv_ 
cut olduğunu s6ylemiştir. ne mi yoltsa 

Muhafazakar mobtınlnr~all. Booth Frankoya mı a'.t 
by, gençler için bir .senchk mecburi • . 

t.nı:. d • 'hd d 1ft • • 1 Bunoaı\ bır lıu~uk f:Clle evvel 
u."n evresı ı asını erp19 cunışı • t • 1 

· k di f'' . F •- Çana :ka eöe Oır .denız 'JCazası ol • 
zıra en ıKrıncc rnnsanm ..... m • . . 
b. ı il' k • t 'k" i 1 mus 'w'C Mogallenas ısımlı 10,000 
ır ng ız n.. crı c~rı ı mesa s • 

mevcut olmadan 'Majino hattını ilfı- tonluk Cumhuriyet idaresine ait 
tu·.. nihayc muhafaza eclcmlyeceğini bil- bir İspanyol vapuru bir İtalyan 
Çemberlaynın nutku dirmi~tir. şileb~ne çarparak batırmı§tı. Bu 

l...ondrn, 21 (A. A.) _Milli müda- Yine mulıafazakıtrJnrdan Ad:ıms, ha!li:;enin şehrimizde görülme~c 
:fo:ı mfü:n :crclcrinl nUdnci günUnU Fransanın emniyeti lngiltcrcnin ba§lan::ı.n mahkemesinde de Mo -
b~~ .. n nv:ım knmarn.snıda Çember- emniyeti demek olduğunu bir kere gallen::>s vapuruna da haciz kon -
layn büyük bir nutukla açmıştır. daha söylemiş ve Almanyıının nazi j m~ş ve ?e~i Halice alınarak de • 

lo~liz başvekili bu nutkunda ln- olduğu milddclr"' İngiltere için bir mırlenmıştı. 
giltcrcnin suJlıU kendi emniyetini tehlike teşkil cttiJinl l::ayd , ~ • • Batan Capopino vapurunun a • 
muhafazn için milleUer cemiyetin_ tir. :entesi de isp~myol vnpurundan 
den bn~ko. vamala.ra gUvenmesi ıa. Silahlanma masrafı ve 1 35 bin Ingiliz lirası tazminat isti -

zrmg<'lcliğini ve milletler cemiyeti- muhalif gazeteler yordu. 
nin ycnid"n müessir bir sulh amili L d 21 (A A) M 1.• Devam etmekte olan mahkeme. on ra, . . - n ı}C 
haline g<ılmesl icin 'bu mUcsscscnin, nnzmnın dün nvam kamnrasrnda si- nindünkü celsesinde dikkate de -
sulhiln cebren idame ettirileceği ı·hı af1 "-kk d .. ğer bir h~.ii:::e olmuş Mc-gellenas . • . . a anma masr an uu rn n soy. 
iDtrinden vnzgeçmcsl lazımgeldıgını 1 .ı:~r tk h 1 f t l 1 rl vapurunu müdafaa eden avukat • _ • • , c"""b'ı nu u mu a e e so.zc e e 
soylemıştır. J bile alk~lnmaktndır. larla beraber avukat Abdütrah • 

Çemberlayn mUdafo.a hususund~ "Taymis" gnzctcsi, am.hlanma man Minik mahkemede yer aldı-
almıın tedbirlerin pek ynkmdn kat'ı fl b . . • • gwr görülmüştür. masra arının u sene ıçına.-: azamı 
emercsinl vereceği kanaatini izhar derecc}·c yükseleceği miitalrnsmda- Avukat Habibin celse açılır a • 

ettikten sonra muaunın sllrutlnnınn d çd:na.z derhal vekaletnamesini ıb· 
ır. 

masraflannn bir nihayet vermek L · raz etmi~ ve demiştir ki: 
çln, bir silahsızlanma konferansının !mm ''Ben Mogellenos vtpurunun 

filli muvaffnkiyetini temin edecek A l K A z A R şirketi olan Transatlantik mües -
derecede itimadın hcnUz teessüs et- sesesi tarafından angaje edildim. 
mcmiş olmnsma rağmen, gayret e- Eskiden cumhuriyetçilerle bera -
dilmesı znruretınc işaret eyıemış ve Si neması ber bulunan bu şirket erkanı ~im· 
dem~ür ki: di Frankonun i.daresin1Jeki top • 

.. _ Bana öyle geliyor ki, eğer Bu g Ün raklarda bir içtima yapmışlar ve 
bizzat biz itlmad gösterir \'C başka. vapurun yeni hükumete· ait oldu-
1 l .n i u · ha.kkmd Matinelerden itibaren rmm ecrwuz n ye erı a ğunu kararla~tırarak davayı mü -
fiÖylcnenlcre kendimizi kaptırmaz - e·· .. k G 1 dafaa İiin de beni tutmu§lardır. 
sak, hiç fena etmeyiz.,, uyu a a Onun için mahl:emede hazır bu 

Çcmberlayn siyasi muarızlarını lunan eski idare avukatlarının ar. 
ha b k "-k 1 v ·ı · ih Müsameresi şerefine mevsimin r unun çı ıgt 1 e ıtt' am etme. tık buradaki mevcudiyetlerine lü -
mckle beraber, onlarca tenr.iç cdi • en güzel filmi zum yoktur.,. 
len siya.setin bir hnrbe göttlrebile
ceğini, hnlbuki kendi yerinde olsa
lar onlardan hiçbirinin, hiçbir mem 
le'ketc knl'§r tahaffuz! bir harb aç. 
mryııcakları kanaatinde bulunmuş
tur. 

"Naıi Almanyası, lngiltere 
için bir tehlikedir!,, 
Londra, 21 (A. A.) - Avam ka.. 

mnrosmda liberal Hugh Scclcr, be
yıu: kitııpta A vrupn ktt'asmda har· 
~_rek bir ordu tcşl.-ilinden niçin 
bahsedilmediğini ormuş ve demiş
tir ld: 

Cani 
Doktor 1 

Başrollerde: 

Bu vaziyet mahkemede hararet 
li münakaşalara sebep olmuş ve 
reis İsmail Hakkı bu hususta lıir 
karar verme'k üzere mahkemeyi 
başka güne bır:ıkmrştır. 

ZAYl 
~33 _ 934 ders yılı Nişc.nta§ı Ic:ık 

lisesinden aldığım t.o.ııdiknamo;i za
yi ettim. Yenisini almak isUyorum. 

255 lsmall Hakkı 

"- Harp zanıa.nnıda Almanların 
60 :Fr:ı.nsn: fırlul.sm:ı kar§ı 120 fır. 
k.a ko) abilecckleri bildirmyor. Bun
dan b~ka, Fransa iki hudutta mü. 

JOHN BARRYMORE 
LYNNE O\'ERMAN 

CHARLES RlCKFORD 

Paramunt şirketinin 3 bü)•ük 
artisti \'U Fransızca sözlü müt· 
hi~ esrarengiz macera filmi. 

ZA Yl - Kastamonu askerlik 
fUbcsinden aldığım askerlik tezke· 
remi zayi ettim. Yeni ini .ılacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Doyabttdm Zincirliktı)'U mahal· 
lesinden E1,ıir o~ıtllrmnılmı Omcr 
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Cumhurreisi 
Teşekkür ediyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Ri;-ase· • 
ticumhur katibi umumiliğin • 
den: 

.- 22SUBAT-l~ 

r8 p sök üO~. 
-=-d''(tv· 

Suvat vapurunun da sürati U1 
8 

ç 

sürati arthrmak için geminin kıçı~ 

~ 
Halkevlerlnin vıldönümü k bıJ 

münasebeti le vurd~n her tara t safra konuyor; ne çare i ' 
fmdan temiz duygu ve temen· 
nileri ha\i telgraflar alan Reisi· Sefer de b U r n U h B Va' a 01 yO r : 
cumhur lsmet Inönü teşekkür· dildi 
ıerinin ve halkcvi mensuplarına EtrUskU yapan kumpanya protesto ~ rıff 
ıyi başarılar hakkındaki temcn- Elrüsk vapurunu tetkik ede.1 ko- meycu•tur. Herhangi bır lı~:ıl 
nilerinin ibltı.ğma Anadolu a· misyon geminin sipariş mlıkavelesi- ınada vapurun saçları der 

1 jamını memur etmiflcrdir. ne uygun olarak inşa edilmediğini mMtedir. ·tı<fe 
•••••••+v•Y•••,,..,.............. görmü;tür. Vapur 60 muhtelii nok- Hemen vapurların hCpS~uıurP 
Vekiller Heye fi talardan siparış mukavelesine uy· çok mahzuriu noktalar çi>_ 

gun değildir. sı Almanyad:ı \•apurI.lflil d ~ 
Dün öğleden sonra Vapurlar hakkındaki itiraz miid- malkar bir surette in? c 

toplandı deti olan 6 ay bu ayın 18 inde bit· meydana koymnktadır. t 
Ankara, 22 _ Vekiller Heyeti tiğinden Denizbank Beyoğlu ikinci Almanyaya beye 

dün öğleden sonra Başvekalet bi- noterliği ,·asıta..ilc J{.rup müessese· gönderilecek ıt: 
nasında Ba§vekil Relik Saydamm sinin şelırimizdcld mümcssıli olan Haber aldığımıza gört ·ı:d 
reisliğinde toplanmış ve geç vak. "Orak ticaret ve sanayi evi,,ne bir vekületi halen Alnıanyada \k 
te kaı:.lar müzakerelerde bulun • protesto çekmi5tir. 1'\Iiımcssil de !inde bulunan vapurları ~e 1-! 

protestoyu Almanyaya göndermiş· mek üzere Alman)-ara bı! 
mı:ştur. 

Yeni lngiliz sefiri 
Bu sabah şehrimize geldi 

lngiltcre.nln ycrü Ankara sefiri 
Huguesen refik lyle birlikte bu 
sabah ekspresle §t>hrlrnlze gelmiştir. 
Sefir Sirkeci garında eski elçi Sir 

. D . t' t -d·· 1 -ğü dek' ,11P tır. cnız ıcare mu ur u n ı gönderecektir. He}·et çı: 
tetkik komisyonu şimdi T~ak, Sus mahzurlu tarafları ıne)'Cl~~~t 
ve Marakas vapurlanna aıt rapor cak ve bunlar üzerinde ta 
lanm hazırlamaktadır. Komisyon tıracaktır. s1I 
bu hafta içinde işlerini tamamen Denizbankın kadro ~ 
bitimıiş olacaktır. o·~ t- ftan bafıkanıfl_t• ,ger <l ra , . (1l1t!' 

Suvat vapurunun süratı ve bütçelerini tasdik ettı ~ 
düştü Ankarada bulunan ~e.:11~fSI' 

Persi Loren ve sefaret er1<nnı ta- z )11 P ...t Diğer taraftan Haydarpa~a • Ka· mum müdilrü Yusuf . 1 d~"e"" 
rafından ktırf,ılanmqıtır. ı e w dıköy hattında çalı~mak üzere A - haf ta sonunda şehrinUZ sdiJ:ırtı 

manyada inııa edilen Suvat vapuru· Bankanın kadroları ta ·J1(1e 
mın da sürati düşmGstür. Yapılan mi~. yalnız bütçeler üıerı ı~ 
tetkiklerden Sonra vapur pervane· tetkikler daha yapıln111~1 V 
sinin mühim miktarda su sathım görülmli~tür. ., dile' 

Ankara, 22 - Hüktımetçc satın yakın bulunduğu anla5ılmış ve bu- Bazı şubeler la~e ·ıt 
alınan Tramvay ve Tünel §irket • nun üzerine vapur Kasnnpa~a ha- Gelen haberlere göre?~ ı 

'rra m'voy TUnel 
Elek r i k işler 1 
blrleştlr!lece k 

terinin elektrik rdıırcsile birleşti- vuzlarına alınmıştır. bazı c;ubclerinin ıağ\·edıle 
rilecekleri anlaşılmakta.dır. Beş Dünden itibaren vapurun kıç ta· kuk ~tm!!ktcdir. l rııı' 
sene sonra Nafıa Vekaleti idare . rafına biiyilli, beton kalıplar kon- Meclisi idare .aıa 11 

resinde bulunan bütün müessese - maktadır. 370 kadar olan bu beton •
1 

.. tler ......, 
1 b 1 d• d d'l kt' · . 11". d verı en ucre ,3rw er c e ıyeye evre ı ece ır. safraların pervaneyı mat up erecc- . . ·dare aııı· ( 
.~,Üt h "1 b İ r k O za de suya batıracağı tahmin edilmek- . Ban~>a mech:ı 1 

tler de io0.1.; 
9 tedir. Bövlelikle vapurun c:as süra· rılmckte olan ucre ıan J'.P'~ 

Ik~ askeri tren çarpıştı tini de cldc e<lecegi sanılırken sa(- tir. Eskiden 300 .~ır~t~ zoO ıır1 
Saınt Jean de Luz: 21 (A.A.) 1 .... ,, b f d b dare azalarının ucr 1. i i, - 1spanyada Snrragossa vilayc-, ra ar yuzunu~n u se er . e . umu- rak tesbit edilmiş rnec ıc -,., 

Liııde arı·.,11 hat.tında "ok ıvahim mın Jıaya;ra kalkması netıce;,ılc kar- . . b d 5011rtt 1 ı. .. .. 11 ıskrıne de un an y 
bir tren kazası olmuştur. lki as· 5ıla~mıştır. • ,erilmesi kararla5mıştır· jıJ 
keri tren çarpışml§tır. Ankaz al- Sus tamırde y f z· ôııişteıı 
tından şimdiyckadar yüzden faz· Diğer taraftan Sus v:ı.puru da 1:.. usu ıya , 
la ölü çıknnlmıştır. tinycde tamirdedir. Yapurun perya· almıyor Ultı jlt; 

ne kanaUarmdan biri iğrilrnistir. Denizbank ?1~arn:j){ cdeJl 1 
ı\1 J S 1 r Ve 1 r a n Kanatlar tel•cr teker sökülüp takıla- binası hadisesını tetk. ~i 

Kıral Faruk Radyoda cak cinsinden olmadı~ı için bütün ,.e maliye müfet.ti~lcr0~r;tetl ~ 
bir nutuk söyle?i pervane ate~e sokulacak ve iğrilik müdür Yusuf Zıy~ ~~\J g 

Kahire, 21 (A.A.) - h.1rnl Fn- düze~Wece.1<tir, bu arada vnpumn malfunat almak ıuzllJll. dı";ııı 
ruk radyoda söylcdigi bir nutuk- iskelc;ere ,·ana~ırken hafif çarpıs· ler ve bunun üzerine 1'~ ıı 
ta ~ilh~c;a Mısır il.e lrnn arasın- m:ı.larla çbkcn borda sa~ları d:ı dU· vct ctmi~lerdir. yusuf··ı ı~ gc er. ı 
dakı munnsebctlcı1z1 snglamlı - 1 ın • di y " d beri banJc!l)'. ıı:ıtı 
gından bnlısctmiş ve genc:l'gi ze, 'nı ~ \ . • 1 

: gu~ . en . t dilderi ıı:ı 
"müttehid Ye bir büyük Mısır" Bu saç ço.m1esı Trak, Sus mufettı:;-ler:c ıs e 
kurmağa davet eylemiştir. ve ::'\larakas vapurlarının \içi.inde dt' ıncktcdir. 

Yt>ı!'~hı~~:.~e Majino hattırıd8 

Şam, 21 (A.A.) - Suriye Re- 1 dJ 
isicümhurunun istifıısı üzerine m a n ev· ra la r baş 81'eıe..r 
nasyonlist partisi reislerinden J' 

Mazhar Raslanc pasa yeni Suri- le il'~ 
L d (H ) · ·b· ·· te-:ı ,.. ye kabinesini kunnağı kabul et- on ra, 22 ususi nı gı ı, mus · hdit ~ 1r 

mi.ştir. - Röyter ajansı bildiri- nin en fazla te d~~ i" 
K ft r d t na 118 r yor: da bul unanlar~ıı. ilci ı11 

toola11 d ı Majino hattında bu- keri kuvvetler!~ir. 
Vatikan, 21 <A.A.) - Kardi· o-ün büyük bir manevra li takviye etıuıf <' 

nnller kongresi bu sabah toplr.n- 1.Yb apılacak ve bu, Fransa- dıı bll 
mışt.lr. Toplantıya 30 u ltn.lyıı.n, • • Amerika Guarıı ? 
22 si ecnebi olmak üzere 5'..? kar- 1 nın hudutta şımdıye l<:a· .. .. l acıık 11l

1 
.,,,, ' 

· ı · · k · i JI< ' d "' b"' ·· k ussu cur A) d <lina ıştira etmışt r.. ongre ar yapb gı en uyu ma· . . 2,, (A· · 1: 

Konklav'un 1 m~~ toplanma . 1 nevro. olacaktır. \ a_~ıngton ... }z ııs,·3 ~1, 
sına ltı:ı.rar vermıştir. .. 1 ,_ 1 mrssıllcr meclısı pa Jl

1 

Eu munasebetle huc Uı.· 1 üssülharckesi inşası ~ocr.1 
8fUJfi f )'f tf P r ta ci bütün },öy}er tahliye 1 olan kanunun xnü~~;e!ı :,.-

Ankara, 22 - Nafın Yelcaleti edilmiştir. Manevrada 1 mi~tir. Bu ü~:>illh3 ca}\tır· 
Yapı işleri Umum Miidür:ü Ka - l } h" 1" ro~ dolara mal ("l}S fl1iı?r 
zım tefti§ heyeti reıslib-ine, Dev- tayyare er e ze ır 1 gaz ta ·ap11an flrt-t 
!et Havayollan l'mum Müdiirü ve yangın bombalan atı- ı:':au U~abmü~aka~at:ırrt ııd 
muavini Arif Nafıa müfdtişliği- lacaktır. ~1 e_ t

1
• BiUıassa Gll1~3 ~-

D l t D · il u · F \•ennı~ ır. -Ocllv .«" 
ne, C\' e emrryo an m :;~vır Diğer taraftan ransa b' ü -ıtıareke' ııı•ıY 
nvukaUarıııd:ın Ra3id Çclebioğlu f ' d S 1 da . ır ıssu. d3 yap1\afl r C ~ 
da Nafıa. hukuk müşavirlföinc l son altı ay zar ın a, o- mesı hakkın . 1rııuştt1 'cı ıı 
tayin edildiler. ~ mali. Tunus ve Hindiçi- ler pek harorc~~ b\l ad: :ı t. 

rirctçilerden J· ı tirJl1Cfll11 
11 

Grtpf, nezlel1 f, ha~, diş, ve ron1atlzma 
ağrıhırını derhal lleçiren en iyi ilaçhr 

Kaşe 6. altıl.k kutu 30 kuruştur 
• • • ~""• '" ', ·: • J '• f '. •' r • ... '( ,. \- 'C ' ı f , ,-, .. A ' 

1 
•. da ge • \ ı 

hare ce vucu. . Jeft'llŞı • f\ r 
intaç edeceğmı sö·~d rsa ıçı tfu 

·11· ""'ll 3 tU' ıı· 
se bunun mı 1 , •• ··dafa:ı 
olduğu beyanile ıııu 
muştur. ((' . co .. t1 

" 5 jlJC~ dif"I 
fngmzler ·ıe ııı .. 
%ırhlısını den~ _ 131~1 ': 

Londra, 21 (/t..A· utd3' 
1 

-ıtd' • 
!Pden "onra Nevci15 ~ 1

.. 11 

kraliçcu de hazır ol.dll. c;eoııe 
.1. "5 ınr.1 

bin tonilatoh~ . ·~tir· 
tıc:ı denize indırilnU:. 
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seyahah • •• sozu son •• 
· 1iflLL(cdi1@f'ir~f!L~~F-f:ilj®iım 

Frank onun ~ t <§} o v c§.1 fil 
il . 

ı~telKDerrö 
j1ansanın müttefi <İ olan Lehislanla Müstakil bir 

Yeniden, 
teslim 

Cumhuriyetçilerin 
olma'aPm istiyor !ÇER DE: 

• Otobüs işletmesini üzerine alan 
beletliyeye şimdiye kadar yirmi fir
ma müracaat ederek otobüs satmak 
teklif etmiştir. Müracaatlar tetkik 
olunmaktadır. 

~lyayı karşı karşıya koyuyor Arap -
devleti 

Filistin 
teşkilini 

istiyor 

gazetesi, Frankoyu, Bir ltalyan 
ispanyada kalan ~ 111 lılova, 21 (A. A.) - Gazetelerin gece nüshalarında çıkan 

toııt ~ Olduğu anlaşılan bir makale, ltalya hariciye nazın 
~i're . Yanonun yapacağı bildirilen ziyaretini sellmlamakta ve 
Old~ tizı Polonya efkarı umumiyesine ttalyaya karşı beslemekte 
~ ill 1ıuntxni dostluk hislerini izhar etmek fırsatını bah3edece-

• tama mile 
Cumhuriyetçileri 

ezmeğe davet ediyor! 1 • llkmektep muallimleri için ter 
tip edilen meselki konferanslann 
üçüncüsü bugün Galatasaray lise
sinde, üniversite konferans salO" 
nunda ve Kadıköy 12 inci mektepte 
verilecektir • 

Q \'e eylemektedir. 
~ 0~teler, ltalyayla, yeniden doğmuş ve teceddUde kavuş
~tıı-ıa Polonya arasındaki münasebetlerin mes'ut tekfımUlünU 
tıııdaıı bnakta ve bu tekAmUllln 1916 senesinde İtalyan mebW!lla
~ l.lontreııoie'nln mllstakil ve mUttehid bir Polonya vUcuda 
~. e&lııi taleb eden takriri ile başlaıpıg olduğunu yazmak-

\'a.llo 
~ va, 21 (A. A.) - Kont Çiyanonun yakında yapacağı 

~ llıUnasebetile Leh ajansı İtalyan - Leh mllnasebetleri 
"ı!4 bir nota neeretemktedir. Mezkur ajans diyor kl: 
~ lı • İtalyan mUnMcbetlerindekl ahengin Akdeniz bölgesi 
' da İtalyan efkdn umumiyesl tarafından yapılan bazı Uı. 
~ l.e~ilnden· bozulmıyacağmı Umid ediyoruz. Gerçi bu mm
' lıistana uzaktır ve menfaatlerini doğrudan doğruya all
~~ ~tınetnektedir, Fakat İtalyan matbuab tarafmdan ileri su_ 
~teıcıer Fransanm mUttefikl olan Lehlstanla İtalyayı karşı 
ııı~1 koYUyor. Bu vaziyet dahilinde Lelılatanm mevzubahı 
~. ~re bir an evvel bir tarzı hal bulunmıı.sı arzusu pek tabi
~ lılstan, hiçbir halde kuvvete m Uracaate lllzum kalmıya
~ ~ l>ek ziyade inanmaktadır. "-.-;,,_,_ _____________ __ 
J
)o~~ 

1 

~aPon bOmbardımanı 
~n1 g .. ~~~g·un lngiliz mıntakasında 

'b· lngılızın ölllmUne sebep o!du 
ifilt~re hAdlseyl o.ddetle protesto 

edecek; hastahanelt'r c.;ıo 
~arı yer alı 'ur ile doıdu 

Londra, 21 (A.A.) - Filistin kon 
feransı bu hafta kat1 safhasına gire
cektir. 

Bugün öğleden sonra yeni bir İn
giliz • Arap toplantısı yapılarak baş 
hca Arap teklifleri bir kere daha 
gözden geçirilmiştir. Mısır başma· 
beyincisi Ali Mahir pa~ Mısır he· 
yeti namına, müstakil bir Arap • 
Filistin devletinin teşkilinden bah· 
sederek, beynelmilel vaziyet vahim 
leştiği takdirde böyle bir devletin 
stratejik bakımından büyük Britan· 
ya için haiz olacağı ehemmiyeti bil· 
hassa kaydetmiş ve Arap heyeti re· 
isinin bu devletin bir ittifak muahe· 
desile İngiltereye bağlı olacağını 
ve yahudi ekalliyeti hukukunun ko· 
runacağını daha evvel kaydeyledi· 
ğini hatırlatmıştır. 

Mısır hüktımeti tayyare 
fabrikatörlerile konuşmalar 
yapıyor 

Kahire: 21 (A.A.) - Birçok Po
lonyalı tayyare fabrikatörleri, Mı
sır hükumetinin daveti üzerine har
biye nezaretiyle müzakerelerde bu· 
lunınak üzere buraya gelmişlerdir. 

Bundan bir müddet evvel İngiliz 
firmaları da .l\1ısırda bilyük bir tay 
yare fabrikası kurmak için teklif· 
Jerde bulunmu~ardı. 

Londra, 22 (A.A.) - Iyi ha • 
ber alan bir menbadan bildiriDJi • 
ğine göre Franko hükumeti Pa • 
ris ve Londraya bir beyannam• 
göndermiıtir. Bu beyannamede 
cumhuriyetçilerin kayıtsız ve ıart 
ıız olarak teslim olmaları lüzumu 
yeniden bildirilmekte ve mütare. 
ke yapılması kabul edilmektedir. 
Bundan maada Frankist İspanya.. 
nın istiklaline zarar verecek bir 
ecnebi nufuzcr.a tahammül edil • 
miyeceği de zikreldilmektedir. 

Bu beyannameye Frankonun 
ıon sözü nazarile bakılmaktadır. 

Öğrenildiğine 18re, gelecek 
haftanın ilk günlerinde Çember • 
layn Avam Kamarasında yeniden 
beyanatta bulunarak tngilterenin 
Burgos hükumetini tanıdığını bil
direcektir. 

Mukavemette 
ederlerse 

ısrar 

Londra, 22 (A.A.) - General 
Franko tarafından Londra ve Pa. 

t loıı~~ng, 21 (A.A.) - tngi. I Diğer taraftan 40 Japon tayya.. 
~ ~); ~r~ civarında bulunan resi Lançau ıehrini bombardıman M t' • b• h 
.;ıf4da Ctının 9 Japon tayyaresi I etmittir, Çin tayyareleri müdafaa Ü ıı iŞ 1 r ava 

riıe gönderilen beyannamede "Ca. 
nilerin., tecziyesi lüzumunda israr 
olunduğu tasrih edilmekte, bunun 
la beraber adil ve rahim olan, ol
masını bilen Frankiıt İspanyanın 
ıövalye.lik ananeler~ ba~ı bulun 
duğunun da zikredildiii ilave o • 
lunmaktadır. Beyannamede, cum · 
huriyetçi liderler mecnunane ve 
caniyane hareketlerine devam e. 
derek mukavemette ısrar ettikleri 
ta~:iirde bunlar hakkında merha-

~~il~ tı bu sabah bombardıman teşebbüsünde bulunduklarından 
~ ~ dır ki, bir çok bombalar çok tiddetli bir hava muharebesi 

~ ~ ~:ra_kl:rına . düşm~ş~~r. olmuştur. . 
'tr baı1 d~ı hır 1n~~liz .. polısı ıle Bir Japon tebliğinde 36 Çın 
~~ kınıseler olmuştUr. tayyaresinin .düşürü}-Jüfü bildiri! 
\~t\ıt. l) adedi 11 e baliğ ol - mektedir. 

çarpışması 

12 Tayyare sisli bir havada 
birbirlerine girdiler 

7 Tayyare duştu 

metli davranmanın adalet pren -
ıiplerine uynuyacağı tasrih edil • 
mektedir. 

'llıt. aha birçok .da yaralı . . 

öğrenildiğine göre İngiltere hü 
kGmeti, Fransız ve İngilizlerin 

Burgoı nezdinde aarfettikleri gay 
rotin neticelerini Madride bildir· 

~~ Tokyoda Başvekıl Baron Hıra· ölenler yar 
'it ltöyıc , .. , numa ile hariciye nazın Arita ve mit ve cumhuriyetçilere, Burgos 
~ Çclt ,.. tinde olenlerın sayısı h b' !t ki d" arlA 'd 21 hilk<lmetinin tanınmasını geciktir. 
>~ "tltdı Ş .. • 

1 
ar ıye nazırı aga un p ... Pensacola. _ Flon a - 1 • • 

\ lıa;,p or. um koyii tama - mentoda, Çindeki bir ç.~k tedhiı (A.A.) - Sisli bir havada uçuş mıyecek olan. ~ır muk~vemetten 
~~~hıar ~tn~t~r. Ar~l.a7nda hareketlerine dair beyanatta bu - talimleri yapmakta olan ceman j v_az geç~e~erını ehemmıyetle tav. 
~. lialltk a ~~nan ın erce 1 lunduklan ırrada Çinde asayişin 112 tayyareden mlirekkeb filolar sıye etmıştır. 
~. ~~c~~ga ıltıca etmekte - muhafazası için vlicude getirilmiı arasında şiddetli bir çarpışma Berar, Burgosa dönüyor 

11 yaralılarla dolmuı 1 be 1 .1 1 • t• 1 ta ı olmuştur •40 o an yne mı c ım ıyaz ı mm • • Salnt _ Jean • de - Luz, 22 (A. 
':

11
tltonr l' .. 

1 
k' k 1 kaların Japon aleyhtarı merkezle- Tayyarelerden yedisi düşmüş A.) _ Berard, yarm Burgosa döne. 

~~ iıtd· va ısı 1 c. mev 1 u- re döndüğünü söylemişlerdir ve tür. Pilotlardan biri ölmüş, biri cektir. Mumaileyh, Burgoa bUk(ime
bj~l>or ha ısc mahallıne giderek ıayet diğer devletler bu tethiıçili· kaybolmuş, birkaçı da paraşütle tinin hukukan tanınması meııelesi-

lt J~tr •·r zırlanıışlardır. 1 ğ'ı menetmek arzusunda ve kud ı ha.yatıannı kurtarma.ğa. muvaf-
' - ~ aftan bild. ·ıd•w• ·· • ne dair general Jordana lle aon bir 

tilı~ ~ ta ~rı . ıgıne go. retinde değillerse Japonyanın mu- fak olmuştur. • milllkat yapacaktır. 
~ı .. top Yyarelcrı bizzat In - . . w • 1 ~ ~: !Qi..:.'.lclannda bir yolcu tre· k~blıl t:.Jbırler alacagını ı ave et • Barselonda geçit resmi 
" ~ "ot1y·· mış er.uır G b h ~· t 1rı .. 0 z ateıi altına almıı. . arip ir lrSIZ Barselona, 22 (A. A.) - Evvelki 

lııdt guız askeri karargahı ü· • ,. giln buraya gelm.İf olan general 
~~liıll~ı:nuııar.dır. Tel;zıp e ıyorlar 
~ tö llıilhafili hidiseyi pek Tokyo, 22 (A.A.) - Almanya, 
~ tUtc;ı:nc~cdir. ı ıtalya ve Japonya arasıma bir as.. 
\ l'a~)' c hUkumeti, tngiltere • keri ittifak aktedildiğine dair Fran 
~ttlc ~ ıcfiri Sir Craigieyi sız kaynaklannda Çıkan haberlerin 
,b~tdı tin liongk:>ng arazisini baıtan aıağı uydurma olduğu ha-

le 1:tl lt>arı etmelerini protesto riciye nezaretinden bildirilmekte. 

~eylemiştir. I dir. 

Dilsiz mi ? Deli mi ? Frankonun şerefine 90 bin askerin 
iştirakiyle tertib edilmiş olan mu

Anti ka bir hançer satarken azzam geçid resminde hazır bulun-
antikacımn 1750 lirasını malt llzere Barselona ahalisinder. 

a~ırmıJ 500 bin kişi toplanmııtır. 
General Franko, Jordana, bl~ok 

Tophanede, Boğazkesen caddesin- nazırlar ve generaller ve kordlplo 
de antikacı Ahdinin dUkkAnmda ga- maUk bu geçit reemlni bir balkon. 
rib bir hırsızlık olmU§ ve elindeki dan seyretmişlerdir. 
antika bir hançeri satmak maksadi. 
le dükkana giren bir zat Abdinin MadrHde kanııklıklar mı 
hançeri tetkik etmeğc daldığı bir çıkmıf ? 
sırada çekmecedeki 1750 lirayı çal- Parls, 22 - Jour gazetesinin Ba-
mı§tır. Zabıta yaptığı tahkikatta hır yonne'dan öğrendiğine göre Madrid
swn Ekrem isminde biri olduğunu de kanh karışıkhklar çıkmı§tır. Hal 
anlıyarak kendi!!lni yakalamış ve 1 km bir kısmı nasyonaliııtlere inti
Beyoğlu adliyesine göndermi§tir. Fa j zaren nUmayi.şler yapmışlar, fakat 
kat suçlu Beyoğlu sulh ceza mah _ asker kuvvetleri bu hareketi bastır. 
keme& tarafından ııorguya çekildL ı ntt§hr. NUmaylşçi~erden ~lrço~ -:,:a· 
ğl sırada biltUn sualleri cevabsız bı- ı rah vardır. 200 kışi tevkü edılmı~
rakmıv ve sanki bir §Cyl duymuyor- tir. 
muı gibi sce çıkarmamıntır. Yalnız 1 Franko kabine~inde 
Ekrcmln arada sırada başını bir !a. değişiklikler mi ? 
ğa bir sola çevirdiği gl5rUlmtl§tUr. Roma, 21 (A. A.) - Gazeteler, 

Mahkeme kendiainl tevkif etmek- Franko kabinesinde yapılması muh
le beraber, 1Uçluyu mUp.hede altm- temel değl§iklikler h&kkmdald ha -
da tutulmak Uzere adli tıb da.irttd.. berlerle bilhama metgul olmakta. 
ne göndermiştir. dlrl&rı 

Fransız hllkftmetne temua memur, 

• Bakkal ve berber cemiyetleri 
dün senelik toplantılarını yapmır 
!ardır. Bakkallar cemiyeti yeni ida· 
re heyeti seçilmiş, berberler cemi• 
yeti idare heyetinin raporunu ve fa• 
aliyetini tasvip etmi§lerdir. 

• Trakya umumi mfifettlPili, bü• 
tün mıntakanın mahsulAt ve ma· 
mulatı \'e coğrafi vaziyetini göste
rir bir Jilüze hazırlamaya karar Ver' 

miş ve aJAkadar mütehassıslardan 
alınan maltlmata göre çalı§maya 

başlanmıştır. 

• Mil!noda açılacak olan beynel 
milel sergiye hükQmetimi.ı de iftira• 
ke karar vermiştir. Sergi 12 nisan
dan 27 nisana kadar devam edecek· 

Fransız iyin lzbı Berard'm bir tir. 
karl.ka.tUrU • Kartalda yapılacak olan mendi· 

Mcsııagero gazetesinin Burgostan 
öğrendiğine gl>re general Franko 
ba§vekileti Suner'e tevdi edecek -
tir. Hariciye nazırı general Jorda
na ile ziraat nazın Cuesta devlet 
naZTrı olarak kabinede alıkonulacak 
lar ve yerlerine bir diplomat ve bir 
ziraatçi getirilecektir. Harbiye nazı
n general Davila ordu umuınt mU. 
rettlşl olacak ve yerine ya general 
Aranha yahud general Maecıardo ta
yin olunacaktır, Roma siyast maha
filine göre, bu değişiklikler bazı 

Fransız ve lngiliz mahafilince ter
vlc olunan kraliyet rejiminin iadesi 
hakkındaki noktainazarların reddL 
ni tazammun eder. 

Roma, 21 (A. A.) - "Giornale 
d'ltalia" gazetesi, Frankoyu İspan
yada kalan cumhuriyetçllerl tama
mlyle ezmeğe davet ediyor ve di
yor kl: 

reğin inşaatına bu hafta içinde bar 
!anacak. On bin liraya mal olac:at 
olan bu mendirek balık ihracat ve 
nakliyatında faydalı neticeler vere
cektir. 

•Taksim· Gümüşsuyu caddeli· 
nin asfalt döşenmesine bu hafta 
başlanacaktır. 

• Bir yangın esnasında boıWıımt 
olan itfaiye deniz motörünün tami· 
rine başlanmış ve belediye bu iti• 
çin 18 bin lira ayırmıştır. 

• Belediye memurlarına 28 liraya 
elbiseler yapmak üzere btlediye ko
operatifi tarafından bir terzihane 
açılmasına karar verilmiştir • 

• Belediyenin yeni sene bütçesi 
muhasebe müdürlüğü tarafından 
hazırlanmıştır. Yeni bütçenin vari
dat kısmında geçerı qeneye nazaran 
fazlalık vardır. ,. 

• Bursada Necanoey kr,ı enstf. 
tüsünün inşaatı bitmiş ve mektel) 
merasimle açılmıştır. 

• Almanyaya yapılacak ~ 
ihracatı hakkında yann Türkofiste
ki bir toplantıda proje hazırlana• 

caktır. 
• Türk tütün limitet ~irket\ tn1P 

dürü Naci Turaç istifa etmi, "Wl· 
ğa girl.5iyor. Frankonun muarızları. ne tüccardan Saffet tayin edltmir 
m silah kuvvetile ezmesi lazımdır. t' 

r . . l i ır. 

''Fransız delegesi Berar Burgos. 
da kabul edilmiyecek tekliflerde bu
lundu. Fransa, cumhuriyetçilerin 
muhtemel muka.vemctleri Uzerine 
11pekU1Cısoyn yaparak Franko hüku
metini tannnak hususunda pnzarlı-

Franko bu suretle za ennın 15 yas 1 • Si orta tarifeleri İktisat vekl· 
dd .. dl ahal brrakmasma g 

tere 11 ere m leti tarafından tetkik edilmektedir. 
-nA.ni olacaktır... t'.lınacak neticeye göre tarifelerde 

Belç;kada yeni 
kabine 

tadilat yapılacak veya ufak bir ta· 
diHltla bırakılacaktır. 
DIŞ 1RDA: 

• Alevi topraklarının valisi istifa 
ettiğinden Fransız fevkal!de komi· 
serliği bir emirname neşrederek 

Brüksel 21 (A.A.) - Pirlot, kato· oradaki idareyi vekfileten komiserli· 
ı iki erle sosyalistlerden başka azası ği n ele aldığını bildinni§tir • 
hulunmıyan kabinesini teşkil e.~iş- ı • Öğrenildiğine göre Siam hükQ· 
tir. Sosyalistlerden Sudan. harıcıye, meti sahil müdafaa teşkilatı vücu· 
parlamentoya mensup olmıyan da getirilmesi için Isveçli kayma· 
Gutt, maliye nazın olmuşlardır. Mil kam Oehngreni üç sene müddetle 
li müdafaa nazırlığına parlament~- angaje etmiştir • 
ya mensup olmıyan general Denıs • Brezilya hariciye nazın Aranha 
getirilmiştir. Dahiliye nez:ıreti, sos· 1 Amerika hüktlmetile Brezilya mü· 
yalistlerden Ecklerse tevdı olunmuş dafaası programını veya Amerika 
tur. tayyareleri mübayaasını müzakere 

Tun usta ltalyan 
casusları 

ettiği hakkındaki haberleri yalanla· 
malda beraber, iki memleketin as· 
keri ve pahri makamları arasında 
sıkı bir teşriki mesainin ve malQmat 
teatisinin teminine çalışıldığını bil• 

A A ) T .b . dirmiştir. 
Roma, 22 ( . . - rı una ga 1 • B ·1 •. 1 . d 1 ·ı b' · · T t .... d'"i .. _ azı aı evı ış en o ayısı c ır 

zetesının unus an ogren ıg ne go ka .. d ber. p •st bul 
. ecr ç gun en ı arı e unan 

re 19 ltalvan casuslukla ıtham ı· b ek·ı Si 1 dk vsk. · v · ·k· 1 aşv ı < a o ının ar)OV8)'& 
!erek Fransızlar tarafından te.,: ı 1 .. d .. ~; tel rd b'ld' ., __ ,..._ . . on Ut;u gaze e e ı ınuı~ı.c--
edilmıştır. d' 

ır. 

Bu gazete Tunusta böylelik1e İ · • Bir ecnebt devlete cas\tJluk yap 
talya aleyhinde bir hava yaratılmak mak suçu ile diln bir çok ki§! Ci-
istendiğini >:aZJYOr. butide tevkil olunmU§tur. 



S'OlfAT-

Harlu Cin 
öldüren 

' yu 
Başvekilin riyasetinde 

1
t 

Beden Terbiyesi YüksCP 

neymiş? istişare Heyeti topland!~ 
Başvekil dedi ki: - Benim en büyük derdim 12 - 17 yaş arası? 
gençliğin neşvünemasında muzır olan sporlarla meşgul olmaları jdı ·rP''t 

Film şirketleri gözünde yıldız ne bir ·kadın, 
ne de bir insandır : sadece sermayedir 

Ankara, 21 (A.A.) - Yeni iç- Celseyi Ba§vekil açmış ve be. rektör tarafından verilen 
1 

tima devresine başlamış olan Baş den terbiyesi kanununun tatbi • dinlenmiştir. ede!l b~ 
vekalet beden terbiyesi genel dL kine dair hazırlanan nizamname- Bir saat kadar devanı ııdO 
rektörlüğü merkez istişare heye. Din ana hatları üzerinde genel dl. ( Deı:amı ~ 
ti, bu sabah saat dokuz buçukta • 1' 
Türk Hava Kurumu merkezi sa. D .. k a 
!onunda Baş\'ekil doktor Refik un y '.:) ay 

' 

Saydamın reisliğinde toplanmış • ~ 
tır. 

İçtimada, genel direktör gene
ral Cemil Tanerle merkez istişare 
heyetinin tabii ve müntehap aza. 
st. federasyonlar ve daire reisle. 
ri bulunmuşlardır. 

Ankara muhteliti 
Islan bula 

ızelecek mi 'l 
Ankara muhtelitinin gelecek 

hafta 1stanbula gelt'rck 1stıınbul 

muhtelitiyle maç yapması ihtimali 
vardır. Bu husul:ı iki bölge arasın
da muhabere yapılmaktadır, 

--o-

Suvarilerimiz 
23 martta 

• • 

şampıyonası 
Almanlar eri iyi derece aldıl~~. 

d (• 
puvanla, 2 - Eirger Run J:{:ııss~'' Zakopanede yapılmakta olan ka -

yak dilnya şampiyonasında atlama 
müsabakalarının neticeleri şunlar • 
dır: 

1 - Jozcf Brodl (Almanya) 224 .7 

veç) 224.2 pm·anla, 3 -
1 

4,,; 
ard (Norveç) 223.1 puvıın 81' Y 

,'lln ıı, 
Erikson (lsveç) 222.2 pu cıdtı 

(Devamı~ 

Soldan itibaren Röne Ador, Lihi Le Citı T!arlll .\ vr upa turnesine , 
çıkıyorlar 

çe<:uk yapmağı, tayyareye, ata 
binmeği meneden mukaveleler 

Holivttta giden bir Fransız si. pek çoktur. Sonra şirketler yıl
nema muharriri cradan gazetesine dızları resmen yalan söylemeğe ic
bir çok mektuplar göndermiştir. bar ederler. Hiç bir yıldız doğdu

Bet Davis ile görüşmesini anlatan ğu yeri, yaşını, anasının babasının 
mektubunu geçen gün sütunları- kim olduğunu doğruca söyleye· 
mızda hülasa etmiştik. Bugün de mez. Mensup olduğu şirketin rek
ayni muharririn dikkate değer lam mütehassısı bu hususta hangi 
başka bir mektubunu kısaltarak a- yalanı uydurmuşsa onu söyleme~e 
lıyoruz: mecburdur • 

"Holivutta bir sahne vazu ile Sonra yıldız olmak, ı::laima yo_ 
konuşyorum. Holivutı:la ne konu rulmak, bir çok defa tehlikelere 
§Ulur? Tabii yıldızlardan ve yaşa. maruz kalmak demektir. Yıldızla
yışlarmdan bahsediyoruz. rı lbekliyen akibet ekseriya pek 

- Yıldız olmak güzel bir şey fecidir. 

doğrusu, dedi.. Her halde yorucu Le Lila çok ycrnlmaktan ileri 
bir iş olmasa gerek. gelen bir sinir buhranı neticesinde 

- Davulun sesi uzaktan h~-ş öldü. Jilber ile beraber film çevi
gelir .. Mesleğe dışarıdan bakanlar ren küçük Fransız kızı Rene A
sizin gibi düşünürler. Fakat bil- dor gene yorgunluk yüzünden bir 
hassa büyük bir yıldız olmak, acı- sanatoryomda gözlerini kapadı . 
nacak derece.de yorulmak demek. Bu kızcağız mesleğe girerken sa_ 
tir • pasağlamdı .. Fakat onu yıpratmak 

O kadar şaşırmıştı ki niçin bile için iki sene kafi geldi.. O kadar 
aeyemedim. O sözüne devam edi- çok yoruluyordu ki "Nefesinize 
Y.Ordu: hakim olunuz., filminin bir sah-

- Evet, biliyorum .• Avrupada nesini çevirirken sahne üzerinde 
yıldız olmağı çok rahat bir iş sanı- dört defa ağzından kan gelerek ba
yorlar •• Böyle sanmakta pek te 
haksız değiller .• Yıldızların senede 
bir iki film çevirip pek çok para 
kazandıkları muhakkaktır. Sonra 
iyi giyiniyorlar, süsleniyorlar, du
rup dinlenmeden fotcğraf çektiri
yorlar •• Rahat divanlar üzerine 
uzanıp yakışıklı bir clclikanlının 
kolları arasında aşk sahneleri oy· 
nuyorlar. Ne güzel, ne tatlı iş! .. 

Sesi birdenbire ağırlaştı: 

- Şunu muhakkak bilmelisiniz, 
azizim Hiç bir meslekte insana bo~ 
yere para vermezler. Bir yıldız ne 
kadar kazanıyorsa o nisbette fialı

şıyor, demektir. Bir şirket bir yıl
dıza büyük para vererek mukave
le imzaladı mı, onu .durup dinlen
meden çalıştırır. Artık şirket na
zarın.da bu yıldız ne bir kar:Iındır, 
ne de bir insan .. Sadece sermaye
dir • 

Şirketle bir mukavele imzala· 
yan yıldız evvela şahsiyetini kay. 
bo:i:r. O, saçlarını şirketin istediği 
renge boyamağa, yüzüne direk
törün istediği mfınayı vermeğe 

mecburdur. Aksini yaparsa der
hal mukavelede yazılı tazminatı 

öder. Zavallı yıldızın ikinci kay
bettiği şey de hürriyetidir. Muka
velelerdeki bir çok şartları her 
halde işitmişsinizdir.. Şirketlerin 

işe aldıkları yıldızlara evlenmeği, 

yıldı. Fakat her ayılışın::ia rejisör, 
o günkü masraf yanmasın diye 
kızcağızı tekrar oyuna icbar edi· 
yordu. 

Con Kravford, Karol Lombar, 
Klodet Kolber en çok yorulan yıl. 
dızların başında gelir • 

Ccn Kravford senede tahmin 
ettiğinizden bir kaç misli fazla 
film çevirir. Bunlar arasında kü
çükleri de var.:iır, büyükleri de .... 
Bunların yar!sından fazlası Av
rupaya gelmez .. Bunun için siz 
Holivudda bir yıldızın senede kaç 
film çevirdiğini doğru olarak tah

min edemezsiniz. Con Kravford 
mukavelesine göre her gün saba_ 
hın yedisinden akşa:nır. onuna ka
dar stüdyoda bulunmağa mecbur
dur. Bu müddet içeriı:ir.de yalnız 

bir buçuk saat öğle yemeği ve biı 
saat ikinrli tatili var<lır. 

Fakat bu tatiller sırasında c!a 
şirketin emrine tabiiir. Mesela hı.: 
sırada şirket bir gazc;eci ile gö
rüşmesini emreder ve ~·ılc1ızın eli. 
ne gazetecinin soracağı sualleri 
ve l:en.:lisin:n verect.f!.i cevtıpl:ırı 

havi bir liste sıkıştııır. Yıldız bir 
sandoviç yerken, yahut bir .doma
tes çorbası içerken, tr.uharriri ka
bul etmeğe mecburdur. Uç scne
denberi Con KrovCcr'ın Amerika_ 
le ve ecnebi dokuz yüzeen fazla 

gazete muharririylc ı;ödiştüğün:: 

ve bütün bunlara şirkt:tin emretti
ği şeyleri söylediğini size anlatır. 
sam artık bu yıldızın rahat yaşa
dığına her halde inat·n~azsınız. 

Esasen Con Krc.vford yorul. 
mak bilmez. Grand Otel filmi~:le 
topuğu çatladığı hal.Ue çatlak to· 
pukla üç gün dansetmi~tir. 

Klodet Kolberin tatil yapmadan 
çalıştığı yıllar az değildir Son 
filmini çevirmeğe ';>:ış:aml':dan a
pandisitten ameliyat C'imuştu. 

Her seyahatte yUzUmiızü gUldU
rcn muvnffakıyetlerle dönen Ye 
geçen yıl da Musolini kupasını ka
znnmağa mU\·affnk olan süvari e. 
kipimiz, albay Saimin rcis!iffinde I 
Avrupa turnesine çıkacaktır. 

Süvarilerimiz Rom:ı, Ni.s, BrUk. 
sel, Londrada yaııılacak bcynelmi -
lel müsabakalara iııtirnk edecekler
dir. 

--<>-

Askeri liseler beden 
terbiyesi muallimlerı 

Ankaraya gittiler 

- Aman yarabbi, bu kı7reyi bize 
diye almıştım. Halbuki... 

Lik maçlarından 
Klüpler kaçar para 

aldılar 
Geçen pazar gUnü sona eren bu 

seneki futbol lik maçlarının umu-

Buna rağmen rol ıc.:lıı pist üze
rinde binlerce sivrismek uçuşan 

bir bataklığın kenarmC:a sa<.tlerc.: 
bekledi, çok soğuk su ile duş yap. 
tı, ve sonra da sinüjıte (burun ilti· 
habı) yakalandı. 'Fa:rn~ h: hasta
lık dahi ona istirahat ( tmeğe h;ı'< 
kazandırma·lt. Şirket hir tarafta'l 
Kolberi -ı:ıııştırdı, cHğ~ı taraftan 
onu Amerikanın en iyi doktorla
rına tedavi l ttirdi. 

Kaarol Lombar oir otomobil ka. 
zası geçirmi~ti .. Az ~alsın yaralı 
nıp ölecektir. Tabii sini:-!ni ber· 
bat oldu. l!.rtesi gün t tiidyoya git· 
rre_k iste-::ıec·:. Fakat rcjisc-r maze. 
ıct:r:.i ka".Jul etme,.:nce, ucrhal işe 
başlama'c mccbtdyetirdc kaldı. 

Ayın 23, 24 ve 26 inci günleri ya- mi hasılatı kırk dört bin lira tut
pılacak istişare heyeti içtimaların- muştur. Bu para evvelce karar ve
da kendilerinin bazı mnlfımatlanna rilmiş olduğu gibi klüpler arasında 
müracaat edilmek üzere Kuleli as_ şampiyonlukta kazandıkları derece
keri lisesi spor muallimi Hüsnmed. lcrc göre _ taksim edilmiştir. !kinci 
din ile Maltepe askeri lisesi mualli- kümenin A' ve B grupları birinciliği
mi Zeki ve ylizbaşı Ncf'i A.nkaraya ni kazanan Kasımpaşa ve Anado-
davct edilmi§lcrdir. luhisar klübleri elli beşer lira, ayni 

-o-- kümenin ikincileri de kırkar lira al

Barbafı:ı. ~ta·".vik, çevireceği bir 
fi!mde alevler ic',cr" r.:rırte bir huğ
~ : y tarla; . dan geçmek mecburi· 
yt tinde idi Y ınmas•r. diye baca~ · 

larına bazı kimyevi terkipler sür_ 
m:ş1erdi. F.akat buna rağmen kol
ları ve bacakları yandı. Yı:;Jız his
settiği acıya rağmen koşmakta de
vam etti. Çünkü yarıda bıraksa 

ertesi günü ayni sahneyi tekrar 
oynayacaktı. 

Tamşvar 
Romen takımı şehrimize 

gelecek ve bu pazar sabahı 

ŞiŞii ile bir tek 
maç yapacak 

nomanyanın kuvvetli futbol ta -
kımlanndan Tam§var klübU bu pa_ 
zar sabahı şehrim.ize gelecek, o gUn 
saat 11 de gayrifcderelerdcn Şişli 

ile bir müsabaka yapacaktır. 

Bir turne yapmakta olan Roman
yalı futbolcular ayni gUnUn ak§amı 
şehrimizden hııreket edecekleri için 
memleketimizde yalnız bir oyun oy
namak mecburiyetindedirler. 

Virjinya Brüs, Kongo filmini 
çevirirken sırtına eski püskü elb:
seler giyip çamurlar ve sular içe· 
risinde uğraştı. Altı gün sonra 
film henüz bitmemişti .. Pazar isti- yatma~:ı mecbur olacak kadar :ı:a. 
rahatine kavuşacağı sevinciyle ilflamıştır. 
Virjinya stüdyodan çıkarken evde Daha söyleyecek bir çok şeyle· 
bir banyo yapmayı dü§ünüyordu. rim var .. Fakat sizi bıktmrım diye 
Fakat bu sırad:ı. rejisör yanına gel. k ::rkuyorum. Maamafih, mensup 
di. Ve: olduğu ~irk:tin h:r rekl5.m turne· 

- Sakın evde yüzünüzü ve saç si sırasında gün;lüzleri seyahat CL· 

larmızı temizi emeğe kalkmayın ı ' meğe, geceleri teır.siller vermeğe 
de5i. ve yahut müs:ımere~erde ve resmi 

- Çünkü pazartesi günü filme kabullerde bulunmağa mecbur tu . 
.!e\•am etmek üzere bu halde bu- tulan Cin Harlu'nun fazla çalış

lunmanız lazım .. Tabii, başı ikinci mak yüzün.den ölüp gittiğini söy· 
defa yapmak imkansız. Sonra film lemeden geçemiyeceğim . 
biribirine benzemez iki şahıs tara- Görüyorsunuz ya ,yıldızlar da 
fırdan temsil edilmiş git.i olur. 1 öteki insanlardan daha mes'ud de· 

Jorj Blondel demir gHıi sıhhati ğillerdir. Onların yaşayışı kla im. 
ne rağmen bugün bir hastahaneye renmeğe değmez.,, 

mı§lardır. 

Birinci küme takımlarının aldık
ları hisseler şunlardır: Beşiktaş 
704, Fenerbahçe 660, Galatasaray 
616, Yefa 572, Beykoz 308, Süley
mnniye 264, Hilal 242, Topknpı 

220, 1stnnbulspor 198, Güneş . 176 
lira. 

--o--

Bir lngil iz 
ta"ımı ızelecek 

Macaristan futbol federasyonu 
reisi Dr. Fedor spor teşkilntmuza 
yaptığı bir teklüte, mayıs içinde 
MacaristaJda yapılacak bUyük fut_ 
bol turnuvası için angaje edilecek 
İngiliz taknnmrn, haziranda biri ls
tnnbulda, biri de Ankaraı.la iki maç 
yapması kabil olduğunu bildirmiş 

ve bu hususta müzakerelere giri -
şilmeslni taleb ctmi~tir. 

--o--

lstanbul atletizm 
antrenörü 

İstanbul atletizm antrenörlüğüne 
n.obert kolej muallimlerinden Na
dolski tayin edilmiştir. 
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'tiyatro oyuncuları 
dertli görünüyorlar· 

HABER - Akşam poıful 

\'AZAN: L. Busch 35 Yılmı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

~iYorJar ki : 

~b bu kanun mucibince ale
~ il' tasnif ve taksime tabi 

'ttüı ~ ıh-a llerden, gUndeliklerini 
l lıJt 0Iınak üzere hesab ede. 

1ıh Ucrctıeri Uzerinden ka -
orıı !'an ve muvazene vergile-

tı. 

hare b 
e ~70 u tnadde 20-6.938 ta-
~ddes· numaralı kanunun 12 

11 Q 
1Yle ilga olundu. Ayni 

l ~lıı. 0~uzunca maddesinde ar 
~ enı kazanç nispeti göıı. 

114 ll:ı 
"~ Cr't olan bu kanuna na-

Yet §öyle tadil olunmuş-
\ 

~ ~ller 
~~etı la temsil ,.e her nc\i o-

~ '1 ~ 1~11 ınensublannm günde. 
C,. t~ '<i ~adan ,.e ~algT ~alanlar

r u~llY<~nlcrln gündelikleri 

' lla an aşağı gö terilcmez.,. 
~ \'e l!aran bugUn artistler a. 

h alesscviye gündeliği Uç 
esab edil k . . ere vergı verı-

~1!%ı 
t- lloJt taınarnen anla§ılması 

~l': la.YJ dnha tenvir etmek 

lı-oıara 
"ard a seyYar ve sabit he-

1'1 a ır. Sabit hcvctlcrin ka-
Yd " 

il h an ayn, seyyarların ka. 
et -v;_, 

~l'e h ..... .,u dört sant <ince 
la.11 g~ber vermek şartile oy-

• 011111 un veya günlere göre 
~liıı b~tak tahsil edilir. 

, ilde r1.i iki .sanntkArdan başka 
6(1 , ç lıra. yevmiye alı -
ı aıı180 • ıoo kuru§ yevmiye 
ttı ;r Pek çoktur ve hatta 

~ııçla (.'şku eder. 
ı-a aJıy tı bu kadarken bunlann 
"ı llı{j:l'ınuş gibi teÜıkki olun-
}.larJI?- eııefiyetıerini nğırla.s _ 

ı,~"tiııtİe . 
"'fi lllaı lin nıUçtemi bir halde 

nrı halinde knzançları-

nı tesviye vaziyetinde kalanın da 
mükellefiyeti ağır oluyor. 

Buna mukabil çalgı çalanlarla 
şarkı sCiyliyenlerin gündelikleri için 
bir liradan 8.§ağı olmamak kaydı 
vanr. 

vaziyeti kanunun vaz'ı tarihi olan 
20-6-938 den bu gUno kadar bil -
ytık tahavvUllerc uğramıştır. Bu. 
gUn artistler sabıt dahi olsalıı.r 

haftanın muayyen günleri çalış -
makta ve çok asgari ücretlerle is. 
tihdnm olunmaktadırlar. Öyle garkı söyliyenler var ki 

gündelikleri bir artistin en yüksek 
gilndeliğfnin iki Uç mislidir. Halbu- Umumiyetle artistlerin ve oyun 

heyetlerinin istediği kazancın kal -ki artist Ü" liradan, raJgıcı VC'-'a şar 
~ ~ " dırılması değildir. Fakat sınıflara kı söyliycn bir liradan kazanç ved-

yor. 
Kanunlara, sonsuz hürmetimiz ve 

bağımız vardır. Netekim gUç de ol
sa veriyoruz. Ancak sayın baııveki. 
limlz Doktor Refik Saydamın hUkn
metin programını okuduğu sırada 

söylediği: ''Umumi hizmetlerin L 
fasını tcmln edecek nridat menba
Jarmı tanzim ederken istihsal ,.e va
tandaşlarm tediye kabiliyetlerini 
tazyik efmemeğe husaten dikkat 
edeceğiz. Vergilerimizde daima mü
t.ekimll ,.e ntanda,larla devlet ha 
kokunu ayni sedyede koruyacak 
tarh ,.e tahsil usullerinde dcnmh 
ıslahat tahakkuk ettirmek maliye
mizin en baı;ta gelen l§tigal mevzu
larmdan birini tcıkll edecektir.,, 

S8zlcrinden cesaret alarak bu 
noktanın artistler için ilerleme im
kanlarını selbcdebllecek mahiyette 
bulunduğunu tebarüz cttirmeğe ça-

' lı31yorum.,, 

Hilal sineması sahı'bi Şükril ile 
de görfiatük. O da bu ciheti teyid et 
mekte ve bunun tevlid ettiği müş. 
külli.tın sanat teııckkilllerini dur -
durucu mahiyette tezahür yaptığ'r. 
nı bildirmektedir. 

Artistlerden bazılan diyor ki: 
"-~çımiiCl6 ilç lira yevmiye a

lan o kadar azdır ki, yok dJycblli
riz. Asga.rl Uç lira yevmiye tizerin. 
den vergi almak kaydı bulunan 
madde bWere asgari bu kadar pa
ra verilmesini de temin etse mesele 
yok ama maalesef vaziyet böyle de 
ğil. 

Kaldı ki, maliye bizden yevmiye. 
ler Uzerinden kazanç almıyor. Aylık 
hesap yaparak muvazene ve buh

taksim olunmalarını ve yevmiyele

ri üzerinden kn.zanc_:larmm hesab e
Hlmesinl istiyorlar ki bize kalır.sa 

'ıaksız da değillerdir. ** 

Bütün bahkları 
birden ölen göl 

Suyun içinde klUi derecede nebat 
bulunmazsa, balık yaşamaz, ölür. 
Bunu eskidenberi biliriz, ak\ var
yumlara birtakım nebatlar da bu 
sebebdcn dolayı konur. Geçenlerde 
Ameriknda, Konektikat'da bu hakL 
kati bir defa daha ispat eden §aya. 
nı hayret bir vaka olmuştur. 

İklimde vukubulan ~ni değişiklik
lerden, şiddetli fırtınalardan ve ha
raret farklarından dolayı bir göl-

dekl nebatlarm hepsi birdenbire 
mahvolmuştur. oıu nebatlar infisah 

edince suda birçok mlkroblar türe. 
miştir. Suda mevcut oksijeni bu 
mikroblar almea, gölün sathında 
garlb bir manzara görülmUştUr. 

Binlerce balığın, kafalarınr suyun 
llstune çıkararak nefes almağa ça. 
lışmaları merakla seyredilmi,,qffr, 
Bir iki gUn içinde gölUn sathı ölil 
balıklarla dolmuş ve bu yaran mil
yondan fazla ölü balığın ayıklanıp 
gölün temizlenmesi hükflmetin ba
şına büyük bir iş açmıştır. 

Lastik camlar 
ran da tahakkuk ettiriyor. Eğer Yakında cam kırılması derdinden 
yevmiye üzerinden alsa _ ki kanu- kurtulacağız. Amerikada, Fedingtor 
nun bunu kasdettiğinl zannediyo .ı fizil laboratuvarları profesörleri, 
ruz _ bu takdirde buhrana ve mu- lastiğe gaz veya mayi halinde 
vazeneye tabi olmamız IA.zmıgelir. chlorine katarak şeffaf bir lastik 
Ve vaziyetimiz daha emin olur.,, vücuda getirmişlerdir. Şimdiye ka-

* * * dar kullanılan yan §effaf IAstikler 
Artistlerin, ve oyun heyetlerinin tabit değil, sun'i idi. 

Meıanezyalılarm herbiri gizli bir cemiyetin 
azası ve onun esrarının sırdaşıdır ! 
-48 -

üzerinde kalb şeklinde kesilmiş bü· · 
yük tahtalar taşıyarak tekrar ana 
babalarının evlerine getirilir. Bu mü 
nasebetle çocuklarının riyazetlerini 
bitirmiş olmalarını ailesi büyük me
rasimle tesit ederler. Bayram yapar
lar. 

Ondan sonra delikanlı bir nevi 
mektebini ve tahsilini ikmal etmiş 
sayılır. Ve kabile arasında kabilenin 
yetişkin bir uzvu olarak her türlü 
hakka sahip olur .. 

Yeni Rommem adalarında ise 
Melanezya gençlerinin bu ruhani 
üniversite tahsillerinden sonra yapı· 
lan merasimde bir nevi de spor imti
hanı yapılır. Riyazeti bitirmiş olan 
delikanlının §Crefinc ailesinin verdi
ği ziyafet en hararetli anma geldiği 
zaman kabilenin erkekleri çocuğun 
üzerine saldırırlar, Onu süratle arka 
smdan yakalar ve kollarını bağlar

lar. 

Bu hücum yıldırım süratile ve an· 
sızın yapılmak mecburiyeti ,·ardır. 

Adeta ani bir baskın ~eklinde! Bu 
nunla beraber bu baskın, hücumu Mekeolu aıiretinin resmi orkestrası 

y~pan adamlar için garet tehlikeli- Şayet delikanlı ezkaza kendi ka· Denilebilir ki Mel~nezya dünya .. 

dir de .. : dm akrabasından birine yolda rast· mn en çok gizli cemiyetleri bulunan 
Zin ezcrine saldırılan çocuk bü· gelecek olursa 0 anda elinde veya bir yerdir: ~füddetsiz .hesap~z htr 

tün kuV\etile ve maharetile kendisi- üzerinde her ne ta~ıyorsa onu kadın rafeler ve ıtıkatlarm elınde esır olan 
ni müdafaa etmek hakkına sahiptir. akrabasına vermeğe mecburdur. / Melfuıez!·a ?:er!~~eri esrara ka~ı ~n 
tcabmd:ı kendisine karşı saldıranla- Kendisine memnu olan kadın akra· derece duşkundurler. Hemen hıç bır 
ra nuzrak dahi kullanabilir ve çok basma rastlamış olmanın cezası ola· Mclanezyalı yoktur ki kendisini 
defa bunlnrm kannlaqna hafif rak! bütün hayatınr.a, icabında ölümce
surette nuzrar,rını da saplayabilir! Kadın da delikanlının verdiği bu zasile çarpılacaZı gayet mühim esrar 

Bu· baskından kurtulan çocuklar tesadüf ganimetini tek bir söz söy- taşıdığına kani olmasın! 
tekrar yakalanıp bağlanmamak için lemeden almakla mükelleftir. Yani, Zira Mcldnezralılarm herbiri bir 
müteamzlarla hakiki surette dö· bu suretle delikanlı akrabasından hususi gizli cemiyete dahil, gizli bir 
ğüsmeğe mecburdurlar. çocuklar bu bir dişi görclüğü için bir nevi para cemiyetin azası ve onun esrarının 
ani baskınlarda yakalanıp bağlan· cezası ödemi~ oluyor! sırdaşıdır! Melanezya yerlileri ara
mamak için fevkalade atiklik göster· Dclıkanlmm bu orman üniversite· sında bu gizli cemiyetler derece de
mek, kendilerini bütün çeviklik ve si tahsili de bittikten sonra oradan ıcce ve biribirindcn esrarını tama· 
şiddetlerile müdafaa etmek mecbu- çıkarılır. Deniz kenarında sırf or- mile gizliyen ayrı ayn teşekküller
riyetindedirler. Zira yakalanıp bağ· man tahsil: bitirenlere mahsus ola· dir. Melanezyalıların bu kadar u
lanan delikanlı bir ormana götürü· rak in~ eciilmiş olan kulübelere ge· rar i!;'inde yüzen bu gizli cemiyetleri 
lür. Gene altı ay riyazet geçirmeğe tirilir. Orada delikanlının arkadaş- filhakika, insana fevkalade bir me-
mecbur olur. lan tarafından kendbine bir diplo· rak \'erir . 

Bu orman riyazeti esnasında _da ma ziyafeti çekilir. 
delikanlının kadın akrabalarından Fakat ~,1flanezya insanlarının hir 
herhangi birini görmesi memnudur. r mektep iht:) acına doğru ola~ ~u ga
Fakat akrabası olmıyan diğer kadın rip tahsil ,-e terbiye usullennın en 
!ara karşı bu memnuiyet artık kal- dıkkatc ~ayan tezahürü. çocukların 
dmlmıştır. gizli cemiyct!ere vcrilişidir . 

Bu adamlar bu gizli cemiyetlerde 
ne yaparlar? Basit bir Mcl§.nezya 
y~rlisinin bu gizli cemiyetlerde öt' 
rendikleri ve bu kadar ehemmiyet 
verdikleri esrar nelerdir? •• Niçin bu 
sırlar hep ölüm cezasile mektum tu
tuluyor? .. 
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bte hu meraktır ki :Mela.nezyalr ,. 
lan bu cemiyetlere bağlamakta da
ha doğrusu Melanezyalılar bu su· 
retle kendi içlerinde muhtelif tari .. 
katlere ay:ılarak zümreleşmekte • 
dirler. 

Melanezyadaki bu gizli cemiyet· 
ler, münhasıran erkekler arasında 

kurulmuş cemiyetlerdir. Kadınların 
böyle gizli bir cemiyeti yoktur. lhti· 
malki 1\ tclilnezyalılarda kadınlann 
sır tutmıyacaklanm pek güzel anla
mış olsalar gerek! 

::\Ielanczyada bu cemiyetler me· 
zarlıklarını gizli tutarlar. Her biri· 
nin kendisine mahsus hususi ttabu), 
lan ve tabu işaretleri vardır. Ancak 
kendilerinin tabu i~retleri olan yer
lerde gizli toplantılar yaparlar ve 
lm işaretlerin olduğu yerlere kendi· 
c~miyetlerinc mensup olmıyanlar 

ra:ıyanuzlar. 
Bu cemiyet azalan. tabulu içtima 

yerlerinde, çoğunun hala esrarı öğ· 
renile.-nemiş olan birçok merasim \'e 
ayinler yapmaktadırlar. l\Iclanezya
lılar bu ayinleri bizzat kendi yer
lilerinden \'e bilhassa kadınlardan 

son derece ~iddetli bir memnuiyetle 
gizli tuttukları için sırlanra kolay 
kolay öğrenilmeye de imkan yoktur. 

(Deııamz var) 
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(;vu ~t~ ~e~~ ~I r a~k E ~ ! .. :~ 
Yazan : Süzan Şarıtal ' 

Habeır'Dn taırDlrllli ~omanı: SS Yazan: ikim Dm 5 

1 ek gözünü eşkiya hücumunda 
kaybeden acaib ve korkunç bakışlı 

adam, söze karıştı 

Stanley yorgunluktan bitap düş 
mü5tü. Bir hayvan gibi uyudu. Nar 
sinin yokluğunun farkında olm<::l. 
bile! .. Ertesi gün stüdyoya gittı. 

Kendisi için küçük bir sahne yaza· 
cak olan muharriri görecekti. Böyle 
güzel iki gün daha ge;ti. Stanle) 
'tendini uçuyor hissediyordu. Sahne 
vazn onu Stanley diye çağmyor,fil 
min diğer aktörleri de omuzuna 

Burada g6bektaşı Ustünde mutc- J geçirmek istedikleri delile kara Ab- - Ne var, ne yok? Bu kadar ş1Shretll blr adamın ol. Jostça vuruyorlardı. 
vur bl.r lleml yaptılar. Az sııııt dUrrahman işte b6yle bir tesadilfle - Çamlıbel çıkmazında üçUncU duğu gibi dolaşması, muvaffak ola. St n1 . . h 1 d . 
f klarl 1 iki U d t dah leli • l l b 1 rd . . .. a ey ıçın er şey yo un a gı ar y e ç os a ge . va.sı o muş u unuyo u. ev. Tahini boyalı. !ki katlı, harap. maması ıçın buyUk bir scbeb olur- 1. d E d" b" d b k 

Abdllrrahman, her yerde tecrU- Şimdi onlar ketumfyetlerinl mu • tık bakışta görUIUr. d ıyor u. pey ır, ce ın e, u ·a 
be ettiği ve artık al~km olduğu hafaza edeceklerdi. Fakat AbdUr _ u. 1 :far para görmemişti. Bütün dost 
mevzulardan birine girdi. Meclis rahman bu kadarla kalacak adam- Ayrı ayn yollardan oraya vanp Çamlıbel çok uzak değildi ve Ab- !anna viski ısmarlan.ı5; kendisine 
kAfi derecede sersemleşm.1§ ve iç- !ardan değildi. Yakaladığı bu ip u- birlc~tilcr. ~ dllrrahman için mevzubahs evi bul- • de ip~ gömlekler ve birkaç kra-
klden mahmurlqmış bulunuyordu. cunu, makara sökUIUnccyp kadar - Şimdi oradalar mı? mak müşklil olmadı. vat almıştı. İşte bundan sonra Nan· 

Karayı bllyük bir alAka ile din- koparmadan çözebilir adamlardan - Evet. Abdürrahman evi uzaktan iyice ;iyi düşünebildi! 
ledilcr. blrlydl. Bir aralık dışarıya çıkan - Kim bekliyor? tetkik etmiş ve ghilebilecek bir Bir haftadır onu görmemişti. A 

Abdllrrahman, etrafını derin bir Abdllrrahman kendini bekliyenlcr- - Yakub, San Yusuf, Ar:ıb Za yeı olup olmadığını aramıştı. Fil • :aba stildyoya gelmiş miydi? Buna 
itina ve ihtimamla tetkik ederek den blrinln kulağına eğilerek: nid. hakika aağ tarafta yüksek bir ya.. ::likkat edebilmek için kendi kendi 
yavaşça söyledi: - Buradan benimle çıkacak dört - Eve girebilmek için müsait yer bant kestane ağacı vardı. Bunun .,iyle daha az meşgul olmalıydı. 

- HUnklr Muradı, kendi adam- kişiyi dikkatle takip etmek 18.zmı. .-ar mı? büyük ve kalın dallarından blrl, e- I . - Bu akşam gidip onu görece· 
lan da sevmiyor. Tul~emel 11ahlbl dır. Derhal haber götilr. Ta.kip e. - Var ama, çok tehlikeli. vin bahçe duvarının üzerine serpil- ğim. 
hllnklra bir oyun edecekler. Şimdi, denler en ince teferrilatma kadar mlşti. Şimdilik kendini göstermeden Diye Stanley düşündil. 

- Sus bire budala. Tehlikesiz i~ meydan bottur. Şehirde, ne asker tarassuttan vazgeçmemelldirler. ıı.ncak bu ağaçtan eve girmek mtlm- Daha sabahtan stüdyoya gelmiş· 
mi olur? var, ne kumandan var, ne de hiln. Tehlikelere glSğüs germek ıarttır. kUndil ve çok JA.zımdı. ti. Fakat o gün işi yoktu. Yalnız 

k1r H dl b k' Kara Abdllrrahman kalktı. Eline · f ... f · ay , ça u • Kara AbdUrrahman, kendini gös. reklAm bürosu ıçin şayet otogra -
Böyle bir zamanda ben mesel! sayılan bir akçeyi sakallarına süre- vakt" 1 b" k · Ve içeriye gır" erek bir mUddet da termeden ağaca yaklaşmış, belinde. çının ı o ursa, ır aç resırr: 

Karaman hWm1 yerinde olsam, ya rek dualar etti ve birkaç masaya ı t" _, t• F ı t , t ğ f f ı ha kaldıktan sonra b- arkad"• dl- ki ihtiyat hançerlerini bir daha Çe!{ ırece.ı{ ı. a <a ıo o ra çı az ü 
nl ""'cUm kuvvetim ola& bu fırsat- -• _,,, daha el açıp birkaç akçecik daha ... • ~arı çıkWar. okıııyarak emin olduktan sonra, bir meşgul bir adamdı. Bütün gününü 
tan latifade eder, ufrqmadan, yo- topladıktan sonra dışarı çıktı ve sU- . p 1 S . h d · · 

Bir daha böyle bir mevzu Uzerine maymun çevikliğiyle ağaca tırman- :\lıss ear mıt e vaa etmışti. 
nılmadan Osmanlılan kalbinden ratle Çamlıbcle yollandı. bo d6nmeml§lerdl. Kara Abdtlrrahman 1 m13 ve kendini derhal dallar arası- Demek Stanleyin bütiln günil ~ 
wrurum.. çok ne.,eliydl, şarkı söylll'-·or, ıslık Kara Abdilrrahman kıyafetini na saklamış, bir mUddet de pencc- oluyordu. İş tablosunu gözden ge· 

Ben aslen Rumeli taraflarında • ~ d 1 çalıyor ve bu işlere, bu Udiseye, tebdil etmekte ve böyle harekette relerden evin içini tetkik etmişti. çirdi ve gördü ki komşu stü yo ar-
mm. geçen §eylere fevkalAde lAkayt dav ıyerden göke kadar haklıydı: Onu Sokağa nazır odalarda hiçbir şey dan birinde, bir çarın katline ait 

Tek glSzUnll bir eokıya Mlcunıun- ranıyordu. Heriflerin de akılların _ tanonıyan kundakta çocuk bile yok- görülmilyordu. kalabalık sahneli bir film çevriliyor-
da kaybeden geni§ göğUslll, acaib k dan bir §ilphe geçmediği.ne kendi tu. CDe\'amı \'llr) du. Buna mahsus olmak üzere ar-
ve korkunç bakı§lı a~am, söze ka· de emindi. ton ve alrıdan bütün bit rnal1all. 
r11tı: :) 

- Ben, dedi. Aritaclqı henUz bu. 
rada tanıyorum. Fakat buranın da 
yabancwyım. Doğru dUgUnUyor ka 
naatindeylın. 

Onlar Abdilrrahmant bir celep Çapraz egfenCB : in5a olunmuştu. Çarın arabası, hal 
sanıyorlardı. Netekim hamam para- •ın tezahüratı arasından geçerkeP 
lannı Kara Abdürrahman ikram et. 1 2 3 4 5 GJ 7 8 9 10 soydaı. 2 - lstanbulu fethedenin birdenbire bir bomba patlıyordu. 
u. Hamamdan hep beraber çıktı _ 4 la.kabı, 3 - Gazetemizin meşhur Nansi belki bu dekorun içindeydi. 

Bug{ln devlet eöyle bir baleclk -
le ele geçebilir. Vezir olmak, bey
lerbeyi olmak, şu olmak, bu olmak 
blçten bile değil. Bizim neylm.17. 
eksile. 

lar ve arkadqlar bir mtlddet ilerde 2 fotoğrafçısı - Mısırlıların güneş al· ram bu esnada Rutha rastladı. O 
vedalaşıp ayrlldılar. 

3 
lahı, 4 - Babadan evlada intikal c- la tahminlerini teyit etti. 

Kara J\.bdürrahman gizli bir araş~ ,. den bir saltanat nevi - felekler, 5 - Stanley "Sôkak dekoruna ıait saha' 
tırmayla klişe başlarmda duran a-

5 
Vücut sporcusu, - Mesut olma • ya giremezdi; çünkü o bu serviste. 

damlarını tannnış ve emin olarak e- ' soğuk memleketlerin bir nevi yaba· ·ahş.'llıyordu. Yemek zamanım bl'k-
vine doğru yollanmıştı. 

7 
ni hayvanı, 8 - Deniz vasıtaları· iyecek ve Nansiye hakiki küçük İçlmizde korkak adam da yok. 

Hem aramızda böyle bir arkadqm 
bulunmuma da ben taraftarım. Ab
dUrrahmanla bir inceden inceye ko. 
nupak ne dersiniz? 

Şimdi iş başına geçmek zamanı 
8 

nın en zarifi· Rusyanın Karadeniz bir ziyafet çekecekti. Hatt.A şaraı:: 
gelmiş bulunuyordu. Eve geldi, so. havalisinin büyük dağı, 8 - İs· lahi ısmarhyacaktı. 

9 yundu. kıyafetini değiştirdi ve o kambilde birli • bir kadın adı • ver Fakat Nansi belki ona dargındı. 
z:amanm derviş dilencilerinden biri tO me, 9 - Muaviyenin oğlu (Kerbela Jnu son defa gördüğünde haşin da\ 

Diler Uç arkadq, Abdllrrahma -
nm göz1lııden kaçmıyan gizli bir i
~aretle herifi sustt:rdular ve der
hal görUomeği başka bir mecraya 
döktUler. 

gibi giyinip tekrar dışarı çıktı. Soldan sağa: vakasının kahramanı) - kan rengi ranmı5tı. Oh! o muhakkak ki Stan· 
Arkadaşlariyle buluştuğu kahve_ ı _ Rusyamn Karadeniz havali- 10 - Biribiri arkasına tren vagon· leyi affedecekti. O gün sinirli ve sa· 

ye uğrıyarak penceresinden baktı. · tarı - erkek k-i, bırsız oldug-unu anlatacak, o da an 
Bir tane.si orada biriyle nargile i· sınin adı, 2 - Türklerin ilk dağıl· ~:. 

,.iyordu. ı"erl gı"rdi. Elini açtı. dıklan yurtlan, 3 - Bir Türk adı· hya~tı. Evet, affedecekti. Stan "' .. t , ~ 3 4 5 <. 7 8 9 10 
_ Merhamet ağalar! stanbulun ezeli derdini teşkil eden ley davetten evvel \<üçük bir af di· 

Fakat bu iz, bu söz, bu hareket 
'.AbdUrrahmanı sevincinden çıldırt -
Jnlftı. Demek bunların Abdllrrah _ 

Oturanlardan biri, yani Kara Ab- bir nesne, 4 - Subayların formala- 4 :emenin iyi olacağını düşündü. Söy· 
dilrrahmıınm adamı yerinden kal- n - azap, eziyet, 5 - Tevbih etme, 2 lenmesi Jfrzımgelen sözleri bulması· 
k __ ,___ 6 - Otıcmekten emrihazır ·itaat 3 nı bir tilrlü beceremiyordu. Bir bu· 

mana elSyllyecekleri bir sırları var. ıuwr. 
dı. Sakladıkları bir sırları vardı. _ o merhaba dervie ba.ba ! diye etme, 7 - Bir kadın adı, 8 - De· ft ket çiçek muhakkak lfızımdı. Af di-

HenUz Abdilrrahmana emin de- s3ze başladı ve: rimizin altındaki kısım • yiyici, 9 '5 lemek gücüne gidiyordu. Bir unut-
ğildiler de ondan söylemediler. _ Sana. Dedi, bir rUyayı danı. - Ev sahiplerine verdiğimiz - üze- 6 mabeni demeti vaziyeti kurtaracak-
Şehre yabancıydılar. !5acağrm. Eğer iyi tabir edersen rinde yattığımız, 10 - Hukukun 7 tı. İ steseydi, cebindeki dolarlar!~ 

O halde Abdilrrahman işin Uze • karnlllI doyururum. müfredi - akıtma, 8 ona güller alabilirdi. Fakat Nansi· 
rindeydi. GUnlerden, ha!talardanbe Bir masa başına oturdular, Yukarıdan aşağı: 9 nin "unutmabeni,,leri tercih ettiğin 
rl Otkarta arayıp tarayıp ellerine AbdUrrahman sordu: 1 - Muharrirlerimizden birinin tO biliyordu; sonra "unutrnabeni,,le 

-Dr.E[DOO"•~-r~~mrrErmt;X•>;t[3]!'lf.•• 
- Vaziyeti size açıkça anlatmama müsa-

11' ............. , ••• l'" 
leyiş omuzlanma çöken ağır bir yük ha
linde. 
Dünyayı penbe gören rindmeşreb filo· 

zoflann hükümlerini hatırlamağa çalışarak 
ümitsiz gilnlerimin acı zehrini, tatlı bir şa· 

ade edeceksiniz? Geçen gün yağmur altın· 
da iliklerimize kadar ıslanınıştık. Işınacak 
ve elbiselerimizi kurutacak bir yere sığın· 
m3k mecburiyetindeydik. En yakın yer bu· 
rası olduğu için buraya geldik. Bu gelişi, -69- rao haline çevirmek istiyorum. Mademki 

başladığım işi bitirmeğe imkfuı yok .. Oyle 
ise başka bir meş~ale bulmalı .. İnsanın is· 
teyince yapamıyacağı şey yoktur.. Güllü 
Ninenin otelinde boya kutumu ve fırç::ı.· 
lanmı karıştırırken bazı boyalann bittiği
ni ve bir iki fırçanın yıprandığını gördüm. 
Bunları tstanbuldan ısmarlayıp getirtmek 
uzun olacak. iyisi mi istasyona kadar iner, 
trene atlar, Izmire giderim, hem eksikle
rimi tamamlar, hem de biraz eğlenmiş o
lurum. 

siz bugün ikinci bir ziyarete vesile yaptınız. 
GQya bize teşekkür etmeğe geldiniz. Yazi
yet bu değil mi? Eğer kırk sekiz saat ev· 
vel yağmur yağm.amı§ olsaydı siz de bu 
eve adım atmamış bulunacaktınız. 

- Melike, bunları ne kadar sert, kati 
bir tavırla söylüyorsunuz! Bizi biribirimize 
bağlayan ufacık bir sempati yok mu ara
mızda? Siz istediğiniz kadar kızınız, yahut 
kızmış görününüz. Ben aramızda hiçbir 
~Y olmasa bile, ufak bir sempati olduğunu 
tekrar tekrar söyliyece~im. 

- Hüküm vennekte çok acele ediyorsu
nuz. Ve sonra hiSlerinizin aksi sadası yok. 
Fakat gene söylilyorum: Bu bahsi burada 
kapayalnn .• Sözleriniz bende tatsız ve hazmi 
aiır bir yemek tesiri bırakıyor. Şimdi anla 
dınu mı? 

tık cümlelerimiz yava~ yavaş, Zeynep 
Halanm işitemiy~ bir ses!e söylenmiş· 
ti. Fakat Melikenin hayli sert ve hızlı söy
lediği !On cümleler, ihtiyar kadının kula!c
Janna kadar gitti. O da döndü, "nevar. ne 

oluyor?,, gibi yeğenine baktı. Melike te· 
reddütsüz halasına: 

- Bu İstanbullu bay canımı sıkmağa 
başladr, dedı. Belki ona yüz defa ihtar et
tim. Fakat i>ir türlü uslanmıyor, bir genç 
kıza söylcr.mcsi doğru olmıyan şeyler 

söylüyor. 
Sonra b?.na doğru dönerek. incecik par

m::ığını tehdit eder gibi salladı: 
- Siz çok kötü bir arkada5sımz. Bu gi

dişle re5mım yarıda kalacak .. Sade o kadar 
da değil .. Bir gün kapımızı da size kapa
mağa mecbur olacağız. Vakia bunu yapar
ken çok üzüleceğim ama, mecbur olursam 
tereddüt Ptmiyeceğim. 

- Demek ki bir arkadaşı. güzel oldu· 
ğunuzu söylüyor diye kapı dışarı ctmeğe 

razı olacaksınız öyle mi? 
- Siz beni güzel bulabilirsiniz. Fikrinize 

müdahale etme'< istemem. Fakat bu dü~ün· 
cenizi işitme!-: ho~uma gitmez. 

- Acaba size çirkin 01 d11ğunuıu söyler
sem bu ho~unuza gider mi? 

- Siz, bir genç kıza gQzel veya çirkin 
olduğ'..lnu söylemeden duramaz mısınız? .. 
Sussanız hepsinden iyi olmaz mı? 

Gülmeye ha~ladı. Sonra karşısındakini e
zen bir bakı~la bakarak kati hükmilnü ver
di: 

-Erkekler anlaşılmaz birer mahluk doğ
rusu .. Onları memnun etmenin imkfim yok. 
Daima bulduklarından fazlasını umuyor
lar .. Doymak bilmiyen bir iştihalan ,·ar .. 
Bu yüzden dostluk, kardeşlik, karşılıklı em 
niyet gibi en ~miz, en insanca hisleri bile 
kirletiyorlar. 

Bu sözlere artık cevap \'ermek isteme
dim. Omuzlanmı silkmekle iktifa ettim. 

Ben hislerimin çok samimi olduğunu se
ziyorum. Fakat o niçin bu !amımıyeti 

duyrnıyor ve niçin söylediklerimi ciddi o· 
!arak telakki etmek ist~miyorl 

••• 
Ya~'lllurlar. ardı arası kesilme~~n de\'<lm 

e1ip ı;idiyor. Harabelere kadar gidip tablo
ma çalışmak irnl;:ansız. Bu duru,, bu bek-

Dü~ündliklerimi yaptım. lzmirden ala· 
caklanmı aldım. Sonra biraz \'akit geçsin 
diye kordonda bir kahveye oturdum. Li
manın ç.nlışma hareketle:ine, gelip geçen
lere daldım .. Ansızın olduğum yerde bir 
defa sıçradım. 

Rüya mı görüyorum, çıldırdım mı? 
Kordondan gayet zarif, ron derece pahalı 

husu;i bir otomobil geçiyor. Bu otomobil· 
de iyice tanıdı~·m bir çehrenin çizgilerini 
ve bir \'Ücudun hayalini görür gibi oluyo· 
rum: Melfüenin hayali. 

(Devamı var) 

mlar için daha manalı idilet· par 
Büytik bir buket hazırlat~ 

ak güzel bir kağıda sarıP ,. ı.s"'1 
~adın figüranların ıocaıarıfl3 ,.r1 
~örünmeden sokuldu. GeÇtfl ~ 
~lbiselcri giymiş kızlar, ipekel' .~0r!Jf• 
~.ini hışırdatarak, gidip g 1

• . . ~1( 
1 rı ,,e ll1P" 

'>eraber de sahte topuz a e tJf 
!eri düzelteceğim diye ~ fYı 
nüyordu. Çara suikas~ .. ranıar ~· 
ve çok zahmetliydi. Fıgu ~ 
';:onlarda avakta durınad311' ..... ır • datl ~ 
amadan ve çiçek atına e1' ,f'J" 
nışlardı. Sırmasını dikti~. ~~ 
açını düzelttirmek için bel n ....ıj '" ··:111ev 
le gelecekti. Fakat onu godıı tıtl'lt' 
;oyunrna localannın y~ıo ·ıısVıı 
m0 1e cesaret edemedi. Zır3 d> .... ıı ~ 

.. k3 w- .• t 
Orada duran giydirıcı . irı tJY 

!olar vererek buketin Nansı~fll'd!l' 
yaj masasının üstüne. k.00~~-d' 
temin etti. Kadın onu ıyıceçlı! .. J{( 
d.u. Ho5 küçük bir lcızıl sa tıeıdeıı' 

.. d . t" ·e saa cı· 
nuz av et etmemış ı ' .. d ydİ· ı · 
!>eri orada dekorun üsturı e -el lo" 

e'" 'rnt muhakkak yemekten 
:asına uğnyaca!dı. t-'111 f -s ı:;&· • 

Stanley memnun ve rnı.ı · ıııi" • • )"elli • 
tr. Barda bir viski ıçtt. J(oıı"ş 
Jaş!arından biriyle onı.ıol~adJ· li'' 
!llağa kalan gazeteciye ras deuııi>'°' 
.;eteci şimdilik bir §eY .v~a >~ 
Ju. Fakat Stanley isının~ ~~ 
~azetelerden birinde çıka .. g'flJP 
;ediyordu. Milteyazi ,·e zel?ııifl fPf° 
:neğc gayret ederek gazet~ ıst~ 
lediklerini dikkatle dinled

1
·1' ~ 

bir mü!Akatta banlar en ço 
miyct verilen şeylerdir. ylJf) 

(Devanı'_/ 

--- . ki~ 
2 2 Yaşında ~ı~ -
85 yaşındaki pıydi 
hocasile evlen~· 
Amerikan içtimai)>atçıl~~ıı::e. ~ 

gul eden meselelerden bı~ ol 
senelerde evlenme çatrın o<l' oJsP 
genç kızların evlenme cd~at1 )~ 
babaları hattft büyük ba~ıJ ıstı . 
ta adamlan seçmeleridir. . ,-ırdl 11 

divaçlar vakia eskiden be11 ~ rP 
• • d' an ı..4' 

ma, o zaman böyle bır 1~ , titıİ ,. 
iakir olan, ailesinin ,razı) e lcJI• J# 
tarmağa çalışan bir genÇ 11ptı~ 
de büyük bir fedakıir!ı~ dt Şi~ 
kani olarak katıanabıltr · t>O~ • , ekserı de 
ise bu tarz birle"meler. 5 i rı . " ti c e ·nı. a ş k 1 a r ı n n e tallsı_ ..,( 
oluyor.. Zeki, gilz~ ıcız. ıl~ 
mali vaziyeti düzgün bıraşılc ol. dl 
şını geçkin bir ada~a at ş~ 
evleniyor. Böyle izdı,-açl a nf9· 

. d .. r tab:ık .. ~ııe en zıya e munevve Jlef'' $ 
da görülmektedir. sund~arıJ1lfl•) tıi' 
ı::enç kızların çok ok~~a ıniil1ifl1 ,..ff 
sek tahsil görmelerını0 ınilıte' p 
rolü vardır. Çok okuraJl• ıınJ:ır.ı ~ 
kızlarda bir nevi o~ahral'fl di )~~.ı:i 

J{efl eıV-.· 
ma) hissi hasıl olu.yor. haJll t . dt 
1aki erkekleri cahıl v: d 0 ıstı~:ı ıı· 

'k" letıfl e '""'-ıl ediyor. Ancak fı ır ··tekli-·- ol' 
~debileceği olgun ve rn;e ı:ı0rıe c'" 
damlardan hoşlanıyor.. ad~:ı tıı' 
ıun, belki de meşhur bır rıır, bil ı( 
'enmekten duydukları gıı.. )'\l~..,. a goz tıır 
!eşmenin mahzurların n1ora gJP 

ruyor. Böyle (kah~rnd·~·acırı et1 el' 
) . . d bir ız ı . ....Ae » 

ma cıns~n en .. ıngilte: ·ıııı; 
nümunesı geçenle •. de D tts ıcll11 p 
mu~tur. l\Iiss Edıtt ~~ bir 1'1'je11· 
yirmi iki yaşı~d~, g~ces0rile #ıı' 
yaşındaki musıkı P on sefl .,.o( 
mistir. l\Iusiki ~ocası.aersi ~ef~1 o' 
)eri genç kıza pıyan~de jstıd:ı .,d'ıı 
du. l\Iusikiye fe~~al tarllfı ~ç 
.an ve bir musikışınns dönen ıv' 
sevilmenin gururilc ba5l farl-~ 

· yaş 1 ıır· kız aralarında azım 
01 

,,efll1, ş dİ'·~ç 
1öze almadan kararı. l:)et~iz ı• .,-ete 
:rvıaamafih. böyle ;ıar ~1~ 

·ardan hasıl olan ç u ... sııt' 0 t ~-e-
. b'rer •• _ .. ıtn :aydalı. sıhhatlı 1 • ra ~- t( 

. el'"e.'"l) • bt.l 
yetişmediklen ve •~ jçıf\ ~ 
ya ha~talıkh oldukları ıuoanl:ır 
mayülün aleyhinde b\l 

çoktur. 
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-32- Nakleden: F. IK. 

'llilırun 
~ ' Ynmnn çocuklardır biraz sonra gözden kayboldu. Plaka Larnber her sabah Nise telefon 
ftc(l<r numarasını not eden Hangsi gülüm- ederek raporunu veriyordu: 
'~arak anlatıyordu. siyerek dü~Jndü: - Sizin Japon peygamber gibi 

Çalar 
~ \r liangsinln C§kfılinl ve. - Kla ik usul! Biraz ilerde du· uslu :ıkıllı yaşı):or. Şüpheli hiçbir ... ~ ıu: Parıse ayak attığı da. racak. lçinden biri çıkacak ve i~i hali yok. 

'lrııeı aren ne suretle hnrc- gücü yok bir adam tavrile oralarda Uçüncü günü vaziyet değişti. 
'li'~e.rı lazııngcldiğinl anlata- dolaşarak benim otele girişimi gö· O sabah Lambcr otelde santral o· 

e ~rleıinı k ' 
tiiııduz b" ço kati olacak. zetliyecck. dasında durarak Japonun telefon 

t ~lııd ır dakika JnponyalI- Tahmini aynen tahakkuk etti. nılikalcmelcrini dinlemek için bek
~ t rıeli, eıı ayrıimıyacnklar. Git- Japon hiçbir şeyin farkında de· !ediği sırada Vonar da dısarıda nö· 
~~b e\1!~P~~ı ~Utün işleri teL ğilmi~ gibi otele girdi. Kayıt mua- bet tutuyordu. Hangsi saat dokuza 

t ah • nlUk raporlarmı melesini yaptırdıktan sonra cadde- doğru otelden çıktı. ~Iutadı hilafı-
~ ~Udur~~ ~kuzda bura cmni. ye bakan 5 ;numaralı odaya çıktı. na taksi ç.ığırmadı. Ya\"aş yava~ 
~ ~leroıııagul bınnsında buluna - Müstehziyanc mırıldandı: yürüyerek opera istikamet.inde iler
~:ııd a acağım. Şayed telc-

i\ l'ah,.,at ~~n bulunamnzsam, Di- - Aşağıdaki zavallrlan işsiz bı- ledi. 
" v rakmıyahm. Spanopulosun iş gör- Orta halli bir adam kılığında olan 
·Su .<mgason bu raporları düğü adamlara telefon ederek gel- Vonar onu mahirane takip etmek· 

~ıı... ~i arkadaşa Hlzangc-
~~la.::.'ıerı vereceğim. lııto ta. diğimi haber verip kendilerinden teydi. Pe~inden, Glük sokağındaki 

• ~"il bunlar rıınde\'U alayım. Gizlenecek bir ~· postaha:ieyc girdi. Japon, post· 
!;:_;; .... ı b' . 
~: ır tek kelimeyle fikrini yim olmadığına göre bu davetleri restant gi~esine gitti. Cebinden hü· 
'ı.ı telefonla yapmamda mahzur yok. \'İyet \"arak<ısını çıkarıp memura 
·'~:elXırneıı Alt katta, telefon santralında, si- gösterdi ve bir zarf aldı. Ücretini 

~' ~ ~ebıerını karıştırdı. tç ,-il polis Lambcr, Hangsinin aradı· vererek postahaneden çıktı. Bir o· 
1 atdığı bir kağıdı uzaL ğı telefon numaralarını not etmişti. tobüs dur2k yerine kadar yürüdü. 

'lı:: da Santraldan çıktığı vakit sokakta Beklecli. 
'ti~ alıın.. bekliyen Vonara bu numaralan ver- Biı:ız ötede durmuş olan sivil po-
'SPaııo hu? di: lis gfizlerini ondan ayırmıyordu. 
~ ~ Pul<>sun c§kall ve foto- - Bu numaraların kimlere ait ol- Hangsi zarfı açtı. içinden çıkardığı 
~lır~ bu akşam elinizde bu- duğunu öğren. Nasıl adamlar? incecik ye ufak bir kağıdı okudu. 
t 1la Vonar olduğu yerde duramıyor, 

b,_ ' Span Odasının penceresinden, perdenin 
.~ 0 Pulosun -kli.line da- a·deta go-zlerinin bir dürbün kadar 
~d ""' arkasına gizlenerek sokaktaki bu dıı.,_ 1Ya tafsilat veren bu kuvvetli olup c'CI mektupta yazılanı 

'-~,.. .. ~, au0 okuduktan sonrn.· sahneyi görmüş olan Japon söylen· d, .. ru· .• d B" .. 
"'•o d di di: okuyama' ıgma uz uyor u. ır u-
. :a • e ·Mükemmel hazır. midi vardı: 

! 11ııu bana ..... ,...,knbı'lir mL - Budalalar! ben de peşimde be- d k t t 
,u~.. - Oku u ·tan sonra yır ıp a sa ... 

1,,' ~·ı..ı. cerikli polisler var sanıyordum. 
~ •.,u yahut cebine koysa ... Otele dönünce 

ttı- ~ efendim. Bilhassa sizin ı Vonarm, telefon numaralarım Ye· ben onu alıp okumanın kolayını 
~ 0

ll.Ya. <;ıkarttını. Bir nokta rirken Lambere söylediklerini duy· 
f( bulurum elbet! 

~ )! b 
1 

tinizi sormak isterim. saydı bu kadar istih!afkar davran- Umidi boşa çıktı. 
~~de 1.ltada takip ettiriyoruz. mıyacağı muhakkaktı: IIangsi okuduktan sonra zaten 

1.. ~~at bu takibe devam edile- - Dikkat et dostum. Herif ya- ~ 
ı:"' k..., Japon yolda trenden i- man. Takip edildiğinin derhal far· pek küçük olan kagıt parçasını 
' '••ıd' · katladı. Elinde bir müddet tutarak 
~d ısını seyahat esnasında kına vardı. istasyondan hareketi- mütereddit kaldı. Sonra ağzına atıp 

1 U,r altında bulundurmak mizden itibaren, seyrüsefer memur-
\ \~llUı blr hareket olmaz lan tarafından durduruluşumuzda yuttu. 
' ·~~te b~ka bir faydası: daha bizi bekledi. Takipten kaçtığı ye· Yonar homurdandr: 

• tla 'kı arkadaşlar Japonu ~ekindiği hisşini vennelç istem\yor. - Ah kerata ah! kurnaz kafir •. 
ll...'lt ~~.0r. l3uradıın gidecek me- Aman gözümüzü aç:ılrm! ~-fangsi gezintisine devam ediyor· 

~ tıda bekllycnlcr e on\ı i· Müteakip iki gün zarfında, iki- du. Cndde}·i geçti. Sağa döndü. O· 
t~· fiki .... ..... . . polise, maharetlerini isbat etmek pera meydanına doğru y~rüdü ve 

· t · d r degıl. Dedıgınız gı- fırsatım verecek herhangi bir hadi· l\Ietropoliten istasyonuna men :rer· 
" · ~t kaha ihtiyatlı hareket o· se olmadı Hangsi ancak iı::leri için altı merdivenine girdi. 

. lıaıı a~ bir lüzumu ?a. yok. dışarı ~ık;yor, maruf ve ~amusla- Vonar hızlandı. Onun peşinden 
1' ,,gsı 5?k kurnaz, ıstıntak nndan §Üphe edilemiyecek adamlar merdivene saptı ve kalabalık ara· 
'llıl~ •Crdıg ... 1 kt t b 'ld" • · · ~: :-'tll k . me up a 1 ır la Spanopulosun emlak alım ve sa· sında gözden kaybetmemek ıçın Ja· 

:ıq e l>a ~tıyen aynlmıyacak· tımı iı::Jeri etrafında görüc;üyordu. ponun bir adım gerisinden yürüdü. 
~ l",11> rıs arasında bir istas· Mu;yyen zamanlarda ~tele dö· ~terdiYenleri bu vaziyette indiler.Ja 
ı · lı>heren değişti~cnin hak- nüyor, hariçten mektup almıyor· pon durdu ve birden geri döndü. 
\;r· uyandıracagını gayet du. Kendisine şüpheli bir ziyaret Polisle çarpıştılar. Vonar özür dile· 

~ _lcoı yapıldığı da olmamıştr. di: (Devamı l' ar) 
~~ ayca tanınmasını te· 

\~,lltğ~ine ~gelince bu da lü· 
~~}'. ~ Çu~ Japonu teşhis 
;~ . ~kaiıni tafsilfıtile Pari· 
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ArJcai::laşım Kenan 
rak: 

elimi sıka· 

- Beni mazur göriinüz, dura. 
mıyacağım, dedi, klübe telefon 
etmek için girdim . 

- Peki ama, hiç görüşemiyo· 
ruz. 

- Ne yapayım? Klübe neye ge· 
leyim? Biliyorsunuz ki üç aydan. 
beri evliyim .. Ah ne saadet, ne 
huzur 1 Ah azizim, ne hayat! Bir 
kere yüzüme bakınız. Keyfim ye· 
rinde, rengim yerinde .. O kadar 
hafifim ki sanki uçuyorum. Dün
yada mevcut aşıkların en aşıkı, 

sevildiğim için de en mes'uldu. 
yum.. Eğer vaktim olsaydı, bir 
melek kadar saf, iyi ve bundan 
başka fevkalade güzel olan karı
mı nasıl tanıdığımı sana anlatır. 
dım. 

Kenan, klüpte gevezeliğiyle 
maruftur. Bereket versin ki bugün 
işi vardı. Kendisine veda için tek· 
rar elimi uzatırken ceketimin ke. 
narını tuttu. Bir gevezenin hiç 
bir zaman acele işi olamıyacağını 

düşünmemiştim .. 
- Vaktim yok ama, •dedi, bu 

hikaye anlatılmağa değer. Alelhu
sus sizin gibi bir muharrire .. 

Aşağı yukarı üç ay evvel bir 
gün, ( ..... ) deki çiftliğinde oturan 
dostum Vedada gidip bir müddet 
kalmağa karar verdim. Sabahleyin 
tren sekizde kalkacağı için hiz. 
metçime beni altx buçukta uyan· 
dırmasını söyledim. Ertesi sabah 
hizmetçim, kemali hürmetle ve 
telaşla sarstı: 

- Beyefendi, .dedi, affedersi. 
niz çalar saat çalmadı, şimdi ken
di kendime uyandım.. Saat dokuz, 

Bağırdım-

- Eyvah, ~ilbuki Vedadfn o. 
tomobili beni istasyonda bekliye· 
cekti.. 1Hien evvel de tren yok .. 
Eğer bu trene binsem saat 6 da 
varacağım. Belki sabah trenini 
kaçır.clığımı düşünerek beni bek· 
!erler. 
öğleden sonra saat bir buçuk

ta çantam elimde olduğu halde 
sokağa çıktım.. Ve bir otomc-bile 
binerek istasyona yollandım. 

Aradan beş dakika geçmemişti 

~ ~ llliz. Maamafih fazla ih
<la rar gelmez. Seyahat es· 

laltip ettirebilirsiniz. 

1 :xvn 
i!' ' ı l>a • 

~ilrı~. \'a"1l olur olmaz 
~%ıi dıgı?in farkına yardı. 

., llıııtattaksıye götürm~ş olan 
~ t ta.n fazla ve şüpheli ne· 

yukarıya üst kata çıkalım.. Ge· 
liniz!. 

Bambo, gönderdiği hafiyele
rin Rolan Kandiyanoyu yakala
malannı büyük bir sabırsızlıkla 

beklerken onların açılan pc
cereden birer birer aşağıya atıl· 
dıklarını görünce bütün kuv
vetiyle bağırmıya başlamıştı • 

Bu iki odayı biribirine bağ

layan kapı parmaklıklıydı Iska
la Brino odaya girer girmez, şö
minenin önünde diz çökerek 
çalışmıya başladı .. 

\'\bir ~· §apkasile karşıda 
'tt l' obile belli belirsiz 
t~~Prnıştı. Bunlar Japo

' toll\o~. ka~adığı gibi bek· 
~I> ~ 1.lın de bulundui:ru tak· 
~~ ttığinden derhal şüphe· 

~~ bir el çantası çı-
~~~a 0to.rnobile yaslanıp ba 
~'ar St\ ırmekı:.izin veyahut 

'v ıta~k ızın bu "dildz ay
. ~tı 11~ arka camdan dışa· 

te eclı. 
~~1endi: 
. bir l'~vaşlayın. 
~t\i çıqu geçidi henüz geç· 

tl1 <:l~for :memuru arkadaki 
~-l?<Juınclel~i değneğin biri~· 
~Ullh~uştu. Bu takipçiler
~ -·~ .. 

fi!. a.ltat J ıçın guzel bir fır-
· ~ıı. 0 aPon bunu doğru bul
~şttonıobilini bu sebeble 

'te ı. 
'l' teıtr 

\ ektar ~ emretti: 
cfaıti ot ızlanabilirsiniz. 

~•!tıi~ 0tnobil onun arabası· 
!) ··onrn t ~ .. e~ ... e re fasıla ile pe· 
hı~ıa~e ba~la:rnıştı. Biran 

1 \·e taksiyi geçti ve 

Önceden, daha kuvvet topla· 
yıp getirmesi için gönderdiği a· 
damın dönmemesi, beklediği 

kuvvetlerin görünmemesi bü
tün ümidini kırmıştı.. Fakat 
o bu helecan içindeyken imdat 
kuvvetleri yetiştiler. Elli kadar 
tirendaz ve hafiyeler evin Ö· 

nünde dizildiler. 
Bambonun bağırışları ile 

civardaki evlerin pencereleri a
çılmış korkudan nefes alamı
yan ve sararan başlar görülmüş. 
tü. 

Daha eve hiç kimse girmeden 
Rotan ile Iskala Brino, evin 
üst katın:::. çıkmış bulunuyc rlar· 
dı. iskala Brino Juananın o.dası
na girince ellerine geçirdikleri 
eşyaları kapı arkasına yığdılar. 

Rolan soluk solu~a : 
- Nihayet üç dakikalık bir 

hayatımız kaldı 1 dedi. 
İskala Brino, Rolanr, bu oda 

yanındaki mutfağa benziyen o 
daya sürükleoi: 

- Geliniz monsenyör, geli
niz, dedi. 

Rclan tabancasını çekmiş, 

parmaklıklı kapıya doğru dön· 
müş bekliyordu.. Kendilerini 
müdafaa edecekti.. lskala Bri
nonun ne yaptığını bile düşün-
müyordu. · 

1skala Brino söylediğimiz gi
bi meşguldü ... Elinfdeki hançer• 
le bir taşın etrafındaki çimento
ları kazıyordu. önü toprak, ki
remit parçalariyle dolmuştu. 

Bu sırada birinci kapı kırıldı .• 
Memurlar odaya dolmuşlardı .... 
Rolan vakit geçirmedi, ikinci 
kapıya yakla~tıkları sıra.da ta
bancasını boşalttı.. Kalabalık· 

tan biri yu~arlandı.. Az sonra 
ikinci bir patlayış iş~dildi. Ge
ne biri yuvarlandı .. Bu sırada 

İskala Brinomın z;esi de duyul· 
du : 

- Geçit açıldı, monsenyör .. 
Rolan geriye döndü. Açılan 

deliği o <la görmüştü .• 
- Geç dedi. • 
Münakaşa edecek zaman ol· 

madığı için İskala Brino çare
siz efendisinin teklifini kabul e· 
derek öne düştü .. Onu Roları 

takip etti. Burası bir kişinin sü· 
rünerek geç :bilcce ği genişlikte 
bir delikti .• 

Yazan: IHlftk&"feCD 
ki bir şey patladı ve otomobil yer
de sürünür gibi oldu, durduk .. 

Lastiklerden biri patlamıştı ... 
Kızıyor, bağnyordum. Ayni za
man<la vakit te geçiycrdu. 

Nihayet başka boş bir otomobil 
geçti, atladım . 

İstasyona kadar sen sür'atle 
gittik. Tren kalkmak üzereydi. 

Sözü uzatmıyayım.. lstasyona 
indiğim zaman hiç kimseyi bul 
madrm ve o gece civardaki köyler
den birinde yattım. Ertesi sabah 
gene istasyona döndüm. Tabii ne 
otomobil var, ne bekleyen var ... 
Şimdi pe yapayım? Otomobil ara
dım yok; beygir aradım yok.. Tel
graf çekmek istedim, telgrafhane
altı kilometre mesafede olduğunu 
öğrendim. 

Halbuki çiftlikle istasycn ara
sı 8 kilometreyt::li. Nihayet istas· 
yon memurlarından birinin bisik
letini güç bela kiraladım. Çanta. 
mı istasyon memuruna bıraktım, 
yola düzüldüm. 

Yolun üçte ikisini kat'etmiştim 
ki, çimenler üzerine oturmuş bir 
kadına tesadüf ettim. Beni görür, 
görmez ayağa kalkarak yolun er. 
tasma çıktı .. Genç, zarif, şık, gü· 
zel, sporcu bir kadındı • 

- Affedersiniz efendim, .dedi, 
bir tornavidanız var mı? Bisikleti
min zinciri kmldı. Tekerleğin 

düğmesini açmadan tamir etmek 
kabil değil. 

O tekerleğin düğmesine nasıl 

teşekkür etmeliydim? Bende de 
tornavida yoktu.. Genç kaldına, 

benimle beraber, artık pek ziyade 
yaklaşmış olduğumuz çiftliğe ka
dar yürümesini teklif ettim. Şüp 
hesiz çiftlikte arzu ettiği tornavi
dayı bulabilirdi. Teklifimi kabul 
etti. Bisikletlerimizi ellerimizle 
tutarak yürüdük ve bittabi konuş
tuk. 

maması, sabah trenini kaçıı-mam, 
otomobil lastiğinin patlaması, is. 
tasyonda at ,otomobil ,telefon bu· 
lunmaması, telgrafhanenin 6 ki
lometre uzakta olması, bisikletten 
başka bir nakil vasıtası bulunma. 
ması, bu yüzıden tornavida olma
ması l!zım imiş .. Garip değil mi? 

Vak'aların bu acayip teselsülü 
beni dünyanın en mes"ud adamı 
yaptı • 

Bu vak'aların birincisi, çalışkan 
hizmetçimin uykusudur. Binaen
aleyh ben de ona karşı vazifemi 
ifa ettim. Evlendiğim gün e\li lira 
bahşiş verdim .. Değerdi, değil mi? 

- Şüphesiz. 

Kenan neş'eyle çıktı, gitti. Bir 
sene sonra kendisine sokakta tesa. 
dü fettim. Pek hazin ve ciddi bir 
tavır takınmıştı. Sözlerime pek 
tavır takınmıştı. Sözlerime pek 
kısa cevaplar veriyordu. 

Nihayet dayanamadım sordum: 
- Daima mes'ut musun?. 
- Nasıl?. Bilmiyor musunuz? 

Karım evlendikten beş ay sonra 
bir çalgıcı ile beni aldattı. Bir kah
veye oturalım .. Azizim vak'aların 
teselsülü hazan insanın f elake· 
tini mucip oluyor 1.. Düşününüz 

ki sekiz ay evvel bir gün " .... ,, de. 
ki Ved~ın çiftliğine gitmeğe ka
rar vermiştim. 

Baqa evvelce vak'ayı anlattığını 
unutan Kenan, şimdi onu yeniden 
nakletmeğe başlamıştı. Baygınlık

lar geçiriyordum. Fakat bu sefer 
netice ve hüküm başkaydı: 

- Dünyada başıma en büyük 
fenalıkların gelmesi için, çalar sa. 
atin çalmamasr, hizmetçimin u
yanmaması, sabah trenini kaçır

mam .. ilh lazı.mış .. 
Evet, üstümde bir tornavidanın 

bulunmaması yüzünden en sefil 
en müstekreh bir kadınla tanışa. 
rak mevcut erkeklerin en betbahn 

Hem etraflıca konuştuk. Neti- oldum .. Bu haidesenin sebeb, esa
ceyi anladınız ya: Kadın güzel... sı ne?. Bir kırık saatin çlmaması .. 
Ben birdenbire aşık oldum .. !ki se- - Doğru .. Ya hizmetçi?. 
nedenberi dulmuş .. Hemen evlen. - Oh, hizmetçi.. O mendeburu 
memize ve böylece en mes'ud bir da defettim. Bu cezaya layık değil 
adam olmama hiç bir mani yok... miydi?. 
Düşünün bir kere, saadetimin hu· - Şüphesiz J. • 
sul bulması için çalar saatin çal- HiKAYECi 
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Hiç bir gürültü işidilmiyor. 

du .. Merdivenleri adeta tırma· 
narak çıktılar.. Ev iki kattan 
ibaretti. 

Birinci katta bir müddet te
rcddü tederek durdular • 

Karşılarına iki kapı sıkmıştı. 

Hangisine gideceklerdi, ikisini 
de dinlediler. Gürültü yapma
mak için nefes bile almıyorlar· 

dı. İşaretleşerek tekrar çık· 

mıya başladılar .. 
Yukarı.da da bir kapıyla kar· 

şılaştılar .. Bir müddet de bura
da durdular .. 

Kapının arkasından müte. 
madiyen gezinen bir adamın a· 
yak sesleri işidiliyordu. 

Bambo dışarıda neticeyi bü
yük bir sabırsızlıkla bekliyor
du. Gözleri evin ön cephesin. 
den ayrılmıyordu .. Bamb:>, e· 
vin sokağa bakan pencerele· 
rinden birinde düşünceli dü
şünceli bir göz gibi pmldıyan 
bir kandil gördü.. Fakat bu 
ışrk çok sürmemiş, hemen sön. 
dürülmüştü. 

Hafiyelerden biri bir hırsız 
feneri yakmış, ötekiler hançer
lerini ellerine almışlardı. Bun
lardan ikisi kapıya yüklendi. 

Bambonun takip ettirdiği a
dam Rolaııdı .. Acaba takip edil. 
diğinin farkına varmış mıydı? .. 
Buna pek ihtimal verilemezdi. 
Çünkü o. bu dakikada Leonoru 

düşünüyordu .. Bütün düşünce

sini tamamiyle ona vermişti ... 
Venediğe dönüşü ona gene Ve
nedikte bir kaç gün önce geçir
.eliği ıstıraplı dakikaları hatır. 

latmıştı . 
O Bambonun, Kara mağara

dan kurtulduğunu anhdığı za
man çok .kızmış, fakat az bir za- · 
manda sükunet bulmuştu.. He
nüz bu adamı bir darbede öl. 
dürmek tazım geldiğine dair bir 
plan hazırlamış değildi. 

Bamb:>, Aratenin sarayından 
çıkıp gittikten sonra, Rotan giz 
lendiği odadan s;ıkmış ve Arate
nin: 

- Nasıl? Konuşulanlar hak
kında ne dersiniz? Sizin buraya 
döndüğünüz zaman kendisine 
haber vermem teklifine ne eler
siniz?. diye sormuştu .. Rolan, 
onun bu sualine şöyle cevap ver 
di: 

- Hiç ne diyeceğim .. Tekli· 
fini yap .. Senin bu kadar mü
him bir servet kaybetmene gön
lüm razı olmaz .. 

Aratcn, Rotanın verdiği bu 
cevap karşısında şaşırdı. . Ro
lan ilave etti: 

- Yalnız bu sadık c!ostuna 
yapacağın ihbar gününü bizzat 
ben tesbit etmek isterim . 

Rolaa bunu söyledikten son
ra Aratenin yanında kalma
dı. Hemen ayrıldı. Şimdi o Is-
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Kayak şampiyonu A vrupadci futbol 
(Baştorafı ·6 11mda) 

Naruzar (Lehistan) 219.5 puvanla, 
G - H. Nihraga (Norveç) 218.6 pu. 

maçları 
vanln, 7 - Hamı Lnhr (Almanya) Ingilteredc ı Hudcrsfıld - Karlton atletik ~LO 
215,3 puvnnln, 9 - Asejocrn Rud Bu haftaki lik maçları neticeleri rortsput - Preston ô·O 
(Norveç) 214,3 puvanla, 10 - Paul ·şunlardır: Sunderland - Layçester siti 2-0 
Haeckel (Almanya) 213.7 puvanla. Arscnal • Çclzea 1_0 Volverhnmpton - Lids Unayted 4.l 

Astonvilla • Livcrpol 2.0 I..ondrnda tekralnnan kupa ma1;m 
Üniversiteliler arasında 

I.Jllohammcr, (A. A.) - Trond -
haymde Unlversitelller arnsmda ya
pılması mukJırrer olnn 6 mcı entcr. 
ııa.eyonal kış oyunlarının, knı·ın nz
ltiı yil%Unden son dakikada buruda 
yapllınasuuı. karar verilmiştir. 

Bu hnfta içinde muhtelif müsa -
b:ıknlar ynpncak olan 12 mill<:'te 
mensub 260 sporcu önlerinde kendi 
memleketlerinin bayrakları olduğu 

halde vclinhdm huzurunda bir gc • 
çit resmi yapmı~lardır. 

Bu mUsabakalarn iştirak eden mli 
Jetler §unlardır: 

Almanya, Mncariı:ıtan, Lehistan, 
Norveç, İsveç, Fenlnndiya, Fransa. 
İsviçre. 

Bir Alman kızı daha 
dünya şampiyonu 
Zakoruı.ne (A. A.) - Kadınlar a

rum& iniş ve slnlom kombine 
mUsabnkalarmda Almanyalı bayan 
Krf.stil Kron% dünya 5ampiyonu ol
mu~tur. 

Bir Alman daha dünya 
ıampiyonu oldu 

Zakopane, (A. A.) - Burada 
yapılmakta ohm kayak dilnya pm. 
plyonasında Alman Gustı Bernuer 
U%UJl mesafe , ... o nUaına kombine 
mUsaba.kalarmda dünya §amplyonu 
olmuştur. 64.5 Ye 66.5 metro atlcı
nıak suretiyle Uçilncü uzun mesa -
fode de G mcı olan Berour bu kom. 
blncdc en iyi puanı tem.in ederek 
c1ilnya campiyonluğunu ksuınmış -
tır. 

İkinciliği Norveçli Foss~e ile ts 
vcçli Zellin arasında milnaıaalıdrr. 

Uzun mesafe müsabakaları 
Kn.yak dUnya. tiampiyonalarında 

18 kilometrelik u:un mcsaf e mi.lsa. 
hatalarının neticclerl §urJardır: 

l - l!"inlancliynlı Kurrilmla. 1 sn. 
5 da, 30 snn.Iyede, 2 - Finlnndi -
yalı Kapplnen 1 .sa. 6 dıı. 5 saniye
de, 3 - İsveçli Pnhlin ı sa. 7 da. 
4 - Finlandiynlı Alkaneh, 5 -
Norveçli Bcrgcndal, 6 - FinlandL 
yalı Niem.in, 7 - İsveçli Vdalkvist, 
S - Finlandiyalı Olki:ınuora, 9 -
Finlancliyalı Tionin, 10 - !sve~li 
Dalnielson. 

Blakpol _ .Mnnçcster lJMy 3.5 da Everton, Birmiıighamı 2-1 :rn&ğ-
Brentford • Stoke .siti 1-0 ı· lub etmiştir. ı.;vcrton 4 marttn 
Dcrbi 1"unU _ Birmingham 0.1 Volverbnmpton ile kanıtla acaktır. 

Evcrton - Bolton Vandcrcrs 2-1 1 Isviçrcde 
Grimsbi tovn - Midlcsburg 0-2 ' Devam edilmekte olo.n kupa maç. 

İstişare heyeti 
( Baştarafı 6 uıcıda) 

izahatı dikkatle dinleyen Başve. 
kH doktor Refik Saydnm, bun • 
dan sonra heyete şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

Bendeniz her vakit spor işle . 
rinin böyle güzel, bilhassa sıhhnt 

lannm neticeleri: 
Grnshoppcnı Ztirih - Yung 
Bcm 
Servet Cene"re • Louuıspor 
Nordstern Bal - Fc. Lugano 
Bnıchl St. Gallcn - Vcvey 

ltalyada 

boyı; 

4.5 
1-2 
3-2 
3..2 

Lig me.çlarmm bu haftaki neti
celeri rıunhırdır: 

Pc. Toriko • Fc. Bolonya 
meselesiyle muvazi yürümesini F.c. Llvomo - L'.ızlo Roma 
\"C böyle bir çerçeve içerisine a-

1-1 
2.3 

lınmasını isterdim. Sıhhiye Ve. 
kaletinde bulunduğum zaman bu 
işle çok meşgul olmuştum. HaL 
ti spor hekimliğini a1fiknlandı . 
ran bir kaç kitabın da tercUıne. 
sine ba5latm1ştım. Öyle zannedi
yorum ki bunlar bitmi§ olacak • 

Meşhur Gilermo 
Stabile 

Antrenör oluyor 
tır. Meşhur Arjantinli oyuncu Gikr-

Benim en büyük derdim. 12.17 mo Stabile, Boenos - Ayresten dö
ynş arasındaki gençliğin neşvü ner dönmez eski klübil olan Hura· 
nemasında muzır olnn sporlarla kau'dan enteresan bir teklif almış· 
me§gul olmnlan idi. tır. Eski klübü, bu şôhretli oyun-

GörUyorum ki, bunlar yoluna cunun tekrar ttalyaya dönmesin· 
girmektedir. Bu hususta snyın den sonra kendisinden antrenör o· 
generali tebrik ederim ve mesai. tarak istifad etmek gaye indedir. 
si scbked.en .arkadaşlara. muvnf. j Çok parlak bir spor hayatına ma· 
fakıyet dılerım. lşte benım sene- tik olan meşhur oyuncunun bu tek· 
lcrdenberi istediğim bu idi. Mcm. lifi kabul edeceği ümit edilmektedir. 
nuniyetlc görüyorum ki, bu işler 
yoluna girmektedir. 

Yardımıma ihtiyaç olan husus.. 
larda emrinize funadeyim. Bekle. Bisiklet teşvik yarışt 
diğiniz yardımların bnşındn. büt. Beden Terbiyesi ı.tamul Böl _ 
senin geleceğini, tahmin cdiyo • gesi Bisiklet Ajanlığtndan: 
rum. Bu hususta da yardımları. 
mı yapmakta hiç bir zaman te
reddUt etmiyeceğim. ÇUnkü, mem 
leketin istikbalini ıtevdi edeceği. 
miz gençliğin sıhhat ve km'\·eti 
ve yurt müdaf aasma hazırlan • 
ması için azami yardımı yapmak 
vazifemizdir. 

Çahşmıılarınızda muvaffakı -
yetler dileyerek yerimi generale 
terkediyor ve işime gidiyorum. 

Bundan sonra celse taW ediL 
mi§ ve heyet azası Başvekili u.. 
ğurladıktan sonra saat 14 de top 
!anmak Uzere hava kurumundan 
a~Tılmışlardır. 

1 - 1939 senesi bölge birinci 
teşvik yarışı 26 şubat 1939 paz r 
jÜOÜ yapılacaktır. 

2 - Yanş yolu Mecidiyeköy -
lstinye, Tarabya - Mecidiyeköy 
olmak üzere 28 kilometredir. 

3 - Sabah saat tam dokuz bu. 
çukta Mecidiyeköy Likör Fahri • 
kası önünden hareket edilecektir. 

4 - Yarışlara iştirak edecek 
idmanı:ıların müseccel .elmaları ve 
yarıştan evvel teşkilattan verilmiş 
ve bisiklet federasyonunun vize • 
sini havi hüviyet cUzldarunı ibraz 
etmesi lbımdır. 
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Bayanlar! 
Göz müsabakamız • • 

ıçın 

Fotoğraflarınızı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

Gazetemiz, Güzel Gö.& Müsabakasına i§tirak edecek kadın 
okuyucularına bir yardımda bulurunaf.a karar vı:rmiş ve Be -
yoğlunda Tokathyan kaqısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecek 
okuyucalınmızm göz resimlerini bitim hesabımıza çekecek 
bir nüshasını bi.te, bir nlinhasmı do. okuyucumuza verecektir. 

Kadın okuyucuJanmı:ı, kendilerine vaadettiğirni:ı: mük5fatr, 

fotoğrafbanenin kendilerine ver-Oifi göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz· 
den kftğıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

·, Devret ·; oemir~oll~'ri~;j·et.tf ro}~nlat'~ 
-.. :· ;şıetnl'tf. ~umuftf~.Jdaf8S4~iıa'1ı.a.lfı::~~~: 

!sim, mlkdar ve muhnmmen bedellcrtlc muvakkııt temi -
natlar nşağrdn yazılı olo.n S Uste muhteviyatı muhtelif malze
me 8-3-939 <:nrşnmba sunu snat 15,30 dnn itibaren sırnslyle 

ve kapalı zarf nsnJU llo Ankarada 1dare blııasındn sntın nlıDa.
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin nşa.ğıda hiz:ılnrında yazılı mu 
\•akknt teminat ile kanunun tllyln ettiği Ycsiknlarr ve tokllnc. 
rint aynı gUn saat 14,30 a kndo.r Komisyon llehıliğino ,·ermele
ri JAzrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin -
den, Haydarpaşada. Tcscııum ,.e Sevk Şefliğinden dağıtılacak -
tır. (1033) 

N'o. İsmi Mikdan Muhammen 
bedeli 
Lira 

8210 
11400 

MuYakkat 

1 Muhtelif toz boya ve UstUbeç. 
ler (10 kalem) 

2 Neft Y\lğt 
3 Vernikler Vf! sikatif (3 kn. -

lem) 

Kg. 

93.000 
30.000 

27.000 

*** 
17050 

teminatı 

Ura. 
615.75 
855 

1278.75 

1 Mart 1939 tarihinden itibaren; iç~Iecek su nakliyatında kul.. 
laruldtktan sonra mahreçlerine iatle edilecek bo_J kaplara, tarifenin 
tam vagonlara mahtıus ücretleri t atblk editmclC sure tile tenzilat ya. 
pılac:aktır. ,• 

Fada tafsilat istasyonlardan istenilebilir. (504) (1169) 

Tıllhf Tel•1i6ler: 

Türk Mikr<>bhoJoJi Cemiyetinden: 
23/SubaV39 r>etlembc günü s:ıat 

18,30 da Elfbbu odası konfcrnns sa
lonunda Dr. \'. Mu:ıllim Üveys Mas
knr ve Dr .• Perihan Çnmbel tarıırın. 
dıın tebli~dc bulunulacnihndan, ı;n. 
yın meslektaşlnrın leşrlrl ricn olu
nur. 

ıtl\HRAMAN HA YPUD 

Yeni Neşriyat 

Muhtasar Frengi 
Cerrahpa§3 hastancBi sabık cil

diye mUtehıuısısı Dr. Hazım Pekin 
tarafından muhtasar frengi ismilc 
bir ldtab neşrcdilınl§Ur. 

Frenginin bütün mahiyetini olan
ca çıplaklığıyla. gösteren bu eseri 
karilerimize tavsiye ederiz. 

3ZT 

kala Brinoyu bulmak istiyordu. 
Ondan sonra .da kara mağarayı 
boylayacaktı. 

yin yürümiye başladı. Emper
yanın sarayını bir hayli geçti .. 
Tekrar geri döndü .. Bir müddet 
yorgunluğunu almak, kendisini 
dinlemek için limandaki harap 
eve doğruldu. 

!ariylc ilerlediler. İçlerinden bi

risi: 
içinde biribiri üzerine yıkıyor • 
du. 

Limandaki harap eve yollan

!dr. 
iskala Brinoyu bulamadı. 
Sekiz günlilk bulunmaması 

sırasında neler de olmamıştı ?. 
Bambo kurtulmuş, ia'kala Brino 
ortalarda görünmez c:muştu .. 
Belki de öldürülmüştü. Bir ke
re de kara mağaraya git:ncliy
di • 

Hemen giyindi.. Yüzünün 
geklini değiştirerek evden çık
tı. Bilyük kanala doğru ilerledi. 

Düşün~miyot1du. Bir şeye ka
rar veremiyordu .. Etrafına ba
kındığı zaman Altiyerinin sa
rayı yanında bulunduğunu an
ladı. Leoncrun hemen yanında 
·demekti. Kalben, ruhan, bu ka

dıır azap içinde bulunduğu hal
de gene Venedikten ayrılamı

yordu. 
Bir an Olivolo <dasına gide

rek evin etrafında dolaşmayı, 

o_ranın havasını ala.r;\k açıl..,,ayı 

istedi. Fakat Altiyerinin sarayı 
mıknatıslı gibi kendisini bırak

mıyordu • 
Hatta §U dakikada yeminle

rini bile unutmuştu.. Bir müd
det büyük kanalın yanında do
Jaıtı.. Kendisine geldiği za
man al:şam olmuş, etraf karar
mıya yüz tutmu§tu.. Laalctta-

Oraya girip te annesinin can 
verdiği odaya girdiği zaman 
sakinleşmişti.. Ağır· adımlarla 

o~fada dclaşmıya başladı.. Bu 
sırada kah Foskariye indirece
ği darbenin planım tasarlıyor. 

kah Bambonun kara mağara.dan 
nasıl kurtulabileceğine a'kıl er
dirmiye çalışıyordu • 

Birdenbire kapının dışında 

hafif bir gürültü işidir gibi ol
du. 
Olduğu yerde "'Jurarak dinle

di .. Ayni zamanda ikinci bir gü
rültü daha işitti. Bu birincisin
den çok şiddetli olmuş ve ayni 
zamanda kapı çatırdamıya ooı

lamıştı.. Zorlanıyordu. Kendi
sini hakkiyle toplanuya fırsat 

bulmadan kapı arkasına kzldar 
açıldı .. lçcriye dört kişi girmiş
ti. 

Rolan ,şiddetli bir yumrukla 
o.dayı aydınlatan §amdanı yere 
yuvarladı .. Hiç bir kelime kc
nuşmadan sessiz ve sadasız bir 
sıçrayışta kendisini odanın ltö
ıelerin':len birine attı.. Bu köşe 
oda kapısından çok uzak, pcn· 
cerenin hemen yanındaydı. 

Dört hafiye, ellerinde bıçak· 

- Teılim ol! diye bağırdı • 
Rolan çıkardığı hançerinin 

kabzesini, avucunun hütUn 
vüsatiylc kavradı. 

Uıerine hileum edenlerin 
dört ki}i olHuğunu anlayınca ve 
bunların tedbirli hareketlerini 
serince mahvolmak üzere bu
lunduğunu hissetti. 

Belki iki. üç darbede bunlar
dan iki veya üçünü öldürebi
leceğini sanıyorduysa da neti
cenin gene kcndi~i için pek elim 
olacağını anlıyordu. 

Çaresiz ölilmc hazırlandı ... 
Fa.kat son kuvvetini .. arfedin
ciyc k~ar çarpışacak, ondan 
sonra ölecekti. 

Polis memurları: 
- Teslim olacak mısın? di

ye bağırdılar. 
Onların mülevves ve vahti 

nefesleri adeta yüzünü yalıyor
du. 

Suale cevap o1mak üzere ko
lunu salladı. Hafiyelerden biri 
korlcunç bir ıeklldc bağırarak 

geri çekildi. 
Fakat "1iğer üçil kodurmuş 

bir halde Uzerine hücumda te
reddUt etmediler. 

Rotan mütemadiyen kolu
ftU karanlığa karşı sallıyor ve 
darbeleri ile hafiyct:ri bağrı1lar 

Bir aralık Roalnm yukarıya 

kalkan kolu inmedi. Gölgeler 
arasında iri dev gibi bir adam 
belirmiş, bir kasırga gibi dola~
mıya ba§lamı§tr .• insana dch~et 
veren kolları ldurn;ıadan inip kal. 
kzyor ,hafiyeleri §dcta pestile 
~eviriyordu • 
Korkun~ gölgr; bir an dur

du.. Pencereye yaklaşarak aç
tı. Ustüste yığılan haydut ce
setlerini birer birer alarak pen"' 
cereden fırlatmıya başladı. Ce
setler, sessiz kaldmmlara dilş• 

tükçe boğuk sesler çıkarıyor' 

1ar-Or. 
Rotan büyük bir eevinç içinde 

kökredi: 
- hkala Brino 1 Iskala. Bri

no l • 
- Ta kendisi.. Monsenyör. 

unırum tam zamanıı1da yetiş

tim. Fakat acele edclinı! Kaça' 
Jımt. .• 

ikisi birden atıldılar • 
Zemin katına indikleri sıra

da dışarıda bir bağırış i§ittiler .• 
Bambo bağırıyordu: 

- Çeviriniz evi .• Yakınız t Gi-
riniz 1 "Öldürünüz; onları ı .. 

bkala Brino homurdanı• 
- Allah ifıelbuu versin. • 
Rolan cevap verdi: 
- Hücum edelim .. 
-Hayır monsenyör .. Tekraı 

Ankara radyosu , 
TÜRKiYE RADYO otrOt\ 

POSTAL·"Jtl 

ı.ora il ' 
Türkiue Radyosu - Atı 

DALGA UZUNJ.UGU: ,, .1'." 
1G39 m. 183 l\cs./120 :"·~1'·~ 

19,74 m. l5l95 Kcs.120 ·~" 
31,70 m. 9<C65 Kcs.120 J\ • 

TüRKlYE SAATl\'L' 

CARSAMBA - 22/2/1 93' 

(e'ıtı'° 
Progr:ım. 18.35 Milıik 1g 15 
san) Lanloş orkesırıısıİilız•ıtl 
müıil:i (fosLl he)·cti: 1 ( 

3
e 1 

Tııhsin l\or:ıkuş, e Sıı '., 
işlirakiy!e. 20 Aj:ıns, ııı~fi>-:ıt • 
brrlerl, ziraat Lorsası , ,·er bt

1 Türk rnllziğl. Çcılııolıır· gı:ı. I 
h!re f'ersnn, Cevdet Çııııft~r 
Fersnn. Okuyıınlnr: l-fUZ tıııll r' 
Scrnııhat. t - Dııy:ıti rır~i ıır'Jı' 
2 - -H:ışim Leyin be~~ ıı.ıı 
kısı (Nimeti v:ısıın>· S ~1 (U 
) in lı:ıyali arabnn şnr1'~!1J\ !ı3,,, 
hlcrana). 4 - Su roicU·lıtl,. ~ 
rah:ın ş:ırkısı (Ne) lc>·c> t\'lt d 
y:ıti araban lilrkü (P~!ı. 1 "' 
G - .Kıınıcaar s:ız sclll rJ>ı~ı 
fin J,jrdili hlc:ızk~r ~ıı •O 

·nı • • 
ruhsarınn). 8 - Leıtıı tıııl~ 
cnzkiir ş:ırkı~ı CNaziarıdı u cCt~ . r . . .. k cnrkl· ~ı 
Arı hcyın suzına · v 0ıs ·' 
lemi aşkn). 10 - s:ıı sc:ı;ıı~JI!' l 
leke! :ıa:ıt ayarı. 21 Jitsh'ıl ı,' 
şairleri). 21.20 Eshıın\rırstl· 1 
Lılyo - nukut borsnsı rııfllı~rı 
Tcm.!ll (1\!olla beyi~ h;:? ~u•~. I 
mcdi. Yaz:ın: E. Hc~ıt·. Mı;ın, 

Ü) • .: f· l\CCIP ti• ç • or .. cstra - ... e · fi 1 ıcı ~ 
G:ınglber<'cr - Kür:fik u G 1 ., mc - (ı 
p:ırçnsı. 2 - J\nrl JJIU p:I • ' Q 
rında. 3 - TschnU•0

'" ibislı • 
şarkı • .C - Vnldeın:ır S 5 ....- St f 
keyfim: Viyana şıı~ıusıİıı1leıt1ı< • 
• Senfoui {Si mfnor, b. ıı:ı (t 
Dclibcs - ficbck operclıll ~S 

n:ı1• ı'' Vi){rcd Rj:ıer - Sere so11 '' 
(cazbıınt). 2~.46 • 24 ~rıı-fll• 
herlcri \"e yarınki pro 

••• 
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Bu hafta çık_a_n .......... .--- -Ba-y_lar_J ~---~-==-

8Sİmlİ Hafta'yı le:u;ı:,.ıuım en salla aıhlıl L!lk-
i>---Okuyunuz 
}'j b' 
lzıt ~ terzi mi arıyorsunuz? 

Slıt bir adres 

'· ~00-TEX · 
PrezervatlfJertnJ da! ·. tercih edl· 

Diplom terzi 

ııs n YAVUZ SEZEN RESIMLl HAITAYA abon. 
~~0IUu Parmnkkapı Gayret a :>lunuz. 
~ürk Foto evi üstünde 

1 

KATRAN HAKKI 

ıı 

Ademi iktidar Jr. Necaettın Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ırı 17 den sonnı l.i'ıleli Tayyare 
\p, Daire 2: No. 17 de luıstnlarıoı 
.abu! eder. ( Tel efon: 23953) 

ve Baı GevşekDDğlne Kaıırş• 

HORMOBiN Resimlı Hafta' nın 
ii••••••Tabletleri her eczanede a.raymrz. Posta kutusu 1255 Hormobln -·••••i Zengin hediyeli müsabaka

sı na iştırak ediniz 

cıgaradan vazgeçirir, hem ök-
11UrUkleri kökUnden keser. 

--------

1 iNHiSARLAR UMUM . MÜDÜRLOGONDEN 1 
Cin ... i Mikdarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lir aKuruş saati 

40 lık çivi 15/ 50 m/ m. 2000 kilo 375 - 28 12 14 
Kadranlı otomatik baskUl 1 adet 700 - 52 50 15 
Kilot pantalon l2 takım . . 
Kasket . 12 ,, 546- 41 95 15,30 
Kııput 12 ., 
Çizme kösele 12 " 

. . 
I - Yukarıda cins ve m;kdan yazılı (3) kalem malzeme şartname ve mevcut nUmunelert mu. 

clbince ayu ayn eksiltmeye konmuştur. 
Il - Muhammen bedelleriyle muvak~~at teminatlraı hfzata~ında gösterllmiştir. 

m - Eksiltme 3- 3- 939 tarihine ra~tlıyan cuma günil hizalarında yazılı saatlerde Kaba.t~ 
ta kain levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

• 
IV - Şaratnameler her gUn sözü geçen şubeden parasız ola rak alınabileceği gibi nUmuneler 

de görülebilir. 
İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mez 

kQ .• : komisyona gelmeleri ilan olu nur. (940) 

• • • 
Cinsi Mikdan .Muhammen B. % 7,5 .Muv. T. Saati 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
Ustik Çizme uzun ve kısa 
konçlu. 127 çift 745.- 55 81 14,30 
Balıkçı muşambaaı kısa ca. 
ket, muşamba ve pantalon 150 adet 906.- 67 98 15 
Bahariye Bakımevi elektirik 
tesisatı işi 321.58 24 11 15,30 

I - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdr..rlan yukanda yuılı mal
zeme ve iş ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Eksiltme 8--3--939 tarihine rasthyan çarşamba gilnü hizalarında gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve keşifnameler her gün sözil geçen şubeden parasız olarak alınabileceği gi. 
bl nilmuneler de görillebilir. 

IV - lsteklilerin muayyen gUn ve saatte kanunt vesaik ile birlikte mezldir komisyona gel. 
meleri ve çizme ile musambalar icn nümune getirmeleri ilan olunur . . (1083) 

••• 
Cinsi lllkc!arr Muhammen B. % 7,5 Saat: 

Beheri Tutan .teminatı 
Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

Kereste 1209 M2 51987 - 3899 03 15 
Beyaz çul 115000 adet -70 33033- 2477 48 lG,15 
''ba,ı bağır •• "kilosu,, ''takriben" 
Düz beyaz kL 250000 metre -15.5 38750- 2906 25 16 
naviçe 

I - Şartnameleri ve numuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme ayrr ayn kapalı zart 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle ...,Jvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

8UGüN • KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU) 

m - Eksiltme 27-2- 939 tari .ine rasthyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Ka· 
bataşta Levaztm ve Mübayaat şu besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 1~5 kuruş kanaviçe şartnameal 
de 194 ktı.rU§ bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir başmüdürlüğünden alma. 

'rAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELIDİR 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI ... 

bilir. · 
V - Eksiltmeye girmek iste ·•r .lerin mühürlU teklif m:.: tuplannı kanuni vesaik ile % 7,5 gil. 

venme parası makbuzlarını veya b:ınka teminat mektubunu ihti \'~ edecek kapalı zarflarını ihale 
saatlerinden birer saat evv· line kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz muka. 
bilinde vermeJerl UAıı olunur. 826 

- Saç Bakımı -• 
Gllaelliğfn en blrlDcl t- -

Petrol Nizam 
Kepekleri ve uç dökUlmelin 
tedavi eden teılri mUcerreb bi 

lllçtır 

1939 
RESiMLi HAFTA' mn 

ltalyaııca derslerlnl takip cdlnlz. 
Ba lisanı kolayca elde edeceksiniz. 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Tilrbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karıısmda eski Klod Farcr 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son·ı 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Atatürk albümü 

Cinsi 

Boş · bobin 
sandığı 

••• 
Mik. Muh.B. beheri tutan %15 teminat eksilt.menin 

Lira Kr. Lira. Kr. Lira Kr. şekli ve 
saati 

1500 A. - 65 975 146 25 Açık art-
tırma (16) 

1 Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali fabrika· 
smda birikecek 1500 adet boş bobin asndıkları ytikarda yazılı ~kilde 

satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli \'C muvakkat teminatı hizasında yazılmı~ 

tır. 

III - Arttırma 16-3-939 tarı hine rastlayan perşembe günü hiza· 
sında yazılı saatte J<abata~ta le\'azım ve mübayaat şubesindeki satı15 

komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümuneler hergüı;ı Cibali fabrika.;mda g5:ülebilir. 
V - İ steklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 gü

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen ko..'lli:syona gelmeleri illn 
olunur. ( 1133) 

. *** 
l - İdaremizin Cibali f::ıl)rikası için alınacak bir adet bulaşık 

yıkama makinesi ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün uzatılmıştır. 

II - 1\luhammen bedeli 1200 lira muvakkat teminatı 90 liradır. 

III - Eksiltme 2-3-939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta leva· 
zım ve mübayaat şube-inde :ılım komisyonunda yapılacaktır. 

1 V - Şartname'er hergün sözügeçen şubeden alınabilir. Eksiltme· 
ye i~ti ral.; etmek istiyenler fenni tekliflerini ihale gününden asgarl 3 
gün evveline kadar i nhisarlar Ti;tün fabrikalar şubesi ne vmncleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammm \'esika almal?;ı lAzımdır. 

Resimli Raftanm ne~rettftl bu al-
L bOm 19 defa bluıılnus. blnlerce nüs-

# o ha eatdmıştır. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 

güvenme paralarile mezk\lr komis.yona gelmeleri ilan olunur. (1159), 
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CAFER MüSHil SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. BiluınUJ11 ee· 
zanelerde bulunur. ___...,.. 

. . . 
• • • ' 1 

eneke kutularda 
ka Al an 

Grip n 11ezlcnln, romallzınn, baş \'C diş ağrılarının en tesirli ila

cıdır. Teneke kutularda olıluğundnn dnlma terkip \'e tölrlni mu. 
lı:ıfaza eder. lle>r CC:T.ancdo teklik kutu u 7,5 kııru~tur. 

ocaıbondla 

IKaışe 

gün tile 3 
aıı naıblO n r 

-
• ~ ~~ . . . • • 
1 

ATI 
lç ve dı3 basu:- memelerinde, basur memelerinin her türlü ilti
hapl:ı.nnda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memeleri

nin tedavisinde dalına muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

1 

SdC. A N. 01 NAVIGAZ IONE -VENEZll 

Uğrayac.-ıklan Limanlar Vapur lann isimleri Hereket Günleri 

EKSPRES HAT LAR! 
Pire, Birindisi, Venedik, 

Trieste 

Gala Rıhtımından her Cuma 
tam saat 10 .da 

Pire, Napoli, Marailya, Genova 
Saat 10 da Galata Rıhtımından 

Pire, Nopoli, Marailya, Genova 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, 
Patras, Ayaaranda, Birindisi, 

Ankona, Vcnedik, Trieıtc 

Sclanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Kalamata, Pa tras, Birindiai, 

Venedik, Trieste 

Burgaz, Varna, Köstence 

Quirinale 1/ 2 
Cilicia 8/ 2 
lsco 11/ 2 
Diana 15 12 

Sulina, Kalas, !brail 

ADR1A 
CELtO 
ADR1A 
CEL!O 
ADR1A 

CİTTA'di BARt 

3 ,,, .. 
I .w ~ 

10;2 ~ t 
17/2~ ~ 
24/ 2 " 

c ·-3 / 3' ü. :-; 
·- fj 

11 / 2 g, -

İstanbul 

:ı ~ 
25/ 2 !; ·;: 
11/ 3< ~ 

- Pire Saat 24 h.:] ~ 
Napoli gün 3~ 
Marsilya ,, 4 " 

" 
Campidoglio 
Cilicia 
Caldca 

Abbazia. 
Quirinalc 
Dl ana 

Vesta 
İseo 
Albano 

Caldea 
Albano 
Abbazia 
Fenicin 

Abbazia 
~~cnicia 

22 12 u 
'Q 

25 2 r-. .... 
1 / 3 ... 

cU 
8/ 3 <ti ... 

1/3 ~ 
8/3 

ftrP" 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol· 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASAN 

Buna çocuklar 
b a y ~ l ı y o r· 
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü -
yürler . Bu saf öz 
lü unların vita
m ini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
cocuk doktorları 
buna şahadet e -
d er. Avrupada 
d iplomalarla mu 
saddak birincili · 
gı kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HAS 
.. ~ 1 Ü 

unlarıdır 
Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Buğ
day, İrmik, Pa
tates, Mısır, Tür
ılü, ·Bezelya, Ba-

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk 
larınıza yediri . 
nız. 

Hfif bir üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

alını-z 

GRiP - NEZLE - BAŞ veDiŞ ve 
bütün ağrıları derhal geçirir. 

.t. HALK VE BOZKURT T1CARETHANESt.Nl~OJ{· 
müstahzaratından olan TUVALET Sı\BU.N1.ARIMIZ 
SEK hamurdan hususi olarak yaptmlmıştır. . 
GÜZEL kokulu, dayanıklı ve fevka iade köpünnektcdır. 
Sahibi ve deposu: 

1 FEIIMl ARDALI MEHMET 
lar Yanın şiseci han 'No. 1 

Türk Hava Kumruu lJ 
Büyük Piyangos 

Beşinci keşide: 11 ·Mart 939 dadır dır 
BUyük lkramiyP. 50,000 Ur:. Jirıtl•~ 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 ~~i 3de 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık 1 
. Siı 

mükafat vardır... t1Jleyiıt1t· 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal e nı.ıt··· 

de piyangonun mesut ye bahtiyarlnn arasına girmiş otursıı 


