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Çember/ayn 
l\orku·yoruz. ! 

Digor: 
<<Herhangi bir hadise , ölüm 
~a~ineslni harekete getirebilir!» 
in~ıli:z Başvekili, silahların tahdidi 
Ç .. 1 harp korkus"lnun kafalardan 

silinmesi lazımgeldiği 
kanaatindedir 

~dra 
Ilı d • 23 A.A.) ~ Ç.Cmber· 

t bUn akşam Lancashirede kain 
'1Uncta bir nutuk söylemiş ve 

, ~ §Oylc demiştir: 
~U:tı er ~rafta müthiş silahların 

t ~ta <=tt~ğine şahit olduğumuz 
~ ..... da hır nevi huzursuzluk his
~;ın ~nüne geçmemize imkan 
~.ııra ehemmiyetsiz de olsa 

1 hir h~disenin ölüm maki· 
oruz harekete getirmesinden kor 
llıl' : Bu şerait dahilinde bükü 

• .ı n ~imdi takip etmekte oldu· 
· n:tten başka bir siyaset takip 
1 l ancak akılsızlarla, gayri 

~ ~er \'~yahut cahiller istiyebilir. 
~ te. bıt ettiğimiz siyaset, §Usu· 

larir edilebilir: 
UUarı \'C nizalan ortadan kal" 

İçin hiçbir fırsatı ihmal et· 

~· fal-at ayni zamanda dost• 
~ ? Yardımile haklarımızın 

I'~ t~ıyetlerirnizin bunlara taar· 
er..'?1ek kadar kendisinde cürct 

' ·~ <>lanlara karsı muhaf azasmı 
ıı,~ .:> ra n ortaya müthiş bir kuvvet 

~caıc olan büyük bir kuvvete 
lta/ SU1h siyaseti.,, 

ıp lngilterenin silfilılanmasr 
(Devamı 5 incide) lngiliz bttşvcTıili Çcmberlaytı 

ı~~ 
l Güzel gijzler müsabakası 
~ 

l 
) 

1 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
, müsabakasıdır - -

~ -s --
() ~urnara: 4! Klsimpaşa Şefika Çokakar 
IQıl'lıcuıarımıza dnj;rıtacağuİın nıii.kifatıarm kıymeti 800 Jirayı 

l6Q şkındır. 

\ lira kıymctınıle bir radyo, kristal blife takınılan, kıymetli ccb 

llı:~oı ~aatıcri, muı;ambalar, elbiselikler, istenilen e_şyayı alabil
lat 8alahiyctinl yeren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-

llıtıiıteur ev (}5ynsı ,.e saire. 

Şoförler 

Müsabakamıza • 
1§· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla · 

maya baflayınız 
~ 

kongrelerini 

Roma ve Beı·lin endişede! 

Ingiliz sildhlanmasını 
tahrik sayıyorlar!. 

Tunus - Trablus hududunda 
Fransız ve ltalyan askerlerinin 

çarpıştığı şayiası çıktı 

Reisicumhur 
lnönü 

Amerikahlara 
hitabesini 

Roma 23 (A.A.) - Havas ajansı 
-:nuhabirinden: 

lngiliz Avam kamarasının !ngil· 
terenin silahlanması için mühim 
krediler kabul etmesi, İtalyan ma· 
hafilinde büyük bir tesir icra etmiş 
tir. 

Bu mahafil, demokratik devletle· 
rin silahlanmalannın totaliter dev· 
letlere karşı bir tahrik olduğunu is· 
bata ga}Tet etmektedirler. 

ltalyan gazeteleri, silahlanma işa· 
retinin büyük demokrasiler taraf m
dan verilmiş olduğunu, halbuki 1 · 

Yeni Tefrikamız: 

Türklüğü yıkan 
ve yapanlar 

Eski "Basiret., ve "İstikbal., gaze
teleri ba~uharriri Esat efendinin 
hatıratına istinaden Abdülaziz dev
rinden başhyarak ve Esat efendinin 
oğlu eski mutasamflardan Asaf Bel-

genin hatıralarile de beraber rnüta· 
rekeye kadar yarım asırdan fazla 
sünnüs bir devrin gizli kalmış heye· · 
canlı hadiseleri, tarihi \'akaların me
raklı iç yüzü cumartesi günü neş· 
rine başlıyacağımız tefrikada anla· 
~ılacaktır. 

Eser bir roman kadar heyecanlı, 

fakat içinde katiyen hayal mahsulü 
parçalar bulunmıyan bir tarih hl· 
kayesidir. 

Japon ordusunda 
İsyan çıktı 

Paris, 23 (A.A.) - Oeuvre gaze
tesi yazıyor: 

"Dün akşam Çin sefareti, Çin 
cumhuriyeti hariciye nezaretinin 
göndermiş olduğu haberleri vermiş
tir. Bu haberlerde cenubi Çinde 
IIonkong ile lkin arasında harp et
mekte olan Japon ordusunda çok 
ciddi bir isyan zuhur etmiştir. Bir
çok kişinin öldüğü ve bin kadar 
askerin isyan etmiş olduğu söylen· 
mcktedir. Bu mmtakadaki Japon 
askerlerinin h"Uvvei maneviyeleri 
pek çok kırılmıştır . ., 

yaptılar 

talra ile Almanyanm teslihatm tah 
didi için müsbet tekliflerde bulun 
m~ış olduklarını yazmaktadırlar. 

Giomale d'ltalia, lngilterenin si· 
lahlanmasmın Roma ve Berlini kor 
kutmağı i tihdaf etmekte olduğunu 
~azmakta ve demokrasilerin silahla· 

rmı tahdit etmekten imtina etmek 
te olduklarını il~ve eylemektedir. 
''Topların miktarı mütemadiyen art 
makta olmasına binaen, Çember· 
!aynın müzakerelerle aramakta ol· 
duğu sulh, tehdide müracaat sure· 

(Devamı 4 üncüdt) 

lnglll1ce olarak 

Pazar günü 1 
söyliyecek 1 

( l' azısı 4 üncı7dc) 

1ngiliz g~ncrali ·ı·.t eslilı bıı .saba1ı Sir Tteci istasyontm4a 1ear11layıcıla1 ara ıuidtı ... 

Londra Har.biye Nezareti erkanından 

Bir ıngiliz · geöer81ı 
Resmi ziyaret için 
Şehrimize geldi 

Aşk yüzünden 
katil olan köylü 

Agırcezada idama 
mahkum oldu 

Katil Alımel Dolt4an 
(l' atm 2 incidt) 

Almanyada 
yaptırılan 
gemiler 

200 Bin lirahk bir 
komisyondan bahsediliyor 

,.... }'azısı 3 iinciide 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

Misafir General Ankarada Genel 
Kurmay Başkani ile 

Milli Müdafaa Vekilini ziyaret edecek 
..- Yazısı 4 Wıcüdı 

ÇERÇEVE 

Liyakat ölçüsü 
AkademJye nam:r:et gösfvecektir. Öyle bir isim nrir ki ppnnuz. 

Bu l!lmln sanat ve fUdr llemlndekl yeri, meıseli. §Cft.all bah~lnde fena 
kokulu meışbur bir a~la müfuuiptir. Bu ismi sıkılmadan verir. 9ün.. 
kil sa.bibi dostudur, 11°'1111& gitmI,tfr, onu müklfatlandımıak ihUya.. 
cındadır. / 

Emri altındaki yüksek bir iş ıuhNine müdlir talin edecektir. Öy
le birini kayınr kl donarsınız. Ba kayınlaıım serbest haya.tt&ld ehll
yctl, m~eJi tebhlrha.ne kltiptiğinden U!!lttln değildir. Ba adamı utan. 
madan kayınr. Zira amrf arkadquhr, beraber tatlı dakikalar ~lnnlJ. 
lerdir, keyft böyle cmretmekUd.lr. 

tst~yene yüz, dileyene bin mlıaJ ... 
Şirkette, dalrede, büroda; e,·de, nıahalle<lc, dükkanda; ilimde, 

fi.kirde, duyguda hep aynı terazi ... Hatır, kt")if, ho,Ianış, mııf arka .. 
ila..slığr, akrabalık, komsuluk ... 

Bu menuda hiç kimse ötekine, hl!!blr müeMCH başla.Ama., lllçblr 
tcliklıd öbürüne kabahat bulmuın. Şeytana mağlfıp genç k&dmr rec
mcdenlcre t anm muka.beleslni hatuhyalrm ! Bu mc\'zuda. bütilu ce
miyet suçludur. IJyakat öJı;ülerlnl hay\ani ilcalann biçtiği bir h&\a. 
iı:indeyiz. Su llola bir l!iÜnger halinde, lıütlin t'eml~·etin her mesame. 
sine kadar içtiği bu korkunç hau, bize sellmetıl bir ölı:ü melck•id 
göklerden &\'&Z &\"ILZ dilenmek nıl)ttinde olduğumuzu Jhtar ediyor, 

Ant'ak ı;ıkı bir fikir n ahlik njiminln doğurabileceği bu melc'kedir 
ki ruhumuzu hisst aiklerin gözbağcılığın~an kurta'rac&k, bh:c eıya 'e 
hi&dl~elerl olduğu gibi görmek ,.e tarbnak tmkinmı nrecektlr. 

Ya bunun aksi? 
Bunan. wl hiitün btr rniJlt.-Ua her turJü \·arlık pli.11111aa ebediyyta 

(gil:ıel) den, (iyi) den \'e (dolro) dan m&hrum ya,amuıaır. 
Necip Fazıl KISAKVREK 
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Türk milletinin parasi Hasamn 
böreği değildir! 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Garpte bir zihniyet vardır. Bu zihniyeti en iyi ifade eden ıey 

ide şudur: 
Avrupada ilim ocakları talebelere iki türlü diploma verirler. 

Reisicumlıur ismet lneniinlln evvelki gün Ankara halkevini ziyaret ede- dulunu yazmıştık. Resimlerimiz bu 

~ 
. ı •t 'k' • t b ıesbil el" zıyare e aı ı ı w ı aa Bunun bir tanesi, buglinkü ilmin eriştiği seviyeye göre medeni ve 

kültürlU dünyada, yani onlarca garpte makbule geçecek ve onu 
taşıyanın bilgisini isbat edecek kıymetli bir vesikadır.. Bir ide diğeri 
vardır .. O da şöyle bir kayıt taşır: "Bon pour l'orient,, yani "Şark. 
ta muteberdir.,, 

rek bir saat kadar kalıp evin çalışmaları etrafında tetkiklerde bulım· mektedir. 
~-----------------~------------------------------------------------------------------~--------

~~~ . . .. ,. ,... 

Garbi ve vasati Avrupa tezgahları onlarca tark olan yerlerden 
sipariş aldıktan zaman bazan işte böyle ayni zihniyetle hareket e· 
derler. Ken.di memleketlerinde istihlak edilen malzemeyi, ayni tek· 
nik mükemmeliyetiyle yapmağı düşUnmezler. Onlar için iki tUrlü 
inşaat ve imalat vardır. Biri kendiltrine göre, diğer de ''bon pour 
l'Orient,, ''Şa,kta geçer,, tipten 1.. , 

Ana caddelerdeki Dört Ha 1 k evi i ~ i n Hatay maliyesinde 
boş arsalar • tediyat Halbuki Türkiye onların beyninde ya~ayan ı:ırktan kur

tulmak için kanını, canını feda etmik olan bir millettir. 
Esasen onlar yirminci asırda b8yle bir Şarkı, ne Irakta, ne 

Suriycde, ne lranda, ne Mmrda, ne Afganistnnda, ne de Çinide bu. 
Iabilirler • 

Belediyeninteşebbüsiyle hına yapılıyor Türk paraslle 
duvarla çevriıtiliyor ya p ı I a c 8 k ~ 

Bu Şark, onların arasında mahdut ve geri bir zümrenin ba· 
şından başka hiç bir yerde mevcut değildir • 

bi~~tr:vv:~~;:e v~~!!1iı:r~~:~ KadıköJ Ha!kevi binası 100 bin Antakya,:~ (A.A.) - M~~bıı!U 
r·· J • • A dıklannca Turk parasının edi>~· 

Hele Tilrkiyede 1 
tarı için geniş bir program tatbike· lıraya malo'aca'ı kararl.a.ştmlmış~ır ..• M.aliyece.;enece' 
dilmektedir. Bizzat Dahiliye vek!- I i\ tın Turk parası uzennden Ö" 

Jeti tarafından idare edilen bu mu· C h • Halk .. t bul . . , 14 000 ı· 1 :!ı' de haber alınmı"'.tır. Zengin bir millet değil, fakat yükselmemiz, meljenile§memir, 
.ıtsri i~nlığa verebileceği :ıe varsa hepsine ır.alik olabilm\!miz, 
t~kniğin, bilginin, ilmin ve zekanın asrımızda ulaştığı her §eyden 
j~•.ifadc edebilmemiz için varımm, yoğumuzu vcrmcğe armctmiı 

lıir milletiz. 

um unyet partısı stan ması ıçın evvelce . ıra ayn· ~ ., 
azzam i' muvaffakiyetle ilerlemek· vilayet teşkilAtı lstanbulda' mevcut mıştı. Bu tahsisata 10.000 lira daha 
tedir. Uı: sene gibi kısa bir müddet on bir halkevinin ikisı'nden maada· ·ıA ·ı F tih h-11· · b' b' 
zarfında birçok şehir ve kasab:ılan· 1 cıvesı e a clU\.evı ır maya 

Ne baıka topraklarda macera arıyorur. Ne ckznntrik ideoloji
] ~r etrafına insan kalabalığı toplamakla meşgulüz, ne dostlar alıı 
' erişte görsUn zihniyetiyle gösteriş yapıyoruz. 

sının kira ile tutulmuş binalarda '.ahip kılınacaktır. 
nuz içecek bir tatlı suya kavuşmuş bulunduğunu nazarı dikkate alarak Eyüpte Tabakhane arsasında bil· 
kireçli, gayri sıhht, mahiyeti m~· bu halkevlcrinin bina sahibi olma· ylik bir parti ve halkevi binası in· 
kllk kuyu sularından kurtulmuştur. 
Fakat, memleket halkının sıhhati lan için programlı bir şekilde ça· şası takarrür etmiştir. Bunun için 
ile birinci derecede al~alı görülen lışılmasma karar vermiştir. de tahsisat verilecektir. 

Medeni genç, şuurlu bir millet yarattık. O medeni millete layık 
t=: memleket kuruy~rur. 

bu sahadn d:ıh'\ ha~ka tedbirlerin Eminönü hallcevinin yanında ya· Beyoğlu halkevi şimdi işgal ettiğ 
alınmasr Jt:ıııınlu görülmüştür. Bil· prlacak büyük binanın bir taraftan ilinadan derhal çıkmağa mecbur bı
hassa. henOz itme suyuna kavuş· inşaatı ilerlerken diğer taraftan Ka rakılmış, yapılan teşebbüsler üzeri· 
mamış olan gerek Anadolu gerekse dıköyünde Muradiye caddesinde de ne bu tahliye karan altı ay için te· 

Avrupa tezgahlan için, bizim gibi dürüst, sağlam, tam bir is· 
t'krar içinde yaşayan bir milleti müşterileri arasında b:.ılund~ırmak 

h ~ kazanç, böyle sağlam ve devamlı bir müşteriyi kaybetmek mü· 
b.m bir ziyandır. 

halkevi inşası için bir arsa alınmış· :1ir edilmi5tir. Beyoğlu halkevine 
Trakyadaki şimendifer hattı boyun· trr. Burada 100.000 lira sarfile bir r. '1 b' b' ted 'k' ır.-umı · 
da bulunan şehir ve kasabalara tatlı acı en ır ına arı 1 w; u go· Çlinkü ihtiyac.rmız olan ve kendi topraklarımızda henüz mev· 

fat olmıyan, hcnliz yapamadığımız şeyleri de memleketimize ge. 
tirmck istiyen, bunun için paramızı harice vermekten çekinmiycn 
sayılı milletlerden, biriyiz. 

suyu en ucuz bir §ekilde ma1etmeğe bina yapılacaktır. Binanın projele- rülmektedir • 
matuf bu tedbiri Devlet demiryolla· ri hazırlanmıştır. İnşaata başlan· !Ik p!anda bu halkevlerinin bir bi 

Fakat mal sipariş ettiğimiz tergahlar iyi bilmelidirler ki biz 
mirasyedi değiliz 1 •• Para veririz, fakat mukabilinde bu tezgahların 
.. Şarkta muteberi:lir,, kısmında imal ve inşa edilmi§ olan imalat ve 
inşaatı kabul etmeyiz. 

mak üzeredir. naya sahip olması işi ile meşgu' 
n idaresi almıştır. Fatih Halke\inin bina sahibi ol· olunacaktır. 

Otedenberi 1stanbuldan yurdun 

Onların kasalarına giren paranın içinde bütün bir milletin alın 
teri vardır. BütUn bir millet bir muhasebe mUrakibi gibi parasının 
nasıl ve nereye harccdil.diğini kontrol etmektedir • 

her tarafına damacanalarla iyi su 
ıönderilme!dedir. Bu nakliyat Dev· 
let Demiryollarımızda geçen sene 
reniden yapılan tenzilat ile oldukça 
ucuza mal olınaktadır. Fakat ooş 
damacalann tekrar tstanbula veya 
tatlı S'.ıyu bulunan en yakın §ehi:
ve kasabalara iadesinde tam tarife 
tatbik erm J!ğinden dolu damacana· 
lara yapıl:m tı::"zilattan ktHi istifa· 
de temin ~ .ıkmem~tedir. Bunu na 
zan dikkate a'an Devlet Demiryol· 
lan iclare3i :r.cmleket halkının iyi 
suyu daha .ıcuz~ içmelerini temin 
için ::ll n:ık'i:Atmda kullanıldıktan 
so~ıa m?.hırç'erine iade edilecek 
bo~ kablara yt'ni bir tarifenin tatbi

Türkiye, ancak aliyülila malların milıtcrisidir. Ona kötü ve 
ta:>on mal vcrme'k istiycnler sadece beynelmilel piyasada kendi 
itibarluını dü§ürütlcr, o k:ıdar .... 

Türk milletinin parası Hasanın böreği dcfilldir, yağma cdi· 
lernez ı.. Suat DERViŞ 

Taksimde 
yapJacak binalar 
Şehircilik mütehassısı Prostun 

planına göre imar müdilrlüğü biı 
tatbik projesi hazırlamıştır. Buna 
göre Taksim kışlası yıkılacak ve o 
araziye Şehir tiyatrosu, konferans 
salonu, hallcevi binası, büyük bi. 
otel, şehir klübü ve diğer umumi 
büyük binalar yapılacaktır. Hesap 
lam nazaran bütün bu in~aat 3 
milyon 645 bin liraya çıkacaktır. 

Vali LQtfi Kırdar bu husustakı 
tat~ik p1anını Ankaraya götürmü~· 
tür. İnşa edilecek binaların arni 
zamanda belediyeye bir varidat tc 
rnin edeceği de muhakkak sayılmak· 
tadır. 

Şoförler cemi· 
yetinin kongresi 

Khkson yasağmm 
lcaldırılmasmı istiyorlar 
Ş:>förler cemiyeti dün senelik mu· 

tat toplantısını yapmıştır. Toplan
tı:la senelik hesaplar tetkik edilmi~ 
ve 938 den 939 yılma 1800 küsur 
lira bir mevduat devri olduğu an
!aJilınrştır. Bundan sonra karneme
selesi hakkında yeniden teşebbüsler 
de bulunulması kararlaşarak intiha· 
bata geçilmiştir. tdare heyetine as· 
1i aza olarak: Hakkı Demir, lsmail 
Kırat, Zülfi Sekban, Ekrem Üre· 
yen, Ahmet, Kadri ve Oedek aza o· 
!arak d:ı Avni, Veli, Niyazi, Vedat, 
Cemal ve 031?13n seçilmişlerdir. 

İstanbul şoförleri dün eski vali ve 
be'.ediye reisi zamanında konan 
klakson yasağının kaldmlması hak
kında belediyeye müracaate karar 
vermi~lerdir. 

Türk Hava 
Kurumuna 

teberrular 
Dört vatandaş vasiyette 

bulundular 
Ankara, 22 (A.A.) - Türk Ha· 

-.·a Kurumundan: 

kine tarar \'ermiştir. 
1 marttan itibaren tatbik edilecek 

bu tarife ile bu kaplara miktarları 
ne olursa olsun tarifenin tam va· 
gonlara mahsus tenzil:ltı tatbik etli· 
leceklir. 

Türk vatanda~larmm gö!tlerimi· 
'tin müdafaası davasına, karşı gös· 
ter<liği bağiılığın yeni bir eseri ola· Bir katil maznunu 
rak Nazillinin Atça nahiyesinin beraat etti 
Yağdere köyünden Kırlı Hüseyin Ağır ceza mahkemesi dlln verdiği 
oğlu Kadir halcı, ölümünden bir sa· I kararlar arasında idam talcbile 
at evvel, e~i Emine Balcıyı yanma mahkemeye ıscvkedilen blr adnmı 
çağırarak T~;k hava kurumuna, ö!· j beract ettirmlf.ıtir, Bu, Çatalcanın 
dükten tiOnra 50 lira verilmesini va- 1 Çiftlik köyUnden Hüseyin Çavuştur. 
siyi!! ttmiş \'e bu vasiyeti bayan E· HUseyln, Murat iSm.lndc bir köylUyU 
mirıe t . rafından yerine getirilmiştir. balta ile BldUrmekten suçlu olarak 

A:•ni şekiltle vasiyette bulunan O- ağır cezaya verilmlg, fnknt katı de. 
:!emişin Ka.raköyünden Meryem lil bulunmadığından beraet elmiş • 
Kose, Ada~irle köyünsien Fatma Ur. 
Gillşen, Kaymakçı köyünden Fat· _,,___ 

ma ve Ali Osmanın mirasçıları tara· r:u ~USa yeni kayıt 
fından da Türk hava kurumuna 41 adı.en evlenmeler 
lira teslim edilmitşir. E 1 d ğu ölilm b 

. k lbl . 1 v enme o m, ve oGan. 
Son nefeslennde a en mem e· -ı-- k• i Udd u · 1 ind . . . malar~1 anun m c en ç e 

ket sevgısıyle çarpan bu azız kar Uf kUtilkl r1 ·azdmlmıyan 
d . . . h l bil tl n us e ne ~ eşlerımızın atıra arını rme e k 1 1 1 ak • • 1 va a arın cezasız ve pu suz o ar 
takdıs edenz. kUtilklere yazdırılmnsı için verilen 

~1uallimler:n mesken 
badellerlnden alınacak 

vergiler 
Ankara, 23 - Maliye vekAleti 

muallimlerin mesken bedellerinden 
kesilecek vergiler hakkında alaka· 
darlara bir tebliğ göndermiştir. Bu 
na göre muallim muavinlerinin 
mesken bedellerinden kazanç ve 
buhran vergisi kesilmiyeoek, yalnız 
mu\-azene ve hava verxisi kesilecek 
tir. 

"llilsaade 111rasında 2,729,g80 gizli 
do~um, 1,597018 gizil ölUm, 852,67Q 
1iz1i evl~nıne valtası meydana çık • 
mıı:stır. 

Aşk y 
katil o 

•• •• zu 
k •• oy 

l:ci cinayet do.ayıs:yJe id1ma va 18 sene 
hapse mahkQm oldu 

idam edileceğini anlamıyan 
mahkum 18 sene hapis yatacağını 

san~rak adeta sevindi 
İstanbul ağır ceza mahkemes' 

ei..n, bir idam kararı vermiştir. 
Mahkum olan, Büyükçckmece 

Anar§a köy~rıl:lcn Ahmet Dola· 
ıandır. Ahmet bir sene evvel ayni 
köy halkından sevdiği Zülfiye ile 
babası Aliyi öldürmekten suçlu· 
dur. Cinayete Alinin kızını Ah· 
mede vermemesi sebep olmuş ve 
Ali de kızı zorla olma~a karnı 
vermiştir . 

Ali bir gün, köy civannda sak. 
lanmış ve anası Fatma ve kız tt:ır· 

dcşi Mcr;·emle yoldan geçen Zili 
fiyenin önüne çıkmıştır. Uç kadın 
şaşırmt~la: ve t:~n~an istifade c 
den Ahıne!t, ZJH:yeyi uelinclen ya . 
kaladığı gibi omuzuna vurmuş Vt' 

kaçırmağa tcşebbils etmiştir. 

Fakat Zülfiycnin çırpınması yü 
ziln.den uzaklara gidememiı ve 
maksadına nail olamıyacağını an· 
layınca da kızcağızı yere atarak 
bıçaklamağa başlamıştır , 

Bu sırada kadınların feryatları • 
nı duyan Zülfiyenin babası Ali 
hadise yerine koşmu~. yerden kap 
tığı büyük bir ta§ı Ahmedin kafa. 
sma yerleştirmiştir. Can acrsiylc 
bu defa kızı bıral:an katil, Alinin 

Tcn~oli"'il amca 
non t~ırva,~nul~n 

Uzcrinc atılmış ve onu ıda iki ye· 
rinden bıçaklayarak yere sermiş · 
tir. Vaka' yerine yetişenler iki ya· 
ralıyı da cansız bir halde bul. 
muşlar.dır. 

Ahmet Dolaşan, mahkemede 
kcadini müdafaa ederken, Zülfi 
ye ile babası.1ın tarlada uyurkeı 

;,izcrinc hücum ettiklerini söylüyo. 
~·e müdafaai nefs için vurduğun~ 
iJdia et:liyorJu. Fakat bu iddia va 
ri.1 görülmediği için müddeiumu 
.ni Ubeyd suçlunun cezalandırıl 

masmı istemişti. Dün ckunan ka 
rarda Ahmedin idam cezasına ça. 
pıHığı bildiriliyordu. Yalnız bt 
!tarar Zülfiyeyi öldür..iüğ:.i içindi 
Bu yüzden davacı Fntmaya d : 
2000 lira ödeyecekti. 

Ayrıca kmn babasını ölC:ürmel 
ten de 18 seneye mahkum oluyor· 
Ju. 

Fakat tabiatiyle idam kararı ve 
ril'-Jiği için 18 sene japis mevzuı 
bahis değildi. 

Suçlu Ahmet Dola~an cezası· 

nın 18 sene oltluğunu zannettiğ' 
için salon;an çıktı'l<tan sonra elle 
rine k:lepçc gc~ircn jandarmala 
ra ş0ycl .diyordu: 
"- Uüdafaamı ycrin·1e bul:lu 

l::ırda b:ni 18 seneye ma:ıkCim ctf 

-o- da 
.,,enba suyu naf<Hyatrn 

ucuzlu~< c: ı-a· 
Şehrin ana caddelerinde bO~eıı 

lıp da fena bir manzara n:~e ı;ıı· 
arsaların önlerinin bir dJ\·ar 1 -ı-ıı· 

ed · •e ıfl;ıl' 
patılması hakkında bel ı) . ıı:ıeC 

mı taraf mdan teklif edilip şeııı~tbİ' 
!isi nce verilen kararm dertıal ıı-a bıl 
'cine geçilmiştir. Belediye, h:l 1' e't .. 
hususta güzel bir örnek ve."trc ıaflll 
veıa belediyeye ait olan a::ur· 
:>nle:ine dıvar çekm::ğe b:ış! uze~ııe 
\·irnyctçe yapılan teşebbüs ı.nr.ı--ıı 
'>ütün devlet da:releri de bU 
'11tisal etm:,.•erdir. • t~· 

Bc!ecliye bu ana C3d1el~r1· .h et· 
vay ge;en cad leler olarak ~a:;rıyıPI' 
'Uiıtir. Buna göre bir harıta. edı 
lıp belediye şube1e:-ine . tc''%1'Gdıf 
miştir. Bu haritada Fatıht~rıe ıJ'.~ 
nekapıya kadar olan cad~e.~~!\ >.ı.,· 
'i caddesi Istanbulun bu} u. d J.,f 
gm yeri mm takasını çe\·rele .. 1~ 
dtn ve esasen buralarda:~~ a~ .. ~ bil 
mil:tan da süratle azald:ıgııı :ı çe< 
~.cdelerde!<i arsaların dıvar1 ıı ;.tır· 
. . lüz .. -teriltil , ..:11· 
rıımesme um go~ t bİJ'..-

Tramvay rad:lelerinden fa1'3 
. ıı:ıeC 

ci sınıf caddeler için de aYfll 
buriyet konulmustur. . ).g\-S~ 

Belediye, bu mecburiyetı 
yavaş g~nişletec~dir. . rsataı11' 

1stanbul cadd~erinde!;:ı a ..-<ıto' 
·ınpaı .... 

'rnpatıhşı ilk defa Alman.1 ·ııil'I• r 
ru Vilhelm ve imparatorıçesı tof1l 

. p:ırtl 
kinci defa da Avusturya un .aıci ol' 
1un İstanbul ziyaretlerinde~· r tııll' 
-nu,tur. O zaman bütün arsa ;ıeritıe 
~aperde ile kapatılmış ,,e 0% 
'>eyaz ba1ana yapılmışu. 

8 V•Hl 'l J ff11 
ur 1 ulus ha~1 ' 8 1l"'~ • uıı v"J 

Bayburt, 22 (A.A.) - ~ . )11diY 
'>urdun kuıtuluşunun 21 ~nc;arırııı;' 
:ıüm~·· parlak bir surette kut f>Of 

.. . e cı\-ar • 
tır. l utıu:am:ı torenın ·ş blllıJ 
.erden birçok davetliler gelrnb' ııl> 6' 

· kala a t 
.1Uyo:du. Büyük bır .

1 
r geÇ1• 

1ünde a3!;:er ve m~teplı,~ ın t:ıı11 
:e:smi yapılmı~tır. J{ayırı3·:a ... fet ,-e 

b. Zil .. 
;mdan ordu şerefine ır . proı' 
ı.alkevinde de halka zensı~ ı·r 

, ;.,~mı>:-e ,•criJrnı)~ .amhbirm~ 

1 d v•1 '? jrtl .er, e3ı mı . ., öz1er 
bU S • Etrafta mahkumun .. lcııl'ı;jı· 

'ş'.denler ona hakikati soYl ,411' 
rorpı nn ·ıı 

ler ve ölüm cezasına :s • hanefl1 

.. , u··1e bapıs met adeta guıe g 
yolunu tuttu. ____..,,. 

senaya C,r kaHI 1 J 
m3h:tü;n o:du cıa bır 

ı f nrıldııJ'lil ~ ""m" ·~·n fı;k ... cs " l ..,.. ..w~ { ınal 
.5cUr l:!l.yıJmdn l .. çl I : le bn)-ılt • 
le blrislnl I:ömUr kUreği bO~L 

-'"" atan ve .ıltt:ın sonr:ı dcı ..... w ıu lbrl' • 
'l\asma scb~blyet veren suç ğır ceııı. 
~im Çetin bnltltındn dlln 1~ ı;eııe>·ıı kararını verml' vo knUll 
mahktım etmlgtir. ·rdUğU adıl • 
Ayrıca mnhkOm öld~·ra tczınillııt 

mm ailesine de ıooo 1 

ödeyecektir. 
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Reisicumhur/1~ . 

Litvanya milli bayramı 
1 
Matbaa iş~ileri birliğinin 

münasebetiyle Litvanya 1 ha 1 a h e 11 e d e m e d i ğ i 
reisicumhurunu tebrik etti 1 d l I d . ? 

J Ankara, 22 (A,A.) - Litvanyanm milli bayramı milnasebe - 1 e r e r 11 e 1 r e 
1 ~~i;~::~~~:.::~E~t~~:::: .~~·;~mi::~ıcumhuru ! Matbaa işçileri b irl iğ i raporunda deniyor ki: 

görmek 

Litvanya Reisicumhuru 
Litvanyanm milli bayramını kutladığı bugUnde, ekselansını

za en hararetli tebriklerimle birlikte gerek şahsi saadetleri, ge. 
rek Lilvanya milletinin refahı hususundaki temennilerimi arzet. 
mekle bnhtiyanm. 

Ekselans lsmet İnönü ~a~a çıkan sal ısıııda Gc11ç. 
~zelesi hır ankete Lı.ışla- Tlirkiyc Reisicumhuru 

"Verem en çok matbaa işçileri arasında kurbanlar 
vermektedir. Bir lokma ekmek için çahşmağa uğraşan 
dört arkadaş daha veremin kahir pençesine düştüler.,, 

tsSte gençlerine Türk ve 1324 tarihinde kurulup 30 yıl• 1 Milli bayramımız mUnasebetile vaki lütufkar tebrik ve tcmen-
ıarrirlcrinllen hanJ;ilcrini lık mütevazi bir mazisi olan Mat-

ni 'Ve bunlıırıı hangi fıkirle- nilerinden dolayı ekselansınıza hararetle teşekkür eder ve gös. baa İşrileri Birliği, 
22 

Mayıs 
1938

• 
ıı ollduklıırını soru~or. Hiç terilen alakanın gerek şahsan beni, gerek Litvanya milletini mil- :s 
l t.ı ani.et nl:ık.ı ılc ıakııı tehassis ettiğini temin eylerim. den 31 İkincikanun 1938 e kadcır 
değcsr; Gençlerin ne gibi c· -············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-··-· ... ---- yC:di aylık çalışmalannr gösteren 
hoşt:ınılı\l::ırını, neler dü- bir rapor neşrettiler. Bu rapı:.tdt-n 

111 i bilmemiz l.izımdır. l\lu· 1 k • d anlıyoruz ki bugün aza adedi 670 
lll;:ırıtı :lrZll'SUna gorc lllZ• m p e s ,· ş 1 n e de~;ıı,. memleketin l nrrnki e baliğ olmufitur. Aza aiJat.ndan 
crinbı ne ol.ıeağı hnkkındn kasaya giren 1169 liradır. 
inın-ek için ... t'rnit ederim • • • • • a • w 1 d • ldare heyeti takvim yaparak, 

. t Uzu:n siırecek Ye }azım c u r u m g o r u m e 1 müsamereler tertip ederek azaya 
:ı~ ı uyandıracaktır. yük olmadan v.:ıi.datı arttırmış 

lelim ki ilk ::ılınan ceYapla- ve bu varidatı müstemir bir hale 

,~ö;~~~~ ~~ic:i.~)~: :~~~~ Ankara Müddeiumumisi tahkikatın koymak için tedbirler almıştır. 
1 lıcnim adımı da zikretmiş; Cemiyet hasta arkadaşlara 290 

~ dcğıl; zaten lıen dııha faz· yordı"g"" ı" netı"ceyı· ı"zah edı"yor lira yartlımda bulunmuş, her cena-
ınczdim. Fakat o senç de u ze için 15 lira vermek suretiylf 

~kkıında gayet garip, hiç ol- 100 lira da cenaze masrafı yap-
a o~Je selen bır fikir bcs· Ankara, 22 (A.A.) - İmpeks gilizcesi zayıf olan şerikimiz Şa- mış .. işsiz kalanlara, mallıllere de 

'lr ki: işi hakkında kendisin1den malümat 1 kir Beyin size noktai nazarını 
lı.ı.h t • ı 190 lira yardımda bulunmuştur. 

· taç ı 11eı c11 scurrim? istenilen Ankara Cumhuriyet müd doğru olar;ık izah edemediği zan-

lcrden de para alara-k ı~h,iyoıılar., matha~ itÇit~ri~in ka~ılaştıkları 
Fiyatları da kırıyorlar. tehlikeyi göstermek için, aynen a. 

61 Qrılur velmesaklıktan mu· 938 senesinin yedi sekiz ayı 
~ tıııi<fdcrl :arfwda :cuk alı- .deiumumisi Baha Arıkan Anado. nına düştük,, demek suretiyle isim içinde içtimai muavenet olarak aJ. 

Güzel Türkçemizi bozan da lıyoruz: 

/ıı her §Ubcsirıclc boylc. iş- lu Ajansının bir muharririne aşa- lcri mevzuubahs elan zevatın şir· tr yüz lira sarfetmiş bulunan ida-
1'/>:;~~ nc:ınc bu itiyattan doğ ğıdaki beyanatta bulunmuştur: ketle hiç bir atakaları bulunmadı- re heyeti azanın lithhat bakımın· 
ıı: -dcblyat da lıayat111 ay· 24 - ı . 939 tarihli Cumhuriyet ğını beyan eylemiş ve vaki sehvi dan kontorllerini temin için doktor 

llıa aöre orıdaki bir lcvi· Halk Partisi grup içtimaında, eski bi5ylece orta.dan kaldırmıştır. 
1°1cıııra rıılıa Jıasrcl ııcriyor. !ar teminine muvaffak olmuştur , 
t c laymcl vcriyoru:. 1','ıı- Başvekil sayın Celal Bayar İm- Anglo - Türkişin mezkur meke 350 aza parasız tedavi edilmiş. 

~ ın <lcı lıadiscleri <ltipedii: peks işi hakkında beyanatta bu. tubu Londradan İstanbula gelip tir Cemiyet; işsizlere İstanbul, 
ler ıı11a oi1lmiyor oaliba. Tc- lunmuş ve meselenin adliyeye in- yanlış tashih edilinceye kadar ge- Ankara, Bursa gibi şehirlerde iş 

'likirlc:r, capra: oürııslcı tikal etmiş oldug-unu bildirmiş idi. ren müddet zarfında, mezkur şir-~ • :s temin etmiş ve bir çoklarına yar-
1 .<ılJrı bir lııısusiyct veriyor. Memuriyetimize tevdi edilen bu iş ketin referans irin verilen isimled 
ıl • •. 1 l t ~ :ır: dırrlda bulunmuıtur • 

t ır ,;a ıp arım 0~ ıoı :a- hakkında ariz, amik tahkikat içra ser'k · · 'b' .. st r t tli ki lltn.,, ı ımış ~ ı go e en an e ; Ayrıca Cemiyet azanın şahsi iş-
tını ki 0 delikanlı Ö}le dü· olunarak hadisenin şekli cereyanı- ğıtları Impekste, Etibank, Deniz- !erini de takip elerek he!Jsine ay-
cı }nlnız llcğıldir; beni, hü· nın şu 19~ctlle vaki -eMuğu esbit bank, M'rk.µ B11fkıır. Havzai 1 ayrı hay,rlı olmağa çalıgmııtır. 
upc,Jıız .görmekten hoşl:ın- kılınmıştır. Fahmiye gibi müessesat memur- Cemiyetin bilhassa mesai saati 

r adnm <Li~ c tasa"' ur eden· s_ akir Seden ve Kemal Selden tarının da ortak bulundugv u kanaa-
n .. 

1 
meselesinde matbaa işçilerinin de 

'vmrumc c lıu knclar slıcü- namlannda iki kardeş, impeks na- tini tevlit etmiş ve tahkikata mcv-
Y olmamıştır. Niçin lı5di- sekiz saatten fazla çalıştırılmama· 

~düz gonnek isteıııiye~ ım 1 miyle ithalat ve ihracat işleriyle zu olan ihbar, bu kanaatin muhas- ları ıv;.ktasında yedi aylık devam-
t Hurüş, düşunuş snkntlısı uğraşmak üzere bir şirket tesis j salası olarak ortaya atılmıştır. lı bir mesaiden sonra kabul ettir-

• f k t Jıu zoraki dc!lilclir, etmiş ve şirketi kanuni merasim Yukardan beri söylediğim vazi- meğe muvaffak olduğu esas ço1' 
Jırı dcğildır. Şinıdı} e ka- ile tescil ettirdikten sonra ingil- yet memuriyetimizin elde etmiş ol mühimdir . 
:ıı olmak htiyenlerden, her tere piyasasındaki firmalarla aıa- duğu tahriri vesikalar ve bu vesi-

l~l!\eınek için kendilerine Bu suretle yıllardan beri ihmal 
lir P.orQ

5 
icnt etmek, karşı- kadar olmak üzere, ötedenberi be- kalan teyit eden diğer delillerle edilmekte bulunan matbaa işçileri 

ııı hayrete clüşurmck isti· rabcrce film işi yaptıkları Londra tesbit edilmiş, hadisede cürüm vas mesaide emniyet kazanmış oldu-
<laima nefret ettim. Ara- "Kertermull,, ismindeki zate mü· fmı gösteren bir hal mevcut olma- 1 ~ a~ 

r ne ııcy, gerçekten gördı.i· racaat etmişlerdir. dığı için hukuku amme davasının Cemiyetin bugün bir teavün 
. ,e1ktcıı duyduğum gibi söy- Bu müracaat üzerine Kerter- açılmasına mahal görülmedig~ine 

11 ı k - sandığı kurmak, işçi alıp verilme-
u ın ·kak herkese bir mu· mull de Londra'da .diğer üç şeriki karar verilmiştir. 

' r lıiç tnnınınıımı~ Jılr in· sini cemiyette temin etmek, üc. 
b h~rh::ıngi bir kimsenin söz· ile beraber Anglo - Türkiş namın- ret baremleri yapmak, işçi kursu 

1 
111ın du-şündiikleriınc uy· da bir şirket tesis etmiş ve İmpeks ,. • ıt d b • açmak, esnaf hastahanesine işti. 

•. h>" buJursıım fe,knlfıde se· vekaleti umumiyesini Anglo - Tur n g 1 ere e 1 r k k b" k 'f k k ra etme , ır ooperatı urma , 

bunlardır. Bu l;:lerdimizin halli ar-
kasında aaima uğraşacağız. 

Hükumetimizin hakkımızı ka. 
bul edeceğine imanımız vardır. 

Cemiyet yakında bir musiki ko
lu asacak ve bir kütüphane tesis 
ı:.decektir. Beden Terbiyesi ka
~ununun 21 inci maddesi mucibin
r.e bir sp::r klübü açmak mecbu. 
riyetinde bulunan Cemiyet kendi
ne müsait büyük bir bina aramak
tcrdrr • 

Cemiyetin raporunda matbaa 
işçilerinin 11aklarını talep vadisin
de 1ktısat Vekaletine verilmiş bir 
istidanın sonlarında gördüğümüz 

çok şayanı dikkat bir kaç cümleyi 

Almanyada 
yaptırılan 
gemiler 

200 Bin l i ralık bir 
komisyondan bahsediliyo r 

kılnıen so}lile}im ki lıu kişe vermek Anglo - Türkiş umu- fren kazası daimi avukat edinmek ve nihayet 
cfııl:ır t:ıttıın. m"ı veka"letinı' İmpekse tevdi et- lkt" t k"l t' Et .. k a " ı mesleki bir mecmua neşretmek gi- ısa Ye a e ı rus \' puru 

/~~ı~~~ı~~:iı~~~du~~ıPn1:zs:~: mek suretiyle yekdiğerini Türkiye 81 Olü, 31 yarah yar bi gayeleri mevcuttur. Ve bunla· hakkındaki raporun tetkikini henüz 
ne c sora) ıın: hende ne za· ve lngilterede temsil etmek sala- nn tahakkukuna çalışmaktadır . bitirmemiştir. Bu hususta tabiatile 
ı · d' Londra, 23 (A.A.) - Dlin öğle _ 
L~Uinıuştur? Ben şimdiye hiyetini iktisap eylemışler ır. Ancak matbaa işçilerinin de mü. henüz bir karar da verilmemiştir. 
ır . k"l · · 1 den sonra Glasgovda Stoburuss-Strc 

1 ~e) i kotiyclle ileri sur- Anglo - Türkış ve a etını m- him bir dertleri vardır. Bunları Vapurda sipariş şartnamesine uy -
ın; ~ irml sene) e l akııı bir pekse tevdi ederken İmpeksi tem· et istasyonunda iki tren müsademe lrn 60 ht ı·r kta b bizzat ken.dileriyle görüşerek te• gun o ıyan mu e ı no · u· 
crı )azarım YC drıim:ı her sı"l etmek u''zere o sırada Londra- etmiştir. 81 kişi ölmil§, 31 kişi ya. 1 d w b d Ir f b . Gk~· baru"z ettirmek istedik. un ugu ve u yüz en ~up a rı· 
ındc de bir hakikat hu- ralanmıştır. t inı söl kdiııı. O h:ılde ben da bulunan Şakir Scldenden ken- Kaza, tünelin civarında vuku.ı Cemiyet azasından bir zat diyor kalannm Denizbank tarafından 

~lılundu unu sö) lcınek, lıen- disi ve kardeşinin Türkiyede kim- gelmiş ve bu hal tahlisiyecilerin fa- ki: protesto edildiği hakkındaki habcr-
t:ıın ık nbes dcTril midir? ler marifetiyle teikiye edilebilece k .. h. b' d 1 · d w 1 ad - anla~ılmıc:.tır 

c; aliyctlerini işlsô.I etmiştir. 'Maama - "Büyük ve ço mu ım ır er- erın ogru o m ıgı .. :s , 
lın lı::ı'Şında: "Bugün b:ınn gwini sormuş, Şakir Seden de, Tür ı· J b k b 18 'nd or k' k d d 1,. fih zabıta memurları ile sevyar sıh. dimiz var .. Bizim işsizliğimize se. a mz an ·a u a)ın zı e 1···11 ·n) ı 'ıır ır. ' 1r kiyede tanıdıgyı Etibank, Deniz- " ··ad t' b't Et ·· k nu t ·ı .•. d lıivc otomobilleri, bUtün "'arahları bep olan, memleket için ide zararlı mu e ı ı en nıs vapuru ga-

• ercı ı cuıp sn ere onıı bank, Merkez Bankası ve Havzai " " 
11 

rıızı olmadım. Bu da derhal naklctmeğe muvaffak ol _ olan bir işçi sınıfı var ki bunlarla rant isi için daha evvelden müracaat 
1' tıed(iz görmek hürriyetini Fahmiye gibi yerlerde mevki işgal muşlardır. Birçok vagonlar devril • bizim mücadelemiz kafi gelmiyor. ederek müddetin hitamından sonra 

r . htemedı' ı'ın i,.ı'ndir. eden zevattan kendilerinin sorula- t b 1 ·1~ · · ·· da ı·ı·ıraz hakkının mahfuz olacagwını ' miş ve yolcular kaçıp kurtulmak için stan u vı i:lyetıne, emnıyet mu-
ırller., ne demektir'! Y:ıni bilecegw ini beyan ve ifa!de e.derek d .. l" v ·· İk t v k"l t' D b'ld' m· tı'r Bu suretle banka , .... camları kırmak mecburiyetinde kal- ur ugune, tısa e i:l e ıne, a- ı ır ı~ . a· 

~ t "•iınün :ıksini mi sö~ Hı- bu zevatın isimlerini taşıyan bir mıoılardır. hiJiye Vekaletine müracaatlar yap "urda bir degwic:.iklik yaptırmak is-
1 tıı knrşıl:ırınclııkiniıı s::ı· " I"' " 

p e iıı nrnı3 orl:ır'! listeyi mezkür şirkete tevdi eyle· -o--- tık, derdimizi anlattık. Şimdi bir 1 terse bundan sonra da Krup mües-

iıı 'e onun gılıi crn,rınenlc- miştir. Adana Valisi Vekalet liste yaparak bu işçilerin isimle. sesesine müracaat hakkını haiz ola-
<ltı c ııo~ li} l :\im: lıen i huda- Şakir Seden bilahara Türkiye- rini de bildireceğiz. caktır. 

'tınc iı .. ı,ıe. isted.'.leri ye avdetini müteakip Anglo - Tür emrine alındı Beyoğlu cihetin.1eki matbaalar- Diğer taraftan Etrüsk vapurunda 
tır 'l illilnm C'delıilirlcr. iıl-
'lnz· ,.~ k' . 

1 
k 

1 
kişten impekse gelen bir mektu- Ankara, 23- Adana valisi Te\'fik da bir çok ecnebi işçiler çalışmak- taraftan Etrüsk vapurunda yegane 

,1 • 'un ·u o~ " ·usuı· arını 
, k r Iı:nim ir ıdrınin hari _ bun metninde Anglo - Türkiş şe· Hadi Baysal görülen lüzum üzerine tadır. Küçük San'atlar Kanunu kusur olarak kazanların makinede 

n<11rni l'>l 1ı edemem. Fn· rikleriyle birlikte İmpeks şerikleri vekalet emrine alınmıştır. Yerine mucibince sırf Türk vatandaşları· kafi gelecek istimi yapamamaları 
i ntiıni:\ctsizlıkle, orif!iıınl· diyerek evvelce tezkiye için ken· Gaziantep \ali i Ali Rıza ç:e,·ik, ve na ait matbaa işçiliğinin gizli ola. görülmüştür. Bunun için Yapura 
· .e dli,me' le du~ıindüT-ti- dı'lerı·ne verı'len ı'sı"mlerden becı.ı'nı'n · d El!>. w ı· · ~ 1 k 1 b' t k b. b' ·· ·· ·· ka ')f'i ·e edı'lecekt'ır n1 . • ' t1 "" onun yerme e eızıg Ya ısı Şefik ara ça ışan ır a ım ecne ı ır uçuncu zan ı a\ • 

'lı11n:ısoh3 lcınckle illihnm ede- şerik imiş gibi yazıldığı görülmüş Bicioi!:lu tavin edilmic:lerdir. işçilerin elind; bulunması, bizi bil· Almanyada henüz in~aları bitmiş 
ııı· 'lkbrı l ol.tur. Ben - J _ 

1 
ı n kızılırınıık i-;tiyorunı. ve bu yanlışlığı izale için lmpcks -o- yük zararlara sokmaktadır . olan Kadeş ''e Tırhan Yapurlanııa 

le :~11ırıııck ... Kcndılerine lıir müessislcri derhal 20 ikinciteşrin Tekir d 8ğ1 rı d l Filhakika mütema~iyen kanu· da birer kazan ilaxe edilecektir. 
"trı e lıulıına'.\ ıııı: ı>:ımiıni\'r- 1938 tarihli telgrafla ve biJahara ni yollardan bu gibi1erin bir an Böyleİikle gerek Etrüskün ve ge-

ıı ":ııııı.ı:ırı hHıir mulıarri- da 26 ikinci teşrin 938 tarihli mek- 8 ıZ° a-: h a .Y ram 1 evvel bu işlerden uzalcJaştmlma· rekse ayni tipteki vapurların mat-
t ı 1 

li okumı ı .. , rıbc-rıılır .~11• ar. 
1 1 

I tupla muracaat ederek: Tekirdağ, 22 (A.A.) _ DUn Te • !arı için teşebbü::attayız. Küçü!< lup sürati fazlasile temin cdeceğı 

11 
i ı 11 bu ~z.' 1~~~::~ :~tı~ı; "Bu isimler hakkımız.da tahki- kirdağmaa ağaç ba)'ramı kutlulan. San'atlar Kanununda, makinistler hesaplanmıştır. Vekalet bu hususta· 

ı •rı eınıe,ıek de k ıhı!:. rakaı katta bulunulmak istenil:liği tak- mış, başta vali olmak Uzere dcvair istisna ediliyor. Mürettip, müceJ. ki raporların tetkikini bitirir hitir-
ılır c- d' l ·· d ğ' · k' ı el} I.' nnl ılın:ınıo~a to- ı ırc e muracaat e ece ınız ımse- mUdlirleıi, bütün öğretmen ve ta _ lid, ve alelade makineciler mütc- mez derhal Knıp müessesesile bu 

cııı ~or. ler olarak ı:izc irae edilmiştir, mev !ebeler ~ehrin r.ıethalindeki sanaya hassıs olarak çalıştırılıyorlar. Hal. hu.:;uı:ta temasa geçi!CC'lktir. Diğer 
NuruUalı ATAÇ 1 zuubahs mektubunuzu alınca in- giderek binlerce fidan dikmiıılerdir. buki bu i§çilerin çoğu başka yer. taraftan Denizbanktaki İktisat \'C 

''Yapılan istatistiklere ve mü
şahedelere nazaran beıer hayatı 
için en tahripkar bir hastalık olan 
verem en çok matbaa i§çileri ara
sında kurbanlar vermektedir. Bu
nu niçin çok korkunç ve elim bir 
delilini tevsik etmek için son bir 
hafta zarfında elyevm işleri ba. 
şınlda bir lokma ekmek için çalıı• 
mağa uğraşan dört arkadaşın ve .. 
remin kahir pençesine düıtükleri
ni Birliğimize müracaatlarında 'IC 

muayenelerinde elemle müşahade 
ettik.,. 

Bizim söylemek istediklerimiz 
bunlar ka.dar müşahhas olamaz .. 

İstanbul muhabiri 

Giresunda öğle 
yemeğinden mahrum 

talebeler 
Giresun, 22 (A.A.) - Şehrim.Wn 

dört ilkokulunda öğle yemeğinden 

mahrum 153 fakir talebeye himaye 
heyetinin faaliyetleri neticesinde 
bir haftadanbcri sıcak yemek \'eril. 
mcğe başlanmıştır. A)nea 78 talebe 
giydirilmi!l ve heyeti umumiyesinin 
mektep Jcvazmıı da verilmiştir. Ge 
rck yemek ve gerekse kitap defter 
gibi ihtiyaçları ders sonuna kadıır 
verilecektir. 

maliye vekaletleri müfettişleri çalış· 
malanna devam etmektedir. 
Bazı gazteler, banka tarafından 

son olarak Alrnanyanm Blohm 
Und Vass tezgahlarına sipariş edi· 
len 5300 tonluk üç vapur için mü
e::.se_enin buradaki mümessiline 200 
bin lira bir komisyon verildiği riva
yetini kaydetmektedirler. 

Ayni ne~riyata göre .Münip ismin 
de olan bu komisyoncu ,imdi A vru
padadır. Denizbank umum müdür 
ınuavinlerinden Harunun yerine bu 
müessesenin Türkiye mümessilliğini 
~·apmaktadır. Bu hususta tetkiklere 
başlarum~tır. 

Deniz bank 
Müdürlüğü 

Umum 

Ankara, 23 - Dcnizbank wnum 
müdürlüğı.inü vekaleten yapmakta 
oian Yu-.uf Ziya Erzinin asaleten 
tayini yüksek tasdika iktiran et
mi~tir. Cmumi mürakabe heyeti 
rci liğine de inhisarlar tuz şubesi 
müdürü Ca·..it tayin edilmiştir. De
nizbankın bütçe ve kadrolarının tet 
kiki bitmi~tir. Bugün lktisat Yeki
linin tasdikind-m geçecektir. 



tercüman Şıntl'Ur). 

• 
lngiliz silahlanmasm tahrik 

sayıyorlar! 
~ Baştarafı 1 incide askerleri ile ltaly n askerleri ara _ 

tile milzakerderde bulunmak mana- sında bir hadise zuhur clmiıi oldu
.:rnı ifade etmez mi?., Bu uali ırat ğuna dnir ecnebi bir menb::ıdnn \'e. 
eden Giornale d'ltalia, netice olar.:ık j rllcn haberi kaU surette tekzip eL 
bılhassa Amerikanın iliı.hla:unası mektcdir. 

file> hinde bulunmaktadır. 
Fransannı Tunus Umumi \'alisi 

La Tribuna, Amerikanın imaiat General Nogues tnyyar<' il<' Ceznirc 
pr(?grammm Avrupa milletlerini gitmiştir. General, dün buraya mu
harbe tesvike matuf oldu{:'Ullu ve vasnlnt ctmiB olan Tunus kıta.atı ku 
totaliter de\ Jetlerin Amerika aley· mandanı Gent'rnl 
hine kryam etmesine bai olacağını görü ecektir. 
) azmaktadır. 

Avam kamarasında İngiliz silahlanması 
müzakereler 

Londra, 23 (A.A.) - Avam Ka. Londra, 23 - Avam Kamara'il 
milli mü<lafa i~leri için 800 mil. 

marasmda Arthur Hcndcrson, hnll. 
hnzırda ııal'ki Afrlkada mC\'cut o - yon liralık istikraz yapılmasın:ı 
lan ltalynn ııskcrl<'rinin miktarı ne dair kanunu kabul etmi~tir. 
olduğunu sorması i.izerine BuUer, şu Müzakereler esnasında Ba;p,.c-
cevabı vcnniatir: kil Çemberlayn mUthiş silahlan -

"lngiltere hUkumC'ti §nrki 1tal _ ma yarışını kastederek demiş.ir 

ynn Afrikastnda bulunan kıtaat mcv ki: 

cu:lunun 69.654 olduğunu resnıi bir 1 ''- Umumi bir arılaşma clma
mcnb::ıd:ın öğrenmiştir. Fnlmt bu I dan, silahlanma politikamızda her 
rakam, . tabi? zaman uman değiş - ı hangi bir gevşeme husule gelme
mcktedır. $on bt'ş oy zarfında bu sine müsaade e:lemem. F:ıknt bu
mıktarın biraz arttırılmış olduğu I nunla beraber, hepimizin vnz!fc. 
z:ınno~unmaktndır.,, miz ve bilhaSS':ı bu hUk3metin \ a-

Bun·m üzerine Henderson, şöyle ziCcsi, her fırsattn istifade ederek, 

d .':1 ·ş•ır: . . buglln yipmakta bldl1ğumttt"§t:yi.1 
-: J'ngıli7. mtistemlckelerinln yn- bir delilik oLdu~una ve nihayet 

kı;ıh""'ınn bin:ınu İngiltert' hUkumc - bütün Avrupa memleketlerinin 
ti, halyn lıUkfımetinden bu nrttır - haribisi ile neticelenecek .bu· 
m::ıoın ~babrnı sormak tasavvurun. vaziyete bir nihayet verilmesi icap 
da mıdır"'., ettiğine biıtün diğer hiıkumetleri 

Butlcr, İngiltere hUkümetinin her ikna eylemektedir., 
ne z:ımo.:ı mUbim bir mesele mev • 
z~bnh~ olursa derhal ltnlya hliku • 
m ti ile temn!!I. girmek e olduğu 

"uretindc cevap verml!;tir. 

Tunusto hadiseler mi ? 
Tunus, 23 (A.A.) - Salahiyettar 

maha.fil, Tunus hududunda Fransız 

lngiliz siyasi mahfilleri, Çcm
berlayn Tunus, Cibutiyi ve Sil· 
veyş meseleleri hakkında .ltalyaya 
sulh yoluyla bir tarzı hal teklifine 
amade bulunduğuna !dair son gün
lerde !Nndrada çıkan haberleri ya 
lanlamaktadır • 

Şehrimize gelen 
Ingiliz Generali 
İngiliz harbiye nezareti ist"hba -ı bir ziynfet verilecektir. General a_ 

r:ıt şubesi müdür muavini tüm ge_ ym 26 smdn Anknrndan harcltclle 

nernl Frcdrik Gcorgc Nc.slil. bu sa. §Chıimlze dönecek ve aynı :ık~am 
balı A vrup:ı. eksprcsile ş •hrimiz.c lngllteroyc mutevcccihcn mcmleke-
g<>lmiatlr. timlzdr.n ayrıbco.ktır . 

Mis:ı!ir general ist.ısyo .ı fa, deniz 

Ak 
Onu burada yazdrğınv.lan 

beri dört, beş ay geçti amo, 
böyle önemli şeyler çabuk u • 

nutulmaz, elbette hatırınızda 

kalmıştır. Ona E vitamini der· 
ler. 

O za:nan, bu vitaminin mı . 
"ır buğdayı tanelerinde çokç:ı 
lr.ılun:iuğunu söylemiş ve vak
tile tstanbal bayanlarının. pcn 
be veya beyaz - yahut bıı~kıı 

renkte • ma!<lahlannı giyip 
Göl:su deresi kenarında, ~c -

likanhlarn b3karak, inci gibi cli~1 erile ısıra ısıra mısır buLda; ı 
yemeleri de, memlekete çocuk yetiştirmek üzere, bol bol E 
vitamini almak için olacağını hatırlat:nı~tım. 

Vitaminler üıcrine araştırmalar ilerledikcc bu E vitami • 
niodeıı de yeni yeni haberler çrkıyor. Onun ~ısır buğ<lnyı ya. 
hut bayağı buğday tanelerinden başka kp etlerin iç'ntlc, 
pankreast.:ı. dalakta, l:ierinin altınüı:.ki yt ;;ıarın ar<: ındn, l:a· 
raciğcrd::, bir de, erkek yumurtalığm.:la l.ıluncluğu artık kesin 

olarak bildiriliyor. 

Du yeni haberlerin ehemm:yc~ini şliphe.,iı ta":dir ec!er:;i. 
niz: A§lc vitamini bulma!: iç"n in7an yazın ha~knmı~ } ah ut 

kelıap olmuş mısır, kışın da elekte patlatılmış mmr ycmcge ta
hammül etflc de mısır buğday midemizde kolay kolay hnı:me 
dilir diye §Öhrct almamıştır. Lop etten kiılbastı yaptırarak ) a. 
iıut karaciğeri rncara \;zerinde kızarttıraral: yemek .r.:a:.a ko· 
J y gc!ir. D::lalda pankrecısı yemek adet olmamışsa C:a ko-s yu 
murtasmı bulup kızarttırarak yeme:: her vakıt mlimk~ndi.r. 

Derinin altmda!ci yağların arasmh E vitam:ni aramağa gel"n-
ce, onu orada bulmanın yolun:ı meraklıları pek iyi bilir!cı·. 

Zaten vitam;nlerin hangisi clurı;a clsun çiğ olaral: yeni!;"ği 
vnkıt dah:ı tesirfülir. 

Bununla beraber E vi•a:uini. başka \İtaminlerdçn birço. 
ğunun aksine ~larak. hararetle yalıut havalanmaltla tesirin ·en 
b:iyük bir şey kaybetmiyor giL; cör::nmckt.Jir: Onu 170 oe!c
re::e sıcaklıkta iki saat bır~kıntşlar, tesirine hiç halel gelme. 

Yazan: [Q)ır .. ~. 

· Ş h ld 11: k · - • ı. •• • d ·· 1 .. ce h 
1 
f mış. u a e, me:ıe a ·aracıgerı ısr:ara uzerın e çoy - ca· 

kızarttıktan sonra yiyiince içinde E vitamininin ka)'bol 

ğından endişe; ctmeğe hiç liizuın yoktur. ııP' 
Bir rivayete \!Öre, bu vitamin zeytin tanclcrile m3rııl > u. 

ı,cn 
raklannda da hulunur. Fal:at zeytin taneleri tu~lu sU)ll · cııe 
lup da orada haftıılarca kaldıktan sonra vitaminierden .g 3• 

eser bulun:luğu henüz arrla~ılmamıştır. Taneler.den .zeytı.11) :ı· 
ğına ge;tiği iyice bilin'diğinden patlıcan mevsiminde i":aıtl ey· 
~ıldı yemesini .sevenler isin bu hab:r s~vinç verece~ bı\! 1' 

dır. Marula gelınce, ondan baş1ta vıtamınler, mesela b iııi 
hastalıklara karşı koymak için bize yardım eden A vita~3.,.. 
aramak iyi olursa da, marulda E vitamini aramak pek Ô'" d r 
siye e lile:!ıez, çünkü marulun uyutucu hassası da rneşhı" 

0
,..3 

:E vitamininin insanlara. hayvanlara da - lüzumunu ,,.ektır: 
nden ac:k vita::nini denildig" ini umıtmamıs olsanı:ı: gere: ·ıı 

ı • E 1'C: 
Bu vitamin vucU'Junda olmay.ınca insan kısır kalır. . r. ti:· 

de. kadının da çocuğu c-lmaz. Bu vitaminin, nesli ipka ıçınber· 
zumu daha öncden bilinmeme!tlc beraber. yeni gelen ~:ıcli c 

el ere göre, bu cihet şimcli dcıha iyi tetkik edilmiştir: şıın ot· 
vitam~ninden mahru.,, kalma1c hastalını alt1 dereceye ayrıY,0r. 
lar. Eirincitlen beşinci dereceye kadar yumurta!Lır bo.ıulu~ de 
V c yavru hasıl olmuyor. Altıncı derecesinde aşk ı:udretı 
büsübiltün kayboluyor. ıer·rıc 

Bu haberin ehemmiyeti pek büyüktür. Kendi kendı ı.t :ı 
kısıı kalrr.:ı. <Yı istiyenler ı::: vitamini bulunanlar ~eyleri reıtl~ıtit• 
saki ·:ı . a:t iıo;tcJi::lerine muvaffak olmai11 akılluına gcurc .. 1• 

t> rı·~ 

l:rdi. B5yle. olunca, o sevdadan vazgeçmek zaruri oldu u aert· 
ca;ıa çıkıyor. Vakıa, vitamirsizliğin ıdereceleri varsa d:ı .. ıurcı 
c~yı tayin etmek kimsenin elinde değildir. Ba .. ılarınd:ı ... vot• 
• • • • . k ~. .. 1 • dökulıı 
cıerc:c b;rcıen .. llre meydano çıkıyor, er egın tuy en ·ı • 
seı;i incelc§iyor, sözün kı'iar,ı, hadım ağası gibi oluyor. O";..,·. 
ınindcn mnhrum kalan kadın ise genç yaşta sonbah~r .rr: rıre 

d b .... n ı••<' 
mi.ıc cri-;iyor. Dir taraftan da. vucu umuzun utıı ,

11 
\j, 

h.il:i n olan ipofiy gud.lesinin y..-lun.da işlemesi icin de ~ .. rııi . . E.., t .. 
ta:ninin lüzumlu olduğu anlaşılmaktadır .. Onun ıçın td t• 
nin.!en mlhrum kalmak hiç de heves eclilecck bir şey 0.eg~e .. il 

Görülüyor 'ki acık duygusu, sadece neslin devamı içınd ar-1 • • e'< 
fcdin hayatı için d: lüzumludur. insanın sağlığı nestını 
ettirmesin: bağhdıl'. 

1 

.ı Re:s:cumh ru e i -ıara 
hitabesi , 

Ankrra, ~3 - Reisicumhurumuz ii1 edilecek ve 19.75 ınrtr 
ı:S~~~. 1 lsmct 1nönU clost Ameı ika halkınn ı;alıcımağn ba51ıy.acnklJr. ı 1

• 
I'ii h·tııl' • 

bulun-ı.::-aklan hltabr >·i 26 şubat pn· Spiker Amcrika:.a 
1 ıı 1 

T .. ı· tJl 
"Znr günü alt~ıımı s=ıa 20,30 da irat sonra Amerika ve ur• 11 f. 
odrcn'!derdir. 1smet lr.8nil bu hlta. lnrı çalınacak, mt.te:.t~ı 1 ıı ' 1

' 

b<>yi lngiliz.ce söyliyeceklerdir. Mil- cumhurumur. hitnbclC'rt: t r er~ 
li Şefin bu hitabesi kısa dalga W,7ö ceklcrdir. Dalın sonra d 
üı .. rinden nC'şredilcccktir. j •m konseri verilcrclttir· fl 

Bu vesile ile Amerlka~-a yapıla. \ ır.ıl 
ea't nesriynt için bir program ha • Ankara, 23 - })OF.de ;. 

=ırlanmıştır. S:ı:ıt 20,30 da kıc-n dal· ~r.ydam dün sant ıı 11 ı!· , 
Lf ilk l · · · k bu' ctn ... : r,:ı 31,75 Uzcı inden ı;alış:ın ı osta ta. ,. ~ P eısını P. • ··~ftı.• 

"'::·x::~.r::::::::::ı:-::::n;=-c:m:::::.ı:::·ı::::::::::::::::::··:::~~::. fl" 
r.; ••••••• r.;1............. . ...... _ __,.~·····~ ··········ı· .. ··· ········· ,,. ............................................... ~··········· ....... hll . 

. d 24 ~ Ncvyo.·k, Roxy sınema sın :ı. S ,, , 
Londra' da ,, 
Bud~oe~te Orpheum sinemas?.nda 

p Q V rı>tıl~~! 
bir tarzda ya. j 
DD 
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==ı triMWBt~@~ıRBim , .... Jl:!'~··.\,1 A · ·~ ı, > .(• '., ~ 

ız lay n 
o acak 

• 1 

re s ı 
Kı:zıla}ıın fili reisliğini Sıhhat 

Ve! ili Dr. AlataŞ üzerine 
alacak 

Balkan konseyi 
içtir1ıaını bitirdi 
Hariciye Vekilimiz 
Belgrada gitti 

Oradan Selanik ve A tinaya geçerek 

Ankara, 21 (A. \.) _ Bao;H•kil Doktor Refik 5:n)dam 1925 

ı d nıı •n i l i fiıl ifo. etti:i Tlirl\i~c füzılny Crınlycti Ri~asc. 
n bu un i , · .,j dola~ ı ile io;fjfn etml5 '<" bunu blr rnek. 
(' 1 t't (, n l :'\Jerl C7. Il J :mlıf.ına lıildlnnlştir. 

ini :rn;m111l.t a) eh. )~\\ c lkl sen o 
n ) rılmı ohlu ;u zamnn dahi bu 'nzi <'~ i r.ıu. 

ı. f ırJ, tc.r:ıfıııdaıı emrolunmu tu. Şimdi Cas\ c • 
\ j fi 1 r • n:,"İ f<'lif rdrmC'dl\ lcri clhetJO h1Zll8) ID 

Yunan Başvekili ile görüşecek 

• 1 larbire ile Ni!)anta~ı arasında· 
ki vali konağı cadde::.inin geni~letil· 

me~ine karar ,·erilmi~tir. Yedek su· 
bay okulunun dı\'arı on metre ge· 
riye alınacaktır. 

· i in J,mıs o!tlul.l:ınnı lılr m<'ktuııla Crmi) ete bildir
i" 1 r. nu ' zlfc ılıhnt \el.ili ll ullı i Alat:ış fornfmdım görü. 
'r. 

Bükreş. 22 (A.A.) - Balkaıı 

Antantı daimi k.~seyi bu sabah 
son toplantısını yapmıotrr. Konfe 
rans mcaaisi sonunda aıaiıdaki 

resmi teblifi neıretmittir: 

miz, ornci;ın deni~ yc-lu ile 
cula dönecektir. 

htan !edikleri nutuklarda bir aellh 
lşaretlerl gördUflimUzU zanne· 

MURAHHASLARIN 

NUTUKLARI 
• Jfyoruı. Bu ıellha bUtUn lrnv· 

vetlerlmlzle Tt bUtUn kalbimiz· 
Rt1kreş, :!3 (A.A.) - Balkan el hadim olmak istediğimiz 1.~l 

• Son günlerde şehirde çoğaldığı 
görülen dilenci oçculdnrm zabıta 

tarafından toplanmasına ve velileri 
hakkında takibat yapılma uıa baş· 
lanmı tır. l\ıı ~ ın a.sll hiznwtinde her znm:ın U) nmk \"(' bunn muktc

• tc iri o' n TIC'ffü rı) dnma Cemiyetin fah. 
Balkan Antantı daimi konsey: konreransı tebliği okunduktan kA.rtlır. Bizim için kunet, bir • Şirketihayriye \'e Haliç vapur

lnnnm tarifelerini tesbit edecek o· 
lan komi yon dün toplanmı~tır. 

\·apur tanfelerı a~·nen bırnkılmı~, 
motör \ 'C küçük nakliye vasıtaları· 
nın tarife i henOz tesbit edilmemİJ· 
tir. 

'-------~~~~~~~~~~~~-
Bükreıte Romanya hariciye nazı · 

rı B. Gafenkonun riyaseti altında 
20, 21 ve 22 Şubat 1939 tarihle· 
rinde toplanmııtır. Yunanistan B. 
Metakaas, Türkiye B. Saraço&hl 
ve Yuıoslavya da B. Cincar Mar· 
lcoviç tarafından temsil c.diliyor· 
!ardı. 

sonra. B. Metaksu söz alara'k 
iıanın Balkan antantı tfkrlnf! 
, •• barış daYasına hlınıet t'dildi· 
f;i hi11fyatiyle a,rrıldrğını kay-

lik lfade eder. Kalpte ltlmata
,·er ve kardeşçe teşriki meni 
yolunu göstermektedir. 

!! e 
Ko 

diyor. 

r~~~;h;ı 
! köşkünde ı 
: K b 1 · i 1 a u resmı j 

;.

i::.· Vekaletlerin altıncı 

1 
derece memurlarına 

çay verildi 
Ankara, 23 - Rcislcumhurumut. 

Daimi kohsey haları şimdi~~ 

cnternasy.::nal vaziyetin muhtelif 
veçhelerini tetkik ttmiılcr ve Bal 
~an Antantı 'Cievlctlerinin menfa
atlerini bilhassa alakadar eden mc 
seleler üzerinde ccni~ noktai na
zar teatisinde bulunmuşlardır. 

Daimi konsey iıaları Balkan 
Antantının kurulalıdanbcri mü!-

İsmet 1nonti ve rofikala n taratın • :.ıcm oldufu sulh idealine derin bir 
dan dün akımın Çnnkaya köşkünde surette baflı olarak takip ettifi 
vcklletlcrin altıncı derece memur. her birinin tamamiyle aynı tarzda 
J:ırı ve ailelerino bir çay verildi. dcrpİJ ettiklerini müttefikan mil· 
Toplantıda, Başv<:'kil Refik Saydam, şahedc eylemişle~:iir. 
Hariciye Yekiileti Vekili ve Güm • Daimi konsey Balkan Antantı 
rük lnhisnrlnr Vekili Ali Rana Tar. -azalarını birbirine bağhyan 11kı 
han, lktı nt V e kili Hüsnil Çakır tesanüdü bir kere daha teyit ede 

afı!l. Vc:klll Ali <;etinkaya, Ziraat rek gayretlerine aynı cihniyet İ· 

Vekili Muhlis Erkmen, Adliye Ve- çinde devam hususundaki mütte· 
kili Tevfik Fikrot Sılay, Dahiliye hit azimlerini ehemmiyetle kay· 
\"._kili Faik Özt.rak, Sıhhiye Ve kili dcyler. 
Hulüsi Alataı;, Parti Genel Sekret eri Bu hususta, daimi 'konsey 31 
doktor Fikri Tuzer, eski Ba§vetrn femmuz 1938 de Sel~nikte akto
lzmir mebusu Celal Bayar, eski lunan anlatmadan dolayı memnu· 
Londra sefiri Fethi Okyar, Hariciye niyetini beyan etmek fırsatını bul· 
Umumi Katibi Numan Menemenci _ mu~tur. 

• oğlu, Ankara Valisi Nevzat Tando. Bu anlaşma, Antant izası bu· 
'inn, İstanbul Valisi Lutfi l<ırdar lunan •devletlerin bütün Balkan 
da bulundular. Saat 19,30 za kadar yarımadası devletleri arasında 

sliren toplantıdan evvel Reisicum - tam müsavat ve hudutlarına kati 
huı um uz memurlarımızı ayrı ayrı 

kabul etti. 
riayet esasına müiitenit itima:lı 

l>ir teşrikimesai aramak huıusun· 
da hiç bir şeyi ihmal etmemek a· 
zimlerinin canlı bir delilidir. 

Daimi konsey, ıon toplantısını 

deylemlı, Ye ''antant bidayette 
kendisine tahsis edilen vazifeye 
ehil olduğunu göatt'rmtkle r.ıUf 
tenlrdlr" demiştir. 

Yunan Ba~nklll memleketi-
cin Te memleketi dost •e mUtte
tik Yunanistanr ıevindircn par· 
lak mllll ltlllya. ıevketmektP. 

olan Kral için takdir ve hayran

lı~ını blldlrmişttr. 

SARA<::OGLU'NUN SÖZLERi 

Mllteakıben B. Saracoiln il· 

ş:ı~rdakl sözleri söylemiştir : 

"Gösterilen kabulden dolayı 
Romanya hUkllmettne minnet· 
tarJığımı bildirmek ''e mümtaz 
de,·let &damları n. Metakııaa , 

Gatenko vı .Markoric ile çalJş· 

maktan ııılitevellit se,•lnclmi 
blllı&Ha kaydetmek l•teriın. 

Şurasını da bUyük nıemnuni· 
1etıe il!ve ederim ki , Bükre~ 

toplantı11, Balk.an paktınm ba 
ı·ı•ı n antantı teşkil eden del·· 
!etler fıtiklllinln zamanı olarak 
1'almakta oldutıınu bir kere 
daha göstermiştir. 

Sözlerimi bitlrirkeıı, mut~ 

~ .. ·.kkız Balkan matbuatından 

antantın aleyhine nıUtevecclh 

tıer tUrlU kampanyttyı mUljtere'k 
bir surette ı·eddetmesinl ve pak-
tın nıi1letlel'imhin milli ı;uurun 
da daha ziyade lrnnetle yuleş-

meai için c;alı~nıuını rica ede 

dm." 
B. MtrkoYiç de zıddiyetltri 

hal otom:ıtik olarak silahların tah. 
iıdi takip eder.,, 

Çcmberlilyn, bundan sonra Oli -
ı VC\r Stahloyin önümüzdeki ay içinde 

Berl!nc yapmak tasavvurunda bulun 

Ju ~u ziyaretten bahsetmiş ve !ngi. 
tiz • Alman milletleri arasında daha 
iyi bir anlaşma husulUndcn ilmitvar 

Istanbul:la 1938 nisanında yap· bertaraf elmek arzusundan mtil 
mış olan Balkan Antantı ekonc·mi hem barıf n iyi kom,uluk po
konaeyinin kararlarını tasvip et· lltikuın• olan imanını ,.. Ro · 
miş ve 1939 nisanında Bükre§tC manyanın , .e onu ıevkeden hU· 
toplanacak olan ekonomik lton!e kUrtıdarının muaıııam faaliyetı 

yin yedinci içtima devrui meaaiıi· J;:areıaındaJü hayranlı~rnı 1 f :-..de 
nin Balkan Antantı :memleketler: "ylemi~tir . 

SelA.h ve barıştan bahseder -
'{en, her şeyden e,·vel harbin 

rlehşetlerini Ye hakıu:thklarını 
daha yakıııda. ve pek yakıudau • Deniz ticaret müdürlüğü tara· 
~örmUş olan milletleri dUşUnU • fından •. İstanbul ve İzmir limanla· 
,\'Ot unı ve 111-baharın nihayet ls· rı.nd~ batmı . <:lan g:milerin yer!tri· 
panyaya gUne,ıe birlikte barış nı go·l~~ek u~ere ışaret şamandı· 

d ti · t· ;ı;.i 1 u it dı' raları dıkılme~ıne başlanmıc:tır. 
a :ı c: nı se ıreceb n m e • ı lY • 

r oruz. !spanyol milletine, y a. • A~ı~ı~: mezarh~mın Kasımpaşa 
rahtrını snrmau, kuvvet ve ha- ~r klubu t"rafından doldurulan 
~ atını tekrar kazanması için ı- bır kıcmm.da spor saha. ı ya?.ılnıa· 
ı:miıden celdltl kadar yardıma sı~a bcl:dıyc tarafm~an musaade 
.. d ,1 1 edılmemış. burada bır çocuk bah· .ma e) z. . 

1 
k .

1 
. . 

Barıştan bahsederken, ıı.yni çc.ı ~~1 mama ·~rar \·erı ~ıştır. 
.,amnndn nizam n:ı!r·ınc de te-1 '\ uksek muallım mektebı tale
~ uı _, . n I be i 12 mart pazar günü Perapalas, 
\'eC'C l euıyoru ı. 

Nizam olmadan, fikirlerde ye ta• bir ~Y \'er~ck~ir. 
ıc 1 d nf?:ama efvnıet ve 1 Adlıye Hkaletı İstanbul hukuk 

va a ar a ' ~ f k ·· ı · 1 be · h b' 
to ·ak halarınd nizama. rla· ı a u tesı ta e sıne ma su ır yurt ın sa a 1 . • •• • · · ı 
ret edilmeden, milletler - mak· açı n:a ~ ıçın unıversıte ı e temas~ 

h . 1 tl . 1 geçmı~tır. at \e Utmıl n ye erı ne o uru 
1

• • • 

..>lsun - hirlblı:lerlnc ,)·ardım e· • unı\·ersıte tarafından yaptırılan 
ıeme~ler. kitap tercüme i) bitmi~tir. 

• Dün üniversitede dekanlar mec· 
l ştc BU kreş kon tere.nıının ıl- lh;i toplanarak talebe b irlikleri hak· 

ze bir kere daha mutabık kat-
kında görü~ülmü~tür. 

mak imkı\nın1 verdiği hakikat-
• l\ lanri f şurasına gônderilec~k 

ter bunlardır. 
Şimdi. başkanlarını bUyllk kt

yıı~e tlcrinden, po11tik tec rUbe· 
te rinden lslifa<le e ttirmek husu
ounda gösterdikleri cömertlik· 
ten dolay ı muhterem kollekle

rime te~ekkUr etmek ım:ası gel
ınlştlr . Hiç şUphe etmiyorum 
k i, Baş,·ekll B. Metakau ile Ba
kan Saracoğlu ŞUkrU , .e Marko
viç. nomanyanın kendlılnl doıt 
ve müttefikleri Yunanhıtlln, Tlir 
kiye n Yugoılavyaya bağlayan 

sadakat \'C muhabbetini kendi 
devlet relılertne , hUkfımetlerl· 

ne Te nıilletlerlne bildirecekler· 

dlr. 

*** 
BUkreş, 22 (A.A. . ) - Rador 

rapvrları hazırlamak üzere, lise, or· 
tamektep ve ~anat mektepleri mual-
1 Iimleri paıarte i günü Beyoğlu kız 
an:ıt mektebinde bir toplantı yapa· 
cakl:ırdır. 

• :'\lekteplerde gi; terilmck üzere 
Avrupadan geti rltilmi~ olan filmler 
maarif tarafından dün teslim alın· 
ınıştır. Filmler . ıra ile bütün mek· 
teplerde gö terilecektir . 

• Yakında Ro.-nanradan gelecek 
bir he)'etle, Türk·Rumen anlaşma· 

~mırı bazı maddelerinin değiıtiril· 
me.ı;i için müzakereler yapılacaktır. 

• lktisat vekaleti sanayi tetkik 
lıeretinin faaliyeti hakkında ·yeni 
bir nizamname hazırlanmaktadır. 

• Üniversite rabancı dil mektebin 
de ilk söme tr imtihanları ayın 28 

.ı janıı hildiriyoı·: inde başlayacaktır. 

.........._ t:nnız, bunu der olduğunu sö:rıcmiştir. 

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

arasın:laki ekonomik bağların da- B. Markovlç, Yuğo11l&Yyllyn 

ha ziyade sılcılaımasnıa ve bu mem ve onun mUmuılllne kar!Jı gös· 
leketler araııındaki münakalatın terllen kabul -re allkadl\n do
daha ziyade iyileımesine imkan layı B, Garenko:ra te~ekkürle· 

B. Ga!enko, Balkan konfe- • Borsa \e Q5manlı barika~ı ko-
·ansıııın tebliğini verdllcten ııon· miseri th--an Hıfat şehrimize gelmiş· 
ra al\ ğıd1tkl maliimatı 11~,· e el· tir. 

Yeni Ingiliz elçisi 

1 s 'ri Vındrada11 hareketi araS1nda stfirimiz 
Dr. Arasla göriişiirkc11 .. 

. . 
yann Atina yoluyla yeni vazifesine 
narcket edecektir . 

Sir Persi Loren Homaya gitmez· 
:len evvel bir ay Yunanistanda isti· 
rnhat edecektir . 

verecefi ümidini izhar etmittir. rlni lıildirnıı,tir. 
mlştı:: ~ 1 • fzmir veremle mücadele cemire· 

Dıuıııl 'konsey lzas ı , :F ranko ti ,·ali Fazlı Gülecin ba~kanlı· 
Daimi konseyin senelik alelade 

içtimaı Belgratta ıubat ayında ya· 
pılacaktır. 

Bükreı. 22 (A.A.) - B. Ga· 
fenko, .dün öileden sonra. Bulca· 
r istan elçisi B . Seulrirof'u kabul 
etmiftir. öcrenildijine cört, B. 
Gafenko, elçiyi, Balkan Antantı 
azası devletlerin Bulcaristanla 
yakla~ma arzusundan haberoar ey 
lcmiıtir. 

HARtClYE VEKIL1M1Z 
BELGRADA GtDtYOR 

Bükreı, 22 ( A.A.) - Balkan 
Antantı Konseyi toplantılarının 
bugün bit mesi üzerin e Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoilu, bu cece 
huıust trenle Belırada hareket e 
decek, orada bir cün ka>dıktar. 

sonra Selinik'e ceç~ektir. 
Hariciye Vekilimiz, Seli.niktf 

kendisini b:ldiyecek elan B. Me
taksas ile b:rJikte Atınayı ziyaret 
edecektir. B. ŞUlı:rü Sıu açoilunur 
Atinada ikametinin Uç ciin sürme· 
ıi muhtem : ldir. Harielye V elıcill· 

GAFE~KO'N'UN' SÖZLERl hllkümctalnl hukukıtn tanıma· 1 ğmda top!anmı •. idare heyeti ar· 
ya prensip itibariyle karar 'er- nen bırakılmı~hr. 

Bunu mUteak1p B. Gllfenko ml~lerdlr. Bu tanıma lcln ~er 1 • ı tanbul ,aı~ıflar idaresi, v~d 
:>U beyanatta bulunnıu°'tur: deYlete en uygun gelen ıneısa- Gureba ha tanesınde esaslı tamırat 

Muhterem kolleklerimin yap· min tayin Ye t~ıbltl kendisine yaptırmağa karar \·enni~tir. Bu ~-
tığı beyanata yalnız blrkaç keli· bırakılmıttır. ki binanın muhtelif kı ımlarında 
ııte ilhe edeceğim . Tebllğtmlıi tadilrtt yapılaca:~ tır. 
dlıılediniz. Bu tebll,, araınızda 
cereyan eden göı·Uşmeleritı kHııı 
lılr hlllbasıdır. En'eldeıı tesblt 
edilmiş olan teferrU!!-tlı proı • 
rıun mucibince yapılan bu gı> -
rUşrneler. alA.ka te,· Ildinden hali 
kalmıyan zaman ve ahva.l !ı;ln

de, tam görUş, tellkld ve hia 
bll'liğiınizi mU,ahede \'C teebite 
bir kere daha inıklıı vermiftlr. 
Bu giirllşnıelerden bir nikbinlik 
ha.Tur çıktığım ıiıclen gizleme· 
yr.cetiın Te zannederim ki, kol · 
leklerlm de benimle ayni fikir· 
de1ir. Gerci vaziyetin ciddiye· 
tini nuarı dlkka.te alıyoruz, Ca· 

1 ran - Fransa 
~Unasebatı tekrar baş ladı 

Parls , :!2 (.A.A. ) - Ha\'ns a

jansı bildiriyor: 

Fı :ııı"" il e Iran arasında dip· 

Dl.)4RVA.: 
• Pari::.te alahiyettar mahafil, sos 

yali t lideri Leon Blumun daha bir 
ka~ haf ta geçmeden C\'Yel Amerika· 
ra gitmek ta sawurunda olmadığı· 

m beyan etmektedir. 

ı omı.tlk mllnasebetler n şubat· • "Sunfi eh .. \'e '' terlet,, isimle· 
~a tPkrar resm e11 başlamı ştır . rinde 670 ~!!r tonluk iki lngiliz de· 

h ,., (A A ) 1 . nizaltı gemi-ıi fırtınalı bir havada 
Ta. raıı, ~.. . . - r au 'c· . h d · 

. . ,_ d . 1 ,. . talim yaparken Vıg t a aııı cıvarm 
ıahtı urn )u ... ııı a )apı aca .. e~ - k 

1 
d 

0 
· ' t · ~ ı da ·uma oturmu~ ar ır. enıza. ı 

ıc ıırıı' merasıml dolayıslle I• raıı- .
1 

. d b" . -t 
1 

·· d" ··1 
gcmı erın en ırı e •rar vuz uru e· 

<ia Jlt•islc um 'rnru B . Lebrun, ~e- . . . l)'ğ . ı... . .. k · ı 
bılmı tır. ı en uenuz ·um ara ap· 

Jıinşah'a l.Jir tc lg raC çekerek 
1 

b ~1 kt el 
ı u unma · a rr. 

la ı dller!ne Jo"ransız nıtııettnln 

kat bası tcıahUrlel'de ve bu a - lrıu. millet ine karfjr olo.n doıt- • Bütün Arnerik~ dün Va~~ıgto· 

rada son zamanlarda bazı i~ba· :uu: hlssiyatıııdan teminat ' 'er· nun 207 inci dorium yılcfönümünü 
ındnkl devlet rtdamlarmın söy- ıu :ı; tır. 1 te it etmiştir • 
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Eski Başvekil -, 

hangi 

meşhur piyanist 
Padere~ski radyoda dördüncü! En çok 

konserini veriyor ::kt1~;.iiy::,~1~? 
msa dalgnlı radyoları olanlar ö-

nUmüzdcki pazar günü musikiscver
lerin pek ender bulacakları bir fır
sattan istifade edeceklerdir. 
Dünyanın en birinci piyanisti sa_ 

yılan Padcrcvski radyoda dördüncU 
konserini veriyor. 

1.Inlüm olduğu üzere, Jan Pndc
rcvskJ, Lc>histnnın ilk başvekilidir. 

Lehistan istiklalini elde ettikten 
sonro. memleketi kendisi idare et. 
tiği için cumhurrcisi de sayılır. 

raderC\0 ki 

İngiliz radyo §irkcti dinleyicileri-
ne radyoda hangi sanatkarları din. 
!emek istediklerini sorarak bir an
ket açmış ve bu "istenilen sanat • 
karlar,. için ayrı bir saat tahsis et
miştir. 

B. B. C. (İngiliz radyo şirketi) ne 
her hafta dinleyicilerden 4000 ka
dar mektup gelmekte ve dinlemek 
istedikleri şantözleri, şantörleri, ar
tistleri bildirmektedir. Radyo ida • 
resi her hafta gelen mektuplarda 
en fazla istenilenleri tesbit ediyor 
ve programda "bunları istemiştiniz,, 
diye ayırdığı saatte dinleyicilerine, 
bu sanatkarları, plakla veya bizzat 
mikrofon başına getirterek dinleti
yor. 

ı 

Paderevski gerek siyaset, gerek 
sanat hayatında büyük bir §ahsiyet
tir. 1860 senesl 6 teşrinisanisinde 

Lchistanda Kurilovkada. doğmuş o
lan İgnace Jan Paderevski 1872 
de, on iki yaşında olarak, Varşova 
konservatuvarına. yazılmış ve dört 
sen csonra :iyi bJr piyanist olarak 
tanınmıştır. 1876 dan 77 ye kadar 
Rusyada dolaşmış ve muhtelif kon
serler vermiştir. Ondan sonra şöh_ 

rcti her gün artarak günUn en me§
hur plyanisUeri arasına girmiştir. 

Umumi harb başladığı zaman Pa.. 
derevski Amerikadnydı. Fakat ora
da memleketinin .istiklfili için mü
cadele etmeye baıılamış ve mütte
fik dfıvletler konfcrnnsmdıı mühim 

bemol NoktUrn gibi eserlerı vardır. 
Paderevski bundan iki sene evvel 

"Mehta.b sonata.sı,, isminde bir ses. 
li film çevirmiı:; ve bunda kendi bt>s
telediği ayni isimdeki parçayı biz~ 
zat piyanoda çalmıştır. 

Büyük Leh musiki üstadı bu gün 
Amerikada bulunmaktadır ve bu o
nun yirminci Amerika seyahatidir. 
Son defa olarak bundan altı sene 
evvel Amerikaya gitmi§ ve muhte
lif büyük uehirlerde Ronscrler \•er

Geçen haftaki taleblcr üzerinde , 
yapılan tasnife göre, radyoda dinle. 
nilme.si en fazla istenen artist Bing 
Krosbidir. Ondan sonra pek az bir 
farkla Deanna Durbin geliyor. Di
ğerleri de şunlardır: Janet: Makdo
nald E<ldi Nelson, Rişard Tavbcr, 
Alla~ Cons, Gresi Filds ve Pol Ro

benson. 

Armatrong'un Nevyork civarmdaki tecrübe istasyonu 
,(Alim telsiz direğinde görülmektedir) 

Radyo 
• ye nı 
neşriyatında 
bir keşif 

bir mvki alarak Lehistanm davası_ mişti. 1-Avrupa'da ilk kısa dalga 

istasy::nu ne zaman ve nerede 
nı müdafaa elınişlir. 

Fakat Paderevski şimdiye kadar 
Lchistnna istiklalini kazandırdık- radyoda yalnız Uç kere piyano çal. 

tan sonra başvekil olan Paderevs_ mıştır. 26 şubat cuma günU Ameri
açıldı?. 

2 - Eyfel kulesindeki radyo ki mrmlekcU senelerce idare elıniı:ı, 
kııda verecrği dördüncü konseri o. sonra si ari harattan çekilerek, 
nun için bUyUk lıir ehemmiyet ta.51-kencij.!5ini tamnmiylc musikiye ver-

istasyonu ne zaman faaliyete 1 gexti?. 

nıiştir. 

Bugiln dünyanın en bilyilk piya
nisti V<' musiki iılcmindc şimdiye 

kadar yetil miş c>n büyük piyanist
lerden biri sayılan Pıı.derevskl ayni 
zam:ınC::l br:stekardır ve "Krakovya 

maktadır. 

Bu konser Amerikada cuma gil
nU öğleden sonra dörtle verilecektir 
ki, bizim s:ı.atimizle gece 9 eder. 
Konseri kısa dnlga 31,48 metredeki 
Sehenectady istasyonundan dinliye-

i 3 - Almıı.nyaaa ilk ta.dyo is· , 
2 tasyonu ne zaman ve nerede a-

~ çıldı?. 
ı - 11 mart 1927 de Hollandada 

Edinhoven istasyonu. 

nnntnsti.;i., Fn bemol mlnüet, si bllirsiniz. 2 - 1922 senesi gubatmda. 
3 - Berllnde 1923 teşrinievvelin
de. 

Ruzveltin nutku ve radyo 
Amatör radyo 

merkezleri 
Ba~ı radyoseverlcr başka istas • 

yonların verdiği negriyatı dinlemek 
le iktifa etmezler de kendileri de 
bizzat neşriyatta bulunmak isterler. 

Bunların kendi evlerinde, cvrici 
radyo istasyonları \•ardır ve bura • 
dan, muayyen bir dalga uzunluğu 
ile, dünyaya istedikleri neşriyatla 

bulunurlar. Bunu, diğer memleket
lerdeki radyo amatörleri dinlerler 
ve onlara kendi makinelcrllc ccvab 
verirler. 

S:ın rrnnslslrn Ser6'1sinln Umnmi GörUnü5U 
., . .,.. 

Bu suretle, blribirlerini görmiycn 
ve biribirlerinden kilometrelerce, 
günlerce uzak mesafede bulunanlar 
ahbab olurlar, aralarında munta -
zam muhaberPye baıılarlar. 

üç ~emdcnbcri hazırlanmakta 

olan San l<'ransis!<o serğisl geçeıı 

cumartesi gilnü nçılmııı ve bu müna
sebetle Amerikan Cumhurreisi Ruz
velt bir nutuk söylemiştir. 

Fnknt, Ruzvelt shğiyi açmak için 
San Fransiskoya gitmek lüzumunu 
görm"mİ§, bu i3i radyoya gördür. 
müştür: Ruzvcltin Vıı.şingtondnkl 

"Beynz Ev'' inde söylcdi~i nutuk 

radyo ile Sanfrnnsiskodaki sergiye 
naklolunmu!'I ve ornda toplanan on 
binlerce k!ı-i. Cumlıurr<>isi kar§ıln

nnda lmiıı gibi, onu dinlemişlerdir. 

Sergiden bir gün evvel de sergi
nin l'zcrinde dolaıjan bir Tayyare. 
den radyo ile neşriyat yapılmış ve 
sergi h:ı.kkındn bütün dünyaya ma
llımat verilmi tir. 

Bu suretle, San Frnnsisko scrği
si radyodan tnmamllc istüade etmiş 
bulunuyor. 

Radyonuzda konuşan bir insan 
sesi işitirsiniz. 

Bu, kendi verici radyo makinesi
Ie dilnyaya veya konu§makta oldu. 
ğu diğer bir radyo amatörilne hl. 
tab eden bir hususi merkezdir. 

~üphcsiz, bu amatör radyo mcr· 
k 0 zlcrinin neşriyatı, hükumetleri 
tarafınd:m kontrol edilmektedir. 
Bu l:ontrol Almanyada İngiltere ve 
F~n~ed.,l:indcn dnha sıkıdır. 

Effi isminde Hindli bir fakir, 1033 senes'nc kadar bu F,ekild<'· 
Londradaki bi rtiyatroda muvaffakı ki telsiz telefon neşriyatı hcrl:es İ· 

yetıerini göstermekte, kalabalık cin serbest'!. l~a'mt, O"\cnn sonra 
bir se)irci kitlesi çekmektedir. Alman hültümeti br ıır"'atör radyo. 

Hindli fakir Halime ismindel:i di- c·ılarm nrşfr·a•·-ı bazı kayıtlnrr 
• 1 • • b • • la ın ğer bir kadın fakirle lıerabcr, geçen 

1 
tı.bı tutMt"' ,.,.. unı•n ıçın on r • · 

gün Londra televizyonunda da mu- hükümett~n müsaade almaları mcc. 
vaffakıyetlerini göstermiştir. buriyctini koymuııtu. Bugilnse, bu 

Hindli fakirin tele\•izyonda gös- keyıtlar daha sıkılaştırılmıştır. Ken 
terdiği numaralardan biri, eğzına I di radyo verici aleti ile neşriyatta 
pamuk nlup duman ve alev şcl~lindc bulunanların yalnız telgraf i~aret
çıkarmasıdır. !eriyle muhabere etmelerine ve 

Amerikada Nevyork civarında Edvin Armstr.cng ismin'de bir 
alim, scnelerdenberi radyo ve telsiz telgraf sahasında yeni bir ke
şif üzerinde uğraşmaktadır. 

Armstrong'un bulmaya çalıştığı şey, kısa, orta ve uzun denilen 
dalgalardan daha başka mahiyette bir elektrik mcvcesi ile neşriyat 
yapmaktır. 

Bu, yeni bir şey değit:lir ve telsiz üzerindeki uğra,malar .~.ş. 
ladığı ilk ıünlerdenberi düşünülmektedir. Fa at, Arınstrong butun 
mesaisini bunun üzerine vermi§yr

1 
ve senelerdenberi çalışmaktadır. 

Bugün ise keşfini ilan etmek üzeredir. 
Edvin Armstrong bulunduğu bir beyanatta şunları söylemiştir: 
"Bu keşif üzerinde iki senedenberi çalışıyorum. üstadım olan 

ve gençlik tecrübelerimi yanm:la geçirdiğim büyük alim Pupin bize 
şöyle derdi: 

''- Yapmak istediğiniz bir şey için giriştiğiniz tecrübe iyi ne
tice vermedi mi, bütün planları yırtıp sepete atın ve tekrar, yeniden 
çalışmaya başlayın.,. r 

''Bu tarzda çalışma belki güç ve uzun sürer. Fakat iş temiz 
çıkar.,, 

Amerikan aliminin keşfi hakikaten mühimdir; radyo aleminde 
yeni ve büyük bir inkılap yapacaktır. Zira, kısa, orta uzun dalga 
üzerinde çalışan o kadar ç.::k istasyon vardır ki radyo makinenizin 
her noktasın.da bir istasyona rastgele bilirsiniz. Hatta . birçok istas. 
yonlar aynı noktada çalışrr.akta ve bunun için birisi çalışırken öte. 
kisini dinlemek kabil olmamaktadır. Armstrong'un keşfi tatbik sa
hasına konulduğu zaman havada radyo için yeni bir ufuk açılmış 

bulunacaktır. 

Bir gizi i istasY00 

Korsika lehinde 1 
neşriyat yapıyorm~~as~ 
Korsika da gizli bir radY0 

iS daftııı 
hi de ve a nunun Fransa ale) n 11~!'1 

ltaly:ıya verilmesi lehinde 
yatta bulunduğu yazılınışt~ .. ıas}'O' 

Fransız hükfimcti bu ~li :)'e ~s· 
nu aramaktadır. Fakat !iiIII t J{ot" 

"SerbeS dar bulunamamıştır. ri'°'' . . ·1e ncş , 
sika. radyosu" ısını ı ·ı.R 

• J{or51 .... 
· lıulunan bu istasyonun •. bi.1' >-e-
dcğilde Fransanın her hangı 

· rinde olması ihtimalide ,.ardif· 1'~ 
r ınetrO 

Gizli istasyon 31, i:> dll"· 
dalga Uzerinden çalışmııktauıs)'oıı 
Şubatın onbirindc bu .1~e)·c!l bitİ 

Fransızça neşriyatını dill 
i§ittiklerini anlatıyor: Jtts.'.l d~ 

"Gece saat sekizi 20 geçe fSt~>'O" 
ga 31 25 metrede .l{orsik3 tli' ~o 

, "'e 
nunu buldum. Gayet kU' rdll· fS' 
Fransızça olaro.k konu!;iUY0 ctişıil'' 
kat, söylediklerinin son~n~ •. iaı ' · 

• K 'k ya ıstı" . şim. Yalnız, orsı a · ~)ıcdı 

rilmesini istiyen sözler 
50 

51 •'fı • 
' 1 ' Bllra ı' duydum. Sonrn:' A o. J{otsl 

dis - Corse Libre" se~bc:~u t it ~ 
radyosu dedi ve ertesı gu ~ Ji)crl 

- 1 co) 
neşriyatta bulunacagın ~ 

kapattı." 

Londra radyosun~n 
Aarapça spikerı 

·,,ıı.t' 
neşr1ı 

Jngiltere Arapça . or 
ehemmiyet ~erıY 

,-e 
11~1 

ltalyan, fr:
0 3rıtı • 

lngiliz rad)t11ll"t 
da hergiill r. 

n ara...rZI rf• ma Y'1 ~t 
I ltJl:l ., 

yat yap ı.: 
Akşamın tJl ;\ 9, 
saatlcrillde ·ııe )., 
memlel~ctıcr• ;) yıı. 

t1 •• ı ,. 
pılan bu b~rltfl ,, 
günün h:.t ~ ,tf'. 
rapça oınr:.t p ıf.ıı 
d·~. nföi. ,\fıl ,t:J 
ıgı t:r :ı)ırıf11 

sikisi de ç 
·d= 

dır. c'"e• 
Bundan c:t• 
yazdığurııı µoııd~ 
"erenlerde ... ;11?>;1 
~ ~ d'.l .. l' 
radyocull • 'lı;J:ıf"ll 

• 13W, b .,.,-ıtl 
ncşrt) ıdorııµ·· • 

~ n ,,ı ..ıtl 
dıgını • bl.1 l" 4 

\ kutlandı 'e )ltl tl 

nasebctl~ .• 
. dildi· r;rı bir program tertıp e a 11 • 

. araPç ,-e( 
lngıltere, bu sene • rrıiret '1 

yatına daha büyuk ehclli pdıll1~ 
mektedir. Bu arada j\rtı.., rı·\·gt:ı 

b
. J1~ J 

na mahsus ayrı ır '! 
)"rlo; 

başlamıştır. kadın•· el' 
Bu n"'o;rivatta AraP ı.itaP 

~,. • · klZ 1' • b'I 
bizzat Arab;.•anlı b'.r .. ., e"1'1 

1 
il 

mektcdir. Sarki Erdunu k1ıı 0 ' 
~ ~ ··1hüda11111 tsılc' 

\•ckillerinden I:..bu d unİ'c i' 
l üli Ebillhüda 0!,sfor · ..,afl1atı ( 

• \.•ili ,,. ·ı.-e 
.;!nd<> okumakta ,·e a, p~a 'P1 

Lor.dra radyosunda Ara • 
liği etme!•tcdir • 

110 
,nıır1' 

~ • ertııt1rl! 1 ı-:1" 
J\lm'\n ı:;aııfo:ı. bC .. o1' 

( l'<'r5"ın tılr( 
tfö·a Gin.-.ter dııfıtl r'· • rd ,·c ıı ıı 
at birde stutgıı rıııc11.l 111' 

1 rı ta rıı ı;ul 
Alm:ın hl:ı<ıyon :ı • ••r:r ır.> 

Ser ~i San Fransislıo ile Oakl:ı.nd 
arasındn~d Trcasure (define) nda
sındadır. BütUn nda arazisini knpla
mnktndır. Sergide te~hiT mallar 
50 milyon dolnr kıymetinde tnhmin 
cdilmcktC'dir. Serği kanun evvele 
kadnr açık kalacaktır. 

Resimde Effi, kadın fakir Halime bunda bile ancak r:ı.dyoya ait fenni 
Ue beraber, televizyon önünde mu- malümat vermelerine, mUsaade e
vaffakıyetlcrini gösterirken görülil- dilmektedir. B~ka bir mevzu ~e

yor. rinde konuşmaları memnudur. 

:Flnlandiyanm m<'ştıur şaniöz!erinılen An1ikld Raut8\"aar:ı biit iin A ,•ru
ııaca taııınmı11 bir sanatkardır \(} 1937 scne~indo Londradah.i Uk tele. 

\"fzyon temsillerine de htlrak etmiş tir. 

M oznrt ırı rl•l 
rc<lilccck olan .. tirnlt cdeC 
(Ayin duası) na t 

e 
~e 



~aris - Prag 1-1 
~erabere kaldılar 
ekler çok hesaplı ve güzel 

Benim ı6rilfllme giire 

Bir beyanat 
münasebetile 

· ~ bir futbol oynadılar 
~USUst) - Haftalardan· 

h~~ ~ muhteliti gelerek 

"Umumi Müdürlüğü merci ve imir olarak ta. 

ı~\in tı ile karşılaştı. Fran· 
~Un bu seneki geni~ tekA· 
~ her ne kadar da hiçe 

o ~se de oyun gösterdi ki 
biı da katt değildir. Ar-

e beraberlikle ayrıldığı 
'~ galibiyetle gitme 

Yoktu. 

Pr 

t ~ tn iyi oyımcwu 
~~ C&lfri Hiden 

'~ Çekler çıktılar. 
~ ~kaplayan büyük bir se· 

t Praglılan uzun uzun 
1 4-\ ~ akat arkadan Hiden gö
~~'ttı. 1i sefer gürültüler bUsbü· 
~~ akem M. Svillendi. 
-<1ı.. lt1ı1 lakanıar §Öyle dizildiler: 
'· ""'°· l~ - DüPüvi, Taryo -

" ordan D' At i4. '• /;' , ıan - s an, 
tı,.. ruleks Hayseser, Vey-

ır" .:~:~ 
~~tıedt~ay - Davçik, BüzC1 
ar~ Uçek, Kostalck - Vit· 
la ıı;k:. Bi~an, Vaçek, Riha, 
· ~Yük bır tecessüs hissi u· 
~, takıınmda eski A vustur 

ela OYnuyordu. 

~4000 lira 
'~Juncunun bedeli 
~tboı piyasasında oyun 
~"'ili ~ n Wk yüksek olduğu 

lirtncl fırnudur, geçen hafta 
\ ~U ~or takımı Çarltonun 
'~~ ulteri ve Park Ran· 

lira"' den Tomas Çethanı 
o' ~q sa 

Oyun Parisin vuruşu ile ba~ladı. 
Topu ayağına geçiren Parislilerin nımak ve bu suretle umumi müdürlükçe veri· 
'.Jütün bir Mkimiyetine Praglılar len emirlere bilakaydüıart itaat,, 
~a yabancılığı dolayısile anack Beılen terbiyesi ıenel dlrektörtl r;eneral OemD Tahir Taner gaze. 
.edafüi bir oyunla karşı koymağa tec:llere vemılt oldala byanatmda klllplertmb laallmdald fJlatn1 Jkl 
çalışıyorlardı. Aston, aldığı pasla maddede ba1'aa etti. 
'rag kalesi önlerine uzandı. Şüt at· 2 - Genel cllrektörltlk 18tlpre bcy::tl::::e k&::uı c!:!ecell k:.11~ cı.. 
nağa uğra5tığı esnada Boksay fev- bW nlzamnameUnbı aynen kalnaJL 
·~alide bir plonjon yaptı. llk Fran Beyamıame verenler 7enlden teecll edilecek, vermlJmler mfsah 
·ız akını durdurulmuştu. Tribnnler- addohmaeak ve emvali, emWd ve ıalreal amam mlldllrltlle intikal ede. 
leki bütün gürültüye rağmen ç.elder cekttr. 
canlandılar ve güzel paslar yaparak A)" Beden teı'blyeal bn1111a tatbik mevkllne glnDif IUDUl olmmq 
Iideni müşkül hallere düşürdüler. oldaP.mu kanan aJak&.mı eewn beden terbl;yeıd ve •ponm nbmu o. 
EvvelA Vilasilin sonra Rihanm iki lan genel dlrektörltlitl tek mercl ve &mir olarak tunm11 ve bapnlma

tehlikeli inişi Hidenin ellerinde eri· 1ı •• libamla olan •por faaUyetlmbln muvaffakıyet ıırn da dlıdpllDJI bir 
di. Halk, artan ç.ek hfiltimiyc;ti ö- çalıımacla oldaiundaa blrlDd madde bizlerce meıçhal buJnnmamaırta

nünde tamamen müdafaaya çekilen dır. 
takımını teşvike çalışıyor fakat 1 B) Btltun kJllbler ~la huırlanacak tek nbamnameyl kUaJ etm.ek 
nafile .. ç.ekler, kısa, yerden müsel· bugün lçbı kUiblerlmtze bir emrivakidir. Aksi fikri izhar edecek kJüb · 

!eslerle Düpüvi, Taryo hattının ya· ldareclJerl kJUplerlnln seddlnJ hazırlamıe olacaldardır ld bb bana lhtL 
lanma geliyorlar ve 18 içine girin· mal vcrmJyorm:. 
ce yerden eşapelerle topu ön demar- Sporcu tipini beyanatmda çok güzel ifade eden A)'lll generalin bu 
ke yere uzatıyorlar. Her an bir gol fıte muvaffak oJabllmcslnl spor mUkeUeflyetfnl mllkeUefJyet halinden 
havası var ama .. Hiden cansipara· bir zevk ve bir arzu haline gettnneslııde buluyor ve bunda da munf

oe oynuyor. Bir aralık Bikarun ha· fak olacapda ıüphe etmiyoruz. 
rikulade bir srynlı~ neticesinde at· Sporda tekimUJ rekabetle kabUdlr. Ancak bu rekabet sporcalak 
tıiı §Ütü nefis bir plonjonla ber- ahJik ve terbiyesine ve Ayın generalin çok güzel ifade ettiği gtbl bü
taraf etti. Ve devre Parisin son da- yllğtln kUçllğU aemıesl, kUçllğtlıı bllyttğU sayması ve yine sambnl arka.. 
tikada Hayserer vasıtasile yaptığı da:tlık mUaamaha csasJarma aymak prtJarma aykm olmamak kaydJ
şahst bir hücum Boksayda kırılır- ledlr. Bu l&l'llann tatbik eaulannı da beden terbiyesi genel dJrek
·en bitti. törJllğtlıılbı sıla bir dlslpllnlnde bulayol'UL Bu dlslplln e8ueD tatbik e. 

!kinci devrede Paris daha tem· d!legelmektedlr. 
kinli ve güzel oynuyor. dakika 3. BaglbıkU klilp teıkllltı noksanlanna rağmen rekabeti temin et
Boksay ve Yorgi Frölönün tehlikelı mektedlr ki, son Galatasaray· Fenerbahoe maçı hanım en ca.nJı bir de. 
bir dalışını müştereken kornere at· lllldlr. Şampiyonaya tcslrl olmryan bu mllsabaka on binlerce seylrcl 

tılar. Veymanm güzel bir korneri t.opJa111a1o~ klfl gelml:ttlr. Buna temin edense seneJerdenberl denm 
kale önünü biribirine kattı. Top, ka- edegelmekte olan Galatasaray • Fener nikabetldlr. Bwulan bir glbı ev
'e direklerinin üstünde falsolanarak vel oynanan ve iki kıymetli mekteb ta~ b~ G&latasaray ll&eal 
:ığlara takıldı. Paris ı f.T3.i O. lle ı,ık lllfısl müsahik111 merakld&n ise on JdfJyf geçmiyordu. Bu da 

bize glliterlyor ki bagtbaldl ldtlb rtık&beu ~PJOl'JDARZDD atW v,, 7Qdma.. 
sı zaruri olaa teklmW hamleleri için eliem bulunmaktadır. 

Biden bir top kurtanrken 

Klliplerln bagtln.ldl idare tanJarmda yapılmaaı dü§tlnWeıı örnek 
nlzamnamenln ana hatla.rmda kJllp ldarecllerlne genel direktörlüğün 

disiplin ve es&Alarma uymak p.rtlle serbesti lmkinlan vermek llzım
dır. ÇlinkU: kJüh idarecileri yapmakt.a oJdaklan idarecilik vulfeJerlnJ 
amatör olarak yaptıklan glbl tahsan maclcletela fen.ptde bahmua kim. 
seJerdl.r. Db kJllpJerlnln renkleri için bu vadf e)'I yapan ldmseler, bu
gtiıı bu vazifenin yurdJa.n için yapıbna&ı anut oldaimau mtldrlk ol
duklarından muvazzaf blr enerjl ile seve seve lateye isteye vulfele
rlnde devam edeeeklerlade ıttphemb olmalm. ADCalı ;rakarda da lpret 

dtlğlm gtbl bu l.darecl.ler amatör olarak tberierlne abmf oldaklan VL 

zlfelerlnde serbestllerlal muhafaza edebllmelldlrler. Beden terbiyesi 
genel dlrktörlllğUnllD ual ve ~a a)'kın olmıJacalı ba 11erbeetl 
öyle tlmld ve tememd edlyoru ki genel 41rektarltlk lda tmklnsn bir 
ı, oJmasm .. 

Klllb ktltilklertıule byıtlı bahmaa spoma adeafnlw ~ mlllbae 
~ıkanlmuma matuf olan beden terbiyesi kanaa ve ba bn1111a eua
laımı ihtiva edecek örnek nbullnameyl beklel'kea ba Jdltlelda tek mer. 
el olarak tamdıkJan genel cllreldörlllk m•bmmm amafilr aporea ruha· 
nu amatör ldareel rahıma g&lhlbıde tafmalı Aretlle ha •lzemname
Dlıı tatblkma ıeoeceltnde ftlplle etmıyona. et· 'lt~ı --t~ alıru~tır. 

rlil -o-- Hemen bunun arkasından Siman· 

Yaa& • Alman ya zinin sıkı bir şütü eğer Buçek yetiş 
'Adil YURDAKUL 

meseydi ikinci bir gole mal olacak· 
~ Sketb 1 tı. Fransızlar sevinçlerinden ken· 

e( ~~batta o maçı dinden geçmiş bir halde bağınyor-
~~'!ıt ... ~~~da İtalya bas- lar. Paris muhteliti de canlı ve atak 
: ~ ;mu ile kar§Ilaşacak bir oyun oymyarak Prag müdafa· 

~
~~~ ~illt takmu §U suretle nsıru yıldırmağa gayret ediyor. 
~~ \,, ıtır. O nl akl k • 4,.ilcı yunun so an y aşır en Prag 
~ S\'albe aus, Cuiper, Grim. lılar son bir kudret sarf ederek bu 
~ .. • Neyer, Sollman, Re- hfilcimiyeti yıktılar. Ustüste birkaç • 
\ I akın Hidenin kalesini yalayarak 

b~ V O 1 b I avta çıktı ve Fransız müdafileri şa· 
"'llln . e) 0 şaladılar. Merkez muavin Yordan 

~trnaları bu hafta Vaçekin vole bir §iltUnU 18 dahilin· 
\. b de eliyle çevirdi penaltı. 
ı ~ itiyor Penaltıyı Bikan sıkı bir şiltle ka· 
~~ ~e'VI tarafından ter • leye attı. Oyun l · l beraber vaziyete 
~boı nıUaabakalannm girdiği esnada bitti • 
~""'~ve pazar günleri se. Oyunun bütün hülisasını ~yle 
~'i °"'-ela yapılacaktır. yapabilirim: Fransa yırtındı Prag 
, ıt) • Q 0 "'1U ıaat iklde: Ga _ ise hesaplı iş gördü. Futbol de o de-

~' lıl Enautusu, Milhen. ğilmi zaten. Az emek çok ifade. 
1 • lf., &fa birincı katagori Gazeteler Prag muhtelitini met· 

~~~~aşa ikinci kata ~ hede ede bitiremiyorlar. Diyorlar 
tlbıtı ;:; vardır. ki "biz hfiltim oynadık ama Hiden 

~~cQ • Dartl§eafata • Bo olmasaydı mağlQp olacaktık.,. Bu 
\..~ Jt.t!-tagorı EyUp • Çelik ')yunda Paris muhtelitinde yeni ge· 
~~ ~corı. Galatasaray. len iki oyuncu Taryo ve Suronyi 
~ ~~ katagori 11llllaba • fevkalAde idi. Çeklerde ise hepsi 

~"! ~ ltr. ince ve hesaplı oynuyorlardı. Bil· 
\'. ~tboı turnuvaııı da hassa Bikan ve Riha futboldeki "öl-

' Jttbareıı .batlzya .. çü,,nün ne olduğunu Fra!lsızlara_ 
~ güzel anlattılar. -. 'Jpl bspıillı 1i"""' ildo 11' oı ... ~ · ' 

istişare .heyeti toplantdarı 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlı'1ğü istİŞ(ITt lıeytli ikinci derrtt 
toplantılarına başlanmtlhT. Yukarıdaki resmimiıde B~velrilin riya-· 
setinde yapılan ilk içtimada umum müdür General Cemil Taner söı 
söylerken görülüyor 

Milli küme 
Maçların hazırlığı 

Futbol Federasyonu, mart ba
şrnda ba§layabilmesi için milli kü. 
me maçlarının hazırlıklannı yap· 
maktadır. 

lngiltere Eskrim 
şampiyonu 

Askeri spor 
talimatnamesi 

Askeri mekteplerde 
spora fevkalade 

ehemmiyet verilecek 
Vaktilede mevcut bulunan, fa• 

kat birçok imkinsızlıklar yilzün• 
den tatbik eldilemiyen aakeri ıpor 
talimatnameıi, Beden Terbiyesl 
Genel Direktörlüğü tarafından 

pratik bir hale getirilmiıtir. 
Milli Müdafaa Vekileti orduda 

sporu ön planda tutarak, bu ip 
milli bir dava olarak kabul etmlf· 
tir. 

Beden Terbiyesi istiıare heyeti. 
ne verdiği bazı raporlann orduda 
neler yapılması liznngd:iiğini m 
ufak teferrüatına kadar ıöıteril• 

miştir • 

Buna göre askeri spor talimat
namesi esasları tamamen tatbik e• 
.dilecektir. Askeri mekteplerde ya. 
pılan ıpor faaliyeti gün geçtik!jt 

inkişaf etmektedir. Bu inkiıafı da· 
Iıa hızlandırmak üzere bütün u
keri mekteplerde kapalı jimnaıtik 

salonları ve yüzme havuzlan ya~ 

pılınalıdır. Sonra askeri mektep. 
lerde beden terbiye&i ve spor dtl'So4 

!erinin çoğaltılması ile bera~ 
ders saatlerinin yemeklerden ey. 
vel &etirilmesi linm &elmekteldlr. 

Bu da önümüzdeki .ders yılında 
kolayca yapılabilecektir. Milli mü• 

İngilterede kadın eskrimciler a- dafaa Vekileti bütçeaiııe ll&n edL 
ruında yapılan p.mpiyonlult ma • lecek laamılarla askert mektepı..t 
çmda lılia Meri Ceyms kazanmqtır. riıı ıpor ihtiyaçları karp>•mcaJı.ı 
Resimde Mis Meri arkadqlarmm tır • 
elleri tıstnnde tquurken görWllyor. 

Uruguvayh 

Petrone 
Oyuncu satryor 

Bir r.amanlar Ollmpiyatlarm ye • 

gAne sürprizi olan Uruguvaym meş 
bur oyuncusu Petrone artık bir fut· 

bolcn değildir. Kendisi, en haafs 

profesyonelleri · bile kııkandıracak 

yollarla dUnyanm en mahir futbol. 

cWerlnJ elinde tutan Arjantin ve 

Uruguaydan ltaıyaya 8 tane oyuncu 

retlrip atmağa bqlamqtır. Stablle 

antrenör olurken Petrone de simsar 
oldu demektir. 

Avusturyada 

Sindelar için 
Abide dlklllyor 
Eski Avusturyanm ve elındiki 

Oatmart eyaletlııhı yetlftirdiğl en 

nadir eleman olan santrfor Sindela· 
rm öldllğUnll evvelce yazmıgtık. 

Arka.amda blltlln sporcu gençliği ağ 
latan bu emektar oyuncunun batı -
rumı tula 1çln bir &bide yapılma. 

anır Alman htlkbıetl Viyana bele • 
diyesine tel>llf etmJtt!r. Abidenin 

lnfasma yakında bqlanacak ve açıl. 
ına ctlnU, öldUğU gUne teaa.dllf et· 

ecekt!r. , . 

Yedek Subay 
takımı 

Askeri mektepler muhta
litine karşı oymyacak 
Geçen sene yedek ıubay okulu• 

nun futbol takmıı kUlbJerfmlale ı.
mas yapm11 ve bundan munttala,. 
yetle çıkmqtı. Bu aene de a)'Dl ... 
kilde bir takım UıtklJ eden yedek 
subaylılar ilk mUsabakılarmı llal· 
tepeye veya askeri mektepler muL 
telitlne karıı yapmak tııuindHlr • 
ler. Bu huauatald lbımgelen temaa 
ve muhabere bltmft, yalnm tarih 

tesbit edilmemi§tir. Bunun da bu 
hafta halledileceği l1m1d edilmekte
dir. Efer bu fikir tahakkuk ederle 
yedek subayın çıkaracafı takım 

kuvvetli bir manan. alacaktır: 

Kaleci Atee (AııbragUcU), Suad 
(Hilll). Müdafiler: Repd (G. S.) 

All (Beelktq). Haflar: R!fat (Be • 
şlktq), Rlza (GUnee), mcr1 (G.8.) 
Forlar: SaIAhaddln (GUnet), SaJl. 
haddin (Gençlerblrllği), Sabri (B. 

J. K.), Hakla (B. J. K.) CeW le
flk (Ankara Demirepor). 
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Artistler ölüm vadisinde 

nelere katlandılar ? 
Amerika, sinemacılık uğrunda di. Fakat kısa bir zaman sonra şeh 

hiç bir şeyden korkmaz, her gü>lü rin üzerinden 5iddetli bir tayfun fır· 
ğü yenmeğe hazırdır. Bunun en bü· tına ı geçti. Bu fırtına dekorları 
yük delili, me.hur lngiliz muharrir- rıktr, damları uçurdu, binaları ku· 
!erinden iki sene evvel Rudyard ma gömdü. Sürüler korkudan deli 

. Kiplingin bir manzumesinden ilham gjbi oldu. Beygirler gemi azıya ala· 
alarak ÇC\'rilen Ginga Din filmidir.. rak kaçlı .. İnsanlar ancak birkaç 
Bu filmin çe\Tildiği yerler cehen· kurban vererek bu fel[tketten kendi 
nemden farksızdır; toprak ayakları !erini kurtarabıldıler. Bu şerait 

yakar; ırmaklarda su yerine erimic: altında fılmin çe\Tİlmesi birçok ka· 
katran akar dense pek de mübalağa rışık, ve en-elden tahmin cdilemı· 
edilmi5 olmaz. yen meselelerin meydana çıkmasına 

Bu film Kaliforniya vadilerinden scbeb oldu. 

1 - Cincer Rocers ve annesi. (Yıldızın an• 
nesi bir sinema mektebi müdürüdür.) 2 - Kora 
Laqe ve Ü!r kızı. 3 - Anita Luiz ve annesi biribi. 
rinden ayrılmayan iki dosttur. 4 - Madam Şarlot 
Pikfor.d ve meşhur kızı. 5 - Bet Davis ve annesi 
iki hemşireye benzer. 6 - Dünyanın sevdiği Şir. 

ley .her şeyden ziyade annesini sever. 

Q 

Sinema 

ann 

birisinde çe,·rildi. Bu vadi deniz se· Filmin en güzel ~ahnelcri SÜ\'ari 
viye;:;indc.n daha aşağıdadır. Yazın hucumlarım gö teren sahnelerdir. 
burada oturulamaz. Toprak üzerine Bu ~ahneler için tehlikeden yılmaz 
uzanmak cesaretini gö teren ada·· nakiki s{h·ariler bulmak icap etti. 
mm sırtı, yanan taşlar üzerinde ke- Bunlar, işsizlerin arasında bulunan 
bab olur ve göğsü güneş ı~ığı altın- cihan harbine iştirak etmiş eı;ki as· 
da piser. lşte burası "ôlüm vadisi., kerlerden seçildi. Bu grupu be le
adıyla anılan yerlerdi. Yazın gölge· mek i fıi'Hır~o ç r aldu. 
d~..hararetıderecesini ölçmeğe im· l\feseıa ahçılardaı:ı. bir ~zeI\cİ vardı 
kan olsun. İki sene evvel bir Fran· ki bütün vazifesi soğuk şerbet yap· 
sız gazetecisi saf bir gazetecilik mak için günde 1000 portakal sık
hevesine kapılarak bu vadiden geç- maktı. llergünkü yemeğe lüzumu 
rnCk istedi.. Fakat ancak kırk aaki- tf' ( Det'ana 14 ünciide). 

Bir rejisöre göre çok inatçı olan bu kadınlar sinema 
ka tahammül edebildi. Sonra düşüp 
bayıldı. Bereket versin ki beraber 
bulunanlar baygın vücudunu bu 
cehennemden çabuk çıkardılar. 

tşte Ginga Din filminin bazı sah· 
neleri bu hakiki cehennem dekoru 
içerisinde, bu ateş gibi yakan güneş 
altında çevrilmiştir. Sahne vaznna 
yüksek ve sarp bir dekor lazımdı . .., 
O-dekoru, bu vadiden baş1ayan Ka· 
liforniya dağlannda buldu.. Olüm 
''adisinden itibaren bu dağların 
kızıl kayaları başlar. Bu kayalar 
yanyana, üstüste biribirini takip e· 
der. Tamam Kiplingin manzumesi· 
nin dekoru gibi. Işte isyan etmiş 
bir Hintli kabilesi, ancak bu dağlar
da görünmiyecek sığınaklar bula· 
.biHr .. İngiliz askerleri ve Hindli 
SÜV?riler isyan hareketini bu dekor 
)ç~ri inde ba tırmağa çabalarlar. 

Bu kayalar üzerinde film çekecek· 
teı: için yerler hazırlandı. Artistler, 
teknisyenler, figüranlar, hülac:::ı film 
için lüzumu olan bütün adamlar i· 
çin de ölüm vadisinde hakiki bir şe· 
hir yaptılar. Bu ş~hre bir isim la· 
zım oldu .. Filmin adından daha iyi 
ismimi olur? .. Derhal Gin_ga Din is
mi \·erildi. 

Bu şehirde aylarca üç binden faz
ta inc:an yaşadı. ı\yrıaı beşyüz bey· 
gi(, oküz sürüleri, birkaç tane de 
fil barındı. Bu kadar mahluku ya· 
şatmak ve be lcmck mühim bir me· 
sele halini aldı. Yaşamak, bir ta· 
kım ihtiyaçların temiminine bağlı· 
dır: Şehirde barlar, lokantalar. ber· 
bcr dükanları, hatta bir de banl;a a· 
çıldı. Ve bu uretle bir film dekoru 
hakiki bir şehrin vücuduna cebcb 
oldu. Bu şehir bütün Amerika şe· 
hirlcrine çok benzer .. Fakat uzak, 
erişilmez bir yerde \'e yakan riızgar· 
!ar altındadır. 

Filmin çevrilme"i iki defa kesildi. 
Evvela bir yangın çıktı. Şehirde 
yangına karcıı hiçbir tedbir alınma· 
mıstı. Onun için bütün tesbat yan· 
dı. Los Ancelosdan iilelacele getiri· 
len amelelerle bu f ela.ket tamir edil 

) • • 
ıçın 

Bir sanatkarr yükselten, onu 
birdenbire ve yavaş yavaş yıldız 
derecesine çıkaran sebepler arasın 
8a sıhhatin, muvaffakıyetin, ça -
lıtırıanın pek az yeri vardır. Bir 
çok yıldızlar garip sebepler yü -
&ünden meşhur olmuşlardır. Sev. 
i6iklerinin ölümü yüzünden, biri _ 
birinden b:-şanarak ayrıldıkları i. 
çin, kısa bir zaman beraber ya -
şadıktan s~nra birbirini terketmek 
suretilc meşhur olan birçok yıl

dızlar vardır. Fakat acaba şöhret. 
lcrinde babalarının ve annelerinin 
tesiri yok mudur? 

Bu suale Amerikalı bir sinema 
muharriri cevap veriyor: 

''Babalar ekseriya kızlarının tu. 
tacağı meslekle hiç meşgul olmaz 
lar. Holivuta kızile beraber gelen 
baba hemen h emen görülmemiştir. 
H albuki anneler öyle değildir. On 
lar kızlarilc beraber Jlolivuta ge· 
liyorlar. Kızlarına yardım etmeğe 
her dakika hazırdırlar. tradelerile 
sabırlarile de kızlarının karşılaştı. 

gı birçok müşkülleri yeniyorlar. 

Sinema tarihinde, annesile be • 
raber çalışmak suretile kolayca 
yıldız mertebesine yükselen bir -
çok sanatkfirlara t esadüf etmek 
mümkündür. Holivuta kendi ken. 
dine gelmiş bir genç kadının yolu 
güçtilr, .dolambaçlıdır ve aşılacak 
manialarla doludur. Fakat annesi 
beraber olursa muvaffakıyet ümi
di bir misli daha fazlalaşır. Film 
şirketleri direktörleri, annelerden 

ı hi!r hoşlanmadıkları halde, bu ha· 
kikati itiraf etmekten çekinmez . 
ler. 

JJ.'r filmr!t , fsfetse bir ka!ıramanlık filmi olsu·:, 'daima lcbe~sfimc. aş1:a I 909 IJa uzun kral bukleli bir 
ser vardır. lşte Gi11ga Din filmine ait bir aşk salıncsi11de joan F,1mtcn 1 kj.iç\ik. kız ike~ sin~macılığa baş -

ile Duglas Fcrban"ks'tn oğlu bımll gösteriyorlar. layan ve sessiz sinemanın en par. 

hakiki bir tehlikedir ! 
lak yıldızı olan Mari P ikford, an -
nesinin ölümü tarihine yani 1930 
kadar annesine danışmadan hi!r -
bir karar vermemiştir. Ancak bu 
sayededir ki mesleğinden, sinema. 

cılığın zengin sanatkarı olarak 
büyük bir servetle çekilmek imka. 
nını buldu. 

Yine bu tarihlerde, üç yıldızın 
annesi olan başka bir kadın, Ma. 
dam Talma!r 'da hatıra gelir. Bu 
kadının kızları olan Norma, Kons
tans, Natali, annelerine göster -
meklen hiçbir mukavele imzala • 
mazlardı. Bütün .direktörler, on pa 
rasına varıncaya kadar kızlarının 
her menfaatini düşünen bu yaman 
anne karşısında adeta korku du. 
yarlardı., 

J...iliyan ve Doroti Gışın annele
ri, 'kızlarını elinden tutarak şöh • 
ret merdiveninin en üst basarna • 
ğma kadar çıkarmıştır. Bu kadın 
zaten bozuk olan sıhhatini evlfit -
larının istikbali için yemekten çe
kinmemiş, kızları i!rin didine ıdi.di. 
ne ölmüştür. 

Sonra sesli film çıktı ve sine • 
macılık mesleğinde büyük bir in. 
kılap yaptı. Fakat bu inkılap da 
annelerin sinemadaki ehemmiyeti 
ni azaltamadı. Madam J orj Tem· 
pel, kızı sevimli Şirleyin meslek 
hayatile alakadardır. Bu kadının 

ihtimamları, minimini sanatkarın 

meslekte ayağının sürçmemesini te 
min etmiştir. Bet Davs gibi tec • 
rübeli bir sanatkar bile annesinin 
nasihatlerini dindarane bir itaat
le .dinler. Zira Bet Davisin anne. 
si, iyi ile kötüyü biribirinden a -
yırt edebilmek için harikulade de· 
necek b!r sevkitabiiye maliktir. 

Cincer Rocersin annesi sinema 
sanatkarı yetiştiten bir mektebin 

,si'~ 
··a·· ·· d'" B' ı .. ıcyl1 ~ı oı· mu uru ur. ınae ... ele"•• , 

a " er hayatında yalnız kızın gost • 
ha birçok yıldızlara )'~~i ıaıetıe~· 
miştir. Fakat yetiştirdıgdır· Ç'-•. 

1' ~·JZl i,ıfP 
lerin en mükemme ı ~ ,, ı11 • 
kü güzel Cincer sir.'t'll

0
") bite 1111

, 
. \"r a ·re 

allık en ufak husus " iŞ g" 
nesinin reyini atm:ı.d311 

mez. r.3 • 
1 1<te ' :ı • ırı es e ı,.ııv 

Beş yaşındanberı ,,ı\nitıı f" 
lışan ince ve kumral ttfliştir· t' 

bugün rüŞ':lünü isbat el 0ıan a~~.t .. :ı;e ıı•' 
kat kendisi kadar gu ibİ 11115 

01 
si ona kürük bir kıı ~ •·arar ~1 

" · bır I' sJ• 
etmekte ve herhangı ufuZ . de rı 
evvel kızının üzerıo ı::tedir· 
bi olduğunu gösterme ııtİ} 

. in erı bıt ıı'' 
Film merkezlerın ...rorıı Vıı~ 

· · · de P ı o annelerinden bırısı giize ·ıf' 
. . b' 'b' inden l'...;sı dır. Zıra ırı ır . .,,e •· ı 

.., .... erı ,, o 
kızları Lola .f'.cz... affaı> 

' k mUV •• lı' 
mesleklerinde ço . biiturı ı 

ilenın J(ıt 
muşlardır. Bu a ··rUr· .,ıe 

• go . tı• 
saplarını annelcrı 5aıııP 1ı-1 nrete bJIJı 
bugün o kadar se rıin sa ı;tıll 
ki bu bahtiyar anne 58yrıı8 

akşama ka1dar para ebilir· 
. . k r den 1r· başka ışı yo tu c \ 

. ok arın urt 1 

Holivutta daha bırÇk uzun 5 
0er· 

. . ak ço ııse " Hepsını saym den ba .,ı,ı· 
neler .,3,.. 

cck.. Yalnız an . de bulı'" tıı"; 
ken onların aleyhın 1.s1zlık 'ıtı•ı: 

k lıaı> . ., ıı . 
da kaydetmezse cıerı•· d' 

. tta arın bir r . 
oluruz. HoJıvu 0ıan ıı:ı!l 
sız düşmanlarından l . ...,elerJe •f!o<· 

ke ı... "!J111l 
sör, onlardan şu çeıcı jile• 

sediy.cr: "Annele\aıı1nıa: ~ ıJiv 
Çok inatçı olan ~u hlikcd1r ~ oe 

. . h kiki bır tc arıtı • 
ma ıçın a uttur. tJl aıı1ıŞ 
dikleri çok ınahd. uğrıııtl ı:l'r 

. ıntıne 1aııııı nilen şeyın se .. an .ııı"' 
• •· !Ü 5oZ r J11 • !ardır. Bır tur e t<aclıt \; )'il 

En ufak noktada. n ~rıtacıı 
ba§ ae. 

sız olursa olsun 
"k derlcf·ı• dar gevczelı e 
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""' l'arts radyosunda Tino K~f! tnn 'te bhl yalnız bırak. • 

~Gnkü gibi 
Dse 

~l'aıı 
~ te~uru misafir geleceği 
teçl'll e~ıyc uzun uzadıya ten. 

lşu, Fakat kadın söuJeni-
ı.. b• .J 

'"il ~tU ır ~ısmını unutarak ak • 
~ ~ cvın erkeğinden bir nok. 
~ .. :. Ilı.da nıallımat sormağa lü -

oııutdU: 

..... l' 
' eıtıek hazır olduğunu nasıl "ere l'lııı cektinı? Yemek hazır mı 

, ' ~·oksa yemek pi§ti mi? 

~n akşamki gibi olursa "ye-
l:ıdı 1 d . 
~" ersın. 

ı,~~~ 
~ ~ .ı- - Affedersiniz general, 
) ılt-tı~~ste hakiki at bulmak ko-

- İtalyan karikatürü -

ÇUnkü •• 
Kimya der.ıı:l.nde muallim çocuk

lar<lan birine sordu: 

- Şu gümU~ lirayı gör<lüğUn şu 

mayiin içine koysam lira bu mayidc 
inhilfil eder mi? 

Çocuk tercddüd etmeksizin cevab 
verdi: 

- Hayır. 

-Neden? 
- 1nhilfil etmek tehlikesi olsa 

liranızı mnyic atmazsınız da on -
dan! 

Oyun 
Küçük Ahmet, elinde kocaman 

bir çikolata parçası, bahçede dola
§ıyordu. Ondan biraz kabaca olan 
Mehmet yanına yaklaştı: 

- Haydi harb oyunu oynıyalım. 
- Peki. 
- Sen Çin olursun ben de Ja. 

pon ... 
.Mehmet, Japon olmak sıfatilc Ah 

medin elindeki çikolatayı almak L 
çin mükemmel bir behano bulduğu
na sevinirken Ahmedin küçük kız 
kardeşi aralnrma karıştı: 

- Ben de oynamak istiyorum. 
Ben ne olayım? 

- Sen de milletler cemiyeti ol,, 
- Peki. Ne yapacağım ben 'l 
- Şu sıraya oturup bizi seyrede-

ceksin. 

Musiki 
- Piyano nkordcusu gelmiş ba. 

yan. 

..... - , Kadın hizmetçiye hayretle bak -

.. ~•ttıı tı: 
\Ql t!ttı arnn pas tutmuş, lfıtfen - Yanlışlık olacak. Biz çağırt. 

Ilı~? lltını l~lnden söküp !;ıkarır madık. 1 
_ l ı - Biliyorum efendim. Kom§ulnr 

talyan knriknturil - gÖndermişler. 

,-----------------------------·--------------
1 : K ad m a ve modaya dair l . 

Aşk yağlı boya bir tabloya bcnzetileblllr, i)i görünmesi için bi
raz uzaktan bakılması llzımdır. 

Güzel görilnmcslnl bilen kadın, güzel kadınlar anamda en gü-

l 
zelldlr. 

"Ylmıbacl asırda kadm hürdür,. diyenler aldanmaldadular. 
Çünkü bu asırda ela kadm modanm esiridir. 

1 
1 
1 

İnsan aynı zamanda hem ifık, hem de tedbirli olamaz. 

Bir kadın, gllzelllğinl, güzel olmadıima lnandıp gün kaybt"der. 

Kadının, erkeğin başına beli olmuı JÇln yaratıldıjmı ildi& 
edenler müsterih olsunlar kadının başma kadmm başına musallat 
bir beli \'ardır: Moda! 

Çirkin kadına çok güzel olduğunu aöyleylnlz. İnanırsa zckism
dan Jilphe etmekte hakir olablllrslnlz. 

Sevene "se\'lne?,, demekle ölüye "cllril !., demek anamda en 
ulak bir fark bile yoktur. 

"En çabuk dünyayı dola.,an J<"Y nedir?,, sualine hiç tereddüt 
İ etmeden cenp \'ereblllrslnlz: Moda! 

. 
: 

1 
1 

' 

···················-················-·· .. ···········--·· .. ········----............. -.. . 
- Glylntt'k elblae~rl yok, paralannı fotGfraf •rtınau l~ln ~.A 

raf etmişler! - Fransa karikatilril -

Tehllke 
- Nasılsın? Kann nasıl? 
- Teşekkür ederim. Karım iyı" 

dir. lzmirde annesinin yanında ... 
Günde iki def• mektup yuıyorıım. 

- Ma§allah ! Bu ne sevgi böyle'r 
- Sevgi mevgi değil. Giderkee 

"her gün senden bir mektub al • 
mazsam merak eder v• çabuk d6a11 
meğe mecbur kalmm,, demitü. 

Saçma 
. 

Garson - Bu para sahte baYllllt 
YAZISIZ HiKAYE: M"hur hokkabazın foyasını meycl&Da çıkana seyirci ... lılilfteri - Ne olur? Siz de bal 

yalancı dolma \'erdiniz, öde,tik. 

- Yıldız yaralandı. Çabuk doktor çaiırm. 
SlnelllJL rejisörü ""T" llcr ,ey sırasiyle ... Eneli gazetecilere ha.ber 

\'erin. .. - -

imkansızlık 
- Anne? Reıad bana tokat vur. 

du. 

- Muhakkak ıen de 9na vurmua
sundur. 

- Vurmadım anneciğim. Vura -
mazdım. 

- O senin büyüğün olduğu için 
değil mi? Aferin oğlum. 

- BilyüğUm olduğu için değil an. 
ne. O bana tokat vururken ellerim 
botta değildi. İki elimle onun ku -
laklarmı çekiyordum. 

AkaUo çocuk 
- Sana bir tane şeker al demi§

tim. Kutuyu boşaltmışsın. 
- Büyilk annem, bilyük babam, 

halam, teyzem. ablam, dadım, am. 
ca ve daynn da birer şeker yememe 
milsaade etmişlerdi anneciğim. 

Slaema aktörü - Betencıw. 
mi! Ba kadar ta.bU bir k&\-p reli 
gü~ yapılar 

ReJIAör - E,·et, gUzct olda. t•· 
dl bir d.U yapm ela ftlme ~ 

Kim memnun TR&mATLANTtlitN YAPr.tzt 

Otel katibi, sabahleyin müşteri -
nin hatırını sordu: 

- Umanm ki bi bir gece geçir. 
diniz. 
Müşterinin suratı asıktı. Homur

dandı: 

- Ben iyi geçirmedim. Ama uma 
nm ki tahtakurularmız benden 
memnun kalmışlar<lır. 

Kaza 
Hapishaneye yeni gelen ada. 

ma koğu§ arkadaşları sordular: 
- Neden mahkum oldun? 
- Bir kaza yaptım da .. 
- Şoför müsün? 
_ Hayır. - Bayır madam, ceml3i Hmeal. 

- Bu phescriml bir hayır cemiyetine hediye etmek lstlyonım. I _ Ne kaza yaptın? ze llmun yok. Şampanya JIJMhd 
Acaba hangisine ,·ersem! _ Bir masaya çarpıp devirdim, f kımıak kiri ı 

- Körler ecrnlyetlnel - İtalyan karikatürü - ev halkı uyandı. - Fransız kaıikatürU -

--..,.. 
YAZ/SIZ BTKAYE~ Gölle kaldırma pmpirona bir adamı 1'oPlmalltan kartar11or! 

--=-______ 



K ttÇUKLUGUNDEN beri 
iDcilere -. bllJGk 1llr 

..ıı wrdı. Jlahfuanm aiyah 
kadife ~da ıömülü dunıt
lan panuklannm arasında çe
virmekten hotlandıfı hafif par
lak, serin utıblan. boynuna tak. 
tığı zaman aynadaki aksini _, • 
retmekten duydulu •tetik snk, 
biltün bunlann hepai ona ayn 
cazip ıörünürdil. Belki bu sevgi 
sinde incilerin menteüıe dair bil· 
diği müphem maınınatm da teli 
ri vardı· 

tndlerin, hakikatte, bir ldlç~ 
hayvanın uniyetinde. bir yara, 
bir ur oluıu onun dalma esrarlı 
ve b&l'U'" da huin ıeylerden hot
lanan muhayyileaini tatmin d:li .. 
yordu. 

ağır qyalardan farkı kılmamııtı .. 
Büt!in me11uliyeti ıüslenip gü. 
zeJJqmekten ibaret olan bir ta~ 
bebek ..• 

Bir gOn genç adam : 

- Biliyor muıunuz, dedi. dahr 
lık gWUmıeaenlz o kadar kazana. 
cakaınız kil Gölilıı renginde olan 
gözlerinizin ayni parlaklığı eldt 

Nedlnm, babumm kendisine 
düfiln hediyesi olarak verdiği bu 
inci kolyeden çok daha JaymetU 
mücevherleri vardı. Hakiki Ennill 
kapı, otomobili, evi, hepsi deierJI 
ıeylerdi; fakat ıenç kadın, inde 
ainden batka elmu tıkmazdı .. hı. 
tiyar bir kadının damarlan titkiıı 

ellerinde ve ıenç bir ıelinin par• 
lak uçlan aruında a;ni ihtipmla 
parlayan pırlantalara, stimrütlere 
kartı ldeta iıtikrah duyardı. Hal
buki inci, takanın ruhi vaziyetine 
ıöre, bazan donuk ve mahzun, ba
zan pırıl pml ve neı'eli durması· 
nı bilen Adeta hiıli bir sUstU. Nec. 
il, irili ufaklı incilerin muntazaır 
'didaini seyrederken, onlarla ken· 
di hayatı arasında bir benzeyiı ta· 
hayyW ederdi. Ken:liıinin de cö· 
renleri kıskandıracak kJdar mes· 
ud bir bayatı yok muydu? Zenıin 
bir adamın, bir tek çocuğu oluıu 
mükemmel bir tahsil; Avrupa se. 
yahatlcri ve on dokuz yqmda iken 
babaı kadaı .ıı:enıin. babalı ka
dar yq1ı bir ad•mlı yaptıiı par· 
lak bdivaç .• 

N ECLA, yirmi dokuz yaıın· etmesi için sadece gülmeniz 'klfi 
.da iken, bir ilkbahan gen' 

İsviçre.de ıeçiriyorlaıdı. Genç ka· Artık, beraber ol~ukla? müd· 
dm bir ubah ateli taruumda 1 detçe gUlmek. Necil ıçin bar itiyat 
karİa örtülll ~ııa:'a " ~lak olmuıtu.. Yirmi dokuz seneclenbe
göle bakarak bu ı.,aq clnam et- ri ilk defa, ,apmanan, ıenç olma

nın ve anmenla tadını alıyordu. 

GörUnOtte biç 4ercU yoktu .. Fa· 
kıt, tıpkı haricen o kadar kusur
... mükemmel görünen incilerin 
hakikatte birer uzuv uru oluflan 
sibi. Nectanm da içi betbahttı.. 

flclvacr, bir zengin evden diler 
bir muhtqem eve taıınmaktan 

farbıs olmuıtu. Kocau mlltfik 
bir baba tavriyle cau pmartıyor, 
hediyelere ıarkediyordu. Kocam. 
na lpk delil, miltetekkirdi. Bir 
kaç une tonra, yatlı adam bu
tala1unca N ecJA bU.blltUn yalnız 
kaldı.. Doktorlar kocaamm ciğer· 
leri hakkında U.Ucil feyler ıöylü· 
yorlarcb. Mühim bir ıey yoktu, 
fakat daimi bir ihtimam ve 'kı91an 
laviçredı ı~nnek lbtmdı • 

mektenae lHmidea claba mine -
cah olacapg clltUalJordu. Gaa
leri tee11Urle aemlenmlt Ti lnrf
vetli ıüneı .ımdaa lramatmrt· 
tı. Taraıtan çeJdHrka, kapıda 

genç bir adamla prptts. 

Genç adam: 

Koc11mı yalan aöylemeıine IU. 
ıum kalmıyordu. Çünkü cene ak 
pm1an p.ıetesinl okuyor, aabü· 
lan Iıutabakıc:ınm çektlli teker· 
lekli ktıltulun ylıunlda ayal aUk6. 
net yQrUyordu: reri kalan zama
nını naaı1 ıeçlrdiiini ıoran yok· 

- Bonjur hanımefendi, Wye o. tu. 
nu tüliftlsce eellmlaclr, affedw· 
siniz, ıize çarptım. Ne ~üzcl biı: 
hava, defil mi?. 

Bu ıeste N ecllyı olduiu yerdı 
durduran bir kuvvet vardı: Göz
lerini uiuıturarak : 

Genç adamın laml Or!ıanclı. 

Doktoraunı yapmak U.ere h· 
viçreye ıelmitti. Tatillerini bll. 
yük otellerde ıeçlrmealne ratmen 
Necil onun paraca uJantıda ol· 
duğunu anlamakta ıeclkmedi. Bi· 

- Kabahat bende oldu, dedi, ribirlerini seviyorlardı. Nedlıun 
karlara fazla baktım • parası boldu. Onun yoktu. Aruırı 

Genç lldam gtllil ordu 1 küçük yardımlar yapmakta n~ za-
- Siyah ıözlü~ ta~dan tı- rar olabilirdi?• 

~çre ıilnqine bakmak caiz de. 
ğildir. 

Ona her saman çocuk muamele. Cebinden çıkardığı aiyab gözlil· 
ıi yapan kocası, haatalanmca, ken- gil takarken, &ılıhatli, ıenç bir 
dilini ilci husuai huta bakıcının kahkahayla uzun uzun güldü . 

N ECLA, Orhaıu, uzun za. 
man yalnız kalmıt b1r ka· 

dırun bütün ıçlıiiyle aevlyoı1du. 

Havalar iyileıip te, btanbula 
beraber kaçmaiı teklif etti. 
dönmek zamanı gelince, Orbana ilatimamma terkederek kanamldaıı Genç kadm, bu sıhhatli gen~ 

unklaıtı. Onun hiç bir itine kanı adamın sarı nq"etiyle. biraz ev
tanmyordu. Hata odumda bir velki ölUm kararını unutur ıibi ot- - _Kocam beni hiç ar.amıyacak. 
~ocalan ne .itl olabilirdi?. muıtu. GüldU ve erkcii tlruta 1 tır, ~yordu. Zaten benı uli ıe~-

Neclinın. bu muhtqem evde, bırakarak içeri girdi. medı .. tık zamanlar belki ıençlı-
kıymetU çhıl vazolatdan, tanın· Erteal ıün ve daha erteal cün ~mden biraz hoflandı. ll'a'kat. ~m 
mu imzalar tafl}'an tablolarl;ian tekrar biribirlerine rasladr!ır. ~ yanın~n u~~ıı~~,_:mın.:.ım 

ki fuzuli bır yTten ıuınuuuUf ..-· 

SJnemada taarruza 
uğrayan küçük kız 

Patrflya Wnlnde ve on yqmd& tlğlııl söylüyor. 
b1r mg1111 Jmı, Loııdrada anası ve 1 Patrisyanm çıflJiını alnema•lan 
babuıyla beraber pttiği sinemada itltenler kO§muşlar ve km yan bay 
bir adaıııın taammına ufranul ve 1 

gm bir halde kurtanDJ1lardır. 
ytldnden yaraluunqtır. 

Patrısya bir arabk ılnemanm ha- Fakat bu arada a:iam ka;mıy:-
JAama pttlği ıaman., ~ kendi. mu::ak olmuş ve 1::1 bulunama _ 

8fıı1 bir adam beklemlt ve çıkar cm- DUll • 
maz a.erlne atılnuştJr. Kız, ademm 1 Resimde, ıılnemada taftm•za uğ
yüzUne bir ltt yumruk indirdi{:1ni nyan kız yatağında köpc,';i,.ı le t;cra-

bi memnun olacaktır. Vicdan ua· 
lal duymamın hiç IUsum yok, Oö
rUrıiln, beni kolayhkla bopr •• 

Orhan, kaçmala taraftar deliL 
di. 

- Hemen olmaz. Para kazanıp 
1ana bir ev huırlayabilmcliyim.. 

- Babal:fll verdi il iratlar bb · 
·ahatça ıeçindirir .• 

Genç kadmın Uç ayhk, ıaadeti. 
1c ilk defa o cevabı aldığı giln bir 
;üphe karııımıtı .. Netlen timdi pa
:-uını kabul ediyordu .da, kocaıın· 
dan ayrıldıktan ıonra istemiyor. 
lu? Yok:;a bir mes'uliyet, taahhüt 
ıltına girmekten mi çekiniyordu i 
leUci ide ıtmdiki mUnaaebetleri 
laha çok hoıuna gidiyordu. Ara 
11ra kavcı ettikleri oluy~du. O 
aman Necli, para miktarını arttı. 

rıyordu. Demek bu da para ile 11· 

tın alınmıf, ıcçici bir macera idi 

1 ST ANBULA t"lSndUkten 
ıonra ıörüımeleri dahr 

ıüçleıti. Kocası baıta olcluğc 

için eve kimseyi davet edemiyoı 

·~e ruıa sokağa çıkarak dedikodu 

Yalnızlık, betbahttık, ııtıram 

yerine 1Uphe ve Jaskançhk acılan 
nı çekiyordu. Haftada bir defa bl 
le biribirlerini ıiSremiyorlardı • 

tırma:1an takmak do~ru olmazı:1ı. 

Kaldırdım .• 

Yataim ba:ı,cunda duran mah-

n slSy!emek it in geltrtoıelJ1dl' 
Bir telgraf kafiy.di . 

- Ne zaran var, al%i •ars:! 
l.sin bir kaç kilometrelik yol 
ıelmek çok mu?. 

k 1soJlr 
Genç kadına yaklaır.r• edt .,.,. 

rın n aruına aldı, ()p.l. N 
kavemet t:tmedi. 

O RHAN gittikten ~ 
bir zaman sonra, • ~1' 

masanın üstünde duran ind &1'11 

mahfazasının yerinde c;Jıoldı od" 
farketti. Çılgınca bir telAtl' ,Jflf' 
nın her tarafını,. karyolaJUll 

aradı. 

Yok, inciler gitmitti· • , 

İncileri Orhanın aldıJl ~ 
kaktı .. Daha görür gönııel ,, 

da olma.dığını farkederek~,. 
muıtu .. Sonra masanın &ı 411" 
nu öperken, kolunu beliJle blSI' 
sibi yaparak, mahfazayı c;e 

atmııtı • ısJttl" 

Hınız, demek OrbaJı bir~ 
dı. Telcraf çekmeyi~ t~ ao)Jfl° 
celmeainin sebebini ııındi _..-

d "S·.-ke~ u. Mektupta da ıyO:- . l• iO' 
ciy,, diyordu. Siyah elbıtc '/ 

ci kolyeyi taktığını bilirdi· ebf"I: 

Bazan Orhan onu saatlerce bek. fazayı gCSıterdl 

Birdenbire kendisini el ;,J: 
ycrcun hiasetti. Manen ;9 ~ 
deten harap bir haldeydı.~ il"' 
hırs, kıskançlık duyaınıYı: ·usJI ,. 
dar halsizdi.. Kurunıu bi cleO!Jiıf 
yuncak bir tren gibi bit 

l>ütiln hisbri birden durclıJ. 

lettikten ıonra ııeimiyor, telefon- Orhan aya~a kalktı, öksürdü, 
Ja uydurma bir bahane ile af ti- nihayet bir nefeste Oıllntüsünü 
!ep ediyordu.. 

"Öyledl: 

E RTESI sabah, Orhandan ta 
tanbul civarında bulunar. 

sayfiyelerden birindeki bir otelde 
ili elin beraber ıeçirmelerlni rica 
tiden bir mektup aldı. öileden 
aonra celmnlal " kendisinin çok 
1n4iji alyü •tea elbisesini ıiy. 
mealnl yazıyordu. 

Hemen çantlmu banrladı. Dllz 
siyah Nten esvabını ıiydi. Bu 
eavabm yeılne ailılt, boynunda
ki inci kolyeden ibaretti. Kocuına, 
balunıda bir kaç ıece kalacalını 
MSyledl. 

Vapura bılndiii saman aul.ietln· 
den Meta bqı diSnUyordu. 

Orhan ..• Uç rUn batbaf&I De· 
mek bütün f Uphelerinde aldan. 
mqtı .• Orhan onu ıevmese, Uç gUn 
beraber ceçirmeii iıter miydi?. 

Otele ıittiii zaman, henia er· 
kendi ve Orhan ıelmemlttl. Oda 
buırlanımttı .• Genç kal;lm elini, 
yilrinll yıkadı, aaçlannı taraclı 
ve siyah elbiıeıinin kusuru olup 
olmadıpnı aynada tetkik ederken 
boynundaki inci diziıi yere dUıtU . 
Kapanma yeri bozulmuıtu.. Ku
yumcuya gitmeden tekrar takıla
mazdı.. Neclinın canı ııJaD;iı. 

- Maalesef yemeli beraber ye-
yemiyeceğiz, sevgilim, ama daha 

yanın saat seninle çene çalabili

riz, Son dakikaa mUhim bir itim 

çıktı. .Sana haber veremedim, 

ÇUnkü buraya ıeJmlttln. Ensen 

aenlnle konuımak lıtiyordum .. 

Çoktanberi, buluımamız pek müı-
kili oluyor 1 istersen, bir zaman 

için, muvakkat bir'Uman, biribiri-

mizi ıörmiyelim. Sonra, bir çare 

diltllnUrilz. 

Ö •· :1 b" d f bile •'-mrun.· e ır e a 1ı1· 

. unıe~ mek ... Orhan, o ıl'lc g ~ 
le kendini değil p::rasın ıs• ,~ 
G. d k d . . ... ini a}ı9 

ı er en e ışte ıncı ... 

türüyordu. ~ 

Oda, batan güne~in bo~ 
mızı renkleriyle dolmuştu. ·l!l tJt 
deki çiçekler kana batın•t '1 
kızıldılar. 

Çı:ıntasından, Avrupada ;.: 
bir doktorun günde bet · _A• 

• Je fP. 
dan fazla almamak ıartıY ~ 

Necll, aralarında her ıeyin bit- · ~zııı' .t-ği uyku llicı tiıesim ar. • tatl il"" 
tiğini anlamııtı .. Mümkün clduğı: kı ıJlııtP'"' .. :t 

tırken, gilneıin son z .,,.,. "" 
kadar nazik bir ıekilde sevgililik· muı, odaya morla siyahın 
ten kovuluyordu. Ken;iiai de iti- u 1!üm rengi çölcmilıt • -~ 
dalini muhafaza edebilıe, mesele p-~ -· 

Akpm yemeği zaman, ..d ısı· 
ıöz yaısız, gürültüsüz kapan.ay· ter 

tell§!a ctel sahibine ıne•• .s.1'01· 
dı bari 1 .• Sakin durmağa gayret e- ı.ıııgp 

ber verdi .. Doktor ba§U' 

tuğu kağıdı okudu: 'f°" 
k JtSd'r ... _ Yaşayamıyaca 1°'1.' 

- Otomobille, bir dostum oto· k bahati gunum.. Kimsenin a ısd"" 
mo".JiJini ıörJ:3erdi.. Aıağr.da bele- tur. Kendim cezamı çekiyor es-· 
liyor. Çok şık, bir gey, ıür'ati de 1.,-t Kocasının a;iresinl .. e ~· 
mükemmeli. u ıel'7 

Doktor yatak örtUs~ıı ~ 
Necil ıüpbelerinde haklıydı ... ı dının üstüne örtıııek uıer• 

duıtil·· 

derek sordu : 

- Nasıl celdin buraya?. 

Orhan otom:::bili olan başka bir ka dmnca yere bir gey -"l"'' 
Orhan incilerini "Ok belenlrdi. dın yakalamı§tı .. Ve eıki sevgili· 1..1."'- _.-s Garson yerden a u>ıt• 

Bu aiyah el biteyi inci&is hiç gör· sinden ayrılmafa, yeniıinin oto- yı d:::ktora gösterdi· 
11 

,.ıı· 
memiıti. mobili ile geliyordu. Ayağa kalktı, _ Bir mücevher ıcutıJ• dutiit" 

Necli incileri mahfazaya yerleş· yatağın baıındakl masaya dayan- bal A, incileri .• zavaJlıClk~-111' 
tirirken, dJpnda ayak seıleri iti- dı: mUı olacak, karyola t 
terek kutunun kapa(! kapadı ve .. ..ua .. ı 

- Yazık bu kadar volu bunla· §iltenin arasına aıkı,.--• 
yatağm bq ucundaki maaamn Us· " 
tilne koydu. 

Orhan her zamanki neı'eli tav 
riyle içeri prcll. Bir ıliril mazeret 
kelimeleri malıyor, ıeldiğinc 
tekliimi kabul ettiğine çok mem 
ftUD oldutuna aöylüyordu. 

Neclt, ellnl zile uzattı

- Çayımın içeri~ timdi dc:ği! ., ,m •• 

- Buraya gelmeden bir yere 

:.ığrama'k mecburiyeti oldu dedim 

ya, orada çay ikram ettiler •• lki 

tane çok. .. 

- Peki lyle iae bir cıgara?. 

Orhan otul'~u. fakat cıgarum• 

yakmadı.. Teliıh elduğu belliy· 

Ji. Bir teY taylemek istiyor giL! 

bi;; hali vardı. Genç kadını yukan· 

lan aııtı ıUıdil: 

- inciler yok ma?. 

r verm~ du~··~· -~~ 



~ ŞUBAT - ı9:;9 

&~ 
.~aşvek ili kamçı 
~le döven dansöz! 
avyera krall ona kontes ünvanın ı 

~errn ,· b .. .. k 
ş, en uyu nişanı kansının 

fakd ı rmışh elile göğsüne 

'• ~ Loıa ':ifontcz, r.:wycra ba5ve1dlini kaın~ı ile döj;rüyor 

r~aasr:11 ortaalrma doğru en gece, Lolayı saraydaki odasında zL 
~ . nsozlerdcn biri de Loln ynrct ederek tahkir etti. Fakat genç 

l, 13 
avyC'ra kralı birinci kadın kapıyı kilitliyerek başvekili 

( n kı~ metli guzdesi olan yilzü gözü kan içinde kalıncaya ka 
~ltsözUn meraklı ve heye _ dar, kamçıyla dövdil. Ve adamcağız 
hayatı vardır. nazı rl.ılc tan azı f; eli idi. 

;;;~dlngilterenin en büyilk Fakat sahte bir kontea, elüade 
an biri tıklım tıklım kamçısı bile olsa, halkı korkutamaz. 

il. 
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tı. Siyah s:ıten elbisesi 
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-~ til aga kalkarak, müziği 

ı:ı r bir sesle haykırdı: 
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r. llll li('yjrcilcr, sizi aldalı-

~ 'E! dansöz, lspanyol değildir 
t C:tııi Ceyms'dir. ' 

hu~ .. k r, tU U bir islcand:ıl koptu, 
~ l'illtUıcr arasında perde 

il h" d" • l.o• a ısc sadece lngilizle-
... ·a l lontezin Paristeki 
"llr d a 1."'Irtmı"tı %ı • ,. . 
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arkasında Lola hıçkı-
Yord • 

~Yrtı u. Evet, o 1rlandalı 

·~ · ·8ti b d" . • l ""!lll'ı.ı • nen ısını spanyol 
~ tr. Tekrar Pnrise dön. ltl (' • 
tr, -ti Vazivetini elde ede ·a ~I ,, -
ı, k 0 ntez as:ı:bi, hırçın bir 

·eıı1· · il l> ısıni hararetle knr§ı-
ar13l' 
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1 seyircilerin UstUnc 

fırıa~abuçıarını ve çorab bağ
h· arak kaçtı. 
"disı:d 

t ~Yra en sonra daha meşhur 
~ , l>o~larının arasında piya
fıa.ıc •Onya kral vekili prens 

1lov· 
ardı ıç ve digcr bazı prens. 

ııı . 
ela ~J:U . 

r bıııa nıh(I gitti. Tiyatrolar. 
n llladı. Fakat her güzele 
oııu altını• lık kral birinci 

1 ~ı: goruncc> dcırhal rnrnyn 
1"q ~tal daki hususi .sanat 

r • illet 1 a111ı r erinin en mcş -
' ar ta f l'iıı.in ra ından yapılmış 

il;. lanına Loln Montczin 
Ve ettirdi 

t.Ioııt . 
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0
_f'z ?ı:ltinihte ihti!;am i
·du A ık ~ın1 • krnl ona kon-

verrn · !tarı 1 ve Sent Terez 
e l sınm eli) !e dansözün 

a1ttırrn1 tr 

en · 
l . ~I~. • (' b:ı~V kiJ 

""lllir ... niyordu. Bir• 

dr. 1848 de Münih sokaklarında Lo-
la Montczin aleyhinde büyük nüma
yişler yapıld,ı. Ludvig kurtarmasa, 
belki de linç edilecekti. 

O gece kral sevgilisinden ağlıya
rak ayrıldı. "Gitmesin, yoksa iki _ 
miz de mahvoluruz,, diyordu. Lola, 
erkek kıyafetine girerek huaud 
haricine kaçtı. Artık hayalının se. 
falet devri başlıyordu. A vustralyaya 
kadar gitti, Amerikaya geçti ve 
kırk üç yaşındayken, Nevyorkta fe
na bir hastnlıktan öldü. 

Kamçılı dansöz öldüğü zaman, ne 
bn.smn bir mezarlaşı, diken, ne ue 
bir damla gözyaşı döken oldu. 
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R ABF:U - Ak~am pmıtaın 

Londrada 

görülmemiş bir 

cinayet ! 

' 11 

Bir adam, hiç tammadığı 
bir kızı yeraltı tramva
yın altma yuvarladı 

VA Z ~ "1: L. Buse lı 35 Yılını vahşiler arasında geçirm iş bir A~man seyyahı 

Melanezyadaki bu gizli cemiyetler bir nevi 
sigorta şirketleridir 

Cinayete kurban glden gent kız 

Geçen gün Londrada çok feci bir 
ycrallı tramvayı kaazsı, daha doğ. 
rusu bir cinayet olmuştur. 

Büyük bir tUnel ista.syonunda 
yolculnr, gelen elektrikli tramvayı 

bekliyorlar. Akşamın saat 7 si. Ma. 
ğazalardan, dairelerden boşanan 
lınlk istasyona dolmuş. 

Bu sırada birdenbire bir çığlık 

kopuyor. Gele ntramvay arabası ve 
arkadaki vagonlar duruyor. Ahali 
biribirlne karışıyor. Düdükler ötü
yor. 

Kalabalık, iki nokta etrafında top 
lanmıştır. Bir tarafta lram\•ayın al
tında kalan çıkarılmaya ve sıhhi im
dad otomobiline nakledilmeye çalı. 
şılırken diğer tarafta polisler bir 
adamı tutm'uşlardır. 
~ Tramv,ay altında kalan, H yaşın.. 
da, Avril 'isminde bir kızdır. Hasta
neyo,. kaldırilıyor. Fnkat.,hayatı kur 
tanlamıyor, ölüyor. 
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Bu sırları ffış edenlere şiddetli ce· 
zala:r tatbik olunur. Gizli cemiyete 
mensup olmıyanlarm cemiyete mah
sus yerlere yaklaşmaları büvük bir 
şiddetle mencclilmiştir. Ilatt~ yalda· 
şanlar derhal öldürülür ve bundan 
Jolayı hiçbir mesuliyet de yoktur! 

Onun içindir ki ~ıeıanezyanm bu 
esrarengiz gizli cemiyetlerinin esra
rını yakından öğrenebilmek son de
rece güç, bilhassa tehlikeli bir key
ıiycttir . 
Melanezyanın bu gizli cemiyetle

rinden şimdiye kadar görülebilen ve 
h:'lrict: sızabilen şeyler ancak uzak
tan duyulan ve kendilerinin gizle
medikleri hususlardan ibarettır. 

l\tdamafih yerliler bu esrar dolu, 
meçi· uül ve ekserisi deh~t veren 
ccmİ_.'ctlerc!en son derece korkar, bü
yük \'e e(~anevi bir haşyetle çeki· 
nirler. 

Zira bu gizli cemiyetlerin garip 
ayinlerini yaptıkl:trı yerlerin etra~ 
fmda daima ayinlerde koparılan \'e 

insana deh~et veren korkunç, acaıp, 
son derece garip sesler işitilir. Yer
liler, hemen daima ormanlardaki ta· 
bu yerlerinde yaptıkları ayinlerden 
geccysrıları akseden bu korkunç fer 
yatları ulumalar Ye çığlıklarla deh
şete dü,Şerek titrerler. 

Gizli cemiyetlerin ayinlerinde yer· 
lileri deh;ete düsüren bu acaip se. lc· 
ri ise cemiyet azalarının hususi dü· 
dükler ve musiki atetlerile çıkardık-

diyc bağırarak, kendisini yakah _ 
'yorlar. 

Leonor Dcnis ismindeki bu adam 
Tevkif edilen de 30 y~ında bir kızı tanımadığım ve onu tramvayın 

adamdır. lstasyonda bekliyenler, altına atmakta hiçbir maksadı ol _ 
tramvay tam geldiği sırada., bu ada- madığını söylüyor ve diyor ki: 
mm, yanında duran kızı, iterek - İstasyonda, herkesle beraber, 
rnylnrın Uzcrine yuvarlndığını gö. tramvay bekliyordum. Birdenbire i
rüyoı lar. çimden bir his geldi. Önde duran-

T.ramvay birdenbire fren sıkmış,\ !ardan birini rayların üzerine at -
fakat aradaki mesafe gayet az oL 

1 
mak istedim. Bunun için tramvayın 

duğu için, zavallı kız raylar üze - ı yaklaşmasını bekledim ve tram\•ay 
rindcn lrnrlarılamamış ve tramva - önümüze geldiği sırada yanıbaşım _ 
yın tekerlekleri altında kalarak e- , da duran bu kızı rayların üzerine it 

1 
zilmiştir. 1 tim.,, 

Bu feci .sahneye şahid olanlar Leonar katil cUrmü ile tevkif e-
derhal adamın üzerine atılıyorlar dilmiş ve adliyeye se\•kolunmuştur. 
ve: 1 Bir işsiz olan bu adamın aklında bir 

- Kızı tramvayın altına bu attı! sakatlık olduğu zannedilmektedir. 

Analiorefe ndal:ırmda evlenenler i~i n yaınlan merasime malıl<us mabet. 

!arma şqphc yoktur. Fakat ne olur-ı· pete ve dümbelek sesleri, korkunç 
sa olsun gece yanları karanlık or· b~ğrışmalar ve ulumalar arasında 
man1ardah gelen \'e cinlerin korkunç dışarı fırlarlar ve cin ordusu gibi 
ve kabuslu ayinlerini andıran bu a· köyün üzerine hücum etmcğe baş
caip ve yırtıcı, \"ahşi çığlıklar yerli- larlar. 
!eri son derece ürkütür. Önlerine gelen bahçeleri, yemiş a· 

Gizli cemiyetlerden görünebilen ğa~larını hakikaten yırtıcı bir hay
diğer bir şey de hazan bu cemiyet ı van sürüsü gibi yağma ederler. Deh 
azasının yüzlerinde son derece kor- şete dönmüş kadın ve çocukları kor
kum; maskeleri acaip kıyafetlerle or- kunç feryatlarla kovalarlar ve bu a
m<Jnlardan dışarı fırlayıp köylere ralık cemiyetin düşmam olduğu a· 
yaptıkları hücumlardır. Filhakika damları ellerine geçirirlerse tertip e
gizli cemiyetlerin bu baskınları son dilen cezayı mutlaka tatbik eder 
derece korkunç olur: ler. 

Yüzlerine gayet büyük cin yüzlü, Ondan dolayı delikanlı çağma 

deh~ct ,·erici maskeler takmış, başla· gelen l\1elfinezyalı gencin bu gizli 
rna ağaç C:alları, yırtıcı ha)Tan cemiyetlerin birine girmesi adettir. 
kuynıkları, boynuzlar takmış. kor· Zira 11elanezyalı herhangi bir a
kunç kıyafetli bir sürü insan, birden dam kendi mensup oldu&'U gizli ce
bire ormanın içinden müthiş tram- miyet sayesindedir ki hayatını ko-

ruyabilir. Mensup olduğu cemiyet 

H A B E R ' 1 N R E S 1 M L I Z A B 1 T A R O M A N 1 · 9S 1 
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onu her suretle himaye eden kuv· 
,-ettir. 

Esasen bu cemiyetlere girmemiş 

olan ?\1elanezyahlar içtimai mevki 
s::!libi addedilmezler, hiçbir itibar• 
tarı yoktur. 

1 

1 

l .. ... 
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Halbuki her cemiyet azası da ken 
.li cemiyetine mensup olmıyanlan 

hor gorür. Ona itibar etmez. Hatta 
. .:endi cemiyetine mensup olmıyan· 
!ardan kız dahi alamaz. Yani, Me
lanezya adalarında gizli cemiyetler 
bir ne\•i içtimai teşkilattır. Fakat 
~izli bir içtimai te~kilat! .. 
Mclfınezya yerlilerindeki bu giz· 

li cemiyetlerin menşeleri malum de
ğildir. Nereden geldiği ne gibi bir 
düşünce veya anane, yahut da nasıl 
bir ihtiyaçtan dola~·ı l\1elanezyada 
böyle bir iıdetin teşekkül ettiği an· 
la5ılamıyor. 

Vakia Polinezya adalarında gör
düğüm \e uzun uzadıya bahsetti· 
ğim gizli cemiyet bir tanedir. Bu· 
nun da izahı kabil. Nitekim ewel
cc bu cihetten bahsetmiştim . 

E\et, yalnız Polinezyada değil, 

dünyanın hemen her tarafında hat 
ta kabile devrinden ewelki içtimai 
şekil olan (klan) de,·rini ya~ıyan 

insanlar arasında dahi mutlaka giz· 
li bir klan veya kabile \'ardır. Bu· 
nun \"arhğmdaki hikmet ise, cemi
yetin terakki hamlesini korumak 
gibi tabii bir tekfımül ihtiyncıM 

.ce\·ap ,·ermiş olmasından dolayıdır . 
(Devamı l ' ar) 
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Fakat Vazloye·tıOıl e emmı·yetı• ara tJa:iladI .. Yüzleri korkudan a!tü.::t ot halbuki ~im.li ;\';ın~i (i]~:~ar~eı~'. 
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Kara Abdurrahman büyük daln 

1 

yarım kıı.baktr. Esrar çekenler ara- bulmıyacak ve böylece Karaman ha 1 biri genç ve diğeri ya1;lıca iki kadın ;.;aııanan balkon'ara çak kadnı dol· l\ansinin c;:ü yüzunde ·ordll· f 
gec;ti ve tutunarak duvarın Uzeıine .smda meşhur olan bu esrar kabağı. kimi dünyaya hükmedecek. ir> geriyorlardı. Bunlar da nereden durulmuc:.tu ye birden, tam çarın ;ı· "-ablı "''•c:;kınltk 0Jaınu~ ""' ~-ıf 

"' u. ;;<A.. ""zlefl1" ,. 
kendini sarkıttı ve büyük bir ihtL tmlitemadiyen elden ele d-0la.5ryor ve .Plan güzel ama, işte yerin kula- ~ıkmışlardı? rabası geçe.i.~~en. büyük bir çö!~me· kadar erken hayata go ·rct!SI 
mamla alçak duvardan etrafı bir tnh 1 oda.dan tavana do:lru baş dündü - Jt var derler. Eu sefer la\·anın ku_ 1 Demek bu evde bir aile oturuyor- olmuştu. rr:adan ileri gelen bir }l3) )liddl r 
taylıı. çenilmiş !:ıı.mt ıh J;uymıun •ren, asab gevşei.ı:n hir esr:ı.r dmna.. la*1: vardı. Ve bu kul.ak öyle kolay du. Kimdi bunlar~ O hnlde bu j~ c- :\cı se3leriyle im:ladı -,:ıhhi araba: ley hu çc~hre üzerine ııe. . kıl)3h 
kapağı üıı:cı ine sıyrılarak indi. nr yayılıyordu. kolay çekilir veya koparıl.Ir kulak !H?yce bir zaman işiydi. Hiç şüphe lan geçtiler Ağır yaralılar, çıkık kcJ~r ne de af ve urnıl o:flled ı 

Hiç vakit geçirmiyordu. HançerL Banda, Kolo, Ci.b:ıl, cTkc adla - değilJi. Kaı:a. ..ı\btlürralunan ayni yok ki bahçe odalarından birindt" kollar, bacaklar. kırık omuzlar, hat· yordu. Kendisini affe<li~•~e~i .. ! "' 
nin birini sağ, diğerini sol eline ala- rmd:ı olduklarını anladığı bu ha - yerden dönmekte büyük tehlike ol- bu kadınlar, yukardaki mü1.akere1e. ta söylenenlere bakılırsa claha be- d:ıhi bilemiyord11. TeJılıı- ı· 
:nı.k dar bir kapıdan içeri gireli ve marn arkada5larm1 Abdürrahman duğunu düşünmü~tü. rin bitmesini beklemişler ve niha. terler vardı. Beygirlerin ayaklan bo~.aa:m bir polis rrıcrtıU~ . dedi 
ayakkabılarmı zaten ağaç üzcıir.de büsbütün b:-ı.~ka isimlerle t:rnımn·- ı Bir de bunların bu işe ne wman yet işlerini de geri brra.kman:ıak i<:in :.lltmda çiğneneler olmuştu. :._ Buradan gjtrnelis[JlıZ·1z.1ıd;:' brrakmış olduğu için kücük bir ses ı tı. Deme~ ki onl:ır müetea~ r:_~m t ba~lıyacaklarmı ö;;ı cumck isLiyor - babç0ye çıkıp ip ~erc.~ğe ko.lkrş • k Stanh•y a~ır aclım1arl'1 \ir Ctl', 
dahi çılrn.rm:ıd:ı.n mcı·divenleri Ç!- kulla.nma~a mecburdular. Hıç ~up- du. Geç kalmak tüyük bir tehlike mı.şlıı.rdr. Stanley ileri :ı:.:.:ıı. Yıkılan ·mm· ., b' d , . akhfl;ı. ~t, 
kabildi. Her tes:ı.düf cttiğ'i oda ö_ hesiz ki Abdürr:ıhman tam delil ü- doi{urabllird.i. Hakikaten şu srradn !ardan büyük bir toz bulutu }1ük~e· ::ıonra. ır t?noıre ' n.'I do,lf\J, 

.. d ı k d l · ·1 d" H 1 Aı d" ı Abdürrahman damdan uçarak 11·"'·ord·il. Elbı·,_~ı.erı· kan ve akı için- ;:ıelcli. Giyinme oaal:::ırl• . alil ıJ .,, nnn c < urara in iyor ve hiç kim_ 7<'rımıey 1• amamua :.ı urr:ı.:ma. bir suikast pek fı.la yerini bulurdu. ~ ~- .. .. .. . ~ .. b- 1 . d ~türivonUTl ' • dilli' 
se olmadığına kanaat getirince di- nın i~1eıinc almm:ısmı tnvsiye eden Ordu mC'9gul, hünkar henüz entri. kurlulam:ızdı ya! Ancak bahçeye de kalan kızları, çokuntul~:rn altrn· mıJal n.s·~ 1

1
·.: e~in ,-ıı•:J~ 

g~er odavı dinlemcıfo gicli"·ortlu. Cibal ndınclaki sö,·li.i«ordu: inmek ve buradan çıkmak zarureti d"n çıkan,·orlardl . .Kadınlar daya· ne ge mıştı. '-1m 5 • ./ 
., .. J J " kalardan bihaber, dü!ima:ı pusu kur " J ı..rı· 

1 d l a:::;i vo'·tu ı-'"1.' So1da.ki dar mcrdiYenden yukarı - Çan darlı çantada k~kli..ı:. Hün- muş. Fenn vazi•·et df'.i!ildi. A b<lür _ var 1• .ı.amıyarak hı:;~a~ıyorlo.r, ha~ta ;a- •o - " • •t u<--. 
J ~ l . . r - , ·ıra aı ııı 

çrktr. Sevinmişti. Çünkü tavan ara- kar Murad ordusuna Kolo ve Tc~.e 1 rahman ta,·an araıınıda tam iki sa- Dam üzerinde kadınların savuş- krcilar konuşuyorlardı. Orada bulu- l "aaı~ ıgura~ı~ldi [\.Jerclİ'-eıı-~ 
sı odalarından birinin kapı anahta- karışae::ık. Onlar Evranos, Hacııl at böyle ~·üz üstü bekledi. ma.srnı beklemek dP. acaib olur, :1:ı.n b::ızı erkekle: yardım etmek is-1 Wpt<.ır~<ıan gc~e ?ı St~nle\' :-;:ı ıısifll 
n deliğine göziinü koyar koymaz beylerin hakkından gelecekler. belki diğer 0 ,;:lerdcn görülerek bir tediler. Fakat nasıl h.areket cdile· 1 tı. Bır .~apıyı ıtıı. ~ anıd;, ~~ · 
içerdc cfört kişinin başbı;ı.şa \'ermi~ Ben hünkarla kozumu pa~·la5mm. Arada sırada bu i~in şerefine bi- bir çuval incir ber_ C:!g-•ini hi'.m;:-_'.~;1 "a:-alrlara dokunu· t~ıyy(ırı.e, e~arpınr t , 'ftJ ~ıl3~,, 

· k b- 1- d 1 ..: rekivor ı,re ı·ce te mes2 J gıkar ve ~ · v • t·· d ı ·'°'-'ta oıclUS Jı'dJı' ellerinde bir şe"·ıer dolaştırarak ko. Faka.t burada Banda ~lcıi takip c- rer a '1A al.- · J " • "Orlar· bunl:-r da daha çok b:ıı:rır· tb llll (-, O.\:Ul'nan · .. :1 ı • 1 
J l:ıad olurdu. ~ , u - d \ kenarı..- kir 

derek neticeyi alIT almaz hnrekel mas olumıyordu. Abtlürrahman ıa_ ınaaa bacılı"·orlardı. rı.ıyo,· u. ı rnanın t dl1 11• nuştuklarını gördü. 
mani 0••0arenemi"·ecekti ve fazla bu- Kara A. bdlirrahmnn damın kena. "' • ' ... .. mı·~ ~tan!e)'1·11 kt··1çu··k kl 3, .

1
. J o ! Tamam, bwılardr. Hamam arka_ edecek ve sürallc haber vererek ., _ ,, ;.:.. 'iV' 

daşlarl, İ§lere başlanmasını bildirecek. rada kalmakta da zarar vardı. rındaki duvar demirlerine tutunarıı.k Dekorun dı~er kısmında da çok- to:;ıa(J ve bir ,-azonun. ıÇ,, 11~ııtr.: 
Fakat kapının analı'-- delig-;ı· ve Bu fena dP:?il. bahç!rniıı ahı!' gibi olan çamaşırlı - mek tehlikesi lx15gösterdiğinden me- \'e"' 1111 ·1 .... , am'a düıeıtil:ıı•Ş l - ...,.... ~ İşi bir an evtrel, aklı ba.,ında bi- "' 

kapıya .kulak koymak hiçbir fayda . Banda cevab verdi: riyle konuşma!t, ve <lcrhal icab c. ğmın \'c>y:ı mutfağınm damma doğ- raklılara saha~·ı bo-:altma}arı tenbih ~ni,, demeti!... ~· t;ıı~. 
vermiyordu. Bir şeyler duymuyor - İ}i ama, ya ha.kim sözünden den tedbirleri almak lazımgeliyor_ ru süzülcrc:>k indi. olundu. F~rnt. St~~ley .~le~~~"le'.~t~ \ Yaldızlı ka.l:nll çtk.a~~rı tı:ırı..}.·. 
ve hl'lc <'!lcrin:!c di.int'n §eyin ne ol- cayarııa... du. R:nd.Jnlaı· keııdinden Uç mct:re i - dcYanı cttı. Bır koşede ustu ortul.u ::ura koyma:.: !\'an~inırı. -efi'.,ııe 
duğunu bir tür!ü göremiyordu. Hep gülüştüler. Hemen hepsi Sürünerek t!'krar dama çıktr ve lerdeydiler. bir sedire duruyordu. l\'leşum bır l lcri olmuctu. Barı~nıa teıl' ~t~1' · 

Çok tehlikeli bir ~ey yapmak ge- ayni kelimeyi söylc:liler: kenıı.rdıın bahçeye baktı. Bahçede rn~ııırmr ıınr) his_sikableh-·.ı~~ onu bu ... ~~d~:·e~-~ 1 fottircıı ç.içe!deri ::ı1~ı~tl· cll'"';
1

: 

re:..ti. Fakat vaziyetin ehemmiyeti - Onun da camnr cehenneme t.lo~ru sevl,:edt} ordu, 0'. tu}·U· kalcır ! ::--:anc:inin nasıl tel}Cs.;tl~ rııı~ıl ~ 
1

• 

lfara Abdürrahmıı.na tehlikeleri u- göndermek bir iş mi? v l rınca !liç ho.yı-et etmedı. Hılıyordu. , ko:rnsu olmıy:m çiçeklerı ,-:ı'°·1 
.nutturdu. Abdürrahman vaziyetin bütün es_ Çapraz CO el1 C8 : Sediyenin .. üstünde, gözleri yarı ka. -ı ladı!hnı \'C ~~'~ııçle onl:ı~l r:ı jtl· 
NPtekim hemen tavanlara bakarak rarlnr kavramı!'trr. Bu dörtütişi.JA- ., l N' · puztı ,·atı,·ora'u TÜ'' ~ cJıı ..._oıı " Yuk:ırdarl :ı~3'1ı ı pa ı, : am.ı u_ n , ' , · :- koyduğunu görüyor . · ~ .• t ı,. 
<lama s.ıkacak deliği aradı, Buldu,, hilerrli .ve .. ~ararruın hakimin.in.:. pü- .... , 1 2 3 5 ~ 8 1 _ lfü ~ehı·imir. _ ıutm:ı va-;ıtıı· .ü '}ap'.~a-:ıı, bır korde1anm ucunaa ile gitmi~ti. Ölmire gıtl111• ıdl· 
Ses çıkarmamağa dikkat ederek bit yük vaidleriyle Osmanh büyükleri! 1 rım:, 2 -- Bir Tiirk hnrli - yornıakl:ırı boynundan rnrkıyordu. Bir beygir St:mk;. buketi bcrab::r.~· ~~·ı 
iskemleye ~1k1p kapağı itti, kenar_ ne bir suikast hazrrlamak üzere bu- 2 i"ıni fail, :i - Tı·rbiyc H' Yclrnr giis· nalı güğ;:;ünü çökertmişti. Kan yır- Simdi artık biliyordtı k 
1 t ~-rak c] d k ı · ı d' 1cnne h:ılinoı- kulhmılaıı \'C snhiplik · arı u..,~ sıçra ı, ama çı tı. raya ge mış er ı, J tık korsaJ"ınm fü;Uındc pıhtılaşıyor- 011.., dargın .ı"".v'ildi. .

1
, ı-t 

nı:ın:ısııı.t gelen uir l:ılıir, ·i - Alkı .,. u ... ,, ~·· 
Tekrar kapağı itina ile kapadı. Ama, şimdi iş çatallaşıyordu. Bun L •1 al k" dok clu. Bu kan brmbe_,·az· teninin üstiin le'' ıel' .·.~ • d~nilen ipliği hamı rn· iara ·ı ·u Staıı ' t 

I<ircmitleı:-in ses çıkarması ihti- lan bir kaq dakika sonra yakala - de ne ı·adar d:ı .;jyah duruyordu. O günden sonra ,.~dJll' S ıwn kumaşın çözı.ıi.ileri nr:ısınrla sağrı " - - - · o1': l"'' .,ı,ı! • 
maline karşı kiremitleri süratle top mak işten bile değildi, fakat, ne çı_ 6 sola mütcnı:ırliyen ıohrik rılilir - i~- Bir hn&tabakıcı: meşhur oldu. ~ır_ ç Fak~t ııı~..,e' ( 
lrya toplıya odanm tizerine yakla~- kardı? Haklarında bir hüküm ve- 7 k:ımlıil kağıllı:ırııııla hiı·Jinin ndı, 5 _Derhal ölmüs! dedi ye örtüyle maceratan g-C'çırdı. elO~ ı•· pı:ı· 
tl. Kaplama tahtalan zaten. çürü _ rebilmek için elle tululur delil yok- -, \'cı·nıc - ~ılılıat, ılil'ilik. 6 - Yt·rı .. 1.. .. .. ·t·· u:. 

0 
..• ~ttu·· ı.:onra (•·mal man ?\'aminin Lo; .\~ıc .. c11ııt 8 o unun u~ un . . ..:; < • 1 

v • • ... k brtf\l 
miiş, harab bir halde idiler. tu. Bütün bu söylenenleri bir Ab _ 

9 
yordu olnuyan, 7 - Fiil bir nevi ekmek sürer gibi scdiyeyi hasla ara· lrgındakı kl:çuh. a 

Bunları kolaylıkla kaldırdr, bazı- dilrrahman ve ancak bir de Allnlı t:ınC'li y:ız yı• ıni~i, 8 - Bir pcyııiı· ne- b' . . . b I beni <:İz bırakma:lr. to balarrnchın mnc ıltı ve ara a 1are "~ 
}arının paslanmış çi\ilerini sağo. 50 biliyordu. 'i - cvcl \ alınanctı). !l - IIlıdııllan- 1 
la bükerek kopardı. Tam on dakika- ını:ıın thlünılcki clrniz, 10 - Bil' kw ket etti. razan:'sw:amıe C/ıD(ltı,1r0 •• ,ktırl 

B l b 'Jf""l h kel e,.,....,..e Solrlaı. ;ı.j-ı: .sabarııız. J ı 
ık bi • ı... k l 1 k Id un arın 1 11 are e g -.·.·.· - 1- O.et· 0 1·1 1 ·."•'ı!"ık. 'J- ts·f;ırıl>uI St 1 k k t bt Ç · r\1 " 'ıel t r mesa., ..,u ap ama arr a r. ~ h.. .an ey. 'Or ·u ,.e ıs ıra an ı.;aş- eıııren; ı.-w:ı, · · 
rarak içeri girebilmesini temin et- leri l:lzımgeliyordu. Fakat Abdur - ı mcLusl.ırınıhm bi.· 111Ue:aıit getrnnı· 1 2 3 4 ~ ' 7 8 9 to km, oracıkla duruyordu. Bu kaza 13ır-rt / 
t . rahman hangisinin arkasından git_ 1 lin adı 4 h:ıflııda lJir iki clefıı :.izi .. / 
ı. ı , kadar hıç hir ~eı· beyhude olamaz-

Ha.rab bir evdi zaten. Aralıklar- sin? İkisi hünk~r ordusuna karı~a- gtilıHlrcıı sa,\·Iamızııı arlı, 3 - Az - . l lı 

d od 
. i k cak, biri Çandarlmın hakkından ge- ş!'lıil' (öz lürkçc), 4 - Benzeri • 2 dı. Omı bir dnha aslalgi.irmıylcc!el<- asal\ 

an aıı,m ıç pe sarih bir halde r · 3 t '\ 1 iti- .,c:. a onu ·o a· d y .... ,. lecek, diğeri de bittabi kara yoluyla salıilclcn :ıı;ılnı:ı, ;i - Keneli ne ~İlll 1. uınu-;::u ve ı '· u.. \ A' a 
go~uyord~.. . Ankar~ ·a iderek oradan Ahilere dii~ÜIH'll - .\llnh, () - Ilir ırk - hn!)ı- 4 rın<h tut;:nıyacaktı. Asla! ıınanya ·' 0t1 
Bır tanes.ını bıraz daha aralıkla. > g • . . mrzılan nltı~ıınız nesne - !c•rsiııl' o- ıı:. tBt1 il 

d Od ta k b kt B i ve dolayısiy1e Karaman hak1mıne ';J n - ı · d"l l · c d · ı · IS ı ı r. anın vanI pe ası I. u -ı kııyıııwa laıyr:ılll 01111', 7 - Laik ol- ' v~ra kr ft'Ç;r 1' en oon ge c, e 1 mesı 
tibarla konuşanlardan hemen he _ haber v~recck. rııı yan - lıir elek iri k şirke! inin rn- ond<ın tiksin· rJşti. Şimdi de, bu yu-
mcn bir buçuk iki metre kadar ~'U- Brçakla ve kanla düşürülen bün. ırımat ~l'klinılc aıl ı. 8 - Cnulnı:ı -

7 mtı~ak YC ta tir \'ÜCudu kencl:sine dal" s 
•- rd d h bi h ld k l k ~iı. {yoklllk), !J - Aplnlhk giblcrcne 8 '.•akın hi~<;:etmej~ için ha.-;ıtından ~e .. 1 t'ı..ı fi :a.a ay r ve sari r a e onuşu kar orduları bittabi peri'~an o aca , "ö~lcııeıı halk rliliııılı•. biı· İ!-.lihraf 9 ı . ı:ıt et JP 1• 
Ianları duyuyordu. • KararoanWarm, Ahiler]~ birleşik or t:ıbiri, ıo _ Dir nota _ köpek • rız:ı ı· neler n:rme~e hazırdı. Onu son gör- , eni ıc 51Cl f. 

fO Amerikalıların J • dıııt j· 
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Ellerindeki ~eyi anlamıştı. Bu duları önlerine geçecek bir mani güsteı·en, dü):tü gün kovmuştu. Ona kar1ı oka k" dunııcn . tcııu 

Dudaklarıma kadar gelen bir hayret nj

öasmı güç tutabildim. Genç kız bir delikan
lınm yanına oturrnu~tu. Fakat bu hergün
kü Melike değildi, iki kalın örgü saçı arka 
smda saUanan, köylü elbiseli kız değişmiş, 
tayyörlü, eldivenli, çantalı şık bir İstanbul 
kızı halini almı5tı. 

Bir sıçrayışta kalktım. l\.Iasanm memıeri 
üzerine bir gümüs yarım lira fırlatarak o
tomobilin arkasından ko;m:ığa başladım. 

Vakia otomobil hızlı gitmiyordu. Fak:ıt 
ne kadar yavaş yürürse yürfü;ün bir otomo
bile yetişmek elimden gelmezdi .. Daha ~on 
ra etraftan benim çıldım15 gibi ileriye a· 
tılarak koştuğumu .'!örenler de gülmeğe 

başlamışlardı. Nihayet otomobille aramız· 
daki aralık açıldıkça açıldr. Araba gözden 
kayboldu. 

Ter taneleri alnımı inciledi.. Ağırla~:ın 

ve sızlayan bacaklanm artık yürümez ol· 
du. 

Kendimi yeryüzünde yalnız. yapayalnız 
kalmış sandım. Dünyanm en büyük kederi 
omuzlarımı çökertıru~ti sanki.. 

....... Bu adam kimdir yarabbi? Onu Me• 
likeye bağlayan bağ ne? 

· Saadet, hiçten, manasız şeylere bağlı, ga 
rip bir mefhu..rnun adı imi~ .. Kendinizi en 

ve "lam bet \'O • ıs ııe~· 

Jl~B-Blll .. 11 .. • llllll E manyaclo. yasak rclllrııcs:a bcrıı ~~ 
. . Bunun . ııt!JŞ 
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-70-
mesut sandığınız bir dakikada, bir erkekle 
bir genç ku;1 ayni otomobilde görüvemıek, 
bu büyük mefhumu ortadan kaldırrnağa 

kafi gelebiliyor demek .. 
!nsal) vücudunda bir si\'ilce halinde baş

layıp, yavaş yava§ açılan ve nihayet YÜ· 

cudu etlcrile, sinirlerile~ kemiklerile yiyip, 
bitiren iğrenç, pis yaralar vardır. Melikeyi 
ba-;ka bir adamla g-ördüğüm vakit kalbim· 
de duyduğum ~ızr tıpkı. bu yaralar gibi 
büyüdü, genişledi, derinleşti, ve benliğimi 

sardı. 
Kelimeler, ağzımı köpJkliyen ::;a\yalar a

rasında dudakiarım~lan dökülm2;1;e ba~!a· 

dı : 

- Vefa51z, alçak .. ?\e de kurn~zmı~~ .. 
Bugüne kadar bana hiç sır vermedi. De· 
mek samimiliğimle oynuyor ve itimadım· 
la alay ediyormu5. Demek ben hiçbir ~eyin 
farkında olmıyan bir körmüşüm. Halbuki, 
harabelerin tatlı ~.c:;;sizliği içerisinde, ağaç· 
lardan geçerek süzülen güneş r~ığı altında 
bo~ hülyalar kurarak ne tatlı saatler ge~ 

çirdim! Her geçen gün saadetimi birkat 
daha arttmyor, ~"gisine ve itimadına inan 
mağa ba~lcyordum Kendimi kontrol etme
ğc lüzum görmüyor, bu güzel kızın sözleri
ni bir yapmacık, bir nazlanma şanıyor

dum. 
Bu çeşit düşüııcelerde!l ~onra gözlerimin 

önünü gamlı bir bulut bürüdü. Kirpikleri· 
min ucuı ıda top!anan yaş damlacıklarını 

a~abi parmaklarımla ezdim. Ve gene bir 
çılgın gibi kendi kendimle konuşm.ığa baş
ladım-

- Demek hakikaten ıstıran çekiyor1.1m 
ha! .. Şu halde k1slı:amyorum demek.'. Fakat 
bütün bunlar delilikten ba'ika şey değil.. 

Ben :\.Ielikeyi sevmiyorum ki.. O bana la· 
yık de~il, hafif, süsü se\·er. ~er~m bir köy 
lü kızı.. Belki çamura düşmüş bile .. 

Bugüne kadar farlqna vamıadığım bir
çok seyler gözlerimin öntindc dolaştı. ())·le 
iğrenç ~eyler ki.. Fakat bunları dü5ünür· 
ken gene ıgtırab çekiyorum .. Ellerimin üze· 
rine ateşte kızıl kor haline getirilmiş demir 

çubuklar sapl<tmyornıuBc:ısma acı ·bir ıs
tırap .. 

Bu lmrn tUYaleti, süsü, mobilyast içip 
bol par~yı nereden bulduğunu şimdi anlı
yorum. Köylülerin Zeynep haladan niçin 
çekindiklerini sezer gibi oluyorum. Na
muslu kör halkı, kendisini ~amura gümen 
bir yeğenin getirdiği para ile ya~ama~o. 

tenezzül eden kadmdan tabii iğrenirler. 
Bıı dü5ünceler bir aralık aklımı basıma 

getirir gibi oldu: 
- Benim gibi bir adam Melike gibi bir 

kızı sevemez. Bu sevgi değil.. Yeşilpm:mı 
geldiğim gündenberi kadından uzak yaşı· 
yorum, bu kıvrak kız, güzelliğile sndcce e
timin duygularını azdırdı. Bu kaba hissi 
ben de sevgi sandım. 

Bu clü5ünce ile bir parça müteselli olmuş 
tum. Şimdi dudaklarımın üzerinde soluk 
bir tebessüm çiıilebiliyordu. 

- Bu ak~ eğlenmek hakkım, diye dü
şiindürn. O halde akşnm trcnile Yeşilpınara 
dönmem. Bu gece 1ımir<le kalr>eririm. Gül 
lü i\'ine akşam 'dönmediğimi görerek üztilc
cek değil ya .. Benim yaşımdaki bir deli
kunlının lzmirc gidince kolay kolay köyC' 
dönmiyece~Iini anlar t.ab!t.. Bu gece çılgın 
ca eğleneceğim. Yaprnadı~ım kalmıracak. 

(De\'2l1TIJ nu) 
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Von:ır bunu temin ettikten son- beri polis tarafından takip edWyo. 
a P:nzu oteline döndü. Lambcr O· rum. Ellerinde hiçbir delil olma • 
la.}dı. Arkada,5mı görünce: .nakla beraber ba.Jrlumda müphem 
- YPni haberler vnr. Dedi. Ja. bir ıüpbe besliyorlar. Bu cihetten 
n "mdi buraya telefon elti. Ani tehlike yok. Katil buluaanuyaralr 

in ParistC'n ayrılmağa mec.. meaele yakında kapanacak. 
ur 0 

'11U • Yarın ak am geç vnk it Spanopulosun öldUrülmeaJ aebebi-
l'"ne kmie, 

l rıe gelince: blıe ihanet ediyordu. E
- Dön rse? imde tahriri bir delil var. ltln fena 
- Dön r. Eşyası burada. 1 Wlrafı, Niıte cinayet mUnuebetUe 
L mb r, arkadaşının halindekı tahkikat yapılırken Spanopuloıun 

- "'a Tit bii!i,:;i farkcderek sordu: mazisinin merak edilmelidir. Pek il' 

\'on'lr, Jaronun kendisine oyna. 
j '.I o unu anlattı ve: 

- Ş'mdiki halde beklemekten 
l ft 

1 .ı yapılacak bir ı;ıey yok. Sen 
burada b kle. Ben emniyeti umumi
; ~ n gidl rek otomobilden bir ha

r ol p olmadı~'hnr anlıyayım. 

D ki nil n malf·mat emniyeti u
yc ertesi günü öğle Uzeri 

!;':O R K. !>. numaralı otomobil 
N:ın • l "n ı:"r;rrt!k Strazburga ıtt. 
mi Ur. Orada merk~ garajına hıra. 
lcılmıs, llnll'~si Mrzon Ruj oteline 
inmi , tı:ıJ.11.i i mini tıl!dJrcr<'I' kay. 

miıı bir adam olmadığı anıa,ırlına 
iş bize kadar gelebilir. 

- Strazburga geldifinizden zabı. 
tan ın haberi var mı? 

- Henüz yok. Fa.Jrat öirenmeleri 
aaat ve belki de da1"ilu. me.eleai • 
:lir. Pariste ~imdi peıimdı olan ha
fiyeyi atlattım. Bir aralık telefon 
<>derck kirala.dıiım otomobille dave-
lnize icabet için buraya geldim. 

rnkat arabanın numaraunı alm'J! 
olmalan muhtemeldir. Bu takdirde 
:zimi kolaylıkla bulacaklardır. llaa
mafih buraya girerken takip edil. 
mediğime eminim", 
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Kocam dalgın bir adanıdırl 

Küçüktenberi intizama meftun 
bir ln•dım. Biiyildukçt bu hiı df 
arttı. Altı ıuedenberi evliyim 
Kendimi ınethetmeden iddia ede • 
bilirim ki nim pelr çok arkadaıla
rımın evinden muntazamdır. Maa. 
nafih beni bu intinma ıcvkeden 
i>aı1u bir ıebep de var: Kocam, bı: 
.tdam unutkanh&ın. intizamaızlı . 
,!ın, dalğınhğın timsalidir. 

Yazan: Hıkavecı 
Kadınları fethetmek temayülü . 

.1ü, b:it:in hi.lınüni1etine rapen, 
bir türlü yenemedifini de kay · 
jedeyim. 

Son bir hi.diıc beni çok .aratı. 

Düıününüz ki, Nizamettinin uaun 
ve lcarııık bir inıaat davaaınd; 
müıteriıi dul bir kadınmıf.. Ooh, 
onu cördüın, çok ıenç ve çok &il· 
zel bir ka:lrn ..• 

Tabir, aralarında bir aık baıla. 

:h. Suçlunun dalıınhiı ve ıcnem • 
lifi dolay11iJe, hiç ar.ıu etmeden, 
her ıeyi biliyor ve öireniyordum. 

valet odama girdifim zaman pır -
lınta taılarla ıüılü fevkalide bir 
kemer halkası vardı. Mahfazanın 

altına ııkııtırılmıt olan mektupta 
da ıunlar yazılıydı: 

' 'Güzel Nedretçifim: Atkımız • 
dan klfi derecede zevk aldrfınm 
ve bu muhabbeti değiıtirmek ar • 
zuıun.da bulun:lutunuzu anlıyo • 
rum. Bundan pek mütets:sirim., 
Fakat ... ,, 

Birden ıaıırdım. Kocam bend:n 
ayrılıyor zannettim. Nedret ismini 
birkaç defa okudum. Halbuki be. 
nim adım Nerimandır. Şüphe yo'k, 
mektup müıterimiz olan güzel du

la hitaben yazılmııtı. Yalnız, ser• 
sem Nizamettin, meıru kanaile 
metresinin he4:liyelerini kanttır • 
mııtı ve metresile katıalika için 
aldıiı hediye ~na isabet etmiıti. 

- <1 lilmi tir. - Tehlikeli bir hareket! Buraya 
:;ircrken ıi&I ıörm\i.flene? 

Belki bir artiıt ile evlendiğiıni 

.:ann.:iersiniz. Eier Nizamcttin 
:,,ir edip, yahut tiyatrocu olsaydı 
muhakkak ki -daha çok idareli ve 
muktesit bı.;lunurdu. Hayır, ben 
bir avukatla evlendim. Hem öyle 
bopnma davalarında, aık yüaün . 
den itlenen cinayetlerde f(>bret ka 
aanmıı bir avukat deiil, it avuka· 
tı. Karıplc, nlrıntılı, anlatılmaz 

birtakım para iptri. Ke.ltufu altın 
da daima anıiklopediler kadar bü
yük doıyalar araaında hafif bir 
kuı &ibi uçuyor, hiçbir noktayı ih. 
mal etmiyor, hiçbir fırsatı kaçırnu . 
yor; mü:Safaa ııraaında reddi cay. 
rikabil deliller buluyor. Hullıa ıa 
yet muktedir bir it avukatı. Her· 
kea arkaıından koıuyor. tki kiti· 

bi var. Bu zavallılar ıençliklerini 
efendilerinin lcifıtları arkasından 

koımakla ıeçiriyorlar. Halbuki 
karııtırmak iıtemediii huıuıi mu. 
haberelerinde zavallı Nizamettin 
pek müıkül mevkide kalıyor, bu 
&ibi kafıtluı koltuklar üıtilne, 

kitapları, eıvaplarr araaına, hul&N 
her 7ere aerpiy~-r. Hattl o kadar 
ki, caıuıluk hi11iylc dopl. fakat 
auu edilmiyen bir melı:tup hizmet. 
çilerin eline ccçmesin diye apart . 
........ ııer tıuafını acamaja mec · 
bur iluyorum. 

Ka.dının ıönderditi telıraflar 
Nizamın mektupları.. . Evet her 
ıey ... Hattl Nizamın cebinde ıe. 

çen &ün bir de bafı tarak buldum. 
Bütün bunları aramak, bulmak, 
tahrip etmek Jbım. Azap çekme· 
ğe razıyım. fakat istemem ki, et
rafım:lakiler çektifim bu azaba 
vakıf olsunlar ..• Ne yaptım bilir miıiniz? O mek 

tubu bir zarfa koydum ve yaı:ıını 
hiç değiıtirmedm ünrine mahut 

:· 1 JJu.~si bu s:ıbah sa:ıt dokuzda . 
gezlntiyc

tıl..tı. Müz l<'ri 'e tarihi ibldelerl 
... ezdi. l'<'slnde bir h il polls dola~-
~ o-. 

!'-0för 1.ögrl otcllle onu bekli) or. 
l'olılıı J:ı;ıonun kimseyle' tcmu et. 

rr 'l b'r m--dı-Ini \C ~yrltabii bir ~<')' olma. 
i n.l m:ı- ılı•:ını SÜ) ili) or. 

1 Cu maliımat sut on bire kadar 
olmu • <'h1r e lill"nler<llr. Yl"ni bir aey olan. 

en h:ı.bcr ' rrccl'ğiz. 

H:ıng"İ Strazburgda otelden c:ık. 

tıkt n s-~nra bir müddet sokaklar
<i:ı dola tı. Saat ona doğru şehrin 

bil'\ ilk kilis"sine girdi. Bir köşcdr 

diz çökmüş bir adam dua ile meı
ıfl ' arüntl onı'u. ırtng9ftı1fl ğe"'1-

ni auymamı~ gibiydi. Japon onun 

- Peşimde kiınae yoktu. Benden 
-;onra da lr.iliJeye ıireıı olmadı. 

- O halde çabuk aynlalım. Bi&i 
bir arada ıörma.inler. 

- Bir ıual: ölilmdea evvel aipa
ri;, edilen maleame ne oldu? Sn
kedilmemiştir inıallah? 

- Merak etmeyib. Bütün ıevki -
yat muvakkaten durduruldu. Fran
:Jadaki mUmeaaillerimiH de bir mUd 
det iç.in iı yapmamalan emredildi. 
Paraya ihtiyacuuz var mı? 

- Hayır. 

- Şef •iainle rörürmek iltiyor. 
Spanopuloıun 61ilmünden sonra teı 
kilib yeniden tan.zim etmek llsırn. 

Ne zaman ıörilfmek mümkün oJur 
cfmiıllz! 

Eier her ıey böyle muntaza . 
ımn haber almamıı olsaydım bile 
ıonra yine anlıyacaktım. Çünkü 
bir ıerıüzeıt bitti mi Nizamın ha. 

na ıarip bir ıurettc dönlifü var • 
dır. Bu sırada o kadar iıık. o ka· 
dar cerbezeli olur ki ... Ah öbür ka
dınlar bana ıöyledifi sözleri iıit . 
ıelerdi intikamım ne kadar iyi a. 
bnmıı olurdu J &vct.. Niıam. on. 
lardan sanki kumaNlan uaanmıı 
bir oyuncu &ibi. babaeder ..• 

Bana diyec:ektiniı ki: 

-Buna nasıl katlaruyorıun? 
Evet, kıtJanryorum ve muazzep 

kadının adreıini yudım ve ıece 
yan11 olmaaına raimen hizmat~t 

kadınla postaya yolladım. Şüphe -
ıiz ıevrili Nedret ( !)· mektubu 
bu sabah çayını içerken alımftır. 

içeri cirdikten bir müddet s~ra 
1'ocam ıordu: 

- N aaıl sevıilim, bu ıeceden 
memnun muıun? 

- Çok, pek çolr ... Evlendikten. 
beri bayle bir hediye almalnlfbm. 

Halkayı kemerime takmıttım.. 
Nizamettin memnuniyetle bütr: 

- Cidden cilzel, df!Ji, hem ıa· 
na ne kadar yahpyor ! 

O, !ıu halkayı hanrinıize aldı • 
de ... 

nınc n diz rö'dü, Dua eder \'azi • 
, \' · \ tt<' mırı t' ındı: o-

. 1 - hlC'rhaba Vclter! 
"l -

Mrchul ndam vaziyetini bozm:ı . 
• hn Lnld dı: 

- ı.Irrhaba Hangsi. Sizi şefin 

m ı Uz ıi:ı çağırdım. Telgrafınız. 

t: 'l'>eri merak içind~. Tafsil:i.t isti-

- Şimdilik bir .. Y töyliyemem. 
Her şey tahkikatın ıureti ctreyanı
:ıa tibi ... Şimdi cöı bapainde bulun. 
rJuğuma göre ihtiyatlı davranmak, 
muhabere etmemek iyi olur. 

- Hakkınız var. Şimdi ayrılalun, 
- Bana söyliyecek bqka bir ıey 

var mı? 
- Ha;ır. Allaha11marladık Hane. 

Ent casuıluk hi11iyle ıdejiL Bu 
ıibi ıeylerden zevk alamıyacaJıı 

1cac!ar makul bir h4mım: ıenç bir 
e.ll kadının bıtına ıeJectk htdiıe· 
lerle naııl mücadele etmeai lbıın. 
ı•J.diiini WlirillL Zat• kocam 
ftfkatli, bana ltık, çalııbn, kıy. 
metli bir hayat arka4qıdır. 

oluyorum... Ba!k• evli kadınların 
hakkımda ıöyliyeceii ıeylere e -
....... ,., ••ız-. f8p1Neb bun
lar tahanmriilliınclen dolayı beni 
budalah1r1a itham ederler. Haylt', 
mütehammil değilim. Fakat, ken • 
dOerine ıorarım: Damarluınıda 

atk entrmu delapn bir kocayı 

bundan menetmenin ~resi nedir? 
Bir 1nunarcıyı kumardan nasıl 

ayırıbilininiı? 

Dün yılbatı idi. Kocam ıeceyi 

sabaha kadar benimle ıesirdi. Bi. 
ribirimin aldıinnıı hedi,,.Jıri cöı 
termekle elltndik ..• Bir arahk tu. 

HIKAYECl 

üç silAhşllrlar 
Kitabı 

hazırlandı 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
alabilirler 

·~ ~ 
. - Tnf iliıt \'eresim. Fakat ihti -1 - A1lahaıımarladrk Velter. 

rı;ı ;u 
1 
yatlı clunuz. Nisten hareketimden • (DtvHıı var) 

Maalntf ıU.eltllr. Tevırları ve 
hareketlerile bir kadını kolıylı'ldı 

teshir edebilecek ~rctttdir. 
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mı 

or. 

t n r 

sıdır. lçcrde bir yatak, ıu yiyip 
i~ecck velhasıl birkaç &iin hiç 
clııarı çıkmadan vakıt ceçirebi. 
lccc~iniz her ıey mevcuttur. 

tlçU birlikte buradan çıktı 
]ar. Tekrar eve dotru•:lular. 
İhtiyar Filip bahçede bazı ıey 

Jerle meşgulken takala Brin~ ile 
Rolan yalnız kalmı1lardı. 

I skala Brino: 
- Yarım kalan hikiyeme de 

vam edeyim mi monıenyör, eli. 
ye sordu. 

Rolan: 
- Devam et iıskala Brino .• 
- Altınçapa meyhanesine 

gitmemin sebebi pek fecidir. 
Ben siz.den telikki ettifim emir 
üzerine önce Karamafaraya (it· 

tim. Emirlerinizi yerine cetirrerek 
Mestere döndüm. Burada hiç de 
aklıma gelmiyen bir fecaatle 
'karşıla§tım. 

Rohn sor:lu: 
- Yoksc1 ... Babam mı! 
- Hayır monsenyör, mliıte • 

rih olunu~. Hiç~ir ~eyöen kork 
mayınız. İhtiyar cumhurreiıi 

Juananın ihtimamında. Salcin ve 
asu.de bir hayat silrüycr. 

- O halde? 
- Biyanka Monsenyör! 
- Ne olmuı Biyankaya: 
- Kaçırılmıı monslnyCSr. 
- Kim kasırmIJ. T•ruyor mu 

sun? 

- Ju.ına:lan öfl"endim. Sal\ · 
driıo kaçnmtf. 

- Şu aenin diltmanın. 
- Evet Monıanyör. Fakat 

bu hareketiyle liıin nıklıımıda 
dı hiç de iyi dütünceai olmıdı
iını anlıyorum. Biyankıyı ka • 
çırmaıile ıize darbe inclirmtk 
iıtediii anlatılmıyor mu? 

- Bana nu? Bu nıırl olur? 
- Bilir miyim 1 Onu belki de 

ıizin ıevdiğinizi ıanıyor. 

- Böyle olmuı clıa bile ne 
çıkar? 

- İhtimal ki a11.:ınızda11 iıti· 

fade ederek tizi kcndilirıe bo -
yun eğdirmejo çılı,acalc. 

- Bunu yapacak yerde babı. 
mı kaçırsaydı buna ihtimal ve -
rilebilirdi. 

- A,kınınn ilzeriniıde daha 
biiyilk bir teair yıpacafuu dil • 
tilnmüı olamu mı? 

- Juana ne yıpnuı? 

- O mu? Ah ıormaym mon-
senyör. Bu uvalh kıs Sanclri • 
koya ıönlünil kaptırııuı bir va. 
ziyette. Onu deliceıine seviyor. 
Sandrico bundan iıtifade edı 
rek eve cirmiJ. Sonra da para 
ile ikna edebilir, cennliie bo. 
ğırak Biyankayı kuıtarabiU -
rim düıünceaiyle Altınçapaya 

onu ıörmiye sittim. Fakat bllfı· 
ma anlattıklarım ıeldi. Sdri. 
coyu pektıl 81dUreMlmlün. A • 

Bu 11rıda ikinci lcapı da kırıl· 
dı .Memurlar odaya doldular \'e 
deliii onlar da ıörmekte cccik
mediler. içlerinden en cesuru 
atdarılı: deliğe ıirdi. Iakala BrL 
no ile Rolan oldukça ilerle
mitler ve hattl dama doiru 
Jnvrılnııılardı. Rolan arkala • 
rıll'!an birinin celdiiini, ken -
dilerini takip ettiiini ıeıince 
durdu. Adam kendiıine yakla. 
ııne& han~erini savurdu. Adım 
milthit bir çıilıkla bulunduiu 
yerde kaldı. Rolan &üçlükle ec
ri dönerek yoluna devam etti. 
bkala Brino da Rolanın bekle • 
ıcliiini hi11edince yoluna devam 
etmekten vazıeçmiı, neticeyi 
bcklemiıti. Rolan : 

- Artık emniyetttyis. Geri. 
miı tikandı. Bir bsf)caıuun ıeç 
mıainc hnlrin yek dtcli. 

Böylece beı dak:Jcalılc bir ıü. 
rünmeden ıonra kendilerini 
damda buldular. 

Ialıala Brino k=mıu nin ba -
caaından tavauraeına indi. Ro
Jan da onu wkip etti. Çok ıeç
lllMfden tenha ve dar bir aokaia 
çıktılar. 

Iıkıla Brino ıenit bir nef ea 
alarak: 

- On llDC önce blr &ün ıe. 
lir 11.aaa olur 4iJC yaptırcbiım 
hir 1eçicli11 bucün Jbım olaca
inıı n bundan bir cumburrei. - -

ıi oflunun da iıtif ade cdcceii
ni hiç aklıma cetirmezdim, de
di. 

Rolan cevap verdi: 
- Seni takdir ediyorum lakı. 

la Brino. Sen hakikaten çok 
muntaıam bir adamım. 

- Bunda bu kad<ir takdir e. 
dilecek bir ıey yok. ben yal -
mı: tilkileri taklit ettim. Onl:r 
da böyledir. Yerin dibine eirer· 
ler. Fakat dııarıya çıkabil::tek
leri bir delik açmayı ihrnıl et • 
mezler. 

- Haydi öyle ise yürüyelim. 
Sen yalnız bana neler &eçtilini 
beni bu feliketten nasıl kurtar
mafa muvaffak olduğunu an • 
lat ... 

Rolanla Iskala Brino yoldı 

hem yürüyorlar, hem Iskata 
Brino batından ıeçcn hi.clise -
lcri anlatmakta devam cciyor -
du. 

- Altınçapa nıeyh2nesiDde 

hatuna ıeJenler pİflllİI t;,ıvn~un 
l•Jına ıelmemittir diyebilirim, 
ef cndim. Beni bir tuzaia dii :ı 
!üı'dUler. Bit mahzeııc ataraJS 
su doldurdular. JJundaıı kurtul. 
mak jçin çekmecliiim blma~i 
Bir tesadüf bana mabnne 111.ı 
yun doJduiu delili buldurdu~ 
Zamanla su içinde kala tala paa 
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Japonyada J ~=r(,~ 
televizyon J 

HABER - :Alitam Potlaıı '-.... 

• 

~urova"da lnğiltere, Fransa ve Almanyndnn Ankara radyosu . -~ 
sonra Japonyada da ilk tclcYizyon TÜRKiYE n \D\'O otFVZ\·O:"' ~ 

Seyhamn sol kanalının da 
açılmas~na başlandı . 

:.Stnsyo~u ku.r~lm~~ ~zeredi.:·. Japon POSTALAHI [ladııos• 1\ 
radyo şırketı ile ıkı ılmi muessese- Türkiye Uadyosıı _ 1trıkara 
nin uzun müddet araııtırmalanndan O,\ l.Ciı\ UZlJNLUGU: T /. Q. 
'Oonra yakında bir istasyon nçılncak-ıl rn:rn m. l 83 Kcş./120 ~w·: 1: ,\. p. 
tır. l9,i4 m. 15195 f{cs./20 .'~w., 

31,iO m. 9Hl5 Kcs./20 J'\V, 

------------·· TOHKIYE SAATiYLE 

Nehir Uzeri11de k urulacs k bü ~ U k 
baraja la·~• m ola n maizem e 

Mersine ~elmlye başl adı 
Adana, (Hususi) - Çukurova. 

.. ıın kuraklıktan ve batakliktan kur 
tarrlması için suların düzene kon. 

ması işine iki senel:lenberi hararet 
le devam edilmektedir. 

Seyhan üzerindeki büyük bara -
jın inşaatını taahhüt eden müteah

hitler şehrimize gelmişler ve ah
şap malzemelerini almak üzere iz. 
mite gitmişlerdir, baraj inşaatı için 
lazım olan malzeme vapurla Mer 
sine gelmek üzeredir. 

.Adanada yeni 
Türkkuşu binas ı 

39 Bin liraya çıkan bina 

~r türlü konforu haiz 

Seyhan sol kanalının inşaatında 
kullanılmak üzere iki büyük kaz 
ma makinesi daha getirilmiştir. Bu 
iki makinenin m~ntajlarma da 
başlanmıştır. Sol kanalın açılma
sı işine başlanmıştır. 

Şimdiye kadar bu sahada yapı 
lan kanal hafriyatı 16,5 kilomet
reyi bulmuştur. 2 kilometrelik 
bir yer kalmıştır. Havalar iyi git 
tiği için inşaat sahasın:laki amele 
adedi arttırılmıştır. Çalışmalara 

hararetle devam edilmektedir. 

Eskişehirde feci 
bir kaza oldu 
Bir adam on günlük 
karısını tabanca ile 

öldürdü Adana, (Hususi) - Şehrimiz . . 
T .. ·'-k b. · b .. 1 Eskışehır, ( Hususi ) - Şehri-urA ~ ınası ınşaatı ugun er . . . 
d t 1.• d.l • . T .. kk mızde fecı hır kaza olmuş, bir a-e es ım e ı ece«tır. ur usu 1 . 
•· ·· ·· d k. 1 • · d 1 1 • dam kaza ıle on günlük karısının onumuz e ı yı ıçın e ça ışma arı .. .. .. . 

ttı akt H k b 
olumune sebeb olmuştur. Hadıse 

m ar rac ır. ava urumu aş .. 
1 1 kanı bu hususta şu izahatı verdi: şoyi e 0 muştur :ah d 
smetpaşa m a11esin e Namal 

Emirdağında yeni halkavi binası 
Emirdağı, (Haber) _ Burada gayet güzel bir parti ve halkevi b! 

nasr yapılmıştır. Bütün ihtiyaçları cevablıyacak bir vtis'attc olan bu bi
;a, Emirdağı kazasının uimdiye kadar kazandığı içtimai müesseselerin 
ilkidir. Bu itibarla bUyUk rağbet ve alaka görmektedir. Uzun zaman
danberf. kaymakamsız bulunan Emi rdağının kaymakamlığını vekaleten 
Bolvadin kaymakamı bay Feyzi Ak kur ifa etmektedir. Bir hafta bir 
kazada, bir hafta diğer kazada ifayı vazife eden Bay Akkur, Emirdnğı
nın balkevi çalışmalarına hız vermek için gençlik ve manrifçilcr ara_ 

sında teşvika'tta bulunmaktadır. 

Bahkesirde Şap 
hastahğı 

Sütler muhtarların nezareti 
altında kaynatılmadan 

şehre sokulmıyor 
Balıkesir, (Husus) - Şehrimiz 

de ve şehrimize bağlı nahiye ve 
köylerdeki çift tırnaklı hayvanlar 
.da bir müddettenberi görülen §ap 
hastalığının henüz arkası alınma
mıştır • 

Bu yüzden görülen lüzum ü
zerine şehrimizdeki sütlerin kay . 
na~ılarak satılması kararlaştml _ 
mış, karar icabedenlere bildirn -
miştir. 

Köylerdeki sütler de ihtiyar 
heyetlerinin nezareti altında kay -
natıHıktan s.::nra _şehre aokulmak 

San'at uğruna 
(Baş tarafı 8 incide) 

olan be5 yüz kilo wvanı ayıklamak 
için ayn bir adam tutuldu. Aktör· 
[erin tuvalet odası, Üzerleri numara 
lı ve etiketli 8,000 asker üniforma 
;mı ihtiva ediyordu. 

Amerikan rad~-o artistlerlnclen 
trene \'lnslon 

tadır. 

l\lakyaj bu filmde çok mühim ro1 

oynadı. Vakia figüran rolleri içir 
hakiki tunç renkli yerliler kullanıl
iı. Fakat tanınmış sanatkarlara 
verilecek roller de vardı. Bu hakiki 
sanatkarlar günde birkaç defa tepe
den tırnağa kadar tunç rengine bo
ranıyorlardı. Zira artistler rollerini 
~ıemen hemen çıplak denecek bir 
halde oynuyorlardı. :r-.ıesela Hintli 
bir saka olan ve filmin kahramanı· 
nı temsil eden Ginga Din rolünü oy
nıyan San Joffr günde hiç olmazsa 
beş defa makyaj yapıyordu. Çünkü 
sıcak ve ter birkaç saat içerisinde İngiliz ~rbize ..,.rn IJ4ıır ~c~ 
bütün ma°k')'ajı siliyordu. harb akademisini ziyaretinde pı 

'~- Geçen sene inşasına baş- sokağın.da ctura.-ı AH on gün evci 
lal::lığımız Türkkuşu binası tama _ 18 yaşında l:sma adında bir genç 
men bitmiş ve muvakkat kabulü kızla evlenmişti. Hadise günü Ali 
yapılmıştır. Şehrimizin en güzel 1 evinden çıkmamış, tabancasını 
yerinde kurulan bu bina hem Türk alarak temizlemeğe başlamıştır. 
kuşuna mensup gençlerimize iyi Ali tazancasını temizlerken on gün 
ve modern bir mektep, hem de lük gelin de !jehiz sandığınl:lan 

şehrimizin imarı noktasından mü_ çıkardığı elbiselerini ütiilcmekte 
him bir kazan~tır. Türkkuşu bina- idi. Kaza il.c AUn\ıı c;Ji tabancanın 
511 yerini istİflfik bedeli ile bir - tetiğine aokunwuş, sıkan kurşun 

Iikte bugünkü haliyle 39.000 lira. Esma·nrn sol omuzunu delmiş ve 
ya mal olmuştur. Kalorifer ve sa. zavallı genç kadın kanlar içinde 
ire itibariyle her türlü medeni yere yuvarlanmış. 
konforu haiz olan binamız çok Ali işlediği kazanın deh§eti kar
güzeldir. Şimdi binanın bahçesi _ şısında bir an ne yapacağını ~şır

ni tanzim ettirmekteyiz. Binaya mış, sonra vaziyeti ev halkına ba
:Sinaya lüzumlu mobilyeyi de ya- ber vererek dokt~ra koş.muştur. 

kında temin ederek esaslı olarak Ha.lise yerine ıdoktor ve müdde
Türkkuşu faaliyetine başlıyaca - iumumi gelmiştir, Esma hemen 
ğlz. hastaneye kaldırılmış ise de zavallı 

• İİi~~~~i:İ~İİİİİİİİİİİİİİİİİi;I Bazı ~~eler iki kayayı birleşti- 'hıaskeli 1irr şoitrle 'ko u~uyor. 

I
Biİecik Gürer Kitap evi ren bir köprü üzerinde çevrildi. Fil· tri bir terzi mi anyorsunuz? 
Bütün gazete, mecmua ve ldtnp- me i~tirak eden fillerden birisi top. l~te size bir adres 
tar, mektep levazımı \'e kırtasi • mitralyöz ve tüfek gürültülerinden . Diplom terzi 

1 
yenin en iyisi Kftabe,·imlıde sa_ ürkerek insanlara saldırdı. İnsanla- YAVUZ SEZEh 
tılıyor. Bütün YAKIT neşriyatını n ha,·atını kurtarmak ı·rı·n fı'lı· o"l-n J ır 113 Beyoğlu Parmnkkapı Gayret :ı 

bizde bulabilirsiniz. d ek ı~ ld. 
•••••••••- • ürm a.zımge ı. p:ırtım:ını Tiirk Foto cYi üstünde 

Ginga Din şehri altı ay ya~adı. 

Atatürk albümü 
Adana Türkkuşu şubesi üç sene genç kaclın bir gün sonra ölmil~tür 

denberi fevkalUe calışmalarlo: ' Müddeiumumilik kazanın mahiye-
iyi neticeler almıştır. 1 tini tahkik etmektedir. 

Resimli Haftanın ne11rettlğl bu al
büm üc defa ba.<oılmı,, binlerce nüs
ha satılmıştır. 

Filmin çevrilmesine kafi olan za
man kadar .. Bir gün rejisör film 
kutularile beraber llolivuta döner

1939 
RESiMLi HAFTA' nın 

!>en arkasından göç eden bütün ~ch-ı ltalyanca der.<ı lerini takit> ediniz. 
ri de beraber getiriyordu. Bu Jisanı kolayca. elılo rılccrkslnlz. 

3:.1 KARI'.Al\IAN HA YDUD 

lanmış demir parmaklıklardan 

birini güçlükle kırarak kanala 
çıktım. Girdaplarla pençeleş _ 
tim ve nihayet kurtulabildim. 

Iskala Brino başından geçen 
hadiseyi böylece hikaye edip 
bitirdikten sonra Rolan: 

- Senin Altınçapa meyhane
sinde ne işin vardı? diye s.::rdu. 

Iskala Brino: 
- i t: hika}emin asıl müt -

hiş tarafı burasıdır, dedi. Aynı 
zamln:la gözlerin~e iri iri F·5 
dancleri belirdi. 

Böyle::e yürü}erek Olivolo a_ 
da ına kadar geh1i-:lerdi. Şim. 
di Dar.ıJolonun evi yan.n.:a bu -
lunuyorlardt. 

Iskala :cr·n~ gü.ı:lcri.li kurula. 
yanık eve b'.ll.tı: 

- Monrcn} ör, dedi. Eana ha 
reket:niz. lc 1 ev\ el bu evin c!ai
mi bir tehl'kede bulunduğunu 

söyl~ •• ıi J .i..:. 
- I.:v~t ... O zaml'n öyleydi. 

Ba'; lı'Tl şi"Tldi de öyle mi ya? 
BelldJc a:tı': tara::sutta bul:.ın. 

dur-naktan sarfına.::ar etmişler -
Wir. Şimdi anlarız. 

R ,1.,n duvara tırmandı. Bah
çeye atla,clı. Eve doğru yürü -
meğe başladı. :Arkasından Iska
la Brlnö aa sıçramıştı. 

Büyük Sidr ağacının yanın -
oan geçerken hafifçe titredi. 
Kapıyı çaldı. 

Birkaç dakika son·a içerckn 
bir ses cevap ve1:1Ji: 

- Kim o? 
İhtiyar Filip elinde bir fener 

bulunduğu halde kapının ara -
lığın:lan gör:lndü. 

- Ben Jandi Loranzo ... Ta _ 
nıyamadın mı, yeni e:endin .. 

- Affedersiniz monsenyör. 
Ihtiyar hizmet:i kapıyı ta _ 

mamiyle astı ve şamC:anları yak 
mak iç:n koştu. ihtiyar Filip a
ra sıra Rolana bakıyo: ve titri_ 
yordJ. Rolan bunun farkına var 
mıştı. 

I 

- Beni haUi. tamyamcıı;l,n 

mı? .. diye sordu. 
- Sizi doğrudan <lo~ruya se

s:nizden tanıdım monsenyör. 
yüzünüz Jan di Loranzoya kati -
yen benzemiyor. 

- Ben sık sık çehre dcğişmc-

ğe bayılırım. 

ihtiyar başını salladı. 
:Ro!an t:.:du: 
- Ne demek istiyo~sun? 
Filip göz i:;aretiyle Iskala 

Brinoyu gösterdi. On:.ın yanın
da söylemci> istemediğini anlat 
mal: istiyor;u. 

- O benim yabnncım .değil ..• 
istediğini söyliyebilirsin 1 

- Şu halde ı.'Cyliyeyim mon• 
senyör. 'Yüzünüz kati yen Jan di 
Loranzoya benzemiyor. 

Iskala Brino yumruklarını sık 
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tı. Rotan: 
- M üsterih ol Iskala Brino. 

Ben Filibi tanırım. ihanet en _ 
C:an çok uzaktır. Belki de bu _ 
nunla bize bir hakikatten hah _ 
ı;etmek istiyor. 

İhtiyar bağırdı : 

- Evet mcnsenyör Rolan ! 
İsminin !.>öyle birdenbire or : 

taya atılıvermesinden dolayı 

R olan titremi~ti. 

Rolan: 
- Devam et! dedi. 
- Dün La Sinyora Leonoru 

görmüştüm. 

Filip cna artık " La Sinyora 
Altiyeri,. demiyo.•Ju. 

Devam etti : 
- Beni yanlarına, Altiyeri _ 

nin sarayına çağırtmış!ar..:Iı. O. 
rada kendilerile başbaşa ve u • 
zun uzadıya görüştük. Bana 
her §eyi. b:itün sırlarını anlat_ 
tı. Bugün karşımdaki J an Di 
1..oranzonun kim olduğunu bu 
yüzden biliyorum. Sizi ilk ziya
retinizde nasıl olJu da tanıya -
madım. Hala ıztırap i~indeyim. 
La Sinyora bana, sizin buraya 
tekrar gcleceğinizcen katiyen 
emin olJuklarını söyk.füer. 

Rolan boğuk bir sesle cevap 
Terdi : 

- Bunu söyledi öyle mi? 
- Evet monsenyör hatta 

bana, sizin burada. bulunduğu. 

nuz zamanlarda evi daimi bir 
neza ret altında bulundurmamı 

da emrettiler. Burada eski ni -
şanlınızın evinde büyük bir em 
niyet içinde oturabilirsiniz. Ben 
bura.da senelerce çalı§arak Sin 
yör Dandolo ve kızı için ha -
zırladığım gizli yerden de isti
fade edebilirsiniz. Sizin her za
man saadet ve bahtiyarlığınız 

için çalışacak benim gibi bir ih _ 
tiyara itimat etmenizi de ayn. 
ca rica edeceğim. 

Rolan ihtiyara elini uzata • 
rak elini sıktı. İhtiyar: 

- Bahsettiğim gizli yeri gör 
mek ister misiniz? diye sordu. 

- Göre!:m Filip. 
Beraberce dışarıya, bahçeye 

çıktılar. Büyük sitlr ağacına 

<loğru gidiyorlardı. Birçok de
falar bahsettiğimiz gibi cidden 
büyük ve muhtelif kö!:Jerin b:r 
araya gelmesile vücut b:.ılmuş 

bir tek kütle manzarasını alan 
bu büyük ağa~n gövde~nde 

diğer dalların ve köklerin ka -
padığı bir odaya müşabih bir 
boşluk vardı. 

İhtiyar Filip buraya gircbil -
mek için birçok dallan kal:lır • 
mak ve bir hayli dal kırmak 

mecburiyetinde kalmıştı. Boş • 
luğa vardıkları zamanda Filip : 

- İşte monsenyör Rolan, c!e. 
di. bahsettiğim gizli yer bura -
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HABER - Akpm po9f&ll 

SE KERi tesiri kat'i, a~ı kolay en iyi nüahil şekeridir. BilUınum ec· 
zanelerde bulunur. 

~D:ilRFAN KAYRA il 
°rnrb CEN MOTEHASSISI 

~~·~:·~! ~:~:;; (BUGÜN· KUMBARANIZA ·ATAGAGINIZ · 5· KURU~] 
~;:: 0

• 8 • 10, Öğleden son- _ 
~11 7 ye kadar. 

HER Botun 
bakımdan karileri 

~r G,öz Hekimi 
~·~U~ rü ~~rtan 
~o. S 

0~u Nuruosmaniyc cad 
t!. el. 22566 (Dr. Osman 

ırı.. 9Ctttf tt• 
~ e ın aparttmaru. 

~. --=-İİİiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiil~ 
ıt KEMAL OZSAN · ' 

ıı.,)olları, deri ve frengi 

l;ıııcı~arı mütehaasm 
lıo 

3 
aıı. !stiklal caddesi . so 

Bursa pazan ilstll. 
"l'elefon 41235 .... 
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~ R. • OPERA TOR 

'
8
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~pat.No.5 
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$:: 'l'el: 22398 
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YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMElİDİR .. 
T. C. 

ZiRAAT BANKASJ 

harikulade zevkle 
. 

bir hafta zeRgm 
bir meşgul 

Mecmuadır ede bilecektir. 

MECMUASI 
YENiGüN 

9 

VENiGüN 
9 

YENiGüN 

YENiGüN 
9 

YENiGüN 
9 

Türklyenin en tanınmış imıalarını bir araya top· 
Jam~a muvaffak olmuştur. 

Mecmuacılık Aleminin hakikaten şaheseri dencbi· 
lecek bir kı)ıneltedlr • 

lki miihim eseri birden neşre başhyacaktır. Bun· 
!ardan biri hemen ekseri tarafları sizli kalmı, 
bir generalin tarihe geçecek haldkl n son ma· 
ceraları, difteri de hakiki hayatımııdan alınmıı 
milli bir romandır. 

Her hafta cumartesi günleri 3 renkli kapak içinde 
bir tablo ve 36 sayfa olarak çıkacaktır. 

Kadınlık, Spor. Sinema, l\llıah, Roman, HikAye, 
Röportaj Yurt ve Dünya havadisleri, dlencell 
mevıular. bilmeceler vesaireye çok ehemmiyet 
verecek ve karilerini tatmin için elinden gelen 
fedakarlıktan ('ekinmlyecektir. 

Bütün bu fedakArhklara mukabil fiab 15 kuruıtur. 

1 1 Mart tarihinde doğacak olan 

"YENİGÜN,, Mecmuası ~'" blnlerco olis-

~ 
Bayanlar! 

Hepimizin dört gözle beklediği kıymetli 
bir salon mecmuası olacaktır. 

............................................. , 

t~t) 
~<-LE - GRiP -
4ş - D i Ş 
V BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

Eczanelerden 1 • 12 lil• 
ambalajlarını israrla 
arayınız ve taklidlerin-

dcn sakınınız 

müsabakamız Göz • • 
ıçın 

Foto ğ r afi afi n ı z ı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

Gazetemiz, Güzel Göz MUsabakasma i~tirak edecek kadın 
okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiı ve Be • 
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecek 
okuyucalmmızın göz resimlerini bizim hesabımız!'- çekecek 
bir nüshasını bize, bir nü.'lbaıını d:ı okuyucumuza verecektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 

fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini g8ıtermek eure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz· 
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan dotruya oraya mil· 
racaat edebilirler. 

İNHİSARLAR UMUM 
MODÜRLOGONDEN 

Malın cinsi 

İnce ve kalm çivili 
kayış 

Miktarı Muhammen bedel % 
Metre 
2400 Lira 

Sif 4320 

-
7,5 muvakkat 

Teminatı 

Lir& 
324 

I - Şartname ve nUmuneleri mucibince yukarıda yuılı ka .. 
y-'.Şlar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedellle teminatı 
akçası hizalarında gösterilmiştir. 

il - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi gtin\l 
saat 14 de Kabataota Levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko"' 
misyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameleri parasız olarak her gün söztl; . geçen fUbe.ı 
den alınabileceği gibi nümuneler de görillebilir. 

IV - isteklilerin eksiltme gUnU muayyen saatte teminat pa. 
ralarile birlikte mezk\ır komisyona. gelmeleri ilA.n olunur. (8l52). 

TOrklye Cumhuriyet MPrkt-z B•nkası 18 ı 2 1 1939 vaziyeti 
A K T ı F Lira p A s ı F 

Ka.(a: 
Allın sarı klogram17 16!1993 
llanknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahlldtl•l lluhabfrlu: 
Türk lirası • • • • • • 

Ilarlctekl lluhablrler: 
Altın : saft kllgram 9 OM 81' 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Dl~er dövlzler •e bortlu 
klirlng bnklyelerl • • • 

lla:lnı lahufllul: 
Deruhte edilen evrakı nık. 
diye karşılıllı • • • • • 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafındoıı 
vaki tedlyat • • • • • • 

Sened<.t cD:danı: 
Hazine bonoları • • • • 
Ticari senetler • • • • 
fülıam ve tahııildt 'cil:danı: 
f,eruhle edilen evrakı nak 

Al ~'.yenin karşılı~ı esham ve 
tahviHit illbarl kıymetle 

B · Serbest esham ve tahvilAt: 
Auanslar: 

Hazineye kısa vadell avans 
Altın ve döviz üıerlne • • 
Tahvi!At üzerine • • 

2-i.130.002,0:i 
15.570.730,-
1.360.408,38 

470.879.2!') 

12. 786.038,33 

4.5.810,14 

11.37lS.084,80 

ızss. 748.r>os,-

16.397.816,-

83.l'i150.408,8fl 

40.881 .608,30 
7.022.042.16 

2.'S5.000,-
200.303,20 

7.897.877,73 -His~edarlar • • • • • • ,, 
MuhteJJf • • • • • • • 

'Yekdn 

Sermaye • • • 
/hl/yat akcesl: 

.Adl n fcvkuUlde • 
41 .068.0,7,3!.I llususl • • • • 

• • • 

• • • 
• • • 

470.370,2l: 
Tedauüldekl BanTmollar: 

Deruhte edilen evrakı'naktiye 
Kanunun 6.8 inci m:ıdde-
ferine tevfikan hazine Jara. 
rından vaki tediyat . . . 

24.156.013,8:: 
Deruhte edilen evrakı nak-
diye bnklyesl . . . . . 

Kıırşılını ıamomen altın olarak 
ilhelen tedavüle vazedilen 

142.351.2,t 7,-

83.550.408,86 

48.804.550,55 

8.S:S0.380,05 
4.ısoo.ooo.-ı 

11 .887 .878,~4! 

364.607.soıs,11 

Reeskont mukabili ilheten 
ted:ı. vazed. • . . . . • 
Tiirk lirası llevduatı 
Döulı Taahhüdatı: 

Allına tahvili kabil dll•lzler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring hnlciyelerl • • . . 

Muhtelif • • • • • . 

1 Temmuz 1!>38 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın üzerine ınns ,_ 1 --- - .. 

2.712.23.f,1 ı 
6.000.000,-

US8.748.:S6S,-

10.307.316,-

142.S:St.2'17,-

ıo.000.0001-

35.000.000,-

3.748,83 

23.392. 709,21 

Lira 
us.000.000,-

8.712.23-1,11 

ı 06.:JlS 1 ..247,-
22.880.620.23 

23.800.468,6' 

08.2:57.737.81 

OM.607 .80~.'11 
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~OlANT . ~ 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk hakim· 
Iiğinden: 

~LJY 

' T. L. 
Bildiren fiat lar lstanbulda teslim 
içindir. Taşra için bu fiata ufak 
bir fark i lave edilir • 

T aksitli satış yalnız MerKez, şu-· 
be ve acentalarınıız tarafından ya
pılır. Şube veya acentamız bulun-

10 Lır• Peşı n madığı yerlerde satış hususi iskcn-
Bakiye: IS ay lı k tak sıtıe t o ill\ Y.aln ız P.eşin YJ!P.llır ... 

'nın yeni otomatik buluşlu ahizeleri her müşkülü bir. c;ırpıda halletti. 

Muhtelif eşhasın Osmanlı bankası lstan· 
bul Yenicami şube inde: vaktile kiralamış 
oldukları kasaları on on iki scnedenberi 
a:;mağa gelmedikleri ve ~endileri buluna· 
madığmdan ka a kiraları tahsil edilemedi· 
ğı gibi kasalar kapalı kalmasından ve ban· 
ka zarar görmekte ve içlerinde eşyaları o· 
lup olmadığının belli olmadığından banka· 
yı zarar,fan kurtarmak için kasaları mah· 
keme tarafından açılması banka vekili ta· 
rafından istenmi5tir. 

RCA'n ı n piyasaya yeni çıkard ığı ahizeler radyoculuğun şaşılacak icatlarından biridir. ~ • 
Bir ha\'adisi aakilasında arayan, bir progrtıımı zamanında kollayan radyo amatörünün istediği istasyonu bulmak içın 
ne kadar titizlend iği malumdur. 

Ynkandaki beyan tarzında banka muta· 
zamr olduğu gibi içince kıymetli evrak 
\'ar3a müruru zamana uğnyarak sahibinin 
dahi mutazarrır o!mac::ı melhuz bulundu· 
~'Undan bir heyet huzurile açılıp lfızı.mge
len tedbirin yapılmasına karar verilmiş ve 
kanunu medeninin 376 mcı maddesinin bi
rinci bendi mucibince bir k~yyun ta} in e
dilerek aşağıda No. lan yazılı kasalar' he
yet huzurilc açılmı~tır. Bunların ekserisi 
boş bulunmuş ancak birkaç kac::ada zuhur 
eden eşya bankaca hazırlanan bir kasada 
hıfzedilmiştir. Bu ka~alarla alakalı olan· 
lann bir ay zarfında mahkemeye müraca· 
a t etmeleri ilan olunur. 

Şimdiye kadar bir düğmeye basmakia·arıu edilen istasyonu bula6ilen makinefer için 250 l irayı gözde·n c;ı karmak la
zımd ı . 
Bugün RCA'nın her ~eseye elverişli ve beş otomatik düğme l i yeni ahizeleri piyasaya c; ı ktı. Bu makineler fiatı ve rnü~ 
kemmeliyeti itiba rile merak l ı ları hakikaten şaşırtıyor. 
95 modeli beş lambalı uzun ve orta dalqalarda otomatik bulu şlu yeni RCA'lar kaç liravadır. biliyor musunuz7 

296 276 327 78.) 410 
337 407 456 481 430 
406 431 787 676 su 
372 386 755 497 67G 
428 131 686 172 ' 
366 258 628 119 
751 360 58 836 901 
785 

Devlet . Demiryol,l.ar( :VŞ ~~.~iman lan ·. 
işletme Urnüm · idaresi·· ııtnrarf .. 

Muhammen bedeli 2511 lira olan 23 kaleın muhtelif cins labora
tu\·ar malzemesi 20.3.1939 pazartesi günü saat (10.30) on bu~ta Hay 
dar:Jaşada gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girişmek istiyenlerin kanunun tayin e
0

tliği Yesaik \'C 188 lira 
33 kuruşluk muvakkat teminatleri le birlikte ckc::iltmc günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki satınalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1201) 
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Türk Hava Kumruu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BUyDk lkramlyP. 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
müJ<ifat vardır... -. 

VER E SiYE: 
7 O • - LırayG 

Yeni senenin " ucuz fiatlı " yeğane otomatik makinaı arını diniemek ve tevi a" 
ladeliğini anlamak üzere hemen koşunuz. ' 
Sonra geç kalırs ın ız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kapııılıyor; 

BDU~Ln 
BiRADERLEA 

- • 1 ft 
İ ST#lNBUL· AN K A R A.;J. t ff7 
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i .... ve şüphesiz heosinden tesirli teneke kutular a 

ıi- · iri ve ter~ 
. Grl l.ıl, nezlcy\, r.oma.U:ı::nayr, diş ,.e baş ağnlarmı hemen g~lren yegane ka~lerdlr. !\l adeni kutularda olduğundan teı 

sabittir. İsmine \ 'C markasrna IUtfen dJkkat. Her eczanede teklllckutusu 7,:S kuruştur. 
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Dr. Necae ıtm Atasagun 
Sııb:ılılnrı 8.:10 n kndnr; nkşnın

::ırı 17 den :mnr:ı l.iılcli To~yarc 

.\p. Daire 2: No. 17 .ele hostalarını 
k:ıhul eder. (1'elefon: 239j:l) 

RESl!ı.ILl HAFTA YA abone 

olunuz. 
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