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lta 1 ı"Pıı ıı y;.j~' ı.h ~~ ;fü'f~~ı ası 
Şeh~n askerleri bir 

t.,~1 • 1.r daha aldılar 
la~&::•· ispanyadaki lfalyan 

ku'iVetleri kumandanını 
~ollıa ~ le~· tt· d. 

l~Y•da' ha (.t A..) f 11 e 1 r 1 
~~lllı tay;belnıe:ıt;; ~llaoUni, !s. çekerek kendisini İtalyan hava kuv

teııetaı bate?ciJetin~ an gönüllü vetleri tilmgeneralliğine terli et -

~urjY;m~ b~;~: ;~7~~~~1·11; 
~· . Ordusuna mı geçiyor ? 
ılıstirı Alman Ajansına göre 

bir k Ve Amman ile Suriyenin 
ıslll f k b .' e bir devlet halinde 

1 r1eştir,i1 ece k. 
(Yazısı 5 incide) ~4BER·· 6'' ın 

s~~e.ı gözler müsabak8sı 
ilin en b·· .. k .. 

UYU eglenceli ve mükafatlı 
llliiıabakaııdır -- ...... ...... 

~ıı~ 
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Mebus seçimi • • 
ıçın hazırlıklar 

Meb us namzetliği 
için binden r ·azla 

müracaat yapıldı 
Veni Mecliste 130 
kadar yeni mebus 
bulµnacağı tahmin 

ediliyor 
Arikara, 5 - Yeni mebus seçimi 

i~iı. bütün memlekette hazırlanmak 
t:ı o1an intihap cetvellerinin tan • 1 
?İmi işi sona ermiş bulunmakta- 1 
dır. f, 

S.".ylendiğine göre, bütün Türki
yede mebus olmak üzere namzet· 
liklerinin konulması için müracaat 

edenlerin sayısı bini bulmuştur. 

Yeni Büyük Millet Meclisinin ne 
(Devamı 3 üncüde) 

,. 

PaHf Genel Sekreteri Dr. 
Flkrl Tüzer 

Yugoslavyada siyasi buhran 

Hırvat meselesi Stoyadinoviç 
kabinesini istifaya mecbur etti 

Yeni kabine de 
muhalifler de 

yer alacaklar mı? 
ıielgrad, 5 - Stoyadinoviç kabi

nesi istifa etmek zaruretini duymuş 
ve çekllmlştir. Nazırlardan dördü 
evvelki gUn çekilmişler, bu vaziyet
to dün de kabine tamamiylo istifa. 
etmiştir. İlk istifa eden nazırlar 

Macarisfanda 
örfi idare ilan 

edildi 

""'"""'"""-""''V'J'vv-.""'-""'"JV'"'-".r ,,, S toyadinoviç kabin esinde nı Uslüman 

Sebep havralara bomba 
ile taarruzdur 

Budapeşte, 4: (A. A.) - Dün Bu
dapcşte havrasın:ı karşı yapılan su. 
ikast neticesinde hükümet bütün 
Macaristanda örft idare ilan etmiş-
tir. 

Gerek bu gibi tecavüzler, gerek 
askerlere ve zabıtaya itaatsizlik 
mücrimleri divanıharblerce muhake 
me olunacaklardır. 

Eski bqvekil kont Bethlenin ga
zetesi olan "Oraiusag" dört hafta 
müddetle ve nasyonalist mebus 
Hubayın gazetesi olan ".Magyar -
sag" sekiz hafta müddetle hükü -
met tarafından kapatılm13tır. 

lngilterede yeni 
• 

seçım 

Onumuzdeki sonbaharda 
yapllacak 

Londra, 5 (A.A.) - Sunday 
Chronicle gazetesine nazaran Çem 
berlayn, umumi intihabatın icrası 

tarihini önümüzdeki birinci teşrin 
olarak tesbit etmiştir. 

(De\"&IDI 5 incide) 

Büyük romancı 

Suat 
Derviş 

En gazel romanmı 
HABER için hazırladı 

lsfanbulun 
Bir Gecesi 

ismini taşıyan bu fevkalide 
eıerin ,tefrika11na yakında 

baılıyacağız. 

* • * 

Necip Fazıl 
Kısa kürek 

"HABER,, de 
Necip Fazıl Kuakürek HA
BER ailesine kablmııtır. 

Değerli san'atkinn dünya 
ve cemiyet görüılerini ve 
sünlük hadiselerden süze
ceği mana ve kıymet hü. 
lı:ümlerini aıksık gazetemiz
de göreceksiniz. Necip Fa. 
zılın yazılannı neıre bir bç 
iri.İn içinde baılıyonız. 

lngilterede esrarengiz 

lann, Bosnalıların vo Slovenlerin 
mümessili bulunuyorlardı. 

İstifa eden nazırlar bir beyanna. 
me ne§rederek, istifalarına sebeb o-
1'1lu1t E:'TVllt mcselesı. hakkmd& b

_... (Devamı 3 ilrtciltk) 

. . 
fsttfa eden Mitin Sto;ra«Jhun~ 

Bir gaz gemisinde 
eşya bulundu 

kaçak 

Tayfalar, yakalandıklarını anlayın· 
ca llir kısım eşyayı denize athlar 
Sokoni Vakum gaz şirketinin Vaka'mn hikayesi şudur: 

tstanbula petrcl getiren bir gemi- Sokoni Vakum kumpanyasının 
sinde kaçak eıya bulunduğu ve Eosen - Hong - Kong ismindeki 
bunların gece gizlice 'karaya çı-. vapuru b.ayramın ikinc.i günü IL 
kartıldığı gümrük muhafaza teş. mana gelmiş ve kumpanyanı:.n Sel 
kilatı tarafından haber ahnmıı ve viburnundaki depo iskelesine ya
memurlar icap eden tertibatı ha· naşınıştır • 
zırladıktan sonra gemiye bir bas· Muhafaza teşkilatı, evvelce 'de 
kın yapmıılardır • bir kaç kereler mensuplannm ~-

Muhafau memurlan vapura çakçılık yaparken yaxalandıklan 
girdikleri esnada tayfaların bir bu gemilerden şüphelenmektedir. 
çok sandıklan 'denize attıkları gö- Vapurda mühim miktarda iç'ki ve 
rülmüştür. Bir yandan gemideki kıymetli eşya bulunduğu yolunda 

araştırmalara devam edilmekte ve 
diğer taraftan da isticvaplar ya. 
pılma'ktadir. Kaçak eşyanın bü
yük bir kıymeti olduğu anlaşılmak 
tadır • 

suikastler 

(Denmı 5 ine.ide) 
----~--...,.......,._ ____ :...,_ __ __ 

Deniz Bankta 
m üfeflişleri n 

tetkikleri 

Yangın bombalarile 
Banka memurlarının 

sicilleri tetkik olunuyor 
Maliye ve iktısat mU!ett.i§leri 

dün de Denizbanktaki tetkik ve tef .. 

suikastler b 1 d ti.§lcrine dc\'am etmf§lerdir. 

aş a 1 İlk iş olarak ele alınan 11 vapu.. 
run sipari§ilc Satie binasmm satma~ 

Liverpulda hapishaneye de bir bomba atıldı, L d d 
lmmast işi etrafındaki tahkikat son on ra a safhaya gelmiş bulunmaktadu. 

Söylendiğine göre, iktisat Yekili-

dört yerde yangın çıkarlldı nin verdiği emir üzerine Denizbank-
--b•ka: it 

liABE Uponu 
~O· R 

Londra, :5 - :.Metropoliten istas- zündcn vukun gelmiş olduğu zan - duvarda delile açmamıstır. Derhal ta çalışan memurlann şicilleri, me-
Müaabakamıza İş- yonlann4 patııyan bombalar dola. ncdilmektedir. gönderilen kuvvetli bir polis müf- muriyet mUddetıeri ve maas mlktaıı. 
tirak ediniz ve ku- yısiyle lngiltcrede fevkalade tcd- Ateı süratle söndUrülmüştür. Ha- rczesi, şehrin hapishane etrafında. lan ayn cetveller halinde tcsbit e. 
ponlarımızı topla _ ~ birler alınmıştır. Polis ehemmiyet- sarat, ehemmiyetsizdir. ki mahallelerini ku~atmı§tır. lrlan _ dilmlştir. Velcllet bunları tetldk e~ 

le tahkikat yapmaktadır. Diln akşam aaat 23 te Liverpool- dalılarm sakin bulunduklan ınahal- tikten sonra, lüzum görilrM U.... 
maya batlayınız Dün gece Coventry mağaıalarm- da Valton hapiabanesinin duvarma lelerde 1 bt.ekla J'a~. 1faa • da -. teMlht yapacal:, 1ıılr bma 

~,,..,..."VV...,...,.Y'Y'~,..,...~...,..,.~,..,...-vv 
1 

da 4 )-angm <1ıkınıJtrr. Bu yanımla- atılıp patlryan bir bomba duvarm ıı-ı (De\-um 5 .blcfde) maqları azaltacak \"e bundan son• 
nıı, yangın çıkaran bombalar yt1. valarınm bir mmıru koparmJ§Ba d& '{DecanH 5 inride)ı ra yeni bllt~eYi ta.!ldik edecektir. 

l1.ı.~9fı0 .. 23 
- lt.3.939 



Maarif Şôrasına 
hazırlık hitşladı 

Vekil Hasan Ali Yücelin, Maarif işleri
miz etrafında gazetecilerle hasbihali ... 

btanbulda muhtelif meseleler sata ehemmiyet vermektedir.Sanat 
tahsilinde gaye, bütün tahsil ka· 
.demelerine müvazi bir mesleki ve 
teknik tedrisat kurmaktadır. 

üzerinde tetkiklerde bulunmakta 
olan Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, dün İltanbul Maarif Müdürü 
ile birlikte Parti Merkez binasında 
gazetecileri kabul etnıİf ve kendi- ~nla~m, yübek teknik oku-

l · ı h bibald bul t lu dedıklerı yüksek san'at mek 
erıy e as e unmuı ur • 

1 
. • 

Vekil bu konuıma esnasında . tep erınden başlıyarak köylerde 

if · t · · d ıla k ' açılan ve küçük san'at erbabı hamaar s.ıs emumz e yap ca ye. 

*Yeni mebus intihabı lıuırbpna ,elırlmbde devam edllmeldedlr. 
Kazalardaki daktilolar lntlhab bak1u na malik olan ve olmıyanlara alt 
nüfus cetvellerini bazırlamaldadal ar. Resimde Beyoifa mmtakasmda 
eetvellerlD tuızlm iti görllfWmekte dlr. nilikler hakkında izahat vern'Jiıtir. zırlayan müesseselerin de kUruL 

B dan anlıy ki b .. . . ması zaruri görülmektedir Bütün ----------------------------------------------un oruz uıun ıçın ve- k · 
mınta aların ek "k · · kileti en fazla işgal eden mesele onomı vazıyeti. 

•• •• r._.ı ki t lana--'- lan ne uygun ve esaslı bir program onum~e yaz op ........ o 
maarif ıurasıdır. Şiira için bir neı- hazırlanmaktadır. Bunun için bu-
. t · • h 1 ____ , ... adır A lunduklan yerlerde umumi kül 

rıya serısı azır dll&UCA~ • - • -

tatürk ve İsmet İnönünUn müca- tür veren orta mekteplerde, ayni 
dele yıllarındanberi muhtelif ve. zamanda meslek ve teknik kurs
silelerle maarifimiz hakkında söy- ları açmak imkinları araştınlıyor. Et narhı 

değişecek mi? 
Mudanyada 
mütareke 
abidesi 

Terkos şebeke- Taksim . me 
ıslahı genişletil' ledikleri tözler toplanarak bir ki. 

tap halinde neıredilecektir. Diğer meseleler 
Bundan batka muhtelif zaman

larda memleketimize ıelere'k ma
arif meseleleri hakkında raporlar 
vermif olan Osner Bayz ve Jon 
Devey cıl>i kıymetli '1imlerin ra. 
porlan da tamamlanarak, kitap 

Lisan bilen Gç ili tedrisat mil.. 
fettiıi, İstanbul Maarif mlidürlUğO 
emrine verilmi§tir. Bunlar ecnebi 
mekteplerin teiiriaat ve teıkilitım 
tetkik edeceklerdir. 

Komisyon yar1n bu işi 
görüşecek 

ıekline sokulacaktır. Liselerin son aıruf imtihan ıe· 
Vaktiyle lktıaat VeWeti tara- killerinin deği§eceği, ilk tedrisat 

Narh komisyonu yann toplana. 
rak et fiatlarmı tetkik edecek ve u
mum! kanaate ıore, fiatlan deiif
tirecektir. 

Vali ve belediye relal Utfi Kır
dar, latanbulun et lhtlyacmı tama. 
mlyle kartılamak 1çbı bundan eneı 
devlet maat lfletmelerl kurumu re. 
ial Şefik Pakay De bir aıörilfme JaP

fmdan davet edilen Ameriı.h pro-
fesörlerin bilvesile tetkik ederek 
maarifimb hakkında verdikleri 
rapoda ilk tedrisatımız haklruıda 
gene bir Amerikalı kaduı profesö· 
riln yazdığı rapor , Univenitenin 
muhtelif fakülteleri.İle sorulan ıu
allere gelen cevaplar, kitaplar ve 
programlar hakkında muhtelif ve. 
Jdletleriıı mütaleaları ve dünya 
maarifine ait yuıh eıerlerin ter
cümnl. bu netriyat cerisi cUmle
ıindendlr. Bu suretle ıOranm da
ha ziyade millbet ifler Uzerinde 

muallimlerinin mü.vazenti umumi
ye bütçesine devri gibi meseleler 
etrafında verilmit hiç bir yeni ka. 
rar yoktur. 

' mqtı. BugUnlerde ıehrlmlse ple -
Hasan Ali Yücel, dün gazeteci- cek olan Şefik Pakay, bu meaelenln 

terle görüıtülcten ıonra yüksek halll için belediye ile tekrar temu
muallim mektebi için yeni yapıL lara bqlryacaktır. 
makta olan mebaniyi gezmiş, gü· Evvelce mutabık kalman esaslara 
zel aan'atlar akademisinde profe- göre, ziraat işletmeleri kurumu, ica
sörler.den teıkil edilecek bir hey. bmda lstanbulun bUtlln et ihtiyacı. 
.etin talimatname hazırlamasıni iı nı kargıhyabllecek gekllde tertibat 
temiıtir. alacak ve ona gl5re kesim yapacak

uğrqmaaı temin edilmit buluna- "ekil bu akpmki trenle Anka-
caktır. raya dönecektir. 

tır. 

Kasablarm kendi noktalnazarla
rmı mllc!afaa lgbı Aııbra,. -ndelf.
mlş olduklan heyet de avc1e't etmış
tir. Heyetin bu glSrilomelerde ne 11.~ 
tice aldığı hentlz maltim deflldir. 

Yabancı dil meselesi 

Orta mekteplerimizde baJlıyan 
yabancı dil tedrlaatmm cloğurdu. 
ğu sıkıntıyı, vekllet, tedrisatın ay
n usuller ve muhtelif kitaplar Ü

zerinde yapılmasında bulmaktadtt. 
Bir müddet evvel Foslt isminde 
Amerikalı bir pro~eaör tarafından 
İngilizce muallimleri için açılan 
kurstan ve profesör.Un tecrübele
rinden istifade edilecektir. Fran-
11Zca tedrisat için de Fransız pro. 
feıörleriyle lise muallimlerimizden 

mürekkep bir heyet kurulmuftur. 
Heyet, orta mektep için bir kitap 
hazırlamak Uzere çalıpnağa baı

lamıitır. 
Almanca tedrisat için ayni ıe· 

kilde bir heyeti toplanarak proı
ramları buırJaımıtır. 

Mektep kitaplan 

Vekilet mektep kitaplarını mu 
ayyen kimselere değil, müsabaka 
ile bir çok meslektqlara yazdır
mak sistemini takip etmektedir. 
Bu ıeklin hem meslek iç ve dıpn. 
da iyi yazıcı yetiıtireceği hem 
de çocuklara en iyi kitabı temin e
deceli diltUnUlme'ktedir. Bu sene 
ilkmektepleriıı okuma, tarih ve 
yurd 'bilgili kitaptan isin bir mil
ubaka açılmıftır. 

ilmi ve pedagojik noktalardan 
esasları huırtarumı olan gramer 
kitabı için de bir mUaabaka açıla· 

caktır. 

TDrk musikisi tetkikleri 
btanbul konservatuvarında, 

mütehassıs bir heyet tarafından 

yapılmakta olan Türk musikisi 
tetkikatı çok gilzel bir devreye 
gelmiştir. 

Tilrk musikiıinin ilk doğuıun· 
dan baılıyarak bugüne kacJar ilerle 
yif •e teklmülUnil tak~ eden bu 
heyet, bunun Sçin her vasıtadan 
istifade etmektedir • 

Heyet §imdiye kadar vardığı 

neticeleri, teabit olunan eserleri 
iki kitap halinde neıretti. ikinci 
kitabın neırindenberi yapılmıı <>
lan tetkikler neticesinde elde edi
len bir ç.ok eserler ve timdiye kL 

dar mal(lm olınıyan huaullar bu

lundufundan üçüncü bir kitabın 
netri takarrür etmiıtir. Eaallan 
hazırlanan bu kitap belediye tara
fından yakında tabettirilecektir. 

Türk musikisi tetkik heyeti ye
di senedenberi bu mevzu Uzerinde 
çalışmaktadır. Fakat dünya me
deniyetiyle yafıt olan bu itin teL 

'kikinin daha uzun seneler devam 
edeceği de ıüphesiz görUlmekte
dir. Bu arada Orta Aayadan bat· 
layarak Türk kollanrun bulundu
ğu memleketlerde tetkikat yapıl

ması da vardır ki zamanı gelince 
bu tetkikler de yapllac:aktır. 

Bayramda 
dahili turizm 

Bir haftalık tatil buyuk 
hareket doğurdu 

Kurban bayramından evvel, ay
lık ve ücretlerin tamamen veril
mit .elması ve bayram ertesinin 
• güzel bir tesadüfle - cumartesi 

ve pazar günlerine isabet etmesin· 
den dolayı bayram tatilinin b!r 
haftaya çıkımı bulunması memle· 
ket dahilinde timdiye kadar ıCSrül
memiı bir turistik hareket doğur. 
muıtur. Çünkü timdiye kadar hiç 
bir .zaman memleketimizde de
vamlı ıekilde bir hafta tatil yapıl
ması vaki olmaımıtır. Bundan 
sonra da böyle bir teudüfUn vu
ku uzun senelere vabeste cldutun
dan bu fınattan istifade edilerek 
yµrdun her tarafuıda biribirini u
zun zamanlardır görmeyenler ae· 
yahate çıkmqlardır. 

Bu yüzden bilhuıuı btanbu~:ı 
bUyUk bir akın vaki olmu.tur. 
Rir taraftan yurdun her yamna n 
ran demiryollann mesafeleri kL. 
saltmasr, Marmara bölgesindeki 
sür'atli vapurların ıeyahat müd
detıni haddi asgariye indirmesi de 
bu fttticede mühim bir Amil ol-
n.mştur • 

Akademide projelerin 
tetkikine başlandı 

• • 
sının 

Şehre verilen su 50 bin 
tona çıkarıhyor 

Belediye Terkoa lirketlni Ati • 
naldıktan sonra, tealaatta yenlllkler 
yapJDJf ve bir günde phre verilen 

Güzel San'atlar Akademisi, su miktarını 2!S bJn tondan 35 bin to 
Mudanya.da mütarekenin imzalan· na çJkarmıttI. 
dığı Mütareke evinin önünde di. · Ancak abonelerin günden ıUne 
kilecek ibideye ait pr.cjelerini tct- artması ve su ihtiyacmm fazlalq
kik etmektedir. Bu ibidede Türk mış bulunması yUzUndeıı bu miktar 
zaferini büyük devletlere kartı res da ki.fi gelmemeğe bqlaml§ ve su. 
men ilk defa 'kabul ettiren büyük larm saat 9 dan 5 e kadar ltesilme
bidise ve büyük Milli Şef İsmet si zarureti h!sıl olmuştu. 
bıönünUn bu hadisedeki varlığı Sular idaresi bu vaziyetin önllne 
canlandınlacaktır. geçmek üzere lngiltereye bir ma • 

Belgrad ve Kahire radyo
larıındı Türkçe neşriyat 

kine siparişi vermiş, makinenlıı ba
zı aksamı geldiği ve montajı ya -
pddığı halde diğer lmmılan tıerlng 
vaziyeti yllZUnden gUmrUkte kal • 

Ankara radyosunun faaliyete IDJ§tır. 

geçmesinden sonra dUnya radyo ldata timdi bu makine parçalarmı 
aleminde Türkiyeye karıı alaka çıkarbnak için uğrqmaktadır. Bir 
daha fazla artm1f ve Ankara rad- 1ı:Ydali fazlil bir ~aii' gulnı1lkte 
yosunun kuvvetli neşriyatı dost bekllyen bu parçala'? yenne konunca 
meıh1ektt1efde akisler uyanclirftiL şehre verlle?l gftblftk llU ıfttktan B8 
ğa baglamııtır. Bu meyan.da, bazı bin tona çıkacak ve gUnlln yirmi 
radyo istasyonları sıkaık Türkçe dört saatinde musluklar llUSUZ kal
neşriyat yapmağa başlamıtlardır. mryncaktır. -------------------B ilha Ha bayram münaıeebtile 
dost Yugoalavyanın Belgard rad
yo istasyonu, kuvvetli bir proğraftl 
1a ve Yugoelavya 'l'ürkleri tara· 
fından teıkil olunan aaz heyetinin 
iıtirakiyle, bayramın üçUncü ıü. 
nii akıamı Türkçe neıriyat ve ala
tur'ka muaiki proiraım tad:>ik et" 
mit, Kahire radyo istasyonu da 
bayramın dördüncü günü alqamı 

Türkiyeden getirttiği T:lrk mu. 
ıiki sanatkirlannın en son eserle
rini ihtiva eden pliklarını çalmıı· 
tır. 

Memleketler araımda doıtluk 
ve kardeılik bağlannı takviye e
den bu neıriyat memleketimizde 
büyük bir memnuniyetle karşılan
DUf ve allb ile dinlenr.ıittir. 

ne döndürmek iktıza ettiğinden 
:Cevlet Demiryolları n DeııUbank 
fevkallde tedbirler almıtlardır. 

Dün aqam Ankaraya fula 
katar tahrik edilmiştir. Gerek 

Ankara, gerekse diğer hatlara kal. 
kan trenler fevkalide bir tekilde 

kala·babk bulunuyorlardı. Fakat 
a11l izdihtp>m bugün olacağı anla

plmaktadır. Devlet Demiryolları 
idareli biç bir yolcunun kalmama-

lı ~in bUgiln 1hun oldutu kad.n 
katar tahrik edecektir. 

Memur ve 
talebeler 

lstanbulsporlular Ankara
ya heyet gönderiyorlar 
latanbulspor klilbll hem memur, 

hem de Unlversitede talebe olan Uç 
oyuncusunu Süleymanlyeye kargı 
oynatmrı ve bu yllzden de llk heye
ti tarafından hUkmen mağlftb sayı
larak vaziyet genel dlrektörlUie ,. 
zılmııtr. 

Temaslar yapmak tızere Ankara
ya giden Muhtar Uygur, bu husus.. 
ta da lbrmgelen izahatta bulun-
muotur. 

Memur olup da bili.hare tahsili
ne devam etmek istlyenler, yani 
memuriyetleri talebeliklerinden mu 
kaddem olaD tbılverslteWer JdUp -
terde oymyabileceklerdir. 

latanbulsporlular itlrazlarmr ge • 
nel direktörlük nezdinde mUdafaa 
etmek tlzere Ankaraya bir heyet 
gl5ndermeğe karar vermitlerdlr. 

Fatih Halkevinde 
konferans 

FaUlt halkevlDdea: 

Şimdi, tatil sonu münasebetiyle Denizbank ta, bu sabah saat 10 

1 - Evimizde 8 ıubat 939 çarvam 
ba gUnU muallim ve muharrir Re
p.d Ekrem Koçq. tarafından '"Tnr
klye seyahatnameleri,, mevmunda 
bJr konferana verilecektir. ' lablahlar 

VeWet, yeni 'kitaplarda oku
nulmağa baflarulan ıstılWar hak. 
km.da muallimlerin fikirlerini sor
muqu. önilmllzdeld haftadan iti.. 
baren cevaplar Anaraya g8nderi· 
lecektir. Bunlar, tetkik edildikten 
ıonra, ileri ıilrlllen mütalealar na
zan itibara alınacak ve 'kolaylaı. 
tmcr, dilzeltici tedbirler ittihaz o

lunacaktır. 

Teknik tedrisat 
Vekllet, bilhana teknik tedri.. 

1 
yr:öun her tarafmdan bapa tc· f de Bandırmaya göriilen lüsum 11-

T On tO n · 8 mca bir1ere giden ve bi1ba1A t.tanbWa zerine bir Dlve poataaı 'kaıdrr-
n 1 n he d 1yes1 gelen bu yolculan ıür'atle yerleri- mııtır. 

2 - Bu konferansa herkes gele
bilir. 

• 

Meydandan 
denizi görDI• 

Takaimdeki cu.nıh 
nm tevali hakkında 
tarafmdan yap~ 
ler ııona ermek tıse~ 

İltanbulun imar ~_.ı 
yan Prolt eısa1eD b11 
pllnr da hazırlamll 

Gotye de meydaDJD • 9 

ni§letilebileceğini te~ 
dir. 

Pllna göre Runı 
lunduğu mUsellesl •'
bakan drlı tamallleıı 
TUrk sinemasından l 
paşaya giden yolun 
tnnanlarm Osmanlı 
olan kısmı da ıstıınlAk 
tınlacaktır. Bu işler 

Annes!nin koY" 
ölen yavr' 
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Kökünden temizlik için fır ınların 
yıkılmasını mı bekliyelim 1 

Y İYJ<~CEK, içecek maddeleri üzerindeki belediyenin arasıp 
ra deprcnen, onrn blrılcnblre tn"ayan temizlik titizliği 

İstanbullularca malfım olmıyan bir keyfiyet dC'ğildlr. f 
1 sinden L sine kadar pis olan tstanbulun bu menfi §Öhretl

nl yeni nll I,ütfi Kırdar da, belediye makamına geldiği günlerde 
re men tm·.!k ctıni~ bulunuyordu. btaobul hakikaten pl:ıtir: 

Yollan pistir, her ~~li pistir. 
J>i ilklerini derecelere a),rmak lcab edel'S(', şüphe yok ki 

basta - ldst kadar değilse de • yino fınnlar gettr. 
ı 1'"arhmm b~ kadar ehemmiyetle üzerinde dunılduğu ekmek 
İ maddesinin temllllği üzerinde durulmuyor. 

İnsanın insana benzemediği ~lbl, fırından fırma da fark ola. 
cıı.{,rı fabli olmakla beraber~ gerek lokantada, gerek e\·de, sofra 
b~ında önünüzde bulunan bir dilim ekmek içinden çıkan mide 
bulandıncı J"abancı cisimler, insana, bütün fınnlan ayni f~lle
den saydırabiliyor ,·e: "Fırınlar ploıtfr,, hükmüne nrdınyor. 

}'ırmlar üzerinde göıt1erllccek takıışyüd, buraların lktısa.t il

minin blrlııcl ihtiyaç diye !'aydığı maddeyi hazırlamasından dola
yı yerindedir. Bcledtyenin bu hu~u!>ta gö tcrcceği en küçük 
llunal, htanbul hall.:mm sıhhatini - Ye hatta her ne\ l mlkrobla 
ün l5et pcyila ctml~ olma ına rağmen - tehdld edebilir. 

nu atırları okuyacaklar ar.ısında, bunca memleket mesele. 
lerl dururken onlardan bahsetmeyip fırınların plslli,rfnden dem 

i \"uran bana belki de dudak bükecekler bulunacaktır. Böyleleri, l 
: bir yılncıyla bir muharririn konu-,nıa~md& ~ördüğüm ~atırlan 
: 

tekrar edersem, umanın ki beni mazur görcceklcnllr. 
Eminönü meydanındaki blnalann yıkllma-.,ı taahhüdünü ü1.e- 1 

rine alan bir mütealıhld, burada y,ktığı bir fmndan bahsederken 

1 
§Öyle diyor: 

"1nanmazsmn, bine yakın ölü fare çıktı.,, 

Şimdi, gellnlz de bana hak ,·ermcylnlz. Fınnlanla temb:ll- ı 
ğe knrn5ııbilmek için topyekun hep inin yıkılma.smı mı beklfye-
lim, yoksa istlml.ik edip yıkalım mı! R. 

·---···-.. ··-·· 

Tramvay ve Tünel 
şirketlerinin teslimi 

Bu iş av sonuna kadar tamamlanarak 
şirketler Nafıaya devrolunacak 

Nafıa. Vekaleti tarafın.dan ve
rilen bir emirle, nafıa başmüfettişi 
S~ruri, ;§irk~t ve mile.sııe.aeler .ko. 
miseri lhsan Yunus oğlu, Devlet 
Demiryolları muhasebe müfettişi 

Kemal Arıdurudan mürekkep bir 
heyet 3 §Ubat tarihinden itibaren 
Tramvay Şirketinin her türlü 
muamelatını kontrol altına almış 

bulunmaktadır. 

Ayni heyet, diğer faraftan tir
keti muvakkat idare namına da 
tesellüme başlamıştır. Tramvay 

ve Tünel Şirketleri devri teslim 
muameleleri için lazımgelen liste. 
leri hazırlamağa başlamışlardır • 

Heyet dün her ilci şirketin de 
kasa mevcudunu almış, banka.da~i 
paraların da tescllümünc başlamış. 
tır. Varidat ve sarfiyat hesapları 
da heyet tarafından tetkik edil· 
mektedir. 

Tramvay ve Tünel Şirketleri 

Kömür ça rpmasından 
zehirlenen karıkoca 

Elmadağı caddesi 12 numaralı a· 
partımanda oturanlar kapıcıyı mü
teaddit kereler çağırmışlar \'e ses 
alamayınca polise haber vermişler
dir. 

Polis kapıcı Mıgırdıç \'e kansı 
Kulyadinin oturdukları zemin kat 
odasının kapısını açınca her ikisini 
de baygın bir halde yatar bulmuş 
ve Sürp Agop hastanesine kaldır -
mıştır. 

Kan kocanın kömür çarpmasın -
dan zehirlendikleri anlaşılmıştır. 

lstanbul havası 

kem;Ji mes'uliyetlerile, senebaşın
danberi nafıa heyetinin kontrolü 
altında hükfime.t hesabına i§lemek 
tedir • 

Devri teslim işi şubat ayı ile 
birlikte sona ermiş bulunacak • 
tır • 

Kumar oynarken 
yakalananlar 

Dün gece yansma doğru, Samat· 
ya AliJaşa caddesindeki Ahmet Yıl 
mazın kahvesinde kumar oynan • 
dığı haber alınmış ve yapılan bas
kınd<.., Mehmet, Lütfi, Ekrem \ e 
Ziya Lminde dört kişi kumar oy -
narlarken suç üstünde yakalanmış· 
)ardır. 

-0---

Treni taşlıyan çocuk 
nün öğle üzeri Çatladıkapıdan 

geçc:-ı banliyö trenine bir taş atıl -
mış \'e kompartımanlardan birinin 
camı kırılmıştır. 

Polisin yaptığı tahkikat sonun -
da ta~ı atanın, Hisar ~kağında o· 
tur,1ıı balıkçı Kazımın 6 yaşında
ki oğlu Fikret Tanır olduğu anla -
~ılmıştır. 

-0---

Damda kalp sektesinden 
ölüm 

Dün saat 17 de Balattaki Yodi
na caddesinde Tabirin fırınının ki· 
remitlerini aktarmak için dama çı 

kan Hüseyin ismindeki bir rençbc
rin çalışırken kalbi durmuş ve dam 
üstünde ölmüştür. 

:z::::ı -- L -- = 1 :::t!3ll 

l!tf; u-r; ıtm:.J;'@1;ıa1W 
Gripin korkunç ihtil3tlariyle müsab 

hastalara yatak yok ! 
Sari nezle denilen gripe tutulmamak için 

çareyi Haseki hastahanesi mütehassısı 
en kolay 

bildiriyor 
Bu gUnlerin en mühlm hadisesi bir istirahate çekilmekle pek ha - Bunun için muhtelif ilaçlar, formül .. 

havalardaki ıttıradsızhğın meydana aittir, fakat küçük bir ihmalle önü ler vardır. Bir tanesini tercih ede
getirdiği nez.le, grip Ye bunların alınmaz mühlik ncµcelerc sebcb o- rek bununla hastalıktan kendimizi 
garib ve korkunç ihtilitlarıdır. lacak kadar da mühimdir. vikaye clmck milmkilndür.,, 

Haseki kadın hastanesi burun, Malüm olduğu veçhilc insan önce Haseki kadın hastanesınin 8 nu-
boğaz miltehassısı doktor Naci ile hasta olmamağa çalı~ır. Tedavi has- maralı kulak, boğaz ve burun pav
görilgtilk. Son günler içinde grip yonıındıı ancak ayakta tedavi ım .. 

ta olan içindir. Grip vakayiiııin çok 
vukuatının tcvlid ettiği korkunç ih- kanı vardır. Yatakların hCNIİ do-

olduğu şu sıralarda hasla olmamak 
tilaUardan musab ha11t.a.lara yatak-
ların kifayet etmediğini söyliyen 
değerli doktor, bilhassa sinUıtlt de-

ludur ve müracaatlar çoktur. 
için bazı tedbirler almak lazımdır. 

Havalnrm günceli ve iyi gitme .. 
Bu tedbirler mUhim değildir. 

sine bakmıyarak müteyakkız olmak 
nilen ve son günlerde çoğalan va- Her şeyden önce burunun Ye ve hakikaten doktor Nacinin tavsl.-
hlm bir hastalıktan bahsederek di- hastalarla temas imkanlarına naza-

yor ki: ran mikrob ıılmamıza vı:ı.sıta olan 
dışanya açılmış ağız gibi yolların 

çok temiz tutulmıısr ve dezenfeksi • 
yona ehemmiyet verilmesi lazımdır. 

yesi \'eçhile ağız ve burunun dczen .. 
feksiyonuna ehemmiyet Yererek 
knndimlzi son günlerin bu 80.ri ve 
netice itibariyle korkunç fih,tinden 
korumak ltizmıdır. 

1'- Hafif soğuk algmlıklannm 

do~urduğu alelade nezle ile sari 
nezle diye vasıflandırılabilecek olan 
gripi biribirine karıştırmamak la • 
zımdır. 

Gripin alelade bir nezle gibi mu
amele görmesi, halkm bilgisizliği 

ve bu hastalığa ehemmiyet verme
mesi, hıuıtanelerin koğu§larını tık

lım tıklım dolduran tehlikeli hasta
ları meydana gelirmiş oluyor. 

Gıipin birinci tedavi §artı mutlak 
istirahatken, i§inden gücünden geri 
kalmamak veya ehemmiyet verme
)tp zevkinden, bayramından geri 
durmamak Buretile sokaklarda do -

Y oguslavyada 
siyasi buhran 

Ba~tarafı 1 incide 
binede çıkan ihtil~fı zikrediyorlar. 

Birleşik muhalefet Sırb ve Hır
vat partileri dün ak§am bir içtima 

\ 

lauanlar bunun çok ağır cezasını yapmıştır. 
çekiyorlar. Mezkur mahafildc kaydedildiğine 

Sinil:ıit denilen hastalık da bunun göre "memleketin mcnfnatıerine ta 
bir neticesidir. Yeni bir hastalık de- mamlyle uygun olan Stoyadinoviçin 
ğildir. Had hali de o kadar milhhn harici siyasetine karşr kat'iyyen 

muhalefet mevzubahs değildir.,, ls-olmıyabllir. 

Biliyorsunuz ki nezle, teneffüs 
cihazının üst kısımlarının hastalığı 

demektir. 

Grip dikkatsizlik ve ihmal neti -

tenilen şey Hrrvııt meselesinin hal. 
tine bir çare bulunmasıdır. 

Üniversite talebesinin 
ccsinde müzmin bir ııinüzit tevlid nümayişi 
edebilir. Böyle vakayl az değildir. Holgrat, 4 (A.A.) - Bu ak-

yet idaı-csi aleyhinde bulunu-
yorlar. 

Mebusan meclisinin bugün 
için yapması mukarrer olan iç
timaı geri bırakılmıştır. 

Siyasi vaziyet kararsız olmakta 
edvam ediyor. Bclgrad siyasi maha
filinde zannedildiğine göre yeni ka
bine intikal hUkümetl mahiyetinde 
bulunacak ve vazifesi biltçeyi mec
listen geçirmek ve Hırvat meselesi
ni halletmek olacaktır. 

Öyle zannediliyor ki, istifa eden 
nazırların ekseriyetini ihth'R ede
cek olan bu bitaraf kabinede eski 
başvekil Stoyadinoviç ya hari~yc 

nezaretini yahut maliyeyi deruhte 
C'deccktir. Hırvatlar, vaziyet almak 
için, yeni kabinenin te~ekkillünU ~ve 

Göziln altındaki kemik boıılukla- şam ekserlsi Unh"ersite talebe
rında cerahat toplanması demek o- si olmak Uzerc müteaddit nu. 
lan müzmin sinüzit daima seri bir mayi§çi kafileleri şehrin muh. 
cerrahi müdahaleyi davet eder. telif yerlerinde tezahüratta bu- programını silkünctle bekliyorlar. 

ı k bit. t raf Haber alındığına göre nalb Pot Ik arazr da a§tn ım a m- lunarak Hırvat lider! Mncekl ve 
da fazla olmak lizere gözil de ihti- Sırp muhalefet partisi ile Ilır- son haftalar içinde, Hırvat lideri 

b . d · · Maçf>kin adamı olan Subaşiçi dört va eden küçük ır aırenın sızıııı • vat partisi arasında aktohınan 
h ··1 d'l defa kabul etmiş ve Hırvat mcııele .. dır. Bu ilerledikçe ta ammu e ı • ktlnunuevvel anlaşmasını şld 

- b - · sinin halli imkfınlarmı görüşmüştür. mez ba.' agrısı, yarım aıı agrısı detıe alkışlamışlardır. 

tevlid eder. Yeni Başvekil 
Seri müdahaleyi icab ettiren bu Belgrnt, 4 (A.A.) - JlaYas 

halin önüne geçilmeyip de bir ame- bildiriyor: 
!iye ile müterakim süpiırasiyen a -
lınma'dığı takdirde ölümü intaç ede
cek menenjit, ııeptlsemi gbi birta
kım vahim vakayl meydana gelir. 
Bu nc"i ihtilatlar ekseriya müzmin 
sinüzite ehemmiyet vcrilmemesin -
den doğar. Ayrıca burun boşlukla -
rmda da iltihab tekevvün edebilir. 
Alın boşluklıınndaki iltihab, sinüzit 
frontal dediğimiz nevidir. Bunlara 
vaki cerralıt müdahale ya dahilen ve 
ya haricen olur. Son usullerle da
hilen süpürasiyonu akıtmak tarafr
nr tercih ediyoruz. 

Gripin kulnk, göz ve sairede de 
mUhim ve vahim ihtil§.Uar meydana 
getirdiği malumdur. Binaenaleyh sa
ri nezle dediğimiz gripe yakalanmış 
olanların derhal tam bir istirahate 
çekilmeleri birinci şarttır. Bu giln
lerde havaların ıttıratsrzlığmdan 
dolayı vahim şekilde ihtil&tlnra te-

İstifa eden nazırlardan Zvet
kovlç, Nalp Prens Pol tarafm
dan kabul edilerek yeni kabine-
nin teşkiline memur edl.lmlştir. 
Zvetkoviç eski mebusan meclisin
de lıUkumet ırnrlisi olan radl· 
kal grupunun reisi idi ve son in
tihapta da parti mllcadolesiııi o 
ldare eylemişti. 

Stoyadlnoviç kabinesinde iç
timat muavenet nazırı bulunan 
Zvetkoviç Hırvat meselesi hak
kında kalıincde ç-ıkan ihtilıı.f U

zerine istifa eden ve bu suretle 
btitün kabinenin düşmesine se
bep olan beş nazırdan birisidir. 

Alman Ajansına göre 
vaziyet 
Belgrnt, 4 (A.A.) - D. N. B. 
Stoyadlnovlç kabinesinin Is· 

Ufası neticesinde blikümet par-

ııadUf etmekteyiz. tisinde ikilik çıkıp c;ıkmayaca. 
Benim ihtisas §Ubemi alakalan • ğr siyası mahafJldc merakla bek 

dırdığı için gize yalnız gripin sinU. lenlyor. Filhakika gerek parti 
?.it şeklindeki ihtilatından bahset - rcl.s vekillerinden olan Spaho, 
tim. Yoksa bu hastahk belki tam gerek bizzat Koroşotz merkezi· 

Fransız Ajansına göre 
vaziyet 

Belgrat, 4 (A.A.) - Kabine 
buhranı son haftalar zarfında. 

ve bilhassa Maçek'in Hın·at par 
tisiyle birleşen Sırp muhalefet 
partisinin kuvvetini açıkça gös

teren 11 kAnunuen·el 1938 in
tlhabatıııdanberi için icln kay· 
nıyordu. Filhakika buhranın 

esası, Stoyadfnovlç kabinesi ve 
hUkümct ~rtislnde bu mesele 
hakkındaki noktni nazar ihU-

lfıfıdır. Buhranın neticesi hak
kmtln daha şimdiden bazı şa
yialar dolaşmaya başlamıştır. 

Muhalif Hırrnt Ye Sırp partne
rinin de iştirakiyle bir mllli bir
lik hUkfımetlnin tcşekkUlU der· 
piş ediliyor. (Havas) 

Mebus seçımi 
hazırhklar 
~ Ba~tarafı 1 incide 

gibi deği~iklikler arzedeceği şimdi .. 
den kestirilemezse de, şimdiki me
buslardan 200 e yakın bir mikdan· 
nm yeniden intihhp edileceği ve 
130 kadar yeni mebusun bunlar a
rasında yer alabileceği anlaşılmak
tadır. B iZ ~ıızctecllcr iki rami ara.ı;mda 

ka.ldık. Bayram ~·ağmurlu geçti de. 
elik, lıimz sonra kendimiz inanmadık. Kar
lı dedi!•, bo a !:ıktı. 1) i ı;cçtl, dedll•, tut. 
matlı. \'elhfısıl ha,·alnr bizi karilt'rimlze 
karın maht'ııb dti. tyi mi, fena mr, karlı mı, 
yağmurlu mu, sisli mi, dur~un mu hclll ol
mıyan htanbul hnasının barometrc.}i, ter. 
mometrcyi bile f}a~ırtan bu hercai mc~rcb-
11{.-i :ı;östcrİ) or ki: 

Havacıhk dersleri 

Ne ı;arib ~ e;r, eskiden uliımu dini~ c, 
tec\ ıt, bina, arabi, fnri"i derslerine, imdi 
de resim, musiki, tl l 1 derslerine talebe a
rasında "havacılık" deniyor <la bunları nn
lirl tefrik eder<'ğl:r., onu diişiinmC'li! 

* • • 

Partice gösterilecek kadın me
buslar arasında İstanbul Şehir 
Meclisi azasından Refika Hulusi 
Behçetin de bulundu&ru duyulmuş
tur. 

Jstanbul se.mıun, mis gibi kalant-0r ,.e 
emektar bir polltikuıdır. 

TAT,JrnF .... 'lı"t~ ha' l\('ılık hakkındaki 

bilgilerini ı;enlşletmck makıı:\dllo 

Maarif Vekaleti mekteblcrclo haftada hiç 
olma1 3 bir saat dertt gösterllmeslnl dü,tın
mcktc~mlş. 

l'\lükommel bir ey. 
Yalnız "haYacılık" tabiri 

yaptı da onu söyU7eceğhı 

bir tedai 

Kurban bayram ında kesilenler 

K O\'UNl,ARll'i kellesi, Tram,·ay ıo.ir -
ketinin ömrii, Eminönil hanı, Kırk. 

~e me, t mpcks dedikodusu, bir iki \'Sbın
cla.şm ' csaltlnakllyc altıııcla Jiolu bacağı, 

hu•msi mUes111eseleıin gündelikleri n niha

yet matbuatın Uç gUnltik dl'J. 

Buradaki mahallat defterleri tef 
tiş heyeti tarafından tetkik edilmek 
tedir. Tetkikler bütün memlekette 
10 şubata kadar bitmi~ o\aru ~ 
o gün asılacaktır. 
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ltalyan askerleri 
bir şehir daha 

aldılar 
_... Baş/arafı 1 inddı ı Bu aqam Franko tayyareleri 

P · 5 (A A ) p th ·'" Lajonguerayı da. birkaç kore ınitral-
arıs, • . - er U::tUen _ • 

.... il'":-na·-· ,. +- d ıt yoz ateııı altma nlmışlardır. 
,ı:ı wı. ıgınc ıure .uspanya an a ı • . 
kamyon içinde dört gUrel sanat e- 85 Bın muhacır 
serinin Cencvreye gönderilmek Uze- Parls, 4 (A. A.) - Porpignandan 
re buraya getirilmesi bekleniyor. bildirild4,uc_ göre gimdiyo kadar 
Bunlar Valaskez, Yurillo ve saire. Fransayn sıgmmış olan tspanyolla

l'!in tablolarıdır. 
Diln F:iguresdc İspanya ba§Veki

li Negrin, hariciye nazın Delvaye 
ve Luvr mUzcıı.inin blr direktörü a
rasmd& yapılan. konferans netice • 
sinde bu güzel ıwıat eserlerinin bir 
milletler cemiyeti komisyonuna e • 
mQnet edilmeıine karar verilmiştir. 

İtalyanın ittihami 

rm sayısı seksen beş bin kişiyi bu1-
muııtur. 

Yunan Veliahtı 
Londrada 

Londra, 4 .(A.A.) - YUI\3ll 
Veliahti Prens Pol karısı ilo bir
likte dün akşam Londraya gel • 
mf§tir. 

-0---

Kont Ciano'nun Varşova 
Ziyareti 

Varşova, 4 (A.A.) - Sclahi
yettar mahfiller, Kont Cianonun 
Varşo•;ayı ziyaretinin şubat son 
larında ''ukubulacağınt teyit et. 
melı:tecllrler. 

-o---

Ingilterenin silahlan
ma masrafı müthiş! 
Bir yılda bu işe 477 milyon 

Sterlin sarfedilecek 
Londra, (Hususi) - Nazırlar giltcre 12 havaliye taksim edil -1 

Meclisinin üç gündür ardı sıra mi§ olup bir harı> zuhurunda mer 
Uç kere toplanması İngiltercde kezle muhabere imkanı kalma .. 
çok nadir görülmüştür. 1940 ı.. ymca her havali müstakilen ida. 
1939 bütçe projesini tetkik eden re edilecektir. Yeni bütçeye göre 
Nazrrlar Meclisi geçen sene donanmaya 140 milyon, kara or-
1,034: milyon İngiliz lirası olan dularmn. 137 milyondur ki, bir 
bütçeyi 1200 milyon olarak ka- yıl içinde silfilılanmaya harcana
bul etmiştir. Hacacılık bütçesi cak para 477 milyondur, bu mik _ 
rekor teşkil etmekte olup 200 mil dar geçen seneden yüzde yirmi 
yon liradır. Hava işleri nazın sekiz fazladır. Havacılığa tahsis 
Anderscnfn beyanatına göre, şim edilen para geçen seneye nisbctlc 
diye kadar ahaliye 40 milyon gaz yüzde bin fazladır. 
maskesi dağıtılmıştır. Bütün 1n. 

Korkulu ilim 
mucidi sevgilisini 

arıyor 
tir. Aynlmak istemiyor. Yazdığı 

mektupta: 

Amt!rikada Kolorcdoda bir klüp vardır ki on ~ed! p,i1 ılf 
31 kônımııcvueldc civardaki yitksek bir tepede btt>"'k kaJI. 
ve bu ateş ycn'i sene güneşinin ilk qıkları görü11ü1ıce) e """', 
eder. Klüp cvı:eld iki aza ile teşekkül etmiş ve her smt > 
mt§tır. Bugiin klübiln yirmiye ya kın azası ı·ardır. 

Roma, 5 (A. A.) - Faaist maha. 
fili, Fransız iyanından Berardın 

Burgos seyahatini itimatsız1ıkla 
ka11ılamakta, Fransayı iki yüzlillük 
le ve !talyaya meydan okumak is
temekle itham eylemektedirler. Ma
amafilı Jıu maba!il, Berardm Ba.r
goeta bulunmur.m 1ta1yanlarla 
Fraııkistler arasında silah arkadaıı. 
Jığmr:c ve 1',ra.n.sanm dahilt 11arbin 
bidayetlnaenberi itUbaa elmi3 ol -
duia hattı hareketi unutturmryaca
ğmı beyan ctme'ktedirler. 

Çek - Alman Vaziyeti 
Berlin, 4 (fı..A.) - Çek lıUkCı

metl ile Alman grupu arasında 
Çekoslovakyadaki Almanların 

vaziyeti hakkında yakında mU
zakerelere başlanacaktır. 

Uzaktan tanı

şarak cvlenmi
mi ye karar ve~ 
ren bir Ameri
kalı ile bir ingi
lizin macerası 

''Çine gidip hastabakıcılık ede. • 
ceğim, diyor, ıstırabımı ancak bu ~ 
suretle unutabilirim. Vaziyetin 

Sağ cenah gazetelerine 
rsre neler görütülecek? 
Parls, 4: (A. A.) - Petlt Parlsicn 

ve Petit Journal gazetelerine göre 
J1enatör Berard ezcümle §U dört 
noktanın tetkiki vazifesile mUkel
lefili: 

l - Burgosa bir Fransız milmes. 
silinin g(lnderilmesi için Frankonun 
prtları nelerdir ve muharlblik hak
kının verilmesi elzem bir oart ola
rak telakki edilmekte midir? 

2 - Franko, beynelmilel bir ih
lUU halinde Fransaya kareı bita -
:ratıığmı muhafazaya amade midir? 

3 - İspanyanın toprak bütUnlü
ğil hakkında general Franko evvel
ki beyanatını teyide amade midir, 
yani dahili harb bittikten ııonra da. 
yabaner i§gaU baki kalacak :mıdır? 

4 - İspanyol muhacirleri mese
l~ıri. 

Geronayı 
zaptetti 

ltalyanlar 

Burgo.ıı, 4 (A. A.) - l 0l'anki4t kı-
caat, Geronaya girmietir. 

Gelen ta!silita göre, gönülllilt'r, 
Casa Dclla SeTiya tarafından ııafak
lıı beraber taarruza geçerek Lam
lıillasr zaptctmi§}erdir. Düşmanm 

mukavemeU süratle kınlm~t.ır. 
Navar kıtaatı da Sante Coloma _ 

Gerone yolu üzerinde hareket ede
rek Bumela 'Ve San Delması i§gal 
~lemlftir. 

Prager Zeitung Dietıst gaze
tesi, Çek - Alman mUnasebcllc
rinfn bundan sonraki inkişafı

nın bu mUzakerclere Dek ziya
de bnğb bulunduğunu kaydet
mektedir. 

Hakiki akşam 

gazetesi 

G~nün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 

Bu vaziyetle olan 
tek gazete 

HABER'dir 

hakikaten bir 
roman mevzuu 
olabilecek ma
hiyettedir: 
Bundan altı ay 
evvel Londra 

gazetelerinden 
birinde şöyle bir ilan çıkryor: 

"Uzun boylu bir Ingiliz genci 
ile tanışmak ve evlenmek istiyo· 
rum.,, 

Mis Ciyun Vagner imzasını 

taşıyan ve Amerikadan gönde. 
rilmi§ olan bu itana Fransis Var'
ner isminde bir İngiliz cevap ve-
riyor . 

Varner bir elektrik işçisidir ... 
Aksilik bu ya, 'kıZJn resmini gö
rüp beğendikten scnra adam iş· 

ten sıkıyor, bO§ta kalıyor. 

Bunun üzerine, nişanlısına 

mektup yazıyor. Bir müddet için 
evlenmelerini tehire mecbur ol. 
rluklarınr, vaziyeti düzeldiği za
man haber vereceğini, isterse 
ayrılmıya razı olduğunu bildiri
yor. 
Fakat Mis Ciyun, sadece resmi

ni gör.düği'I bu delikanlıyı sevmiş· 

düzelinceye kadar beklerim .. ., 
Talih, onları daha fazla beklet

miyor. Bakın ne oluy.cr: 
Varncr uzun müddettenberi bir 

icat üzerinde uğra§maktaclır. Bun· 
dan kimseye bahsetmemiş. fakat 
senelerce çalışmıştır. Nihayet bu 
icadını tamamiylc ortaya çı'kan

yor ve ilan ediyor. 
Düne kadar bir elektrik işçisi 

olan gencin icat ettiği alet, sine· 
malarda, perdede görülenlerin 
kokusun salona yayan bir makine. 
dir • 

llk bakışta tuhaf görülen bu 
icat ingiltcrede büyüX bjr alaka 
ile karşılanmıştır. Bu alet sayesin
de, filmler adeta canlanmış olu· 
yor. Mesela sinemada film bir çi
çek bahçesini gösterirken· burnu
nuza da güzel güzel çiçek kokula. 
rı gelmektedir. 

Filmin mutfak gösteren bir 
sahnesinde ise mis gibi bir yemek 
kokusu duyuycrsunuz. Filmde, 
tuvalet yapan bir kadın gördüğü. 

r.üz zaman onun süründüğü esans 
ların kokusu burnunuza kadar ge· 
liyor, bir kahve sahnesi gfü:teri
lirken, cluy:luğunuz cıgara ko· 

.. BLG jN SA f< AR\' A SINEMASINDA -e 
::p En güzel yıldız DO ROT H Y L A M O U R 'un en :.·~.~.;. 
:::ı· k ff k Hh büyü muva n ıyeti · :m 
im M/A\NUEL\b.A ~m 

•llMlll11Dl!Uli •MllBlllHlllMllUllllW il! Fran111zca ıözlü mükernnv•lve muhteşem film. H:: 

Reis İC um h ur 1 tın Holivu!~:v:~e~; ... M;~~~~A .. ,.~;~:'.!~~ edihni, mı 
:::: ::::::::::.::::::::::::::::. ~ ~ :::::&.-:::: •• ::::::::::.:::.:: 1 S met 1n0

11 n u" a!!:m:::::ac:::::::::::::::- ..... deo itibaren ba~kr """"" :::::;;::::u::::::::::;ı::;:: 

~\ \'rUpa patinııj samptyonluğu :müsabakası g~Jl ~ 
yaıııtmı~ ,.c g~cn seneki Anupa. 5ampiyonu yine un" 
etmi5tir. ~imde, mü"8.babya ls\1 çroden J tlrak edeS 
dcres, maçtan sonJ'ft i~irahat ederken görülüyor. 

,.~ 
kulan ~ze hakikaten orada bulu. haber vermek ohı>'°~.,~ 

• de nuyor muşsunuz hissini veriyor. graf kendisine ıa I 
İngiliz gencinin icadını bugün Ciyun Va~1er ;;l;,,ıe1' 

bir fabrika, büyük bir para mu- den çıkmıştır .,.e 
kabilinde satın almış ve piyasaya 

1 
malum değildir. 

çıkarmak için "kokulu film., maki· Vamer, kızın. ·ıtir"ll' 
neleri yapmıya başlamıştır. Ma- mak üzere Çine gık"' / 
kinenin mucidi, fabrikad<ın ayrı· yor .. Sevdiği ~\l 1'r,1f 
ca, her makineye mukabil bir pa. için mütecssirdır. 1'1r-' 
ra alacaktır. Bu suretle, dünkü hakkak bulınıY' dei' 
elektrik işçisi yarının bir milyo- Kendisinden ı,aııst )lİ 
neri sayılmaktadır. okuyarak Ciyunu!1 ~ 

Tabii, Varnerin ilk işi derhal berdar olacağını "'' ~ 
sevgilisine telgraf çekip hftdiseyi yacağı~ 

Bu iki kol Aiguaviva. ile Kuart a
raamda birleştikten sonra Geroma
y& :mUı:ıterelc bir taarruzda bulun
:anıJ}ardır. nk tanklar ;sehre sabah 
ouda girmf§tir. Dil3manm kuvayı 

ktllliyeıi esasen çekilmiş olduğun -
dan dümdarmm mukavemeti vzun 

aUrııieml§tir. Aralarında birçok 
t8lllc da olmak Uzere mUhim mile. 
tarda h&rb levaımnr ele geçmietir. 
Son muhacirJer dolayuiyle nUfusu 
bel) yttz bine çıkan Geroma halkı 

Franko btaatmr büyük bir sevinçle 
karıılamıştır. 

ı • i :m tamamen renlcli ve eğlenceli film. Bugün mntineler saat l 1 ih~ 

albümü e ~-----jj-- mmmıı-
Değe•li yazda., k•ymctlihat.-1 MELEK Bu· • vu· • K VAL 

Difer mmtatalarda da ileri yürU
yUıH denm etmektedir. 

Cumhuriyet hlkiimetinin 
yeni merkezi 
Lajonguera, 4 (A. A.) - Dün 

!'jgOena ü;.eriııe Fruıko tayyare
'1 tarafından yapılan müthiş bom

~dımaıı bunya doğra halkın akın 
halinde mulıacerctin! tevlid et.Düş _ 
tir. Goroneııin ıabtl haberi de aü-_. 
l'atle hallı arumda Y•Ylhnı8 ve mu
hicereU btr kat daha arttımıljtD". 
~Utün hUkfmıet dairelerinin Fi. 

cueıudan. tamamiyle a:,.'?'lldığı zan. 
MİUlluyor. l"ranko tayyareleri bu -mblla tebv llhıf bombardıman 

etmiştlt. Btlhasaa ıehrln merkezi 
ve Fraıms hududuna giden birtün 
y°"ollar at~ altrna almmrştır. 

ralar ve. bir çok tarihi resim-

lerle bugün çıktı. Her yerde s 11 ~ 12!\\ m a S I M ~al 
arayınız. 1 ı ı lW' 

Fiatı 30 Kr. Film!ni görenler bu filmin senenin en nefis şaheseri olduğunu ittifakla söylüyorlar 
e:i Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı halk matineleri 

•DMllUiBlı~~~ıüiilıü~~!ı~illıfEiiJ~U~-IWJllllWlmmmMI 

Bugün i PEK ve SARAY sinemalarırıd-
' Bir Kavuk Devrildi 

• .. ~. ~ ... • )>\ • 

En güze 1 ve 

CELA'-. 
f.,,,,ı En muazzam ' 

Yazan: MCSAHiPZADE 
Şimdiye kadar memleketimizde yapılan 



~inliler müstevli kıtaları 
Püskürttüklerini 

-.... 1~,~ber veriyorlar 
"1ı.ı 1111. ' (A. A ) ç· . bild' . it '"&YeU i . - ın aJıınsı ırıyor: 

~de Iİdde~lnde ve liupeh vllfıyetinin §imalinde Ta-Bl
~ 0ta!ıı·de hU ınuharebeler cereyan etmektedir. Düşman 
'~~ kıtaatı ~ etınişse de m:ı.ğlüb edilerek pUskUrtUl
~ llatıır. Cin .~l-Şan havallsinde 7 bölgeyi işgale mu-

Gtıı · ilerı hareketi Ma ~ Çenge doğru devam et-

~ e~ Son • IGan • 
'dti.... İedir. l>Uıı g \'e Şanghayda da kanlı muharebeler cere
d!r, ~~a 30Q 

0
• l~n takviye kıtaatı isteml§tir. Çinliler Fu.. 

u ve...ı:_, 1?1rkaç •-.u.ıuuşler 3 sahra topu ele geçlrmi§ler-

~ • ltıı tllndenberı 
il dt.ıı_:ı Vebrinı b Japon tayyareleri Şansi vilflyetlndeki 
~n. ornbardıın di İki llıı "'tllir. an e yorlar. düşman tayyare-

'1 ~n\'il! 
ta._ :er :ıeu- YeUndeki 'l' 
~ l'e . '<Cl!ainde J unı;eng civarında cereyan eden muha-

~~ltill!ı....ı:ıı\ıhafaı aP<>nlar 500 zayiat verınlşlerdir. Fakat iki 
a etmektedir. 

lir naz 1 

u oemısinde 
• 

kaçak 
'"~ ~.11!~~~. bulundu 

bar da k ıncıde 1 ru kaçmağa başlamışlardır. 
~r,ll.t tcnıin °~trolun Bu esnada gemide bulunan a. 

c.._ ~1 dcniıdcnctınış ve damlar, içlerinde kıymetli eşyalar 
:'°~dt(i Itır , tarassud bulunduğu bildirilen bir sürü san-

cı dtııoıa l>ctroı 0 gu·· dığı denize atmağa başlamışlardır. 
dıı. ta bo n akşa B • • • l'ııııı.ıt !altı} ma unun üzenne memurlar derhal 
dcJı:ı Ilı tır, Gece ınbış ve faa. gemiye çıkmışlar ve geri kalan 

t cllltı ı astın d k la... ·~itten r ar §İddc . nca san ı ların denize atılmalanna 
:~~ gcıninin t~ı fır- mani olmuşlardır. 
la.., n !tadar 80~glandı- Vaziyet merkeze bildirilmiş, 
h.'t •!i ınuşlar derhal teşkil olunan bir heyet tah-

' 'ta~tıı bu b 1c kikata ve isticvaplara başlam11tır. 
t~lıııict itle göstc: ~eıne ni· Geminin depo ve ambarları da mü· 

bı\,..- 'ldııe" tayri tabi~ış, gece hürlenmiştir. Gemide heyetin yap. 
rı,. ~ ._r farıtcdil ?~1 ha. tığı araştırmada bir sürii kaçak 
~ t~ ı.~ ltlcc tayraı ıni§tir. içkiden başka binlerce lira kıy

rliııtıu landtkıa arın dışa- nıetinde kaçak eşya meydana çr. 
1' tt..._ he d r ta dık k ~\inı Crhaı ka şı - arılmrştır • 

'tayı 'bttabctılıut har raya çr. Gemideki araştırmalar ve tahki· 
~~ aJar gnı: ~akaıarı:de üç kat üç günden beri devam etmek. 

il~ gc; .. ru"k ille l§lardır. tedir. Tahkikat esnasında ltum-

v tllncc de l?ıUrJarını panyanm Türkiye umumi Vekili 
Polar _, ı a a ~oğ Safa da hazır bulunmuştur. 

r~Qın bombala-
1 eh suikastlar 

~ ı.u.ı. ın..ı.,.., 1 a ş 1 a d ı 
~ı;..~ltı- btı fıı.aıi lnclde) 1938 birincit .. •rinlndo ve 1939 i-

liı.;ııbeı · Yctıcri ..,. 
~~ to l', ı~laıı neuce. klnclkdııunundakl suikastlere i~ti -
~l'~ il~ da1t tnUrrı ra.k etmiş olmakla evvelce itham e-
~ ' talııtııc İadtr :a· Uer Uze. dilmiş olan bir delikanlı, Manı;eater
l\t ,_ e<l.iı .... - ata iş.Ur ırçok Polis de tevkif olunmuştur. Bu delikanlı, 
~-"l:d!ıir~ oı aıt etnıı · L~ l~?i an fevıı: §tir. şu sözleri söylemiltir: 
tıı. ta~nltiıı ifa edil al!de iht.i.. ''- Bizi yakaladmız ama, mUca-
"• ,t:ı~etro ls::!Jtir. Lon - delemlz devam edecektir!,, 

~ et l'e 1ltı.tıharaı.:oıııan, za. Llverpool pollsl de Uzerlerlnde e. 
~~~ eriııdek.i be~ınektc lektrik telleri ve bilyilk bir ehem

! t lt~~e dır. UtUn va- mlyet atfedilen bazı vesaik bulunan 

~ httl~ ~U0ınaaıı tedbir- iki kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar, 
"illa a,. ~gaj • tada d hiı;bir şey söylememi§lerdir. 

HABER - Alqam postan 

fiTQf!IUEil!ird@~tejrQf:iilR 
Ruzveltin beya.natından 

kopan fırtına! 
-Su-rıy-eni-n -bir s·erlin ve. Romada (.J(~~ı 
kısmı lngiltereye t e k z i b e -

mi veriliyor 1 
a::::dra, 5 - Alman ajansı bildi· i n a n 1 1 m 1 y o r 
Yakında toplanacak olan Filis. 

tin konferansı hakkında siyasi ma· Amerlkada da iki ayan azası, Ruz-
hamden alman haberlere göre, tn- veltln tekzlb olunan şekilde, s6z 
giltere Suriyenin bir lmmı ile Fifü 
tin ve Ammanı İngiliz nüfuzu al- söylediğini iddia ediyor 
tında tek bir devlet halinde birleş· Parlıı, 5 - Amerika cumhurrrelııi bi;r;ok meseleleri yi::~ muallakta 
tinnek fikrindedir. Ruzveltin harb vukuunda Amerika. bırakıyor.,, 

Yahudiler bu devletin içinde muh nın hududlan Rende bqlar!" Hamburg Framdenblatt, Ruzvel-
tar bir idareye malik olacaklardır. şeklindeki beyanatını tekzib etme- tin bu tekzibini muhalefet önünde 

Fransanm vaziyeti henüz belli si Berlin ve Romada Amerikaya bir ricat teşkil ettiğini yazıyor ve 
değilse de, Akdenizde Fransa lehi- yapılan hUcumlan durdurmuş de - bu tekzibi yapmış olmakla · rcisi· 
ne bazı tavizler mukabilinde Fran- ğildir. Berlin ve Romada tekzibe 1- cumhur hiç de vaziyetini iyileştir -
sanın da tavizlerde bulunacağı zan· nanılmıyor ve Ruzveltin Ayan ordu remediğini il!lve ediyor. 
nedilmektedir. İngiliz hariciye ne - encUmenlnin gizli içtimaında bu §e. Berliner Lokal Anzeiger gazetesi 
zareti konferansın mesaisinden Fran kilde beyanatta bulunduğunun mu- diyor ki: 
sız har.iciye nezaretini haberdar ede hakkak olduğu iddia ediliyor. "Bu tekzib efkAnwnumiycyi tat-
cektir. İtalyaya göre min edecek mahiyette de6ıildir. Çün 

lngiliz kabinesi azası, arasında 
ihtilaflar olduğu söyleniyor. Hari
~iye nezareti, Amerikanın tazyiki 
altında yahudilerin menafiini koru 
mak istediği halde müstemlek~t ne· 
zareti araplan tutmak fikrindedir. 

Şamda tevkifler 

Roma, 4 (A. A.) - BiltUn gaze- kü ortada, tayyare satışlannat biz
teler, reiaicUmhur Ruzveltln mat- zat reisicumhun,ın muhtelif beya -
buata yaptığı beyanatın çok geç natma ve ayandan Pitrnan gibi çok 
kalmıv bir tek.ıib olduğunu yazmak. 33.IIlİmi arkadaşlarının tehditlerine 
tadır. :iair matbuatta doğrului;rundan şüp 

Giornale d'ltalia diyor ki: he edilerniyecek yazılar vardır. Ruz-
"Ruzvelt, Amerikada bizzat ken- velt, çıkardığı fırtınayı yatıştırma 

dl beyanatı aleyhinde gittikçe ar- ya muvaffak olamar. :tır. Bütün 

tan infial fırtınası karşısında tck
zib yoluna giderek bunun arkasında 
siper almak istiyor. Halbuki tekzib 

ettiği beyanat, mükerrer defalar 1. 
lln edilen ve hiç tekzlb edilmemiş 

dünya, bugün harpten yann sulh -
tan bahseden Vaşington hükumeti
nin siyaseti acaba ne olabileceğini 
soruşturacaktır.,, 

Börsen Zeitung da şöyle diyor: 

IÇERDE: 

* Şirketihayriye, Uç ay mer'! ol
mak üzere y<>ni tenzilatlı abonman 
karneleri satışa ı;ıkarmıştır. Yllzde 
30 tenzilatlı olan bu karneler U şu

battan itibaren tatbik edilecektir. 
* İstanbul şehir meclisi yarın §11-

bat içtima devresine başlıyacakbr. 
Yeni bütçe bu devreye ycti.ştirile

mediğinden nisan devresinde milza. 
kere edilecektir. 

* Şehrimizde bulunan iktısat ve
kaleti milsteşarı Halid Nazmi bu ak
şam Ankaraya dönecektir . 

*Bir mUddcttenberi memleketi .. 
mizde bulunan beynelmilel avcılar 

cemiyeti reisi Dubrok dUn akrıam 

Sofyaya gitmiştir. 

* Dün parti İstanbul merkezinde 
vali Lütfi Kırdann reisliğinde bir 

toplantı yapılarak kimsesiz çocuk • 
lam yardım komitesinin vereceği· 

balo etrafında görüşUlmU§tUr. 

* Sinir hekimleri cemiyeti sene
lik toplantısını yaparak yeni idare 
heyetini seçmi_ştir. Birinci reisliğe 

profesör Mazhar Uzman, ikinci re. 
isliğe profesör Nazım ŞAkir, umumt 
kdtiplfğe İhsan ŞükrU Aksel, vez
nedarlığa Kenan Tükel seçilmi~er
dir. 

* Ziraat vekili Muhlliı Erkmen 

Şam, 4 A.A. - polis talebe tarafın 
dan bugün için tertip edilen nüma
yişe mani olabilmiştir. 50 kişi tev
kif edilmiş ve bütün mağazalar tek 
rar açılmıştır. olan İtalya, Almanya ve Japonyaya 

milteveccih olan 'dllşmanhğmm da
ha açık bir ifadesinden ba§ka bir 

:'Beyanatına Amerikada uyan· bu ak§amkl trenle Ankaraya dlSne• 

Hariciye 
Vekilimiz 

Hafta sonunda Bükreşe 
gidiyor 

An'lcara, 5 (Hususi) - Bal. 
kan Antantı hariciye nazırları 

bu ayın 16 smda BUkreşt•top
lanacaktır. 

Hariciye Vekilimiz ~UkrU Sa
racoğluna vekalet erkanından 

bazı zevat da refakat edecek· 
tir. 

Vekilin önUmUzdekt hafta so
nunda şehrimizden hareket ede
ceği ve toplantının iki Uç gUn 
süreceği haber verilmektedir. 

ncdilmiştir. 

Evening Standard 
haber aldığına göre 

gazetesinin 
Nevingtonda 

bir evde yapılan araştırmalarda, 

son suikast hfıdiselerini tahklka 

şey değildir.,, 

Tekzibi tekzip 1 
Nevyork, 4 (A.A.) - Herald Tri 

bune gazetesine nazaran ~yan a -
zasından iki zat Ru.zveltin !yan 
meclisi ordu encümeninde Ameri -
kanın (Hudunun) ve yahut "ilk 
müdafaa hattı,, nın Fransada ol -
duğunu söylemiş bulunduğunu id -
dia etmek,Wirler. 

Alman gazetelerinin 
hücumları 

Bedin, 4 (A.A.) - Alman gaze
teleri, Amerika reisicumhuru tara· 
fmdan yapılan tekzibin geç kaldı· 
ğım yazmakta ittifak ediyorlar. 
~utsche Allagemenie Zeitung di 

yor ki: 

dırdığı infial fırtınası önünde bu cektir. 
tekzibe intizar olunabilirdi. Herhal 
de Ruzvelt bu infialin otoriter dev 
letlere kar§ı değil de bizzat kendi 
şahsına karşı teveccüh etmiş olma
sından dolayı hayrete düşmü~tür. 

Amerikada, Almanyanın Italyanm 
ve Japonyanın mütecaviz fikirler 
beslediğine inanan kimse yoktur.,, 

* §ehrimizde bulunan Niğdeliler 
önilmilzdeki cumartesi alt§a,Dıı içip 
Beyoğlu balkcvinde bir ''Niğde &'8 
ccsi,, tcrtib ctml§lerdlr. 

* Emniyet umum müdürU Şükril 
SökmensUer buglln Ankara.ya git • 
mlştir. 

lngilterede 
BaştarafI 1 incide 

O zaman başvekil, şu husustan 
ilan edebilecektir: 

Teslihat ve tayyare kuweti iti -
barile lngilterenin Almanyaya fai -
kıyeti, ticaret sahasındaki kalkın -

ma, bütün müdafaa plAnlanmn 
tanzim edilmiş olduğu, zirat refa • 
hın yeniden temin olunduğu, harp 
halinde cenubi Amerikada ia~ mad 
delerinin temin edileceğinin muhali 
kak bulundu&'U ... 

l'aııııı depoların a Po- Bir ihtiyar tedbiri olmak Uzere 
Iatır. da ara§ • avam ve lordlar kamaraları kapıla- memur polislerin isimlerini muhte-

rma ziyaretı;ilerin yaklaşınalan me- vl bir liste ele geçmiştir. 

"Amerika reisicumhuru Ru.zvelt, 
;imdi katiyen tekzip etti~i beyana
tın şu geçen kırk sekiz saat içinde 
yaptığı deh~tli tesirleri idrak ede· 
miyen yeg~e adama benziyor. Rm 
velt gibi, tecrübeli bir devlet ada
mından böyle bir şeyin hadis ol
masına §35ılır. Muanzlanndan bi· 
rinin bu derece sarahatle bicywo uy 
durmuş olmasına güç ihtimal veri
lir. Sonra, reisicu.. • ··- • te1·-·· i 

vcrmi§-

Sinema yıldızları ve veremle 
mücadele pulları 

BlZDE "veremle mücadele cerniyeti,,nin senelerdenberi teminine 
çalı5tığı bir dilek vardır: Veremle mücadele pulları ihdası ve 

bu pulların içki §İşelerine yapıştırılmasını bir kanunla mecburi kılmak. 

Fransada veremle mücadele pulları mevcuttur, fakat ihtiyari olarak 
kullanılır. Temin edilen hasılatla bilhassa veremli çocuklar için mütead
dit sanatoryomlar vücuda getirilmiştir. Geçenlerde Pariste bu pulların 

büyütülmüş ve Holivudda sinema yıldızlarına imzalatılmış kopyeleri 
veremliler menfaatine müzaye.de ile satılmıştır. . 

Fiyat listesi şöyledir: Norma Şirerin imzasını taşıyan pul 700 fran

ga, Janet Makdonaldin imzası 1000 franga, Jan Kravfordun imzası 600 
franga, Rober Taylorun imazsı 800 franga ... 

Müzayede de Fransız reisicumhurunun zevcesi de bulunmuş o da 
birkaç pul alarak. bu hayır işine iştirak etmi~tir. 

tspanyollann karde' kal'dese d öğll'4tilklcrfnl bu ttafm tanlı blı 
tablo halinde göstermektedir: Tnr- ra:;ona Frankocu1al' tan.fmilaa alm· 
dığı oesnada ~ehl'o giren askerler hükumet~llcrden bazı esir almqtır, 

FrankO<"o askerlerden biri, bn esiri er arasında kardeşini balmuıtur. 

Resimde lkl kıı.rd~ kucaklaşırkea görü!UyM". (Sc:ildakt Franke -*SiL 
dlr). 
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A k , ı· l · B hayvanlar s . erı ıse erın urs~- hakimiyeti 
da yapdJk)arl :maçlar Bütün stüdyolar 

dört ayaklı 
hayvan arayor 
ve bulamıyorlar 

Kuleli futbolde Deniz Harpokulunu (~2), Bursayı da (6-1) yendi. Bursalılar da hendbolde 

Maltepeyi (8-4), denizi de (9-6) yenerek askeri liselerin hendbol ikincisi oldular. 

Askeri liseler arasında yapılan şampiyonanın Bursadaki karşılaşmalarını kısa telgraf haı:adisleri o
larak yazmıştık. Bugün büyük bir aldka Uj'andıran bıt müsabakaların tafsilôtmı aşağıdaki satırlarda o· 
kuyacaksınız: 

Kuleli, Maltepe liselerile Deniz 
Harp okulu ve lisesi futbol; hend • 
bol takımları ayni puvanda olan 
r?kiplerile Bursada ka~ılaşttlar. ı 

llk karşılaşma Bursa, Maltepe 
h~ndbol takımları arasında oldu. 
Hakem Kuleli spor muallimi Hü • 
~ettin Güreldi. Maç çok sert oy
nandı. lkinci haftaym da birin
ciyi andıran bir didişme ile geç
ti. Hakemin ihtar ve cezalarına 

rağmen bilhassa Bursalıların de
vamlı favullerile oyun zevksiz ol • 
du. Müsabakayı (8-4) Bursalılar 
kazanmış oldular. 

ikinci karşılaşmayı da Maltepe -
Deniz Harp okulu ve lisesi hendbol 
culan arasında oldu. Hakem 7\fal
tepe spor muallimi Zeki Gökışık. 

Bir ewelki oyundan müteessir 
olan Maltepe takımı bu müsaba -
kayı kazanmaktan ziyade daha tek 
nik ve daha dürüst bir oyunla bi
tirmek istiyordu. Hakemin kendi 
hocası olması da onların bu cen-

-

tilmen arzularını daha müessir bir 
lfontrol altında tutmuştu. 

Kuleli ı•e Maltept askeri liseleri futbol takımlan -

Deniz Harp okulu ve lisesinin hakimiyetle Bursanm nısıf sahası
~aha kıdemli ve tecrübeli oyun-ına yerleştiler. Hakem arka arkaya 
cuları bu maçı (9-5), kazandılar. Kuleli aleyhine üç penaltı verdi. 

puvan cetveli şöyle tasnif edildi: 
t:: 
~ _, 
~ .... 

Şöhret ve muvaffakıyet için Ho
livuda. ko11anlann gUzel olması ve -
yahut sinema mektebinde çalııımış 

olması lazım değildir. Bunun daha 
kolay yolları da. vardır: pireleri 
zıplatmasını, ayılara, foklara, şem -
panzclere, timsahlara, penguenlere 
yahut fillere dans ettirmesini bil -
mesi kll.fidir. Eğer bu meziyetleri. 
niz varsa Holivuddaki her kapının 
size açılacağından emin olabilirsi -
niz. 

Çünkü Hollvuta bir kaç senedcn
bcri insanlardan daha ziyade hay
vanlar hftkim olmağa başlamı§tır. 

Bugün her stüdyoda iki ayaklı sa
natk.8.rlardan ziyade dört ayaklı sa
natklr isteniyor. Bu hale yenilik 
ihtiyacı sebeb olmuatur tnbii. !nsan. 
lar daima ayni hareketleri tekrar 
ediyorlar. Onun için yeni bir !fCY 
göstermek isityen sinemacılar hay
vanların yardnnma. müracaat etli -
yorlar. 

Mesel( rejisör Jorj Kukor, Klo -
det Kolberin iştirakiyle Zaza fil .. 
mini ~evirttiği zaman Sam ve Sa
di isminde iki hünerli pireyi kul • 
lanmıştır. Bu filmde bu iki pirenin 
vazüesi Klodet Kolberin blihu ü

U ·· ·· · h dbol mü -çuncu 'c en ,'.l°~ e:ı Bunlardan yalnız biri şeref sayısı 
sabcikası da Denızliler ıle Bursalı - larak . el d' K lel"l k 

h o netic en ı. u ı er ço 
lar arasında yapıldı. Hakem er .. - n· b' al"b" 1 
'k' tak -ste'rek n· ustun ve şerc ı ır g ı !}'et e 

~:8:8:2 
~~....,'"O~ 
oı.ıV~C:a.. ~ 
=ıo "'~o _Q 
<;>~"'"4~ ~ 

~ zerinde ıgörilrunek ve aktris tara
~ !mdan yakalanmaktan ibarettir. 

Bu iki pire bu iş :için günde 100 do-
ı ı ·ımın ısrarı ve mu.. • 
casile yine Hüsarnettin Gürel idi. (6-1) bu müsabakayı da kazan -
. Oyun ilk haftaymda mütevazin mış oldular. 

Kuleli 4 4 4 4 3-- 19 
:rvlaltepe 3 3 2 1 4--13 
Deniz Harp 5 1 3 2 1--12 

lar kazanmışlardır. 

akınlarla nisbeten sakin ve normal 
geçti ve (5-4) Denizin lehine bit
ti. Fakat ikinci haftaymda oyunun 
sonlarına doğru her iki taraf ta 
muhakkak galip gelmek enerjisile 
seri ve atılgan oynadılar. 

. Oyun da scrtl~meğe başladı. De· 
nizliler üç penaltı kaçırdılar. O
yun · da (9-6) Bursalıların lehine 
bitti. Askeri liselerin hendbol ikin
cisi olan Bursalılar, eğer bu lüzum· 
suz favüllerden ve sertlikten vaz
geçerlerse bu muvaffakıyetlerini 

ancak o zaman hak edebilecekler 
ve daha kolaylıkla daha iyi dere
celer a1mağa da muvaffak olacak -
la!"dır. 

Futbolde ilk karşılaşma Deniz 
Harp •kulu ve lisesi ile Kuleliler 
arasında oldu. Hakem Bursa böl -
gesi montitörü Rasim. 
O~n çok seri başladr. lyi anla

§<U"ak ve açıklarile Deniz kalesine 
kolaylıkla akan Kuleliler daha ilk 
dakikalarda bir gol yaptılar. 

Kuleliler cidden hakim ve zevk· 
li bir oyun çıkardılar. Denizlilerin 
enerjik müdafaasına rağmen kolay 
lıkla 6 gol atan Kulelilere Denizli
ler ancak iki sa)'I ile mukabele e -
de bildiler. 

lkinci maç ta Kuleli - Bursa a
rasında yapıldı. Hakem yine moni· 
tör Hasimdi. Ha,·a çok güzel, gü
neşli ve ılık. Bu maçın seyircileri 
bayramda Bursada yapılan bütün 
maçların seyircisine bir rekor yap· 
rnı~tı. 

Hemen bütün Bursanın futbol 
meraklıları hep sahada. Oyun çok 
zevkli ve heyecanlı oynanıyordu. 

Ta ilk anlardan itibaren oyuna ha
kim olan K4leliler çok seri oynu -
yorlar. iyi paslaşarak ve anla5(lrak 
oynadıkları için herkesin haklı 

takdirini kazanıyorlardı. 
Kulelil• lstanbulda yaptıkları 

futbol maçlarının acısını çıkarmak 
azmile çok iyi çalıştılar. l!k hafta· 
ymı sıfıra karşı 3 sayile bitirdiler. 

!kinci haf taymda da yine ayni 

Kuleli Bursada yaptığı bu iki okulu ve lisesi 
futbol milsabakasile takımının tam Bursa 2 2 O 3 2 - - 9 

Iormında olduğunu iyi anlatarak Boks ve güreş müsabakaları da 
netice alacak bir duruma girdiğini martın ilk haftasında tstanbulda 
isbat etmiş oldu. yapılacaktır. Yukarıki cetvel bize 

Üçüncü ka~ılaşma Deniz Harp - askeri liselerin müteaddit spor şu· 
okulu ve lisesi ile Bursa arasında belerine ayni ehemmiyetle çalışa -
yapılacaktı. Bir gün hendbol, bir rak mUsabakalarını ayni dikkat ve 
gün futbol oynayarak fazla yoru - alaka ile yapmağa mecbur olduk -
lan Denizlilerin birkaç oyuncusu 1 !arım göstermektedir. 

da sakatl<tnmı~ olduğundan bu ma Çünkü spor birinciliği ancak bu 
c;ı yapamadı. Ve hükmen mağlup yedi spor şubesinden en çok puvan 
olarak futbolde dördüncülüğü ka - alabilen mektep klübü askeri lise· 
bule mecbur kaldı. !erin spor birincisi olarak müfet-

Askeri liselerin spor birinciliği ti~lik kupasını alabilecektir. 

Rumen oyuncusu 

Burdan 
Fransada oynatılmadı 

Bükreşin Venüs klübünde oynı -

yan meşhur Burdan Fransızların 

profesyonel Ekselsyor klüb!i ile bir 

konturat yaparak Fransaya gitmiş
ti. 

Fakat Fransız i§ nezareti, Burda

nın angajmanını tasvib ederek li. 

sansını tasdik etmediğinden Bur -

dan mecburen yeniden BUkre§e 
dönmfuJtür. 

Joe Louis'e 
Yeni bir rakip 

çıkfl 
Detroit, 4 - Toni Gabento. bok· 

sör Bravnı dördüncü ravuntta nak· 

avt etmek suretile mağlup etmiş -
tir. Toni Gabento, yakında §ampiJ 

yonluk için Joe Louis ile ka~ıla~
caktır. 

Bu galibiyet, Toni Gagentonun 
hasmını nakavt etmek suretile ka· 

zanm15 olduğu dördüncü galibiyet

tir. Gabcnto, maçtan evvel kendisi· 

ni selamlamak üzere ringe c;ıknu~ 

*** 
!şte bir başka misal: Est isimli 

bir zatın Ding isminde bir köpeği 
vardır. Bu zat köpeğinin film çe • 
virmesi yüzündn yılda kazandığı pa 
ranm 10.000 dolardan aşağı olma
dığını söylüyor. 

*** 
Jig, Ormanların kw ve Orman~ 

lar hakimesi filmlerinde Doroti La

murun yanından a;>Tılmryarak bir 
şempanze idi. Bu hayvanın ölümü 

ile sahibi olan madam Gentrl gcniıJ 
bir irad menbaı kaybetti. Fakat e
linde başka bir hayvanı daha var. 

Silikcr isminde bir fok. Bu hayvan 

da sahibine haftada. 500 • 600 do
lar kazandırıyor. 

*** 
Bugün Holivutta bulunan hayvan 

aktörlerin sayısı çok değildir: 12 
kedi, 72 beygir, 8 köpek, 7 papağan, 
11 ördek, 1 hindi, 1 baykuş, 2 fil. 

Almanya - lsveç 
boks maçı 

Hqmburgta Hcnseaten Hall'de 8 
bin seyirci önünde lsveç • Alman e
kipleri arasında yapılan boks maçı, 
Almanların 12·4 galibiyetile netice-
lenmiştir. 

Buzda patinaj · 
Enternasyonal sürat 
müsabakaları bitti 

olan Joe Louisnin elini sıkmaktan Kategoriler arasında aşağıdan yu 
karı alınan neticeler şunlardır: 

imtina etmiştir. 
Alman Aber Mauer İsveçli Kröy

geri sayı hesabiyle, lsveçli Almst-

1 h k röm, Alman \'ilkeyi sayı -hesabilc,' 
sviçrede Davs şe rlnde yapılma tn p · t t ' j naSI 

olan buz patinajı enternasyonal sli- arlS 8 0n1S Sanıp YO Almnn Grnff, İsveçli Rydelli sayı 
l b. 1 • 1 hesabiyle, Alman Nürnberg İsveçli rat müsabaka an ıtm ştır. Tenis şampiyona.sının final mnçla-

Jonsonu UçUncil ravnddn. nakf.vt ile, 
Ballangrud. evvela 2 dakika D nnda, Mcnz('l - Henkel Alman çü- Alman :!\hırach, !sv~çU Agı:eni sayı 

saniye olan dUnya rekorunu 2 dnki· ti, Borotra - Bru6gnun Fransız çütL hesabiyle. Alman Bnuvmgartcn, İs -
14 . . d' . ni 9-7 6-8 6-3 -2 • ka sanıyeye ın ırmış ve sonra · ' ' ' veçli Allan Grannell sayı hesabıle, 

Langnestnngen 2 dakika 13,8 sani. j Kndınİ!lr arasında Vheeler. Hal!! Alman Kari Schmidt, lsveçli Ander. 
ye ile bu mc!nfede ycnl bk dUnya "Birleşik Ameı1ka • Fransa,. muh-ı sonu sarı hesablle, lsvcçll Allc. 
rekoru tesis etml~ ve bu suretle teli ti Pannctler le Bnlly Fransız çlf- Alman Herbert Rungu sayı hesab!-
1500 metrenin galibi olmuştur. tini 6-2, 6-2 mağlüb etmi§tir. le. 

Bir kadın, kendisine 
vuranların· mankenini ya~1 

diJeti 
Gerek elbiselerini terziye diktiren, gerek kcıt rı f'1, 

mesini seven kad.ınlaı:n büyük ibi.r ihtiyaç d~~dultl~ ]et' ,# 
rının tam ayni olan hır manken.dır. Prova ıçın a~ .. ae ~~ l 

... erı•· .,,~ 
ç.ok yorucu ve can sıkıcıdır. Hele insanın kendı uz tJi! ~ 
ması kabil değildir. Buradaki resimlerde buna nasıl 
duğu görülüyor. 

. Jeli~. 
Doret Saltzman ismindeki Losa~celoslu bır ıceııdi" 

kendisine uygun bir model aramış, nıhayet bun~ Y'~ 
!<arar vermişti. Arka.daşlan üzerinde de tec~u~e ııtJlf~· 
zamklı, kağıtlarla .cnların vücutlarının şekillerını 811ıa~ 
sonra, Misis Saltzman §ehirde büyiı1c bir şöhret . ~ of" 
erkek herkes, vücudunun mankenini yaptırmak ı~ifl 
tur. Kadın bir mankeni 17,5 dolara çıkarmaktadır. fit 

. ıı• 
Resimlerde Misis Saltzman'ın mankenlerin• . t• 

görülüyor. Soldan itibaren: tcil edif 
1 - ince bir gömlek mankenin ilk esasını teŞ ..... itti!• 

k 11 · · kcSIJJ"' 
!eğin üst tarafı boyun ve o ara uyması ıçın 

kağıtla çeviren işi göınleğin eteğinden başlar. ! 4' 
' la saf1lı• A~ 

2 - Zamklı kağıt etekten bele kadar sıkısı p ı' 
ğin üzerine yapıştırılır. Yarı bele ltadar bir çolc to 

kullanılmrştır. ~ 
1cd1t 

3 - GQğsün odelini alırken kısa zamkl~ . .ııasıl 
lanılır. Burada Misis Şaltzman göğsün ~eklınJll 
gösteriyor. ııt• 1' · 

t 1'l ı;O Ô 
4 _ Zamklı kağıtlarla tamamiyle sarıldık ~ ıcabil e 

cut bir mumyayı andırır ve bu halde yürünmcsı }<arıı.ıt " 
s - Arkasından kesilen gömlek vücuttan çı urıtıt• 

sonra, kesik olan kısım ufki bandlarla tekrar yapış 
bi! 

6 7 Elde edilen bu gömleğe göre taht~da~ el t' 
lır ve gömlek bunun üzerine geçirilir. Şimdı gUZ 
vücudunun tam bir ayni meydana çıkmıştır. I 

··z;dctl •' NOT: Bütün İstanbul gazetelerini go ,_.ı.,tfl" 
• · ''iıw" ıt mazhariyetine ula§an okuyucular bu resımlerı eril<J , ~ 

da görmü§ clacaklardır. Bununla beraber, bir Arfı ili~ıtl. 
sında tesadüf ettiğimiz haber, bizim için hiç te Y~~ıa~ t· 
değildir. ''İkdam,. bakın resimlerin izahını nası 

. ,,e ~ ... 
"En güzel 'Vücudu ancak Holivute tenıın ibi e 

• 1 Ş · d .. d .. ~ .. n~ gı 'dstıfJ' Bunu nasıl yapıyor ar? u resım c gor ugu . "11 ... _.»f• 
tehlunil vücuda yakın lbir heykel buluyorlar ve lbır uri1"". 
nu idmanlar, tF.llimlcrle bu !heykelin ölçüsüne ge 

fakat pek eğlenceli bir gayret değil mi?.,, • ·ıı ~ 
·ııııtl 

· refiJcl ce Tilr"kçesi "gayret,, demek olan ".ikdam,, gl>f 
resme bakarak mana çıkarmakta bir hayli gayret 
göı:'Üyorsunuz ki yüzüne gözüne bulaştırmıştır• 
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UnYa dans alebtarlı-
" 
gına mı gidiyor ? t' AZAN: L. Husc ~1 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir A1man seyyahı 

r ~uharrir: . "Dansın bu kadar revaç bulması bir 
adınla hır erkeğin kucaklaşması gibi bir 

~11~,.~~asa istinat etmesindendir,, dıyor 
'- 'tn &.dab alkılıcın yaz. muo.§eret,, diye yeni bir bölUm aç. bi aşağı yukarı bu ışın kemaline 

'oıı dııh ı ınua5er~t" es ""l'a. n . e- mııı bulunuyor. varmı§ milletlerde en son muaşeret S ~llifli v eş~Yatı tetkik o- münekkidleri dansı ah!Akcn muzır 
~la e aıatenıatik bir "Yalnız bir şeyi iyice bilmek la· 

ı., llJn görmektedirler . 
.._ "il eı ıı,ı, en s zımdır. Muaşeretin ifratı ve tefriti 
~ h er o1ın on ve en şU-
~~. ''Ferd~sı iddiası ile eli. aksi tesir yapar. Ölçilyü kaybet -s;; ~ rııııu 1 :ınuaueret cemi memek dalına asıldır. Mua§erette 
~ ~· beYlıeiın~Ull§cret, 'resmi vakar gerektir. Yapmacık ve göste-

111.aı?n Üt . el muaşeret gi riş, muaşeret yııpmak isterken ter-

' 

el'iııe " b' Ildır Yazıinu" 939 ıyesizlik yapmak olur,, diye kitabı-
-.._., tet · 
.;::_ dfı.. tuce giti na baıslıyan Süheylft. Dalkılıç, aile 

Hatta me3hur Fransız devlet a· ' 
damı Klemansonun dans edenleri 
sc:>yretlikten sonra istıxrab edip 
c:;ok manidar bir cümle ile bunun 
ahlaki gülilnçlilğUnü tebarüz ettir
miş bulunduğunu bilmiyen yoktur . 

~ ~au ceıb Ştnezden önce geçimsizliği sebebleri arasında mua-

"~ Parça eden Inukn.dde- ııeretin büyük mevkii olduğunu tc_ ne bu münekkidlerin noktainazarla"tt bir t •anıl~~ Okuyalım: barüz ettirmiş kadının, genç kızın, rı dansı kaldıramaz. Tıpkı hırsızlık, 
~ aı.... ie de''l1d''6ı gibi, birkaç mekteplinin, hatta lise ne ünivcr· cinayet, yankesicilik, rüşvet, suils-
"' ıı.:~ıırııı ır. 'l'a..ıı.: • it tim 1 k lk d ğ 'bi 

:Maahaza ne benim kanaatim ve 

lıı!iı.~iı ternıYet .. ,u, ın~an- s e talebesinin muaşeretlerini ayrı a a mn ı ı gı .,, 

~~ 'd ~ es]c· devrelerinin ayn göstermi§ bulunuyor. Bu ağır hükilmle söze gi~en 
1•- "~· Çalı: 

1 
Çağlara kadar " h · d t• · bütun" ~ .... l'lı Uzak tarihin Mektepli kız hangi yaşta olursa mu arrır ans mua11ere ını 

~ ~ ııs11~erettn . bir- olsun sabah veya günün diğer saat- dilnya tekamUiünU takip ederek 1 
"'~ta ltınde hU ıradelerin, Ierinde lüksten, ziynetten uzak kal- tok esaslr bir şekilde formüle e t -
h. l'iltoru.. kUnıran ol 
-.qCl!ıı(tı "· • malıdır. miştir. 

~ dt cel'lıiYet Mektepli kız dudaklarına ruj, yü-
~ '- llııı.. ha faıı~ ın~aşeretc zllne pudra, gözüne rimel, tırnakla
~'-~ ~ret de c ~agirdır ve 
·"'lll ı..,lrııelhıe ,.. ClniyeUn tekl- nna oj13 sllremez. Ayıptır, saçları-

"Wllderı,_ -..u\' .... : b nı taramak, daima temizliğine dik • 

Yeni adabı mua11eret, 939 un nıu-
aııeret bakımından beynelmilel ncş. 

riyatında dahi yenilik ve yeni fi· 
fikirler ve realitelere bağlanmak, 

~" ltrL -.it.,, """ ir neşvü-"e 'IQa...._ kat etmek, temiz gi.}inmek, tırnak· cemiyetle muvazi muaııeret usullc-
~la Ilı eaer İa!lı tarını, kulaklarım, dişlerini temiz ri vazetmek noktalarından mühim 
ııa.._ l'e llharazaıc• &.lniyle Yeni tutmak, yırtık şeyler giymemek ka- bir yer alacak kıymet ve dc~erde-. ""er ~it "r ol--. C> 
~ ._., &tlfa bir . -uyan bir fidir . ., diyen muharrir halkın mek- dir. 

' t...ı_. . ifade~·1 
k.._ -""l'lal leltild " e, .nıu- lehli kıza kar§ı muaşeret baknnm-

İnkıliıb kitabevi tarafından bir -\'lı..~~(.. e Yazılmı§- dan vazife ve vecibelerini de çok e-
... ~~ \...~~ı-~ kaç gUn önce piyasaya çıkarılan ki-
~ .~ "tle bir sash hedefler halinde tasrih etmck-
b.-~ ~ >"l h.ıç ~aç nıuhar _ tcdir. ,tab çok nefis bir tahıla ve ucuz fi-

lf~~· Ilı da suııey lllıt sapma • atla satılmaktadır. 
~ 0IaQiıı tlxı~clteu,,,._~ Muzaffer Kitabm klıisik bir ruh taşımama.sı Subay, asker, memur, mektepli 
l~tı.~degerli ~.çok muh. en mUhim tarafıdır denilebilir. ve umumiyetle herkes için yazılan 

1 ·." 11 .. ~a lnıı .. ~... ~er nıcuda- ''Dam ve -oyunlar muaşereti., bölü-
.. ! "'' ~- ., eserin bu liyakatini biz de muteri. 
"l}i b ll4(erf Pl'. mUnde eu sözlere tesadilf ediyoruz: 

~, to, altı b ' llleın.u r1z. 
•~ı. _re Itr•~ Utiizı ı. . tu, nıe'k- "Dans dimyayı istilA. eden bir sal· - ----------- -
. .""ti ""' \" -.ayat hııeıı Yle a e "ecıı Bartıarı- gm halindedir. Balolar, auvareler, 
\ 'llıııha;: tael'de llıtraeeret u- çaylar dans için hazırlanmıı gibi 
~llateret, lııaa ltılltaere~tınin ede- görünilr. Dans bilmlyen ayıplanır. 
~t t.diferıetiıı nıal"trı. bfri~~ defn Bugünün gençliği dansı her ııeyin 
~ "l'§t ee e, <fiğe ?ine, bi- üstUnde tutmaktadır. Kadını, kızı, 
l'.c ıı en lll.lyet llıü rlerinin biri. ihtiyarı, genci danstan 2:evkahr. 
~ t\i do~ naseb 
l' eıı bı'ı "'ll har"ı. eu bakı-' g!dlr ""'C!Uc · Dansın bu kadar revaç bulması 

~h da "e .,, rtni tan- bir kadınla bir erkeğin kucaklaıı -
'l ~~Cfe ltı eı:ı. doğru h ması gibi bir esasa istinat etmesin
~ t '1ıı l'lııi1t 11'-'affaıt l:ın Ukünılc dendir. 
~at 41l'ıllJu:ıoji!lnf, ta o. uv. mu
~ "e ta il, ltıtıJı: ?1lıinı bazı
h ~. rıı arııınunıuni'escıerını, is
, 'l\il'( ~eret bilgjg·tebarUz et • 

1 

llhal'li • ıne ilk defa 
!=( l'i 8tfatue "Milli 

Bu işe girişmeden önce noktaina-
zanmı söylemek islerim: Ben şah
san dansa aleyhtarım. Hele birta 
krm aykırı dansların menini dahi 
isterim. BugUn Fransa, İngiltere gi_ 

- Jlayhay efendim. Pazartesi 
günü size borcumu öderim. Siz kim-
siniz! 

~ ~Ölge HABER' iN RESiMLi ZABITA 
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Pohua panl panl -yanan gözlerile 
kah sağma, kah soluna, yerlere ba· 
karak kah ~u, kah bu istikamete 
doğru yürüyor. Bana da yolu eıiyle 
i~aret ediyordu. On beş dakika ka· 
dar bu ~zkilde yürüdükten sonra bir 
denbire J{endimizi dar ve keskin 
bir boğazın önünde bulduk. Burası 
bir boğazdan ziy~de 3·4 insan bo· 
yunda bir çatlağa benziyordu. 

Pohua sanki, rüyada yürüyormu· 
şuz gibi ansızın önümüze çıkan bu 
garip geçidin önünde .birdenbire 
şaşalamış bir halde durdu. Pohua· 
mn bu halini görünce ben de elimi 
tabancama atarak olduğum yerde 
durdum. 
Boğazın öbür tarafı zifiri karanlık 

bir haldeydi. Pohuaya alçak bir ses· 
le: 

- Ne var? Yanlış bir 
geldik yoksa? 

yere mi 

Diye sordum. Pohua hayretten 
büyümüş gözlerle ve son derece he· 
yecanlı bir halde bu geçidin yuka· 
rısına, aşağısına bakarak bo~uk bo· 
ğuk bir §CYlcr mırıldanıyordu. Onun 
bu hali tuhafıma gitmi~ti. 

Merakla tekrar: 

-Ne var, Pohua? diye sordum. 
Nihayet bana döndü: 
- Mau! çocuğu burada bırakaca· 

ğız! dedi. 
- Burada mı bırakaca~rız? 

ROMANI· 
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- Evet, Mau! 
- Bu boğazın içinde mi? 
- Bu aralığa!.. 
-Ey? ... 
Ba~ını tevekkülle salladı: 

- Öyle emrediliyor, Mau! diye 
mırıldandı . 

Birdenbire kalbimde büyük bir 
merhamet hissetmi~tim. C'ıece vakti 
bu yabani ~ytan vadisinin dar ve 
karanlık bir geçidi içine biçare bir 
çocuğu canlı canlı bırakmak beni 
5iddetle muztarip etmi~ti. 

ltiraz edecek oldum. Pohua derhal 
elini yüzüme doğru kaldırdı: 

- Yalvarırım, ~Iau! .. dedi. Bir 
şey söyleme! •• 

- Fakat ... 
- Emir böyle! .. korkma. Orada 

daha bir çok çocuklar vardır! 
-Ya? 
- Şüphe etmem! 
Pohua bunu söyliyerek kuru hin· 

dislancevizi yapraklarına sarılmış 

biçare ikiz çocuğu oracığa, dar ve 
karanlık boğazın içine yavaşça ko· 
yup bıraktı. Orayı bir daha pokuz· 
ladr. Süratle geri döndü. 

l Iayatımda belki ilk defa merakın 
merhamete galebe çaldığını gördüm. 
Pohuanın canice bir iş yapmadı· 

ğını gösteren müsterih hali de beni 
kısmen tatmin edebiliyordu. 

Bununla beraber gayet canım sı· 
kılmış bir halde Pohuanın yuzune 
bakmaktan kendimi alamadım. 

- Peki ama, Pohua! dedim. Yol 
olarak burada bir bu geçit var!.. Biz 
nereden geçeceğiz? .. 

Pohua kendisini takip etmemi e· 
liyle işaret ederek gene ürkek sesi· 
le: 

- O bize emredilir! .. diye fısılda-
dı. 

Bohu·Bohular demek ki hayli teş· 
kilatçı adamlardı. Adanın ıssız ve 
g-ayrimesklln olan bu kısmını her 
halde karış karı5 hakimiyetleri altı· 
na almış bulunuyorlardı. 

Filhakika Pohua geçidin sol ta
rafına doğru yürmcyc başladı. Bir 
milddet gittikten sonra vadiden da
ha derin bir yere indik. Burası bü
yUk bir hendeğe yahut kurumu§ 
bir nehir yatağına benziyordu. 

Tam bu nehir yatağının içine 
girdiğimiz zaman kulağımın dibinde 
birdenbire garib ıslıklı bir çıngırak 

- Hamara! .• 
Sözü §Üphesiz Bohu - Bohularm 

parolalarından ba§ka bir :§CY değil

di. 
Kulaklammzm dibinden uçan o 

garib çıngırak sesinin de ne oldu " 
ğunu şimdi anlamıştım. Bu, yerlile
rin işaret vermek için kullandıklan 
ve havada uçarak bir ncvj çıngı. 

rak sesi çıkaran oklarından blıi ol· 
duğu §ilphesizdi 
Kulaklarmııznı dibinden akabin .. 

de bir çıngırak sesi daha uçunca, 
Pohua tekrar yere eğildi. Benim 
kulağıma. da: 

- Getebiliriz, müsaade verildi! .. 
Diye fısıldadı • 
Fakat bu derin nehir yatağı o 

kadar karanlıktı kI, ve elrafmıız o 
kadar derin bir silkfıt içindeJ."di ki, 
burada bizi gören, bize emir veren 
insan olacağına ihtimal vermek im
kanı yoktu. 

Bu nehir yatağının öbUr ucuna 
yuvarlanın~ olan büyük kayala.rm 
arasından geçtik. Burada ıtTazi ga
yet garlb bir §ekilde te§ekkUl et = 
mişti. Zira, tekrar, birdenbire tıık 
ve karanlık bir ormanın içine çıkı
vermiştik. 

Bu sefer ben durakladım. 
Pobua ha~Tetle arkasına döne .. 

rek: 
-Ne var? 
Diye .sordu. 
- Pohua, ormanda gt'e~ vakti 

vahı! hayvanlara parçalanm.ıyalrm ! 
DikaUi olalmı! .• 

Diye mrnldandnn. 
Pohua. adeti hiddetli bir se.ııle 

kulağıma: 

- Korkma!.. 
Diye fısıldadr. 
- Nasıl korkma, Pohua! ... lhti • 

yatlı olmam1z lazım değil mi'? 
Sen çocuk musun? Gcceyarısı bu 

yabani orman, herhalde !!izin köyün 
bekar klübüne benzemc>se gC'rek ! ... 

Pohua, daha :ı:lyade hiddetlenm.ia 
bir halde yine kulağnna fısıldaya
rak: 

- Çocuk olma! dedi. Ormandaki 
bütün hayvanlar §imdi bağlanmış
lardır. 

-Acaib: .. 
- Evet!.. 
Pohuamn bu kadar emniyetle ver .. 

dlği §U cevaba: 
- Ormandaki bütün hayvanlar 

bağlı mı? Garib şey! .. Sen ormanı 
sesi işiterek ürperdim. Bir adım canbazhane mi zannediyorsun? .. 
geriye sıçramrştnn. Pohua ise yanı Demekten kendimi alamadım. Po-
başımda birdenbire: huanrn benim ingilizce söylediğim 

- Hnmara!... canbazhane tabirinden bir §ey anla-
Diye bı;ğırarak yere eğildi. Ben yıp anlamadığını bilemem. 

hemen tabancama sarılmıştım. Bu_ F:ıkat ylizümc garlb garlb bakıp 
nu farkeden Pohua elimi tutmuştu. da bana: 

Ağzını, adeta kulağıma yapıştıra· - Ormandan korkma! .• 
rak: Bütün hayvnnlnrı şimdi Bohu BQ. 

- Korkma! .. Geldik!.. hu cinleri bsğlamı,lardır!. 
Diye fısı1dadı. Dedlğ'lnt hlç,l.ı1r zaman unutmıya-
0 vakit kcndlml toplamıştım. Po- cağım. 

huanm yUksek s~le bağırdtit: YDevamı vai). 
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eaeJed" - 9 gün Mas~r.a meydanında, l -Evet. Bu Jll 

tf,nı kazinonun kar~ısmda duruyor - yalan söylemCJllesf. .. ~yl~ 
dum. Saat on biri çeyrek geçiyor. _Size göre yaları , 

Gecenin sükUnu, bir kaç cam kırılmış-
du. Aranruı adamı o zaman gördUnı. min menfaati olabilit·sil, 
Uzun boylu, genç biriydi. Başında Salönel sözUniln }te tti: 
gri renkte bl.r fötr §apka, sırtında kebnemlş gibi de~ çasına çıkan şangırtı ile yırtıldı 

Duvarm,yanmda duran bUyUk va. 
coyu iki eliyle kaptı. 

Henü.z Arab içeri girmeğe hazır. 
lanıyordu. Oda bfiyUktU ve AbdUr • 
rahmanm yatağı neredeydi bil.mi • 
yordu. Fakat Arab içeriye girip ön
ce yatağı bulmak ve sonra Abdilr
rabmanm derhal öleceği bir yerini 
nişan almak mecburiyetindeydi. Ka 
ranlık olduğuna göre bu bl.r mUd -
dete mUtevakkıftı. Bu müddetten 
fstf!ade etmek Abdilrrahmanm ha
yatım kurtarabilirdi ve yahut kur. 
taramazdı. Fakat, bu tedbiri her ih 
thnale karvt almak 14.zmıdr. 

Nililfer fazla tereddUd gösterme
di. Elindeki vazoyu nişanliyarak Ab 
cfürrahmanm kapısına fırlattı. 

Gecenin .sUldmu, bir kaç cam bir
den kırılmt§çasma çıkan bu §angır
tı ile yırtılmış, garib bir tesadUfle 
:vazo bir bomba gibi patlayıp ses 
:vermiş. Birkaç dakika içinde kori· 
dorlara irili ufaklı, kadm erkek ka
!alan uzanmıştı. 

Nililfer, vazoyu attıktan sonra 
süratle kap:ryı açarak içeri girmiş 

ve arkasından sUrmelcmişti. Bilyük 
bir endişe ve heyecan içlıide dIŞar
dakl s~leri dlnliyordu. 

Bağırışmalar, hayklI'IŞlXlalar du -
yuyordu. 

laştırmağa tenezzül etmiyeceğiml Çavuşle.rdan biri koşarak odaya ne bakıştılar. Hün.kAr: satrançlı açık renk kumaştan bir - Veya aldanJll ııı 

bilmez misin? geldi ve yerlere kadar eğilerek: - Bu, dedi. Bana dalına Ulzunı· elbise, ko1tuğunda siyah bir çanta Vengasson ma.n~."111~ 
- Nasıl oldu. Anlat. Ben, görü- - Efendimlzl §evketlft hUnkAr lu bir adamdır. Onun baprdığı iş- vardı. la bakimi noktai nlP'~ 

yorsun ki, hal! heyecanımdan kur- bekliyorlar, dedi. leri hiç kimse yapamaz. Bir kusur - Koltuğunda siyah bir çanta mı, meğe çalıştı: 11 
tul.muş değilim. Ve buraya da ken- Nilüfer ve AbdUrrahman biraz etmiş olabilir. EJbette bir gUn layık bundan emin misiniz? - Tahkikatın bSJl ııı~ 
dimi kurtarmak için girdim. kendilerine çeki dilzen verdiler. Ni- olduğu cezayı vereceğim, fakat, §U - Eminim. Gayet iyi gördilm. dikkatinizi çekJlleJll~ teı ~ 

- Burada olduğunu biliyorum. lüfer ayakkabılarını getirtti, elbise- sırada bana JAzımdır. - Ne istikamete gidiyordu. niz. Olganm evinfn -'t 
Fakat vazoyu atan sen olduğunu , lerini değlştird.l ve AbdUrrahmanm Öldürmediğin isabet olmuş. Kan· _ Bunu kat'i olarak söyliycmem. var. Leonidasm ora~ fff: 
bilmiyordum. Yalnız vn.kadan en kolunde. hUnkann huzuruna girdi · tagUzenin yanına memur ettiğim ÇilnkU gazinoya gelen otomobillere girdiğini göre~ iki derb-1 
çok heyecan duyanlardan birinin ler. Mercan bana ora ahvalini bildir - koşuyor ve bahşiş almak üzere ka- seye görünme en 1, ~ 
sen olacağını tahmin etml.'.2tim. Ne- Padi38-h odada bir aşağı bir yuka- mekte çok yardım etmiııtir. Bu işin knbul edelim. Spa.n°P11 ~ .... ıııı 

pilarını açıyordum. bilinin bulundu""' ... ,ere I .... . dimen görmil§, bana haber verdi. O rı dolaşıyor ve bilyilk keder ve a- içinde de bir baııka hAdise varmış, e-- ~ 

h!diseyi bltlrdikten sonra buraya zab içinde görUnUyordu. bunu sizin öğrenmeniz icab etmez. - Bu adamı görseniz tanır ırusı. en az on dakika l~~ 
koııtum. Dinle bak: uyandığım za. İçeri girdiler. Abdilrrahınan ko • Ancak ben caiz gördUm. ruz? at 1110 da cinayet i§l ~ 
man kapı önilnde elinde hançeri ile şarak hUnkirm eteklerine Mnldı, Yalnız seni katle kalkışması af- - Belki tanmm. yord~. Gazete satıcısı bJti 
korkak ve endişeli bir arabm elini CiptU, sonra ellerini öptU, Nilüfer de folunmaz bir kabahattir. Saraya, hu - Bu fotoğraflar arasmda mı? sini hatırlayınız: "011!.Jl' o' 
sağa sola sallıyarak duvarlara, tah· etekledi ev birer kenara oturdular. zuruma hürmet etmemenin cezası Bakın bir kere... kika geçiyordu; en )ati ~ 
talara vurduğunu gördUm. Orhan: çok bUyUk olmak lfmmdır. İstintak hA.kiml, biraz evvel çek· ka.,, üstelik Olga da 

11 
~ p 

Hiç şUphesiz ki bu herifin, ka - - Bu ne hal AbdUrrahman? de- Ona ben bir akıbet hazırlıyaca- mesinden çıkardığı fotoğraflan ser- söylilyor: "LeonidaS ~~·~, 
ranlıkta belki tesadüf eder diye bi- di. Nedir bu Mdise, bana anltıt! ğım, sen müsterih ol. serinin önilne uzattı. Adam masanın kadar benim yanınıd•til '4~ 
rini öldürmek kastiyle bu hareketi Nilüfer AbdUrrahmandan önce 1111S Nilüfere döndü: önUne geldi, fotoğraflan birer bi - ziyette Leonidası k8 

yaptığı muhakkaktJ. :Yavaşça yata- ze baeladr, odasından çıkıp, vazoyu - Sen de odana çekil! rer alarak tetkik etti ve nihayet bi- ham edemeyiz. ~.I 
ğımdan kalktnn ve hançerimi he- kırıncaya kadar olan vakayr e.nlat· Abdürrahman bir müddet sonra riainde karar kıldı. Bu, Leonldas _ Fakat ayni LeO el' '1~ 
sapla nişanladım ve kapmm tokma- lt, bundan sonra da Abdür:rahİnan sordu: Spanopulosun, gazete saucısı tara- 11 i çeyrek geçe ?d8~ 
b'Int tutan 8ol eline fırlattım. diğer tarafmr izah etti ve: _ Hünkfmm Alem. Fakat bu ta· fmdan tarif edilen şekilde, zabıta nmdan geçtiğini de ~ 

Bir feryat kopardı. K(>§tum, di· - Mercanı §evkeUfuna sağ ola • vaşl mel'unu yarm iyileoince ben- fotoğrafçısı tarafından çekilmiş bir cinayetten beş da~' ya1' ~ 
ğer elindeki hançeri aldım, çok sa- rak teslim etıneği muvafık buldum. den de, Nilüferden de intikam al • resmiydi. Serseri: ve cinayet mahallinde~ r, 
kin, ltunbayı yaktım. Herifi yere Belki huzurunda birtaknn i!§aatta mağa kalkabilir. Bu takdirde de bi· _ !şte, dedi, gördüğüm adam bu yUşle beş dakikalık b ~~ 
yıkılmış, fakat, kolu kapıya mıh • bulunur diye. zim vaziyetimiz nice olur?. Keneli • halde? Rica ederirn• xıe . .J 

idi. l'ı 
lanmış kalmıştı. Hllnk!r: mi hesaba koymam ama, nnahğım Odada bir silkfıt oldu. MUstantik karm. dJ1ı1 
Bıçak hemen hemen şehadet par- _ Hayır Abdilrrnhman, dedi. Bir adına merak ve endişe duyarım. ile komiser bakıştılar. Salönel fotoğ- - Gayet basit: bll a ~ 

mağı "..ıoyunca tahtaya gömülmüş - şey söylemedi. Fakat ben kendisini _ Ben hiinkô.rmı Abdlirrahman ! rafı aldr ve serseriye izin verdi: das değildir. Ona ~ J 
tU. öldürtmeyip tedavi edilmek ilzere AbdUrrahman bu 111özdeki ihtarı _ Gidebilirsiniz. , rl... ~! ~ 

- Kolundan mı geçmiş lı.bdUr- hekimbaşıya gönderdim. ve mana~ anlamış ve susup boynu- , Serseri selflm verdi: ı - Gene mi ayni id-;_//. 
rahman! Nilüfer ve Abdilrrahman blrlbiri- nu bUkmfiatli. (Devamı va) onidasm Amerikan °- ..... 

~ - Allııhaısmarladık. ' tali'-, - Tabil analığım. Elbisesini del· --Ç-----... -,----------.....;;.._________ K l5nünde bi seri üzerine hıızıt ,.a"j 
mecllm at apraz 0Q 0RC0 : Gitıneğe davrandı. apt modelleri var. Hem .. deııt".ıı 

On be§ dakika kadar sonra Nilü
ferin kapmı yumruklandı. NUUfer 
&ıce se.cdnl çıkarmamış, kapıyı vu
ranın tavaşi Mercan olduE;'unu l!lana· 
rak korkuyla bir kenara bllzülmüş
tn. O sırada da koauııtular, odaya 

girdiler. Vaziyeti anlattım, vazo 
Tekrar kapı vuruldu ve bir ıes parçalariylo beraber Arabı hünkara 

4 ----21-t-t-~ 

pası, 3 - İstikbali bildiren ~tbiki iken,komiser: {!ÇJ:t bir tavııla: b bJr -•-' 
memnu bir iş • başına bir K koyun· _ Yanılınadığından emin mi111in? yalnız çehreleri ırı ~tJI"" 

zemekle kalmıyor, §ııtr· 
ca kuşların uçwnunu temin eden . Şahid geri dön.dil. Eli kapı tok • 
vasıtaları meydana gelir. 4 - Ba· w d b di liliıeleri ayni... _,,~ magm a ceva ver : _ Aralarmda bir fsl'~.,~ 

~ to 

haykırdı: glStürdüler. Ad.mı sordum ve o za . 
- Benim, ana, aç! man Mercıın olduğunu 5ğrendim. 
Bu AbdUrrahmanm sesiydi. NilU- Beni öldürmek istemesinin sebebi 

fer büyük bir sevinçle kapıya fırla· nl de anlamam ldzımdı. ÇUnkU hün
dı, açtı ve içeriye giren AbdUrrah- klra onun hakkında bazı §eyler söy-
manm boynuna wılarak ağladı: lenılştim. 

J .. 
5 
f. 

lılc tutmak için :kullanılan örgüden od .rr 
bir alet • ba~,.. bir nota adı, 5 - - Gı>rdUğüm 0 değilse ille ur n"a kalırsa mühinı bir! ./. 
Suyun ate~ üzerinde hafifçe ısın· diye iddia etmekte benim ne men!a- _Ne gibi? _,,.d 

masr, 6- Hamalların yük tasımak atim var? ~ ~,.,.,rıJOl""y. ~ -- - lki numaralı JJ"--~ 
için arkalarına koydul<larmm bir a· ~ ~ 
dı, 7 _ Akıl (öz türkçe) - dıvarcı- - Pek alA.. Gidebilir.lin. dıı siyah bir çanta ta 
nın bir aleti • iskambilde birlinin Serseri omuz silkerek odadan hakild Leonidasta çşll _,; 

adı, 8 - Kasaplarda sıfırdan daha çıktı: "polis hep böyledir; bizim biliyoruz. .,-,( 

B 1, A b K t gU üstün fiyatla satılan bir nevi koyun her .sözümilzden şUphe eder!,. _Bu fark Leonidssdl • .ı~' 
- u me un ra , an a zene ük ak d k~ -'t 

tO dan büy" 'f ata ına nazaran u· Kapı kapanınca üç adam bir söz duğunu mu ispat edeı'·''· r7.J 
rakibi Jan Paleologu zehirlemek i- L...ıı....-._,___ çük hayvan. doğurtan, 9 -Temiz· L d )O' ,~. 

- Sağsm ya AbdUrrahman? - Neler? 
- Eğer bl.r tesadüf olmasaydı, 

eimdl öbilr dilnyada hC3ab veriyor
dum analığım ... çin akıl öğretini§ ve bunu hUnkli. • Bugünkil bıtlmacamıı birinin kendi müstahdemine ver- söylemeksizin, bakretılar. Salönel ta demek otomobil e~ 

• tiğinl" • • le Vengasson muammanın halli ile müteakip katil onu • ~ı'. <?. - Nastl bir tesadüf Abdilrrah . rm tavsıye .et bildirmış. diği müsaade, 10 - Başına ma ko· :ı:ıv 
man? Bu hadise hünkarı çok sinirlen • Yukarıdan a~ğı: yun~ valimiz!n bundan ewelki vi· meşguldüler. Zabıtkatibinln ise aklı tı. Gayet basit değil eJill4' / 

..:ı:...ı: t b · · d IAyetı akla gelır ·akıtma fikrı· baaka yerdeydi. İyi bir baba ten evvel Lconids.SID "'_<di' -- Bir eangırtı koptu ve ben de- u.u w. ve za en unun ıçın aramız a 1 - Bizi idare eden uzvumuz • a ' " ...,eır 
1 bildik olan klltib, o giln çocuğunun altıncı yoktu ama sonra var· J'. c :ma.sma rağmen uykumdan fır- uz aşa · Afrikada geniş bir ülke, 2 - Alt • 10 

1• - Ne gibi uzlaşma Abdürrah • ondanona geçen, 3 -Aydan büyük doğum yılı olduğunu düşünUyordu: YI otomobilden aldı· ... ııı ~ 
J üfer gUldU: man? zaman - bir nota adı - Fransarun Bu münasebetle bir aile toplantısı _ Fakat Spanopul':.~4' ;-
- Onu. Dedi, ben attnn. - Ben artık Silleyman paşanın meşhur bir şehri, 4 - Beyaz - yal· yaprnnk lazım. Çocuğa da bir h~ediÇo·ye fendisinin kö§kten •Y:~ 

d al w dızlı ip (ki bu eski devrin resmi el· almah. Fakat nasıl blr hediye· • yanında çant& bultııı ~ 
• J hadlııeyi yine ayni heyecanı yanın a ç IŞacagmı. 

biselerini süslemekte çok kullanılır- euğun ho§una gidecek bir oyuncak dl r :;m; 
.:ırak anlattı. Abdilrrahman din· - Seni yanına mı aldı? dı) , 5 _ Para işi yapan müessese, olarak ifade c yo '.eıdtıı 

i ve Nilüfer bitirince: - Evet analığım. 6 - Atfetme, 7 - Aralamaktan em 
15 ~ı-,..;.1-=-..,_ seçmeli... - Çanta dııha eV' srr_,; 

- Bak, dedi. üst tarafını da sen Nil Uf er sevinçle AbdUrrahmanm rihazrr • lfunbadan çıkan pis duman, 16 ~t=--t::-< Sükutu bozan Vcngasson oldu: le konulmuşsa? Ve)~eıı ,)f"" 
8 ~ f -ık' t ed t _ Biraz evvel size söylediğim ne- r..ısJıl" c'in:e. Şimdi bu 18.ini hünk!nn hu- tekrar boynuna sımlmr§tı. AbdUr • - Kenar tara ·mu ıye a ı • çantayı yolda bu• ~ 
ezl'yet etmek 9 Asıl - mümkün ticeve gclivonız. Cinayeti Leonida· ., ı ::uruna götürdüler. rahman olan biten bUtün hadiseleri · - · • " ~ - Yolda mı. ~ı J _,1, 
olabilir, 10 - Umumi izin • 12 ay, sın bir benzeri İ§lemi:ı olacak, ser· ır ,-or _ Sağ bıraktın mı Abdllrrah • NilUfcre anlatmış ve hünkarın ken- - Evet yolda... deJil' 

man '? disinc olan vaadinden bııhsetmiş, Soldan sağa: serinin şehadeti de bizl ayni ihti - cerhedecek henUz bir bil "' 

dl i 
. H 1 - Uludağda sporcuların kullan mali kabule sevkediyor. bebl _.r'< 

- Btn uyanık olduktan sonra NilUferi bUsblltUn sevin rm ştı. e dıkları bir şey, - Allahın sözleri, 2- Dünkü bulmacamızın halli ce cinayetin se • J"' toi 

böyle bir mel'unun kanma ellini bu· nUz konuşmağa doymamışlardı. Gönlü tutkun· eski dervişlerin so- İstintak hakimi başını salladı: Çantada kıymetli~~ eııe,.ıı 

--TIY'W'!'U:r~aıı~•1'1r'~~rn::ııwnnim~ ]l~&ımnw •••• lllf++••••• .. ••••••11• si aleyhinde delil tcOtil~..ıl 
~tl.JL.:14s•~wm UlU:Za.&:1•1ôg.J ;• KA ı.t.IU'iıi: · zin, melankolik bir manzara aldı. Bir tür- evrak bulunabilir. J{s_~o9.,,r • 

Bütün bunlar birtakım faraziyeler .. Ha- SP- ~ 
kikat olmaları imkfl.n dairesinde .. Fakat EE~~~I~™~i lü otelden dışarıya çıkamadım. Can sıkın· I n~n ~çin işledi ve ntsY• , 

j 
8 

b 
8 e tısmm zincirini sürill?iycrek odamdan sa· ı durduktcn sonra ç:t )ııtil• JI 

başka ihtimallere de yer vermek yanlış ol. _ lona, salondan odaya dolaştım durdum. _ Kabul... Fa.le.. ...ıt" 
maz. İşin bana en garip görünen noktası Yazın sıcak, baharın sisli, kı~m karlı 

1 

ğildir. ~ ! ~-it 
§U: Ne köyde, ne de civar köylerde hiçbir , 2 günlerinde neşe taşan bu topraklar, yağ· _ Niçin oğlu o01~e~tY-.:ıılf ressam oturmuyor, hergün harabeler civa- - S - b ö!d ,.... e tll" ı11 

murlu günlerde, u.km tadını acı bir hatıra 

1 

mm ba asını tel§)~ 1~ 
nnda dolaşan Melike de oralarda kim~ye lerfn ner va~dt uğra!' yeri olduğunu c!aima dünyaya ait olmıyan bir ifffiizaz kımılda· da saklıyan ihtiyar bakireler kadar mağ· renç bir hareket •·i ııer ~11' 
rastgclmemiş. Bu meçhul ressam bu hara- d dakl d d . ..1 · 'mkA- 1 d w.1 1., :aatbtı"' Ot 

t~krar eden kö}•lillerin kanaati bir kat daha myor, u arın a onu mesı ı aıısız mumla"ıyor.. ç n egı m · dS 
belere ben orada değilken geliyor. Ben ye. di~·arlar<la yası'-'an mah!Cıklarm korkunç , ! kilndür, Spanopuıo:ııJ .~ 

ek ~ · · M l'k d h 1 kuvvetleşir, Güllü ~ine beni tekrar karsısı· J - J -ı; ~ JA k " et!?'• m yemet:;e ınıyorum, e ı e e a asının ve münis t~bessümü canlanıyordu. Bu sabah yabmura rabmen evve d oy mil§ olabilir. ~ ~ 
evine dönüyor, esrarlı ressamın ziyaret na alır: muallimile konuştum.:. Sonra !\luhtann e· Henüz LconidaS~ f "'•· >~ t!İ 
saatleri daima bu fasılada.dır. - Size demedim mi ef~diciğim, derdi, Hisleri, inanışları, biribirinden ayn iki vine gittim. Ne muallım, ne de muhtar ba· rum. Knt'i bir delil ) f:,r 

Çok garip adam bu, doğrusu.. Ufacı~{ 

bir iş yapmak için ne kadar da çok tedbir 
alıyor. Her halde kendisine esrarlı bir hü
viyet vermekten, ba~alannı düşündür -
mekten, belki de korkutmaktan zevk alan 
birisi olacak. 

Tablomun başına gelenlerden Güllü Ni· 
neye hiçbir şey söylemedim. 
Eğer kadıncağıza ufacık bir şey çrtlatmı§ 

olsaydım bir saat içerisinde bu havadis bü· 
tün köy halkının ağızlannda dolaşırdı. Bu 
lıarabclerin tekin olmadığını, cinlerin, peri-

bu harabeler tekin değildir. Oraya çeşit çc· kadın; hurafelere, masallara, o~mıyncak şey na öğrenmek istediğim ~eyler hakkında dan şUpheleniyoruın·,, ~~·~-.; 
ı;it ruhlar uğrar ... Allah rızası için bu defa lere inanan yaslı otelci ile, köylü halasının malfunat vennediler. Spanopulosun uşıı.ıl1 fılltl ~~ 
olsun sözümü dinleviniz de bir daha orada yanında lstanbulun muhte:em sefahet ha· Konstantin ile gang! ~" P"",xf 

" Muallime vakayı olduğu gibi anlattım. . " ,,0ııi~ 11~ 
bul ,r ı c:a k ı ::ı kı' ba~ın ·vatı ir,.risinde ö!en annesinin ruhunu yaı:r ı h t 1 "ntz JJ" ,, • 

unmarıruz. 10-<~ ·orı; nm · :. r J Y"' Ji Köyde tabiat fevkinde olan hadiselere inan n ~ ır ~:>· • ıcaYbt .. ıe"'' .t 
za b ir kaza gelir. y::ın genç kız yalnız bu noktada birleşiyo:- 'b" b' mUhım hır para v Hl,,. 

mıyan yalnız bu adam vargı ı ır şey... psr' oe-· ... .r 
!ar. lkisi de sağlam diişünceleri..'lli kırmak, günU ba.b •"Undan bS 11' ıJ O"'_w 

Melike, Güllü Nine ka:1ar s::ıf tir kadm 
değildir. Fakat o da benim!e konuşurken 

e:>rarh bir dil kullanıyor. Yeni tabloma 
"Harabelerin ruhu,, ismini vermeği o tek· 

lif ediyordu. "Harabe!erin ruhu,, terkibi 
duda!-clarından çıi<a ken gö:ler inde Ma\'C" 
radan gelen bir ışık yanıyor, alnında bu 

btmi de vehimlere ve hayallere e,,ir ctm:::c ban~: . hidler hmuund• bS d' oJd; 'J#" 
i .. tiyorlar - Sıkılmakta haklısınız, dedi, sizinle ııımda şiddetli blr ıcs bil' fi' 

*** 
Ya;'Tl'Jr ya~ıyor .. Yirmi d3:-t '"'atten'-::· 

ri durup dinlenmiyen ince, hafif bir yağ· 
mur. Köy baştan başa mağmumlaştı, ha· 

oynama~• istiyen birisi var .. Bu beS~ll~ bir ı yet de bu kavgadllıı 11et ~ 
şey ... Fakat bana kalırsa aramağa ıhtıyaç sonra işlendi. r-0ııuet8 

yok ... Yakında bir gün bu adam kimse ken· _Biliyorum· ~ô e... ,1-
diliğinden çıkıverecek. Leonidasın aleyhin~ ptVIJl'I" 

( Der:amı r:a). 
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A.K. - 80- Yazan: I kimim 

harıl harıl geceli gündüzlü 
paketler hazırlıyordu 

lsnıi hoşuna gitmemiş ! 

tin vardı. Bellerindeki fişeklikleri de ' arkasından yürüdüm. Tamrunak ih· 
görmek mümkün oluyordu. Ayını· timaline karşı dolma kalemimden 
şığı epeyce işime yarıyordu. elime mürekkep damlatarak kaşla· 

T hm. tt·~· 'b" ld B nJ rımı, bınklarımı kalınlaştırdım .. a ın e ıgım gı ı o u. u ar · . 
Ogvlak . .. .. d d d ı Oracıkta Ye karanlıkta, aynasız bır 

·çıyanın evı onun e ur u ar. . . . 
T -~· makya1 yaptım. Belkı bır şeye ben· 

omavana benzettıgım kapıyı çaldı . d K d' · b'" b"t" 
ve a ı· · · • d' B dak' zemıyor um. en ımı us u un aca 

çı mca ıçerı gır ı. eş on ı· . b' 
1 

. . . 
ka Ovlak ıkt K ıp ır ha e gctırmıştım. Fakat her· sonra g çıran ç · ı ve a- . . . 
lust · "tt• d 1 d'' halde evvelkıne nazaran teşhıs edıle· 

un evme gı ı, onu a a ıp on· b'I k 'h . 1. d ,. k 1 d.. '-" t d T ı mc · ı tıma ı az ı. ı a a arımı u. ı anın saa sonra a omayan . . 
rıkt k d l ·1 b" l'kt . kaldırdım Ye takıbe koyuldum. Bır 
ır ı ve ar ·a aş an ı e ır ı · e aynı . 
"Oıd · d - d '"l çok dar ve genış sokaklardan saptık, 
J • an gen on u er. O .. . . . 

çıktık. nce şunu soylemelıyım kı 

Böyle birkaç eve uğradılar. O ev· 
!erin kimlere ait olduğunu bilmiyor
dum. Yalnız onlar ayrıldıkça evle· 
rin numaralarını yazıyordum. Böyle 
bir buçuk saat kadar oraya buray::ı 
uğradıktan sonra dağıldılar. Artık 
bu adamın Tomayan Artin olduğu· 
nu tamamile teşhis edebilmi;tim 
Nitekim evine kadar da takip ettim. 
Böyle gece gezintilerine hiçbir mana 
\·erememiş tim. 

Ertesi gece gene ayni vakitte gene 
ayni yedi kişi}i bu sefer Beylikka· 
pmm tamamen aksine doğru gider· 
terken gördüm. Fakat bu gece çok 
daha mühim bir noktaya \•akıf ol· 
dum. Bir aralık yan sokaklardan 
birinden bir gölge belirdi ve kaybol· 
du. Dikkatle baktım ve ya,·aş yavaş 
saçak altlanndan giderek, bu saatte 
bir insan olduğunda şüphe bulunmı· 
yan bu gölgenin ne olduğunu merak· 
la aradım. O gölge de tıpkı benim 
gibi saçakların altından yavaş ya· 
vaş gidiyor ve o da benim gibi bu 
yedi kişiyi takip ediyordu. Bu tipi 
ya hiç görmemiştim, yahut kuvvetli 
makyajla kendisini tamamile değiş· 
ti~ete muvaffak olmu,tu. K1iı'ndi 
bu, bu da bir Hmçaklı mıydı, yok· 
sa, bir Araronyalı mıydı? Dü~man· 

mıydı, dost muydu bunu anlayabil· 
mek çok güç olacaktı?. Herhalde bu 
takip manidardı. 

Artin Tomayan ve altı askeri bir 
kaç eve uğradılar. Onlar bence ma· 
!umdular. Ve gene bir müddet içeri· 
de kaldılar. Sonra gene dağıldılar. 

Fakat bu scf er ben Art in Tornaya· 
nın arkasından değil bu gölgenin 
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beraberce Artin Tomayanı takip et· 
tik. Ben ctmiyecektim, fakat o etti. 
ben de beraber takibe mecbur ol· 
dum. 

Yürüdü yürüdüm, yürüdü yürü· 
dilin. Bir aralık yavaşlar gibi oldu, 
ben de yavaşladım. 

Hayatımda bu kadar korktuğumu 
hatırlamıyorum. Bu adam birdenbi· 
re geri dönerek şimşek süratile yanı· 
ma geldi. Elinde parlayan bir han· 
çer vardı. Onu göğsüme doğru kal· 
dırarak 

- Ellerini yukarı kaldır, diye hay 
kırdı. 

Beni ne diye takip ediyorsun? Sen 
kimsin? 

- Benim kim oldub'Um sana söy 
lenemez dedim. Aklıma yalnız bir 
kurtuluş çaresi gelmişti. O da zapti· 
ye gizli memurluğu yazifcsini ta· 
kmmaktı. 

- Ben. dedi. Seni öğrenmek mec· 
buriyetindeyim. 

- Once, o silahı yerine kor. Bu· 
rası dağbaşı değil. Elinde memnu 
silah olmasına rağmen galiba ya
bancı de~lsin. 

Bu söziim icap eden tesiri yapmış· 

tr. Bıçağını kınına koydu ve biraz 
daha iğilerek yüzüme baktı. 

-Ben zabıta kol vekili Halis, 
yüzbaşım Mazhar bey gönderdi. Bir 
tahkikat üzcrinde}•im. 

- Ben Hüsrev pa~ maiyet giz· 
li memuruyum. dedim. Takip etti
ğinizi tanır mısmız? 

- Evet, Artin Tomayan! 
(Dcyamı Yar) 

KAHRAMAN lli.YDUD 

Yazan : G. Rd<lin 
- Bonjur bay direktör 1. • 
- Ne? Ne dediniz?. 

- Bonjur, dedim, bay direk. 
tör 1.. 

- Ha, şöyle söyle canım .. Bon· 
jur, bonjur şekerim .. 

- Sizinle bira~ konuşmak i!. 
terdim. . Maamafih meşgulseniz 

bir başka zaman da gelebilirim. 
- Ben her zaman me~gulüm, 

~ekerim, her zaman .. Vaziyet ve iş 
icabı .. Ne istiyorsun, şe'kerim?. 

- Ben tornacıyım bay direktör. 
- Çok memnun oldum.. Çok 

iyi .. Çok güzel,.. Biz tornacıları 

sever ve onlara kıymet veririz. 
- Esasen ben de bunun için si· 

ze gelmiştim .• 
- Çok memnun .cldum. Çok iyi, 

çok güzel ... Kapılarım herkes içi:ı, 

bilhassa tornacılar için ardına ka. 
kadar açıktır • 

- Bu tatlı sözleriniz beni çok 
mütehassis etti, Bay direktör, te. 
şekkür ederim .• 

- Bak sen, ne kadar da genç!. 
Hem de tornacı ustası.. Şekerim, 

sen ne zamandanbcri bizim fabri
kadasın? Epey zaman.dır ben :.ana 
dikkat ediyorum. 

- Alakanıza teşekkür ederim, 
bay direktör .• Fakat ben sizin fab_ 
rikanızda çalışmıyorum. 

- Çok memnun oldum, çok gü. 
zcl, çok ala .. Fakat durunuz, anla
yamadım, ne gibi bizim fabrikada 
çalrşmıy.orsunuz?. Şekerim, ça_ 
lışmıyorsunuz da ne yapıyorsu. 

nuz? Boş mu geziyorsunuz?. 
- Ben ''1skara,, fabrikasında 

çalı§ıyorum. Makine şubesinde ... 
- Çok güzel, çok memnun ol· 

dum •. Şu halde benı niçin gör. 
mek istiyorsunuz? 

- "1skara,, fabrikasından çık. 

mak istiyorum. 
- Çok güzel, çok memnun .cl

dum .. Fakat bu işle benim ne gibi 
bir alakam var? Hem böyle direk 
gibi karşımda durma .• Otur .. 

Bu sıra.da telefon çalar.. Direk. 
tör ahizeyi eline alarak konuşur: 

-Allo! Evet, benim .. Ne? Bu
gün de otuz 'kişimi işe gelmemiş ?. 
Bu işlerde benim gibi tecrübeli 

tubu Dandolo yazmamış bulun. 
saydı kabul edemezdim de .. Çün
kü bu dakikada kim olduğunuzu 
bile bilmiyorum. 

-Nedir bu?. 

- Mektupta adımı göcmedi· 
ğiniz için değil mi monsenyör? 

- Şüphe mi var. 
- Onu bilhassa ben yazdır. 

madım monsenyör .. Yazılmış bu· 
lunsaydı gene kabul etmezdin~z .. 
Çünkü ben, Sandrigoyum.. Başı 
için mükafat "aad edilmiş hay
dut Sandrigo.. Şüphe yok ki 
yalnız bu isim, size, benim kim 
olduğuma dair fazla tafsilat ver. 
dirmiyecektir. 

Foskari titredi.. Kendisine 
böyle bir adamı gön.derdiği için 
Dandoloyu azil ve bu adamı ya· 
kalamaları için emir vermeyi 
düşünecekk adar kızmıştı .. 

Kendisini güç tuttu .. Beşuş bir 
çehre göstermiye çalışarak: 

- Benim aziz misafirim ola. 
cak11nız baba Sandrigo.. Bir 
lahza için maziyi unutmak iste· 
rim. 

- Rolan Kandiyanonun ba~t. 
Foskari güler yüz göstermekte 

aldanmamıştı .• 
Rolan onun kibusyudu .. Her 

türlü teminata rağmen o, Rola· 
nın, iskala Brinonun kanalda bo. 
ğulduklarına akıl erdirememişti., 

- Teşebbüslerimde ne derece
ye kadar ilerlediğimi anlatabil· 
mek için size haber vereyim ki 
İskaal Brinoyu öldürmüş bulu. 
nuyorum. Bu adamın §ahsıma 
hiç bir zararı dokunmamıştı. Fa. 
kat sizin çekinmeniz lazımgelen 

adamlardan biriydi. 
Bunları Sandrigo söylüyor. 

du .. 
Cumhurreisi atıldı: 
- Benin için mi?. 
- Sizin ... Yahut cumhuriyet 

için monsenyör .. Ben bu iki isim 
arasında hiç bir fark göremedim 
de .• 

- Kendisinden ne diye çeki· 
neyim?. 

Çeviren: Ferah Ferruh 
bir kurdu zor atlatıı!-.ır .. Mallım, 
malüm .• 

Direktör, ahizeyi yerine astık. 

tan sonra, karşısındaki tornacıya 

döndü: 
- Sıksık tekerrür eden bu işe 

gelmemeleri canımıza okuyor, de. 
di .. lnsaan planlı iş yapmak imka
nım vermiycrlar.. Fakat zarar 
yok .. Biz bunun da önüne geçecl 
ği~.. Fabrikamızda öyle işçiler 

var ki bir tanesi bir günde beş 
işçinin yaptığı işi yapıyor.. Ha, 
senin buraya gelişinin sebebi ne. 
dir? Onu soruyordum. 

- Ben de sizin fabrikaya gel· 
mek istiyorum. 

- Çok güzel, çok memnun ol
dum .. Demircilere çok ihtiyacımız 
var. Biz <lemireileri sever, onlara 
kıymet veririz .. 

- lltifatmıza t~şekkür ederim , 
Bay direktör, fakat ben demirci 
değilim, ben tornacıyım .. 

- Daha güzel. .Daha iyi .. Ben 
tornacıları da sever onları takdir 
ederim .. Peki, fakat sen eski işin. 
den niçin çıkıyorsun? 

- Hiç.. Öyle .. '•iskara,, fahri. 
kası beni sıkıyor da . • 

- Sıkıyor mu?. Doğrusu güzel 
bir söz: ''Sıkıyor .. ,, Niçin sıkıyor? 
Açık söyle! Ben baban yerinde 
bir adamım .. 

- Fabrikanın direktörüyle a· 
ram iyi değil de .. Her halde kanı· 

mız biribirine kaynamamış ola. 
cak .. O adamın her hali beni sıkı. 
yor. 

- Seni sıkıyor mu? Sergey 
Kuzmiç mi? Biz onunla dostuz! ... 
O iyi bir idare adamıdır; fakat ne 
yalan söyliyeyim ahlakı biraz tu· 
haftır .. Herkesle geçinemez!. 

- Çok haklısınız bay direktör. 
O hakikaten herkesle geçinemez! 
Bilhassa işe gelmiyenlere hiç a. 
man vermez! Onu sizinle muka. 
yese etmek bile doğru değill Siz 
babacan bir adamsınız 1 Şeker gibi 
bir insansınız .. Kimsenin kalbini 
1crrmazsmız !.. 

- Çok güzel.. Çok iyi... Fakat 
siz beni nereden biliyorsunuz?, 

- Bu gibi havadisler pek çabuk 

yayılır, bay direktör .• Şimdiye ka
dar bizim fabrikadan size gelen. 
!erin sayısı beş altıyı buldu .. Ma. 
zeretsiz işe gelmiyenleri, şu veya 
bu şekilde iş sahalarında kabahat 
!eri g ülenleri işten çıkardıkça 

bunlar soluğu sizin fabrikada alı
yorlar. Geçenlerde sarhoşluk fa. 
lan ediyor diye Vasyayı bizim fab 
ikadan koğmuşlardı.. Adamcağız 
soluğu sizde aldı. ikinci haftadır 

ki sizde çalışıycr. Galiba, ancak 
üç defa sarhoş olarak fabrikaya 
gelmiş 1 İnsanlara muamele etme. 
sini bilmek lazımdır, bay direktör. 

- Haklısınız! Kendimi mothet
mek gibi olmasın ama, bu sahada 
şimdiye kadar benden kimse şika. 
yetçi olmamıştır .. Kimseye bir fe. 
nahğım dokunmanuştır. 

- Bay dire'ktör, işte benim de 
hoşuma gi.den burasıdır ya!. 

- Peki, sizin fabrika direktörü 
hangi sahalarda seni sıkıyor? 

- Her sahada, bay djrektör .... 
Herif bize nefes bile aldırmıyor .• 
Işe beş dakika geç kalsam kıya· 
metleri koparıyor; hatta işten bile 
çıkarmağa kalkıy.cr •. Bu gibi ha
karetlere tahammül etmek, her 
babayeğitin karı değil.. 

- Canım koltuğa kurulmuş ge. 
vczelik yapıp duruyorsun 1 Yok 
iş..: geç kalmak, yok §U, yok bu .• 
Bu gibi mukaddeme1erc ne lüzum 
var? Meramını açı kaç söyle! Sen 
şimdi benden ne istiyorsun?. 

- Rahatsız ettiğim için affınızı 
rica ederim, bay direktör ... Ben si. 
zin fabrikanıza nakletmek istiyo· 
rum. Mesle~im tornacılrktır. 

- Çok güzel.. Çok ala.. Bunu 
doğrudan doğruya söylesene 1 E
sasen bizim de tcrnacılara ihtiya. 
cımız var .. Biz tornacılara kıymet 
veririz 1 .. Gevezeliğe fazla hiç lü. 
zum yok .. Yarından tezi yok, he· 
men gelip işe başlayabilirsin! •. Fa
kat çok rica ederim geç kalma le 
Senin adın ne?. 

- Benim adım Sitkin'.dir. 
- Sitkin mi? Hımmm .. Si(kin ... 

Sen iyi bir delikanlısın ama adın 

hiç hoşuma gitmedi.. 
(Lut/ en sayfayı rcvirirıiz) 
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luğa girdiğini gördü, düşüyor. 

du .. Düşerken de Sandrigonun 
başına indirdiği iskemlenin dar
besiyle kendinden geçti. 

Başı merdivtnlerc çarparak 
yere yuvarlanmıştı .. Demir ka
pak :kapannuş, iskala Brino bod· 
ruma atılmıştı . 

iskala Brino kendisini çabuk 
topladı. Fakat iş işten geçmiş. 

ti. Şimdi ne yapsa boştu .. Jiyan· 
tonun hikayesini şimdi daha iyi 
anlıyor, daha iyi düşünüyordu ... 

Derin bir karanlık içindeydi. 

Kızını hatırladı .• 
Başı ucunda homurtular işidi. 

yordu. 
Dudaklar.ndan boğuk bir fer

yat yükseldi: 
- Kanal 1 Demir kapak.. Su 

yükseliyor. 
Hakikaten su yükseliyordu .... 

Bu homurtular suyun homurtu
larıy.dı .. 

Şimdi diz üstü düşmü§tÜ .... 
Juanayı, Biyankayı düşündü ... 
Rotanı gözlerinin önüne getir· 
di. Göğsünü dehşetli bir hıçkırık 
yırttı. 

Tam bahtiyar olacağı sırada 

ölmek ... 
Demek talii böyleydi.. .• 

Boğulup ölmesi için saatlerce 
beklemesi lazımdı .. içine bir ü. 
mid düştü. Merdivenleri tırman
dı. Demir kapağı omuzladı .• 
Fakat çok muhkemdi.. Yerin
den bile oynamıyordu. 'Ust ba· 
samağa oturdu. Başını elleri içi
ne alarak düşündü .. 

ölmesi için büyük bir sabırla 
beklemesine imkan yoktu .• Ne 
olacaksa bir an evvel olmalıydı .• 
Suyun boğazına kadar yüksel
mesini bekliyecek yerde o suya 
atılmalı, intihar etmeliydi.. Ka. 
rarını verdi ve kendisini suyun 
siyah derinliğine bıraktı. 

. . ~ 

Birinci derecede bir yüzücü 
olan is'kala Brino kendisini suya 
atınca, önce dibe, sonra da tek
rar suyun üstüne yükseldi... 

Her tarafı yüzerek dolaştı ..... 

- Ala monsenyör .• Bendeniz 
bilhassa maziyi bir lahza için de· 
ğil ebediyen unutmanızı ricaya 
gelmiıtim.. Size bazı malümat 
vermek istiyorum, monsenyör ... 
Cumhuriyete büyük bir hizmet. 
te bulunmak istiyorum ve ona 
takdime mecbur olduğum hedi
yeyi getirdim 

- Çünkü o, Rotanın intikam 
kollarından biriydi .. Rolan düşü· 
nür, tertip eder, iskala Brino ôa 
tatbik ederdi .• İkisi b~r arada h:.i. 
yük işler görebilirlerdi, Şimdi 

Rolan yalnızdır.. Binaenaleyh 
zayıftır. Hiç bir şey yapamaz .• 
Fakat nüfuz ve iktidu sahibi ol· 
maktan geri kalmaz •• 

- N üfuı: ve iktidar sahibi!, 

Su mütemadiyen yükseliyor
du. Suyu ayaklarının dibinde 
hissctmiye başladı .. Boğulup öle· 
cekti .• 

Ne yapacaktı? Bunu bilmiyordu? 
Soluk soluğa yüzüyor, ·arada 
sırada bodrumun duvarlarına da
yanarak dinleniyor. Sonra tek· 
rar yüzmesine devam ediyordu .• 
Çok yorulmuştu. Parmakları kı
rılacak gibi ağrıyordu. Belki o
tuz defa dolaştığı bodrumu bir 
defa daha dolaşacağı sırada bir. 
denbire elleri, sık, bir yelpazeye 
bcnziyen ve bir deliği örten pen
cereye rastladı .. Işte kan.alın su
yu bodruma buradan geliyordu .• 

• • • • • , • 
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moıı-.:~ Tı••fl 
Seyahat notları 

Bolvadın iki yıl 
içinde 

tamamen değişti 
Bolvadioin bu inkisafı • Bolvadi11de kaymakam Feyzi .4kko um }'fni eserlerinden: ilkokul binası 

ileri şehirlerimiz 
Bolvadin, (Haber) - K y:makam 

hay Feyzi Akkunın buraya tayi • 
nlndenberi, yani şu son iki scııf'lik 
ma .zamıın za.rfmda kaza ı;ok §ey
ler kazandı. HatırlıyabHdiğimiz es
ki zamanlardan beri daima ihmnl gör 
mü.ş bir kasaba)'l inkişaf ettirmenin 
bu kadar kısa zamana sığdırılacağı 
tahmin <'dilemezdi. On ~ş yıllık in
'kılab savaşımız, nasıl asırları ihata 
{!dzn bir randman vermişse, Bolva
ülndekl :iki yıllık imar \•c ıslah ha
reketini dahi bunun küçUk bir mi
sali sayabiliriz. 

onu yarm büyük ve 
arasma katacaktlr 
kn•r.anan, elektrik bilıni)•en, içtimaı 
hayatUuı mahrum, köy yollarındnn 
rotU»rum, belediyecilikten, temizlik 
ve umumi sıhhat koruma bilgilerin
den mahrum, pıatilt .lınreketlerden 

ycsine giden yol üzerinde - §ebrin 
methalincle - iki taraflı bataklığı 

mümasil burada hatJrlıynmadığımız 
i§lcri ik yıl içinde yoluna lroymak 
Boh·adinin mnddt ve manevi çehre-bertaraf ederek ağnçlandırm:ı.k, 

mcz.<ırları kaldırmak, sokak ve cnd- sini dünkU vaziy<'tindcn derhal n -

delerin hur gün temizliğine ihti - yırmı tır. 
Pek kadirşinas v" samimi insnn-

uzakta kalmış, ticarette cesaretli 
hamleler ynpamıyan, clvarlcı alfı. -
kasını artıramıyan, doktorsuz, ec
zanesiz .. Ve nihayet bunların tabii 
neticesi olarak kısmC'n mütcassıb 

bir BolvadindPn bugün eser kalma
dığını iftiharla y:.ızabi!C'cck vaziye. 
te)iz. Bugünkil Boh·adin en ileri ka· 

hır olan Bolvadin llnlkı, değerli 
germlyet ve infü.run v<'rmc>k, milU kaymakam Feyzi Akkurun bu kıy-
günlcrde halkın heyecanını hare - metli çalıc:malarındnn dola)'l curo _ 

kete getirecek göstcrikr yapmak, huriyct.c minnettar ve kaymakamın 

i~timnt hayatta hic:sedllir bir ycnL 1 !jahsmn gerçel•tcn hürmetkardır. 

marn etmek, halkevl çahşnnlarma 

lik vücuda getirmek, hulfı.sa bunn il. r.. 

Büyük ve medeni bir memleket. 
te altı sene polis müdürlüğü yapan, 
~ bilir, 'küUUr sahibi bir idarecinin, 
Feyzi Akkuun çalışma tarzını işte 

bö)lc şerefli bir misalle isimlendir
mek, burad:ki davranı~t .anlatma -
ğıı kfı.fidir. 'Mektcb ihtiyacı içinde 

- Neden hoıunuza gitmedi 
bay direktör?. 

- Bizim fabrikadaki faal işçL 
lerden birinin adı da Sitkindir .Bu 
Sitkin olacak adam bugünlerde 
bitim fabrika gazetesinde aleyhi.. 
me bir makale nc§tetti. Ben ağzı 
&üt 'kokan bu delikanlı ile mutlaka 
k:ınu§~cağım ? •• 

- Fakat 'bay direktör.. Siz bu 
Sitkin olacak adamla konuştunuz!. 
Hem öc olaukça mufassal kcnuş
tunuz !. • 

- Fakat 1ekerlm, ne deme~ 
''onunla 1conuıtunuı:.,,? Ben bu 
sözlerinizden hiç bir ıey anlaya
madım .• 

sabalar meyanına girmiş talihli 
ve cumhuriyetin fc) izlerinden bol 
miktarda nasib almış bir knzamız
dır. lyi bir cumhuriyet \•alisine ma
lik bulunan Afyon vilfıycli gibi, e
nerjik bir cumhuriyet ka:rmaknmı
na malik bulunan Bolvadin kazası
nın inki§af tarzı, onu yarın da iyi 
ve ileri şehirlerimiz arasma kntn _ 
cak istikamete mütcvcccihür. 

fngil~rcnfn yent taY)'BrC geıntst bnnilan e\"\·c1 ~I 
!ııl.i ~milertlen Ü~ mlSli fazla. tayyare tn.:;ı) ıı.bı1ooek e ;,,1' 
.ayyarclerin hn\ıılanacnğı 63'ha yan tarafa nhnmı~, ili' 

ron bir .. ha elde .anmı,ıır. ı 

~!!~:o?u k ~N;~.~~ 
':> - 2 .- 3!> PAZAR • ~Srkı: Sormadın~ 

1~. j l\ ı ~ (Ol:) uR snııti). Kapancı. şıırkı: D ~ 
'8,15 ~l~r.ik (Şen oıln müzi~i). !brn· mn satın. 8 -A~~ 
ııın Özgür ,-c ntcş böccktcri .<ranlc- şer mi şanına. 9 ıf'J. 

_ ... ,.._~~ )Cli tFcrn'lı~k faslı). oÇJanl:ır: Uak. - Etem efendi· saı ~ - Bay direktör, ben fabrikanız. 
?!aki !aaı iı~ileraen tornacı Sitkl
nin tii. kendisiyim.. Mabadmı, 

m u n t a .z a m a n iıe ~elmi· 

yen işçiler haltkmda gÖ•terdiği
niz himayenin doğru olup olmadı. 
gıru billill ta"h'kik etme'kti~ Mü~er
rcf olduğumuza çok, pek çok mem 
nun oldum, 'bay direktör. 

Pek kısıı zamanda, bütUn kazayı 
ağnçlnndıracak 200 dekar miktarm· 
da gayet muntazam bir fidanlık, köy 
yolları, köy konakları, köy umumi 
hô.lıl ve hamamları, damızlık boğa
lar, tavuk cinsinin ıslahı, ehemmi
yetli bir gelir teşkH eden koyuncu
luğun inkişafına gayret ve mera 
kavgalarına nihayet verecek ted -
birler, köylüyü salma. derdinden 
kurtarmak için azami hassasiyet 
gôsterllmcsl, köylüyü iihniyet ba ~ 
knnından zenginleştirmek yolunda 
!aydıüt hareketler, nüfusu be~ 'yU. 

zil aşan köyleri, köylünün de rey 
\'e muvafakatini istihsal eurch1c 
ra(lyolandırmalı:, köy gelirlerini art· 
brmak gıöi verimli neticeleri ele n
lınını17 işlerle ... kasabada bir elek
trik santralı, büyük bir me'ktcb bi
nası, ccz:ı.ne 'küşadı, hanları otel ha
line ifrağ, berberkri, kasapları ve 
yiyecek madde satan 'büt\in dük -
kanları bugünUn sıhhi icabln.rma 
uygun bale getirmek, kasab dük _ 
kanlarmı faynnslnt.malc, Çay nnhi -

Mqlıur A1ncrikalı romana Siuklcr Lcvis tiyatro 1ıoyotwa girmiş bu· 
lımuyor. Ayni t(fmatıda tiyatro 11wlıarriri ~lan romancı "Arıgela :;irmi 
iki yaşıtıda,, isifnli piycsfodc bizzat bir rol almıştır. Bwu:lan cvı·cl :'bu 

1 
ı:i). l9,1li Türk müziği • lnccsaz he- kı: Her kimde ,·ıırd 

b Derrnıın, Eşn:C J\:ıdrl, Hasan Gür, le.ket saat :ı:r:ırı, ııc! 
• Hnınlli 'ıl'okay, Dasri OfJcr. Okuyan: 10 Muıik (.lli> :ıSC1~: 
l'nhsın füırakuş. 20 Ajans, mctcoroJo- 6\1 - Şef: lhstın Killl · 
ji lı:ıbcı·lcrl. 20,15 Türk müıli!i: Çn· ·Hint m~ı. 2 - f 
ı.:ınlar: Refik Fl'rs:ın, Hu~n Kam, Ccv yol rapsodisi. 3 -,eO 
del J\ouıR. Oku) :ınl11r: .Mahmut l\a- nl. 4 - Gluck - or -
rındıış, SC'm:ılınt Ozdcnscs. 1 - Peş- lesi. 5 - Gl:ııourıo; 
re\', 2 - Bimcn - ş:ıtkı (Yüzüm şen (senfonik pnrçJJ)· ıo 

/ 

-????, 

mcnılckcllc olmaz bu,, ismindeki eserimle de ayni:şe..kildc bir rol almtş· 
tı. Fakat bı{ seferki temsilin.de büyük bir sc,.irci kütlesi önüne çıkmış 
ve alkış topUımıştır. Sin/der Lev:s 52 ;•apndadır, piyesle 22 ;raşmdalli 
kız rolii11ii yapan I·'lora Kampbel de 22 den biraz fazladır. 1 h ı ) 3 s ırıh lli p (spor crvisiJ. 22• ,.,., 

:ı mm şen .• - c n n ın:ıi' - plAkl:ır). 22,&5 • 23 ~ 
1 Erıscııı. 4 - Ruşen Kam - l\ı~ıncnçc Sf"" 

leri ''C y:ırınki pro 
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'Bodrumun üstündeki odada 
vaziyet eakinleşmişti .. Sandiigo 

&damlamu ıöndertni§ baba Bar-
to1o ile bafbap kalmrıtt. 1ki hay• 
~ut ba§ladılr1ırı bu ip mabtenin 
demir lı:apağmr bir kat daha sağ. 
Yamea kili.aliyerelc bitirmiılerdi. 

Bu i§ de bittikten sonra Baba 
.!artolo mlistehti bir sesle: 

- Zındandan daha müthiş bir 
zznClan .. Sanrrsam buradan kaçıp 
kurrulmak ta imkansızdır. 

Sandrigo dizleri üstüne çöktü .• -Eiilerelı: ku.bğını kapağa dayadı. 
' Dinliyor \re al_çak sesle kcnuşu 

;Yordu: 
- Fakat hiç bir hareket i~idil 

eıiyor .. 
Biraz durduktan sonra ilave 

ttti: 
- Hiç bir ıey ~idemiyorum .. 
Bartolo cevap verdi: 
- Bir dakib dur .. t~idinin !. 
Bartolo bunu söyledikten son· 

ra odadan çıktı .. Sandrigo yalnız 
kal~r .. Mahzenin kapağı üzerine 
boylu boyunca uzandı .. Bu haliy. 
le Eenelerdenbcri kalbinde derin 
bir kin sakladığı dü§manını ka· 
çırmamalc hevesiyle mezarının 

Utel'ine ainmiJ bir yaraıııaya ben. 
ziyordl!, 
. O, bugüne gelinciye kadar, bu 
derece büyUk bir sevinç içindt 
'ı,hliinautbnu liatrflamıyordu. 

"Bodrumda boğuk btr gütült'Ü 

ifitmiye başladı. 
Bu sırada Baba Bart1>lo da içe· 

riyc girmi§ti: 
- islcala Brino şimdi bol bol 

su içerek hararetini dindirebilc. 
cek .. 

Sandrigo, işaretle susmasını 

soyledi.. o mahrusun ıstrrap do· 
lu sesini i~itmek, i§ittikçe zevk. 
lenme'k arzusundaydı. 

Yarım saat kadar vah~ bir sÜ' 
kut içinde dinledikten sonra sor. 
du: 

- Bodrum ne kadar :zamandı 
dolar •• 

- iki buçuk saatte .. 
Bartolo, mahzenin kapağına a· 

banmıı Sandrigoyu seyrediyor, 
du .• 

Odada boğucu bir 15essidil! 
vardı ... 

Nihayet sabahın üçüne doğrc 

Sandr:igo ayağa kalktı .. 
Art.'k hi~bir horultu yoktu .. 

Bodrum dolmuştu .. 
Tekgözlü meyhaneci de dinle. 

di. Sapsarı ibir halde: 
- Her şey bitti, dedi. 
Sandrigo bir aksi sada tibi 

tekrarladı: 

- Her §ey bitti .. 

-36-

BOYUK ŞUHMEŞREP 

Sandrigo salonun nihayetinde 

bir 1capıaan çır.o.ıak ve kırık, ha. 
rap bir merdivenden tırmanarak 
tekgöz Bnrto!onun pis ve karan. 
lık yatak od:ızı üsti.ndeki kata 
çıktı. Bu kat, J:apxları eyni tarafa 
açılan bir çok odalara taksim e. 
dilmiıti. 

Haydut bu odafardan biri ö· 
nün.de durdu .. Eğildi. Kulağmr 

anahtar deliğine dayayarak u. 
zun uzun dinledi .. His bir şey 

j~idemedi .. Boğuk boğuk mırıl. 

dandı: 

- Uyuyor .. 
Doğruldu .. Bir kaç dakika ka

<lar kendisiyle mücadele ediyor. 
muş gibi dilşünı.lü .. Sonra yürü. 
dü .. Bitişikte1d odaya girdi, so
yunmıya lüzum görmeden bir 
yatağa uzandr. 

Derin bir uykuya daldı. 
Uyandığı zaman sabah clmuş. 

tu .. Bu akşam halline muvaffak 
olduğu meseleler onu bir glınlük 
harp kadar yormuştu. Xcndisiııi 
dehşetli bir hançer darbesinden 
kurtarmıya muvaffak olmuştu • 

İşlediği cinayet, onu ömrü ol. 
dul:ça tazip edecekti .. O düşman
larından bu .suretle fntiknm al· 
mak istemezdi. Fakat ne yapsın 
b-.ı kabil olamamıştı .. Derhal ya· 
tağın.dan fırladı .. Yeni elbiceleri~ 
ni giyerek 1alıcını beline takarak 
uzun ıızadıya süslendi .. Işini hi. 
irdikten sonra yabancı şık zade-

gı:nıara- benzemıştı .. 
Odasından çiktı .. Gece durdu· 

ğu ·apı önünde gene ciurdu .. Ka-
pının iyice kapalı olup olmaC:ı· 
ğma baktı .. Kilidli cldugundan c. 
lnin olduktan sonra başını sallı
yarak uzaklaştı. 
Yarım saat sonra diikün sa• 

rayma varmış bulunuyordu. 
Başı için mükafat v.ıad edi

len birinin böyle büyük bir hu. 
zur içinde diikün sarayına gire. 
bilmesi kendisine garip bir aza
met te vermişti. 

Sandrigo, elçilerin, zabitlerin. 
hakim ve senyörlerin gidip gel
rne'kte oldukları salonlardan ge
çerek bir odaya girdi. Orada. 
tahta kanapelerden birine otur_ 
du. Hizmetçilerden birine bir 
mektup verdi ve beklemiye ba~
ladı • 

Bekleme iki saat kn.dar sürdü. 
Neden sonra hizmetçi göründü. 
Onu vaktiyle Aratenle Bambo· 
nun girdikleri odaya götürdü . 

Burası, Cumhurrcisi Fookari
nin odasıydı .• O içeriye girer gir. 
me:z Fosk:ırinin sesi yiikseldi: 

- Büyük engizitörümüz Dan· 
uolod:ın teveccühümüzü görmi· 
ye layık o:~uğl•na .dair mektup 
getiren zat eiz misiniz?. 

- Evet .. 
- Garip ... Sizi kabul etmekte 

bir hayli tereddüt ettim .• Bu melo; 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

~
~ Gribi, nezleyi, Romatizmayı, dl' ve b~ ağnlarmı hemen geçiren yegine kaşelerdlr. Madeni kutolard a oldof;'llndan tesiri \'e terkibi 
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15.000.000.-Kat.a: 
Altın san klogram17 159 981 
Bonknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dalıflıltkl Jluhabirltr: 
Türk lirası • • • • • • 

llariçleki Aluhablrltr: 
Altın: snfl kligram 9 054 614 

Altına tahvili kabil sl.'rbest 
dö,•lzler • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

lla:lne lahvlllerl: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılı~ı • • • • • 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tcdiyat • • • • , • 

Sentd<.t cüzdanı: 
Hazine bonoları • • • , 
Ticari senetler • • • • 

Esham ve lalıvildt cüzdanı: 
f Deruhte edilen evrakı nak 

A \tirenin karşılığı eshnm ve 
'tahvilAt itib:ırl kıymetle 

B ·Serbest esham \'C tall\·ilfil: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine • • • • 

Hissedarlar • • • • 
Muhtelif • • • , • 

• • 
• • 

Sermaue • • • . . . 
24.136.808.11 lhliuat al<ctsi: 
10.071.948.- Adi ve fevkalôde • 
1.211.8-17.70 80.820.688.0C HU$U~I • • • • 

• • • 

700.050.01 700.050.01 

12. 736.038.83 

7.602.83 

o.786.ı>t0.75 22.530.2.ıı.oı 

lM.7"8.563.-

16.2su.0S2.- 142.462.oeı.-

85.074.484.03 85.074.48!.03 

40.014.188.89 
7.MS.044.27 48.457.282.66 

100.287.61 
'1.807.877. 7ö 8.004.165.80 

4.500.000 ..... 
10.637.2-t2.20 

l'ektln SM.837.045.07
1
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Ttdavüldtki Banknotlar: 
Deruhte edilen enakı nakliye 

Konunun 6.8 inci madde. 
!erine tevfikan hazine tara. 
(ındon vaki tedlyat • • • 

Deruhte edilen evrakı nak. 
<lire bakiyesi • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
i!Aveten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili il1\veten 
İedo. vnzed. • • • 
Türk lirası 1Jtvduatı 
Döv/: Taalıhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizll'r 
Di~er dövizler ve alacaklı 

kliring bakiyeleri • 
l\luhtelif • • • • • • 

2.712.23.t.ıı 

6.000.000.-

158. 748.503.-

10.285.6.'l2.-

142.462.031.-

19.000.000.-

37 .000.000.-

3.810.07 

28.306.8 ı ı .36 

8.712.234.11 

108.402.081.-
20.03-1.040.76 

23.310.031.03 

92.417 .200.07 

358.837.045.07 
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',ı------------------ipekli kumaşların yün ;ve tiftik battaniyelerin 
havlu ve burnuzların her cinsini, yatak, yorgan 

li: 

1 
takımlarının, çama~ır ta ~nmlarının son modelleri

1 

1 

ni Bursa Pazarı, İstanbul, Sultanhamam ve Be
yoğlu mağazalarında hiç yorulmadan temin ede-
bilirsiniz. ı 
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PAMUK tPLtGt SATI ŞI: 

1 
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Kayseri Bez Fabrikası mah 12 No. paketi 415 kuruı 
16 " .. 480 " 

Nazilli Basma Fabrikası 
" 

24 No. 
" 

580 .. 
Ereğli Bez f.ıbrikası .. ?4 No. .. 580 .. 
10 balyalık siı-ariı ler için .. " .. 575 .. 
15 .. •I " .. .. 570 .. 
25 .. .. " .. .. 565 ,, 
50 .. " " .. ,, 560 " 
F:atlarla Fabrikada Tes lim şartiyle satılmaktadır. . 
Iplik müstchliklerinin yukarıda yazılı fabrikalarcl gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti· 

yaçları nisbctindf'! iplik !ipa rişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği rnüstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnı:1 Ereğli 

Fabrikasına sipari:ı edebile cekleri ilan olunur • 
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, .... Dr. Su~h l Şenses ~ 1' 1 

I 
/ drar yolları Jıastalıklan 1 

miitehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısında Lekler apartıman. Fa

kirlere parasız. Tel. 43924 ---------. 
Or. Hafız Cema' 

Dahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. t 04, Ttl: 223911 

Cihangirde Yeniyuva, Havyar ve 
Ar.ahtar sokakları Makadam üze. 
rine katranlı şose inşası 

Keşif bedeli 
12032,91 

Yukarıda keşif bedeli yazılı bulur.an iş kapalı z<!.rfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 13 • 2 • 939 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
EncümenJe yap .lacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi LCvazım 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı l:anundtı yazılı ve 
sikadan başka eksiltmeden evvel Yollar Şu~sin1en alncal:ları fen 
ehliyet vesikasiyle ve 902 lira 4 7 kuru§luk ilk tominat makbuz ve 
ya .mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflanru yu
karıda yazılı günde saat 14 de ·j{adar Daimi Encümene vermeEdir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (659) 



l/tr Tuır yalan mcmlekclle kardan adam yapmak çoet1klarm ve gençlerin başlıca cğlcnc'CSidir. Büyıik biı 
kar ym·arlağı i1zeritıe dai 1 küçi1k bir k11rdan küre konup sopadan iki kol, kömiırdm iki göz, lıavuçtatı 
bir bıtrıın, samandan bir ~apka yapıldı mı kardan adam meydana çıkmıştır. 

Fakat bugün, kardan Jıeykellcr yapmak adeta bir sanat lıalini almıştır .. Karın yağtp uzım miiddeı 
durduğu yerlerde bu işle sade çocuklar, değil, mcşlıur heykeltraşlar bile uğraşmaktadır. 

Resimlerde göriJlen heykeller lsı.:içrcnin kış sporları şehirlerinden biri olan Davosda ntC§httr bir lsviç 
reli keykcltraş olan Vilhelm Şver/ zman larafından yapılmıştır. 

Amerika'""' ~:tz ıfzertnde kayık yarışları 1i90 sencleriııtle başlmwış es 
ki bir spordur. Faka! bu sene buzda kayık yarışı biiyiik bir rağbet ka
zanmıştır. Bilhassa Viskonsinde l'innebago gölıl iturinde sıılar buz tut
tuğlı zammı biiyük müsabakalar yapılmaktadır. l"ere tekerlekle temas 
r.dcn kayık. yctke11 vasıtaS'I ile lıarcket etmektedir. Bımım için, sporcu
nım hem iyi yelken kttllanmasuıı, hem de motorlii bir vasıtayı idare 
tlmtsini bilmtsi lazımgelmektedir. 

11ıtzda kayık yarı~ sporcııları "solıık lıaı·a maskesi., takıyorlar Bıı, 
yalnıı gllzleri açıkla bırakan kaim bir başlıktır. Bımm içitı altı delikli 
ağız için de kapaklı bir kısım vardır. Bu kapak açılıp cigara içilebilir. 

Bu a~ elbise lngilterede moda o· 
lan yeni bir salon kıya/elidir. l'ü
cudun ı.•e kolların hareketine göre 
şekil alan ag, yüriirken ve otururken 
giizel bir manzara göstermektedir. 

Objektif 

karşısında 

Dünya 

J(atıadalı beşiz kardeşler tıp ve mTıiyat 'dıinyası 
için büyük bir tetkik mevzım teşkil etmiştir. Son 
defa olarak, Toronto üniversitesi çocuk ruhiyatı 

profesörü Vilyam Blatz, çocuklar üzerinde yapl1ğı 
tetkikleri bir kitap halinde neşretmiştir. 
Diomıe kardeşler arasında, doğdukları zaman lıiç 

bir fark yokken, büyüdükçe gerek çelıre, gerek rııh 
ve zekO itibarile biribirlerinden ayrılmışlardır. Be
şikte iken beş yttı:arlak çehre olan bıı kardeşlerden 
bugün ikisi - Emili ile Sesil biraz ımm yüzlüdiir. 

Zeka itibarile ise en başta lvon gelmektedir. 11 
inci a>•datı itibaren /zer iki ayda bir yapılan zckciı 
imtihanlarında lvon lıep bir seviyeyi mulıaf aza et· 
miş, Sesil zekası Amıcllcn iistün iken on altıncı 

Nevyork sergi
sinin yarathği 

moda 
Oniimüzdeki nisanda aplacak o .. 

lan Nevyork sergisinin iki işareti 
vardır ki bu da bir küre ile ımm bir 
chramdır. Sergide btt şekilde iki bil· 
yiik bina mrdır. Serginin açılması 

yaklaştığı için şimdi ayni şekilleri 

birçok şeylerde görmek miimkiin· 
diir. Bir yuvarlak tıe uzun bir elı
ramdan müteşekkil Pifolar, akrebi 
yuvarlak, yelkovanı ehram şeklinde 
saatler, ayni şekilleri taşıyan hokka 
takımları ı•e saç tıwaleti iizerine ko--
1mlan nııicevhcrler bunlar arasında
dır. 

ay"dan sonra ondan aşalı aüşnıüş, 
zekôşı yükselmiştir. Emili de dörd 
beşinci ayda sonunm olmuş, ev 
sinden aşağı olan Mari dördiitıC 
Beşiz kardeşlerin ikişer ikişct 

veya dansctmeleri kabil değildir, 
kalır. Onun için iiçümin bir arada 
dır. 

Fakat onlar solda gördüğünüz 
eğlenmenin de çaresini bulmuşlar, 
teşkil clmiş'lerdir. 

Diğer iki resimde Emili ile An 
Emili mutfakla tabaklarla, finca 
pek sever. 


