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Son Havadisler 

'l'eı~ 
~ıon: 23872 

1sp~·~·;a B~Ş~~RkEili 
• • 

. alaıisiyaya gidiyor 
ngıltere sulh için 
c tavassut etti 
Utııhurreisi Cumhuriyetçiler için 

harbe devamın fay
. dasızhğına kani ... 

' Paris, 9 - ı•'ransaya lspanyada.ı. 
mlilteci akını devam etmektedir. 
Fransız sıhhat nazırı hudud mmta. 
ka!!ına giderek muhaceret iı.ılerini 

teftiş etmiı;ıtir. 

Seine departmanı umumi meclisi 
divanı, lspanyol mUtccilerl için bir 
milyon frank tahsise ekseriyetle ka~ 
rar vermiı;ıtir. Bu ekseriyeti sol ce .. 
nah azalan te:lkil etmektedir. 
Kaçanları m itralyözliyorlar • 

Havas ajansının verdiği :ınallı-4 
mata göre Frankiıstlerln üç tayyare~ 
s i C.iln aaat 11,30 da hava taarrw; ... 
l:ı.nna karır mlldafaa vcst.itinden 
mahrum olan Pigcerda ıehri Uzcrin· 
de uçmuılardır. :'ayyareler, çok a
ıağıdan uçmu§lar ve şehrin mahrc· 
cinBekl yollar Uzcrinde bulunan ka. 

Pratı 
~lı /~121,, ''~ 

__ _. __ .fileleri uzun mfiddcl mlttı'\lı·ö~ r.ı.fo
cıine tutınuılardrr. Yaralananların 

"'' ag .> l a11ya 1ı ve ölenlerin mikdarı malüm değil • 
1'ıtler; .• 0 ları 'tı ~ Ududımda 

'rı" ltJJıiı~lt~cilerin geçe· di~.sp:ınyol cumhuriyetçi .. • ~su D' , ""•hen... (Devam• 5 incid<) 

ılsızıer C8miyeti. Reisi 
mebusıuoa namzetliğinin 

sGı konulmasını istiyor 
eyrn 

pan Sırrı bu taleple 
~~. g -,. ar-tiye başvurdu 
tıııı tara ef ti~ h 
~ dtfterı . frncfa haz eyetleri yur 
~ e• eti liıerin ırlanan sc -

t!...lıı.."J,.~ 'lllekı .. _.. de tetkiki . 
'"'llb""' ta v ""Qtrler enne 
a11,_ 'rer e ~talat · 
~~ı.... lnebUs l'anın ~imd'ki 

liğini koymak isteyen birçok ki~i 
Cumhuriyet Halk Partisine müra -
caat etmektedirler. Öğrendiğimize 
göre Dilsiz Cemiyeti Reisi Süley. 
man Sım da bu hususta bir istida 

............. 
Ekserisi yaralı ve yaraları tcaavisizliklen kangren olmuş bu~ıı11"ıı 

Cımılrnriyct ordusu askerleri Fransada silalılanndan tecrit cdildiktw 
sonra ... 

Bulgar Kralı Yugoslav Kral 
Naibile görüşecek 

Sofra. 9 (A.A.) - Birkaç gün - • 
denberi lsviçrede bulunan Kral Bo. 
ris yakında buraya dönecek sanıldı· 
ğına göre de dönüşte Bclgradda bir 
müddet kalarak kral naibi Prens 
Pol'lc görüşecektir. 

'&A4AA&.LA4++•+••+ • •••••• • 

~; .... ıııstır fazta 1 n. 
lı 'o'tllrjllıi~ • çıkaracağı 
~ıa:ıııa eki teru 
tı ..... ~ hit devam ~ he~·eti de ça • 
''ll!h.. ~ d etnıektecr b ·"'IC~ efterıer ır. TeL 

ile Partiye müracaat etrni~ ve 20 
bin diLiz namına namzetliğini koy
mak istediğini bildirmi~tir. ı 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

"HABER de 
" Şair ve Edip Necip Fllzıl Kı-

ıakürek HABER yazı ailesi 
arasına girmi! tir. Klymetli 
edibin yazılarını bundan 
ıonra HABER'de "Çerçeve,. 
ba!lığı altında göreceksiniz. 
Necip Fazıl Kısakürek, bir 
kaç güne kadar yazılarını 

~~ ı ... r. Yerlerine gön-
-.ırflan 

[früsk llıebu~ut. nanızeı-
l ildilat . v~puru 

ll1a ıç,,, Al-
90rıd "Yaya rrı ı 

Süleyman Sım kendisiyle görü • 
şenlere şunları anlatmaktadır: 

"- Mecliste halkın birçok ba -
kımlanndan ihtiyacını müdafaa \'C 

tetkik edecek mütehassıs mebuslar 

bulunur. Mesela dokiorlardan, a • 
vukatlardan köylülerden olduğu gi
bi memleketimizdeki 20 bin dilsizin 
dertlerini Ye onların ihtiyaçlarım 

kendi içlerinden olmıyan bir kimse 
nasıl anlar ve müdafaa eder? lşte 
ben de dilsizliğin mütehassısıyım! 

erilecek ? Onların cemiyet reisi olmakhğım 

netre baılayacakbr • 
...... 9WWY+•++44449V .. 9•99 4 

Bugünkü sayımız KömUr havzasında 

11<§ 
• da bunu göstermez mi? Seçilirsem l Mecliste onlann dertlerini. ihtiyaç. Sayfadır 

~~ Slanb~)·müdafİi~;Jediyesi 

işçilerin vaziyeti 
ıslah ediliyor 

şçiler günde bir kilo 
yerine birbuçuk kilo 

ekmek verilmesini istediler 
~ sen 

iki ~ .. s~nra Tramvay, Tünel ·şirketlerini alarak 
uhırn varidat menbaı kazanacak 

..-: Y azuı 4 tincüde 

Zonguldak , 8 (Hususi) -
C u m h u r r e i • i i smet lnön'U 
Ilkk~un ayında Zonıuldair ıe
reflen.dimıiıler, maden kömüril o· 
caklanncla §&lııan amelenin ııda· 

, (Devamı 4 ünciidt}, 

1LAN iŞLERt: Tel. 20335 

Ot©lD V©l 
Trablusa n için 
asker sevkediyor? 
Bu tedbir Fransa kadar lngiltereyi 

de istihdaf etmekte • • 
ımış 

Londra, 9 (A.A.) - Havas Ajan. 
!lI muhabirinden: . 

İyi malfimat almakta olan maha
filin istihbarlarma göre, ltalya, ev
vel<(e Trablusgarbe göndermiş oldu
~ 30,.000 kişilik askeri kuvveti tak 
viye etmek üzere mezkur rnüstern • 
lekeye 30.000 kişi daha göndermekte 
dir. 

Salahiyettar mahafil, bu tedbirin 

HABER'in 

hiç olmazsa Fransa kadar İngilte
reyi de istihdaf etmekte olduğunu 

beyan ve Fransanın şimali Afrik-a • 
da muazzam kuvvetleri bulunması.
na binaen bu tedbirin ltaı,a tara .. 
fmdan Tunusa karşı bir teşebbüs 

addedilmesi ihtimali mevcut olma -
dığını ilave etmektedirler. Her ne 
kadar İtalya, Libyadaki kuvvetle • 

(Devamı 5 incide) 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

ı 
N umara: 29 .. ~ıılıca Eruhas 

"Müsabakamıza iştirak eden bu göz sahibinin bize -vazih adresini 
göndermesini rica ederiz.,, 

Okuyucularmıız.a dnğıtacağımız ınükifatlamı kıymeti 800 lirayı 
aşkındır. 

160 llra kıymetinde bir rıulyo, kristal büfe taknnlan, laymetll ccb 

,.e kol saatleri, mu~ambalar, elbiselikler, istenilen e'Yayı alabil

mek sal!blycllnl \'eren 20, 15, 10 lira gibi p'lra kıymetinde kart
lar muhtelif e\' cuasr n saire. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 27 

Müsabakamıza 
. 
1§· 

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla -

maya ba§laymız 

Fransa Almanya 
ile harp ederse ••• 
lngilterenin askeri bakımdan yardımı 

ne şekilde olacak 1 

Fransa, Jıoııa filolorım takviye i çiu Amerikadcn da tayyar€ almak. 
tadır. Resmini gördiiğıimiz bu bom bardımau tayyarcsı de Amcrikadatı 
alınmıştır. Sürati saatle 500 kilon: ctrcdir. Tccriibdcrinde pilot yilk -
scltliktcn sonra tayyareyi başaşağı yere doğm bir taş gibi indırnıiş, 

böylece tayyarenin 925 kilometre s ıirate mülehammıl olduğ!l anlaşıl • 
mtş!ır. 

Londra, 8 (A. A.) - Taymis ga. miylc mll§tcrck bir hale konmalıdır. 
:r.ctesi, bu sabah, herhangi bir harb Fakat ayni zamanda bu kuvvctle
csnasmda İngiliz - Fransız icıbirliği rin her yerine, müşterek davanm 
hakkında askeri muharririnin yap- lehine olarak en iyi suret~ yapttcalC 
tığı etüdlerin n~tic:sihi neerctmek- lan roller verilmelidir. 
tedir. Geçen ağuıstosa kadar 1n~lllz 1Jıe. 

Muharrir bu :rumııa. escllmle z.i ııı sur,eUe hulılaa edilebilmeltt.,-
diyor ki: di: "Avrupa kıt'asına bUyU.k blı' 

"' "İki menınıtet kurtetferl, t ama- (Devamı 5 incide) -.. . 
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Eski borç 
Yazan: Suat Derviş 

G tlNEŞU fakat serin bir gllndil. Bir vapunm gUverteebıdo ldl
çük bir kız duruyordu. Hava çok aerln olduiu lçbı omuzmıa 

penbc bir battaniye alınıştı. 

Aşağı doğru bakıyordu. Orada yU.zleri gözleri al.mslyah kömür a
meleleri \'ardı. 

GllncşU, fakat 8erlıı bu ilkbahar gUnttnde Oebelüttankta bir \'&pur 
kömür alıyordu. 

Güvertede duran ktlçUk kızm rengi solgunda, yUztt zayıflamıetı. 

Gllnlerdlr açık denizlerde öç yüz klpıtk bir gemide bin üç yüz kip ola.
rak seyahat edlyorlar, torpil tarlalan ara.amda ve gemide ~ıkaa aal

gm grip hastalığı içinde seyahat ediyorlardı. Gemide blltün gıda ka· 
ra blr ekmek, konserve etlerle p~lrllmlş makarna çoı'baamdan ibaret
ti. Gllnlerdlr ne tyf bir yemek, ne iyi bir ekmek, ne de bir meyva yüzü 
görmUştU. 

Fakat o butUn bunlan d~llnmUyor, sırtında penbe blr battaniye, 
kUpe~Jerden 8'&ğıya doğra sarkarak bpuayol kömür loçllerlnln p. 
kalaşarak, gtiltı,e.rck çalışma.la.mu aeyredfyorda. Birden ar.kasma bir 
el hafif hafif dokunda. 

KüçUk kız ba§mı arkaya çcvlrdl 'K&rflSmda kısa boyla, ufakte
fek bir Jrgl \'ardı. Plııspareler lçenlnde ve çıplak ayaklıydı. Elinde 
bir kiğıdm içinde beyaz bir ekmek, peynir ve portakal tutuyordu. 

Ban.lan genç kıza doğra matryorda. Çocuk &8\1nçle ellerini ona 
0:ı.&ttı. Paketi aldı. Ona Ttirk~, Fransızca, Almanca: "-Gel, babam 
sana parasmı versin!,, dedi. Fakat işçi onan aözlerlnl dinlemedi bile. 
O bunu para için nrmlyor, o buna satmıyordu. O ecnebi bir memJıe

Jı:ette bir sene kapalı kaldıktan sonra vatanma dönen ve her eeyden 
mahrum olduğu gemlslnln hallnden ve kendi ylbttnden belli olan bir 
Türk kızma bu hcdJy~yt yapıyor, ona kendi nafakaamdaıı ayrrdıp ek
mekle peyniri ve portakalı verlyorda. 

••• 
Oebelllttankta bir İspanyol Jşçlshulen bu yardunı glJren Akdeniz 

:vapuruyla tstanbola dönen Ttlı'kler içinde bendim ve ben Fransa: hu
duduna kaçan İspanyol mllltecllerinln fecl reelmlerlnl mecmualarda, 
gazetelerde gönlllğüm %aman, borcaıı11 ödlyememl' bir insanın vicdan 
azabını doyuyorum. 

İnsani yardım edcmemJ, olmakla göderim yaşarıyor ve tlmldle 
'Kızılayı dUşttnllyomm. 

Ocbclilttankta benden ba,ka Tllrk çocuklarma da kendi ekmekle
rini ,.e yfyccelı:lerlnJ dağıtan İspanyollara olan bu borcu, dünyanın en 

mU3fik te3ekktllll olan 'Kmla7 beUd de Mfye4ıektlr cllyorom. 

Ticaret odasında 
seçim 

Dün toplanan Ticaret Odası 

.Meclisi, mebus olan eski Deniz. 
yolları mlidürü Sadettin, vazüeal 
değişmesi dolayısiyle istifa eden 
eski Akay Müdüril Cemil, ölen 
Beykoz deri fabrikaar kimyaketi 
Nuri ve istifa eden Akoiman zade 
Osmandan inhilal eden azalıklara 
seçilenleri tasdik etmiştir. 

Meclisin yeni azaları Şirketi 
Hayriye Müdürü Sadi, Hayri A· 
rapc-ğlu, Kunduracı kooperatifi 
müdürlerinden Osman Nuri ve ih
racat ve ithalit tacirlerinden Ziya 
Kılıçoğludur • 

Dünkü toplantıda, Denizbenk 
Umum mü.dürlüğilnden istifa eden 
Yusuf Ziya önişin Ticaret Odası 

azalığından da çekildiği hakkın· 

daki şayiaların doğru olmadığı 

meydana çıkmı§t.ır. Oda erk4ru 
böyle bir istifa almadıklarını söy. 
!emişlerdir. 

Diğer taraftan Ticaret Odası 
Reisi olan ve Denizbank meclisi 
idare reisliğinden azledilmiJ olan 
Ziya Tanerinde Ticaret Odası re
isliğinden çekildiği hakkındaki 
rivayetler yanlıştır. Oda erkanı, 

Ziy Tanerin Ticaret odasına De· 
nitbanktaki vazifesi dolayısiyle 
tayin edilmediğini, bunun için de 
bankadaki azil itinin odadaki vazi
feye dokunamıyacağıru söylemek. 
tedir. 

Valf bu •kşam 
Ankaraya gldl)or 

Vali ve Belediye Reisi LflUJ 
Kırdar dün öğleden sonra adli
yeye giderek mUddolumumt 
Hikmet Onat'ı ziyaret etmiş, 
sonra emniyet dlrektörlllğUne 

giderek mUdtır Sadri Aka He 
görUşmUştUr. 

Vali, Beıodiyeye ait bazr iıle. 
rl takip etmek 11zore Ankaraya 
sitmeye karar vermiştir. 

Lfltfl Kırdar, işleri mUsaıt o
lursa bu akşam Ankaraya gide
-:ektir. 

SUAD DERViŞ 

T•kas yolsuzluğu 
davası 

Takas yolsuzluğu davasına dün 
asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bundan evvelki 
celsede, ehlivukuf ile İnhisarlar Ve
kfileti müfettişlerinin biribirinin zıd 
dı olan iddialan yüzünden iki "lki 

,., • .,'1 arasındaki aşikAr mübayene. 
l ahkeme huzurunda karşılıklı 

rrt . .ıkaşalarla halli,, kararlaştml· 
rruştı. Bunun için dünkü celse me • 
:-akla bekleniyordu, fakat celse açıl
dığı zaman inhisarlar Başmüfettişi 
Ali Kemal ile, Gümrük mevduat se
fi Raifin hazır bulunmadıkları gö
rüldü. 

Ali Kemal Tekirdağında bulun • 
duğundan tebligat yapılamadığı 
öğrenildi, Raifin de fevkalade ma -
zereti dolayısile bu celseye gelemi • 
yeceği gümrükten resmi bir tezkere 
ile bildirilmişti. Bu yüzden muha -
keme yeniden celpler çıkanlınası i
çin ba~a güne bırakıldı. 

-o--

Muğlada elektrik 
santralı 

Muğla, 8 (A.A.) - Nafıa Ve. 
kfiletinin tetkikine iktiran eden 
Muğla kasabası Hidroelektrik te
sisatına batlamak Uzere 'belediye
ler bankasından 65 bin liralık is
tikraz akdi hakkında belediyece 
teıc'bbDsata &iritilmiştir. 

-o--

Halkevinde temsil 
Eminönü Halkevinden: 
9 Şubat peqembe, 10 Şubat 

cuma ve 11 ıubat cumartesi ak
şamlan saat (20,30) de Evimizin 
Cağaloğlundaki merkez salonunda 
ıösterit ıubemiz (Dekbazlık) pi. 
yesini temsil edecektir. 

Her üç gece için davetiyeler e. 
vimizin bürosundan alınacaktır. 

İki Fransız Harp gemisi 
çarpı ıh 

Lorlent, 8 (A. A.) - Georges 
Leygues knıvaz6ril ile Bison tor
plto muhribi, milsadema etmiştir. 

Hasaratm mUblın olduğu söylen -
mektedir. !ki kişinin ölmüı olduğu 
haber verlllyor, 

I 

İlkmekteb maalllmterlnln meel ek bllgtlerlnJ arttırmak l~ln MaarU 
Veklletl tarafmdan hazırlanan kont eraı::.s serilerinden Uçü dlln mohtellf 
yerlerde verilmiştir. 

Bundan ba3ka Kadıköy 12 lnel llkm elııtep aalonmıda CI• ,, 
Ilın mektebi moallbnlorlııden Fevzi Selen tarafmdan o el 
llmlero bir coğrafya konferansı ver Uml,tir, Yokardald ~ 
konferans salonunda Sadreddin Cel Al tarafından ,·ertıeıı .,_ Donlardan GaJatuara.y Hseslnd o olanı yüksek muallim mektebi 

mUdliril BlmJd Ongıuı.m ve iinJver aJte Jı:onfe.rans salonundaki de ttnl
vendte profesörlerinden Sadreddin Celil Arel tarafından \'erllm15tir. 

Jlyen muallimleri göstermektedir. 

Kırmızı biber 
hilekarlığı 

Kırmızıya boyanmış 
kepek satıhyo rmuş 

İstan'bulda bir çok misalleri bu. 
lwwı mevadı cıdaiye hilekirlık. 
lan yanın.da bir türlil önlenemiyen 
kırmızı biber hilekirlığı alakadar 
makamlan gene meıgul etmekte
dir. 

Tarihin muhtelif devirlerinde 
ilamlar, fermanlarda zikri geçen 
kırımıı biber hilekarlığının cum
huriyet devrinde de 341 senesinde 
11Encilmeni Emanet,. tarafmdan 
verilen kararlar ıiddetle tecziye. 
si cihetine gidildiği görülmekte _ 
dir. 

Fakat bununla işin önilrie geçi
lememi§, nihayet 935 senesinde 
gerek, İstanbul Ticaret Odau, ge
rekse Türkofis te§lı:ilatı kırmızı 

biber hilekarlığı üzerinde uzun 
boylu tetkikler yaparak İstanbul. 

da satılan kırmızı biberlerin yü.z. 
de doksan niııbetinde kırmızıya bo
yanmış kepek ile karıştmldığt ve 
kırmızı biber yalnız memleket 
dahilinde değil, ayni zamanda ha
riçte de satıldığı için bu hilekar. 
lığın bu mahsule olan rağbeti a. 
zaltması kadar Tilrk ihraç malla
rının aleyhinde de bir propaganda 
tevlid edebileceğini belediyenin 
gözü önüne kc,-muıtardı. 

Aradan geçen ilç ıenelik za
manda da bu vaziyetin devam et
tiği son kontrollarla gene anla. 
şılmaktadır. 

Atatürkün imza
sını taşıyan bir 

beş liralık 

Tevfik Rüştü Aras 
tarafından kaybedildi 

Londra bUyük elçimiz Tevfik 
RüştU Aras, ekspresle tngiltereye 
giderken Lüleburğazda tren me
murlarına verdiği paralar arasın
da, Atatürkün el yazısiyle imzasr 
ru taşıyan bir beı liralığı da yan
lışlıkla vermiştir. Tevfik RügtU A. 
ras, eğer kabilse bu paranın bul. 
durularak kendisine iadesini ve 
bunu geri verecek gahsa bir kaç 
mislini ödeyeceğini eöylemi§tir. 

lzmir ve Bursada halk - sandığı 
açılması kararlaştı 

Bekar esn 
yurtları 

Şehrimizde on k 
yurt açııaca ~ Halk Bankasının ilk umumi 

içtimaı gelecek ay yapılıyor Istanbuldaki betır ~ 
barındırma yurdlatı ısSIJ 

üzere Emniyet ~ısı jt~ 
Şükril Sökmensuerın. ~ 
li ve bele.diye tiyasetı '1_ 
rasında ortaya konulJJS 

Halk Bankası, mevcut Halk ceği bu toplantı, bu itibarla ehem· 
Sandıklarına, il!veten İzmir ve miyeti haiz bulunmaktadır. 
Buruda birer halk sandığı .daha 
kurmağa karar vermi§tir. Bu hu· 
susta mahallinde tetkikler, aandık· 
lara sermaye koyacak olan mahalli 
idareler ve Ticaret Odaları ile te
maslar yapılmaktadır. Bu sandik
lann kuruluşu Halk Bankasının 
heyeti umumiye içtimaını mütea. 
kip yapılacaktır • 

Halk Bankası Tllrk Anonfm 

firketinin heyeti wnumiyesi mar· 
tın onunda Ankarada toplanacak
tır. Bu içtima bankamn ilk heyeti 
umumiyesidir. Bankanın kurulu-

Ayni gün, Ankarada, Ankara 
Halk Sandığının heyeti umumiye 
içtimaı da yapılacaktır. Hal'k San· 
d.klan ayrı ayn birer anonim ıir
kct halinde bulunduğu için san. 
dıkların da heyeti umumiyelerinin 
yapılması iktua etmektedir. An. 
kara Halk San.dığuun he,Y.eti u· 
mumiye içtimaını Iıtanbul Halk 
Sandığının heyeti umumiyesi ta
kip edecektir. Fakat bu heyeti 
umumiyenin günü henüz taayyün 
etmemiştir. 

yet tahakkuk safha~ 
Esnafı alakadar edell . 
gene esnaf te§ek1diJletl 
ettirebilmektedir. ti. 

Esnaf Cemiyetle ~l 
muhtelif yerlerinden '~ 
şesiyle §ehrimize gell:SJ 
!alet ve bakımsızlıktP' ., 
vulcu ca ..... .ı;r; LIJ~ Lı•~ti' 

şundanberi geçen ilk sene zarfın. Yeni sandıkların kurulu§U 

rek ayni zamanda ~A 
ve ııhhatini de ko:;:;"' 
barındırma yurdla ~ ~J 
sı işi ile meşgul olar~ ~i 

ise telif yerlerinde bina •ol'tıil'".ı 
Barındırma yurdu f'; da alınmış olan neticenin görüşüle 1 bundan sonra olacaktır • 

nanın hem çok bOY~ ~ ~ 

T echizat Bedeli Alama
yan Öğretmenler Var 
Muallim mekteplerini bitiren 

gençlere mualllmliğe başlarken 80 
lira teçhizat bedeli verilmektedir. 
BUtUn vilayetlerdeki muallimlere 
bu para verildiği halde henüz btıın· 
bul vnAyetl muallimleri almamııt -
tardır. 

AIAkadarlar Maarif Vekaleti -
ne ve maarif müdUrlUğUne mü • 
racaata karar vermi3lerdir. 

-0--

Lağvedilecek Gümrük 
idareleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekile. 
ti 1 mart 939 dıın itibaren bir çok 
gümrük idarelerini l~ğvctmeğe 
karar vermiştir. Bunlar Ağva, Şi
le, Edeköy, Malkoçlar, Halidere, 
Midye, Enez, Gelibolu, Kefken. 
Lapseki. Marmara, Karabiga, Ya 
vaklı, Karacabey gümrük idare. 
!eridir. Buralardaki memurlar 
diğer gümrlik idarelerinde vazi -
f el ere tayin edileceklerdir. 

Karadenizde gene 
fırtına başladı 

Gelen haberlere göre Karade • 
nizde hafif bir fırtına başlamış ve 
Ereğlide kömür tahmili durmuş· 
tur. 

Tonton amca 
aşço 

A tkö d b• k k lı, hem sıhhi şartları rıııd' 
rnavu y e ır ayı de §ehrin merkezi ye '(}6f 

devrildi ması icap ettiğinden 
Dün Boğazda kümUr yü1dil o- bulmak güç olınuştu~·yU~ of 

lan bir kayık büyük bir vapurun pazarında bulunan bil tfle# 

dalgasiyle devrilmit ve içinde bu· nanın bu maksad~. ıo•ııtodl'' 
lunan Hızır İzzet Yasef Kadri li olabileceği görulı:sıe 1• 

, , , t ld soıır• 
Artin ve Mehmet Denizbankın tr- araştı~ma ar an _, .... 

k. bü. il b k~r esn~"'· 
va romorkörü tarafından kurta. 1 t n e a .ı 
nlmışlardır. Kaza Arnavutköy a. ması için on ]<adat ıeen· 
kmtıs.nda olduğu için kurtarma yurdu tesisi lazım ge 
ameliyesi müşkül olmuı ve kaza- ftlmıştır • ~ #. 
zedeleri baygın bir halde deniz.den tık yurdun ıcurul tfl ..a 

lira ka.dar bir para 1811 • ..ı iY 
çıkarılmışlardır. eaarır 

dir .Şimdi bunun t 

Denizli istasyonunda yeni 
tesisat 

Devlet Demiryollan i.cfaresi, 
garp hatları üzerinde hareket fa
aliyeti çcğaldığından Denizli isıas
ycnW1da yeni bazı tesisat vücuda 
getirmcğe karar vermiştir. Burada 
bilhassa bir lokomotif deposiyle 
su ve elektrik santrallan vücuda 
getirilecektir. 

Nafıa Vekaleti, bu hususta IA· 
zım gelen tahsisatı vermiştir. 

-<>--

Trabzon da bir katil ası ld 
Trabzon, 8 (A.A.) - Kayın· 

biraderlerini balta ile yaralayıp 
yan canlı kireç kuyusunda yakan 
Oflu Mehmet hakkm.da'lci idam 
hükmü bu gece belediye meyda
runda yerine getirilmi§tir. 

raşılmaktadır. 

Ş ,. ası 
Maarif ur 

hazırlık.~ 
· ıP 

Mektep mudurıerııar 
lar yapıyor~ 

ıan•' • Ankarada top ~ " 
Şurasında konuşula 1' il 
etrafında hazırlıklar kile~ 
-' Dil M arif 1/ e .uır. n a ,. .,e 
len bir emirle huııu~ydlt 
mlidUrleri Galat• 0ıt" 
mektep müdürleri se~e " , 
Kız San'at mekteb~ 'ç-r' /ı 

·durıerı .,c 
mektepleri mil 5"' " 

binde, "· Muallim mekt~ tıölı' 
tebi müdürlerı de ıat .,e j 
mektebinde toplantnl~ ~~ 
milşlerdir • .. ~ uıen 11 

Şimdilik goru~rı.dedit·_ ~ ;./ 
noktai nazar bal ıundlJ~ 
bir neticeye vaaıl :uııdo 
ra bir proıraııı b 

gönderilece~lfl .,ıt 

Deniz ha ok , 
tstlfBoıUt'~f 

Denizbank hulcU~ •fa e~ 
. de ıstı 

mail lsa CanıJ 



Bu yıl 158 Halkevi 
daha açılacak 

Ankara, 8 (A.A.) - Mahalle. 
rinden yapılan teklifleri incele • 
yen C. H. P. genyönkurulu bu yıl 
aşağıda adlan yazılan yerlerde 
C158) halkevi daha açılmasına 

karar vermiştir. 
Bu halkevleri Ankara halke • 

.. vinde 19 gubat 1939 pazar günü 
,/ .- ~ _ _, Başbakan ve C. H. P. Genel Ba§-
~ kan vekili Dr. Refik Saydamın la yaapcaklan bir nutukla açılacak. 

,.0~111Ualar tır:Konyada: Akise, Akviran. An. 
v Uahy bey höyüğü, Argıthan, Beyşehir, 

tlQ. or Cihanbeyli, Cığıl, Çumra, Doğan. 
ııı ~buz •bey. Doğanhisar, Ilgın, Karapı • 
~dan _ l>E: tıkan mec- nar, !{ula, Manastır, Pirlerkodu, 
;liı. flkır resirnu maga· Saiteli, Sarayköy, Seyrişehir, Tuz 

aoQ
b 11, ..... bah·-d".e sanat mec· lukçu, Derbent, Ortakarviran, 

• ..., IYOtd l. 
lllıııe ulL .. lı;i· Dere, Ermenak. 

' hı/de Yine ço 
1 

lzmirde: Adagide, Adagüme, 
; ı.tY1r alern~~ d~~~· Bademiye, Birgi, Kaymakçı. 

>'l'eı~ ~ bitıneın lıu ~c: Kütahyada: Bulgaz, Emet, Ka-
11~1iııı. _ ir ley hli? rahallı, Ulubey, Şaphane, Tav . 
"'ttı ' 0 hce ...... 1 

~I ltl. Clddt şa~a ediyor ~1• . • •• 
~Ilı 1\1 &ord idı. Şupbesi Kırklarelınde: Demırkoy, Kay. 
e~~n :~· narca. .Mandra, Pehlivanköyil, 
b~nların ,Yle toAaıması Pmarlthisar, Üsküp. 

)aı.,. -.-ııı raıa • 
'"~~\ ı. onıar1 rı~da an • Trabzonda: Akşaabat, Beşik • 
~tl'ıtı hir •da hır araya düzü, Of, Yorma, Sargüne, Sür. 

~lr Uc eı itli? ının bulunma· mene Araklı. 
la ~ı.ı_lreı, ı._z ... Bu hlecmu- Sam' sunda· H 111t "'qrı ın -.. anç end· . . Alaçam, avza, 

'41, ce':!ıakkak .. 0 h~l~; Ladik, Terme. 
~. ıe, r?.., ~. ıayreııerini lçelde: Aslan. 

cı111 • \ '>'rıı k lspartada: Atabey. Egridir, Gö 
• ;la1'1tat ~!arından bahse· nen, Keçiborlu, Sücüllü, Ulubor

b~ ~•111 ~~da . bir nevi lu, Sütçüler, Senirkent. 
tı~r :'1•rınsseı~rn. Cünkü Ankara vilayetinde: Beypaza . 

..... ~o lllundu;o nda ha • n. 
~~.,~dar ki b~nu iddiaya Antalyada: Korkuteli, Akseki. 

<1.1ç bir • ır kısrnı, hiç 
'-h.lıt; -."1ıraıa~:rdil.l'e tabi ol. Aydında: Bozdağan, Germen. 
,..,:, l\ lttiJenı a her ecre cik, Horsunlu, Yenipazar. Ara • 

ıaı,... h, her d" .. • casu, Karapınar, Kılavuilar, SuL 
•l huı uşun • 

ı. ..;\~t,, 'bir unabiieceJini tanhisar. 
"" 

0 
~lir 1ttde de inde ıörülen Afyon vilayetinde: Başmakçı, 

~rliJt '-ıııa it llıG.ııe buıınak kabil. Bayat, ~y, Çoğu, Derçine, ln
)>b 1~ ı ı tına l>;;erıeri, biribir. cehisar. 

1Jıııeı1 ' lıa ı •llka göster • 
ıııı:ıı'llerer, .\"'ta ~J.ı;J:;dn bir. Ağrı vilAyetinde: Tutak. 

Bitliste: Dilcevaz. 
Amasyada: Gilm~. Hacıköy 
Burdur vilayetinde: Burak, Ka 

ramanlı. 

Çankırı da: Çerkeç. Dümenli, 
Ilgaz. 

Denizlide: Akalan, Bekilli, Çal, 
Çivril. Kale, Güneydam, Hança. 
!ar, Honaz. Kadıköy, Kızılhisar, 
Süller. Yeşilyuva, Zeyve, Evik • 
ler, Kızılcabölük. 

Çorumda: Alaca, Mecitözü, Os. 
mancık. 

Giresunda: Alucura, Gürele, 
Bulancak. 

Bursada: Gürsu, Yeniı:ehir, 
Kayscride: Bünyan. 
Erzin canda: Simin, Kemah. 
Diyarbakırda: Çermik, Lice. 
Malatyada: Darende, Petürge. 
Mardinde: Derik, Gercüş, Mid. 

yat. 
G. Antepte: Fevzipaşa, Nizip. 
Maraşta: Gögsun. 
Orduda: Gölköyü, Mesudiye. 
Manisada: Gölrr.armara, Gör -

des, Muradiye, Sarıköy, Soma, 
Yayaköy. 

Rizade: Mepavri, Pazar. 
Sivasta: Gürün, Zara. 
Edirnede: Havza, İpsala, Kır . 

casalih. 
Çoruhta: Hopa. 
Bilecikte: İnönü, Pazarcık. 
Tokatta: Karakaya. 
GUmüşhanede: Kelkit, Şirvan. 
Seyhan da: Kozan, Osmaniye. 
Zonguldakta: Kozlu . 
Eski şehirde: Mahmudiye. 
Muğla da: Marmaris. 
Tunceli de: Plümer. 
Urfada: Sürüç, Viransehir. 
Siirtte: Şirkan. 
Elazığta: Palu. 
Çanakkalede: Bayramıç. 
Yozgatta: Akdağmadeni, Bo -

ğazlıyan, Sorgun. 
lstanbulda: Şile. 

"' '•d esası,. l'ıııdak ıın-:ıyı. 
Ilı tce a.ııı..' ıı)a i kayg:ılar, 
~l'ııı ~~ dı;r de tafsilata 

ıt tle'1lı "O)'Je anır ..• Ha)·ır 
'~ eıııeı~.totaı ' 

'>ı-ı1ı~ ile ı •. -:'rini fi~asıııı, bir 
~Gı~ ar flıJ -.ıı lrıı'-a ır ve zevk 

lllle •lllL _ llı111 , , kt lehe .... Yet il ,, o ur. 
~ 11 °' ıııec il oıabiu~ ~ürnrenin 

Harbiyede sevgilisini öldüren 
mahkum oldu Q 

lalı fil llltıı Cık dı i böyle 
hıc bı dllr: "'~ 111tsına deıı ·ı 
' rt 'Ur)( e

1 
• b1tı Ok~ Cl~ 1'11 l'lllinevyerle 

Gc 11de .'" dt • ~crııuaıarı • 0 : 

1)1 hbeı •r~dlsininetenrniyor ,.e 
lr Ilı da,la b tek başı na 

) '•r. b Ccıtııı. lrleferek da 
• Quıı tık • • 
l >'ine d • te~hb arabileceji 

' tlıı, Ilı e llıerıı lls ediyor ,.e 
~~•k leerııuaıa nı.tn olnıuyor ~ 

ı_ l'' tın ıı . 1ı.;ııtı ., leyi . toealnıası 
1\ eli ay, nııecek . . :">Je r.,. nlar h(l hır şey 
ltt' he Sbütün hak. 

bı .. 'n nııe h 

111tıı1ı.ıd:) diye :nıı sevinile. 
'il le . "lrarııı a~şıJı) orum. 

le det::~rek ~ü~ır hnli, hin 
Ilı lı;t ' Rerı;ekt afaa etrnek 

t·'•nırı hn, ~ecnı en o kanaat. 
: • lıaı._ irk,,. tıaların h" ·) 

"1'1~ • lürı ~ O) e 
ı, lelenıe ~ faydası 
~ •. ''«et r1 söyiiye • 
·~t .. llıu1ı . .. ,tıı tı1r ne k 

1tı llharr· lldar c :\ ltıı il hı ıre iht. Oıt1alırsa 
lf t er Yrto'c kim 1) aç olacak. 
k lil, ly~rııııtıı ~:ler, biiha!I: 

tı ıl, 1 lnUJıarri vkedilecek, 
L·I\ lfo"' l'l anı r htiyo ..... ıırı. 111ıııcaı1 a keyfi~cr ruz,, 

~ "41', ııı fdd· ın, kc-
' l' ıa ctnıck Pek 

bftl~e\\!iJ Cde 
ecıtce\ r:rıııı rn~ l'llubtelir zünı 
'~ı e b rakab 

' "a~ l'eııni u sa) C<le eh ''c teıı. 

S b hı ' es:ısıa er biri r s tını d •cı • 'l'e ureııe ı aha şu-
" f ... 8(i 'CkkuUer Csbitc mcc 
il 1 kır l' l'illrnı)en ~ra,ıuııa hu: 

'"te\ı e zevk ••' >etı.:ı de ol 
L • eıı "rılıkla • 
" iç tııı a "iictıd b rı o za. 
th I~ ları1c ltl'?a~ı, bi~lac:.ıktır. 

b I', be bırdir leşnıesi : 
il Ohtu~ fikir l~in kanaatine 

Kararı öğrendikten 
meden sevgilisinin 

sonra mahke-
• • 

resmını istedi 
Ağırceza mahkemesi diln ak§am 

üzeri iki cinayet davası hakkında 
karar vermiştir. Bunlardan biri Har 
biyede sokak ortasında Roza Anjel 
isminde genr, bir kadını on yerinden 
bıçakla yaralıyarak öldüren Ropen 
Zağaryan hakkında verilen karar • 
dır. Suçlu kararın okunmasından 

önce mahkemeye bir istida vermiıı, 
ve çok sevdiği Anjelln sonradan 

15 seneye mahk6m 
Kararı bildirilen ikinci dava da 

1933 yılında Gala tada işlenen bir ci
nayettir. Mahmudiye caddesinde lıı
tikl.Al kıraathanesinde oturan Ab
dullah sminde biri dışarı çıkarken 

arkasından gelen Mustafa namında 
bir diğeri tarafından bıçakla öldü
rülmüştür. 

kendisinden yilz çevirdiğini ve hfldi- Temyizden nak%edilmesi yUzUn • 
se günü de sokakta kadının yanın- den ikinci da\•ası yapılan ve neti. 
da bulunan iki erkeğin kendisiyle a· eelenen mahkemenin kararına göre 
laya başladıklarını ve bu yüzden tah suı;lu Mustafa 15 sene hapse malı. 
rike uğradığını ileri sürmÜ§tilr. kum edilmiştir. Katilin mahkeme 
Sonradan okunan kararcla ise iki sırasında yaıımı küçük göstermek 
§alısın tesbit edilememesi yüzünden için sahte bir nüfus kağıdı göster. 
tahrik reddedilmiş ve ancak kendi- mesi de gözönüne alınarak bu ıuç
liğinden polise teslim olması hafif. tan da bir ay on giln hapsine karar 
leticl bir sebcb olarak kabul edile., verilmlr:tir. Yalnız ı- senelik hapis 
rek suçlu 12 sene ağır hapse mah- mllddetinin beş senesi af kanununa 
kum edilmiştir. tlbl tutulmuştur. Diğer taraftan 
Mahkiım karar okunduktan sonra Mustafanın muhakemesinde mUda

hadisc gUnU cebinde bulunan ve faa şahidi olarak dinlenilen beledi
sonradan mahkemeye tevdi edilen ye temizlik memuru Mehmet Ali, 
se·.·gili'3ine ait bir resmin kendisine 

1 

Mustafa, Zeki de. yalancı ııahitlik

veri!mesini istemiş, fakat bu tale- ten üçer sene hapse mahküm ol . 
bi kabul edilmemiştir. mmdardır. 

Fikir meclisi Attıbı na kanurn ha~ düş-
t b •k ~~ lliecrnual · p ROFESÖR Mu!itafa Ş~ldp diyor ki: 

3 

Günün PoDltDkası 

Balkan 
Bükreş 

konseyinin 
toplantısı 

Bu aelerki içtimaın sonunda da, dört devlet arasındaki malum ahen· 
6İJJ aksadığını sananlar veya aksatılabileceğini ummuş olanlar tah
minlerinde aldandıklarını anlıyacahlardır. 

Yazan: Nizameddln Nazif 
Bir Balkan paktı konseyi toı . 

lantısı, hodcimlıiı gittikçe artan 
siyasa dünyasında bir parça insan· 
lık havası yayışından ve bir sami. 
miyet ifade edişinden başka bir 
fevkaladeliği olmıyan ' 'normal,, 
bir toplantıdır. 

Bazan Atina ve Ankarada, ba· 
zan Bükreı ve Belgradda haşhaşa 
veren dört Balkanlı nazır, siya. 
si ufka birlikte göz gezdirince 
temsil ettikleri milletlerin duy· 
gularında ve kendilerine vazife 
ve salihiyet vermiı olan hü'ku. 
metlerin menfaatlerinde en ufak 
bir aykırılık, hatta bir ayrılık gay· 
rılık bulmazlar. Dört devletin Bal. 
kanlarda ve Balkanlar dışında, 

güttükleri emelleri o derece biri
birinin aynidir ve resmettikleri si. 
yasa rotaları o derece biribirine 
müvazidir. 

Balkan Paktı tarihinin bugüne llariciyc l'ckilimiz Şiikril Saracoğlt4 
kadar olan ıeyrinde bazı hadisele· 
re bakarak zaman zaman bunun şaflarına, en hayırhah gözlerle 
aksini ummuı olanlar daima aldan bakmak itiyadında olmalarına 
mışlardır .Bu sefer ki Bükreş top· rağmen siyasi alemde bir çok 
lantısının sonunda da, bugüne kıskançhklar uyandırdıklarını 
kadar malum olan ahengin ak5a<h. bilmektedirler. Bunun içindir ki 
ğını sananlar veya aksatılabilece. dünya hadiselerinin garip geyir. 
ğini ummuı olanlar, tahminlerinde ler takip edegeldiği son yıllar 
aldandıklarını anlayacaklardır. içinde, büyük faydasını gördükleri 

Bükre' toplantısı normal bir anlaşmalar üzerinde onlar da ga· 
hadise olmakla beraber, dört Bal. yet hassastırlar. Denilebilir ki 
kan devleti arasındaki münasebet- Balkan paktının kuvvetlenmesi bu 
ler de herhangi bir değişiklik mev· dört devletin daha <:anlılaşması 
zubahs bulunmamakla beraber, için adeta elzemdir. Ve gene 
dünyanın her tarafındaki siyasi denilebilir ki Bal'kan paktının in· 
~du jinda .Bükreşe çevril· hilali, infisahı bti dört devletin 
Wıemlt oldufu •• •5yleaıemes. Mr: ~iri i5in U~r ~!Ç'dlf ~ljetmek 

Can çıkmadan buy çıkmaz der- 'kadar meş'umdur, 

Bununla bu devletlerin her bi· 
rinin kendi kuvvetlerine dayana. 
ra1c kendi milli varlıklarını koru· 
yamıyacaklannı söylemelc istemi· 
yoruz. Bilhassa biz Türkler, de· 
ğil on sekiz milycn, on sekiz tek 
nefer kalsak gene istiklalimizi 
koruyabileceğimize inanırız. 

Fakat :Saikan Paktı havası ve 
kadrosu içinde, Romanyanın, Yu· 
goslavyanın, Yunanistanın ve 
Türkiyenin, kendi kuvvetlerini 
kat kat yükseltmiıı oldukları ve 
dünyadaki müşterclc &örüşlerinin 

te1:tek görüşlerinden daha çok mi· 
nalı olduğu ve çok faydası &örül. 
dügü de meyd:ındadır. 

Bunun için Bükreı toplantısndı 
ruzna neye alınmıı1 olan herhan· 
gi bir !TlCC'\t'le üurinde dört '.nÜtte· 
fik devletın r.nı ı.k "tam ittıfak,, 
tahassül edeı se, karaı vereceklc· 
ri kabul edilmelidir. 

Bu dört devlet arasına herhan. 
gi bir kundak sokulamaz. . Bu 
birliğin kuvvetlenmesi hepimizin 
idealidir. Fakat zayıflaması asla .• 

Balkan Paktını saran zırh o 
derece sağlamdır ki ne Adriyatik 
kıyısında çalışan burgu, ne de 
şimali garbide beliren hareketler 
bu zırhı delebilir. Dost ve komıu 
Bulgaristan·n komıulanndaki bu 
müşterek duyguya inandığını ka. 
bu letmek mevkiindeyiz. Bükreı 
toplantısını takip edecek Balkan 
konsey toplanblarında Bulgar 
mümessilini de görebilmek Tür
kiycde hoşa giden bir temenni· 
dir. 

Nizamedclin NAZiF 
ler a .. Bu ne doğrudur!. --------------------------

Şu Bailcan Paktı hazırlanırken 

ve şu Balkan Paktı imzalandıktan 
sonra, iılemeğe baıladıktan sonra 
az dütman mı peydahlamıştırl 

Düne kadar ellerinde her işleri. 
ne yarayan birer oyuncak elan 
Balkan • devletlerinin, birdenbire 
silkinip kurtulmaları, elele verip 
müşterek bir siyasa tesbit etmele· 
ri, kuvvetlerini birleıtirip bir bü· 
yük millet, bir enterbalkanik şuur 
yaratmaları, bütün kıymetleri hu· 
dutları içindeki insan sayısının 

bolluğuna inhisar eden ve Wtil.\1 
milli gururları sadece bu rakam 
yüksekliği ile hülasa edilebilen 
devletleri az mı kızdırmış, az mı 
düşündürmüıtür? • 

On sekiz milyonluk bir Türki. 
ye, yirmi milyonluk bir Romanya, 
yedi milyonluk bir Yunanistan ve 
on beı milyonluk bir Yugoslavya· 
yı biribirlerine düşman edip entri· 
ka çevirmeğe alışmış olanlar bu· 
gün altmı' milyonluk dinç bir 
kuvvetine Karpatlarda, Adalarde. 
nizinde, Karadenizde, Adriyatik
te ve Tuna havzasında ayakta dur· 
dufunu ve gittikçe sağlamlaştığı
nı, kolu bükülemez bir kudret .ol. 
duğunu görmekle mes'ud oluyor· 
lar sanıyorsak aldanırız. 
Balkan Paktı devletleri başka hu· 
dutlarda en ufak bir siyasi emel 
gütmemelerine rağmen, bu dört 
devlet, her milletin medeni inki-

Alsasta muhtari
yetçilerin faaliyeti 
Paris, 9 (A. A.) - Alsas muhta

riye tçi lideri Rossun tcıYkifi ile a
lakadar olarak üçüncü bir şahıs da
ha tevkif olunmuştur. ~.ı. Strazburg 
i" ofisinde kapıcı eski jandnrn:a 
Şmit isminde birisidir. 

Altı bin Yahudi . 
Bulga rlst undan 
çlkarılacdk 

Sofya, 8 (A. A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Polis, 6000 don fazla ecnebi ya. 
hudiye, ikamet tezkerelerinin an • 
eak iki hafta temdid edilebileceğini 
ihtar etmiştir. 

Hollanda Kraliçesi 
mayısta Brüksele gidecek 

Brüksel, 9 (A. A.) - Belga a. 
jnnsının bildirdiğine göre, kraliçe 
Vilhclıninin Belçikayı resmen ziya
reti tarihi muvakkaten 23-26 m:ı:-ıs 

olarak tesbit edilmiştir. Kraliçe 
Vilhclmfn Kral Lcopoldun Uç ay 
evvel Hollandaya yaptığı ziyareti 
iade edecektir. 

Yeni camide yeni yapılacak 
binalar 

"Güllü cami,, 
Fransızlar Türk, artist

ıerile bir film çevirecekler 
Fransız film kumpanyalarından 

biri, senaryo muharrirlerinden 
Buvason tarafından yazılarak 

Türkçeye çevrilmiş olan "Güle&• 
mi,, eserini filme çekme&e karar 
vermiştir. Eser Yavuz Sultan Se· 
lim ve Fatma Sultanın hayatlarına 
dair.dir. 

Filme dört milyon frank harca. 
nacaktır. Film yalnız Türk un· 
atkirları tarafından çevrilecek ve 
baş rolleri Feriha Tevfik ve Re
fik Kemal alacaklardır. Refik Ke· 
mal Yavuz Sultan Selim, Feriha 
Tevrik ise Fatma Sultan rolünü 
oynayacakt r. 

Şubat sonlarında filmin çevril· 
mesine baılanacaktır. 

Kostümler için askeri müzeden 
nümuneler alınmaktadır. Filmi 
idare edecek rejisör iVli Rozier ile 
operatörler makinistler ve maki. 
yajcılar Fransadan gelecektir. Ta· 
riht sahnelerin bazı kısımlan 

Topkapı sarayında çevrilecektir. 
-er-

ış haşında 610m 
Balıklı Rum hastahanesinde bu.. 

har kazanlannın temizlenmesinde 
çalışan 35 yaşlarından Ömer hava· 
sızlıktan boğı:lnrak ölmüttiir. 

1939 
' 

RESiMLi HAFTA1 nm 

• 

: ltiıı ;aka,1 ~e :ı;~ araların. ''Bir Şehir Mttllslmlz \"ar, bir sıh-
' o~Un ha tok lernikler. hlye mccUslmh nr. Niçin bir fikir mecli· 

• 111ıısın .. h "saııırnasına "imiz 1 • , .. .. o masın • ,, 
ızınet ' 

ması için belediyenin bir renk intihap et. y YENICAMlJN tamirinden fiOnra et. 
meğe uğraştığını biliyorsunuz. rafmdayapılacak binaların bebeme. 

Jta1y:ın<'a derslerini · · ı edlnlz. 
Ba lisanı kolayra elde edettblnlz. 

b l\e~8 cdehi. Acaba üstat ba mccllsl~rde rlklr olmadı • 
b •tıi heıın w 
.., 1f rı ıu:ı "erecegi &ını mı söylemek istiyor!. 

'~ ~ku 1 ~~~:~ne <1a1~:ı;::1e Taksim - Harbiye arasmdaki 
Ildilr. oırııaııı tıı1ış: binalarm boyası 
~ "1lU&Jı ATAÇ \KStl\l • Harbiye arasındaki, cadde 

__ ..._ __ ~~------~__J,---~l-JbıDıAle....lluılııııwL.blıu.Jıı.nn~boan 

Diz hu rengin en lsabetli"lnl bildirelim: hal camlin ııtiline göre inşa edilmt'sl YO lr-

E·& binslara Uğra),P da fiyatlarını so • tifalannm da <'amlln ikind cemaat yerinden 
runca. derhal bir aynaya bakmız. Ne renk Resimli Haftanm nqrettljl ba al· 
aln-<Jann ba binaların da o renk olması en yiık&ek olmama...ı takarrür etml~. O halde büıu il!; defa buıhıut, blalerce ab-
tabli 00 ..... ..,a olur. bura~ a. yapılac:ık binalar anla~ıhyor de • ,, - ha sablmıı;ttr. 

Yani: mektlr: I Şimdiye kadar almadmıaa acele e. 

-Külrcn~~-1 ----~-----~--------_::::;:..::M~e~d~resc:::::~lc~r~.~-------~------~d:lnl::z~. ----~----------~-_J 

Atatürk albümü 



Is tan bul Belediyesi 
Beş sene sonra tramvay, tunel 
şirketlerini alarak iki mühim varidat 

menbaı kazanacak 

Yüksek ateşli lıastalıklar 

.AtaMltl, 1 (Jluıusi) - U~ Uf·ı Sa114 Veldlo temiıl edftim ki, 
tadan~ri Ttaanta1 vı Tünel iir• bende birtktıiı samimi hatırayı 
ketlerinin satın alınması etrafında daima muhafaza edeceiim.,, 
Jirket mümessilleri ile devam e· Bundan sonra ber iki taraf 
'detı mUtaktreler neticel~ıtılt, mu Fransılf& •e Türkçe ikiter nüsha 
kavelenameler dün alqam Nafia olarak hazırlanmıt mukavelename
:Vekileti aalonun.:la imza edilmiı· leri fmnllmııtardır. 
tir . Nafia Vtldtl atctam mUmeHiller 

Mu.lcave1ename1ere hükQmeti· ıerefine tata17oa paln0tunda bir 
l'!':!z namına Nafta Vekili Ali Çe· ziyafet yermiıtlt. 

Kendhıltde yahut aileniz 
den birinde kmkbkJa bir -
tikte ıteı birdenbire yUbe· 
lince merak edenini%, acı· 
ba afıt bfr hatalık mı, hat. 
ta iyi olacak mı? 

HaJbukl bayJe birdenbire 
yiıbek atetle baıhyan haL 
tahldann çofu hafif ıeyler 
dlr, çabuk ıeçerler. Meat
ll bu mevsimde haylice 
çok ılSrülen boğaz hasta • 
lıiı yahut yH meniminde 

tinkaya, tlrketler namına Spesyal MUmeıailler bu akpm Belçi· 
imaa koymuıtut. kaJa ııtmek Uzere buradan hart· 

Müzakere ve muhasebe netice· ket tdecelttercllr. 
tinde bütün imtiyaı: baklariyle be-

çok ıörUlen ve mide boıukluJu dedikleri barsak hastalığı, bir. 
denbire yilbek ateı1e baıtarlar, fakat iki üç gün içinde sadece 
ıu içmekle 'kendi ken.dilerine ıeçerlcr. 

Ateı birdenbire yülrlelip de birkaç ıUn ~yle yilksek kalır. 
raber Tramvay tirketi bilcümle N•fi Vekiliaiıa beyaub 
tesisatı, her türlü malzeme ve bi
ııalan, ate1ye ve ambarlannda mev 
cut 300.000 liralık malıemesl da· 
hll oldufu haldd 1.570.000 Türk 
lirasına 1atıtı almımttir. 

1'llne1 §irketinin bUcUmle imti
,yaz ba\taniıın '1'Übel ve tesisab· 
lltD mağualarmda mevcut mabe
menlıı btt,lk Metro iwu ve diğer 
cayri mmkullerlnin tamamı 17 5 
bin liraya dtm ahnmııtır. 

Ali Çetinlraya muknelenln 
illLlalanmaandan ıt01tra ıueteci
ler. I" beyanatta bulundu: 

- Tünel firketinl lhtilAslJ ver· 
gi borctanııdan ibn ettik. Buna 
mukabil bu tlr1tet Dellrmenci yart 
ve Ka1ınman banlan ile bzetpaıa 
hanım hlkAmtte devretti, bunlar
dm bıtt~ hanı Lazaro Fran
koya aatılmıf otdulundan tirket 
bu banın lltlf bedelini htllr6mete 
aynen iade edecektir. 

H, yahut yanı yınt yUklellrse o valat ona themmiyet verme
lidlt. Birdmbitı yUktelttek o halde katan ateı zatürrle baıtalı 
ğtnı delllet eder. Pe'k kilçUıJc çocuklarda ehemmiyetli olmakla 
beraber, ç6Cuk bUyUcetc olunca ehemmiyeti bUyük olmaz. Büyük 
yaıtıtdlttde. alkollk olmayınca. onu ıeçirirler, çok alkol kul· 
!ananlar için beyte yUkMk ate§ ıelip te devam etmesi hiç te bo 
ta ıidecek bir ıey dtllldlr. Zatürrie bir de ihtiyarlarda • tehli. 
keli denilemez • hayatın tonuna ermek için bk bahane beklediii 
ni haber •ttfr. Ancak onlarda da .atürrie yüksek atetJi olmaz, 
tdeta bit nesle clbi cellr Ye ceçer ... 

M ubv~eler imza edilmeden 
ıevvel Nüıa Vekili Ali Çetlnkaya 
§irket mümessillerinin, nafia er
klnıttın 'le tuetecilerin huzurun
da ıu nutkunu eöyltdi : 
''- B. Speaci.al, 

Difer hanlar Satye §frltetinin 
elindedir. Bu suretle Tünelin sa
ttı bedeli olln ı 7 5.000 lira dahU 

1s1t Uıere b\l Uç hanı bili bedel 
almak hususunda sonradan muta· 
bı'Jr kalınıı buluııuyoru,. 

Bu da götterir kl ıte§iA yüksek olmaaı pü de enditt edile. 
cek bir ıey değildir. YUlclek hararet hastalıp karp bedenin mu· 
kl•emet allmetlerinden biridir. Nitekim timdi buı haatalıklara 
kar!ı vücudun· harareti .. utma hastalığı verilerek, yahut Uiç. 
larla nya radlyoda kullanılan elektrik dalıalarile • mahsus art. 
tttılarık tedavi uıutU vardır ... Zatilrrie hıstalıf•nda da tehlike 
attfin yübekliğinden cetmez. Hastalığa mukavemet edenler 
rn yüksek atqll olan butalardır. 

Belçlkada Sona ılrketlnin mü· 
mesalli ve htanbul Tramvay ve 
TUnel tlı"ltetlerinin murahhası o
Jıttak ılzlerl hürmetle aelimlarım. 
Slılnte Nafia Vektletınll'l bu U· 

lonunda iki iıntfyutı ılrketln mll
kavete.ını lm%ıtamak tııere ve i
kinci defa&r ld, karıttıklı bulunu
ycrur. 

Yii\sek atqle birlikte nıbıı: da pek 11k &tarta ıene endiıe 

Yeni alınan iki prketin elektrik 
ldareılndt olduğu gibi bet sene 
milddetle Nafia Velrlleti tarafın
dan idare t:Sllme.ini, senelik tak
sltlırln bUlrOmttln ktf aleti altın· 
da bulunma11 •e ifletmenin tart· 
&lm •• Jtlahı balamlanndan saru· 
rt g5rdUlc. Eaasen lstanbul beledi· 
ynl de b11 huıuıta yani Tramvay 

K~IRU~ lıavzası~ıla • Etrüsk vapuru 
lşçılerın vazıyeh 

İmtlyaılı firketlerln ve hpltU· 
~aıyontarın dünyada alyaat mina· 
ida ıeri blrmf mlllttltrln Ye lda· 
nlerin ü.terlndd' tatblk edilen uau1 

ya TUA•~F~llJer!tıl: 
ıslah ediliyor T ~dilat için Al

Jerdeo olduiu tarihen sabittir • 
TUrk nıllletl ve TGrk idaresi bu 

devreyi geçirmiıtir. Biz buıün 
:iddia edebiliriz ki, dilnyanuı te
trakki .,e ı'lllbunda laaJ1 olan en ça 
ılııkan bit millet mevkiine ıelmi· 
pdir. 

Artık mocltrn terakldyatı, mo
dern itleri kendi vasıtamızla ken
di clemanlanmıala ineanlıiın ve 
milletimidn muafaatioe olarak ta
Jdp etmek istiyoruz. Belçika hU· 
ıkametinin kıymetli bir müeuese
ılİ olan Sofianm bunu takclir ede
ırck her iki mUsalcerede de ıöster· 
diii bUıniiııiyetten dolayı tqek· 
ıkilr ederim. Hauaten B. Spescia
Jın bu miiukertlerde ıösterdifi 

hiianilniyetin hatırasmı mubafua 
Atdecejim. Kendilerine teıeklriir 

.eder vı iımalayacatımız mukave· 
aea1n her iki memleketin hayrını 
;ve menfaatine olmasını dilerim.., 

bir mt1\cnt"ljt.nt& -.ı.nııtı,.r 
rafından idare ediJmeııi hususunda 
bizimle ayni fikirdedir. yarine birbuçuk kilo 

Tramvay ve Tünel itletmelerini . • • • d I 
bet ıene müddet zarfında tertemiz ekmek verılmesım ısta 1 er 
.,, tstanbul için f eyiıll iki varidat ı · ncide 
menbaı olarak hazırlayıp bu halde Ba~tarafJ 1 1 

ts--'-ul b 1_ ... · · d ı tanmalart meseleaıyle yalandan .-.u e ~ıyesme evre mu- ~ . 
valfak olursak bahtiyar oltcafız. 1 ~la.l:adar olmuılar~~· Reılicumbur 
T kd. _.J • • k" ıwiere tam kalorili yemek verila ır cıuersınız ı uzun zaman 
ecnebi imtiyazı altında kalmış C· mesi hususunda yüksek irıatta bu· 
lan bu müesseselerin ıenit vesaiti lun:nu!lardı. 
olan Nafia Ve'k~leti tarafından tan Bu direktif ve ittat üzerine Va
zim edilmesini yukarda da söyle- li ve Parti başkanı Halit Aksoy 
diğim gibi bir zaruret telakki et· 1 tarar ndan maden mUeacaelerine 
mekteyiz. Nafia Vekaleti bütün ı tebliğat yapılmrt Ye bunun netice· 
vasıtalarını kullanarak bunu tan· &i olarak evvelki günden itlbaren 

zime çal11acaktır. . 
Şehrimiz~e deYİr ve 
teslim itleri 

b:.itün ftlüeaseselerde ameleye 11· 

cak yemek verilmlye baılanmıttır. 

Vali ve Parti bqkanı Halit Ak
soy, maden ve sıhhat dire1'törleri, 
iı bölgesi amiri, madenler baımü· 

Şehrimizde tramvay ve tUnel bendisi, halkevi baıkaru bulundu
elrkeUerinln devir ve teıllml ile I eu halde maden müesseselerini 
meeıut olan heyet dUn de çalııma- j gezmiıler, amele mutbaklannı, ye· 

Şirket murahhasımD larma devam etınll ve ŞIJU deposu mek salonlannı, maiıet durumla-
nutku Ue tllnel eirketlne ..ıt fabrika ve a- 1 rını, yatal. yerlerini ve sosyal hal· 
Nafia Vekilinden sonra söz a- rabalarmm teslim alınma.sile ufrq. lerini tetkik ve teftit etmiıter, elc-

aan Speayal da tunları IÖyledi: mı,ştır. sik ve aksak itler Uı:eriıv.le dura-
.,_ Sözüme bqlarken phaım bak rak bunlann düzeltilmesi yolun· 

!:rk=ı ~::~":~,:: Sov~el • Mançuko da;::::::er;::'::1:·on yedi 
Aaderim. Çok iyi bir tekilde bana d d d u u un a bindir. tki yd önce bu& maden 
.hatırlattınız ki, buıün ikinci defa mUeıseaeleri tarafından ameleye 
.bir mukavele akdi için bu salonc!2 musademeler sıcak yemek vermek, içtimai vui· 
.toplanmı§ b~unuyoruz. yetlerlni tanzim etmek makaadiy· 
ı Bu salonda uzun münakatalar Moıkova, 9 (A. A.) - Resmen 

1 

le ba1layan hareket ahnan tec;rii.· 
.yaptık. Ve çok iyi neticeler elde bHdlrildlğine göre dlin Sovyct hu- belerle tekemmül ~luna ıirmit, 

urreısı.muın re er " 

ma rwayamı 

gönderilecek 7 
Almanyada in§Cl edilerek limanı. 

mıza geldikten sonra süratinden bir 
hayli kaybeden Etrüsk vapunı hak· 
kındaki dedikodular üzerine bu hu· 
susta tetkıldere başlayan komisyon 
mesaisini bitirmiştir. Komisyon şim 
di Almanyada yaptırılan diğer g~
milcr üzerinde meşgul olmaktadır. 

Vanlan son neticeye göre, Etrü5.k 
vapurunun ocalı:lannda kuvvei ha. 
:ııriyesi fazla olan Alman kömürü 
}'akı1dılt zaman ve gemi 00, olduğu. 
takdirde 13 mile yakın bir sürat el· 
de edilmektedir. 

Fakat sonradan vapur kuanları. 
nm ızgaralan bisim kömürlerimiıi 
yakmağa mü~it bir hale sok"Ulmu~ 

ve bu suretle de •;apur boş olduğu 
halde on iki mile }akın bir sürat 
elde edilmiıtir. Ancak ıemi tam ha-

mule alınca bu sürati de yapama · 
makta, hele fena havalarda bu sü • 
rat büsbütün düşmektedir. Sipariş 
ve teslim mukaveleleri üzerinde ya . 
pılan tetkiklerde de bu hususa ait 
maddenin klfi dettcede vazıh ol -
madılı anla~ılrtı1'ttr. 

Etrüskde görülen bu sürat nok • 
.>anlığının izale$ i~n tetkikler ya. 
pılmaktadır. TadiJ~t için geminin 
Almanyaya gönderileceği söylen • 
:nektedir. .ettik. Bu münakatalar aramızda dud muhafıalan ile Japon - Mançeu 

1 

Cumh · · · · di kti"fl il 
.çıkan bet ıenelik fbtillfa 'nihayet kı~tı arasında Argu:ı sahillerin- yemek ıu.metinin bütün ame· 
nrcH. Bu memleket hakkında ve de bır müaademe olmt11lur. Sovyet le e te mili a esi altı <'ubattan :n:k taerc ayda dört lira bcd~lle 
.bu memleketi bu hale ıetirmit ~ hudud muhafızlarından biri ölmUş 1 . "! 1 1 y .°' . . . 

11_._
1 

.,._1 ... - •• tır. ş .. - ... m __ ..__' ıtıl>aren tahalıkuk eylemııtır. . yemek verılmelrtedır. lanlara k.aftı hayranlığımın ne de- - ,,__ -- ..... 
rece yüksek oldufwuı bilirsiniz. tul ve mecruhlan miktarmm l:S e Şimdiye kadar tecrübe mahiye Vali yanındakilerle birlikte dür. 
• Türkiyenin tulh yolundaki ai- baliğ olduğu llSylenmektedir. tinde olarak bazı m:!eıseıelerde ;ürgen ocaklariyle, Türk kömür 
yuetl Betçikanın sulh yclundaki ~I I 1 d d üç bin kadar ameleye sıcak yemek n K8mtıriı tirketileri ocalarını ve 
.siyasetinin aynıdır. öyle zannedi· "ı/ ma 1 rlBD 8 8 verilirken büyUk Şefimitin yükse'k ths:ı.niye mıntai<asrı:u tcftit etmit 
yonun ki, bütUn vatandatJarmız dflrl tevkif direktifleri üzerine Ha•aada çalı- lerdir. 
bilhaH& latanbullular büyülı: bir Londra, 9 (A. A.) _ Belfaattan pn bütün ameleye yemek ••ril· Bugün KlUmll maden bölıesinc 
.sevUı,ıe bucGıı bu mukavclenill blldirlllyor: mesi temin edilmiıtir. ıltmiJtil'. MUtealrlben diğer ocak· 
imnJanchfmı anlaaycaktar ve her Belfut abıtaaı, Kont • Pottinger Maden m~esseselerimiade mo-
halde Bay Vekili tebrik edecek- mmtakaamda birçok evlerde arq- dern mutbaklar, aıevleri vücuda 
lerdlr. Ş.hwıma tullOk eden hu· tırmalar yaplDJltır. 06rt kJt1 tevkif ıetirilecektir. 
•ual bir Gmit izhar edecefim ki, edilmlltlr. Bunların nezdinde ten - BUtiln ameleye günde bir kile 
o da lmıraJacbpma mukavelelerin dllerinl ittihama medar olacak ve • ekmek, aabıhleyin çorba, öğle ve 
tatbikinin her iki taraf için de fay u.lk bulunmuı olduğu tahmin edll· ı alqam sıcak yemek olmak üzere 
dllr olmasıdır, mektecllr. ve kalori 3500 den aıaiı düıme-

lan teftit edeceği anlatılmııt1r. 

Amele, sünde bir ekmeğin bir 
~uçuk kiloya çıkar larak her öğün 
de y:ırım e!;mek verilmesini dilc
nitlerdir. Vali bunun da teminine 
çalıfılacafını vaadetmittir. 

Yazan: Dr. 41• 
edilecek bir ıey delildir. Nabta daklkada 120 atıp da~ 
ti 38,5 oluna o zaman dU§linmek lbımdıt. Htr ,.,-:
bota cittlfi ıibi atefle nnız araımda ela ahenk bııl 
raka yer olmu. Ahengin bosulmaaı endlıe nrir • 

YUktek atq baran birkaç eut ailrer, 9()111'& 

birdenbire düıer: Sıtma hutalıfmcla yahut ~t 4efl 
lrfmcla oldufu cibi, hastalık geçrniı sanılır, bir ,uo. 
ıonra ateı gene ydbellr. Sıtma hastalıpda kinin 1 
nmca atqfn tekrar yUksetmeslne mAni ollll'. Orip 
dı haıtabğ·n mUddcti ıeçince attı bir 4aba ç1Jrtna'· 

Bazı hastalıklarda ateı yavq yavaf yUkaelir, sond 
lan yilksek kalmakla beraber sabahlan biru dili« ., 
haftalarca böyle dnam eder, Çok sürünce tifo ve oısd 
ları olan hastalıklar hatıra ıelir .. Kızıl gibi k~ 
hastalıklarda da yilkaeldikten sonra sabahlan aı ıot 
kat bu hal uzun slirmediii cibi saten meydana çıklJI 
ve onun tekli haatalıfı teıhlı ettirir ... Bu k6tt1 bal 
bile ateıin pek yUktck olması endiıe vermemelid~· _a 
cayır cayır yanıyor, dersiniz ama, atetfn yüaek ~ .. 
hla 'kafJI mukavemet ediyor demektir. Bu baatalı 
kurtulanlar atetleri u olanlar delilcllr. ttlf 

Fakat bir hastalıkta ateı orta derecede devanı 1 

de sonra bir gUn birdenbire daha yUkselirae o vatot -
mez. Bu da gene vücudun mukavemetini göıterit, f 
dan gösterdifi bu gı)"l'etin faydası olup ctmıyacaJI 
Haatalıtm batında ytlkMk ateıle mukavemet etmit 
ha iyi olurdu. 

Yü1caek atete karp ilaç, ona sebep olan baıtalıP 
ğiıir, sıtma haıtahğ nda olduğu cibi bazısının ınah
laka tesirli ilacı vardır. Bazılarının da • difteri bal Utilt 
duğu gibi - mahsus ıeromu yüksek atefi hemen 4Üf 
talığı iyi eder. Yüksek ateılerin hepıine birden iyi ıP 
talığı hemen iyi etmese de ateli az çok dUtUren iliç 
serince su banyosudur. Onu da hastayı üşütmeden •C 

yapabilirseniz ..• 

Dün Akşam Binlerce Seyirci Tarafından 
Ka1'll1Uan ve Alkıılanan 

GARf coo 
ve 

Celaudette 
Tarafından Temall F.dilen 

Ve DUnyanın En Meşhur Rejiaöıi1 ERNEST 1. 

I sEKiZTNc 
İi Fransızca Sözlü Mükemmel Filmhıi Gö 
ftB!ft§! ilaveten: FOKS JURNAL Son DUnya H• 

~""tı ........... - .. .,. 
.._. Dünyanın en büyii1c ıehri NEVYOıu-

" ,, ,. Tiyatrosu NEVY 

" " 
,, Binası 

" 
.. .. zencin adamlan 

Bu yftz 1,Qtün dlwn, 1'et yüz milyon lira sarfıl• 

·Oünyanrn en muaı 
1 Gene NEWYOR!T! !!!,;~ L~~ kO 

NATTA A~e:~:ray ITTA 

Satıhk <'lns toia ve 
Beyoilu Dördüncü Salh Ha kuk ~ 
Terekesine mahkemece e1'1co nulan ve tasfi 

len ölü Jozepe Ka~taldiye ait Ta rabyada la~bıal afi' 
si 2 numaralı Çiftlıkte bulunan bo ia " buagıtar 1 'i/I.. 
retiyle 15 • 2 • 939 tarihine müsa dif çattamba sUO 
tılacaktır. isteklilerin yukarda g<Saterilen ıilft fl9 
de hazır bulunmalan illn olunur. 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

llakik, tek koııtftnılük 1nıtlls im. 
ına,ıarımıı 1<elml,Ur. - 1tJ Btgoğlu 
Parmakkııpı Gaurtl Apl. TOrk Foto 
~., il•lindt. 
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v.~~~~re yaptırıyor 

,• > .......... - - • f liT~~emsr~r~@@raifil&iill 
Irlanda Başvekıli tedhişçileri 

~ llllldıfaaya • A,) - ldcbusnn mecliainin ordu encümeni 
~ ' \'ere aı~ hususı programm en mUhim bir kısmını ic-
~ kanun Pro~e . olan rtlalcumhur Ruzvelt tarafından teklif 

& Je, 376 GainI dUn tasVib etm1§Ur. 

takbih ediyor 
fh 11 20() l?llJ,, Jn.llyon dolarlık bir kredi derpiş etmektedir. 

ı.,_ ıOrıu Ord + .... 
~, \'e 32 5 inil u -.,-yarclerinln mikdnrmı 2320 den 55000 

İ1oo o ı Vked Yon dolan ise, hu11usf sannyll harb levazımı 
~ J bundan e:k "terbiyctklir alparielcr" iclndir. 

• il 20:i bin n~k fcdcır l ordu mevcudunun 40 binden 
~. llı itltvıYes~ ~adar arttırılmasını ve Panama knnalı müda. 
~ liu ~2 . çln ıaruıi Ynsıtalarm teminini ihtiva etmek

tl\ııu,. lia ::;!1~0n dolarlık "Ruzveltln milli mUdafna husus1 
anun Projelerinin 1lkldit. 

Beş lokanta 
ceza olarak 
kapahldı 

içi ode ş~hrln 
maruf lokantala· 

rı da var n t Eminönü kaymakamlığı 5on 
U ~ günlerde lokanta, otel, gazino ve 

l 
Cj .'-D ~ birnhane gibi yerlerin temiı:liğe 'fJ (gJ ve belediye nizamlarına riayet e. 

r b 
dip etmediklerini sıkı bir surette a 1 u . . kontrola başlamıştır. • s a n 1 ç 1 n Bir kaç gün evvel Eminönü kay 

~b l.. makamı Aguh Alpla beraber me· 

'11\ e r k d . ,, murlar !ini bir teftiş yapmışlar ve sev e 1 y o r " ı be§ lo'kanta ile bir fırın, bir otel 
• t lJ 1 ve bır de karışık kahve satan ma· 

raıı~ k t:lşlatafı ı ıncide filleri General Frankonun askeri za ğua hakkında zabıt tutmuşlardır. 
t~.!Ua ~\:cUcri ile muva . ferinden sonra tamamile ı;~kilecek • Muvakkaten kapattlmaları ka· 

(:(! ltl.is oıti~k ınaksadile lerdir. rarlaşan lokantalar şunlardır : 
~de Uftı du~unu iddia et _ Ankara caddesinde Ştaynbruh 

11. bu k lltnıyeuc rdedilen it lyan gazeteleri ise.. lokantası, Zındanlrapıda Pandeli 
~'il. l:al'§ı b~\'\'eUcnn l\Jı~ır ve Milano, 8 (A.A.) - Gaıetta lokantası, Yahköşkü caddesin.de 

. I ()1du~ \er tehdit teşkil et • del Pop~l? .. Kı~:ı.,. ların Frans~· Mihran lt:kantası, Bahçckapıda Za 
~l;'a . bu lehd'd' . dan avdetl tehhkesı tamamen ı;aıl hire borsası .sokag~ında Makruhi 
l n ıtıJAı.. 1 ın Ingı • 1 d it 1 .. "11"1 • · 
taıhn ~ıından C\'Vcl Lib. oma an ' n yan go~u u ennın 

1 
lokan~ası, Çeır.berlitaşta Vezirban 

t ~ lliu.... ku\'\"ttle · • geri almmı) acağını leyıd etmekte- caddesinde A bdullahın lokantası. 
.ı .,..l<i 1 b l rının tch - dir 1 

1 r. U Undu~ merke • •• . Bunlardan baş'lta hileli kahve 
l "1 ~t , Mınorka adası mesel~sı . , satan kuru kahveci Habibin dük. 

l \n1 atltlakta ol Lon.dra, 3 (A.A.) - Iyı hır kanı ile Sirkecide Filibe oteli ve 
ıı Ç-.ı.. an maha- b d "ğ 'ld' ~. .. ' 

~ rı J.r -••uerlay '·I _ mem a an o renı ıgıne gore ge. Uzun çarşı.da eksik ve pişmemiş 
r... lltı~ ı nın, · n ı F k · il h"k" · 1 ı ı.... ~ıa.n ' ı e her türlü ah • nera ran o Jng tere u umetı. I ekmek satan Lambonun fırını. 

""S ,....,., • o du~u . no Minorka adasını Iımal etmek Dükkanlar ve oteller henüz ka-
·~-'-'da s " surctın - v '\et tı ;-ı..... Li tasavurunda oldugunu, yalnız bu patılmamıc:tır. Yalmz mahkeme· 

.ı n\t- ı.6 ""l byaya · li ·· h 1 1 k :ı ı t "'d •ıctdito .... : • • ışga mun asıran spanyo uv- den karar alındığı için bugün ya. 
.Aı ... d"t "='nı alelad 1 · ·ı v b"ld' · · 
,li~ <\\ıyA.dd tn teciir. vetjcrı ı e ylapacumhagm ı. ı ı:ml ı~tı.r. rın kapanma işine başlanacaktır. 

k b •!\;~ spanyo c urıyctçı crırun Kapanmalar ı günden 15 güne 
~~ 1ıl'\, Ôrd elinde bulunmakta olan Mi~orİce kadar muvakkat zamanlar isindir. 

\u ll'ıUJc ~·ett . Unun yük· adası mesClesı,J:@hn...;ıııab;ıfilı ı~· 

~ lıı) (f ~ıer,~u. •nıdi}·e kadar detle alakadar etmektedir • Fransa A 1 manya 
%. ()!du~ doQ'ltıu~t~en olan A _ Bu mahafil, İtalyanların Mi· 

~' k lıaıde ı:unanlar da norke adasına yerleşmemelcrine ı"le harp ede se 
~ <la~tltı letj bi d • 1907, de büyü kbir ehemmiyet atfetmekte - r ... 
,.tan 31 ~ itli ti/ 8 

eVrc iı;in ta· dirler. Maamafih ayni mahafil, bu • Baştarafı ı incide 
l _'!tir. lll;ı~~ ka U devre. 28 adanıı:ı ecnebi unsurlarının girme.

1 
ordu sevkine ihtiyaç yoktur, Filha. 

~~dra. 
8 

, dar devam e. mcsi hakkında general Ftanko ta- kika Fransızlar, kuvveUcrinln :mU. 
liore ~. \. \.) rafından teminat verilmesi ş~rtiyle 1 him bir kısmını Ren üzerinde tut • 

tı C.O bııl . it~ lon;- liarbiyc na· Frankistlerin bu adayı işgal etme· : mnkln Almanynnnı Çekoslovakya ii
~Uıı bi: tlil".alar~anın müdafa· lerinde bir mahzur görmemekte· zerine hücumunu durdurabilir. Çe -
l l'ada 1~~ir. t.hatılandığı. dirler • ı ltoslo,·aklar da, Sovyetler birliğinin 

ı~ '1(ij a dajilll Ur ki Yeni alay Öğrenildiğine göre, Ingiltere yardımm1 ufak dahi olsa Almanya
tır~ I~ P\ı~' b ette kalacaktır. hariciye nezareti ile Burgos, Pa. 1 nın Fransa ilzcrlno gayretlerini 

.., tltıarırıı tahtının ~ndan sonra ris ve cumhuriyetçi lspanyol hü.1 teksif etmesine mini olabilirdi. Fa
~bah ~İt Udafaası ha • kumetleri arasında bu mesele hak- kat vndyet halen böyle değildir. 
~ha l'tı t~~n ~·c 100 top· kmda esasen mtiıakerclere girişil· Ren mıntakasının askerllcştiıilmo· 
ll:aJ İcitı \'a huC\ıını !er Şltndi Lond. mlş olup bu müzakerelerin netice- ! sinden ve Almanyanm, Mncatfsta-

.( <ıld ~ ten· a:ına ka~ı koy- lenmesi takdirinde İngiltere Fran. nın ve Polonyanm arazi istekleri is
'. Ulunu t 

1 blıpte 400 topa kiıt 'kıtaatın adaya nalili için bir 
1 
af olunduktıı.n sonra, stratejik mu. 

'tı~a\ra ( e arilı ettinnek - İngiliz harp gemisini Frankonun vazene, mUhim mlktardn dc~-
-"11 ~la.Jılıvveuen emrine imade kılmağa hazırdır. tir. Fransızlar, 40 Çekoslovak fır • 

~lıı bir ıİ01't, esıti ~dan mua. lngiliz siyasi mahafilinden alınan kasını ve muhtemel muhasımlnrı -.,,i 1taf~tincı~ f;ô\'a SUbaylan _ malümata göre, İngiliz Devonshire 1 nm iki cnphcd~ harbetmeye ~ccb~-
' ş· ~: Ylediği nutuk- kruvnzörU Minorka adn.smm mf'.rke- 1 rlyeU a\'anta3mı kaybctnuşlcrdır. 

<.k. };'::İye kadar zi olan Portmahon limanına gelmiş- ! B.u vaziyette !ngilterenin karada mü 

~1 ,_t bundan ~~ldukça geri. Ur, Bu kruvazör daha buglin vcyn hım bir yardnnda bulunması Fran· 
~~.ha "0Yabilitiı ""~ düsınan. yarm adadan ayrılacaktır. Nereye srzlarca §ayam arzudur. 

( 1) ~l'.e ~ ku\'\·eu~~UY(ik Britan gideceği de bilinmiyor. Bu kara yardımının llizumunu · ... 
I~ ~ 'rıd"Sbetıe rok'• geten ey _ Ancak tngllterenln, cumhuriyet • Ur edecek değilim. Fakat bu ynr-

,) ... aııbcri oa daha fazladır çilerin c !inde bulunan mezkur ada- dnn, hava ve denizden yapılacak 
ı "" ıt~ ., Yet • vıı.'dımm aleyhine tecelU etmeme • 
" c.O f..._-: Inuntaz ya k~ı Frankocı.lar tarafından .r 
~~it --.ıınıı:ur ant lldir. Derhal ve techiz jmk&nı ol -

tıa, ere "' . ., hücum edilmesine rnnni olmak için 
lo tına 

0
'u Romanın t . iki taraf arasında tavassutta bulun· maksızın, muazzam bir !ngillz kara 

t:'! lldra 41> \ten· eını~ duğu ve bir İngiliz harb gemisinin ordusu toplanması lüzumsuzdur. Zi-
,.;at "'' ' a (A A IYOr ' h d ' t b' tJ k tel' (' "'aıı '\"l) bu adaya bir F-ranko delegesi "Ötti- rn, ava ve enız eç ı.ıa ara " 

"ıı,,, ~. ln 'J• . - l ' ., h' t d I 1 kted' B ?taı ... ll(olllıtı ıtı 12 Inahf . Yı rnaıu_ rcceğl hakkındaki §ayialarla ııimdi ıza ın an evve ge me ır. un-
~rı t.. ıarerılld eh, General İngiliz kru,·azörUnUn oraya gitmi§ 1 do.n baı;ka herhangi bir cephede 

~ ~i;~tıntn ı: .. ~nra bütün olması arasında bir münasebet g9• müdafaa..lmwetleri, hUcum kuvvet-
>qı..~ "i<ilr ita -~Yadan lerinln iki sülUsünil muadil olursa, ·ıe )r,._ - lya ,,._ ~ • rUlmektedlr. 

~~1 ~İbi ~ ~ -;:~!~n ln· ------------- bu kafi bir muvazene teşkil eyler. 
!.'- t. i buıllnd ~Udün es Halkevleri Menfaatine Bu vaziyette, hiç olmazsa her -

b~ ~ika ~'U kanaatin Balo hangi bir harbin bidayetinde, mü· 

~'tletilli. l P<ınyad.,,_. Cumhuriyet Hnlk Partisi İstanbul him miktarda İngiliz kara askeri 
1ıı:ı,!'a ~ 

1
n ancak s' IUl.l İtalyan Uyön Kunılu tıırafmclan h:ılkcvleri ~önılerilmesi, mUşterek menfaat i

~~ 1 e<'~ ıya i zaf menfnaUne olmak üzere ,·erilmesi kn· çin nlrnacak en hakimane tedbiri 
r-'V ... - 'i r.~. --:-t>ıne da·ır erden 
.: "'lft ~ G rnrlnştırılnn balo lı:ızırlıklnrı ı;ıünden te'lkll Pt.memektedir. Bununla be-

tıırı ~ ,ti~ lCont c· aydanın süne ilerlerne!•teclir. Balo 25 şubat rabcr, Fransanın kendi huduttan. 
' °tna bü nı Celbecıen ı~anonun cumnrle'il günü okşamı Pernpnlns o· nm blrkaç:t üzerinde harbetmek 

t:.ı llr tn:ıı..~ .. iik. e]ı"ısı' lor n~iltere leli sulonlarındıı Yerilecek tir. lston-
:"'t t..L --cs.ı ~ d n mecburiyetinde kalacağı keyfiyeti -
d .• ~ h""llİbın: :nın ""u~ .. ı.. .rerth, hulun en nezih sosycte~i o nkşnm Pc-
'i:I ·~"' .. , '"ıac:.. r ı 1 ı .. 1 ni de gözönUnc n kaçırmamak icab tısu .. llolai naz ... ran ma. np:ı us sn on ::ırınua top rııımış ola-
!) ~':th~ t.__. arını gö~ter caktır. Balonun eğlenceli geçme• i eder.,. 
U~ ... • bur~lllnat alını için icap eden bütün tcılbirlcr rılın. =====::::::::::::=::=::::::=::::=::::::= 
l ~-~ttn~n lngiliı • itatırl. Bi ırınktadır. İki caz heyeti çalışacaktır. rinde de e~lcnrcli bir lıric parfüi 

Ul'ld >:.. lllutead Yan l\onsen·ntU\·nr tahsili görmüş s:üzel tertip olunncnklır. 
116

U ıı .. _ dit defata sesli, amatör hn,·anlıır ınra{ından Bıınl:ırd:ın bnc;.Jrn l'ı:lcnccler nresın -<.\:re lt 
1 

r ~ ı; 
a Yan gönül- Gnrp ınu~ikisinin en r.:iızel pnrçnları· dn zengin hediyeli bir rılynnso ve 

tt'ganni cdllccckılr. Salonlardan bi· d::ıh:ı bazı sürprizler mrdır. 

Fakat ilave ediyor 

Mevcut adaletsizlik kuvvete 
müracaatı haklı gösterecek 

kadar büyüktür 
Dublen, 8 (A. A.) - Alman ajan

sı bildiriyor: 

Ayan meclisi lrlanda vnbileti me
selesine dair mUzakereye dün de
\'llm ctınielir. Başbakan de Valcrn 
tedhioçllerin yaptrğt suika.tıl1erc 

dair bir suale cevaben demiştir ki: 

vaziyetin nihayet bulmnsmı İngiliz 
halk ve hüküm tinin dahi sempati 

ile gôrectıkJerini u.nnediy<>nnn. lr
'landannt parçalanma l eğer- muvnf~ 

fakıyete erdlrlcf bir l ol olsaydı, 

kuvvet istihsnllnl bile ı. klı göste

recek adaletsizli.'ktir. Fakat bunun 
muvaffakıyetl gayri muhtemeldir. 
Kuvvete müracaatln hiçbir eeyc ya. 

rnmıyacağtnı tekrar isaret ctm~ 
isterim. 

"- İrlanda hükf.ııneti bu 1hdtlisc. 
lerclcn mUtees81rdir ve bunlan ta:k
blh etmektedir. MemlekeUn meşru 
ve halk tarafından seçilmiş hükü -
metinden gayri hlcbir te§kilat ~r
landa halkı namına gljz sö~Jemek İngiltere, vaziyetin tabii tcklmU
hakktnı haiz değildir. :Adliye nazı. lilne mlnl olmaktadır. Eğer, &imali 
rr, otoritesini mııhntnza için hükfi.' lrlandada lnglliz gal'!lf.ronlnn olın -
mele zaruri olan fevkalade ı;a!fthi· saydı halk s rbestçe 1rlnnda hilkQ. 
yeller bahşedecek ka'\un projPleri- metine iltihak ederdi. lrlanda hQ

ni meclise teklif edecektir. kfimeti bazı noktalar lizerind~ bir-
takım tavizler yapmsğa hazırdır. Fa 

lrlandıınm parçalanmasından ye. 
glne mes'ul Brltanyadlr. Bu hak • kat diğer bazı meselelerde bilhas-
sızlık yapıldığı vakit İngiliz nazır· sa İrlanda lisanının kullanılması 
!arı ancak bir intikal tarzı tasfiye. 
si rnevzubahs olduğunu söylemiş

lerdi. Fakat o zamandanberi hiçbir 
şey yapılmadı. Bu mUdnfaası gtlç 

• 

bahsinde Metin ve azimktırdır. İrlan 

da halkının kendi mukadderatına 

hakim olmak hakkını haleldar ede
cek bir anl~ma imkansrzdrr.,, 

ispanya B vekili 
Başta.rafı ı incide 

malzemesinin en mühim kısmı, sabll 
yolundan Fransaya gelmektedir. 
DUn gece, alt.mı§ vagon dahilinde 
muhtelif toplar, ağır maklııelitUfek
lcr ve mühim miktarda obüs gelmiş. 
tir. 

Cerbere istasyonunda tabliye için 
bekleyen 200 kadar hnrp ma~ -
mcsl vagonu vardır. 

Olot'un Frankocular tarafından 

işgali, Pirenelerin cenubundaki bU· 
yük yolu orta yerden kesm~Ur. Bi· 
naenaleyh cumhuriyetçilerin elinde 
kalmııı olan yegflne yol da bu su -
retle kesilmiş oluyor. Şimdi rical L 
çfn dağ yollarından başka geçecek 
yerleri kalmamıştır. 
Diğer taraftan Sco Urgcl mmta

kasında cephe tamnmlyle deği11m~
tir. Nasyonalistler Segrcnin münte
ha~ındnki bütün vadi boyunca ile:-
lemektedir. 

DUn Mndrldde neşredilen tebliği 
resmide cumhuriyetçilerin Katnlon
yada Palamos Venripoldn şiddetli 

mukavemet göstt'rdlkleri ve J{ata· 

lonyantn diğer mıntskalannda ise 
hafifçe geriledikleri bildirilmekte -
dir. 

Franko tayyareleri, KartejC'na ile 
Sagonte limnnını bombardıman et -
mişlerdir. 

ôğrenllrliğinc göre lııpanya baş. 
vekili Nf'grin, bugün cumhuriyetı;i 
tspanyol ordusu tamamen hududu 
~cçinceyc kadar Fransada kalacak
tır. 

Mumaileyh, mUteakiben lsrı::n~·:ı. 
nın merkezi mınla\tasında muka -
vemete devam mak.,adiyle tayyare 
ııe Va 1an'lh·ava p-idecektir. 

Sulh ihtimalleri 
İspanya Cumhurreisi Azam: 

bu sabah Parise gelmiştir. Rivayc· ı 
te göre Azana ite başve'ldl Negrin 
arasında görü!J farkı vardır. 1 

rak tclıi1tki ettiği halde, Azana nis. 
beten daha mülayim gözükmekte
dir. 

Bu fikir ayrılıkları, Azananın 

cumhurreisliğinden istifasını müm 
kün kılacak mahiyettedir. 

Franko, N egrinin bu mealdeki 
sulh şartlarını reddetmektedir. 

Harbin nihayetlenmesini müte· 
akip hemen derhal yabancılann ge 
ri gön.derilmesi bahsinde hemfikir 
olan FrankG, bu teminatı, Londra· 
daki Franko mümessili, dük de 
Albe vasıtasiylc yeniden Londra 
hükumeti nezdinde teyid eylemiş. 
tir. Tedhiş ve mukabclcibilmi&il 
harekatı hakkında temin olundu. 
ğuna göre, Fran'ko, siyasi değil, 

fakat yalnız adi cürümlerden &u~lu 
olanları muhakemeye vermeyi ka 
bul cdecekt~. Franko, yalnız ple· 
bisiti knt'iyen reddeylemektedir. 

Londra bazı hükftmet mahfil· 
!erine göre, milıakcreler umumi· 
yetle sanıldığından çok daha iler. 
lemiş bulunmaktadır. Maamafih 
bu niKbin düşünceler henüz teyid 
edilmemektedir • 

~ ) •' • .., .' r • ._ '. 

Hakiki akşam 
gazetesi 

G inün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 

vaziyette olan 

tek ~eze e 

,..,..,,..,..,,..,.. __ >A~ 

Büyük romancı 

Suat 
Derviş 

En güzel romamm 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

iamini ta~ıyan bo Fevkaiade 
eıcrin teh-'tmsına yalanda 
baıhyacaQ.rz.. 

IÇERDE: 
• Deynııua edebiyat ve ren faküL 

tl'lcrfniD 'bulunduğu Zeynep KAmU 
lkon:ıllının )ıınındaki nrsnyn )'eni bir 
nı:ıliye binası yapılmasın:ı karar vc
rilmi tir • 

• Kcrc.stccilcrdeki yeni schzc ha • 
linin inşnsı hltınL,1lir, tcs1im mua .. 
mclcsi lnkmdn \'ck!ılel tarnrından 
)'apda<:tılı: \C J>DVJ"OO mi) ısa. dot'ru 
n~ılııcaktır. 

• Hukuk fakültesinin haziranda 
yapılan clok1orn imtihnnl:ırından bir 
kısmının şubatta yapılm:ısınn karar 
vc~Hmiş ve imtihanlara baştanmış • 
hr. 

•Eski nclli)c Liııasının yerine bii.. 
tün resmi dıiircleri bir araya ıopla
yacnk bir hiıkfı.net kon:ığt inşasına 
karar \'Crilmi1 ve d:ıirclcrden binadn 
ishycceklcri odn ınikdarı sorulmuş. 
tur. 

• Yorsan~ılar Cemiyeti umumt top 
lnn tısı dün )'llJlılıuış '\'c bir senelik 
ra11Uyct sözd n Bf:('irllcrck ) eni oida. 
r4' hcyc1l seç: nıiştir. 

• lktısat V~kAleti lertiş heyeti re· 
isliitinc :\!aliye tclkık heycli azasın. 
d:ın Hakla K&mi Dcş-e ta~fin edllml§
lk. 

• l\lurif Talim ve 'l'crbi)'C heye. 
linıle Hikmet 1'iırl::'dcn çılan an .. 
hğıı ıniıfcll~~ l\adrıi Yörüko~lu tayin 
eılilıni~ tir. 

• l!l şubut p:u:.:ır cünU tn b[lyUk 
scyynh geınilerlnrlcn biri olan Konti 
di 5ın·oiu \'UJılll't1 ile 500 Alman, Ital· 
)<ln, Amerlknn seyyahı gelecektir. 

• Son gün:~rde ınc)"\'a ihracntınıız 
da lıir ıırtm:ı 1:~rfümcktcdir. Bilhassa 
Lctouyaya 40 bin kilo portakal, Al • 
mnnl·nyo dn 100 lıin kilo elma lhnç 
cdllmi~U r. 

• J\umlmpı ile J.nng:ı aT11.sındaki 

Mn'lhık mcdrcse:d ar: nsınn ~O bin 11. 
ra s::ırfile bir ilkmektep binası ya • 
pılmnsına l:amr ''crilmiştir. 

• İnhisarl:ıt lcl:ırcsi bütün cigara 
pal:eUcrinln ~eki.lrrinl deifüUrmeAe 
karar >ermiştir. Yeni cignra paket. 
lcrl hep aynı boyda olnc:ıktlr. Cigar 
ne\'llcrinde de tndilnt ynpılmnsı dil
ştlnO!mektcdlr. 

• Yugosln" sefiri Accmo,·iç ile )'eni 
konsolos Yiz çki dün şehrimize gel. 
mişlcr ve nkşam Ankaroyn hareket 
etmişlerdir. 

• Türk • Yugosla\' afyon anlaşma· 
'il mOznkcrelcrlne o) ın on beşinde 
Bclgrnddn dc\'am edilcccklfr. Mün .. 
kcrrJerc iştirnk edcc:k Türk heyeti 
uyın on fiçfindc şehrimizden hnrc • 
iL:et cdecclı:tlr. 

• lstnnbııl Konscrv:ıtu\'nrmda bu 
clrN c:ene inin birinci sömcstiri niha 
:ret bulınu~tur. Konsen·ntuvar kadro. 
su müsnit olclultundan ikinci sömes· 
tir kin de talebe kaydedilecektir. 

Yeni eserler 

OLUŞ 
Olu~ mecmua.sının beşinci aayııı 

intişar etmlstir. Mllnderlcatı ua -
sında Hali Vedad'm Garb ve uark 
softası, Mehmet Emln'in Türk in
kılabı ve fert, Mustafa Nih dm 
TUrk edcbiyutında mUnakaşalar, 

Bedreddin Tunçcl'in bazı tercOme • 
ler hakkmd:ı, Muzaffer Şeıifin rad-

Negrinin fikrine göre, İspanyol 
meselesinin istiklalim ve mülki 
tamamiyetin garantisi, plebisit ic. 
rası, politik ve sosyal tedhişin ni. 
bayetlenmesi §artları Uzerinde Is· 
panyol meselesinin halli için mu· 
kavemet Hizımgeldiği fikrindedir. 
Negrin, yukarıdaki üç şartı biribi· 
riııdcn ayrılmaz keyfiyetler ola • 

' , yo programlan, Pertev Nailinin E-H A BE R dır 

1 

popo başlıklı yazılan ne Ahmet 
Hamdi '\'C Ahmet Kutsinin lirler! 
ve Eflatundan yapılmakta olan ter

" .. '~~,.... . . 

i cümcnin devamı ,•ardır. Karileri • 
mize taYsiye olunur. 



,. 

... En Sön tele\'fzyon maldnelerlnden biri. •• ---~ı. 

Televizyon 
Televizyonla neşredilmek üzere 

bir revü hazırlanıyor 
.Asrmıızm en bilyilk icatlarından 

biri olan televizyonun, diğer birçok 
yeni keşiflere nazaran pek ağır in
kJ§af etmesinden §ikayet olunuyor. 

Hakikaten, ilk icad edildiği gün. 
den bugüne kadar aradan yirmJ, 
yirmi beş sene ge~ş olmasına. 
rağmen, televizyon hell'liz halk a • 
rnsrna inmiş değildir. 

Yalnız, son iki sene zarfında, 
bilhassa 1938 senesinin son ayları L 
le bu senenin ilk günleri televizyon 
için çok uğurlu oldu denebilir. Bu
gUn uzun müddcttenbcri pek malı· 
dud sahada kalmış olan televizyo .. 
nun birdenbire inkiş:ıf ettiğini gö-, 
rilyoruz. 

Evvelki sayılarımızdan birinde de 
lıaber verdiğimiz gibi, lnglltere ile 
Amerika arasında ilk defa olarak 
televiziyon nc§riyatı yapılmış oldu
ğundan iyi noUceler nlmmıatır. Hal 
bukl ) akın vnkte kadar bir televi
ziyon merkezinden ancak 40 kilo
metre muhit içinge bulunan yerler 
istifade edebiliyordu. 

Telc,·izyon uzun seneler labora
tuvarlnrda bir çalışma mevzuu teş_ 
kil ettikten sonra, ilk defa olarak 
iki sene evvel Londrada halka te
levizyon neşriyatına baı:ılanmış, ge
çen sene de Pariste Eyfel kulesi 
radyo istnsyonundan televizyon 
neşriyatı yapılmıştır. 

Bugiln bilhassa lngilterede, artık 
televizyon, adyo gibi hemen hemen 
her eve girebilecek bir ııey olmuş

tur. !stasyonlar muntazam televiz
yon ne§riyatI yçıyorlar. Televiz -

İlk tele\lzyon tÖ\iisUnU yazan kadın 
muharrir 

' yon m&ltlnelerl Uç yUz, dört yüz li
raya satılıyor. 

BC. (İngiliz radyo kumpanya~ı) 
§imdik! halde, televizyon neşriya -
tmı daha geniııletmeye çalışmakta
dır. Televizyonda ilk defa olarak 
bilyilk bir revil hazırlanmaktadır. 

İstasyonda revil artistlerinin tem • 
sil edecekleri bu e.ser "Yalnız ka -
dmlara mahsus,, ismini taşımakta -
dır ve radyo kumpanyasının mu -
harrirlerinden Mis Con Stevenson 
tarafından yazılmıştır. 

Mis Con Stevenson radyo için e-
serler yazan muharrirlerin başında 
gelmektedir. Bir mUddet evvel A
merlkaya. giderek oradaki radyo ~
!erini tetkik etm.i§ olan Mis Steven
son bundan !Onra bilhassa televiz
yon plyeelerl yazacaktır. 

İngiliz radyo kumpanyasmın te_ 
leviıyon neşriyat? arasmda munta
zaman plyes temsilleri verilmekte
dir. Bunlar, henüz geniş mikyasta 
tiyatro eserlerine ve uzun sahnele
re tahsis edilmiyorsa da, meselA 
bir cinayet hikfıyeslnin muhtelif kı
sımlan şeklinde gösterilmekte ve 
diğer kısmılan radyo ile anlatıl -
maktadır. 

Yugoslav halk musikisi 
Belgrad radyosu, muslkJ ncşriy atını alaka ve memnuniyetle dinle

diğimiz bir merkezdir. Komşu memleketin hıılk §arkıları rUh itibariyle 
hiç de yabancı olmıyan havalardır. 

9 Şubat pazar günU dinllyeceğimiz profesör ?>ayan Drago İliç'lln 
konferansında Yugoslav halk şarkıları etrafında faydalı bir fikir edin-
miş olacağız. • 

Yugoslav halk şarkıları, yazılmış bir ııekilde değil, ağızdan ağıza ve 
halk tarafından nakledilmiş bir musikidir. Asırlardanberi "gusle'' deni
len çalgılar ve gaydalar bu §arkılan söylemiş ve her nesil bunları bir 
~esil C\-vellndcn öğrenmiştir. "Gusle,, ]erde, kavallarda ve gaydalarda 
ıfadesini bulan halk ruhu "sevda,, sınr terennüm etmiştir. ''Sevda" 
kelimesinin Yugoslav dilinde aynen türkçe olarak ve bu şekilde mev
cut olduğunu lıabrlarsak komşularımızın §arkılarını herhalde hiç ya
dırgamayız . 

• Bayan Draga lıiç konferansında Yugoslav halk musikisinin bugUn 
~~~~l~r vasıtasiy~e. nasıl. ~ütUn diln yaya tanıtıldığını, al{ika ile dinlen~ 
ıgını, garb musikicilerının bunlar hakkındaki mütnlealnrını anlatacak. 

tır. 

Yugoslav 

Radyosunda 

Türkçe neşriyat 
Dost YugoslJıvya, radyo neşriya

tında Türkiyeye büyük yer ayıran 
.komşumuzdur. İki mP-mleket ara -
sındaki fikir dostluğuna bu suretle 
yardım eden BeJgrad radyosu, her 

·gUnkU tUrkgc ha\•adis neşriyatın -
dan ~aşka, ayrıca tUrkço konferans
lar da tertib etmektedir. 

Bclgrad radyosunun (kısa dalga 
49,18 metre) şubat ayı programın -
da türkçe dört konferans bulunu -

~~r. Bunlardan birini pazar akşamı 
saat 19,30 da dinledik. Bu konfe. 

ransta muharrir Ljuba Perkoviç
in ttirkçeyc çevrilen konferansıdır 

ki "Adriyatik denizinin Gcremesi: 
Vis adası" ve "Mor :Mağara. da Bi
seva" dan mevzuu üzerindeydi. 

Önümüzdeki pazar (9 §ubat) gU

nli de yine Türkiye saati ile 19,30 

da B clgrad radyosunda tUrk.ç bii' 

konferans verilecektir. Profesör 
Bayan Dragıı llfç tarafından veri

lecek olan "Yugoslav şarkısı hak

kında ecnebUerin noktal nazarı" 

mevzuundakl konferansı da türkçe 
olarak neşredilecoktir. 

Şubatın 21 inci salı gUnU 19.45 

de Belgrad radyosunun bu ayki ü

çilncU turkçc konferansını dinliye

ceğiz. Konferansın mevzuu "Ro -

mantizm devrinde Yugoslav edebi_ 

yatı" dır ve muharrir Bojidar Ko· 

vareviç tarafından verilen konfe -

ransm tercUmesidir. 

Ayın 22 inci çarşamba gUnU 19.30 

da da Yugoslav maarif çil erinden 

Yiloş Parenta "Yedlıtcl asırda ilk 

Yugoslav do\•letı,, hakkında bir 
konferans verecektir. 

Belgrad adyosunda her gece sa
at 21,15 de tUrkçe havadis, her cu

martesi akşamı 20.30 dn dn. yine 

ttirkçe olarak, Balkan havadisleri 
verilmektedir. 

- l'ııgo"ltl\' Ilnlk S1\7: şairi 
li'flip \'i ııjiç 

Yugos l av la rın 
Omirus'u 

Halk muslkisile saz şairleri biri
birinden aynlamıyacak bir kUI tcş. 
kil eder. Onun için, Yugoslav halk 
şarkılarından bahsederken onların 

kendi Omirüslerl saydıkları bir saz 
şairini de hatırlatmak isteriz. 

Profesör Bozidar Tomiç tarafm
daı;ı verilip Bclgrad radyosundan 

2 ~ubat nımt 1 ,.:lO da t l ;ımna:a, 

19.4.5 de ingilizco ne!lredilecck kon. 
feranstn mcvzuunu teşkil eden Fi· 
lip Vişnjiç amii. bir saz şairidir. 8 
yaşında kör kalan Filip teselliyi 
saza ve şarkıya vermiş, ruhunun i
fadesini şarkıları ile te.sbite çalış
mıştır. Hayatını Yugoslavyanın bü
tün şehir. köy ve kasabalarında, 

saz çalıp şarkı söyliyerek geçiren 
ı<'illp Vişnjiç pek fakir ve sefil bir 
ömür sürmüştur. 

Fakat memleketin ha·:alarmı te
rennüm eden türklileri, günUn ha
diselerini anlatan, bazı kimseleri 
hicveden şiirleri bugilnkil Yu:?s -
lavlar tarafından milli bir destan 
sayılmaktadır. O, bugUn milli Yu -
goslav birli{;'inin öncUsU addedilmek
te ve vatanperver gençler üzerinde 
bllylik tesiri görUlmektcdir. 

Eddi Kantar 
Radyo ile de halkı 

güldürüyor 

Yeni zevke uygun kü~~ 
bir salon 

Yeni zevke uygun bu küçi.ik sa. 
lcnun, açık ve tatlı rcnklerile in. 
sana neşe veren güzel bir hali var
dır; yerdeki halının üzerin;de çi· 
çek ve yaprak nakışları açıklı ko. 
yulu muhtelif renklerden örül • 
müştür. Bu biribirine zıt renkler, 
çiçek demetlerinin göz alan gü -
z:clliğini meydana çıkaran bir a -
henk vücuda getirir. 

Bu salonu süsleyen motifler 
çok renkli, çok nakışlı kumaşlarla 
yapılmış döşemedir; elişlerile, 

bilhassa nakış işlerile uğraşan o. 
kuyucularımız bu salonu süsliyen 
rr.otiflerin çok derin bir zevkle 
hazırlanmış örnekler olduğunu 

daha iyi farke<lebileceklerdir. 
Dolgu suretile işlenmiş olan 

büyük çiçek buketlerini gösteren 
madalycnlar, madalyonun fonunu 
teşkil eden ve daha koyu renkli 
bir kumaş ile kaplı mobilyaların 

üzerine geçirilmiştir. 

Bu dekor kanapede, koltuklarda 
köşe yastı~larında, perdelerin ke -
narında aynen bulunabileceği için 
çok ahenkli bir manzara vermekte. 
dir; buna mukabil birçok renkler. 
den teşekkül ctt+ji.Qdcn dolalı o-
'1Aya yeknaıuık hir mRnPıt,.., ...... -

mez Bu renk bolluğa -..yeıin 

gözünü salonun muhtelif tarafla -
rında dolaştıran ziyaretçi, ayrı 

ayrı motiflerle süslenmiş bir sa -
londa olduğu kadar tenevvü hissi 
duyar. 

Bu işleme süslerin zenginliği 

sayesinde odanın diğer eşyasında 
sadelik ve basitliği muhafaza et -
m< k kolay olur. Döşemeler çok 
sade, çok basit, yenileştirilmiş kla
sik üsllıpta yapılır. Bu mobilya -
lar için herhangi bir tahta kulla • 
nılabilir: Açık renk ceviz, akajc, 
vesaire... Ortadaki ır.asanın ke -
narları yaldızlı bakır kakmalarla 
süslenmiştir. Ayaklan da tamami
le bakır kakma.dır. Uzeri en son 
zevke çok- uygun olmak için cam.. 
la kaplanmıştır. Camın üzerine 
kenarları maroken dantel ile süs. 
lü bir örme örtü örülür. Bu örtü
nün rengi yerdeki halının rengi 
ile tamamiyle uygun olmalıdır. 

T avsiyefe' 
ee~ 

• Sinemayı ço: ~> 
sık sinemaya gid~ ,~t 
nemadan çıktıkla it 
nin yorulduğund,~:~t 
dan ve göz kapa.ıvef· 11~ 
den §ikayet ederl . 60 
tedbirler ile bu ll~-
mek kabildir. ııer ~ 

. . dan ev•-,.:ı1 
lennı yapma . '""' 
pamuğu ılık çar 1~ 
rak gözlerinin uze lt 
pres korlar, ve bU it 
ğiştire değiştire b 
devam ettirirlerse g 
gunluğu geçer, 
u.t.ı.. ~uı~ lJ ı .6.A.wL.; ... "" 

tUn bu tedbirlere ~ 
yine yorulursa 0 ~ 
seyrederken hafif~ 
takmaktan başka 
tedbir kalmaz. ~~ 

• Kirpikleri uıJ )iı"r., ı 
iyi çare, her akşs.ıtı ~ 
sını hindyağına. bil 1, 
leri fırçalamakbr· ~ iÇ~/ 

• Eğer dolablat1 "-' 
den kalmış eşyalar ~de 
yaz yahut krem rc;1ıı l>Ş. 
parçaları varsa sa Ç:U ~ 
mağa kalkmayınıı;tli 1P 
la gün ün en kıytJ\; 
muştur. Bu dante ,,.ıe 
musline yahut 'rtl\.,f..JI 
çok zarif bir btoı ıir.t 1>1".ı 

Hele bu dante~~fl." 
nedik iğnesi) . 1 

0 ~tli 
makbul olan cın~ if-:ıı 
giyeceğiniz en z~ııe tı~ 
nuzun korsajını ~ 
leycbilirsiniz. aJltel · 

• Buruşuk d ·tre gı.I ~ 
mek için yarıın ~li ııışııS~i 
iki kahve kaşığl 1şte.t' tJl' Kanapenin üzerinde asılı bulu- kaynatınız. Dante :ı;i! ~ 

Amerikan 
artistler i 

nan ve bir vahayı gösteren tablo. sı i.izerine yayını~~ bJ tt 
daki yakıcı çöl güneşinin yağdır. sını nışastalt su>rJ d~ 
dığı ışıkla parlayan bin bir renk fifçc sıkınız. So~tiile) 11~ 
bu çok renkli halı ve masa örtü - zerine koyarak 1 r ç.B_ııı 

"' Fötr şapka 3 cW" · sü ile güzel bir ahenk yaratır. aıarııtı ıtlt 
K . . Bu çeşit şapk retı tf 
öşede yıne en yenı zevke uy - bilecek halde ikcll,tıldJl' 

gun modern kütüphane üzerine ması yüzünden j ~ 
çok açık renkli kristal lbir vazo defa vakidir. srıJ61n 

Bir radyo 
(~:1~~tt~f:!~~ 1 h e Y e t i 
llli!BI~ 1<urdular 

Amerikada birçok sinema tiyatro 
J r ve müzikhol artistleri birleşerek bir 

trJ'J' 
1 rayo temsil heyeti kurmuelardır ve 
bunların başında meşhur İngiliz 

sinema artisti Ronald Kolman bu -
. lunmaktadır. "Mahfcl" ismini taşı-
l yan bu teaekktil, kendi aralarında 
ı piyes temsilleri tertib ediyorlar. 
; Ronald Kotman ve §ilrekasının bu 
İ temsilleri her pazar gecesi Ameri_ 
1 

ı. 1 kan saatiyle gece yarısından sonra 
~tlii~iM;Jiill!lil"~~~""' •radyo ile nakledilmektedir ki, bun· 

temsil 

1 lan Schenectady (kısa dalga 49) 
Telc\lzyonıla bir dnayet hikayesi !istasyonundan pazartesi sabahı sa· 

at beşte dlnllyebillriz. -- Ronııld Kolmıın 

Eddl Kantor 

konmuştur. Gece .el unca bu vazo. Fakat, hiç ına lJİf ıtı 
1 dan, içine konulmuş bir ampul tedbir ile bunlat1 d~ 

sayesinde, tavana doğru bol bir ha giymek imkanı c1t.ı 
ışık büzmesi fışkıracak ve tavana dur. . {ot! ,fi' 
çarparak dökülen bu ışıklar salonu E<Fer siyah bıt ı!J1' 8 
hem zarif, hem samimi bir şekilde ra~ış ise bir pa~:st Ö~ 
aydınlatacaktır. ne bir kaşık :ıuır ııuıı Jçt)1 

Salonun umumi renkleri için en tıktan sonra bll ~p1'~ 
Meşhur komik Eddi Kantor bu- uygun renk yeşil ve açık sarıdır. tırılmı§ fırça ile ıd ~ 

gUn radyo dünyasının meı:ıhur .&ima- Evin bayanı bu iki renkten en mak suretiyle es 1~ !arından birl'dlr. F"ı'lmlerı'nde a,ark mümkündür. rd ı.j s0 tol"~ " yakışanı seçebilir. Esmer bayan e... ıv" 
cehrclcrini "Ok muvaffakıyetle tem- Diğer rcnkledır Jl11l}l 

11
,. fi' 

• ~ duvarları açık sarı bir solanda, 1 ı şa · • y, 
sil eden artist Amerlkadn da. yine ar, su u nı gıııı tJJ 
Asya memleketleri mevzuları üzeri- dırılırsa eski reıı60 "'"~ 

. . F"t pkalııt .,~"_,:/. 
ne radyo temsilleri vermektedir. ya baıılıyan artistlerden biridir ve 0 r şa edilen ' ç-;~11 çersine na.ve ıufö'ıe oır 

Nayn istasyonu ile neşredilen ve sekiz seneye yakın bir zamandan - amonynk ınab uş3JC ~--
"Kantor kervanı' umumi başlığı al- beri mikrofon karşısında çalıı:ımak- temizlenir. yuın jtıC sJ',1~ 
tmdıı toplanan temsillerinde Eddi tadır. Radyoda kendisine şöhret ka- şapkalar da. ıçetS u iJe / ,J 
Ko.ntor Amerikan halkını sinema- zandıktan batka Con Bruns, Alan rakları atı~~ış 5 @'" 
do.n başka radyo ilo de gUldUrmek. gibi diğer artistleri ortaya atan da temizlencbıhr.elslıırJ 
teclir. odur. Diyanna Durben de onun ke- Şapka kord . 0ıur· 

Eddi Kan tor radyoda ilk ~alışma· ııiflerinden biridir. silinirse yepyenı 



~niın aöriiınme göre 

~or ve propaganda 
~ •por Propagandasmdan müstağni olduğumuzu 
~ ~ fllılr hllrnıetklr olmakla beraber bu fikre tamamen 
.. ,.., p Ve kaııaatıerlml bUdlımeclen g~yeceğlm. 

...... ~ l'Op&candadan m\istağnl hlçblr millet olamaz. Bll· 
~ ~ ~::r Propagandası için mUyonlar sarfeclerken Türk 

"lıt bir ~müstağni kalamaz ve kalmamııtır. 
~ ~eldir, Fakat bu blnlclllğl son İtalyada Muııollnl 
~~ etınemıı ol saydı Türk blnlclsl blltlln dllnyaca 

"'~ • 'etJ1 ~ blltttıı dünya mllletlerl arasmda darbone-
~ IOll BerUn ollnı plyadmda terefll bayralmm ıercf 
~ 0laa1cıı, Türk gtlrcKlslnln kuvveti tözde kalacak-

~~ Jertnı bul ablleceilmlz Uruguayı bllttln dllnya 
-..; . olbnplyatta kazanmıı oldukları dünya futbol 

~"'~. • ~ bir eiıenıaır \'e Uzerlnde ehemmiyetle durulacak 
4ört blll) ıııevza ki ha zan bllytlk mesa.lnbı, mllyonlarm ra

te ~bir ~ çl ve 1l futbolcil muvaffakıyetle 
~~ 0~ Bu ~~ öyle zevkli blr başanştır ki bu 
..:' ~eıa bllytlk Ttırk mllletlnln terefll bayağı 16-

~or1&r:bti"1ıı dünya mllletlerl milli ma11mıızı ayakta 
'"'-~ • Onun için saym baylar, biz böyle ,erefll pro· 

-.ıtt bir kataınayız, Bu propaganda bizler için bir ze\·k 

~ı "'11-. ADIL YURDAKIJL 

ır Bulgar takımı geliyor 
Utnarte • Ş . 

sı işli Pazara da Pera 
ile oynıyacak 

Buz hokeyi 
Dünya şampiyonası 

Almanya - ltalya 
Bal, 8 (A.A.) - Buzda hokey 

dünya şampiyonası turnuasının A 
grupundan bulunan Almanya ile 1 · 
talya arasında onar dakikalık üç 
temdiden sonra 414 beraberlikle ne. 
ticelenmiştir. Maçta 8000 seyirci 
bulunmuştur. 

*** 
Zürih, 8 (A.A.) - 414 beraber -

tikle neticelenen İtalya - Almanya 
karşılaşması etrafında görüşmek 
üzere enternasyonal buz hokeyi fe -
derasyonu kısa bir toplantı yapmış 
ve kar§ılaşmanın bu akşam burada 
saat 20 de tekrarlanmasına karar 
verilmiştir. 

lngiltere - Belçika 
Bal, 8 (A.A.) - Burada yapıl • 

makta olan buzda hokey dünya ~ 
piyonasıda İngiltere Belçikayı 3/1 
yenmiştir • 

B grupunda Yugoslavya ile kar. 
şılaşan Letonya 610 galip gelmişti. 

Kanada, Lehistanı 410, Birleşik 

Amerika, Finlandiyayı 410 yenmiş.. 
tir. 

Almanya • Finlandiya 
Bal, 8 (A.A.) - Buzda hokey 

dünya şampiyonasının dömi finalin 
de Almanya Finlandiyayı 1211 mağ 
!Op etmiştir. 

Zürihte Çekoslovakya ile karşıla -
şan Yugoslavya 214 yenmiştir. 

Çekoalovakya - Iaviçre 
Zürih, 8 (A.A.) - Buzda hokey 

dünya şampiyonasının dömi finalin 
de Çekoslovakya ile İsviçre karşılaş 
mışve lsviçreliler 110 galip gelmi~
lerdir. 

Holanda • Polonya 
Bal, 8 (A.A.) -
vuıadu J.:r-t-... J• aaü.Jlt ..ı..nu -ile-

karşılaşan Lehistan hasmım 9/0 
yenmiş, Zürihte Çekoslovakya ile 

"' kar§Ila~an Letonya 910 mağlQp oL 
muştur. 

Pera takımı ile Taksim stadyomun. 
da yapılacaktır. 

Organizatörler, çoktanberi ecnebi 
teması görmemiş olan futbol merak 
lılannm bu maçlardan istifade et ~ 
meleri için fiyatlar: 

Balkon 100, tribün 60, duhuliye 
de 30 kuruş olarak tesbit etmi§ler -
dir. 

ltııJya - Finlandiya 
Bal, 8 (A.A.) - Bu hokeyi dün. 

ya şampiyonasında, İtalya Finlan· 
diyayı 512 mağlOp etmiştir. İtalya
nın taktik bakımdan, Finlandiyalı • 
lar ise, mücadele itibarile üstün bir 
oyun göstennişlerdir. 

İsviçre - Polonya 
Bale, 8 (A.A.) - Buz üzerinde 

hokey dünya şampiyonluğu dömj 
finali: 

Isviçre, sıfıra karşı 4 sayı ile Po
lonyayı rnağl!lp etmiştir. 

Istanbulspor Klübü 

Lik 

Son lkaraırdan doDayı 

maçl.aJından çekilmek mecburiyetinde kaldı 

T ALEBELER hakkında veril· 
mil olan .son karardan .sonra 

en büyük sarsıntı>" hiç şüphesizdir 
ki azalarımn hemen hepsi talebe o • 
lan 1.stmıbulspor klübü geçirmiştir. 

Lik maçlarına bir zamanlar teka .. 
ütlerle devam eden lstanbulspor ge. 
çen haf ta nihayet bımu da yapa • 
mamış ve Fennbahçenin karşısına 
takım çıkaramamı§tt. O sırada takı. 
mın likten büsbütün çekilmek ihti
malinden bahse}miştik. Btlgün Is· 
tanbul.spor klübünün lik maçların. 
dan çekilme kararını kat'i olarak 
verdilini ölreniyoruz. Bu karar Js. 
tanbulsporluların kendi kaleminden 
şöyle çıkmı§tır: 

İltanbul Spor Klübil İstanbul 

Lisesi talebelerinin muhtelif klilp 
lere intisap etmemesi tahsillerini 
yaptıkları çatı altında onların spor 
yapmalarını temin mabacliyle 14 
sene evvel kurulmuı bir teşekkül
dlir. Kencliıine has vekarı ile, 
memleket ve ıpor ıevgiıiyle mu
hitinden geniı bir sempati temin 
ctmiı pürüzsüz ve ıeref dolu bir 
maziye malik bulunmuı bir cemi
yettir. 

Son karar mUnbasıran mektebe 
istinat eden ve mektepten kuvvet 
alan bu teşe'kkülil tamamen sars
mıştır. İstanbul lisesi talebesinin 
ve mezunlarının spor yapan aza
dan bazılarını bu karar karşısında 
klilplerini korumak için tahsillerin 
den vazgeçeceklerini muhtelif su· 
retlerle beyan ve izhar etmişler
dir. 

Kafanın bedenle miltevazin bir 
Ahenkle inJdfalma taraftar olan 
klüp idareıi göz ya9artacak kadar 
tahassüsle dolu olan bu feragatli 
müracaattan önlemek ve fillen 
reddetmiı olmak maksadiyle mu· 

K.ararc1an ıonra h6ıin1ııulapor talümı böyle tekaüıdlerle sahaya 
çıkmak mecburiyetinde kalmııb •• 

zuu babıedileceğinden bu karar 
muvacehesinde memur talebeden 
baıka tilrlü istif &de de mümkün o
lamıyacaktrr. Bu kararda biraz da 
ıayanı dikkat görülen cihet ıudur: 
Karardan sonra liseyi bitiren bir 
genç evela memur olur, müteaki
ben Universiteye kaydedilirse 
klüpte müsabakaya iıtirak etmesi 
kabul edildiği halde mezkiir ka
rardan belki senelerce evvel me· 
muriyete intisap etmiı ve fakat 
mektebe duhulü memuriyete inti
saptan mu1taddtm bulunmuı olan 
izamız kendilerinden çok genç o
lan ve yukarıda iıaret ettiğimiz 
birinci vaziyetteki izamıza naza
ran daha yaılı ve kıdemli memur 
olduktan halde maç yapamıyacak
lardır. 

Eğer Azaalrımız olup bugiln for 
maundan usa1claıtınıaıı lf•e ve 
üniversite talebeleri keneli mektep 
fonnalariyle memleket sporunda 
bir mevcudiyet olurlarsa &en ka
rardan netice itibariyle müteessir 

olmaınıı oluruz. Bize dnıecek va
zife beden terbiyesi kanunu mu
cibince tayin edilecejt çağdaki 

gençlerimize teıkilltın emri altın· 
da çalıımalannı teıvik ve temin 
etmekten ibarettir. 

Genel Direktörlükçe talebeler 
hakkında verilen kararlan kanunt 
hilkümler kar§Isında mafevk idari 
kaza mercileri nezdinde klüp cep
hesinden bozdurmak imkln ve ih· 
timalleri de mevcut ise de bu hu
susta resen hareketi idare heyeti 
muvafık &örmediğinden ve netice 
itibariyle bugünkü vaziyet bizim 
ondört sene evvel temine çalııtı· 
ğnnız ve muvafiak olduğumuz te
şebbüslerin umumi bir ıekilde tat 
biki demek olduğu için maksatla
nınızdan aykırı bulunmadığından 

Devlet ~iirasına müracaat huıu
auna karar ittihazı keyfiyeti :ı:a

ten niza11Ul4me mucibince bu ay 
içinde klübUn yapılacak olan nor
mal kongresinde bir madde olaralc 
arzedilecektir. 

vakkat bir zaman için Ukten çokil- -----------------------
meğe karılr vermigtir. 

Buna Genel Direktörlliğü.müzün 
memur ve talebe olan idmancılar 
hakkında verMği karar dahi !mil 
olmuıtur. lrae ettiğimiz kanunt 
ıebepler nazarı itibare alınmamıı 
ve memuriyete intisap tarihi mek
tebe kayıt tarihinden ıonra olan
lara klübllmüzde müsabaka yap
mak imk!nr babıedilmemiıtir. 

Liseden mezun olan bir gencin 
irk ıayesi memuriyete değil, Uni
veraiteye kaydolacatından ve bu 
vaziyet karpımda memuriyete in
tisabı daima kaydından sonra mev 

Sedat Taylan 
Demirspor takımmm 

antrenörü 
Fenerbahçenin eski futbolcuların· 

dan ve şimdi matbuat takımının 
halen merkez muhacimi olan gaze
teci arkadaşlanmmJan Sedat Tay -
lanın İstanbul Demirspor klübüne 

Muğlada spor 
hareketleri 

Hatla ıporculanndan Od futbol talim:n bir maçtan evvel 

antrenör olduğunu sevinçle haber Mufla, (Husu.at) - Burada spor tanlnr tarafından idare edilmekte-
aldık. harekeUeri çok faal bir hale gel • dlr. 

Turmnm olduğu kadar matbu. ml&tlr. 3 - Gençleri tegvik yolunda ter. 
atın da güzide elemanlarından biri 1 _ Memleket dahilinde 15 ya _ tip edilen mllsabakalarda kıymetllce 
olan arkac!aşmııı Sedada yeni vazi· gmdan itibaren spor çağma giren hediyeler verilmek suretlle ilgileri 

arttırılmak ve muvaffak olanların fesinde muvaffakıyetler temenni e. gençlerin isimleri Muğla Yaylaspor 
deriz. k.lUp idarecileri tarafından tesblt isimleri klUpte ll!n edilmektedir. 
------------ edilml§tir. Bunlar kllip binasına da· Spor havadisleri takip edilmekte, 

istişare Heyeti vet edilerek umumt bir toplantı ya sporun yurt için, sıhhat için olan 
faydaları izah edilmektedir. Bu ça. Ayin 16 lında toplanıyor pılmış, her genç doktor muayene • 
hşmaların semeresi olarak klUbtln 

Bed T b. · U M"d" sinden geçirilerek istediği spor ııu. en er ıyesı mum u ur. faal Uyesi 200 zil bulmuştur. 
l "ğü · t' h ti' iki' · d besine yazılmıştır. Bu teklif sevgi u ıs ışare eye ncı evre 4 _ Bölgemizde blniclllk ve daf • 

l bu al ·· ve alaka ile karşılanmıştır. 
top antısını aym on tına gu· cılık sporlarına da ehemmiyet ve -

' nil Ankarada yapacaktır. 2 _ Cumartesi gilnleri klllpler rllml§, Muğla Yaylnspor ktnb'1 tlye-
Geçenlerde yapılan ilk devre içti- toplanarak faydalı bilgiler ve gö- terinden 20 erkek, 10 kadm tıye 

malannda, bilindiği gibi yalnız fe- rUgmeler yapılmak ve bu arada n:ı.uh muntazam formalarile blnicllik ek -

derasyonlann raporları okunmu, telif eğlenceler tertip edilmesi ka- zenılzleri yapmaktadırlar. Euııen 
ve mmtakalardan gelen projeler tet rarla§tırılm.tştır. Haftanın pazar dağlık bölgelerden olan Kuflamn-da 
kik edilmişti. önümüzdeki ikinci gtlnleri muhtelif spor ıubelerine 1 tatil gUnlerlnde dağ gezileri yapıl. 
içtima devresinde ise faali}•ete ge • kaydedilen gençler toplu bir halde maktadrr. Yeni sene çalq:malın tem 
çiltrelc kadrolar ve bütçe tanzim e- spor sahasına giderek branılan da- tanzim edilen spor tallmatı, kltıpı.,. 
dilecek, ııizamnameler hazırlanacak. bilinde çalışmaktadırlar, Bu çalı§ma rlmizde ciddt bir aldka ile yapıl • 

Senenin dokuz aymı lat mfMı~lnde g~lrcn su 
•porJan o k:ıcbr çok se\Um _L.-te nı t:ı.:ı.ı .ır.1lli.ı ctm:ıI.t ~dlr ki, her tara
fın buz tuttuğu ve karlarla ı.arlandıj, Ur sırada ımya giren bu Kopen
hııgh Yilmıe şampiyonu genç kız su~·ıı ı:lnııl'ğc ne büyüle bir neşeyle 
ha:ıırlaodıi:"IDa hay.ret etmemeli mümltlln d~ğildlr. tır. lar teknik bilgileri yUksek olan kap maktadır • . 



Piyer Blanşar'ın 
seyyar satıeılığı 
Fransızların tanınnuı yıldızla- - Bunun o kadar ziyanı yok, 

rından Piyer Blanpr bir gençlik dedi, nasıl olsa becerirsin, ben 
hatıralmI f(iyle anlatıyor: sana biraz izahat veririm, olur, bi-

"Cihan h~binden evveldi .• Ba· ter ••• 
bamla beraber Cezayirde Filipvil Düıündüm: Yeknuak hayatım 
ıehrinde oturuyorduk. Babamın içerisinde bu bir deiitiklik olacak
burada her çeıit eıya satan bir tı; binaenaleyh kabul ettim.. Ba· 
mağazası vardı. O bu mağazada bamdan icap eden talimatı aldım . 
wnarlama elbiseler dikiyor, hazır Ve iyi iı yapacağıma kendim de 
elbise satıyor, ppkalar, eldivenler, inıınarak yola çıktım. 
hilllsa her çeıit eşya üzerinde iş Hakikaten de öyle oldu. Gezdi
yapıyordu. Mağaza civarda seyyar ğim yerlerde hem mevcut beş 

satıc lar dolaştırıyor, bütün etraf- sandık eşyayı kolaylıkla sattım, 

tan siparişler kabul ediyordu. hem de bir hayli sipariş aldım. 
Bu tarihte ben henüz talebey- Bilhassa ölçü üzerine elbise ıs· 

dim. Bahriyeli olmak istiyor, ve marlayanlann sayısı hayli ç.oktu. 
bu maksatla Filipvil deniz ticareti Her akşam aldığım aiparişleri 
kaptan ve çarkçı mektebine devam ve ölçüleri bir mektupla babama 
ediyorlum. Bir akşam eve dönü· bildiriyor ve işleri çabuk yapma
tümde babamı canı sıkılmış bul · sıru rica ediyordum. Dolaşmayı 
dum. Seyyar satıcıların.dan bir zat bitirip te Filipvile döndüğüm va· 
tan bir mektup almıştı. kit babam memnun bir çehreyle 

Bu adam hastalandığını, yolu· muvaffakıyetimden dolayı beni teb 
na devam edemiyeceğini, elinde rik etti. Benden evvel hiç bir me
bulunan beş sand.k nümunelik eş· muru bu kadar çok sipariş alama
yayı bulunduğu şehirde bıra'Jcarak mıştı • 
dönmek üzere olduğunu yazıyor· Aradan iki hafta geçti .. Baba:n 
dlı. · ısmarlanan eşyaları ve elbiseleri 

Babam : yerlerine gönderiyordu. Fakat işte 
- Bu haber çok canımı sıktı, bu eşya gönderildikten sonradır ki 

diyordu. Müşterileri bekletmek kızılca kıyamet koptu. Sipariş sa
ticarette hiç doğru bir i§ değildir. hiplerinden mektup üzerine mek· 
E~er ıen isteseydin bana bir iyi- tup yağıyordu. Birisi av ceketinin 
lili: ederdin .. Bu adam iyile§inciyc çok dar olduğundah tikiyet edi· 
kadar çık, 1en dolaı .• Zaten gezi- yer, ikincisi gömleğinin çok geniş 
lccek bet ıehir katdr, ço'k değil..,, olduğunu yazıyordu: bir uçüncüsi'. 

Ben iıden biç anlamadı~ımı, pantalonları geri iade ediyord~ .. 
hattl ölçU almağı bile bilmediği- Babam ıatırnuı. sahiplerini bul· 
mi IÖyledim. Fakat babam: makla meıgul idi. Bende hoşafın 

Acaba bu fotograflarını 
görseler memnun olurlar mı? 

Yıldızlar arasında, fotoğraf makinesinin karvrsına geçip de 
resim aldnınadan evvel, bir saate yakın kendilerine en yakıoan 
vaziyeti bulmak için uğrapnl&r, çalJ§anlar vardır. Saçlannı ta
rarlar, tarağa isyan eden buklelerini pomadlarla durdu~rlar. 

Yilzlerinln pudrasını tazelerler. Bu suretle mecmualarda resim
lerini gördUğUnllz harikullde güzel, yüzlerinin blltnn çl.zgileri 
mlltenaa.ib mahluklar halinde bize görünürler. 

Fakat yer yil.zilnde muziplikten hoılanan fotoğrafçılar da 
vardır. Bunlar birer kolayını bularak, yıldı.zlann en garib ve en 
istemedikleri vaziyetlerde fotoğraflarını çekmişlerdir. Poz vere
rek aldırdıkları resimlerine hayran hayran bakan yıldızlar acaba 
bu resimleri ıördUklerl vakit memnun olm111lar mıdır? 

'tııaızınrrn pek ae hoturıa g1tmlyeccft!nl tahnı!n ett1!flınJn bıı 

resimlerden büılarmı karlleriml.ze de • riyoru.z: 
1 - Berber, Gru Mor'un ııaçlannı . itiyor. Fakat eli çok 

ağır bir adam. Yıldız sinirleniyor, berbere dilini çıkarıyor. Muzib 
fotoğrafçı bu sinir dakikasını tesbit edebilmiştir. 

2 - Uç vals filminde imparatoriçe Ojeni rolUnll oynıyan 

Jenlya Vori bir bardak portakal ıerbeti içerken. 
3 - Danyel Daryö "annem kı.z oğlan kızdır,, filmini çevirir. 

ken filmde beraber oynıyan Piyer Brassörll korkutmak için bu 
çehreyi takınmııtır. Fakat böyle ~eyleri çok görmUı, geçirmiş 
olan Piyer aldır11 bile etmiyor. 

-' - Jak Feyder "'Yolcu yolunda gerek" filminin iki sah
nesi araamda ıtUdyonun dekorları Uzerine oturmU1, baıı iki el
leri arasında kimbillr neYI dU3ünUyor! 

5 - Yıldızlar c:Hllerlni çıkarmaktan galiba pek hoşlanıyor
lar. Vivlyan Romans da tuvaletini ikmal eden oda hizmetçisine 
dilini çıkarmaktadır. 

6 - Dita Parlo taW günlerinde kedi gibi ağaç dallarına tır. 
manmaktan derin bir zevkalır. Bu resimde bu zevkini yerine ge
tirirken görllyoraunw:. 

1 - JUi Beri hlll çocukluğundan aynlam&ıru1tır. Evinde 
minimini oyuncak blr çiftliği vardır. Yıldız, çütllğinin yanında 
diz çöker, oturur, bebekleriyle oynar. 

8 - ".Artistlerin dönllıll" filmini, Klod Dopen sıcak bir yaz 
gilnilnde çevirdi. Anlaıılan harp çalarken sıcaktan bunalDllf. 
Fakat sıcaklar artistin beynine de tesir etmi3 olacak ki frakı ye
tine pantalonunu çıkarmıı. Pantalonsu.z harp çalıyor. 

9 - Fernan Gravey burada çok garib bir kılıkta görUIUyor. -----
yağı k~s~i~~i.. Ne olur~. olsu_n ( nin elinde dar ceketi, ötekinin e· 
bu halın onune ıeçımk ıçın bır tinde geniş gömlekleri.. Uçüncüsü 
§~yler yapmak lüzumunu hisset· 'kestane rengi çorap siparit ettiği 
tim. Babama: halde hatam yüzünden kendisine 

. - ~bam, ben bu iti hallede- gönderilen gri çoraptan bayrak 
rı_ın. ~zın ve~de oralara bir daha gibi sallıyordu. Evveli hepsi bi
gıdeyım 1 dedım • raz bağırıp çağırdılar. Elimden 

Hakikatte babam da bu itlerin 
düzelmiyecefine benim kadar ka

ni oldu. Fakat ne olursa olsun bir 
defa tecrü'be edilmesini faydasız 

bulmadı. Ve bana istediğimi yap· 
mak için mezuniyet verdi.. 

Momn bundan sonra 
·beraber film çevirmi 

Tarzan filmleriyle şöhret alan Tarzan, bun~ 
asıl adı unutulp her yerde kendi- salıları hayrete 
sinden Tar.zan iımile bahsedilen dala taşlacak bit~ 
J oni Vesmüllerin kadından yana rak yüksek bir ~ 
hiç talihi yoktur. Asıl karısı Lilpe kadar tırman• 
V elez geçenler.de kendisini terk- arkadaş araınak dl~ 
etti. Her filmde kendisiyle bera- Moren bunda!I 
ber oynayan MC>ren O Sullivan da sarp yamaç1arıt1~ 
Tarzandan ayrılıyor. Çünkü Mo· kararını verrnittır~ 
ren, hakiki .sinema eserlerinde ha· da vahşi hayv-arıl1 
'kiki rol}er yapmak kudretinde birj rilen filmlerde ro 'ffl' 
san'tkardır. (DeV' 

Evvela babam, sipariı sahipleri
ne birer mektup yazdırdım. Bu 
mektuplarda babam mütterilerine 
falanca günün falan saatinde .c;- şe· 

hirde buJunacafımı bildiriyor, be· 
ğer.medikleri, yahut kusurlu bul
du'ldarı eşya ile beraber bana mü· 
racaat etmelerini rica ediyordu. 
Bt. mektupları postaya verdikten 
sonra ben de mektuplarda yazılı 

günlerde o ıehirlerde bulunmak geldifi kadar kendilerini teskin et ~ 
Jzere yola ç ktım. 

Gittiğim her şehirde mfi!teri
lerim hep karııma çıktılar. Birisi-

tim. 

Birisinin istemediğini elinden al 
1 

_.. Devamı 15 incide 



~~t~1~!!~,. 1 
"'il llf>..:_ e nu eve eı· 
ltl~·~ l'a~n g ıyorsun? 
l'l.ı~ babanı be~I·k~ bu saatte 
....._~l gü}dij• ı;tn SOkmazdı. 
.a.ıı._aban da • 

"'il?} ).., _ _, ama gerj kafalı . . 
'li ~: ırnış. 

~'dil Uzatma 
ha~ hcnizn bab ·· ~ri fikir li dcrıerı am değil, senin 

ili ..... ,, b~"sısın ı 
llıtrı ~ln<İa CI . ...... etnıi~tinı gara ıçınekten se 

ltııı nen de b; 
raktnn efend· 

...... ~.. un za-
~ lcu~~~l·orsunUz icte 
•11~1 ...... 6!lil Ctg :ıı •• 

~- ara, ben çalışmağı 

·~ka~e.Psın? 
~-s~~ :~hleyin kocası 
ar~ ~ilci kari~ . . . 
~ i . Yt>tlar ki OCa bırıbırlerini 
~ ~e ~ &iderke~ Adanı her sa 

...... ö.....o.Prnu • kadını öpüyor. 
tlıııı .;~ ~orsun? 

(lı ~ dah a tanımıyo-

'&r / 
'tJ ~ "'"' • 

- Kayaklan C\'fnh:e göndereli m mi! - Çorabı paket yaptık bayan. 

- Te~kldir ederim, ben götür ürilm. - Lfttfcn evime gönderinl.ı. 

1 ..... A~A•AAA ..... AAAAA..U.~~ .............................................. ~ 

Muaşeret Adabında 

•_ Posta n telgrat' ~1d1Attmn: 
hakikaten fevkalide milkemıneJ. 

Errunımdan bir telgraf aldım. O 
kadar uzak yerden gelmi~ olma.sı
na rağmen daha zamkı bile kunıma

m~tı. 

Sağlam Dok 
Parkta, bir çocuk bir kadının ya· 

nına gitti: 
- Bayan, çocuğunuz bebeğile kar 

deşimin başına vuruyor. 
- Zarar yok kızım! bebek sağ

lamdır, bir şey olmaz. 

modern kaideler 
Her t'eY gibi ''iidibı mwı~eret" laüdeleri de zamanla değişi

yor. Bıınlnrın modemlerini Anknra caddesinde :yeni ~ıkan bir 
kitab bize öğretmektedir. Okuyucularımız arasmda bunlan bllınJ
yenlerin bulunduğuna ka.t'lyycn ihtimal nrmcmekle beraber bu 
kitabm muhtelif yerlerinden iktlbaslar yapmayı faydalı '\'& eğll'n_ 

celi buluyoruz: 

Sarmıı.şma. mua~eretl: Hususi hayatımız içinde nasıl kurak~ 
!.aşmak lazımgeldlğini öğrenıneğe ihtiyaç yoktur. (Modem ada
bı mua~ret bu cihete henilz müdahale Qtmc.mıektedlr.) 

Sokaklarda. yapılnmıyacak hareketler: Pantalon dUğmelerl 
ni iliklemek ... (Biıce okakta p:ıntıılon dilğmelcrl iliklenmiş ola
rak gezmek modem sayılmasa bile da.ha mU\-afıktır.) 

Trende, vapurda: Pastırma Ye saire gibi kokulu eeyleri hu
susi kamaralnrda yemelidir. (Blnn.cnaleyh Akay idaresi ,.e Şlr. 
J,;etihayriye 'ııpurlıırmclıı. kemali sümtlo hususi pastırma kama
raları tesis edilmelidir.) 

Esas malümat: Suareler gece yapılır. (Gü.ndtb:lerl yapılan 

suareler modem değildir.) 

Amele b:ı§ka, i~i b~ka, umumlyetle işsiz ba§ka giyliıebllir. 
(Bu ifa.deden derhal anıa,ılmt' olacağı ,.cthlle amelenin ~l gibi 
giyinmesi <le caJzdlr. llattfı. l~sltlerin de i~iler J;ibl glylnmelerin
<le mahzur yoktur.) 

Bir yerde kapalı bulunan kapı kapanır. Açık bulunan açık 
bırakılır. (Panta.Jon dUğmelerinde olduiu gibi). Fakat açığı ka
pamı§ veya kapalıyı açnıı, olan \'arsa icabma göre ka,Panır veya 
açılır. 

Banyo yapmadan dans etmeyiniz. 

Dans: Tango gibi açık ve gayriahllkt mahiyette olan dans
lara aile kadmlnrmı kaldırmağa tcşebbils saygısızlık, ttrbiyesi%
lik olur. (Tangoyu gayria.Jılaki ,.e ~ık bulan modern idi.hı mua
~erl'tin Polka, Kadril, Mazurka ~ibi danslarm yapılmuma ıer'an 
OO\'&Z verip vennodlği kitapta tasrih cdllmemlstir.) 

Kadını dansta konuştunnak mua.§cre~izliktir. (F..ıı1dden 

-Orı~ ~~ 
~ :' lt.ı- ttı.eJ ı .. ı Yaptığnıu kim EHRAW..AR Dll"ARTh"DA 
~~ ~- ~~ -

'-0 .. ı era" "tttıCllı. etnıc>lıııı, - Fira\·unlar zamanında ela oto. 
kanma mobll kazaları .cok olıu-onnus de. 

mek! 

dansta kadınla konu~arak onu mc~gul etmek 'e canmı 11kmamak 
lcab <Cderdl. Modem li<lilbı mua!licret bunun akoılnl emrctmeldc
dir.) 

hap1etnıeye &lSnlUm - Markize ne :z:aman qlamda.n bahıetmete kıı.lk!lalll mnhakkak 
bt: mini ~ıkar, - İtalyan karikatt1rtl -

Kadm - Ba telefon boı:uk. Ar
kad~larımla konu§ur'ken bir tey 
anlamanm lmklnt olmuyor. 

Erkek - Biriniz bitirince öteki 
söylemek ımrctlyle teker teker ko. 
auşmayı biç tecrübe ettiniz mır 

MeD="lii1amet 

Dilenci kapıda sızlandı: 
- lki gündür açım hanımcığım . 
Hasis kadının kılı bile kıpırdama· 

dı. Acımak şöyle dursun bilakis 
dilenciyi kovdu: 

- Haydi defol. Israr edersen ko· 
camı çağınnm. 

Dilenci, aç olmasına rağmen, nük 
te yaRmaktan kendini alamadı: 

- Teşekkür ederim bayan ama, 
ben ya~yam değilim kil 

Yalan 
Otomobil, hamalın çekçek araba· 

sına çarpsmış, parçalamıştı. Ko 
şup gelen polise hamal izahat ver
di: 

- Otomobil olanca hıziyle geli· 
yordu .•. 

Şoför atıldı: 

- Hayır, yalan söylüyor. Son 
süratle gelen oydu . 

Ha~f.enda~lok 

Srrnasık delikanlı, sokakta, genç 
kadına musallat oldu: 

- Bayan, size refakat etmek şe· 
refine ilah ... 

- Fakat bay, ben evli bir kadı· 

- Zarar yok bayan, ben kıskanç
lık nedir bilmem. 

Erkek - Fakir olsnydmı beni ge
ne 11cncck IJ!lydln? 

Kadm - Böyle fena ~eylerl no 
diye dii~Unüyorsnn ! 

- Papatya falı ile beni se\ib ıe\"
mediğini .öğreneceğim. 

- Ettiğim yeminler kafi gclml-

- Krıım ıöyJe de pencereleri an- ror mu? 
nen ırllsin. '\'oksa kocam çekl~le par - Fakat lıen a~kmıl:ın rıyazi bir 
maklarmı birer birer ezccekl kat'lyetlc emin olmak istiyorum! 

- Ablanı öptü~\1 annene ali ylem<'Z!'lt'ft !lftftll yf rmt ~ lmrtıll ,.e
rlrlm. 

- Olmaz. Aııııeru Lenl ııT.ccU ko_yau, ııo )'Bptıimm ~öyle~ bana 

eNt luil'11J yerecek. 



Yazan: 

Piyer Jlll/I .t 

Buvalo _'i!!!!I_ Bir günlük zabıta hikayesi 

O gün Andlc Brünel beni 
öğle yemeğine .davet et

mişti; önce bir gazinoda aperatif 
içirdi; sonra yavaş yavaş, Pros
per'in hazırlıyacağı nefis yemek
lerden bahsederek evin yclunu 
tuttuk. Dostum, uşağını pek med· 
heder, onun için ''Upklann şahı· 
dır,, derdi. 

La Brüyer sokağın.dan geçer
ken, eski ve mtihteşem bir apar
tıman önünde bir kalabalık gör
dük. Merak edip biz de yaklaştık; 
meğer bir cinayet olmuı. Hatta 
iki cinayet. Bir kadın: 

- Bir miralayı öldürmüşler, 
dedi. miralayı da emirberini de ... 

Brünel beni kapıya doğru itip: 
- Haydi girelim, dedi. 
Kapının önünde duran polis 

memuru bize .sert sert baktı ve: 
- Nereye gidiyorsunuz? diye 

sordu. 
Dostum öyle ıeylere aldırış e· 

den adamlardan değildi; ıoğuk

kanlılığım hiç bozmadan c da : 
- Geldiler mi? diye sordu. 
Polis memuru bizi adliyeden 

zannedip hemen tavrını .değiştir-

mİJ, terbiyesini takınmıştı: 
- Geldiler, efendim, geldiler, 

dedi. 
- Birinci katta idi, değil mi? 
- Hayır, efendim, üçüncü kat-

ta .. 
Memurun önünden geçip gir

dik. Sağımızda geniş bir merdiven 
vardı; ta dipte de ağaçlı bir bah· 
çe görülüyordu. Hemen merdi· 
venden çıkmağa başladık. BrU
nel: 

- Allah vere de yukarıda bir 
tarud~a raagelsekl .diyordu. 

- Tanıdık olmasa da gene bui 
kovimaztar ya 1 dedim. 

- Vallahi orası belli olmaz •... 
Bilirsin ki bu :zevat benim ite 
karışmamdan pek hoıtanmazlar •• 
Bu sefer aksi bir adama çatarsak .. 

Yukan çıktık; yarı açık kapının 
önünde bir polis memuru duruyc~
du. Brünel yine aüktlnla: 

- Şimdi içeri.de kimler var? 
diye sordu • 

- Komiser var, müstantik Her
beray ile mlifettiı Girard da bura· 
da ... 

-Ala! 
Kapıdan daldık. Tam o sırada 

müf ettiı Girard s~adan geçiyor
du; Brüneli görlince : 

- Siz nereden çıktınız? dedi. 
- Merak edip geldik. Kapının 

önünden geçiyorduk, vak'ayı duy
duk, bir yukarı çıkalım .!edile. Me
sele ne imiş?. 

- Bundan bir saat evvel, bin
başı Lucien Lobjois'nın aşçısı 

Julie Lacoque, çarşıdan geldiği 

zaman efendisini odasında ölil 
bulmuş. Adamcağız kalbine bir 
kurşun yemiş. 

- Katil nerede? 
- Bittabi kaçmıı .. Bu köhne bi· 

naların duvarları pek kalındır; 

pencereler .de kapalı imiş: silah 
seslerini duyan olmamış. Halbuki 
katil de kurşunu es!rgememiı; ta· 
bancasında ne var, ne yek boşalt
mış; yalnız duvarda Cç k:urşun 

bulduk. 
- Biz aşağıda iken bir ölüden 

daha bahsediyorlar.dr. 
- Evet; binbaşının emirber ne· 

feri Sebastien Copinet.. O nvatlı 
da binbaşının yanında imiş; o 'lia 
arkaszndan iki kurşun yemiş. 

Müfettiı bizi içeri odaya aldı ; 

müstantik Herberay ile mahatte
nin komiseri de orada i.diler. Brü· 
neli görünce hiç de kızmadılar: o· 
nu bilakis memnuniyetle karş ladı· 
lar. Dostumun son muvaffakıyet· 

teri her taraftan duyul:nuş ve ken
disine adeta resmi bir mevki tc· 
min etmişti. Komiser bize işi kısa· 
ca an'lattı: 

- Saat on bire çeyrek kala su· 
Jannda, kılığı kıyafeti şüpheyi da 
•et edebilecek bir adam gelip a~a
fıda, kapıcı kadına binbaşı Lob· 
jcis'nm hangi katta oturduğum· 

sormuı. kendisini görmek istedi· 
ğini söylemiş. Kapıcı kadın da 

onu arka merdivenden çıkarmış ... 
On · dakika sonra çarşıdan .dönen 
aşçı kadın evvela bir şey farket
memiş ama ıonra emirberin orta
da olmadığını ve hiç bir taraftan 
bir sada çıkmadığını &örünce me
rak etmiı. Bütün odaları dolaş· 

mış, nihayet gidip efendiisnin ka· 
pıs na vurmuı. Yine cevap yok. 
Artık dayanamamı§, kapıyı itmiş .. 

Komiser bize kendisini takip et
memizi ipret etti : 

- Her şey olduğu gibi duru· 
yor .. Gelip resim çıkaracak, izleri 
muayene edecek memurları bekl:
yoruz. 

Girdiğimiz oda geni' ıbir çalııma 
odası idi. Binbap, çenesi göğıUne 
düşmüı, masası başında oturuy·:w 
du. Ceketinin ilzerinde kan leke· 
si olmasa, uyuduğuna hükmedile
bilirdi. 

geçmezdi, dedi. Binbaşıya ç.~k 
misafir gelir miydi?. 

- Hayır, hemen hiç gelen ol
mazdı .. Kendisi de işinden başka 
bir şey için bir yere gitmezdi. Me 
Jek gibi bir adamcağızdı, melek 
gibi ..• 

Kadıncağızın hıçkırıkları 
kat .daha arttı: 

bir 

- Ya Sebastien'cik.. • Zavallı 
çocukçağız 1.. O kadar iyi anlaş

mıştık ki 1. Onunla ldeta ana oğul 
gibi idik. .Daha çocuk gibi bir 
ıeydi. Her gün bana türlü türlU 
oyunlar ederdi. Ama eyle insafs·z· 
ca, can yakacak §eyler değil.. Şa· 
ka.. bakın yine ne hazırlamış .. 

Büfeyi göster.eli. Copinet, bir 
çöreğin ortasına tahtadan bir Pen
guen kuşu koymuştu. Ben bunu 
başka bir yerde de görmüştüm: 
Bastille tarafında bir balozun il!n 

Binbaıı Lobjoiı ellilik bir a· için yaptırdığı oyuncaklardan •. 
damdı: iri yan, sağlam yap~lı, ge- Kuş, iki kanadını sermiş, ağzını 
niş alınlı, koca 'kafalı .• Zavallının güler gibi bir karış açmış, tek ba
dolma kalemi de hala elinde idi. I cağın n üzerinde duruyor.du. lti
Belli ki katil içeri girdiği zaman 1 raf edeyim vaziyetin hiç de alaya 
o çalışıy.c.rmu§, kendisini m!dafaa 1 müsaid olmamasına rağmen ben 
için bir hareket bile yapamamıt··· de bunun karşısında ciddiyetimi 

Emirberın cesedi yerde, zabith zer muhafaza edebildim. Kadın 
koltuğundan birkaç adım ~tcae i- devam etti: 
di. O da hiç şüphesiz ani bir su· - Dün akşam baloya gitmişti, 
rette kendini müdafaaya vakit bi- ordan getirmiı olacak. ~1:e ltey!r· 
le bıl:ıı~a'im:aın öldürülmüştü. li, öyle neıeli çocuktu kil Şimdi 

Brlinc:l e~i'ip cesetiere baktıİt· onu yerlere •erilmiı görilnce. 
tan sonra odayı inceden inceye Kadıncağız ağlamaktan "6oğu· 
tedkike başladı. Demin Girard'ın lacak gibi otuyordu.. Dofrusu 

1 onclan bir şey öğrenmenin kabil 
olmadığını biz de anladık, kendi 
halinde bıra'k.tık .. Biz mutfaktan 
çıkarken müfettiş Girard da bizi a· 
ramağa geliyormuş. 

- Erklnıbarbiyeden adam gel· 
ı di, .dedi; bin.baıı.nın en eski arka· 
daılarmdan kaymal.:.am d'Hers.~n-

I ville. Kağıtları kendiııine göster
dik, son derece ehemmıyctti. ıey

lermi§: tank hücumlarına ~arşı 

bir müdafa silahı ... Ha 1 Sizden bir 

içinde bir casusluk varsa bile kati· 
lin hudutları geçmesine imkan 
yok. Faka to taraftan büyük bir 
şey ummuyoruz. 

- Ya bahsettiğiniz ilci iz ne?. 
- Bir keı e binbaşının karısı ... 

Biliyorsunuz ki ikisi de boşanmak 
için mahkemeye müracaat etmiş 

ler. Madam Lobjois kC<Casını hiç 
sevmez, ondan nefret edermit·· 
Bunun sebeplerini anlatmak §İm· 
di hem uzun olur, hem de liizum· 
suz.. Kadın kaç defa kocasından 
intikam alacağını söyleyip onu 
tehdit etmiş .. Ama bakalım teh· 
ditlerini yerine getirecek insanlar 
dan mı? Hem gidip binbaşıyı, son· 
ra da emirberini öldürecek adam 
bulmak o kadar kolay mı? 

Brünel sordu: 
- Hani binbaşıyı bir adam sor

muş; hali kıyafeti şüpheyi davet 
eden bir adam.. Katilin o .clduğu 
muhakkak mı? Belki o da yukarı 

çıkınca binbaşı ile emirberi ölü 
bulmuş, kendisin:ien §liphe edil· 
mesin diye dönüp kaçmıştır • 

- Hayır. Çünkü saat on bire 
yirmi kala sularında, yani o ada· 
mın gelmesinden beş dakika evvel, 
binbaşının ahbablarmdan biri te· 
lefon etmiş ve binbaşı kendisine 
cevap vermiş. Bizim şüphelendiği
miz a.damın asıl katil olmaması 

için, cinayetin onun merdivenler
den çıktığı sırada işlenmiş oldu· 
ğunu farzetmek lizım .. Siz de iti
raf edersiniz ki tesadüfün bu ka
darı da pek harilculade olur. 

- Bence de öyle .. Ya bahsetti· 
ğiniz ikinci iz nedir?. 

- Bir de binbaşının kliçük kar
deşi Robert Lobjois'den şüphele

niyoruz. 
- Doğrusu pek şirin aile 1 • 
- Babası öldüğü zaman binba-

tı anne.ini yanına almı§.. Zaten 
kansı ile aralarının açılması da bu 
yüzden olmuş yal Kocakarı bun· 

soracağım var; .daha doğrusu.. dan iki ay evvel ölmüş .. Bir fab· 
Müefftişin çekindiği belliydi. rika itletmekte olan Robı:rt Emirber yere yuvarlanmıştı .• 

Nihayet sözline devam etti: Lobjoiı, işleri pek iyi gitmediği 
- Mesele nazik bir şeye ben· . da slSylediği gibi duvara, biribirin- için, annesinden kalacak mırası 

den bir kaç .santimetre ara ile, Uç ziyor; sizi~ de resmi bir emir c.l· bekliyormuş.. Fakat ka.dının u
kurşun girmişti. Görlinüşe naza-

1 
madan bu ııe kar~şm~ruz. ~oğru ol· mulduğu kadar parası çıkmamış .. 

ran katil, kapıdan ateş etmişti. ~ıyaca~; halbkuki kşımb·cli~k~'löyle Oğullarmdan gizli bir takım bcna 
Dostum: bır enur alma da a ıl egı · işlerine girmiş, orada hayli para 

- Bu işi kimin ve ne için ya· Brünel ~ir re~er~~ yaptı. ve: kaybetmiı. Robcrt Lobjois bunta-

ğ d . h. b. .. h - Yanı, dedı, bızı kemalı neza- k. k k paca ına aır ıç ır şup e var ra pe ınnanmamış ve oca arının, 
mı? dedi. 1 ketle kapı dış~rı ~diyorsunu~. Pek blitün parayı büyük oğluna b·rak· 

Herberay eli ile mübhem bir ata 1 hemen gıderız: f~ka~ sız de tığına, onun da gizlediğine kani 
hareket yaparak: j bu işin cereyanına daır bı.ze arası- imiş. Binbaşının huyu, ahlakı ha1r 

- Daha yeni ba11ad1k, dedi.. ra malGmat lfıtfc.::lersenız. kında söylenenlere bakılırsa hiç tc 
Maamafih §U dosya oldukça ciddi - Vadediyorum .: B~ . akşa~ öyle bir §ey yapacak, kardeşini 
bir ipucu te§kil edebilir. size uğrarım .. Gücenm~d~nız ya.· mirastan mahrum etmeğe kalka· 

B .. l k 1. ·ı d - Bilakis .• Zaten bızım karnı- k d d w•l unu soy er en c ı ı e e masa- ca a am egı .• 
sının -üzerindeki kağıtları gösteri- m:z acıkmıştı, koğulmasa'k bir tür- - Demek kardeşinin intikam 
yordu: J:i eve gidemiyecektik. Bittabi ros- almağa kalkmış olmasın.dan fÜp· 

- Anladığıma göre binbaşı, to yanmış, patatesler de kurumuş- he ediliyor. 
milli müdafaayı son derece alaka- tu. ~rosper ~.i:~ ~?amakıllı haşla· - Pek te inmkansız bir şey de-
dar eden yeni bir icad hakkında dı; b.z de guluştuk. ğil.. Şurasını da söyliyeyim ki 

akla meıı:.gulmu··ş ı Yemek bittikten a?nra dostu· raporunu yazm :ı ·· . . . binbaşı kin tutar adam olmadığın· 
Zaten erkanıharbiyeye haber ver- ma, son muvaffa'luyetlerının hı- dan servetini kardeşine bırakmış · 
.elim· çradan da adam gönderme· rir.den bahseden yazımı okudum hi çolmazsa onun tar<:.f ından idare 
leri~i bekliyorum, nerede ise ge· ve neşri için kendisinden müsaade edilecek. 
lirler .. Bir ayak sesi var, belki istec!i:n. Brünel 0 yazının bir çok Bir müd.det sessizce cigaratarr 
onlardrr. 1 yerlerini tashih. etti .:~ bithass~ mızı içtik: a~nra Brünel: 

Gelenler erkanıharbiyenin gön- tevazuuna yedırmedıgı yerlerı - Olabilir, dedi. Fakat bu i~ 
dereceği zabitler değil iz ara· ı k.urşun kalemi il.e çizdi. ~u. i§ bi- ister karısının, ister kardeşinin ba
ma wga gelen polis memurları idi .. 1 zı akşama kadar ışgal etmıştı. Saat ı&ı altından çıkmıı& olsun, cinayet 
Oda ı onlara bırakıp çıktık. Brü· ye.diye doğru Girard geldi ;onu gö bir üçüncü ttahıı,:ıbir vekil tara-

y .. B 0
' lh d :ı 

net sordu: runce rune. emen sor u: , f ndan işlenilmiştir. Çünkü kapıcı-
- Binbaşı yalnız mı yaşıyor- --:- Nas l ~.'r .. ş~! bu:dun~~ mu. ya müracaat eden adamın, bin· 

muş? . Gırard yuzunu ekşıtere · bışının kardeşi olmadığı muhak-
- Evet, aşçı kadından ögyrendi- - Bir c!eğil. nci iz üzerindeyiz, ! k k ka k k k r t' . . • . . . a ; rısının er c ıya e ıne 

ğimize göre kar sından aynlm:ık am~ zannedenm ıkısıdınden bır girip gelmiş olması da pek gülünç 
üzere imi§; boşanma için mahkc· 

1 
netıce çıl:mıyaca~ .. 1.1k hatırımıza I bir tasavvur olur, .değil mi?. Fa

meye müracaat etır.iş. ' gelen ~asus!..ık ışının ~slı. olması- kat ,Girard, ben de size itiraf e-
- Aı~ı kadın hala b-.ırada mı? na pek ıMkan yok. Katıl bır yab.cın d:yim ki öyle 'Vekaleten katle be· 
- Zannederim mutfakta bu· cı devlet hesabına çalı~ıyor.du ı!e ni.n pek aklım ermez. imkansız· 

lursunuz. tyi bir kadına benziyor ne diye kağıtları almasın?. dır demi}•orum, fakat herhalde pek 
ama maatteessüf ond;ın bir şey ö~- 1 Ben: nadirdir. Onu ancak son bir ihti-
renmek kabil değil. 1 - Beiki fotoğraflarını alır.ı§tır, mal olarak clerpiş etmeli. 

Julie Lacoque her halde altmı- dcllim. - Bütün bunlar benim de ak-
ıtını geçkin, bembeyaz, yusyuvar· I - Hayır, olamaz. Odada niha· hır.dan geçmedi değil. Fakat bu 
lak bir ka.dın iı .. Bir i :ıkemle;.·e O· yet on uakika kadar kalmış: i§ini ihtimalleri bertaraf eclcr, elimİ?:· 

turmuş, mendili gözünde, af;lıyor bu kac!ar çabuk bit:l'emezdi. d: şu casu:ıluk mcselec.-inden ba )':a 
du: 1 - Okumu,~ur. bir şey kalmaz ki ona da benim 

- Bilseniz I"e iyi a"a-r.dı .. Bö ·•· - Ona da imkan yok.. Yirmi 
1 
pek a1<1 m ermiyor. B~na öyle ~e-

le bir §ey kimin afdından geçere;· ıı-di sayfa .. Hem de binbaşının liyor ki biz tahkikatı iyi idare ı:t· 
ki!. . ·avsı öyle kolay t!Ökülür şey· 1 

tik ..•• 
BriineJ: !erden değil.. Maamafih biz yine 1 - Ondan ben de eminir:ı .. 
- Her halde benim aklımd:ın 15zımgelen tedbirleri aldık; i~in - Siz bizim yerimizde olsaydı· 

nız ne yapardınız?. 
- Tamamiyle sizin hareket et

tiğiniz gibi hareket ederdim. 
Artık söylenecek b:r şey kalma

mıştı. Müfettiş Girard, Brünelin 
o akşam yemeği yemek teklifini 
kabul ett. Yemek vaktine kadar 
da sp~rdan bahsettik • 

*** 
~ 1RARD ertesi gün gözük· 
\ı:il medi ama daha ertesi gün 
sabahleyin erkenden geldi; ben de 
o .sabah tesadüfen Brünelde idim. 
Müfettişin canı pek sıkkındı; ha
linden tahkikatın ilerlemediğini 

anladık. Zaten kendisi de hemen 
itiraf etti: • 

- İlerlemek şöyle dursun, ge· 
riliyoruz. Casusluk meselesinin ar
tık müdafaa edilir tarafı kalmadı; 
öteki ihtimallerden de hiç bir ıey 
çıkmadı. 

- Ma.dam Lobjoiş ne yapıyor 
muş. 

- Hiç, kocaya varmak için bo· 
şanmağı bekliyor. Eski kocasını 
artık umur etmiyor. Ne kini kal
m ş, ne de nefreti. 

- Ya fabrikatör?. 
- O adamcağız da meyusiyet· 

le ne dediğini bilememiş bir ada
ma benziyor. Kardeşinin öldüdü· 
rüldüğünü .duyunca son derece 
keder etti ve cnun hakkında söy· 
lediklerine nedamet getirdi. Hiç 
de kötü bir adama benzemiyor. 

Müf eltiş bir tabanca uzatarak ... 

Ben kederini samimt buldum .. 
Zaten bir hafta.dan beri de kendine 
bir ortak bulmuş, işlerini hayli yo
luna koymuş. , 

- Netice?. 
- Bu günlerde yeni ip ucu bu-

lamaz~ak mesele kapanacak. Doğ
rusu pek kötü .. Halk yine polisin 
bir iş beceremediğinden bahsedip 
duracak. Bu sabahki gazeteleri o· 
kudunuz mu? Bakın ne ağır şeyler 
söylüyorlar. Halbuki biz etimiz· 
den geleni yaptık: geçen akşam 

siz 4e bizim bu işde iyi çalııtğımızı 
tasdik etmittiniz ya 1 

- Hala .da o kanaatteyim; si
zin yerinizde ben de baı'ka bir şey 
yapa:nazdım; her halde şimdiye 

kadar. 
Müfettiş kaşlarını çattı: 

- Bu şimdiye kadar ne de· 
mek? 

Dostum bu suale doğru.dan doğ
ruya cevab vermedi; sadece: 

- Artık bu işe benim de karış· 
mama müsaade eder misiniz? Bir 
itiraz eden clmaz ya?. 

- Peki, siz de uğraş.n, kimse 
ses çıkarmaz. 

- O halde bugün öğleden aon· 
ra yine buyurun, belki size takip 
edilecek bir yol gösterebilirim. 

Fazla israr etmekle Brünelden 
bir ~ey koparamıyacağımızı anla
dığımız i~in sustuk ve o gün öl
leden sonrayı beklemeğe karar 
verdik. Birer fincan kahve içtik
ten sonra biz de çıkıp işlerimize 
gittik. 

O günü pek uzun bulduğumuzu 
söylemeğe bilmem hacet var mı? 

Akgam üzeri hemen Brünele 
koıtum. Girarda da yolda raıtgel· 
.elim, beraber gittik. Brünel de 
eve d;ıiıa yeni dönmilf. Bizi çalış· 
ma odasında bekliyormuı. Yüzü
ne baktım, neler dü~i'.ndiiğüni' 

anlamağa çalr~tım ama bir şey se
zemedim. Müfetti~. selam verir 
hatır sormağı bite düşünmeden : 

- Ne oldu bakalım? dedi; bir 

• çev!re,,• 

Nurullah 
ATAÇ 

şey buldunuz mu?. ek~ 
Dostum, bulduğu t.ef P ~ 

miyetli değilmiş gibı bit dl~ 
- Evet, dedi, katilin 

1 

resini öğrendm. k. ~ 
Biz §8§tnp kalınıştı . 

• tı' bit adeta hiddetlenmış • ..ı. 
erı>·~ 

savurdu. Brünel deva~. y.rK .. 
- Adı Roger Lo:!P1 'Jjıld' 

te sokağında Dağlar oterısıııt 
numaralı odada oturtıY0 

kinci katta ... 
Ben: .~ 
- Siz gerçekten h•t1 diS"' 

adamsınız doğrusu 1 .de ..J 

Brünel: da bit~ 
1 

- Hayır, dedi; .burı flP-vJ 
kuladelik yok. Bu s.ıbah pe) 
tamamiyle aydınlanıtııl• 
laylaşmıştı. 

Girard: • 1ıd 
- ?!asıl? dedi; bilaldt -,, 

bah iş büsbütün karışııııf• 
mez bir hale gelmişti. 8~ 

- Evet bir taraftarı ,, ~ 
' • bir ili"'" 

Fakat bir taraftan hlÇ tal' 'İ. 
madığı için diğer taraf dıl. 

• 1 yor 
mıde kapı açılmış c u 
kil unutmayalım ki bil 1J 
bir değil, iki ceph~s~ ~r;ı, 1 
tahkikata girişse ıdırı1'. bit 
bucak bulurdunuz: y~tllit'i 
kat, yani binbaşı LobJ0 

t. 

miş farzedip bir tahld~:~ 
- Binbaşı Lobjol.s ~ 

bir tecavüze uğraın•~dlo 
tahkikata ne lüzum ~ 

mıyorum. ı~J 
- Neden tah'ldkata ~t ~ 

masın? Emirber CopİJI'~~ ~ 
müı ya!.. Biz, işin bl Y. 
büyük bir hata i1Jedi1'~/. 
batayC\ düşmemeğe de ~ti'~ 
tu; o hata yüzünden ~ 
hatalara daha düştü~ ~ 
iki ölü var.dı: biri, ~e 
ait gayet mühim itler 
binbaşı Lobjois; ötcld 1 ~ 
C~pinet, adı da, sura~ r 1 
gülmek arzusu veren )l',ı 
Bu iki ölü karşısında 6 •' 

..h. d aı 1ı mu ım a amı v. 
• • ••t kı· .. i ıstemıJ, o e •· 
sıl s ö y 1 i y e y i ~ 
vurmuş olduğunu .. ,,; (. 
hemen binbaşının dut.~ 
ramağa başladık. ı\1'f'd. 
binbaşının cabadan ° d. , ··ı A 
ması aklımıza gelme " "J 

''Bu sabah · Girard~~ "' 
hiç bir netice verın~0',ı ~:.J 
ken benim bu ~tı~: ~ -
geldi. Şöyle dUJU~.d eti #. 
Lobjois'nin öldürultıl ~d' 
bir sebep yokmuş, 0 

• i~IP 
• b . ··1d··..::1ıneSS emır enn o unı 

vardı. ,,,-' 
''Bu yeni tahkik•~ O'~ 

y • ··tur.ou. _ı. '4 
gım netıceye go .rıtıl• ,... 
bir tahkikat: anlata,-
basit bulacaksınız· 1. 

''Emirberin, katiirıdeO ~O 
işler gördüğünü arattlı'ıss' 
bah büyük bir şey .'>''~ JJ~tl 
ne imkan yoktu; Ç~ O JIY.ı 
disinin J>nında iınlt- . a 
gün evvel ne yaptı~ıııl 
Jazımdı... tf,..,~ 

''Birdenbire şu ınıJ eti ~ 
düğümüz tahta pen';ı: •'vr. 

tırıma geldi: aşçı.~ bııı'IJ 
şam baloya gitmıştı, . 

· · deıniştı· Jt getırmış... ,, lfC P"' 

"Hani Penguen .; ô• 
var, adını elbette 51

0
r''f' 

sunuzdur. D~ğru tıl~ 
Kendisiyle ilk ko110!1'ıeı1""' 
sondan bütün iste 

rendim. ·P 
''Kendisine, babıettı~d 

kim olduğunu heın;ol' f';d 
ten Copinet'nin ° ~JI 
hadiseye ıebebiyet ~rııs' , 
akşam hep bir kJZla• ,ets"1•: .. , 
adın.da bir kızla ~~ ıf1"' ~ 
gece yarısına do~ 1 dl ııJr 
şanlısı Roger :ı.oupı~e_.et ;I.; 
miş .. Daima sarlı~ ıs•1ıi il' 
bittabi o ak~aııı d~opiı'~~' 
muş .. Biraz sonra ,,cıt•' 1 

gatt" •• ,. ;1 
gaya başlamış, atı:rsıt" il" 
yakalayıp dışarı 15 

( Deııa"'' 



HABER - Akpm postası 

kızı \'AZ 4 N: 1.... Busc·1 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

maden 

Müthiş yılanın zehiri insana birkaç yüz çocuk 
babası olmak kabiliyetini bahşediyormuş 

liraya 
biri mühendislerinden bir kız 

~dokuz safin 
b ırrı ~ıihelldf'~~ında bir lngiliz 

Çjr. t ııgene kı ~50() liraya aldı
~~/ kı21 ~ ıle evlenmiştir .. 

aldı, evlendi -35-
Daha garibi şudur ki kava, taham 

.9.,.~-1'."f!j\·• tarda bir para vermem Iazımgeldiği- mür eden yemişler, hindistancevizi

ıı-.aı,,:rı l>aris . Ya~ındadır ve 
!a~~d cıvanndak· . S .e l'apılrn ı çıngene 
llııış, Cİ\ tıngene a ışt~r. Düğün 
'~er atdan geı detı üzerine ol· 

ı. ct ~ enıerıe be be 
'4l' ı.. &ene "Ah' ra r 

la\...., 'Ut... "'- lr h · · .""'illa · .. ıuş, gece ancınde ça-
~ lca<far ~ ateşler Yakarak 
Coıı ~'ar. l§lar, SÖYiemişler 

ıtııı sllıit i . 
''h lô;-Je :ıh S?nindeki 
QllM.. "'1latıy . genç macera· 

~fa .-"\1(1\ İJ( Or. 
fl.._,"de t(j 1 ay C\ , 1 • 
· Cll13 Ci erek F "e • hır tatilden 
~ile \-a:ında ~~aya gelmiştim. 
altııtirı ili &titnıek ~sırken çingene 

lt\>j li( a ile kan.: l ıstecıim. Orada t' \e bugiln ~ı a~tun. Derhal 
·~ 'evıennıiş bulunu-

\'t hı ... ~' aslen ı 
'en ... ":~ terı SJ>an}·adan gel • 
~: .. ""ıeJt • ~· t' mL'i ı: 1 ta ... ,. iŞ ır 1.P d' . 

<ı nıu ~ıgirn 
2 

• ı)o.en ısıle ev 
Cibınee b anı.an, çingene 

ı abasına fazla mik- Çingene kızı Valantina 

ngilterede yeni bir 
harp tayyaresi 

n~ öğrendim. Kızın babası Valanti- nin içinden çıkan tatlı süt, kaplum 
nayı bana vermek için 250 lngiliz 1 hağa ve muhtelif balık kanlarile ka
lirası istiyordu. rışıp kaynatılan çocuk kam o ka· 

"Bu parayı bulmak kolaydı. Ben dar müthiş ve kun·etli, ayni za· 
cenubi .ı\frikada, Yohannesburgda 1 mandan sekir verici bir (abıhayat) 
mühendis olarak çalı§tyorum, ve meydana getiriyor ki bundan içip 
ayda 80 lngiliz lirası alırım. Fakat de kuduz bir boğa gibi etrafa -sal-
~a anda yanımda, Valantinayı ala- dırmamak ve dişiye ibadet etmemek 
cak kadar para yoktu. Derhal ba- adeta imkansız oluyor! Orada o 
bama yazdım, paryı gönderdi ben şeytan:ıi kazanın esrarengiz şerhe· 
de Valantina ile evlenebildim.,, tini bütün Bohu·Bohular gibi ben 
Diğer taraftan, tanıdıklarının söy de :çtim. 

lediğine göre, Con Smit de aslen ltira( ederim ki Bohu·BOhuların 
çingenedir ve Valantinayı onun i-1 kadınlı erkekli içtikleri miktara na· 
çin. görür görmez sevmiştir. zaran, son derece ihtiyatla, hemen 

Yalantina 17 yaşmda bir kızdır. hememı onda bir rniktanm son de· 
. t~panyadan sekiz ay evvel Fransa- rt>;e tiksinerek içtiğim halde benim 

ya gelmiş ve Paris civarındaki çin· de B0hu·Bohulardan pek farkım 
genelerle beraber ya~maya başla· kalm=ıdaı. Belki onların vücutları 

mıştır. bu içkiye alıştığı için ancak ı,ok , 
lki çingene gelin • güvey balarını miktarda içtikleri takdirde on:arı 

geçirmek üzere cenubi Afrikaya gi· sarhoş edebiliyordu. Fakat benim 
decektir. boyle bi~ cehennem içkisine alışkan 

Yeni eserler 

Servetifünun - Uyanış 
f\Iemleketin 49 yıllık bu en e::ki 

gazetesi bu haftaki sayıc:;mdan iti· 
haren yeni bir şekilde, dolgun mün· 
derecatla çıkıyor. 

hğı;n rnevzuubahs olamıyacağı için 
üzerimde ne kadar müthi§ bir tesir 
yapacağı elbette tahmin olunabilir. 

Bu içkiyi içip kızgın fırmlard:ı 

pişmiş domuz ve balık etlerini de 

• 

,, 
Bu sayıda bulunan yazılardan 

bazıları: Telif hikllyiciliğin ruhuna 
elf atiha, - Nusret Safa Coıkunun 
bir memleket da\'asma temas eden 
vazısr. Ümit - Halit Fahri Ozan~
)·un -en yeni siiri - Meşhur tablolar 
v~ .ressamları • Reşat Ekrem Koçu· 
nun kıymetli bir etüdü - Maziye 
hasret - Hüsameddin Bozokun bü· 
tün genç edebiyatçıları alakalandı
racak makale~i. Ilak yerini bulsun 
dh·e Osman Cemalin nefis bir hika
yesi. ~ .. una gayret - Gavsi Halit 
Ozansoynun fıkrası. Fotobrraf çılık 
100 ya~ında, Resimli hftdiseler, 
sinema vesaire. 

kudu:-ucu bir iştiha ile yedikten son 
ra Bohu-Bohu ayinleri birer k~ur 
ma manazrasmdan başka hiçbir şey 
değildir • 

Jnsanr yedi gün yedi gece bu iç- Saloma ycrilcrinde kulak nıemesinin uzatılması belli başlı bir Mtltir. 

söylenmektedir • 
Tayyarenin hususiyetlerinden 

biri de, dış hatlarının havaya C'n 

az mukavemet teşkil edebilecek ~e 

, . ' 

kinin sarhoşluğundan, daha doğru· 
su Yerdiği muvakkat cinnetten ayı· 
lamıyor, aklı başına gelemiyor. Yaj· 
nız sıçrayıp oynayan, haykıran, ı· 

sıran bir hayvan kesiliyor .. 

Bu çılgın hali yetmiyormuş gibi 
Bohu-Bohu kadınları, dümbelekle· 
rin coşkun gümbürtüleri, bağrı~a
lar ve coşkun çığlıklar arasında güç 
lü kun·etli Bohu·Bohu erkeklerini 
uzun, kurumuş ağaç liflerinden 
kamçılarla çıplak etlerini morartın· 

1 Bevliye ve idrar haıtalrklan 
caya kadar döğüyorlar. 

mütehassısı 

kilde olmasıdır. Yolcu tayyarcle- Ürolog Kemal OZSAN 
rinde tatbik edilen bu usul de 

Bizim Mazohist dediğimiz hasta· 
!arın müracaat ettikleri tenbih u· 

harp tayyarelerinde bu yeni tiple: Tünelbaşı istiklal caddesi sulü bildiğimiz bu kamçılama usu· 
ilk defa olarak görülmektedir . 3ursa Pazarr üstü No. 380 lü ile döğülen erkeklerin ağızların· 

Tayyarenin motörü 1050 beygir .Iergün saat 16 .dan 20 ye kadar~ da beyaz köpükler husule geliyor, 
kuvvetindedir • •••••• Telefon : 41235 • ondan sonra kadınlar bu erkekleri 
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vah~i çığlıklarla karanlık ormanın 

içine süiüklü~:orlardr. 
Da.ıdhcil ~ g~a doğ

ru Bohu-Bohular ortaya insan ko
lu kalınlığında, 5-6 metre uzunlu· 
ğunda gayet korkunç simsiyah, 
müthiş bir·yılan getirdiler. Hayvan 
hususi mayiler içirilerek sarhoş edil· 
mişti. 

Bohu-Bohulardan birçoklah bu 
hayvana kendilerini sokturdular ... 

Tahmin olunabilir ki, cin çarprru~ 
gibi ömrümde görmediğim acaip ,-e 
müthiş sarho..lubruma rağmen· bu 
tecrübeyi tatbik etmelerine katiyen 
cesaret edemedim. 

Fakat guya bu sarhoş ~1lanın ze
hiri insanda cüzzam nevinden olan 
bütün korkunç illetleri derhal iri 
ettiği gibi içilen o müthiş içkiden 
5onra bu yılanın zehiri insana bir
kaç yüz çocuk babası olmak kabi
liyetini de bahşediyormu5!.. 

lşte Bohu·Bohuların bu ayinleri 
e"nasmda öğrendim ki Melanezya 
adalarında J)uk-Duk denilen gizli 
cemiyetin yanında Bohu-Bohula -
rın ayinleri gölgede kalmaktaymış. 

Fıçılı bir Bohu-Bohunun bunu 
bizim Pohuaya söylediğini işitir i· 
şitmez derhal l\ relanezya adalan na 
geçmek kararım vermekte tereddüt 
etmedim. Daha Bohu·Bohulann a
yinleri bitmeden, yani G mcı günün 
ak~amı biz Pohua ile birlikte gizli
ce ormanı terkederck gemiye avdet 
ettik. 

Gene Pohua bana refakat ediyor
du. Fakat bu şefer hayatını borçlu 
bir esirim olarak değil, hür bir ar
kadaş sıfatile .. Zira Pohuaya karşı 
ben de sözümü tutmuş, ona esirli
ğini bağışlamıştım. 

• * • 
Melanezya denilen ülke .. Avustu

ralya kıtası etrafında Fıçı adaların 
dan itibaren cenubu şarkiden şimali 
garbiye doğru tıpkı bir kavis gibi 
bükülen adalar grupudur. 

Bu adalar Fıçı adalarından baş· 
lıyarak şu sıra ile dizilmişlerdir: 

Yeni Kaledonya, Kral adaları, 

Yeni Ilebrid, Danks adaları, Salo
rna adaları, daha sonra Bi-'mark ve 
Amiral adaları ki o zaman Alman 

müstemlckcleriydi. Bu adalar niha· 
yet Okyanusyanın en büyüğü olan 
ve kısmen Alman bayrağı altında 

bulunan yeni Kine ile sona erer. 
Insan Fıçı adakmndan Kaledon

ya sahillerine geçer geçmez Polinez· 
yadan Mclanezyaya geçtiğini, yani 
beyazlara çok yakın esmer Poli· 
nezya insanlarından daha iptidai 
insanlar memleketine girdiğini der
hal hisseder. 

Zira, buradan itibaren adaların 
ve insanların manzaraları büsbü· 
tün de~rişir. Bu adalarda, Polinez· 
yanın esmer tenli insanlarına muka· 
bil daha siyah renkli insanların o
turdukları görür. Hatta bu adalar 
ahalisinin renklerinin daha siyah 
oluşundan dolayıdır ki bütün bu a
dalara Mclanczya i~i verilmiştir. 
Zira Melanezya (Kara inscınlar 
adalan) manasınadır. Bununla be· 
raber Melanezya adaları yerlileri· 
nin renkleri hep bir seviyede ve 
kuzguni siyah değildir. Muhtelif 
yerlerde koyu esmerden itibaren 
muhtelif derecelerde siyahtırlar. 

Maamafih bu kara renk Melanez
yahların yalnız dış derilerine değil, 
hatta (gışayı muhali) dediğimiz 

iç derilerine kadar nüfuz etmiştir. 
Hatta Melanezyahların, bilhassa 
ihtiyarladıkları yaşlarda gözlerinin 
akları dahi siyahla~mıştır. Melanez· 
yalılar umumiyetle oldukça iri göğ· 
deli, vasati bir metre 62 boyunda 
adamlardır. 

Melanezya adalarında yaşI)'an in· 
sanların bu renk farkından maada 
diğer birçok görünü~lerinin dahi 
Polinezyahlardan ayrıldığı derhal 
farkolunur. 

Mesela Polinezyahlann mütena· 
sip, endamlı vücutlarına mukabil 
bu adalardaki insanları iri ve kaba 
uzumları, uzun \ e dar kafatasları, 
koyu siyah kıvırcık saçları büyük 
bir fark hasıl ederler. 

Melanezya adalarına hakim olan 
irki ekseriyetle garba doğru yayıl· 
mış olan \'C bilhassa yeni Kine aha
lisini teşkil eden Pa)'ualar temsil 
edet 

Devamı yar 
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Abdürrahman, analığından istimdat 
etmekten başka çare bulamamıştı 

Saraydaki nedimeler, cariyeler, istifade ederek harimine saldırma-' bünldr için hiçbir teydi. DUnyayı - Ne? 
e1lreler ve hatta mllatefrifeler, Ka- 111 mahiyetinde görülebilecek bu il parmaklan ucunda oynatan hllııU.. Nilüferin afll bir lı:ar11 açık bi-
ra Ab6ürrahmanın odası önUnde büyük bir kan davasını meydana ge- rın kin ve gayzmdan kurtulmak mqtı. 

tabesabah tavaf eder gibi dolqmak- tirebillrdl. mUmkUn mUydU? - Ne, ne dedin, hUnklnn karm 
tan vasgeçmiyorlar, fakat Kara Ab 1 AbdUrrahman, Nilüfer analığın • Bu.nlan dliıUnUrlıen AbdUrrab • seni seviyor mu? 
dürrahmanm dikkat naıarmı bile dan islimdad etmekten başka çare manın yüzüne derin bir hUzUu çök- - Evet, maaleHf. 
celbe muvaffak olamıyorlardı. l bulamamıı ve önce onu gizlice ıl- mil§, Nilüfer bunu farkebniftl - Nereden anladın? 
Bunların arasında yalnız bir ka- ı yarete karar vermieti. - Ne o. Dedi, Abdürrahınan oi- - Yalım ben anlamadım ki, son 

dm dikkate ıayan gôrUlUyor. Teo • 1 Sarayda el ayak çekildikten son- lum, ıenin bir kederin var. Ve za. bir lk1 ıUn içinde haremde dedilto
dora, kaç kere Kara AbdUrrahma-ı rıı Kara AbdUrrahman kalktı, gt • ten bu saatte bllnl görmek için mU- dularm bqlamaaına ıebeb olacak 
nı huzuruna çağırarak Tezemp za- yindi ve hareme geçerek Nilüferin him bir sebeb olmak gerelttlr. kadar aleniyete vurdu bu iti. 
ferini tekrar tekrar anlattırmıg ve kapıllllll vurdu. Abdilrrahman baomı sallıyaralı - Dellrdin mi AbdUrrahınan? 
onu dinlerken öyle evsa ve etvar al-1 Nilüfer hemen hemen yatmak 11- tasdik etti. - Delirecefiın analığım. 
mıştı kl, Kara AbdUrrahmaru kor- zereydi. Bu ıaatte kendisinin kim - Nedir, söyle bana?.. - Senin bir aun'u taksirin var 
kutmuıı, hUnkAnn hakllı:i ve megru 1 tarafından ziyaret edileblleceflnl - Söyliyeceğim ama, ı:ok fena mı? 
kanama mUtecaviltnif 1Ibl bir ma- t tahmin edemiyen Nilüfer 6nco kork bir ıey bu. - Bafltl& yemin ederim hayır. 
hiyete giren bu ilin 90nunu endife muştu. Nnnrer afallam•,itı. AbdUrrnh • - O halde, nasıl oldu bu? 
Ue düeUnmeğe ıevketiniftl. Bunun sebebini burada kısaea ı- man yine bir halt mı l~lem~tf ! Çok - Bir gös ipreti ile ben gUphe-

Teodora ne latlyordu T Kendisinin z::ıh etmek iaterls. Sarayda dönen rena şey ne olabll'r1i? ye dllgtllm. Nihayet işi ilorlettl. Be· 
bUtnn dUnyaya hlklm, aöhretl dağ- entrikalar ekseriyetle kelleler ke • - Yoksa, yine kan mı döktün ni mütemadiyen yanma çağmp en 
lar, ovalar qarak cihana yayılmış silmek, karınlar degllmek, kemend - Abdllrrahman 'l mahrem yerlerini yarı çıplak bıra-
ıevlcetltl Orhan gibi bir kocası var- lerle boğulmakla biter ve bu vakayi - Hayn-, keahi o kadar olsa! kp.ralı:, bllytlk bir dU~lı:Unlllkle beni 
dı. bilhaua geceleri olur. - Ya, daha mı fena! bırakmıyor. 

- Evet. Bana aelı: hlkAyelerl, açık mual-Kara AbdUrrahman ne de olaa Şimdiye kadar kaç cariye, tavqi 
bir ıerserl, bir bqıbot, bir ip1z gUç aaraylılar ve vc~r böylece gece aı
allz adamdL Bllnklrla onu kıyasa J cak yatağmdan kaldmlarak bir sa
kalkmak, hele hUnkar Uurine Kara tır altına silrUklenmlı veya mermer 
Abdllrrahmanla bir maceraya te • 

1 
hamam•arda kemendlerle boğulmuı

ıebbUı etmek ne mUthlf bir hare- tu ! 

ketti? Nilll!er, son hi.dia~lE:r dolayl!lile 
Bu kac!arcıfmı dahi hllnklrm a.sla hayatından emin değildi. Bu· 

haber alması AbdUrrahmantn ôlU - nun için korkmuş ve önce sesini çı· 
mu olurdu. 1 karmaml§tı. Fakat AbdUrrahınanın 

Ama, her saraya aeldikçe, her ge sesini duyunca :fırladı ve kapıyı aç
ce eğlenceaine iftirak ettikçe hlln • u. Yqlı olmasına rağmen Nilll!er 
karın bulunmasına rağmen Teodo • çok güzeldi. HA.la m.ihrab yerindey-

- Nedir, beni merı.kta koma! lar anlatıyor. Öyle aeyler söylU • 
- HUnklrm fkln<'i zevcıesJ Teo • yor ki, huzurunda teeddüb ederim 

t!ora hakkında söyhyeceğiın analı- bunlan tekrara, anah.lım. 
ğnn. - Ya, bu kadm mecnun öyleyse! 

- Yoksa onu.. - Ya mecnun, ya iradeli mUnae. 
Nilüfer sözUnü bitirmeden AbdUr. llb bir a;;ık. Fakat ben ıtınahaıwn, 

rahman atıldı: korkuyorum. HUnklr bunu babel' 
- Aala ... Böyle bir 3ey dUşUnme- 1 almıa hem beni, hem o•.u gebertir. 

nl dahi latemem. Ben hUnklrm h~- Ölümden korkmuyorum ama, gU ·-
rimine el mi uzat.'Tlır. '! nahsız böyle pli bir sebeble ölmUg 

- Öyleyse ned;r-: bulunmağı er'!ekllğime yediremem. 
- Teodora beni ~,lgmca eevfyor: (Der,ıamı t•arJ 

ranm bu sizli temayUllerlnl Hal - dl. Çapra7 ,~•anca . 
yor ve Hdll patlıyordu. Bu ite bir AbdUrrafü:tıan, anahluıin yUaGile -. ~ " 

Cös türkçe: ıöı manasma da gelir), 
9 - Mekteplere mı!lda mada ~t· 
dıran bir nevi sari kulak nahiyesi 
hashhğı, 

nihayet \•ermek gerekti. çöken bu taUı ve çok sevimli ibtL 

Ama nasıl nihayet verebilecekti? yarlığı lezzetle seyretti. 
Kadmm isıediğlni yapmak kendi - Ne o, dedi, korktun mu? 
bayatma da nihayet vermek olur- - Elbette oğlum. Sarayda yap-
du. Yapmamak da böyle bir netice 1 mak dl§ardaki kadar rahat ve emin 
doğurabilirdi Belki kadm ke.ndial- , olamaz. Burada bin bir dolab döner 
ne hlli lakayt ve hatti. nefret e-1 durur. HUnkann dudakları ucuna 
dor gibi bir tavır takman Kara Ab. bağlı hayatlarımız her an için teh
dürrahmanm ba,ı,ma bu yüzden bir Jikededir. Halikten başka bizi sıya" 
çorap örebillrdi. \net edecek kim olabilir? 
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Kara Abdllrrahman bu yüzden 1 Bir bakarsın hUnkı\r sakin ve 

ldbara uğramamak :için bir an ev- mU,fiktir, bir bakarsın bir Eebeble 
vel bir şeyler yapmak istiyordu. 1 kf~dar ve zalimdir. RUyaaında bir Bugünkü bulmacamız 
Fakat kendi aklı ile bu ili becere • j mUnasebetsfzliğimizl görUp bizi öl- Bugünkü şekil de bir nevi çap-
miyecekU, kime danı§saydr, kime 1 dürtmiyeceği ne mallimdur? Tarih- razdır. Yalnız simsiyah haneler ye· 
sorsaydı acaba? • te böylesi az mıdır? rine silslüleri konmu,tur. Gene sol· 

Bu iş öyle herkue açılır bir da- 't -AbdUrrabman •nnhğmı haklı bul· dan sağa, yukandan a~ buluna· 
-.. caktır. Soldan sağa: 

va da defi.idi. 1 muştu. Bunlan da işittikten sonra 1 - Limansızlığmdan gemi yiyen 
• Son gilnlerda bazı nedimlerin ı:u ? bu Teodora hadisesinden bUsbtıtün bir denizimiz, 2 _ tki ~n ortası 

Yukardan aşağı: 

1 - Tahammül etmek (razı ol
mak)~ 2 - llişikli (alakalı) 3 -
Sıfat (fransızca ve öz türkçe) -
taleb edilen, 4 - tki §eyin ortası 
(beyni), 5 - Defeden - bir nevi 
kıymetli ta,, 6 - Zehir (Anadolu· 
muzda da çok kullanılan bir keli· 
me) 7 - Bir erkek adı - memleket 
(öz türkçe) 8 - Bir musevi adı. 
9 - Fakirliğin aksi, 

t ~ l 4 ' ~ 7 1 9 iO 

-19-
- .Mattulfln yakınlarındald a • 

daınlar bakkmdaki fikriniz? 
- Hepsi birer birer tetkik olun

du. Leonldaıı geçiyorum. Ehemmi • 
yet derece81le ııayıyorwn: evveli. 
Spanopulosun klt.i.W I::anssi... r:r 
tngWs - Japon meleıL 43 yaşında, 
Japonyanın bilmem hangi fakUlte -
sladen mezun doktor. Bunlara dalc 
tafıllltı size getirdim. Tahkikat 
dosyumm bir kopyası bu çant&da, 
heplinl ıln bırakacağmı. Rahatça 
tetklk ederainb. 

- Ne uma:ıdanberl Spanopulo 
ıun yanmdaymııı 1'u Hangal? 

- Altı ıenedenberi ... 
- Su halde onun bUtnn ielerinf 

biliYor. 
- Evet ve hayır. Spanopulosm\ 

reaml itlerini bWyor: arası alım sa
tımı, sermaye temini, ipotekle para 
lkruı ve. ııaire. Fakat huıual haya· 
tına dair maliimatı yok. 

- Spanopuloı gizli itlerle de m1 
mqgulmUı? 

- Hangalnin ifadesine ı~re: bel
ki! 

- Buna nereden hUkmedlyor? 
- Spanopulos Uıerlnde husuıd • 

dlr kaydı olan mektuplarını açmaaı
nı Hangsiye kat'i surette menet • 
rniş. Sık sık ve oldukça fazla mllc
tard& böy!t3 mektuıılar alırmış ve 
hl'"bir zaman bunları Utiblnin önUn· 
de nçmı}"lrak derhnl cebine koyar. 
mış. Altı sene zarfında bir tek de
fa bile bu mektuplara dair Utibi• 
ne bir şey söylemem.iş. 

- Bir kadın meseles~ olmasın? 
- Yaptığmm tahkikat bu ihti-

malin hakikat olmadığmr gösterdi 
Swn gibi ben de evvel! bundan şUp
be etmiftlm. Neteklm Hanpl de ilk 
zamanlarda ıl1phe etmit. Fakat o • 
nun kanaati ve ifadesi kat'f: patro
nunun hiçbir kadınla mUnaaebetl 
yokmu~. Hiç bir gece)i d'J§arda ge

çirmem.it. 
- Mektuplar nereden geliyor • 

muı! 

- Ekseriyetle ecnebi memleket. 
terden: ltalyadan, Almanyadan, Yu· 
nanist:ından, bir kısmı da Fransa • 
dan, Pari..s ve Strazburgdan ..• 

-Bu mühim! 

- Casusluk şüphesi değil mi? 
Ben de şüphelendim. Bu 1Upheyi to 
yid edecek bir delil elde edemedim 
ama, şüphem tamamlyle sall olmuş 
da değil... 

- Peki, bu mektuplar ne olmuş? 
Maktumn evinde taharriyat yapıl· 
dı tabii? 

- Yapıldı ve ben de bulundum. 
Hiçbir mektup bulunmadı. Yalnız 

- Çok mu'l 
- Hayır, bir tek • 

fı .•• 
- Bu mektup ne 

- Beceriksiz! ti' 
Benua elini bidcll 

rarak söylenm.lftl· 
- Bu kililere el 

dr. Hattı Uzerfn8 
nefes almamaııydf·,ılll 
bardak veya kll8 

meliydi. M:ektuP "'' 
•elmlt olmakla 
rLn1 muhafaza ed.i 

şöminede kağıt kUIU gördUk. Spa- - Evet. , ,.dl 
nopulos demek mektuplannı yakı • - Yazık otıDUI· 
)'OrDUl§. bir hata. •• HaJbdf 

11ten ıtıpbelendiklerinl hlıısettlgi 1 kU!}kulanmııtı. Nihayet belki hCD (beyni) 3 - Kadar - küçük ve 
giln Kara AbdUrrahman bilsbUtnn 1 on kişiyle mücadele edecek kl\dar haşarı çocuklara verilen bir ad, 4 -
zıvana~n ~Wıı11tı. Şu ııralarda, j kendine gUvcncbilirdl ama, uyku Sonuna. bir an oknunat Ka~i~ 
devletin mühim hldlaelerle bqbqa I zamanları vardr. Silahsız anlan var· ı de gemıler batma.ı olur, 5 - Nu!r 
olduğu .ı:ı.manlarda Kara Abdilrrah· ı dJ. Userine saldıracaklann ço'k ol • (n~tmektendı 

1 
) T:'-'~bi' 6 - Bır 

manm hllnk&nn ...... ı: tind gazeLÇ a • - .l:dl&C':ll r prap ne-men .... ye en maııı muhtemeldi. BUtUn bunlar vi _ bayralımmn rqi, 8 - Göl 
- Bu küller yeni mi? 11 bWrmnb lrl bu 

Düniü hlMacomuın halli - Evet. z1m llboratuvard-* lllD llDl0lI"•- ktındllr. easusl':, ,,s - .• lnce alaylı bir edayla söylenen bu söz· 
ler birer ok gibi göğsüme saplandı. Istıra· 
bmu belli eden bir sesle: 

- İnsanlarla konuşurken onlan müte
essir etmekten garip bir zevk duyuyorsu
nuz galiba, dedim. Halbuki ben, biraz e.,
vcl hakkınızda derin ve samimi bir hürmet 
'beslediğimi söylemiştim. Ve o sözleri s<)>
Jerken tamamile samimiydim. 

Melike çok ağır bir tavır almıştı: 

- Beni düşüncelerimi daha açık söyle
meğe mecbur ediyorsunuz. Sizden gelen hiç 
bir şeye kıymet vermediğimi söyledim. Ne 
sözleriniz, ne teessüfleriniz ne de size nisbe· 
ti olan herhangi bir düşünceyi işitmek bile 
istemiyorum. 

Bu sefer kızmadım. Melikenin beni sinir· 
lendirmek istediği, öfkem ve ıstırabımla a
lay etmekten ı;ılgm ve vahşi bir zevk duy
duğu bana muhakkak göründü, yalnız: 

- Doğrusu çok zalimsiniz, bayan Meli· 
ke, 

Demekle iktifa ettim. 

- Hiçte değil .. Yalr.ıı ben düşüncelerimi 
ı;ok açık söyliyen bir kımn. Yürekten kop· 
llllyaıı iltifatlanruza, nezaket ica'bıdır di· 
ye ayni §ekilde mukabele ctmeğe neden 
mecbur olayım? Şimdiye kadar oldu~ 

gİbi şimdiden sonra da biribirini tanımı-

-se-
yan iki yabancı olarak kalmamız daha doğ 
ru olur. Rica ederim, ısrarlannız kar§ı· 

smda tablonuz için modcl olmayı kabul 
ettığim için beni pişman etmeyiniz. Burada 
model olarak duruyorum, fakat bunu aiıe 
karşı bir zaafım olduğu şeklinde tefsir et· 
mcğe hakkınız yok ... Bunu sanati sevdiğim 
için yapıyorum .. Daha doğrusu nice kıy· 
metli ve mukaddes hatıralarla dolu olan 
bu harabenin, fırçaruzdan sızan boyalarla 
canlandığını görmek beni adeta sevindiri· 
yor.. Bu tablolannızda bence aziz olan 
bir takım varlıklann verildiğini sezer gibi 
oluyonun. İşte bu modelliği yalnıı bunWl 
için yapıyorum. Anladınız mı? Başka bir 
şey için ddil. 

- Ya öyle mi? Peki.. O halde düğün 
günü benimle dansctmeğe niçin mu\'afakat 
ettiniz? 

- E\'et.. Düğün günü sizinle bir defa 
dansettim .. Fakat o giln sizin işi bu kadar 
ileriye götüreceğinizi, sizinle dansettim di· 
ye beni azarlayacağınızı, yahut kendinizde 

bir hak tevehhüm edeceğiniıi tahmin ede
memiştim .. Eter bütün bunlan seıebilsey· 
dim, sizi görür görmez derhal korkunç bir 
~Y görmüş gibi kaçardım. 

Ne tuhaf kız .. Bu kısa nutuk.lan ı;ok sa· 
kin bir tavırla söylüyor. Cümlelerinden 
sızan istihza manası hareketlerinde belli 
Meta kendisinden nefret edilmesini istiyen 
bir edası var. 

Onun hakaret manası ta~ıyan bu söıleri· 
ne k81Jr içimden bir isyan ooşuyor. Onun· 
la ilk görll§tüiüm C(lndenberi beraber ge· 
çirdiğimiz dakikalan tekrar hatırlıyorum. 
Ben bu garip kıza emniyetsizlik telkin ede· 
cek hiçbir hareket yapmadım. 

Köylü elbiseleri içerisinde azametli bir 
ruh tapyan bu kum suratımda bir pınar 
gibi pklayan sözleri artık çok ileriye gitti. 
Ben hakaret karpunda susmalı bilen bir 
adam değilim. Bahusus bir kadının hakare
ti karşısında erkek gururum canlanıyor.be 
ni f ncitmekten zevk duyan bu genç kın 
mağlQp etmek bir ihtiyaç halini alıyor. 

B . ... .. ba l k famda ta lan mektupları 
u ruye.ıe soze ş ıyorum. a • llln tıı in onu 

sarlanan iğneli sözler ağzimdan mübalQa- d h=~ b1r .-1' 
1ı bir n~t!e akıyor. 8:. ikinci bir Jll 

- Bayatı Melike, ilk karşda§tığmuz da- lreb meydana~ 
kikayı un~s olmanıza ne kadar _min· _ Biliyorum blJt 
nett..ınm bılseruzl Eğer hamam beni ya· yapayım. ki 0 ~ 
nıltmıyorsa benimle dansederken dudakla· ita blr köıeaiDde 
rrnızda tatlı bir tebessüm dola~ıyordu. lre§finl aöylediJi--;. 

- Tabii... lnsan bir düğün günü, neşe diye bafmnca>'9 ,. 
ile oynayan çiftlt:- arasında asık suratle ın1lti 
danStdemcı ya.. _ 

0

Yuıll! N.,-
- O gülüşü dudaklannızda bugün de Ha,npl Jıakklll~ 

görmek isterdim.. _ samJınL 

- Ne demek istiyorsunuz? _ Acaba? dit 
Melikenin ıfizel yüzü bir saniye içeri· _Benim posa 

sinde kıpkırmm oımu,tu. Acı bir hatırayı olımeaya Jradal"· ~ 
görmemek istiyormuı gibi sedef tırnaklı de, iatlcvabıard6 -: ... 

mini mini ellerile gözlerini kapadı. leıimlle aaıa ~Jll 
Sesime derin bir samimilik ifadesi vere- mlyen biri. tst.IJl 

rek izaha çahıtnn: llk 1&rllşıne11Dd9 • • 

- Bugün bana tamamile yabancı oldu· yapılmıamı b~, 
lunuzu söylüyorsunuz. Halbuki o vakit - Bu ne pyret· 
bu kadar lakayt değildhıiJ saıuyorum. A· riyat hiçbir ııetJce ~" 
ramııda ufak bir sempati oldulunu seıer - Bir tUrtl Ol 
gjbi olmu3tum. _ HldidY18 

Melike eUerini göılerinden indirmemi,ıi, ıeyler delil -'.!,s 
kekeledi: - Ent. bal ~ 

- Anlamıyorum. Sözll nereye ıetirmek .- cınayet sadl ,.,l! 
istiyorsunuz? duğu tesbit edil [D' 

.(Devamı va), . 
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Pad~8h .. ·en;;· ~Ôs~aniı- devleti Y··aı~Yhindeki 
b,~ Yaftalar saat dokuzda Hurma ' ~ tı,.,nn" 

ı.. .. • l'tt ""·'- ~e kendimde bir -..ıJar iaf "1Clllluy0 ,,,,._~bir hald ruın. Fakat. ne 
l'ıa ı..._ ~da e bulunduğunu 
l't "'l.Cl\'il""- -: &östc~bilrnek 

~ ... ; ~ıuıaen d 1 ve sa· 
lİ~ İçin • 0 alı bir d~ ve-

llıi~!erı ~t \'eriyorum 

~!iınıtri~ Cihe~e di~at ~tme
l kant de~ bır şekilde 

ıt .. ~l'ln en Yoktu. . 
·~: 'Ustu bu 

l\k· Sefer ben sor-
~ 1, o haı 
~ ~fın tliııe de bu def terin mu· 

d~- ieçmes· 
~"'1diin(iz? ınde ne gibi 

komiteleri, yaftalar asılmadan bir
zası lüzumu bildiriliyordu. Hınçak 
kaç saat önce emirlerindeki askeri 
haıır bulundurup en mühim mevki
lere yerl~tireceklerdi. Bilhassa iki 
taraftan müteyakkiz olacaklardı. 

Once. hnkfunet kuvvetlerine karşı 
znilmkün olduğu kadar mutasam
fane harp, sonra milis kuvvetler te
şekkül edip de ermenilerle islamlar 

arasında bir hadise tekevvünü ih
timaline kar~ı da belli başlı eli si
IAh tutanların semtlerinde tertibat 

asılacaktı • 
Yazan : lvan Cankas Çeviren : Suat Derviş 

!etlerinin ve bilhassa Amerikanın Mektepte ikinci sınıfı bitirdiğim idim. Bu harikulade meyvalann 
himayesi celbolunmuştu. Hillefunet uman kilisedeki rahibin hizmetin I..zzetleri acaba nasıldır, diye dü. 
gafildi. Elimizde kafi derecede silah deydim. Bu iJ beni çok memnun şi.inüyor.dum. 
ve cephane vardı. Abdülhamit ve ediyordu. Kendimt adeta kilisenin - Senin elinde 'koskocaman bir 
saray harici siyasetin karmakan· 'malı zannediyordum. Dua za _ taberin var. Bu para senin krndi 
şıklığı karşısında dahildeki isyan manları rahibin lncilini eline mabndır. Yalnız senin malın .. 
hareketlerile u~raşacak halde değil· ben veriyor ve buna benzer hiz • Bu sözleri söyliyeni görmek i. 
di. Anadoluda yalnız ıaptiye kuv- metlerinde bulunmak için yanın .. çin basımı arkaya çevirdim. Civa
\•etleri vardı. Bunlar da bize karşı dan hi~ ayrılmıyordum. l rımda hiç kimse yoktu. Sokakta 
koyacak v~ziyette değildiler. Hm- Yine bir gün duadan $0nra ki. J yalnızdım. Başımı önüme eğdim 
çaldılar ennenıstan mıntakası (!) liseden dönerken papaz eğildi • ve yoluma devama başladım. Kai
m sarmış bulunuyorlardı Erzurum, ÇUnkU o zamanlar daha boyum ~ bim kederli ve srkıntılıydı. 

beyaz ekmek denilen bir teyin 
mevcudiyetinin bile btlki farkin -
da de~lldi. Ve ben, bütün bunla • 
r:ı. rağmen ben, utartmadan hur -
ma yiyordum. O enfes, o tatlı o 
harikulade meyvayx 1 Bütiln bi.r ta
bcrlik hurma ... · oözlerimden ya§· 
lar boşanıyordu. 

~:.1.ht ~ 'h.... • alınmak suretile kuvvetli bir müda 
~:ı~e iıi ... ~ladığı .. ., f Bu vazı~·et karcısında hükfunetin 

Van \'esaıre havali!>inden de yaroım pek küçüktü - ve elime pırıl pırıl Güneş artık biraz cvelki 'kadar 
göreceğimiz teyit olunmuştu • parlayan parlak bir tabcr sıkı~- parlak değildi.' tnsanlar da demin. 

ı.~l{U] ıa:;:n buı -rnan onlar na. ~ •)ıl 
tırdı. ki ne§elerini kaybetmişlerdi. San. 

- Al yavrum, dedi. Bu taberi ki her §ey parlaklığım kaybetmiş· 

Eve geldiğim zaman öğle vak. 
tini çoktan geçirmiştim. Her za -
manki gibi annem bana sade suda 
pişmiş bir çorba koydu. :Bu çor
baya elimi bile uzatamıyordum. 

Ta!ıta ltaşığt masanın üstüne bı • 
raktım. Annem merakla oruyc~

du: bi()-~,. ~nan bizlerle Vaziyet tamamlle tesbit olunduk bize muslihnne bir §(!kilde istedik-
t ~halt ata.takı~ tik safhada el· tan sonra bilhassa yafta Mdiselefr lemrtızi vereceğine yüzde yüz inan· sana veriyorum. ti. Etrafım da adeta tcnhala§ - - Nen var? 

Ömrümde ilk defa olarak bu ka. nuştr. Gözlerimi anneme kaldırdım, ~. ttkatı daardır. Bu aralık ni komite adına tedvir etmek için mı~tık. işte gafietlerimizin en büyü-
ır:ı. ! ..ı~L B" k ·· dar büyük 'bir paranın sahibi olu. 
"'IŞaf "'1lla bes bir encümen kuruldu. Buna Andon ğü de burada ıdi yal ır aç yuz Birdenbire geriye döndilm. l>~t.: a. Vakit er t biı yordum. Bu inanılır bir servet ve 

.lb .... "I, ıı .... b bulacaictır. R~tuni , Rahip Daniyel, Karakillfih Hınçaklıya vebirkaç çeteye, birakç Çünkü kö§ede burma yiyen bir 

Bu temiz, mü§fik ve sevgi ôolu ~ 
ler beni bUtün me~udiyetitı:llı 
titretiyor ve bana ölmek, he.men 
ölüvermek ihtiyac:mı hissettiri .. 
yordu. 

-,..'Utı .... ıa, u k' k saadet değildi. 
arkada.ıa nun içinde bı'ze ~lu Ohannes, Surpik, Varnuk oğ· bin liraya, kullanılmış es ı ça ar kı.,; çocuğu görmüştüm. Bu, nefis 

~- 1' r 1 d Şimdiy..: kadar, sonsuz bir ha -
"''' "'ll rı. dalıj . vardır. lu Kapriyel, Civan oğlu Sahak, Ben alrnazlara güvenerek Osman ı ev- meyvanın çok yumuşak ve bal ka. 
.""< ~ ~ d"" .. ek zineye sahip olmak, altın saray· 

Vaı· ı . lıın On o~lu Bedros, Ql':-lakrı''an Haı-ator, !eti ile başa çıkacagımızı uşunm · dar tatlı bir ıey olduğunn tahmin 
t."ııı-. "": tSi b · ları k rt t'i ö -s J "s ille h akl ğ larda yaşamak, hülyalarımın mev. 
,~-..ıllli ,ı_ aııa .. u ar· , · · wl Se · 1· wl lp bu İ!>in ilk ve en büy·· a m . ı 1 1· ediyordum. Satıcılardan birinin ö. Annem merak ve endiıe Ue ha· 

na doğru eğildL Ellerıyle )"Qzü -
ınü tutarak ba§ımı yukarıya dof. 
ru kaldırdı, Onun bu aolgun yilsU 
bir melek çehresi kadar gUzel ve 
tesirliydi. 

~ tı ~Uda"' ithaı t+~U~ü}·or. Ben ı"1ıdil oOg hu rkı~, "h zun ~g ud 1\.a- dır. zuu olmuıtu. Fakat doğrusunu is nüne kadar ko§tum. Titrek ı::r ses 
u " faa itin ı..~ek suretile on- ust ve annes ıntı ap o un u ar. terseniz bir tabere sahip olma~ı le: 

., tlt' ~,..,be .ı' •evse bı'z de kcndı"mı' ze güveni· h il ki d b'1 · · 
d 1'11 " .. l r bulunma Bu c;ırada "-ille" Qmet bütu .. n tedbı· ... .ı' " en z a ım an 1 e ı;<'çınnemıo;: -

~ • arı • ve hilen • - u • " - Bana hurma 'Veriniz, dedim. 

~~ıh ~Paı;·an p:'azife alını- leri almış bulunuyordu. Kuş uçma- yorduk. tim. _ Ne kadar hurma istiyorsun? 
1 '1ı ?.P l<ıro · A ·mk~ kt ·v ı "k" ·· d ·ı · Para'" elime ahr almaz ilk alc -IJh,_ltl '<a · ~arabe Pi, gop sına ı an yo u. 'a nız ı ı gun· Hınçak ihtilal komitesi e ı en· r - Bir taberlik. Tam bir taber-

·~ 1 ~ l>ars.ih t Alacacıyan, denberidir kaybolan Artin Torna- de içtimalarına devam etmek ve lıma gelen §:) ~u oklC~ ~ Bu para- Jik... _ Annem, anneciğim, diye ba-
' ()ha ~lİııı Yan, Arzıman yanın Karadeniz yoluyla Rusyaya şı·maı· fiilen vazife bacına gcı-mek yı annem~ ~otürme • l'tmrilir, za Bu sesler'ı so"yliyen sah'ıden d b U.tUne 

llrıes · k ,._ h be J k H k ~ r·· vallı ka.clın buna ne kadar sevine- ğır ım ve aıım masanın 
~..... ~te ha açu& ... ı a r a mıştı · er ne ·a üzere faaliyetini tatil etti. Tomayan benmiydim, yoksa bu çirkin ve ya· düştü. Artık bu yme dahi baka • 

lltıı ı~""?ttıC' .... _ Sıdır. dar bunu Karabet Tomayan inkfu da silahlandı. Hepsi silahlandılar. ccaekkt, ıb. elki de saa,letinC:en ağlıya · bancı sesin sahibi bir başkast mı cak cesaretim kalmamr§tı. 
-<=.vahircj etmek istemişse de Artinin bulun· ı' dı'? 

't Saıı1 1 ığil"'""''-Ya~ 1'oınaya - d ~ · Talik günü ben Ropen Cevahirci- Biraz kendimi toplayıııca an • 

t~!'I...\'>. Sil.·ru-b·qı;. bır -y söyl- maması.hakikat ol ugunu gösterı- . K d b" Kiliseden çıktım ve meydandan Hurmalar parmaklarıma yapııı- nem endi"'ell btı:: eeıle ~na teknr 
..... "'! "l.l 1"'- -. rd N " ek" h 1J1 • r d yam ziyarete gittım. apı a ır ll 

aJtr.u 
1
1r kelime gı"bı" yo u. ıt un Ül\umetın e ıne e geçerek bizim eve giden yola yordu. ilk hurmayı ağzıma attım. sordu: 

1.1~ <> d · · posta memurile karşılastrm. 
~ ı.tııı... U, gözlerini aça geçmemıştır. _ Bana veriniz, dedim, ben veri- saptım. Sokafın iki tarafında bir ıü Bu hakikaten tahayyuı ettiiim 'ibi - Anlat bana, nen var yavrum? 
·~ ~ Bittaqi bizim )'ani Hınçakhlarm 'm rü seyyar satıcı yer almı§tı. ön • nefis ve kokulu bir meyva .idi. Fa. Ye ben, Allahm önilnde dna • 

fd· ~du, ~~ hüktlmetin aldığı bu tedbirlerden rı · terindeki kUçücük masacıkların kat bu lezzet ağzıma yayılır ya - yetinin hesabını veren biı: &Un.ah.. 
il. ~: ma!Umatımız yoktu. İşte bütun esrarın çözülmesine üzeri envaı türlü §eker, ~ekerleme yılmaz ~ni bir hareketle ağzım • 'klr gibi kalbimin bUtUn ıztırabını 

&,,!~ı'!ı. • ~i. Bu kat' .ı sebeb olan mektup budur. içeri gir· ve mcyvalarla dolı.ıydıı. Allahtm, daki hurmayı yere tükürdüm ve ona analttmı: 
:.~· 'Yloı::.-.ırrı.ı~k en.: Yaftalar.ın asılmaSJ tar.ihine kadar dim, Ropcn C-evahirciyanın .kay- orada no ycktu ki? Koc~ por. c1imdeki paketi do yere fırlattım. _Annem, bana bir tabu verdi-
,.., ... : "il. ~~~ \'e müsterih Hmçaklıların ümidini kıracak hiç- makamhğa kadar gittiğini söyledi- takallar, bin bir türlil bisküviler 1 Bütiln vücudum titriyordu. E • ler. Pml pırıl parlayan yepyeni 
t tet~k ~~! . 1~14! Yaftalar me- bir hadise olmamıştır. Bunda Ro - !er. Odada onu bekledim. Ben çok şekerler, şekerlemeler. Sonra da ve doğru hızla koşuyordum. Par. bir taber, Fakat ben bu parayı 

ti 1 • h.ı bıtaltt lnı&eldiğini söy· pen Cevahirciyanm parmağı ''e hü· ı mütecessis biriyim. Kayseriden ge· biiyük mukavva kutular içinde <li. maklanmın yapı§kanlığı beni ra - sana getiremedim. Hatta bundan 
,; ı .. ~~()n.._ t. be · k\tmetin dikkati ehemmiyetle zikre len bu mektupta mühim bir <:PY ol· zilmı'cı nef·ıs hurmalar Ah bu hur hats d' o d ön··me b'r e sana hı"r_ bahaetmi'yecek..:- bile. tıı.;~ y"'-!llİ .'"'°'ı r.~ q. Pııtıiz hay- r ~ • ız e ıy r u. u ı ç ı· :ıı "4U& 

~iltti r ti de ı::''ahırciyan ona S?yandır. Biz hükfunetin ~aflet i· dti'U hakkında bir hissikeblehııku malar ... Onların manzaraları o ka. me çıkıncaya kadar koştum. El • Senden gizlemeie karar verdi -
]ı,~ ·İ:ln? aen ~ \1:~ıiYcti temin çmde olduğunu zannetmış ve bu vardı içimde. Işığa tuttum, göre- dar i§tah veric:i, öyle çekici ve in. !erimi iyice yıkadıktan sonra çe§- ğim bu taberlc kendime hurma al .. 
~I~ birik· Şt tekrar kur- zanla sonuna kadar onların abloka· medim. Bu mektubu burada buhar- sanı öyle günaha tepik edici idi menin üzerine yıkıldım. Allaha dım. Bana danlma! Biliyorum ki 

t ~erı l 1 SUal sorrnağa Si içinde çah~şızdır. la açmağa imkfin yoktu. Bir kahve ki... yalvarıyordum: artık ölmckliğim lbnn ... 
d..· .. •i ı-ı..ı... 0

1lla' .... n· o · k · L · · h k~ b • h ğ .'<IJ ~ '"''41.l " 1 Hınçak teşkilatının biz llmçak- getirdiler. nu ıçer ·en gene aynı ezzetını en üz tatmak im cı- - Allahım, canımı al 1 Onun enı arar yaca ıru zan .. 
• , .. ,dir, rıA}.tet•-ıı ,.1ır,.~ _ ı 1 umt h' · t • ·ı R C h" cı·'-'a b 1 d y :ı... .. 1 h A · ~ · ··nı d b · d' d Halb ki b l k 1 'u: "1.11 ıe ı- -..ıı.naıc ı ara görünen um manzarası ıssın esırı e open eva ır J • nını u ama ıgım ıuu guze ur - nnecıgun, &u er en erı ıru .. ne ıyor um. u o en o • 

":liı.:.."'<llC ~~llrada doğru şuydu: Askeri teşkilatımız kuvvet- nın masasının göılerini karıştırdun. matara gö:ılerim takılmııtr. Ken • sır ekmeğinden ba§ka yiyecek bir lannm arasına aldı . • , .. • \ ' ,'\ 
~ni rj~~İlıllerd:ebher ~rde liydi. Paramız vardı, A\TUpa dev- Bir küçük defter buldum. dimden geçmiı. ideta vect içinde ıey bulamıyordu. Dünya yüzünde ' ı '. ~ :· •, ' .Yl.'1) 
~ ~Uta} eQerj ana ıtaat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ ~ olun:1" B~ mesele 
~ lt lelJti tr()1 e~ Sıındi, ya(-
S ~ ~ 'lrnek • ge}c;n mu· 
~ '~ lazııngeliyor. 
tt:ı~ ti. h birt .. ı. 
~ Qu ?h..L 'Ol\ırn t\lCk 
~ lllli<td ~1uPl tuplar 
~ ~ 'lle asrı arda Yaftala· 
~ ~t~ tararnıd~ bulunduruıa. 

' Cta ahı n talik oluna·· Sn... : ne · ~ acağı 
"'lllıırOt tıbj ~b· ve bun· 

~~t:.ı. du. ırlc:r alınaca· 

'b~~ ~ıı !tabı biı.t ılc~ sonra indir-

~<lc~ ~·o~· Bu sor
~ iti §lıbe] erı taa~hk: tdeccit
~ er ne \':!.,.._ etnü§ti. 

~n · }'a asınıtkı;'~ ~le olursa 
~.~et' ~' 'buı bınncı vazi· 
~· bızıa.t ken~~dır. 
~ ~~..... 1 en talike-

ıı.. ~ 8aat dokuz 
ltr..~ ~ aJnıa da asılacaktı. 
ı.-_~ "l!uOftıite tara~ tedbirler 

l "t h~ ltleaıde bir a~ bildi-
~ n &öllderı1 ~ınım Ya· 
~İino~ dı. 
~ ~ l'ere kadar iki nevi 
ırı.. ~ ~ <>lUtıQ a ıl~ 
h-ı~dl l)~ru. :M~~ biri 
ı:,hı ~ iierı ilıtila~leti aley

taı...~~ere e tt':§vikt. 
~. ·a ~· aYn a}~~ 
~~ una inandı· 
r '11 &e1 

~ ~ ~ ıtlcktupta d , .. , llıln ı., °llclerıı=~:ı:ı a ı>ara-
tltlttaf hıerıi~~ Yalnız 
~ ~-ııtıır a"altsiJekonlitesi em· 

ı}ılira~ oıd~ kSC\'kolundu
altı;c har adar bu Pa· 

lflde nttıhafa· 

• 

KAHRAMAN HA YDUD 

ce bu rakibin.den yakasını sıyır -
ması lazımdı. 

Kendisini dUklük sarayına gö
türebilecek halkın hemen hepsi 
de Rolaru seviyorlardı. O orta • 
da mevcut kaldıkça cumhurreisi 
olabilmesine imkan yoktu. Cum. 
hurreisi olmak emelinde olduğu
nu kendi taraftarlarından baş • 
'ka kimsenin bilmediğini sanırken 
bu gizli dü§üncelerinden Leono. 
run da haberdar olduğunu öğren 
mişti. 

Bunu nereden öğrenmişti? Bil 
miyordu ki cinayetlerini hep Le. 
onora tam manasile sahip olabil
mek isin hazırlamıştı. Acaba o -
nu da öldürmeli miydi? İki cami 
arasında kalmıştı. Ne yapmalıy. 
. eh? Nasıl hareket etmeliydi ki 
bu pürüzil ortadan kaldırabilsin. 

O bunları düşünilrken kendi. 
sine, kansının müthi§ bir humma 
içinde yattığı haberi verildi. Şim 
di yine aşkının esiriydi. Sevgi
liıini kurtarmayı dilşünüy.çrdu. 

Sapsarı bir halde odasına girdi. 
Lconor yatıyordu. Hafif ha • 

fif ncf es alıyordu. 
Altiyeri: 
- Doktora haber verdiniz mi? 

aiye &ordu. 
- Evet Monsinyör. 
1\.ltiyeri yatağa yanaıarak ya. 

runda oturdu. Yorganın altından 
dtıanya çıkan elini tuttu. 'litre. 

di. Çünkü bu güzel eli; daha ilk 
defa tutuyordu. Odada derin bir 
sükfıt vardı. Az sonra Leonorun 
hiç açılmıyacak gibi duran du -
dakları kıpırdayarak hezeyan 
başladı. O uzun uzun mırıldandı. 
Kah !babasından, kah Rolandan 
bahsetti. Altiyeri kızıyordu. Le. 
onor devam ediyordu. Affetmesi. 
ni söyliyerek kendisine sadık 

kaldığım anlatıyordu. Bir aralık 
Altiyeriden bahsetmiye !başladı. 
Dudaklarından öyle hakikatler 
döküldü ki Altiyeri korku ve he 
yecandan mosmor kesilerek ge. 
riye döndü. Odada kim~ bulu -
nup bulunmadığına baktı. Kapı 
önün.de bekliyen hizmetçilere ba 
ğırdı: 

- Ne yapıyorsunuz orada, 
çıksanıza dışarıya. 

Hizmetçi kadınlar korkuyla 
dışarıya doğruldular. 

Altiyeri yerinrlen kalktı, yan
daki odanın kapısını açarak bale 
tı. Kimsenin bulunmadığına e -
min olduktan sonra geniş bir ne. 
fes aldı. Fa'kat Leonor durup 
dinlenmeden Aiti yerinin . haz"ırla~ 
dığı cinayet planlarını, en ince 
tcferrüatına kadar sayıp dökü -
yordu. Ne yapmalıydı. Tam bu 
sırada kapı vuruldu. Altiyeri kor 
ku için.de hançerine urılarak 

sıçradı ve: 
- Kim o? .. diye 'bağırdı. 
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tenvir edecek bazılarını bulabilir· 
siniz. 

- Kimdir onlar?. 
-Mesela cumhurreisi Foska-

ri ... 
- Bunları Venediğe vardığı

mız zaman öğreniriz. Siz şimdi 
benden ne istediğinizi söyleyi· 
niz. 

Sandrigo biraz düşündükten 

sonra devam etti : 
• - Sizden iki şey istiyorum. 
Birincisi, evvelce de söylediğim 
gibi Rolan Kandiyanoya karşı 

muavenetiniz. 
- Bu kararlaştı. Ya ikincisi? 
- Ben seviyorum mösyö ... 

Hem delicesine bir kızı seviyo
rum. 

- Onun senin olmasına yar • 
dım mı edeyim? 

- Hayır... Bu işimi çoktan 
tamamlamış bulunuyorum. Ben 
gönül i§lerinc kendimden başka. 
sını kan§tırmam. 

- O halde? 
- Beni dinleyiniz. Dün hay-

dut, bugün istikbali parlak bir 
.zabit olan ben ttalyanm asil ai
leleri arasında yül:sek bir mev. 
ki i§gal etmek isterim. 

- Buna sebep ne? ' ·• 
- ÇünkU zevcem olmaatnı is. 

tediğim gen~ kız, bu gı'bl teırl • 
fattan hoşlanır. Bu yU'zdenolr 
ki sevgili zcvcem1e benim, kibarı 

ve nafiz bir mevkiimiz bulunma" 
Iı. 

- Anlıyorum. Bunun için ne 
yapmalıyım? 

- Basit .. Izdivaç merasimimiz 
bütün zadeganın huzurunda ya. 
pılmalı. Bunun için Veneclik Kar 
dinalmın takdiıini istiyorum. 

- Demek beni bunun için kur 
tardınız? 

- Hayır ... Sizi Kara mağara.. 
dan kurtarmaya sebep diltman
hğınızdan istifade etmek içindi. 
Bana zindanda Rotan Kandiya • 
nonun alicenaplığından bahıet • 
tiğiniz zaman aklımdan sizi yi. 
ne zindanda bırakmak bile geç
ti. Size o kadar kızmıştım. Açı'k 
kcnuşuyorum ama .. 

- Şimdi anladınız ki yanıl • 
mışsınız. 

Bambo bunu söyledikten sonra 
ilave etti: 

- Biraz acele etsek.. Yol da 
bazı tehlikelerle karşılaşabiliriz, 
V enediğe biran evvel varalım. 

Atlan sürdüler. 

öğleden sonra saat ikiye doğ. 
ru Bambo, sarayında bulunuyor 
du. Onun böyle birdenbire orta. 
ya çıkmasını büyük bir hayretle 
'kar§tlayan hi.mıetd!erinbı bay • 
ret dolu bakr§lamu biçe sayan' 
Bambo, elbiselerini deği§tirmif 

bu1unuyor.du. Btr saat sonra da 
Sandrigo ile beraber Cumhurre-
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Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

Adanada yeni 
bir cins pamuk 

Ziraat Vekaleti lzmirden 
Akala tohumu get.rdi 

Bayram mUnascbetile gıucteırilz 

tıkmadığınılan g<'~en hafta çocuk 
bllmcceml7:clc ka7.ananlarm isimleri· 
nl ncşrcclememişllk, bugün iki haf • 
talık listeyi bir arada yazıyoruz: 

14 tarihli bilmecemizin halli 
(Annesi) olurdu . 

BİR KONSOL SAAT! KAZANAN 
Birinci: Tansu Altay Osman Şe

rafet tin apart. l\I l, Nuruosmaniye 

BÜYÜK BtR Ş!ŞE KOLONYA 
KAZA!V\N 

İkinci: lsmail Gülberk 18 inci 
Hk okul, 

YARIM KlLO ÇiKOLATA 
KAZAı TAN 

Uı;-anrü Naim Demirci İstanbul 
lisesi. 

BtRER KCTG BlSKül 
KAZANANLAR 

bey rumeli cd. 69, 30 S. Baru be 
yoğlu O.O. Adana, (Hususi) - Ege bölgcsln-

BtRER PAKET KÜÇÜi~ de yetiecn Akn~a .cinsi pamuk to. ı 
ÇIKOLATA KAZANANLAR humlarındnn y~g ıstihsnl. etmek tı 1 

31 Y t kil 
.. k zere Adnnadakı pamuk limted mu-

- aşar muş u çu pa . 
d -· 32M hliha ko esscscsl hesabına lznıırdcn satma-zar egırmen so. e . 

çomer kabalaş İnönü kız lisesi iman 3 bın. t_on pamuk tohumuııun 
33- Hatiçe çalışkan inhisarlar ziraat teşkilatı ve pamuk kontro 
da, 34 Mazhar Tahsin P.T.T. lörleri nezaretinde lzmirde kırdın. 

35 - Mekki zendil Fendhl 13 larak Seyhana sevkine ziraat vekfı 
üncü okul, 36 Mehpare metelik letincc rnUsande ~dilmiştir. Vekalc
siz ayazpaşa, 37 Müntaz Ata Fın tin emrinde deniliyor ki: 
dıklıda. Piyasada bilnhare tesir yapma-

38 - Bedri ince beylerbeyi ması için bu miktardan başka kı -
kUplUcl yolu 39 - Semi Caner rılmrş da olsa Ege mıntakasından 
kadıköy 7 inci okul 219, 40 - hiçbir ımrctle akala tohumu gönde
Hasene uzun Beylerbeyi 27 inci rilmesino müsnnde edilmiyceektir. 
okul. Ege pamuk mUstahsillerlnc tevzi 

41 .- Nihat özcan erkek lisesi edilecek iyi cins akala pamuk to-
803, 42 - Yurdagül çevik sirkeci humlan yakında Nazilli pamuk is
Hocapaşa 43 - Necla kansu ba tasyonundan !zmlr ziraat mUdürlU • 
kırköy ğünc gcleccık ve ziraat teşkilatı 

44 - Şadi agan aşıkpaşa Ka vasıtnsiylc müstahsillcrc dağıtıla -
radenir. cd. 41, 45 - Kemal de 

caktır. mir Şehremini Saray M. cd. 64 
46 - Yakup Hodana Fatih 40 

inci okul S. A. 228, 47 - Saba 
Sümer. .. 

1 - Sadri User Kumkapr O.O. 2 
-E 1090, 2 Necati binici Beyazıt 
3- Gülçin Orkunt Bcşikta5 Has 
fırın 22, 4 Aysel Em.irgan Çeşme 
okak, 5 N ccdet Fergan Zeyrek 
0.0.2.B. 135, 6 I..emfın doğanay 
7 - Jan Ağzıpek Senbenua 
mektebi, 8 B. Çağlı samatya ::M. 
M. cd. 52, 9 Feride Orta.köy kara 
baş Sokak. 11, 10 Kemal günkut 
erkek lisesi 5,A 775. 

48 - Yaşar kıra! üsküdar 1 ci 
okul 3. B. 355, 49 Hayrinisa ça 
pa kız. O.O. 2.B. 603 

50 - Ali ycel galata nccati bey 
cd. 20. 

cd. 65 2 -- Hamit görgün Galata 
::\"ecatibey Cnd. 6 3 - İlhan Tahsin 
Fındıklı 4 - l ffet Binici Beyoğlu 
A.K.S.O 5 - B. Çağlı Samatya M. 
M. cd. 52 6 - Bedri Ince Beylerbe
yi küplüce yolu 7 - Yaşar Kural 
Üsküdar l inci O.O. 3-B 355 8 - Sü 
heyla Sevil lnönü Kızlisesi 944 9 -
Anc Göktepe Boğazkesen Ş::ılcı oğ
lu ap. 10 - Süzan Papazı mektebi 

5 1 - 106 

Hafif bir üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

BİRER PAKET ÇİKOLATA 
KAZANANLAR 

51 - Hayri yorulmaz Beyoğlu 
Tom Tom So. 

52 - Kefih denizh2.nk yardım 
cısı 

Saf alin alınız 
li-Ali Eıtürk Beyazıt demir 

özap. 
12 - Turan özçetin unkapanı 

Hacıkadında, 13 Kemal Ayrol 
üsküdar Hasbahçc Sokak, 14 Me 
Jek Şerremini Saraymcydan cd. 
66, 15 - Behçet binbay Hayriye 
lisesi S.7. 588, 16 Ayden pertev 
nihal okulu: 17 Jülide davut pa~a 
yokuş çe§me So. 18, - 18 Meh 
met emin edirnekapı, 19 Mahmut 
uzuıiyusuf Halil ağa so. 10 20 
Aziz güler pertevnilah lisesi 5.5. 
A.164. 

53 - Güler bakırköy sakızlıyol 
So. 42 

. 54. - Süheyla sevil lcönU kız 1 BlRER BÜYÜK DEFTER KAZA
Iısesı 944 ..... 55 - Ömer ersun E NANLAR: 

GRiP - NEZLE - BAŞ ve DiŞ ve 
bütün ağrıları derhal ~eçlrlr • 

busuut cd. vl ı . 27 
56 N Fı dıkı 11 b 

- 11 Hakkı Uzun Bey erbeyı 
- uran n ımoo a . 

ci okul 12 - Bahat~ın Bayraktar 

BlRER PAK.ET ŞEKERLEME 
KAZANANLAR 

yır, 

57 - Suha Senman Tahsin O. 
O. 215. 59 - İzzet Aydın Fatih 
O.O. 3 A. 192, 60 - Aliye Altun 
cu Findıklı. 

21-1-939 tarlhll bllmecemlzin 
halli. 

(~ 45, oflu yft§rnda) ıdi. ' 

BİR CEP SAAT! .KAZA. TAN: 
21 - Mahzode Jtı.in Asmalı Hirincf: Hikmet Uygur Nişnnl~ 

mescld 49 15 ncl okul. 
22- Semsi folay Bakırköy BİR KİLO ÇİKOLATA KAZANAN: 

Çerezlik Hurcvye Sokak 12 ikinci: Bahadir Alp Öğretmen O. 
23- Seha mcray cağaloğlu kulu 7 nci !ltnıf. 

mahmudiye cd., 24 Nezahat Çoş BÜYÜK BİR RESİM ALBüMO 
kun Beşiktaş kılıçali 9, 25 Hik l\AZ \NAN. 
met Beşiktaş Valide çeşmesi 18 ·~. 1 

• . w 

26 - Kazim karngömrük ilk ÜçuncU: Ayşe Tımclr Bcyoglu 
okul., 27 - Saadet P.V.M. evra ı Nane sokak. 
kında Niyazi kızı, 28 H. Arat Ka BİRER ŞlŞE LOSYON KAZANAX-
sımpaşa dort kuyu Fırın so, 21 LAR: 

29 - Rukiye oğan Şişli o~man 1 - Melek Şehremini Saray M. 

Fahti. O.O. 215 13 - Behçet Bay 
kut Vefa lisesi 2 B 119 14 - Meh
lika Kabataş lnönü kız lisesi 15 -
Mekki Şendi! ayazpaşa merdiven 
çıkmazı 4 16- Osuman nedim ak
ks)rı: l 7 - Sadri user Kumkapı O. 
O. 2 f'1096 '18 - l.'1n ağzıpck sen 
benua mektebi 19 - tükran Kıra! 
Be~iktaş P.K. soh 33 20 - Leman 
Doğan 
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isi Foskarinin sarayına gittiler. 
Burada bir hayli konuştulu. 

Foskari Bambonun kurtulmasın. 
dan büyük bir sevinç duyduğu -
nu ihsas etmişti .. Ne şekilde ha
reket edecekleri ve nasıl tedbir 
alacaklarına, düşmanlarını nasıl 

ortadan kaldıracaklarına .dair 
kararlar verdikten sonra Cum
hurreisi: 

- Bu ak5a:n ! dedi. 
Bu akşam ne yapacaklardı? 
Sonra da San:Arigoya hitap 

ett": 
- Aziz dostumuz Bamboyu 

kurtarmanızdan s!zin bize bir 
hayli hizme•Jer y<lpabilecck bir 
yaradılışta b'.llun.:Iuğunuzu anla. 
mış bul~nuy:;rum, dedi. 

Tuttu3unuz yol iyidir. Bize 
hizmet cciiniz mükôfotımzı gö -
recek:in:z. 

Du ci::nı:: SlnJrigo :s;:n bir il. 
ti;attc.n ço:~ da:~a büyük mana. 
lar taş1yordu. Sandrigo hatta. 
ger. era11ik kılıcını belinde görür 
gibi oldu. Bambo ile birlikte 
Kar.dinal n sarayımı döndüler. 

~;ıraya girdikleri zaman Bam. 
bo: 

- Nihayet servet ayaklarınız
da dolaşıyor. Cumhurreisi sö.z -
!erini ölçüp biçmeden söylemez. 
Tartmadan iltifatta bulunmaz. 
Ben de elimden geldiği kadar 
size yardımda bulunmaya çalııa-

cafım. dedl. 
- Teşekkür ederim. 
- Yarın gelip beni görünüz. 

Bu akıam birisiyle mühim bir 
müzakerede bulunacağım. Yarın 
daha uzun boylu görüşürüz. 

Sandrigo gitmek üzere ayağa 
kalktı. 

- Ben de, dedi. Hemen fa. 
aliyete başlıyacağım. Fakat bu -
raya gelirken size y:;lda söyle ~ 
diğim şey hakkında cevap verme 
diniz. 

- Benden ne istemiştiniz? 
- Evlenmemizde mcrasirrin 

Sen Mark kilisesinde ve takdi ~ 
sin büyük Kardinal tarafıntlan 

bizzat yap imasını. 
- Bu istediğin şey yalnız 1 ü. 

ki'ımette büyük mevki işgal e -
denlere yapılır. Bununla beraber 
isteğini reddetmiyorum. Yapa -
cağım. Fakat kiminle evlenme!: 
üzere bulunduğunuzu söyleme • 
diniz. 

- Size adını söylersem bu me 
rasime layık olduğunu takdir e. 
deceğinizden hiç şüphe etmiyo -
rum. Şuhmeırep Empcryanın 

kızı Biyanka ile ... 

Sandrigo bunları söyler söy· 
Jemez ayrılmış, Kardinalı beynitı 
den vurulmuıa döndürmüştü. 

Ancak on dakika sonra kendine 
gelebilen Bambo nunldanıyor • 
du: 

. 
- Biyankayla evleniyor öyle 

tni? Ve sonra bunu bizzat ben 
takdis edeceğim ha? Garip şey,. 

Bambo, ken.disine emniyet et. 
tiği hizmetçilerinden birini ça • 
ğırarak kilise haricinde giydi~i 

yarım kavalye elbiselerini getirt 
ti ve derakap giyindi. 

Aşağıya indi. Gonclülünc at -
ladı. 

Bir çeyrek sonra Bambonun 
g::ındülü Empcryanın sarayı ö -
nünde durmuştu. 

S-ırayın mermer merdivenle
rinden çıkarken eli hançerindey. 
di. Sevgilisini görecel:ti. Gözle
r!yle öpe öpe seyredecek ve hiç 
olmazsa uzaktan bir zevk için
de yaşıyJcaktı. S-::ma ikisini de 
öl1 fr=biJir ve bu izdivaca asla 
mü aa-1e etmezdi. 

Kardhal sara;a girerken r h. 
t m1 b:r b2j!;a gorıdül tlaha ya. 
n"puş ve içinden Sanclrigo in -. .. m ş.ı. 

:;3 
öLt'; ıE DOG::U 

Leon"or. Olivolo adasın "al:i ev
i.,n çıktıktan sonra sı:rayına ge
lerek Emperyayı kapattığı oda • 
dan çıkardığını ve kendisini, güç 
halle, yatak odasına atmak is -
terken bir hah üzerine yığılıp 

kaldığını biliyorduk. 
Hi~metçiler, kendisini sayık -

lar bulmu§lardr. Süratle soyar:ıl< 
ya~agına yatırd:hr. 

Altiyeri henüz yatmamıştı. O 
liv:ıic adasınd:ıKı } 5dise asabı:ıı 
bo7n·uştu. O en ~:i) 2dt: Rolan 
l <ır.diyanoyla mcşgı.ıldü. 

Rolanm mevcudiyeti, kentli
si için bir fclfıkctti. Şimdi Leo
norla münasebeti de g'liçleşm!ş 

bir haldeydi. Rolan şüphe yok ki 
kuvvetliydi. Fakat ya kendis!? 
O, her şeyi yapabilirdi ve yapa
c:ıktı da. Venediğin bütün kuv. 
vcti elinde ve gözü .daha yük • 
scklcrdeydi. Foskariyle çarpış -
mak, yerine geçmek, Cumhurre
isi olmak istiyordu. Bunu öne: 
yapmalıydı. Gam davranmış a:. 
kı peşine düşmüş Le-::ncra matıı: 
olmak düş:i:ıce:;iyle bu mühi:n 
i~i ihmal etm:şti. O Cumhurrci::i 
olı:;aydı, Lconor cllıettc kcndiı;ini 
sevecekti. :Cöyle mühim bir mev. 
ki i:;gal eden birine kim gönlün:i 
kaptırmaz.:ir ki Leonor bundan 
uzak kalabilsin. 

O ne yapıp yapıp kendisine 
c:.ı:nhurrcisliğini ehle ettirecek 
planları hazırlamalıydı. Bu i:e 
yeni başlıyacak değildi. Ne yap -
s n talii yardım etmemişti. Tam 
her şeyi hazırlamış, ordu içinde 
cumhurreisini istemeyenleri el • 
de etmişti ki önüne bir de Ro. 
lan meselesi çıkmıştı. Şir.~<li ön. 



HABER - Akpm postan 15 
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1 Ye ıc b d .. r 'I 
n I' Blanşar'ın '~kld~~~::a/~~~~o~ f BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU~ 1 
\;''Yar satıeılıg~ 

1 
pinet gülümsiyerek gelip vesti· J yerden kaputunu alını~; Roger 
Loupiol'u da yüzü gözü kan, be· 

.. re içinde sokağın ortasında bul-
atc\.:_ ' 8aştar 1 H 

. "' ~ \'c•d· afı 8 İncide mu§ ar. asmının ayakta .durmıya 
"'ttlı • tı:rı b seyyar satıcı olarak yola çıkmağa k k d 

Mı:. Cdcreıc be • ctenınedikle ca a ar sarhoş olduğuna bakı· 
-"ljcr ıı. tövbe ettirdi. Ve babamın mesleği 1 • b · t1ııııı, c, bqnuıı bEiClldirdiı:n. Dar ırsa emır erın bu zaferi büyük 
~,-. gtııit g-· U Yıl tnoda el- olan tüccarlıktan adeta nefret et· bir §ey değil ama, Roger Loupiol 
~~ tcn·otn~ekJiterc İn ._ meme sebep oldu. Eğer seyyar sa- ayık zamanın.da herkesi kasıp ka· 
·~ ı l§ goınlck · .~~ t h al 1 vuran insanlardan olduğu irın' bu··-lı:ıi ıı tau gıydıg1• ıcımız ast anamamıı o say:lı1 :s 

'"iıı:.Ctlc d"• ty~ bağladım. ben belki de bugün bir sinema ar- tün baloz halkı, onun başına ge-
l'-'~t ~. ondüın, babaıc tistl olacak yerde gömlekler, kra- lenlere pek sevinmi§.,, 

"Q "'' Brünel bir müddet susup sonra 
-..ccra b vatlar satan bir dükkanın mildü· d 

eni bir daha evam etti : 
rü olurdum. 

- Şimdi gelelim, o kavganın, 

oren b Undan sonra Tarzanla 
dövüşün neticelerine ...• 

o 24 

~eraber film çevirmiecek 
Buna madd~ bir se'bep burmak 

güçtür. Çünkü Moren. Tarıan 
filmleri çevirirken dahi öteki yıl
dızlar kadar para alabiliyordu. 

''Ertesi sabah Roger Loupiol 
ayılmış ve ilk düşündüğü şey inti
kam almak, yediği yumrukların a
cmnı kan dökerek çıkarmak ol
muı. Siz o adamların ne mahlQk
lar olduğunu benden daha iyi bilir 
siniz Girard; çok sakar insanlar
dır. Hem gayet edepsiz, hem de 
oldukça alık, düıüncesi.z kimse
ler .... 

"Her ne hal ise l Roger Loupiol 
frmayı sorguya çekmi~ ve bir ak· 
şam evel kendisi ile boyuna dan· 
seden neferin kim olduğunu öğ
renmek istemiş. Kız da nihayet 
söylemi§. Meğer Ccpinet sersemi 
• Allah rahmet eylesin ya 1 - kıza 
adresini de vermiş; hem de kışlayı 
söylememiş, binbaş ının evini söy· 
lemiş .. Bunun üzerine Loupiol lla 
tabancasını alıp doğru binbaşının 
evine koşmuı. 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

Moren bu sebebi §Öyle anlatı-
yor: 

"- Doğrusunu itiraf etmek 
icap ederse, Tarzan filmlerini bü· 
yük bir zevkle, seve seve çeviri
yordum. Fakat filmlerin çevrilme· 
si uzun sürüyordu. Bu filmler yü
zünden tamam üç sene as·I sinema 
hareketlerinden tamamiyle uzalc 
yaşamak mecburiyetinde kaldım. 

Sonra bu çc:şit filmlerin idaresi de 
çok milşkül iş: Sahnede. her çeşit 
müşkülleri kolaylıkla kıran, aslan 
!arın çenesini parçalayan, timsah 
sürülerini darfadağımk eden, vah
şi ordularını sırt sırta bozguna 
uğratan kahraman Tarzamn, tek· 
nikçi arkadaşlarının arzuları kar
şıns~ndaki aciz vaziyetini görmüş 
olsanız emin .c.Junuz ki bu zavallı 
Tarzana acırdınız:.,. 

Tarzanın arkadaşını bütün dün
ya çocukları beğenirler ve alkış
larlar. Fakat sahnede bu kadar 
alkışladıkları Morenle şehir ço· 
cuklannın arasındaki münasebet 
hayli gariptir. Yıldız, sokakta yü
rürken hemen biltün çocuklar Tar
zan gibi bağırırlar. Bazan bu bağı
rışlar o kadar aslına yakın olur ki 
Moren bile kendisini stüdyoda 
zannederek sokak ~uklarının bu 
bağırışına mukabele eder. 

Sonra, mahalle yaramazları, 

rasgeldikçe Morenle mütemadi
yen alay ederl~r .. Arkas:na düşer
ler, mütemadiyen söylenirler. 

''Böyle şık kadın elbisesi sana 
yakışmıyor. Ormanda yaşadığın 
gibi meşin önlüğünü tak ve saçla· 
rını dağıt!,, daha küçük yaştaki 

çocuklar ise onu görür görmez 
korkarlar.. "Tarzamn karısı geli
yor,, diye kaçacak bucak ararlar. 

işte Moreni Tarzan filmlerinden 
vazgeçiren bir sebep te budur. 

lurk 
,, Hava Kurumu 
ij~ •• 
bord Uk Piyangosu 

Unca keşide •. ~U~n 11 Şubat 939 dadır. 
~ k lkr 
~~~ arnıye 50,000 liradır .. :~~ı~ .. ı baıke.: 15 . 
't \ta d (20 hi hın, 12 bin, 10 bin liralık 

, ~~ ~ ı- ır... n 'Ve 10 bin) liralık iki adet 
~~Pteı:ı b· 

~oııUtı ır bilet al 
llıesut ve a~ak ~§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

alı tıyarları arasına girmi~ olursu. 

= ~suu • 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

"Hem de bir gün evvelki gibi 
tehlikesiz bir sarhoş değil, her 
keslere dehşet salan Loupiol.. Onu 
görünce emirber şaşırmış ve kcn· 
disini kurtramak için hemen bin
başının yanına gitmiş olacak. Ro 
ger Loupiol da onun arkasın.dan 

k~~muş, tabancasını boşaltıp ras· 
geldiğini öldürmüş. Binbaşı da 
hesapda yokken ölmüı .. AJçı ka
dın da dua etsin ki kendisi de ev· 
de değilmiş, yoksa herif namusr 
uğrunda onu da ölüdürürdü.,, 

MUfettiş Girard: 
- Bu sizin anlattığınız olabilir 

dedi, fakat elimizde bir delil, bir 
vesika lazım ..• 

Brünel: 
- Çok doğru! dedi; ama ber. 

size ancalc sahbahleyin yaptıkları· 

mı anlattım; timdi de öğleden son· 
rakileri söyliyeyim. 

''Penguen.deki garson Loupio 
lun adresini bilmiy.ormuş ama ba· 
na, kendisini nerelerde bulabile· 
ceğimi söyledi. Bir çok kahve do· 
la§tım .. Sabahtanberi neler içme· 
dim; midem bozulmazsa iyidir ... . 
Zannederim bu akşam yemek yiye 
miyeceğim .. 

''Nihayet herifi buldum; han: 
kumar makineleri var, yukarısına 
bir para atarsın, sonra çevirirsin, 
işte onların birinin başına geçmiş 
ha bire oynuyordu. Benim için de 
tam fırsattı. Ben de oynamağa 

başladım ve bittabi arası çok geç· 
medi, herifle ahbap olduk. Sonr<: 
zar cyununa oturduk, birkaç parti 

,_. ' 
1 Bevliye ve idrar baıtalıkları' 

müteha11111 

ürolog Kemal OZSAN 
Tilnelbaıı İstiklal caddesi' 

3ursa Pazarı üstil No. 380 
Iergün saat 16 dan 20 ye kadar 

Telefon : 41235 • 

oynayıp yenildim; herifin keyfi 1 DOKTOR • OPERATÖR 
geldi, ·benimle canciğer dost 01· H 8 md1 Hak 0 
du. Bir hayli de içir.dim; sonra evi· 

Pazardan başka hergün 14 den 
ne kadar götürmeğe mecbur ol· 

19 za kadar Bakırköy Osmanlı 
dum, yolda yalnız gidecek halde ı 

bankası apat. No. 5 
Jeğildi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

- Size yaptıklarım itiraf m. 
etti?. 

- Siz de dostum Loupiol'u 
büsbütün apdal yerine koydunuz 1 
Hiç söyler mi? Ama ben başka bir 
şey elde etim.. 

Brünel masanın çekmecesini 
çekti, içinden bir tabanca çıkarıp 
müfettişe uzattı: 

- Yolda kendisiyle kel kola gi
derken cebinden bunu aşırdım 
Yeni kullandığı belli. Hele müte· 
hassıslara gösterip raporunu ala· 
lım, zannederim müstantik te tev· 
kif müzekkeresini yazar. 

Girard artık kanaat getirmişti: 

- Biz o kadar uğraştık, bir 
§ey ç karama.!iı~; halbulci siz biı 

iki saatte işi halelttiniz, dedi. 
- Benim işi bu kadar çabuk 

halledebilmem hep sizin sayeniz· 
de oldu; siz o kadar uğra~masa idi 
niz ben de 8izin takip ettiğiniz yol-

l ~ Dr. Hilmi Koşar ~ 1 

1 
Haydarpata haıtahaneai züh
Zühreviye miltehaasrsı has 
talarını öğleden sonrala. 
n ACACAMll karşısı Ahu
dudu S. No. 1 re kabul eder. ................. 

ter 7 

Gö~ ~~kimi 
Or. Şükrü Ertan 
:ağaloslu Nuruosmaniye cad 
~o. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 

Şerıtfett:n apartımam. 1 
dan gidecek, bir şey bulamıyacak· 
tım .. Bilakis bütün işi siz gördü· 
.1üz, ben istifade ettim. 

Sonra bana istihza ile bakarak 
ilave etti: 

- Aama bizim ahbap bunun 
da bir mucize olduğunu zanneder!. 

· QeV let : ·pem~ryoll~tı ve . ~}~anları 
~ .ışletmei Umum ·. 1daresr tlanlarf . 
Muhammen bedel. muvakkat teminat ve mikdarlan ile cinsle· 

ri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait olduğu listesi hiza.sın.. 
da yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı a}TJ ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvak. 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifierini ay
ni gün eksiltme saatinden •bir saat evveline kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, lzınir v~ 
Eskişehirde ldare mağazalarında dağıtılmaktadır. (651) 

Liste Mikdarı ve 
No. sı cinsi 

muhammen 
bedeli 

beher adedi Adet 

1 11025 Kayın makas 
traversi. 500 Kr. 

2 3195 ,, , . 420 ,, 
3 6608 Kayın köprü 

traversi. 320 
" 4 21892 Kayın cari 

hat traversi 140 ,, 
5 14280 ,. " 215 " 
6 5929 ,, 

" 
175 .. 

7 5880 ., ,, 255 
" 

8 60410 " " 185 ,, 
9 12771 ,. ,, 215 .. 

10 26333 ,. 
" 175 •• 

muvakkat 
teminatı 

4006,25 L.) 
1006,42 •• ) 

) 

1585,9!: '• ) 

eksiltme 
günU saati 

) 15/ 2 / 939 15,30 
2613,66 ,. ) çarşamba. 

2302.65 .. ) 
778,JS .. ) 

1124.55 " ) 
6837,93 " ) 
2059.32 " ) 
3456,21 " ) 

11 93317 ... " 245 " 12681.33 " ) 
12 70000 •• ,, 225 •• 9125,00 " ) 16/ 2/ 939 15,30 
13 38500 •• . " 175 " 4618,75 ,, ) perşembe 
14 12271 kayın dar 150 .. 1380,49 .. ) 

hat ) 

15 9289 ,, , . 150 ,, 1045,01 ,, >. 

..... 



16 
ıf!l-

RAB r.R - Aqam J>Mfut 9 ŞUBAT -

MüSHil S E K E R I• tesiri kat'i, ah:; kolay en iyi :nüshil şekeridir: Sil" 
zanelerde bulunur. 

·----. ----------· . Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVE1' ŞURUBU 

ViTALiN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet ıurubudur. Çocukla
rınıza VIT ALIN kuvvet şurubu vermekle onları sağlam, gür 

büz ve neş'eli yeti~tirirsiniz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 
ha)•ati kudret ve kuvvetlerini arttınr. 

J.NGiLiZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - tSTANBUL 

'•••-ıııill•&mııLllDiii iiP• -a::aaa:w•l'ı11111ıooııııımııııııı K~.ııaııınnıı ııın. 

Biçki ve Dikiş Yurdu ı 
Müdürü: Anna Peçaropulo 112 

Selçuk Biçki okulundan diplomalı ve lise = 

mezunu i 
Maarifçe musaddak diploma verilir. i 

Mektebe pazardan başka hergün saat 9 ı 

dan 17 ye kadar kayıt muamelesi yapılır. ~ 

1 Adres: Beyoğlu Boc:tancıbaşı No. 23. ~ 
Münipbcy apart. daire 3. i 

llDilllilllllll~nııı:..111uımıuıımımm-'ltl11111M1nııwa . 
IJOKTOH P • • Operatör Dr. Cafer Tayyar 

Resmt veya hususi müessese dok· 
torluğu arıyor. I 

Haber gazetesinde Doktor E.G. 
ye yazılması 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra Ltılcli Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltf on: 23953) 

ŞtŞLi CERRAH! KLtNtOI 
Havadar, ucuz hususi has· 

tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyattan, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan-

lara 100 de 50 tenzUAt 
Şi§li meydanı No. 201, 35-261 

Okıürenlere ve 
ııöğ-üı nezlelerine KATRAN HAKKI 

·-·, l .. 11
1

1." 1 ·ıı. ıı' :ı1 !.ı mınıını~ıııı~ooııo~rnıı~rnınımınıı ırnoo~ .,di 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutulaı• 

111001111ınmrımı11m11111111mııııımın ı~~ı m m ,1 
Türkiye Cumhurlyet Merkez Hankası 30 ı 1 ı 1939 vaz~ 

AKTiF PASiF V,.;f 
Ka.~a: 

Altın san klogramt7159981 
B:ınknot • • • • , • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Jlulıabirltr: 
Türk lirası • • • • • • 

llarkltkl Jluhabirltr: 
.Altın: san kligram 9 054 614 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Diğer döTizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

lla:lne tahvilltrl: 
Deruhte edilen evrnkı nak. 
diye karşılığı • • • • • 
Kanunun 6-8 m:ıddelerine 
te\"Cikan Hazine tarafından 
Ya ld tediya t • • • • • • 

Senullt cü:danı: 
H:ızıae bonyları • • • • 
Ticarl seneller • • • • 
Esham ve tnlıvilcU cü:danı: 

{

Deruhte edilen C\'rakı nak 
A tiyenln karşılıllı esham ve 

tahvilAt itib:ırl kıymelle 

8 - Serbest esham ve t:ıhvilAt: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli a\·ans 
Altın ve clö\·lı üzerine 
TahYilal üzerine • • • • 
Hissedarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

r ' 

2 4.l36.8DS,11 
l ı .433.684,-
1.104.860,48 

•38.653,-

1 2.736.088,33 

9,5.'J0,38 

ı o .037 .408,!'S!l 

1 58. 7·.lS.563,-

ı o .28:>.032,-

'i.100.214,02 

4 0.914.088,39 
7.l'S43.044.,27 

2·U.1:>0,61 
7.807.877,75 

Ytkôn 

Lira 

. 
36.763.4 t6,5f, 

438.63:),-

22.782.081,2J 

142.IG2 .C~t,-

S::i.166.21'1,02 

48.457.132,66 

8.130.037,36 
4.500.000,-

ıo.ısw.a.etN~ 

- " 

350 .30:>.092,00 

Sumaue • • • • • • • 1ıs.Of°· 
lhliuat akçesi: . _.ti 

Adi Te foyka!Ade • • • o 2.'112.284,11 S.11S!l.J"" 
Hususi • • • • .• • • 6.000.000,- .. -

Tednvüldtkl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6_8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara. 
fından vaki tediyal • • • 
Deruhte edilen evrakı nak
diye bakiyesi • • • • • 

i 
Karşılığı tamamen altın olarak 
!helen tedaYüle vazedilen 
Reeskont muknblli ilAYeten 

• 

teda. vazed. • • • • 
Türk lirası Mevduatı 
Döuiı Taahhildatı: 

• • 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diller dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri • • • • 

Muhtelif • • • • • • 

158. 748.563,-

142.462.031,-

~ 

.. ~.,P,, 
37.000.000,- jf)8. o ı1'1 

21~' 

19.000.000,-

4.625,80 

23.309.366,88 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın nzerine nans ~ 3 

EKREM 

NevralJIE> NPzle Baş v~ Diş ağrıları 

iMA 
Din.dirir 

d 
1 

o 

d 
d 


