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Ingiliz Faşistleri 
hddise çıkardılar 

Londra sokaklarında barikatlar kuruldu, Faşist 
aleyhtarlan polislere hücum ettiler 

110 kişi 
tey if edildi 
30 yarah var 

Londra, ' (AA birinden: • ,J - Uava.s ajansı muh!l. lıklar olmuştur. ı-·a,ısller, kUçUk gruplar 
halinde dağılmışlardır .. 

ıa:ı:~~rln Soulhvark.Pldccdakl toplantı. 110 kişi tevki! edilmiştir. 2 si polis olmak 
t ı;uk saat devam etmiştir. üzere 30 yaralı ardır. 
çUma•n nlhayetlndc bir tak (Devamı 10 ıtncı da) _____ ı_m--.karga"D. 

Mareşal Çakmak 
bu sabah geldi 

~~enel Kurmay Başkanımızın 
akşam Ankaraya gitmesi 

muhtemeldir 
Bil "'k • • al yu ~rkanıharbiye Reisimiz Ma_ f kabul olunmuş, Bosna • Hersek hava.. 

:erlFevzı Ça~a~ v~ maiyetindeki lisinde bir seyahat yap.tıktan sonra 
d heyetımızı hamı! bulunan "A.. Dubrovnikden Adatepe ıle hareket et.. 
~~.!uhribi bu sabah ır.ıat 7 Q ınişti. O ~ırada Yuuaıı hUltWxıeUnin 
gıjıııda ~ a lı:ıro.u ız .. ;rdıırpı>9 .. - d4veu uzerıne Yunaııtstaua da aıtı-

lıl demırlemi3tir. yan Mareşal Atinada. iki gün kalmış, 
keti~~ Fevzı Çakmak motörle as. kral tar(l.fmdan kabul olunmll§ ve diln 
:A.date a.~ tarafından karşılanmış ve öğleden evvel "Adatepe" ile limanı. 

a pehr~e selamlanmıştır. Biraz mıza mUtevecclhen hareket etmi3ti. 
mu ıpten t .. ı 
Erenkö . mo .0 r ~ ayrılan Ma. Büyük Erkanıharbiye reisimizin bu 

§tir. Yiindekı ıkamctgahına akşam Ankaraya müteveccihen eehrL 

areşaı Fevzi Çakmak dost Yugos. 
luordusunun askeri manevralarında 

evve~mak ~~re bundan bir mUddet 
. §ehrımı7.den gene "Adatepe" 

llltıhrıbiyl 
!Un Dubro e ~yrı.lmış ve Yugoslavya_ 
Yugoeıav V?,•k lımar.ına çıkmıştı. Dost 
l"a.fmdan hukumet erkanı ve halkı ta. 

bU "k · · . '\'erlik göre yU ıtibar ve mısafirper. 
da bulund n Mnrc§ahmız manevralar. 
Jlıi• y,._ uktan sonra Bclgrada giL 

-:t• .Q.l"aı n 'b' p -.. aı ı rens Pol tarafından 

mizden ayrılması muhtemeldir. Mare
şal Ankaradan garbi Anadolu manev. 
ralarında bulunmak Uz.ere Aydın ha
valisine gidecektir. 
Atinada söylenen nutuklann 

metni 
3 (AA) _ AUna ajansı blldirlyor: 

Atına • • 
DUn akvam. hUkClmet namına. lılarepl 

Fevzi Çakmak şerefine büyük bir ziyafet ve. 

ziya! te Elen hUkcımet relsfle 
rllmlş ve bu e • 
Bayan :Metaksas, Türkiye Genetkurıtı•Y b&f. 

(Devamı 10 uncuda) 

60 bin Çinli 
muhasara edilmiş 
.. Çinlilerin kahramanca 

mudafaası Japonlara bahallya 
mai oluyor 

lngiliz fa~fstleri lideri Osvald 
Mosley 

llk mekteplerde 
derslere başlandı 

ı Yaz tatilini geçi -
"" ren ilk mektepler
~ de bu gün sabah. 

tan itibaren tedri. 
.... sata başlanmıştır. 

KüçUcük yavnıla.. 

r"Tm-ımllJliliırerken 
eaatleriı:de 1t1lyllk 
bir §eVk içinde, CL 

vıldaşarak mek -
teplerlne gittikle -
rl görülüyordu. 
F.sasen çokt.anbe -
ri bu gün için ha.. 
zırlanan kUçUkle -
rin evlerinden ta -
şan teliş ve heye -
canlan çocuk sa
hibi olan ve olJDJ. 
yan bütün yurd -

da§lara mekteplerin açılmak U7.ere ol
duğunu haber veriyordu. 

BUtUn ilkmektepler bayrak ırferasl
miyle açılmıgtır. 

Bu sene llkmekteplerin kitaptan 
da vaktinde hazırlannıı§ bulunmakta • 
dn-. 

Hltler 
28 ilk teşrinde 

Pomaya gldlyol' 
(Yazıaı ıo uncuda) 

BiR KAÇ SATIRLA -Kollektlf neşe 
Geçen a7 lçlnde Takalm atadyomu bQy1lk 

bir •'g11.1ıll unat,, nUmay1§lne aJme oldu. 
200 den tul& musiki amatörü yt.117ana gel
diler ve bizim memlekette tık defa olarak 
böyle bir kalabalığm atzmdan garp ırıualld. 
.mın bir çok güç parçalan dinlendi. 

Bu mUhlm l§I bqaran mneaseaemtz Beyol! 
Jundakl halkevlydi. Uç gUn evvel de Kadı. 
köy halkevt 40 ı Alet ve 40 ı d& aeıs kullanan 
ııeksen amatör aanatklrdan mürekkep bir ka 
labalıkla ayni mUhlm ve gQç f§I bqardı ... 
Bu iki h&dlae güzel u.nat llemimfzlıı 11zerla 
de sevinçle durulacak bir muvattaldyeUdlr. 

Tasnif edllmlı 200 aea ve bu 200 H8ln a. 
kordıf mükernmel bir hale getlrllmelll behert 
elllıcr kl§lllk dört tanlar takımı yapmakdan 
çok da?ıa güçtür. Ve mutlaka çok daha bQ.. 

ytık bir sanat hamlesidir. 

BUtu:ı halk evlerinin Beyoğlu halkevl ta. 
ratmdan a.çılan bu mUzlk yolunda kendi e. 
nerjllerlnl tccrllbeyc glrtıeceklerlnl tahml• 
etmek ı.terlz, hemşerllerl anuımda aealerf 
wnır e.lilmlş cı1ıu:lar arttıkça lstanbul ne§('_ 
d artan v• "ko'lekt.ll ne:es! olan .. blr ıehlr 
lıallne yUltaeltcekUT. 

X,.,Ua!ıt!t ııe,. ::a1ar lnsa.ztyıplarmı biri. 
b1riu ı.aıv--ııe vafdlr1 IUBEB 

"Arif Oruç bugünkü mrih1•cmcdc 

1 
ı 

Arif Oruç hakkındaki 
davanın sukutuna 

karar verildi 
Maznunun, suçun işlendiği tarihten itiba
ren bir sene içinde yakalanamadığı için 

mahkeme, CUrmUo mUruro zamana 
uğradığı bllkmUnll verdi 

Müddeiumumiliğin bu kararı 
temyiz etmesi muhtemeldir 
Mcsdut "Yarın,, gazetesinin sahibi tın açılması ıçin sorgu hakimliğine scv-

Arif Orucun muhakcmclinc bu sabah 1 kinde kanuna aykırı bir vaziyet bulunma 
ağır ceza mahkemesinde devam edildi. dığı, maznunun bu noktadan usule .mütc 
Altı jandarma muhafazasında adliyeye allik itirazının varit olmadığı, takibatın 
getirilen Arif Oruç ağır ceza mahkeme- ceza kanununun 146 mcı maddesine gö-
ai Wonuna girince müddeiumumi Sa- re yapıldığı bildirildikten sonra §Öyle 
dun, Arif Orucun geçen celsede verdiği deniyordu: 
istida hakkında mütalcumı aöylcdi. "-Af kanununun 14 ünDa maddeai-
Bunda, maznunun doğrudan doğruya ne göre firariler üç ay içinde hilkilme-
mahkeoeye aevkolunmayıp ilk tahkika (Devamı 10 uncuda) 

67 ay uyuyan 
zavallı genç kız 

Bu müddet zarfında 20 bin 
aşk mektubu aldı 



• 
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ılış Sifl4sa: 
Asi Frankonun 

dağıttığı nişanlar ... 
Y a z an : Şehip Gündüz 

Franko artık oynadığı oyunu "ciddi" ye almıya başladı. Ajanslar onun bir 
aevlet reisi gibi nişanlar dağrtmıya kalkışt·ğ ru haber veriyorlar. Vatandaşla. 
rm devlet reisliği makamına büyük bir saygı ile bağlı oldukları memleket
lerde bu jestin layık olduğu nefretle karş:lanacağına inanmak mümkündür. 

Nişan, Türkiyeden başka her memlekette bir büyüğün kendisiyle ayni a. 
yarda bir büyüğe karşı dostluk ve hayranlığını veya bir küçüğün hizmet ve 
yararlığına bir büyiik tarafından gösterilmiş takdiri ifade eder. Türkiye Cum
huriyetinin bu nevitlen bir tek alameti vardır: 

!stiklfıl madalyası ... 
Bu madalyanın tevcihinde vatandP şın vurulduğu mihenk isfklal s:ı,·aşma 

iendisinin veya haysiyetine ve şerefine varis olduğu şahsın kattığı kudret, fc_ 
&karlık ve kıymettir. Yani muayyen bir devre içinde tahaddüs etmiş bir 
kahramanlığın hatıras:dır ki, bu bakımdan isti: 111 madalyamız başka memle. 
ketlerdeki niBan ve madalyalarla mukayesesi mümkün olmıyan bir hususiye. 
ti haizdir. Hatta denilebilir ki dünya anlamındaki mana ile onu b ' r madalya 
~e bir nişan addetmek mümkün değildir. Onun kıymeti harcıalem madalyala. 

MAYO 
Müsabakamızda 

kazanan 
okuyucularımız 

Doğru halleden 433 okuyucu
muzun hepsine hediye 

rm ve gcli§igilrel dağıtılan nişanların ölçasünc ' 'urulamaz. 
Gelelim şu Frankonun nişanına. Ajanslar fı.ı:ıiler ve korsanlar İspanyasın. 

Baki elebaşının ihdas ettiği yeni nişana ait "tevcihat listesi" nin başında şu 
alç adı zikrediyorlar: 

ltalya kralı Sa Majeste Vittoryo Emanuelc III. 
ltaıyan krallığı hükumeti reisi ve memleketinin Duçc um·anını taşıyan 

ıiyasi Şefi Son Ekselans Sinyor Benitc Musolini. 
Almanya devletinin en büyük hakimi, Alman milletinin Führcri ve Al. 

manya hükfımetinin reisi Son Ekselans H er Adolf Hitlcr. 
Bu ilç şahsiyetten üçü de Frankoya. uami yardımlarda bulunmuş ve Fran.. 

koyu me§nl bir devletin şefi olarak tantmış iki Avrupa devletine mensup bu. 
Junmaktadırlar ki bugüne kadar h panyada dökülen kanların, yıkılan medeni.. 
yetin ve bombalanan dünya sulhUnUn hangisine daha çok menfaat ve daha de. 
vamlı bir minnet kazandırdığı halledilememiş bir muamma halinde idi. Acaba 
tı'ra.nkonun tevcihat listesindeki teşrifa~ sırası Almanya ile l talyanm Sala. 
manka nemindeki kıymet ve manalarının derecesini de izah etmiş oluyor mu ? 

Bir hafta evvel 42 lik bataryalar sipariş ettiği büyük sanayi devletinin s. 
E. Benlto Musoliniye murassa bir nişan taktığını hatırlamaktayız .. Acaba Fran
Sconun nişanını Hitlerin nişanı yanına yerleştirdiği anda İtalyan lideri .yeni 
g\ıruru içinde Berlini nasıl hatırlıyacak ? 'Ro~a faşist meclisinin bahşettiği 
l1eni fahıi onbaşılık üniforması Uzerine takılacak ayni nişan ile S. E. Bitlerin 
kendisi kadar sevinç ve gurur duymasını hJLklı bulacak mı? 

HAdiselere bakılınca Romanın dostu Berline hiç layık olmadığı bir f ikri 
~enlik zaviyesinden baktığı anlaşıhyor; ve aşağı yukarı ayni derecede yar
iım ettikleri Frantonun Almanyaya İtalya ile atbaşı beraber giden bir kıymet 
vermediği zannı da uyanıyor. S. E. Hitler , S. E. Musoliniye kazandırılan 
bu rüçhanı Alman müzaheretine Frankunun bir nankörlüğü suretinde tefsir 
etmiyecek mi? • ._. ...- ""' 

Bunu Frankonun nişanına bahşedeceği itibarın derecsinden anlıya.cağız. 
• ,.... ..aı....- Şekip GONDOZ 

Günün; .içinden: . 
Cramceklenen 

bir kütüphane ... 
- Maarif Vekaletine - Y azan : Ensari Bülent 
Hocam All:J Haydar 
Alpagut'un l!lUmUn.. 
den duyduğum elemi 
tabutunu .saran milll 
saygı bir parça ha.. 
MeUr gibi oldu. On 
be§incl yqmda ba§. 
layan mutrlt mernle. 
ket aevglsln1 mezarı. 
na indirileceği gUne 
kad&r ne bUyUk bir 
dikkat ve 1Unayla ta 
vmda tuttuğunu her 
keain bildiği bu bU. 

hattA. ağzından du. 
yulanlar bile bug Un 
birer mehaz olmak 
birer esas addedilmek 
krymetındedirler • 

Onun vefatı da e. 
pey bUyük bir yekün 
utan dostlarına ve 
§ÖhreUnln bir hayli 
genlş olan !lrayet da. 
!resi içindeki mtlnev. 
verlere bUyük bir &.. 

zap olm~tu. Bu a.. 
zaba fikir Alemimizi 

yük mUnevver ve as. dU,Urcm aebebler ara. 
ker, Tark irfan &.le. amda, §a}ıst sempati 
mlnde güzel ve çok dııımda §Öyle bir dU. 
temiz hatrraama de. ııUnce de ~mil olmuş. 
vamlı blr minnet du. tu: 
yulacağma lnanabL "Doktor Refik 09-
llr... sanıyorum. man uzun' yıllann ge. 
Burada lstemiye iL celerlnl ve gUndUzle. 
temlya kullandığmı rinl hasrederek ol. 
§U sanıyorum kelime gunlaşan kafa.,mdan 
111.nlıı ne 11!.ncW bir beklenen bUyük eser. 

-·~ edası: olduğunu lar. lert vermemişti. Aca. 
ketmfyorum değil. Fakat bunu kullanmak. \ ba bunları hazırlamamış rnrydı; yoksa ha.. 
tan da kendimi alamıyorum. Zira dUn mat. zırJarnıştr da neoretmek fmk!nmt mı bu. 
baada benl ziyarete gelen iki Trakyalı mQ. ıamamıştı?,. 

nevverden tesadUfen öğrendiğim bir mesele Bunun Uı:erlnc merhumun çaJşma odasrn . 
bu kelimeyi kullanmağa benl zorlryor. dakl mUs\'eddeler, doayalar, notlar ve cilt. 
İzah edeyim: lert bUyUk bir yek{ln tutan kUtUphanelli teL 
Benim değt§lllez bir itıyadım vardır. Mi. klk edllmlı. bu mesut t ecessüs netıcesintic 

tlnglerde, konferanslarda, kongrelerde her gUzidc müverrihin bir karınca gibi çalış ::ı 
nevi umumi toplantılarda hatipleri yalnız meydana getirdiği eserleri muntazam tir 
kulaklarımın dikkatılc ölçerim. Gözlerimin 
bUtlln dikkaUnl fse dalma dinllyenlere hu. 
rederlm. ÇUnkU bir umumi toplantının umu. 
m1 havaamı leneftlla edebilmek için yalnız 

hatip lle alA.kadar olmak kG.li değildir ... ka.. 
naaUndeyim. lııte bu 1Uyadm sevki ne bey. 
nelmilel tarih kongreslnln bir celsesinde L 
llmlert, eser sahJplerlnl, proteııörlert ve ba. 
alt dlnleyiclleri gözden geçirirken Amuya 
tar1h1n1n kıymetli müellifi Hll.u.meddln'ln 
yUzt1 bana, her nedense, Edlmenln çok kıy. 
meW, çok ımllllyctperver, hassas bir bQyUk 
mUnevver ve mtıverrthlni ( • ) hatırlattı: 

Doktor Retlk Osman. 
Öl~tı üzerinden dört bcı yıl geçen bu 

cQsldemız T:'akyanm, Edirnenln hemen he. 
1Mll qelcnmemit tek tarafmı bırakmamI§tL 
Tıptaki yllksek ihtWıa ne de aynca umumt 
l&3":tl)'& muhatap olduğunu yakmda:ı blldiğl. 
mis bu doktor Relik Osman bQtUn hayatmt 
an.mü, bu!mak, okumak ve yazmakla ge. 
c;lrdl. Muhtelif gazete ve mecmualarda çı. 

~ 
4
yu;iJ.arr, ne,retUl'l bir Ud b1'0fÜl' ve 

surette lsU: etmiş olduğu anlaşılmıııtı. 

O zaman Maarif vekA.letlnln derhal fltl.ıı 

ettlfl tu karar heplmfzl aevlndlrmlştl: 
''Kitaplar, notlar, ve eserler satm alma. 

cak, kitaplarla, bir t!oktor Renk Osman kU. 
tUphanesl yapılacak ve hazırlanmq bulunaıı 
eııe-rler de birer birer nevedtıecek . ., 

tıte dfln Edirneli mUnevverlerle konuşur -
ken bu doktor Refik Osman kUtUphanest h'l. 
tınmıza geldi. Sorduk: 

- Nuıl oldu? tyı bir blna yapıldı mı! 
Ve şu cevabı aldık: 

- Doktorun yazı odası ve ;:Utfiphaneııi 

hA.lA. eski halindedir ve evindedir. Yalnız b!':' 
fazlalık vardır. KUttıphane ve yazı oduı mU.. 
htlrlenmfııtfr. Ev Jıalln buralara girmek hQr. 
rfyeUnden mahrum bulunuyorlar. Tabfl ki. 
taplar ve notlar ısrtımcek bağlamt§lardır. 

- Ya mezan? Onun için de bfr karar L 

lmmııtı. 

- Mezar için bu yıl belediye 100 Ura talı.. 
ıılsat koydu: VeklletteD,..p&'ia~geUne· bu 100 

. 
verıyoruz 

Evvelki gUnkü ntishamızda, Mayo 
müsabakamıza. iştirak edenlerin gön. 
derdikleri cevabların tasnifinin bitti. 
ğini yazmış ve 1592 lira kıymetinde. 
ki 360 parça hediyelerimizi doğı-u 

halledenler arasında kazanacaklara 
vereceğimizi bildirmiştik. Mayoları 
doğru bulanların isimleri sayıldığı za_ 

man bunun hediye miktarından aşkın 
olduğunu gördük. Böyle bir vaziyette 
biz de 360 parçalık hediyemiz adedini 
tam bilenlerin adedine müsavi bir mik 
tara, Yani 433 parçaya iblağ et tik. Bu 
gUn de kazanan okuyuçulanmız.m nu. 
maralarını neşre başlıyoruz: 

Her şeyden evvel şunu tekrar etmek 
istiyoruz ki, 40 artiste mukabil konu. 
lan kırk beş mayo içinde sahibi bu. 
lunmıyan mayolar şunlardı: 

(!S, 25, 30, 43, 44). 
Okuyucularımız bunlara bakarak 

mayoları doğru i:>ulup bulmadıklarını 
anlıyacak \'C doğru bulanlar muhak. 
kak surette aşağıdaki numaralar için. 
de kendi numaralarına rastlıyacaklar. 
dır. 

Kaza.nan okuyucularımız, perşembe 
gününden itibaren jdarehanemire uğ. 
nyarak ve ellerindeki numaralan ge. 

" ille 
müstemleke 

. t . ' ıs erız . ,, 
Bitlerin yeni nutku 

bu mealdedir 
BUckeberg, S (A,A,) - J4llll haaat bayra. 

mı tez&hUrleri eanaamd& ziraat nazırı blr 
nutuk söyliyerek .Alman zfraaUııln mUcadele 
etmekte olduğu güçlUkleri hatırlat.mı§ ve 
bunlann arazinin çok dar oım.aaı ve itçUe. 

rln az bulunması olduğunu turlb. eylemı,tır. 
Bir, •'Jstıhsal muharebesi., netlcealnde almau 
bugUnkU neticeler, ancak mUtekA.stt kWtQr 

sayesinde alınmıııtrr ve 1932 de yiyeceğinl, 

yUzde 215 nl hariçten alan Almanya, 1936 

ancak yüzde 17 alnı hariçten tedarik etmeğe 
b&§lamıştır.,. 

Bundan sonra H!Uer bir nutuk söyliyerek 
demi.şu~ ki: 

"- Liberalizm bugUn mUmkUn değildir! 

Bugün herkes umuma yarayacak ,eyleri yap 
mıya mecburdur. Modern devlette bundan 
ba§ka bir program tatbikinin imklnı Yok
tur.,, 

Hltler bundan sonra, Marksizmin aleyhin. 
de bulunarak demiıtır ki: 

" - Marksist programmm blze verdiği 
neticeleri unutmadık: Yedi milyon işsiz ve 
lfiA.s hallnde blr ekonomi ve bir ziraat.,, 

Hltıer, anlamamazlıkta devam eden dUny& 
aleyhinde de bulunmuştur: 

"- Etimizde bulunan arazi bizim fçln çok 
dardır.,, demiştir. Bizim mUstemlekelere 
ihtiyacımız vardır. Hlklm olduğunu sanan 
birisi bize derse kl "MUstemlekeye ne lhtlya. 

cmız var para ile her ıeyi satm alablllrslnh;., 
ona §U cevabı vereblllrlz: "Eğer paramız 

olsaydı, tabii sahn alacaktık \'e eğer Alman_ 
yayı on be§ sene mUddeUe yağma etmese. 
!erdi bugtln paramız olurdu.,, 

Hitler, sözlerine f6yle devam etmiştir: 
" - Alman mıııetı kendi güzel bahçeslnl 

her tUrlU Yahudi - Bolşevik tecavüzüne k&r 
ııı mUdafnaya azmetmiş bulunacaktır. ,., 

.Alman hudutıatına hUcuma kalkılırsa, bu 
hUcum enerjik bir :surette durdunılacaktır. 

Dahlll vazi}•ete dOnen Hltler, ıözlerlnl ıöy 
le bitirmiştir. 

"- Eğer herkeıı vazifesini yaparsa, l!nQ. 
mUzdekl scnrı ve bunu takip edecek seneler 
zarfında dayanablleceğlz. ,, 

lira da ona eklenecek ve yapılacak. 

* * * 
Bu aatlrlara illve edilecek ne vardır? 

TUrk tarihine dUnyanm bu derece mllabet 
bir allka duyduğu fU g11nlerde Jl.aar1f ve.. 
k&.ıeUnln bu unutkanlıktan biran evvel kur. 
tuımumı tcmennl ederim. . 

Ensari BULENT 

tirerek hediyelerini alabilirler. Kıy. 

metli hediye kazananların hediyeleri. 
ni almıya geldikler i gün birer de re. 
simlerini getirmelerini rica ederiz. 

lstanbuldan dışarda olup da müsa. 
bakamıza iştirak ederek kazanmış bu. 
lunanlar hediyelerini matbaanıızdan 

aldırtmalıdırlar. 

Hediyelerin alınma müddeti on gün. 
dür. 
50 lira kıymetinde 
bisiklet kazanan 

756 
• * • 

40 lira kıymetinde 
Sahibinin sesi gra
mofonu kazanan 

1020 
• • • 

27 lira kıymetinde küçük Kolombiya 
gramofonu kaza!Yn 

9sa 
• * * 

22 lira kıymetinde Cümbüt kazanan 
( Musiki aleti) 

185 
* • • 

12 lira kıymetinde Hiılon cep saati 
kazanan 

172 
* • • 

Ekaelaiyor ve Moc!eHa mağQ&lanndan 
10 ar liralık iıtenilen eıyayı •bn alma 
hakkını veren kart kazananlar : 

1, 45, 545, 896. 

* * • 
8 lira kıymetinde ConJdin dolma 

kalani bzana n lar 

186, 424, 506, 635, 680, 901, 997, 
999, 1021, 1050 

• • * 
Elu ela.iyor maiazaaındaıi 7 ter li· 

ralık cıya almak hakkım veren birer 
kart kazananlar. 

65, 276, 314, 371, 463. 

* * * 
5 lira kıymetinde Conklin dolma 

kart kazananlar: 
478, 522, 677, 782, 926. 

• • • 
Zahariyadia Te Şaric Pazarlanndıaın 

4 er liralık efya abmk haldmu v eren 
birer kart kazananlar: 

8, 202, 360, 285, 
3i5, 383, 469, 508, 
611, 709, 711, 723, 
754, 774, 776, 914, 

* * • 
Beyaz pantalon kamnanlar: 
46, 345, 510, 838. 

• • * 
Havlu kazananlar: 
76, 270, 353. 

368, 
608, 

735, 
1010. 

Annudi tatlı kiMti kazanan: 
189. 

( Denmı nr) 

ı··---:---· ...... ·····----· uw-ww 

ı Atatürk 
An karada 

BUyük Önder Atatürk, dün Ertutruı 
yaUyle ıehrimlldeı:i lı&reketlndeıı llODl'& 

Yalovayı ,erellendlrmltler, fakat hava 
bozuk oldutund&n yalla ilkelede bir mtld 
det kaldıktan 80lll'& Dertnce79 hareket 
emrtnl vermtflerd1r. 

Derinceden JiU8U.ll trene rakip olan 
CUmhurreı.ımtz Ankara)'& 

J'U?'IDUfludlr. 

banket bu. 

Büyük ,etin Ank&rada blrltaç gün kal.. 
diktan 80ll1'& Garbi Anadolu mane'n'&la. 
rmda bulunmak GF.ere Ege havzamı& p. 
ret verecekleri anJ"fılmaktadir. 

(•) BQ&1baldl tarlb Conoepa1111'amma gö. -------------
n~ ..._ ...... clolİa'elıli'. . 
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3latµıta daa - -Dinlemek 
D İNLEMEK, dikkatle, anlıyarali 

dinlemek en wr işlerden biri. 
dir. Gerçekten dinliyen insana binde 
bir rasgelinir. Ekseriya karşımızdaki. 
nin sözlerinde kendi kendimizi dinle. 
riz. Duymayıp uydurmak yalnrz iyi 
işitmiyenlerin başından geçmez, insan. 
lann çoğunda görülür. 

Hepimizin bildiğimiz, kavradığımız 
birtakım geyler vardır: karşımızdaki. 
nin muhakkak onlardan bahsedeceği. 
ni sanırız. Zor nik6hı'nda Ustadı..Sani, 
kend:sinden akıl danışmağa gelen 
lvez Ağaya, ağzını açmağa vakit bı. 
rakmadan: "Anladım, şunu söyliye. 
ceksln ... Falan şeyi soracaksın,, der; 
öteden beri zihnini meşgul eden mesc. 
lelerden hiç biri olmadığını anlayınca 

da: "Bana ne?,, deyip dinlemez. Ço. 
ğumuz ona benzeriz: karşımızdakinin 
söyliyecekleri bizi alakadar eden, za... 
ten bizim içimizde yaşıyan meseleler 
değilse başımızı çeviriveririz; ve ya. 
but ki işitmeden dinleriz. 

Bizi alakadar eden meselelerde de, 
karşımızdakinin aediklerini kendi bil
diğimi?.e göre tefsir ederiz. Bir sözün • 
ağızdan ağıza geçerken ne kadar de. 
ğiştiğine herkes dikkat etmiştir. Na. 
sıl değişmesin? onu her dinlemiş olan 

kendi bilgisinin, kendi anlayışının 
adesesinden geçirmiştir. 

Herkesin bizim gibi düşündüğünü, 
bizim de bildiğimiz meselelerde atı. 
cak bizim aklımızdan geçen şeyleri 
söyliycceğini sandığım iddia etmiyo. 

rum: bizim fikirlerimize birtakım iti
razlar edilebileceğini biliriz. Fakat bi. 

zim o itirazlann mahiyeti hakkında 
da. bir fikrimiz vardır; kar§ımızdakL 
nin.muhakkak o yolda itiraz edeceğin. 
den eminizdir ve sözlerini ona göre 
dinleriz. 

İki kişinin bir kitabda, bazan biri. 
birini nakzedecelc kadar ayn iki ma.. 
na bulması da bunun içindir: ikisi de 
o kitabı değil, o kitabda kendilerini o. 
Jcum113lardır. Fakat her eser, ıh.er söz 
buna. elveri§li -değildir; bazılarınoıo. 

ıçinde kendimizi bulmağn hiç bir im
kan yoktur. İnsanların çoğunun bil
hassa musiki dinlemeği sevmeleri bel
ki bunun içindir; çünkü musiki, hele 
"güftesiz besteler", dinliyenin istedi. 
ği manayı ihtiva edebilir. lnsanlarm 
çoğunun - hatta her normal iruıanm 
diyebiliriz - en çok düşündüğü şey yer 
yüzünde nesli temadi ettirecek faali. 

yet olduğu için herhangi bir bestede 
aşıkane bir hava bulabiliriz. Symbo. 

list şairlerin, ~iiri musikile.stir;;;'k, 
yani şiire musikinin vasıflarını ver. 

· mek istemelerini - öyle zannediyorum 
ki _bilhassa bu manada anlamalıdır: 
bir beste gibi bir manzumede de oku.. 
yanın, dinliyenin muayyen bir mana.. 
yı değil, kendi ruh haletine uygun ma.. 
nayı bulabilmesi... O halde symbolist 

şiirin, musiki gibi herkes tarafından 
sevilmesi, an~'tılması lazım 'gelirdi. 
Halbuki hiç de böyle olmadı. Çünkü o 

tarzı lead eden ~airler esaslı bir nok. 
tayı unuttular: insan oğlu kelimeler. 

de muayyen bir mana aramağa alış. 
mıştır; onu bulduktan sonra küllü, 
kendi bildiğine göre tefsir eder. Şiire 

musikinin vasıflarını verebilmek için 
keliı.mın asgari vüzuhuna da riayet 
etmek Ji.zımdı. O zaman şiir, musiki 
gibi dinlenebilirdi. 
~ Gariptir ki symbolistlerin istediği. 
ni, onlara hiç benzemiyen ıairler ta. 
hakkuk ettirmiştir: birtakım kolay, 
yani manaları derhal kavranılmakla 
beraber zihnimizde yer etmeğe değ. 

miyecek kadar alelade olan manzu. 
meleri yazan şairler. Onların şiirleri 
dinleniyor: çünkü herkesin zaten bfi
diği ~ylerden, herkesin istediğine gö. 
re anlamasına elverişli bir surette 
bahsediyorlar. 

Nurullah ATAÇ 
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J3miuı gö.riişüm: 
~-- - --BDır ~~tapOok U&f 

Yarabbi 1 Şu halkın ne güzel bulu;
lan var. derin mar.ası olan lakırdılar:ı 
(bir kitaplık laf) derler. Ata sözleri di
y~ ~~nıl~n vecizeler, l.akikaten büyük 
buyuk kıtaplar doldurur. Fakat bazda
n, başlı başlarına bir ı:·taba cevher ve-

recek mahiyettedir. 

Hatta en basit gibi görünenleri bile 
(Fındık babadan, zeytit, dededen) kal
malryrnış ki insan istifade etsin. Asır
larca süren bir nebatat ilmi tecrübesi 
nin 2':.ibdesinin zübdesi dört kelimeye ıı
kıştınlmış. 

• • • 
. Ulus gazetesinin erkinınden olan ve 

~ır çok kitablar üzerinrlc ismini okudu
gumuz tanınmış muharrir Nasuhi Bay
dar (~abık .Nasuhi Eesad) şimdiye ka
kar kımsenın duymadığı bir harikulid 

1· e 
m~se ı son Anadolu seyahatinden getir-
mış: 

(Keçi sarhoş olunca dağda kurd ara 
mıya çıkar!) 

Ne tablo, Allahım ı 

Cirmine bakmadan ötekine berikine 
çat~n, ka~a~a;ıiık edip de başına bela 
getıren tıplerın ahvalini b d 
. . l . un an daha 
ıyı an atan hır söz olur m ~ u. 

Keçiyi d:jşünün ... ~tkiyor kafay 
Hcyt babam v ı ... 

··· ar mı ona b Kurd aramı d w yan akan. 
. ya aga çıkıyor ... 

Nasuhı Bayd . • 
dan Ank ann Şımalı Anadolu-
. . d ~raya getirdiği bu meseli mecli 

sımız ekı be• alt .. 
d :r ı munevverin hir b · · 
uymadığına ve he . . . :r ırı 

vakı· l . pımızın ayni sahayı 
ıy e gczmış buluncuğ .. 

şuna h"'k ~ . umuza gore 
la . ~ m~.tım: Demek ki yeni arkı

r gıbı yenı meseller de çıkıyor i d 
onlardan biri. · u a 

• • • 
Bu s .... d 

ozu uyunca, dostum Sadr· E 
temle bi ib. · . ı r 

n ırımızin yü21:.ine baktık A 
mızda 1 k" · ra ,_ mes e ı bir anlasına oldu O da 
uen de her .. - · • 

gun fıkra yazdığımız için: 
- Ne eleman! _ d:dik. 
- Bir kitablrk lif. 

- Bir fıkraya ala bir netice olur. 
(Sarhoş olup da dağa kurd aramı

va çıkan keçi... ) 
H . 
. emen aklımıza general Franko 

r:eldı: Oda Bertin - Roma mihverine 
,ll'tytir.. Hele bakm ... Barut ve kan da 
nsanı koliain • 
. ve ıarap gibı sarhoş eder-

mıı ... Demek ki kafayı tütsül d. 
T~t "l e ı. 

baba ~ ~u .ediği de, bedmeat olduğu da 
vını vıkdığından belli degwil mı·~ 

He 'd' • 
du he/h~~ ı sarhoı keçi.. Aradhğın kur-
la o . de bulacaksın ... Barut ve kan 

ynıyan büt"' 
ketiler .b. un sulh düşmanı sarhoş 

- gı ı ... 

- (Va-NQ) 

Eminönü 
meydanı 

lstıın Ak işi eri ne 
y!!~e~~~~ h.~~lanıyor 

tnet İnön"' t be.e gore Batbakan İs -
ne .. u ıtanbulun irnanna her 

uç mil . ıe-
ayrriara1ı: Yon lıra devlet bütçesinden 

Bu " Yardımı evvelce vaadctmi•ti 
,,ardım " · 

görülrnektdj' ın yapılacağı muhakkak 
ır. 

Belediye N 
na~ip gördUğU afra . V ckiletinin de mü
danrnın arıt §ekılde, Eıni.nönü mey -
d " ınası ve y . .. 

ana çıkanı enıcam ın ~y • 
kımış ve Ve~111 için bir proje hazır • 

a. ete g"' d 
je vekaletten r on e:-mi§ttr. Pro -
bikine giriıil-gekı~ gelrnez derhal tat-

~ .. e tır. 

YenicamHn nıe 
k.. "d Ydana çıkına.a .. opru en son:-a ı ıçın 

dü'kkanından baıit gelen !l!ahallebici 
nın bulunduğu acı:rak Valde hanı _ 
lası, Balıkpazarında ı~ Yarısından faz -
sına gelen dükkanla u •danın J:arşı
niıcatrı~n Mısrrra,..1~r ve ark.adan Ye-

:r -:r•ına . 
•kapısına kadar dükklnıa 1&abct elden 
raftan Y cnicami k- . r, diğer ta. 

. ~-.ıer1ae ,__dar 
nıp pıyango bayiilc ba - uza-
lar klnıilen istimlak cdil~lıyan dükkin
tır • ıp laüdınlac:ak-

Mevıaı 
lş Bankası hesabı cart 

Yenaını karde§i Gala §efi Ulvi 
larmdan ve nıüh d' taa&ı-ay mezun -
' . d en ıs lllektebi tal be enn en Suav· y: ,, e -
edilmek Ü7.ere 1 enaı nı rubW"a. ithaf 
5 T~~ncvveı r.Kahıta~ cntllii5erifinde 
nıtvltidu feı'.;• 37 atlı C'ilnil ı:aat 13 de 
"ııaYiyl Be\· • .., !:~t ed'!ece,inden 
. rr..: cden!c:e~::;e akrabaiariyle 
r-ı c!unur. bulunmalan rf_ 

add · d Haberci ile kon u§anlar uc etrafı toza boğarak Yent,ehlr istikıamctindcrı Pangaltıycı çıkan bir Dol ıpdcrc c esın e • 
kamyon .•• 

lstanbul konuşuyor ! 

Dolapdere yolunda 
Harbiyeden aşağı doğru saptığınız zaman, evvela tertemiz 

ve sakin sokaklardan geçersiniz ve sonra ... 
Yazan: Haberci 

tıtanbul konUfuyor röportajlan ba§la 
dıba§Iıyalı, herg1ln ~ yerden beni çaA1 
nrıar .. Tabll hepaine birden gitmek lmkAn 
ıız.olduğu lçln, bUtUn bu mUracaaUan mun 
tazam olarak 11ra•anm ve ııemtıerin ço#UDU 
l§te bu 11raıarın çerçevesi içinden çıkmama. 
mağa gayret ederek dolaşınm. 

Geçen gU!I, gelen ~lkAyet mektuplann& 
baktığım zaman. ııranm Pangaltıda olduğu 
nu anladım. Bu aemtten 5.6 mUracaat birden 
olmuştu. Bu mUracaatıar arumda iki tan~ 
enteresan mektup bulunuuyordu. Bu mek 
tuplardan Bilezikçi aokağı:na ait olanı o so 
kafm yazuıında dercetmeye bırakarak, bu 
rada diğer mektuptan bahsedeyim: 

Pangaltı Dolapdere caddealnde sinema 
arkasında 2fS numaradan Niyazi lmzaslyle 
aldığnnuı bu mektup fÖyle yazılmı§tı: 

Sayın Ba)": 

ı_ 

Gszeteıılzde kıymetli Yazılannızr okuyo. 
rum.Memlekf!tin her türlü lhttyaçlarma me 
dan teııe111 olmaklığınız berkeı gibi beni de 
at>vlndlrdl. Ştkl.yeUm':ie ne kadar hnklı oldu. 
ğumu ıotten gönderilecek muharrfrinlzln 
k&r§ıla,acağt ve göreceği manznm ile ısı::at .. 
elml§ oıacağım. 

Dolapdercdek"i Yunusbey sokağı tamir ve 1şık istiyor ..• 

E\.·lm f'ang:ıltr Hamam ve sfnemuı arka.. 
ıındak1 Dolapdere caddesi nedlr,Oturduğum 
muhitin önünden geçen ve evvelce hamam 
aularile civar evlerin 11.ğımlarmın çirkef 
aularını Kaıımpa,aya kadar uzatan dere o. 
rada denize dökUIUr. 

Buranın havaamr telvlll etUtl 
için nihayet nazarı dlkkaU celbederek bele. 
diyenin himmeti ile beton arme uı1 bir lA.. 
ğım teıkll!Ule kapatı!ıp ıalah edilmlf iae de 
senelerdenberl Ni§ant&§ Şlfll etrafı arsalarda 
yapılan apartnnanlann fazla toprak vesaire 
molozlan, sanki b&§ka yer yokmut gibi, dö. 
kUntll yeri olmaktan kurtulamaml§tır. Bu 
mevki her iki taraf dağdır. Yerinde yapılıı. 
cak teıvlyeltürablye lle cadde ballne ge!ı?
bllir. Maksadım derenin tıqmd&D nlhayetıne 

yUk arabalarından kadar kamyon ve ar.em 
§imdiye kadar dökUlen topraklar iri kaldırım 

t -amen kapatmlJ A.deta çimento 
tqlannı a... tJ 
inceliğinde toprak bir k&rlf yükselmil r. 

Bu kadar lbmalklrlığa tahammW edeme. 
dlm. Geçenlerde karakola gitUm kamyon 'il\ 

araba müteahhitleri kendi menfaatlerini gll. 
aederek yaptıklan hareketlerden fikA.yet ı>t. 
Um. Karakoldan aldığım cevap: "BiZ arab• 
cılarm arabaların& çinko döıetmeJerlni ten. 

arab&Cılan tecziye edl. 
blh ettik. ÇinkOIUZ ~ döktüğil 
""Oruz oldu Tecziye edilen araba ., " . ıırnıazsa l<a 
topraklan toplamaz veya toplat 
--nkolun arabacıyı tecziye etmekle mahalle 
nin ne menfaati olabilir. Evlertmızde otura. 
~"\&Z pencere açamayız. ne kadar teınizllgt 

saat aonra evtmln içi ince 
IUna edllae yarım caddesi 
toz tabakaalle doluyor. Dolapdere 
mahallesi namma ııklyet ederim· 

Bu acı §lkA.yeU yerinde görUP tahkik et 
k AamrDI fle beraber mek için fotofratçı ar a....,, 

' binerek Pangaltı 
Sirkeciden bir tramvaya T&P1mden hare.. 
yolunu tuttuk Tramvay 

hemen hemen boııtu. Bu 
ket ettiği zaman gara içmekte olan 
aırada. arka aaııanlıkta er su memleketim! 
eski bir doatumu gördüm. 

lni ilik bOC&ll ve Sipahi o. 
zin kıymetli b c Behçet Atagenç 
catmm esld muallimi B&Y 

H biye dvannda, bana mek 
U. KendlalniD ar yakm oturduğunu 
tupta bahııedllen ye~ gittim. Kıyınenı 
bildiğim için hemen ki tatlı dlllle ve b'l 

ni ·-•-•w her zaman ' 
bl c........- 80nna.sı tamamlan 

keUle hatırıllll 
yük neza yukarıda okudufıı 
c1Jktan aonra kendlalne_. __ _ 

... 
Pangaltıdan Do"lapdereye lnen oadde 

10J metre kadar ta§ döşenmi§ti. Son. 
ra toz ve çamur menbaı toprak yol 

ba§lıyordu 

nuz mektuptan bahsettim. Bu hUl\lata bir 
blldiği vanıa, bana ıllyleme.llnl rica etum. 

Bay Behçet, hafitçe güldü ve: 
- Ben, dedi. Hemen hemen tramvay cad 

desi üzerinde oturuyorum. Bah8edilen yer 
epey aşafılardadır. Onun için, bu buıuata 
alze tatsU&.t verecek kadar maltunatım yok, 
yalnız hazır fırsat dÜfl?lüıken fUllU söyllye. 
yim ki, lhUyat Subay okulunun tam k&r§W
na düıen meyve ıokağmm bozuk kaldırımla.. 
rmdan aşağı lnerde, sonra sağa gelen ilk 

aokağa aaparaaııız, burası berbat bir yerdir. 
Zemin tmamen topraktır. Şöyle bir .Arnavut 
kaldmmı bile yoktur ki, burayı kıfDl ça.. 

murdan yazın tozdan kurtarımı. •• Gene bU 
civardaki dar bir lseçl yolu da tam manulle 
umumi bir abdeıthane haline cırmııur. Bu
nu da önlemek IA.zmıdır ... 

Bay Behçet daha fazla söyliyemedl. ÇUn. 
kll tramvay Harbiyeye gelmiş, muhterem 

Ankara MOzlk Öğ
retmen Okulu 
DlrektUrlOğDnden: 

T ·yatro ve Opera Okuluna imtihanla paruız ve 
Ankara ı 

ı be alınacaktır. • 
yatılı ta e rtl n Uluı Tan Cümhuriyet ve Ak§arn gazetelerı· 

K bul ı• a • • · · d" 8 ba ,.e cuma nüshalrrında mtııar etmekte ır. 
nin pıızar:1 ça~amf stanbulda Şehir T:) atrosu Rejisörlüğüne ''e 

lıtekh ... e:1un·k ··ğretmen Okulu Direktörlüğüne miiracaatları. 
Ankarada ın zı 0 

"3618" (6612) 

do3tum da bizi alel!cele sel!mlayıp. orada 
kendisini bekllyenlerln yanma gitmişti. 

Foto All ile ben de aıaAı inip Pangaltıya 
doğru be§ on adım yürüdükten sonra solumu 
za gelen, g"nlşı,;e bir yoldan saptık. Burası 
oldukça yokuştu. Yolun başmdald bir levha. 
da (Harbiye sokağı) yazısı okunuyordu. Yo 
ku' bitince ıağa saptık, buraya da (Hidayet 
90kak) denlyormuıı. bir müddet daha yl:rU. 
dükten aonra, önünüze, Pangaltı sinema.ılı 
yanmdan ta Dolapdereye kadar i;ı - ••• baf 
ka cadde çıktı. Burası da Baruthane caddesi 
imiş .. 

Geçtiğimiz bu bir alay yolda, gerek Ali, 
gerek ben, hayretten hayrete dllşUyorduk.. 
ÇUnkü sırasfle Harbiye, Hidayet, kabahatun, 
ve Baruthane sokaklan ılmdiye kadar hiç 
bir yerde 1'8.Stgelmediğimlz bir temlzllk ve 
aUkQn içindeydi. Halbuki bu yolların bozuk 

amawt kaldırımların& oldukça eııkl ytlzlll 
evlerine bakt;p, ilk nazarda insana bakımsız 
bir mahalleye girmekte oldufıı hf§I geliyor. 
du. 

Yalnız bir ucu Dolabderede uzanan Barut. 
hane caddeıılnde, BOkak ortasında gezinen ka 
labalık blr tawk ve horoz gnıpu ile kartı.. 
laşmak bu rahat mahallede inaanm bir -
denblre tuhatma gidiyordu. 

Dolabdoreye giderken, yUrlldüğllmUz yolun 
köteıılnde blrlqmlf bir dQkkA.nda çallf&D 
80bacılarla konUftuın. Onlar da bu mahalle. 
niD rahaUıfmdan, temiZll#lnden bahsetUler. 

Bundan 80DI'& yokuf qafı bir hayli DerlL 
yerek, nihayet Dolapdere caddesine geldik. 

htanbulun en geni§ caddeleri eninde olan 
Dolapdere caddesi, Pangaltıdan Kurtulup 

giden yol üzerinden ba§lıyor ve ta Kasımpa,a 
Y" kadar uzanıyordu. 

Fakat bu uzanıı, muntazam yol halinde, 
ancak 100.110 metre kadar devam edip, son 
ra, iki tarafı yüksek tepeler arasındaki ta. 

mamen ioprak bir dere yolu ha1lne lnkıllp 
ediyor ve öyle devam ediyordu. Ben bilmem, 
fakat arkadqım Alinin anlattığına göre, 

buruı ılmdl tam önUnde bulun~·~.ımuz kı.. 
.undan itibaren vakUle Ka.sımpaşanm Pl§
mantyulndekl FerlköyUnUn ve SinemköyUn 
&'ertzlerine benzer, Ustu açık müthit bir JA.. 
ıun deres11mlı. Son zamanlarda büyük mas 

raflarla, bu ö!Um ve mikrop kaynağı l!fım 
kapatılıru§, geriz sulan muntazam beton 

künkler içine almmı1- Bugünkü vaziyette, 
ne J&fmı dereal, ne de bu kurunu vüıta dev. 
rindeD phrln bir kısmmr tamamen kurtaran 
k11nkler görünüyor. Çtınkll, lkl yamacm a. 

namda uzanan çukur - ki lllUkbalde mun. 
tasam bir yol haline konulacakmıı - kU. 
me küme moloz ve toprak yrfınlan ile kap. 
1anmJf. Ve ayni vulyet gözUD alabildiği mr. 
uteıere kadar uzanıp &'fdlyor. 

Arkad.afuna: 

- Tamam. diyorum. Mektupta bahs•dilen 
yen gelmlf bulunuyoruz. Şimdi, etrattakt, 
evlere ufrayalım da, halkla gö~im .. 

Fakat lAtlanmm IOD kııım boğazmıda 

dUfUmlenip kaldı. 

Biran lçlnde arkamızda mUthiı bir hkır. 
tı duyduk ve bqıımzı çevirip bakmağa fır. 
sat kalmadan, koyu bir toz dumanı her tara. 
tımızı kapladı. 

Birkaç dakika ne arkad&§ım brnl r • 
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..... nuuomı~--------------------... --~ 
KURUN' da 

Su ı,ıerl ve nUfus 
meselesi 

AIDD Uı bu&'lliıkü betmakaltllinde Küçük 
Mendel'tl9 bataklıklarmm kunıtuımaaııe orta 
~a iki yüz bin döntbn arazi çıkacalmr, bun. 
dıuı bir 11e11e IOlll'a 'lltlf&de edlleot'tlnl 9tiyll. 
y~rek eliyor ki: 

Küçük Kendrea havzaamm kıymeti takdir 
edllmlyecek kadar büyüktür.: Bir kere bu 
havallnin 1kllml her türlü mablUIU yeUıtır. 
meğe mlJ.laitUr. Bu topraklarda otuz, kırk 
tUrlll mablUl almabillr- Sonra toprakların 

vazlyeUerl traktör kullanmağa kablllyetn 
olduğundan geni§ mikyasta makine ZlraaU 
yapılabilir. Burada alellde zerfyat ile bu#. 
day bire yirınJden otuza kadar mahsul verir. 
Traktör kullanılınıa bu nlsbet daha ziyade 
yükselir. 

Fakat bUtUn bu iltltade lmk!nlarmı ta. 
hakkuk ettirebilmek için eaaslı bir p.rt var. 
dır; bu da kurutulan topraklar Uzerfnde iflL 
yecek lnl&n kolu bulunmaaıdır ki flmdlkl 
halde bu kollar yoktur. 

Bu itibarla muUaka bu havallye muhacir 
yerleıUrmek icap ediyor. Daha dofı'usu mem 
lekette ba§lanDUf olan aulama ve kunıtmA 

lf)erl ile beraber bir ntıtua elyaaetlnln muva. 
zl olarak yürümesi llzımgellyor. 

Küçük Kendreate kunıtulan arazi lalıası. 
nm iki yUz bin dönUm miktarında olduğunu 
biraz evvel kaydetml§Uk; buralarda bet ntı.. 
!ualu bir aile için elli, nihayet yeımı, dönüm 
toprak k!fi geleceğine göre kurutulan ve ıa.. 
lah edilen iki yUz bin dönüm arazi Uzerinds 
otuz bin nutua YBfly&bDlr .• Mendreı havza.. 
ımı lskA.n için bu nutuı nereden gctlrllccck
Ur? 

tik hatıra gelen tabll olarak Balkan muh:t. 
clrlerldlr; bundan b&§ka memleketimizin 
bazı yerleri vardır kl nutuauna nlsbeUe ara. 
zlsl çok dardır; işte bu gibi yerlerden geUp 
Mendres mmtakasında yerle§mek lsUycnlcr 
olursa bunlara da bUk~metçe kolaylıkl:.\r 

gösterlleblllr. 

CUMHURIYET'de: 

Harbi yar yUzUnden 
kaldırmak için 

Yunus Nadi, Japonyanm Maııçurlyt 1taL 
yanın ffabetlatanı lst.UA etmeleri karfıamda 
Milletler ~yetının alcbll kararlann hiç 
müeııalr olmadıpı söyllyerek sulhü ııeven 

IDlanlarm en yUklek lnl&nl ftldrlerle arala.. 
rmc1a blok yapmalarmm bir zaruret olduğu. 
na yamıakta, yenl ilmtetıer cemiyet\ lı;ln 
fU N&ll&n lroyniaktacllr: 

ı: MllleUeraruı JhWAtlarmm hepat bu 
makaaUa tesil olunan beynelmllel yınc.k 
blr divanda halledilecektir. Slllbla dava hal. 

line kalkı§Dl&k yuaktlr. 
2: KomUnizm, boltevlzm, f&§lzm ''e nas.. 

yonal soeyallzm gibi içtlmat ve siya.si akide. 
Jerl devlet kuvveWe yaymağa çall§&rak tıı
l&Dlıfın huzur ve ~una rabneler getir. 

mek yasaktır. Her milletin rejtml ancak ken 
dl huduUan dahilinde caridir. 

3: Maddi ve manevt taarruzlarla mUleUe. 
rin ve mllleUeraram hayatmm IUllı içinde 
y(lrUmek llzımgelen cereyanını bozınağa 

teıebbU.. edenlere karır BUlhll aeven ve bu 

maka&Ua Cemiyete glrmif bulunan mllleUer 
blltUn kuneUerlle karp koyacaklar ve o 

mütearrızlan matıOp ve metıaç kılacaklar. 
dır. 

Bu yeni cemiyet dediğimiz kadar mUeulr 
ve kuvveUi olmak için tlçllncll maddenin blL 
tnn bir aaınJmlyeUe anlqılmaar ve tatbik o. 
lunmur prttır. Bu 1ııe hiçbir millet için ula 

büyük bir kWfet değildir. Çtlnk1l milletlerin 
onda dokuzu IUllıçudur. Bu çokluğun tttlha. 
dm& zamlmeten haklan yerine getirecek 

yllk8ek bir mllleUerarur mahkemesi de ku. 
rulmU§ olduktan 80nra IUllıll bozmata te. 
ıebbüs edecek ctlretklrm biz alnmr k&r§ıla. 
nz. Bu ııureUe ittihat etmtı mllleUer bütUn 
tarih için belki bir tek defacık bir harp ya. 
parlar. Bu da herhangi bir oyun bozanlığa 

k&r§r teıekkWUn clddlyeUnl göııtermek için 
olur. Ondan aonra mllletlerara.sı lhWA.tlan. 
Dlll halli için beynelmilel bUyllk mahkemeye 
müracaat etmek artık zarur1 bir Adet ola. 

cak ve böylelikle be,erlyet vah§et devrine 
kat'! bir nihayet vennif bulunacaktır. 

Harbin eebebl kalmayınca lnl&nlann bo. 
yunlarma aaılllllf ağıl' bir zincir &'fbl ezen 

ve kıran alll.h bell.aının da makul blr hadde 
lneceğlnl ve hatt& giderek hudutların bile 

yavaş yavq alllnerek ortadan kalkaoatmr 
düıUnmek mümkündUr. 

Vlndsor dUktl 
Almanya ve 

Amerlkaya 1ıldecek 
PaıU, 4 (A,A,) - Dllk dö Vlndııorua 

kA.tlbl, matbuata. dWdln dü§eale birlikte, ya. 
kında Alm&nyaya ve Amerika blrleflk deY. 
Jetlerine aeyabat edeceklerlnl bildlrmlftlr-

ben onu göremez olduk. Nihayet duman ya_ 
vq yava, açıldı. O zaman baktık ki, geçen, 
yükünü aoatııara doğru bopltmağa giden 
bir moloz arabamdır. 

Mektupta flkl.yet edilen mülhit tozun 111, 
fsbatıydr bu herhalde •• 

(DeYıllm yarın) 
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" - Akşama icra komitesi toplanacak, 
Agop bak kıod~ orada karar veririz!,, . a-

Bir dağın tepesinde Hannyetle yan - d:?şım telefonla konu§uyord~. Benı g 
yana saatlerce bu eşsiz ır.:ır..zarcı~·ı sey. rü:ı.ce telefondakt muhaveresıne devam 
ı·ettıkten sonra, gece yarısın.2. doğru e- etmekle beraber, eliyle beni yanına ça 
ve döndük. Pazar yeri halini alnu§ o- ğırdı . 
lan Taksim meydanı alkol ve ter koku. Ben masasına yaklaştığım zaman, 
yordu. o da mükiilemesini bitirmişti. 

Sabahleyin bizi uykumuzdan Hraç - Nerede iseı şimdi öteki arkadaşlar 
uyandırdı. Meğer Agop Serki!yamn da gelecek, halbuki ben seninle mühim 
fngillzlere sattığı raporu biz .. tesl'm et bir mesele görüşeceğ ·m, ıdedi. 

meği unuttuğu için bizi Fransız zabi - Meselenin mahiyetini sordum. Şu iza 
tinden daha evvel görmek istemiş imiş. hatı verdi: 
Buna mukab'l, biz de kendisini zorla - Yarım saat evvel Cenevreden ço.k 
kahvaltıya alıkoyduk. Biraz sonra mühim bir mektup aldrm. işte mektup 
Fransız zabiti de geldi. burada duruyor .• 

Hanriyet, Hraçm getirdiği raporu a- - Neden bahsediyor?. 
larak zabitle konuşmıya gitti ve yirmi - Talat Pa§<idan .. 
ıdakika sonra sevincinden vynayarak ya - Ne münasebet?. 
nmuza döndü. 

Hanriyet, sevincinin sebebini şöyle 

izah ediyordu: 

- Agobun raporunu kendisine ver -
diğim zaman, zabit az kalsın boynuma 
nrılacaktı .• Ne kadar memnun olduğu
nu tara edemem. Durmadan bana tc. 
1ckkür ediyor ve hayatını kurtardığımı 
ıSyIUyordu. 

- Neden, yeni bir şeler mi cereyan 
etmiş yoksa?. 

- Hayır, yeni hiç b'.r şey yok. Yal
nız zabit Agoptan fevkalade korkuyor. 
muş .. Tasavvur edin .. Zabit, Agobun 
mühim bir raporunu kaybetmiştiı Agop 
bu rapor hakkında mütemınim malO.mat 
getirerek 1000 lira istiyordu. Zabit 
1000 lirayı net'eden bulacaktı? Bulup 
veıidiği takdirde Agobun raporunu da 
!mi.rlerine vermek mecburiyetinde 
kalacaktı. Bin lirayı vermezse bu sefer 
de Agop gidip büyüklerine kendis:ni şi. 
kayet edebil:Tdi. Zavallı adam bir ta -
raftan bana verdiği sözü tutmak için 
f edakarhklarda bulunurken, diğer ta • 
raftan, işini ve bellci de hayatını kay
betmek tehlikesi karşrsırıda bulunuyor· 
du. Bu derC"Ce müşkül vaziyette bulu. 
nan bir adam verdiğim müjdeden se
vinmez olur mu idi? Zavallı adam göz 
yaşlan dökerek mütemaldiyen eller:mi 
öpüyor ve: 

- Artık bu heriften korkmam, is
tediği kadar hakkında şikayette bu
lunsum.. Casus olduğunu bildiğim için 
raporlanna, sözlerine ehe:nmiyet ver • 
medim, der kendimi kurtarırım, diyor
du. 

Yarumda fazla duramıyor, bir dakika 
evvel daireye dönmek istiyordu. Kendi
sine bir miktar da para vermek istedim, 
bir türlü kabul ettiremedim .. 

Hraç müdahale ederek-
- Bir daha sefere muhakkak para 

veriniz. Para almazsa vere:::eğimiz para 
ile bir hediye alıp veriniz. Unutmayınız 
ki dünyada menfaatten sadık dost yok. 
tur .• ıdiyordu . 

Hepimiz neticeden memnunduk. 
Tehlikeli bir düşmandan kurtulmuştuk. 
Ancak Agobun, fırkada vaziyeti, henüz 
karar1aştınlmanuştr. Bunu Hraça sor
duğum zaman şu cevabı aldım: 

- Bu akşam saat altıda icra komite
si toplanacaktır. Münasip frrsat zu'hur 
eldene, bu meseleyi orada mevzuu bah. 
ıederiZ'. Olmazsa onu seninle aynca dü 
tün.erek icabına bakarız • 

- Bana kalırsa bu gibi meselelerin 
meclislerde görüşülmesi doğru değil -
Wr. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Jale Deronyanrn dav.ısını mec1is-

lerdc mi gördünüz? 
Hraç 'bu sualime cevap vermed'... Sa. 

dece ayağa kalktı, elimi sıktı, ve: 
- Allaha ısmarlaıdık hakikatli arka -

daşmı.. Akşama görüşürüz.. Sen, beş 
buçukta bana gel •. dedi ve Hanriyeti de 
sellmlıyarak yazıhanesine gitti. 

Saat tam beş buçukta Kabristan so
kağındaki 37 numaralı binaya gitt:m. 
Kapıcı kimi aradrğımı sorunce dişçiye 
gideeeğimi söyliyerek Hanriyetin daire
sine sı!<trm. Hanriyet beni görür gör • 
tttez: 

- Nereden blduı, Hraç se:ıi bekli- ' 
yor, ~lmk yanına çrk, diyer~k beni giz
li ~ivene doğru götürdü. 

IiI11çın oda!ma gird;ği!'n zı:ım.an arka-

- Vaziyeti &ana iki satırla hiil!sa 
ecieyim.. KaraJiste meselesinden habc
r~n vardır. Tiflis merkezin:n bu iti na
~ıl bize terkettiğini ıde biliyorsun.. 

- Evet bunları biliyorum .• 
- Bu mesele hakkında Kafkasya ite 

araIIlJzda cereyan eden muhabcratı ~ 
rayı malumat fırkamızın Cenevreddd 
Avrupa merkezine de b:Idinniştim. Ce· 
nevre merkezi de bu işin tarafımııdan 

olmasma muvafakat etmiş ve neticeden 
kendisinin haberdar edilmesini istemi§ -
e. Bugün aldığım mektup bütün plan
larımızı alt üst edecek mahiyettediır. 

-Tehlikeli bir vaziyet mi var? 
- Derhal önüne geçmezaek tehlikeli 

bir vaziyet ihdas olunabilir. Cenevre 
merkezi Londradan aldığı mevsuk ma· 
lUmata atfen İngilizlerle Talat Paşa 

arasında gizli müzakereler cereyan et
tiğini haber almıştır? 

- Müzakerelerin maksadı neymi~? 
- İttihatçıları, bilhassa Talat Paşa· 

yı ve en yakın rakadaşlarmı yeniden 
TüTklyede iş başına getirmek .. 

- Siz buna imkan veriyor musu ~ 
nuz?. 

- Dünyada her §ey mümkUndür. Ce 
nevre merkezi de tela§a düşmüş, İtti -
hatçılarm tekrar iş başına geçmemesi 
için derhal tedbir alınmasını ve ilk i§ o 
!arak karalistenin tatbikini istiyor. 

- Karalistenin tatbiki meselesi ayn 
bir iştir, fakat ben İngilizlerin İttihat
çıları tekrar Türkiyede iş başına getiTe
ceklerine inanamam. 

-Bu hususta mektupta sara.hat var 
d!r. Biraz sonra mecliste tnei:tubu oku
yacağız, görürsün.. 

- Ne olursa olsun, ben şahsan buna 
ihtimal vermiyorum. 

Merkezi ica komitesi azasından iki 
kiş 'nin odaya girmesi üzerine muhave 
remiz kesilmişti. Hraç bunları bana 
arkadaş Amaıduni, arkadaş Savarş ad -
lariyle takdim etmişti, Birincisi Kaf
kasyalı olduğu şivC$'nden belli olan şi!
manca, orta boylu ,sakallı bir adamdı .. 
ikincisine gelince, İstanbula geldiğim
denberi adını en çok işittiğim adamdı. 
Bunun sebebi de arkadaş Savat§'ın fır
karruzrn naşiri efkan olan Cağada
mard gazetesinin başmuharriri olması 
idi. Bu sana't ona mümtaz bir mevki te
min etmişti. 

Kalemi çok kuvvetli olan bu genç BT· 

kadaşrn yazıları fırka muhit!nde ve u
mumiyetle ermeni mabafilinde emir te. 
Iakki edilirdi. Biraz sonra kendis:ıti 

Kafkasyad.an tanıdığım Vahakn adın • 
daki arkadaşla bir daha görmediğim 

için ismini hatırlayama<l~ğtm bir doktor 
daha odaya girmişlerdi. 

( Deuam ı uar) 
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13 senelik 

Kocanızdan 
ayrılmayın ! 

26 yaşındaki delikan

SHiRLEV TEM P LE' in 
Zarif tebessümünü ve ;ıltm renkli buklelerini görmeğe hazırlanınız. 

SARAY sinemasında 
önümüzdeki PERŞEt.1BE akşamından it!baren 

ZENGiN ÇOCUGU 
en son ve en güzel filminde görünecektir. 

lı slzi~esut ede~ez .• ~~~~~~~~~~~~m~••·•·~~~,~~·-~• 
"Şenay,.imzasiyıealdığımııbirmek- Geç kalanlar! .. Müsterih olunuz! •• 

tupta deniliyor ki: e e 
"31 yaşındayım. On üç scnedenberi s u M E R 

evliyim iki çocuğum da var. Beş aydan Sinemasının 
beri 26 yaşında bir deli.Xanlı ile tanıştım. 

Aramızdaki samimiyet ve sevgi gittikçe 

ilerliyerek nihayet şidetli bir aşk şekli

ni a.lmıgtır. Bu delikanlı, dinimiz ayn 

olmasına rağmen beni çok sevdiğini ve 

mutlaka medeni nikih yaparak benimle 

evleneceğini söylüyor. Ben de bunu 

muvafık görüyor ve onunla evlenmeğe 

razı oluyorum. Çünkü ben de onu se
vij"Orum. Fakat benimle evlendikten 

ıonra yalnız olarak hiç bir yere gitme
me müsaade etmiyeceğini söylemesi. ve 

bunu §art koımasx hiç de hoşuma gitmi

yor. Ben çok serbest bir hayata alışla
rum. Kimseye danışma.dan her istedi

ğim yere gitmek isterim. Birkaç kere
ler bu delikanlıdan vazgeçmeği tecrü
be etim, muvaffalc olamadım. Onun bü

tün hırçınhk ve kıskançlığı da benim ev 
li olmamdan ileri geliyor. Beni çılgın

lar gibi seviyor, beni dUşilnmediği bir 
tek dakika yok, tabü benim .de onu .. Si-

ze bir gcy daha söyliyeyim: Şayet ben 
bu gençle taruımıı olmasaydrm gene 

kocamdan ayrılmak niyetindeydim. 
Çünkü kocamla katiyen anlaşamadık 

ve zerre kadar da sevmiyorum. Sırf ço
cuklanmm batın için on Uç sene kahrı

m çektim. Şunu da ilbe edeyim: Ko
camdan aynlınca beni geçindirebilecek 

kadar gelirim var. Bana, samimt bir ar

kada§ gibi, ne yapmam lazım geldiği 

hakkında bir fikir vermenizi rica ede-
rim.,. 

CEVABIMIZ: 

Kocanızdan ayrılıp sevdiğiniz aeli

kanlı ile evlenirseniz mesut olamıyaca

ğınm söyliyebiliriz. Çünkü evvela ara

nızda mühimce bir yaş farkt vardır. 26 

yaıında bir genç, bugün şiddetli bir ih
tirasın tesiri altında sizinle evlenmeği 

göre ahr ve rne~ut olacağınızı belki de 

ciddiyetle ve samimiyetle idia edebi
lir. Fakat heves ve sevginin ilk hızı 

geçtikten sonra vaziyeti bilsbilti..in baş
ka bir gözle göreceği muhakkaktır. 
Bilhassa aranızda din ayrılığı da mev

cut olması diğer amillerle beraber ku
racağıruz birleşmenin pek çabuk ytlc:ı1-

muına yardım edecektir. Sizi kıskanı
yor ve şiddetle seviyor, olabilir; fakat, 

inanın ki size sahip olduktan sonra 

kıskançlrğı kalmryacak ve şimdi sevgi 
sandığı heves de uçup gıdecektir. Sonra 

on Uç sene beraber yaşadığınız kocanız

dan ayrılmanız da dürüst bir hareket 
sayılmaz. Eğer anlaşamamışsaruz bu

nu daha evvel, hiç değilse çocuklarınız 
olmad:ın ve si:r. 31 yaşın: boylamadan 

dü~ünmeniz lazımdı. Şimdi kocanızdan 

ayn1mağ:ı kalkışmakla tem kocanızı, 

hem kenı.Hnizi ve hem de hiç günahları 
olmıyan za\•alh çıocuklannızı bedbaht 

etmiş olacaksımz. Sizirı için yapılacak 
en makul hareket kocanızla anlaşama-

mazlık sebeplerini ortaci:tn kaidırmak 

için her defakarlığı yaparak evinizde 

kalmak ve onu sevmeğe çalışmaktır. 
Sevdiğinizi sandığınız delikanlıdan der 

hal ayrılırsanız bu yolda muvaffak ol
mamanız için sebep kalmaz. En buh

ranlı zamanlarınızda yavrularınızın saa

detlerini dli§ünmeniz size kuvvet ve ce
s,,nt vrr~c:ekti.r. 

Parlak bir muvaffakıyetle göstermekte olduğu 

TiNO R O S Si' nin 1 
Son zaferi ve şayanı hayret temsili 

Kit aralar Çalarken 
Aşk ve musiki filmi BiRKAÇ GON .DAHA gö:ıterilecektir. 

Acele ediniz, gidirlzr görünüz, sız de alkışlayıruz. 
M 

ŞU~c!l'1/<e\Çll<eır, ~em<elfDD'ilDO<eır: 
~~~.:_..;...__.;~;...--------~~--

Dar üş şifa geçidinde 
Dikilen bir kaç direk 

Bir buçuk senedenberl Ulmba 
takılmasını bekliyor! 

Taşkasapta oturcın okuyuculanmız -
dan biri bize gönderdiği bir mektupta, 
bir kaç semt halkının geçmek mecbu
riyetinde bulunduğu bir sokağın ge -
celeri Zı~iri karanlık içinde bulundu -
ğundan şikayet ederek ldiyor ki: 

''Biz Taşl:asapta N evb-:har mahcıl -
lesi Darüş~fa sokağı a:.v:ırm:ia otu -
ruyoruz. Bütün Haseki, Cerrahpaşa, 

Alipaşa, Davutpaşa ve Çukurbostan 
semtlerinde oturanlar buraların yega
ne nakil vasıtası olan tra.-nvaydan in -
dikten sonra zifiri karanlık içinde bu
lunaıı Darüş~l.fa sokağmdan geçerek 
düşe kalka evlerine giderler. 

Bu sokak bütün bu se:ntlerin halkı
m tramvay cadderfo~ ulaştırır. Bu yol 
üzerinde elektrik vardır. 2534 numara 
vıe 19-5-936 tarihli ve 60 imzalı 

bir dilekçe ile İstanbul belediyesine 
müracaat etrtik. 

Bir buçuk senedeı1beıi henüz bir ne· 
tice çıkmadı. Dileğim.iz mühim birşey 
değildir. Esasen dikilmiş olan direkle
re lambaların bir an evvel konulma -

sıdır. Bi; kaç lambanın hazrr direklere 
asılması her halde senelerce sürükle -
nebilecek mah~yette bir :n~sele olma-

sa gerek. Alakadarların bizi bu önü
müzdeki kış mevsiminde olsun artık 

geceleri çamura batmaktan kurtarma
larını rica ediyoruz.,. .. • 

Direkleri h'Je dikilip hazırlanmış o
lan bu sokağa bir buçuk senedenberi 
bir kaç lambanın nasıl ve niçin takıla
mamış olduğuna cidfden hayret etmek 

lazımdır. Bilhassa kısmen yangın ye
ri olan bu sahanın asayi§ ve emniyeti 
noktasından da ne kadıar !Şığa muhtaç 
olduğu meydandadır. Alakadarların 

nazarı dikkcıtlerini çekeriz. 

Bu mesele 
ne olacak? 

Belediyenin artık Beşiktaş 
otobüslerine makul bir tarife 

tatbik ettirmesi ldzımdır 
Bu sütunlarda üç defa yazdık, al

dıran c.: ~:-ıa<lı; bunu da henüz vaziyette 
hiç bir değişiklik olmamasından anlıyo
ruz. Fakat okuyuculannuz şikayette 

devam ettikce biz de bunları neşretmek
ten geri kal~yacağız. Neden bahset
tiğimizi belki anlamrşsıruzdır: Be§ik-

"Beşiktaşta oturuyorum ve Nişan· 

taşta kız orta mektebine gidiyorum. 
Tramvay şirketi otobüslerinden başka 
vasıta olmadığı için mecburen her gün 
bunlara binerek mektebe gidiyorum. 
Fakat bu otobüslerin aldıkları 14 kuruş 
licret pek fazla.dır. Benzin fiyatlan
nın indirilmesi dolayısiyle bütün taksi 

otomobillerinde tenzilat yapıldı. Emin
önünden Emirgana kadar 10 kuruşa 

otobüsle gidilirken Beşiktaştan Taksi
me kadar 14 kuruş ı:ıh:ımasr pek fazla 

değil mi.dir? Sonra tramvay şirketi sa
bahları bu otobüslerine binmek mecbu
riyetinde olan talebeye ayrıca bir kolay-

lık ve tenzilat da göstermiyor. Babam 
emekli bir subaydır. Bütçemiz bu oto
büslere her gün bu kadar para vermeğc 
hiç de müsait değildir. Ayni mektebe 

giden diğer birçok semt arkadaşlarım 
namına sizden bu hali alakadarların na• 
zarı dikkatine koymanızı, hiç değilse 
talebeye tenzilatlı bir tarife tatbik edil
mesinin teminini rica ederim.,, 

• • • 
Maçka ile Bayazıt arasında 12 kuru

şa otobiis i~letiliyor. Beşiktaşla Taksim 
arasındaki ınesafe bu yolun yansı ka-

dar bile olmadığı halde tramvay şirke
ti otobüslerinde 14 kuruş alınması doğ
ru değildir. Buna daha fazla göz yum· 
mak, halkın mütemadi' zararına aldırış 
etmemek olur. Belediyenin tetkikat ya

parak bu otobüslerin ücret tarifelerini 
makul nisbetlerde yeniden tanzim ettir
mesini bekliyoruz. 

-Bütün 
lstanbol halkına: 

işte 
Alkazar sineması bu sene 

seçtiği ve bununla iftihar edeceği 
f,=ımlerden BlRiNCiSi: 

iti-

• 
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"Fena ev adetleri,, 

Kocanızı kendinizden 
soğutmamasını 

öğreniniz! 
Müstakbel zevcelere, evlerinde 

nelerden sakınmaları 
lazımgeldiği öğretiliyor 

n 

1 - .Sabahleyin uyamr u . . 
rak kocas,na 

1
• , yanmaz tele fona. sıarı1ıyor ve i!,al:ıl:.akırca Tconu~-

uy . .ıı.arını ha . 
~ - Zavallı koca t ram cdıyo r. 
niyor: _ Ku...""U ) ıra§ oıma.sına bile 1al:..a! yok; kadın) banyodan sesle. 

m) ~u kavluyu getirir misiıı? 

Çok SeV1d" ği kansından y 
vaş soğuyan \•e 'h avaş ya-

nı. ayet bo(>"' 
mecbur kalan bir A . r-nmrya 
düşünüyor: mer!kalı oturup 

- Karımdan so w u 
dir? g tna.rnm sebe1.:>i ne-

Bu sebep! · k . erı tc er teker te~b· . 
yor. Bır çok k' 1 . " ıt edı-
. . ımse enn de tecriilbeı 

rını tetkikten geçird"kt e. 
nı hayret bir . . en sonra, şaya-

B. neticeye varıyor: 
ır a.daının karısından ıso w 

boşanmasına sebe guyarak 
• liw. p, ka-t-- sadakat sız gı değil "'-•un -

' hastalığı degwil A~-·ı•w• ld ~:1 ••• Kl!l lgl 
egu .. ~ Peki y cd' . a n ır? ·• Kendini iyf. 

i.dare etmemesi 1 .. Fena iti tlara .. 
olmasıdır! Hak~ ya sahıp 

.katen de A~ikan 
boşanma davele.rını tetkik edenle da 
vayı açan kocanı ks . r, • 

n e erıyetle karısı 
nm tavrı hareketi . A • 

ğunu g<s .• nden şikayetçi oldu -
rur. Mesela kansı a -

nr masanın .. .. ya yagr-
Ustune kon-~ ı. . . 

dadır, ya. evd J ••AAA ıtıyel:hn -
e açık sarık -· hut ta koc 3' gezmegı, ya. 

adet ecünrn~şstı• çalışırken iz'aç etmeyi 
ır. 

Bu bahsi kurca! 
na ev adeti . . ıyan AL"Ierikalr, "fe-
h erı,, diye b' atırlıyor B •r çok adetler 
tikt . unları .. 

en sonra b' guzelce tasnif et-
takb ır nıcI-t el zevce] • ep açıyor ve müs 
rnaları lA ere evlerinde nele . 
retnıiye abzım geldiğini birer bi rr. y~~-
1 a§hyo D rer og_ 
ı oln:ıasını t-.:r. ersler!nin daha can 

b'. -~•un ctnı k 
•. r genç erkek il . c maksadı ile 
Je d;i · e hır g J ıyor ve fc enç ~adın ;ınga-
r~ Yardtrnr rlc na ev idctlerini, bunla.
gostcriyor. ' canh bir tablo halinde 

Size, bu 
Cia b. tnekteptc .... n ır ka ogreıtile 

çını nakled r n vesaya-
1) Saıbaııı . e un: 

. eyın k 
cıgaraya sarılan ker enden U~rak 
madan telefonu adın, kocası uyan 
k d . açar ve da • 

a aşı ile dakikaJ can n b'r ar-
vereye dalar k ?.rca •iirtn bir 
k • ocası m.u • 

o<:asr uyanır uya Ilı uyandırını:ı ve 
filketeler sokul- nnıaz onu ııarla .. . ... uş, bi . . :ır rma 
gorilrse, her halde k Çını:;ız bir ha'ld.e 
hakkm<laki fikri bi arrsının güzelliği 

raz sar" ı 
2) Hele kocası . ..t.<ıcaktrr. 

kah 
g,Yind·k 

• avlatı masasında b t ten sonra 
ta w ckı 'tn k nrp ~agırm:ık için " e .ten usa· 

Yatak d 
rerse ve onu kremı 0 asına gi. 

erte tna.ki 
parken berbat bir h;ı.lde .. Yaj ya -

husustaki fik,.,: ko"k·· gorürse, bu 
• 1• unde tır. n bozulacak _ 

3) Ara sıra karr k 
1 ' oca ar 
aşamamazlıklar olur ur a.sıncfa an -
yükselnıeleri vuY.u b~I a.k tefek ses 
b , ur. Fak 

u .tavgalar esnasında hı'r b' at k~dm 
• .. % ır 

peJmurde bir ha~J .. ol zaman 
etm 0 1id' - ma:na- . r. Çünku·· l:'lh ga dıkkat , assa b'" 
larda erkek k oylc an • 

arısını kritik 
den kadının b edeceğin -

u fena har 
ne yapı!Ir, kalır N 1 nıuhayyrlcai-

.. • e zanı.an , 
şunse1 onu bu k .-arısını dü 

armakar k 
hatırlar ve bu ~ 1tı kıyafetle 
olur. ' 1<>gun1".k 'çin bir vesile 

4) Vennsun t.a 
" ı-end' · b" kat'iyyen ko • ısı ıle olsanız 

canızın 
tnalısınrz. Çiinkü yanınl}a soyunma-

Yan soyunuk bir 

Kocamzın Tc.lrşısıııda sa:rcı~ böyle 
sr>ywım:ıy 11 z. Hele m.al> Y~1. ~apar. 

ken ona hiç görünrncyınız· 

h~:ie kadın vücudu - ne kadar müte -
. k ?:>ayağı gözü • 

nasıp olursa olsun - pe 

kü:r. 
5) Tıra§ olurken, kadın erkeği ra -

h dı'kkat ctınelidir. Er. 
:ıtsız etmemeye 

kek tıraş olurken kadın banyoya girer 

d 
bunu ist.:rse, erkek 

ve on an şunu 

müth-~ş sinirlenir. 
· · · ayaklar altına 

6) Eğer saadetınızı 
. · h\r bir zaman 

almak ıstemezsenız, $ 1 
kocanızı gazete veya kitap okurken l 

rahatsrz etmey'n. Herhangi bir işle j 
~ k .d. sar.ını başını karıştır- 1 

ugraşır en gı ıp :s w • • 1 

Ak 
. hal.de sizden aoguması ıçın , 

mayın. sı • 
ona vesile vermiş olursunuz. 

7) Sofra başında cigarasrnı yakan 

ve daha kocası yemeği bitimıeden ta -

l::ıakJara kill savuran kcl:iını da, erkek 

hiç sevmez. 

.. 4 

Ja.Hin Koşrcın bir 1oaro tcıyycıresiy"Le 
saatte 468 kHometre 800 metre siirat. 
Ze uçarak 7oodınlar arasında dünya re. 
komnu ktrm14tır. Bundan evvelki re. 
kur Fransız Helen BU§ede idi. 

399 sene 8V1'81 bUJIÜl1 
-"''"""' ............................. .. 

lspanyol 
VE 

Venedikliler 
Bir Türk kalesini zaptettiler. 

Bir sene sonra 
Barbaros intikamını 

aldı 
1~38 yılı 4 birinciteşrin gtın 399 sene ev

vel bugUn Barbaros bUtUn donanma.sı ile 
Kor!ode.n on iki mil mesafede bulunan Pakso 

adasına gelerek demirledi Ada, Venediklile. 
rindi. Barbaros buraya gelmekle bUtUn dUş. 

manlarına açtktan açığa meydan okuyordu. 

En bUyUk dll§nıanı Dorya ise, boy ölçUşmeğe 

cesaret edemiyor, sıvl§mak, TUrk donanma. 

sına görUnmemek l8tlyordu. ::.mtterlk donen_ 
ma kumandanları da harbe girmekle m8'-
1Qp olacaklarını anlıyorlardı. Barbarosun bu 
lunmadiğı bir cihete giderek harp yapmağa 
karar verdiler. 

• • • 
Donanma Katavo körfezine gelerek bura.. 

dak1 kaleleri bomba.rdmıana başladL. Dörder 

dörder .sıralanan galUer kalenin önUne kadar 

yaklaşmış, yan toplarlle §lddeUi blr ateo aç

mışlardı. Manevra şöyle olacaktı. ön mr&d& 
bulunanlar birer defa ate§ ettikten IOllra 

geri dönecek ve arka ınradakiler llerilyecek 

lerdJ. Fakat birinci ll11'1L ate§ ettikten sonra 

iklncl sıra onların yerlerini alırken ~ddeUl 
bir çarpışma oldu. Bu ırureUe bombardıman 
plAnı suya dUşm01'tl1. 

• • • 
Müttefik donanma bunun Uzerine karaya. 

uker çıkardı. Denizde bUyilk geı:nller kal. 
mışlardr. Ertesi sabah kara ve denizden tıa.,_ 

!ayan top ate§i §ehrl tesllm olınağa mecbur 

etti. 1700 kişiden mUrekkep olan Türk mu_ 
hafızları: iç kaleye çekilmişlerdi. Fak&t bu.. 

rada da mukavemet etmenin faydası yo](tu. 

,Naml olea ele geçecek veyahut tam.amile 
mahvolacaklardı. Venedik amiraline bayat. 
larma dokıınuıma.mak §artile teslim olacak. 

larmı blldfrdfler. Amiral ka'bul etti ve her 
adam ba.şma 40 alb:n EkU ödenme.mı de 
şart koştu. 

Düşman §ehlrde bulduğu bUtün eşyayı 

yağma etti. Ele geçirilen ganimet 70.000 dü. 
kadan fazlaydı. 

• • • 
Şehir alındıktan sonra tapanyolla.rla vene. 

dlklller araamda ihtllA.t bqladı. Ka.Jeye Ve. 

nedtk amirall muhıı!rz bırakmak isterken bu.. 
ralarla alft.ka.,r olmamB.111 icap eden tapanyol 

amiral[ muhafız bırakıyordu. Buna meydan 
vermemelt içln iki tara.tın harbe girmeleri 
111.zımdr. Venediklller arzuıarmı sakladılar. 

Fakat gizlice !ııtanbula bir elçi göndererek 
Tllrklerle aıılqmağa tallp oldular. 

Venedik111erle anlaşma mUza.kerelt"rl de. 
ve.m ederken Barb&ros TUrk donanması ile 
Ka.taro ve Korfo kalelerini muhasara ve bom 
be.rdımana başladı. Venedlkliler tspanyol
ıara hiçbir tarafta yardım etmiyorlardı. 

Türk kuvvetleri MO zayiat vererek kaleyi 
zaptettllcr. Muhafız ve mUdafi İspanyol kuv. 

ı.·etıcrl olan 4000 kişiden 3000 f maktul dQ,_ 
tU. Diğerleri de esir edildiler. 

Bıırbııroıı lntıkımımı kat kat fe.zlaslle al_ 
mış bulunuyordu. 

Niyazi Ahmet 

Kürk manto 

Recebin muayyen bir mesleği yoktu. Ne ~ 
bulaa. girer, hayatmı kaze.nmağa uğraşırdı. 
KAh sinemalarda kontrol, kah gümrUkte ko. 
misyoncu muavini, ka.h kapıcı, velhaaıl ne 

bulursa onunla idare etmeğe çalışırdı. Ga.. 
yesi kansını ve evini parasız bırakmamaktı . 
Kansı FalZe, bu gayri muayyen hayattan 

şikayet etmiyordu. ÇllnkU her gün ytyece.. 
ğin1 ve ihtiyacını temin edecek parayı kocası 
kendlsine veriyordu. Evinde bir noksanı yok. 
tu. 

Birkaç gtındUr, Recep, bUytlk bir garajda 
§OförlUğe başlamıştı. Bir sabah, mUessescnin 

dlrektörU ona §U tenblhatI verdi. (Bu gara1, 
IUks otomobilleri gtındellkle kiralayan bir 
glrkete mahsustu.) 

- Her gUn öğleyin ikiden sonra bir mUş . 
terinin emrinde bulunacaksın. 

Recep yemek yer yemez otomobilini hazrr. 

ladı ve verilen adrese gitti.. Müşteri ııoförU 
gtıröUnce: 

- Hoıı geldin! • dedi. 
Ve IODra lllve etti: 

- Vazifen pek mUhfm değildir. Ahbabım 
bir bayan var. Bazı sebeplerden dolayı kendi 
otomobUlme onu bindiremiyorum. İşte ken
disfnt gezdlrecekaln. • 

- Pek! efendim. 
- Bugün saat beote gel. Bayanı alır, evi. 

ne götllrürstın. 

- Ba§U.ltune •• 

Recep kendi kendine §Öyle dll§tlndtı: 
•'- PekMA pekAl&.. Anl&§llıyor.rl P&ra'!ll 

b01, eapıtmı§ •. Dostunu gezcllrmelt için huausl 
otomobil tutmu1- Vay beyim vay .. ,, 

AJtıy& doğru, müşteri.si Ragıp bey, yanm_ 
da gU%el bir kUrk manto gtymi§, bir bayan 

olduğU hıı.lde, otomobile bindiler. Qrt:alık ka_ 
rarnuştI. IAmbayı da yakbrmadılar. 

Erkel<, birkaç kilometre yürUdUkten sonra 
tndi ve uu8Ulca.eık kadına loş bir Mşede sor. 

du: 
- :Memnun muaun, §ekerim! 
- Çok, çok .. 
Şoför, bu eözlerl yarmı yırtık l§IUyordu. 

Erkek, devam etti: 

- Kocana. dersin ki: "Bir i§ buldum.,, Sık 
111k çıkacaksın. Yarın da buluşacağız. ŞUp. 
helenmesln. Ma&m&flb, bu hususta ya.rm da.. 
ha fazla konuıtunız. 

Erkek kadını sardı, öpttt. Şoför, terbiyeli 
bir upk gibi, önüne ba.luyor, efendilerinin 

bu ıa.tlbali hareketlerini görmemezlikten g". 
llyordu. Kadm, fısıldayarak: 

- Sen bir tanesin, şekerim! _ dedi. 
Ragıp bey, tekrar, sevg11181ni öptü: 

- Haydi, sa.at altıya geliyor. Vaktlle dön. 
Sonra., Recebe hitaben: 
- Şoför efendi! Bayanı Akbıyıkta 174 

numaraya götUr. 
Recep, birdenbire irkildi. 
Bu ııöylenen &dres kendi evlnlndi. Fllbakl. 

ka oraaı bUyUk bir apartımandr. o da ora.n.m 
alt dairesinde oturuyordu. Fakat konu kom. 
şunun, şoförlük yaptığını görmesini istemi. 
yordu. Bilhassa ka.ruıı noktumdan.. 

Bu işin içinden naaıl çıkacaktı: 
Beyninden vurulmuşa döndü. DUşUne dU. 

§Une, otomobili ağır ağır ilerletirken, Kara.-

köyün aydınlık meydanında durmağa mec.. 
bur oldu. Polisin l§arelnln bekliyordu. 

O e8llada, Recep, arkaya doğru baktı. 
Bir de ne görııUn ! 

Kürk mantoya sarılmış oturan, kendi kil. 
nsr! İhanetinin müklt'atmı ııırb:nda ta§ryor. 

Recep lçlnl çekti. BUyUk bir tiksinme ru.. 
hunu kapladı. Demek o bunun için çalışıyor_ 

du, canını çıkarıyordu ha? .. Karuıı rahat et. 
sin diye, her l§e, her zahmete katlanıyordu. 

Ve Faize, bunlara mukabil onu aldatıyordu. 

Erkeğin fÖzlerinden iri iri yaşlar e.kmağ'ıı 

başladL BJr sl\frt'llmeııam gibi, gözleri önün~ 
ıtıımtş, otomobili, sokaktan sokağa B&ptm-

yordu. Nereye glttlğ1n1 bllmfyerek, öyle, sa.. 
atlerce dolaştı .. 

Sonra, birdenbire, arabayı hızlaştırdr. Gt"rl 

butı. Tekrar Beyoğluna çıktı. Şi§llyi blr 
hışmıla geçti. Kendl.alnl Tarabya yoluntiı 

buldu. 

Tonton 
amcanın 
HastaDoğo ve 

dolktcır 

İçerden, genç kadın, hayret ve telılş lı,,lode 

sesleniyordu. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Nereye istersem Faize .. 

Recep, bu sözleri boğu!t bir sesle söyle. 
miştı .. 

Kadın hemen yerinden fırladı. Ara canu 
açtı. Kocasının boynuna sarılarak: 

- Recep! Recep! DurJurt, Allah a.'.)kına .. 
Beni affet .. 

- Asla.. 
- Bir kaza çıkaracaksın .. 
Şoför, meşum bir kahkaha atarak: 
- Korkuyor musun? _ dedi. 
Faize, bağırmağa başladı: 
- İmdat.. İmdat .. 
Fakat otomobl1, bUtUn hıziie yUrUyorrl•ı. 

TektUk gelip gidenler, bu deli gibi kayao 
makineye hayretle baluyorlardı. 

Recep yolda sıralanan ağaçlar arasında r>n 
irisini intihap ettl. Ve onu nişan alarak, ant.. 
bayı UstUne yürUttU. 

BUyUk bir gürU\tU oldu. 
Otomobil adeta ezildi. 
lki boğuk ses işitildi .. 
Ve maden, cam. et, kemik parçala.rmdsn 

bir klline .. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

lstanbulun kurtuluş 
bayramı 

Beyoğlu ha.Ikevindeıı: 

tstanbulun kurtulU§U mUnasebetile 6-10 
-937 çarşamba gUnU. e.k§amı saat 21 de e. 
vlmizde tören yapılacaktır. • 
1- İstlklM marşı 
2 - Ttrenl açııı s!Sylevt: Ev başkam Ek.. 

rem Tur. 
S - Konferans: Cumhuriyet gazetesi yazı 

işleri mUdürU. Abidin Daver Dav'er. 
• - Törene herkeıı gelebilir. 

1LAN 
tstanbulda Çakmakçılarda Şerif pa-

38. hanında 2 ve 3 numarada elbiseci 
Moiz Beselal tarafından Eskişehirde 
Osmanlı bankası civarında elbiseci 
Şükrü Babur ve Adapazan Türk Ti
caret bankası Eş~hir şubesi aleyh
lerine açılan 91285 - 378 numaralı 

8-7-937 tarihinde Şükrü Baburun al. 
mış olduğu 200 liralık çek her nasıL 
sa ziyaa uğradığından bu defa Eski 
şehir şubesinden sureti alınarak 11-
6..937 tarihinde emrime tediyesi bil -
dirilmişse de aslının ziyaa uğraması 
hesCl;biyle çekin iptali talc-p ve dava e

dilmiş olmasına binaen yapılan mu. 
hakeme ve duruşmada keyfiyeti ziya
m 45 gün zarfında mezkUr çekin ban. 
kaya ibraz etmelerine ibraz edilmedL 
ği halde bu müddetin hitamında sene. 
din iptaline karar verileceği ve bir 
hafta fasrla ile üç defa resmi ve gay
ri resmi gazetelerle ilan olunma.c:ıına 
karar verildiği ili.nen tebliğ olunur. 

(9792) 

Su~tanahmet birinci sulJı hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı tesisatı elektrikiye şirketine 
izafetle vekili avukat Abdullah tara _ 
fından mahkememizin 937 /596 sayılı 
dosyasiyle 79 lira 70 ku~ tahsili 
talebiyle Fatihte At pazarında turşu
cu Halil sokak No. 10 da mimar Ke
mal Y anuş aleyhine açtığı alacak da. 
vasından dolayı tebliğ için gönderilen 
dava istidası mtiddeaaleyhin yukarda
ki ikametgAhmı terkettiği ve şimdiki 
oturduğu yerde belli olmadiğı mübaşL 
ri tarafından verilen şerhten anlaşıL 
ma.sı il7.erine 20 gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan muhakemesinin ic. 
rası için tayin kılman 27-10-937 tari
hine raslıyan Çarşamba günü saat 11 
de mahkemede bizzat veya tarafından 
tasdikli vekii.letname ile bir vekil gön.. 
dermek surctile bulunmadığı takdirde 
muhakemesinin gıyabında icra kılma. 
cağı tebliğ makamına kaim olmak u. 
zere il~n olunur. (9804) 

__ ........._ ....... 

• 
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Köylerimizin 
ihtiyaçları 

11 yıl içinde 

Tatmin edilec'ek 
ilk Jş olarak her köyde nüfus başına bir 

dönüm arazi teminine çalışılacak 

Köy mümessillerinin iştirakile 
dün Ankarada bir kongre 

toplandı 
Ankara 4 (Telefonla) - Köylünün dilek. 

Jerinl dJnlemek ve arzularını tesblt etmek 
üzere dün şehrimizde bir toplantı yapılm14. 
tır. Orta Anadolunun en tipik iklim ve ekim 
hususiyetini arzeden Ankara, Çankırı v<? 
Eaki§chlrln muuhtellt köylerinden çağrılan 

altmış kadar çUtçinln l§Ura'k ettiği bu top. 
Jantıyı ZJraat veklll Şakir Kesebir vekAletln 
köy mevzuu Uzerlndckl gayelerini anlatan 
bir nutukla açmııtır. Devletin köy kalkınma 
i~lne verdiği ehemmiyeti anlatan bu konuş. 
ma şudur: 

•'- Arkadaıtar: 
Vaktiyle köylerin ve köyltilerln halini L 

ra.,tırmnk eski ldarl!lerln Adeti de~lldl. O 
zaman köy ve köylll deyince yalnız asl:cr 
veren ve vergi ödlyen halk kısmı !arzolunur. 
du. 

Cumhuriyet idaresi herşey gibi bu yanl ı-: 

dilşüncelcri de değiştirdi. AtatUrkUn köylü. 
mUZün ve köylerimizin hail ve ihtiyacı il'! 

ne kadar ya.kından altı.kadar olduğunu hepi . 
n1z ı.aman zaman görmUşsUnüzdUr. Cumhu_ 
rtyet hUkOmeU köylUlerln ayrı ayn ihtiyaç 
ve §lklyeUerlnl halletmeği kendi teşkllA.tma 
esaslı vazife olarak verm~tir. 

BugUne kadar köylerin dert ve ihtiyaçlarL 
le !azla meşgul olunmadJ. Şimdi blz buna. 
başlamak istiyoruz .. Bunun için ilk olaralc 
işe köyleri birer birer tanımak, onların bU
tUn dert ve ihtiyaçlarını yerinde araştırmak 
ve öğretmekle ba~lamak lA.zımgelecekUr. 

Bu tıı iç.in bu ıene ilk olarak Ankara, F.s. 
klşehlr, Çankşrı vllA.yetıerinde çalışılmağa 

başlandı. Bin kadar lcöyU bu suretle öğren.. 
meğe çalıştık. Onlann bütün ihtiyaçlarını 

anlayacağımızı görüyoruz. 
Bu tetkikler bittikten sonra köylerin top. 

rak vaziyeti, toprak ihtiyacı, l§letme ve su_ 
lama vaziyetleri, ye~UrcbUdlği ve yetiştire 
bileceği mahsullerin neler olacağı, hayva. 
natm hali ve durumu .• Bugün bunlar hepsi 
birden hUkCımetln tetkikine arzedllecek :,~

kilde hazırlanacak ve bunlar sıraslyle ve f?l. 
rer birer ele alınarak çareleri bulunmağa ça_ 
lışılacak tır. 

Hepiniz gtln görmüş tecrübell kimseler_ 
ırtnlz. Bu işlerin kolay olmıyacağınt takdir 
ederslnle. Zamana, bazan da fazla paraya. 
nihayet çalışacak kola dalma ihtiyaç 
gösterecek olan bütün bu işlerde sabırlı ol
mağa mecburuz. 
Şimdiye kadar bin köyU araştırdık. Bunlar 

arasında ancak elll • altmışını ele alarak ça. 
hşmak kabil olacaktır . . 

Burada Uk tecrübe senesi geçince bu 50.60 
adedini GOO ze hattd 1000 e çıkarmağa çalı. 
pcağız. 

Memleketin hayatı üzerinde her sen.c 500. 
1000 köy ele alınır da davalar hatıedttlrse 

bu suretle 11 sene içinde bütün köyleri birer 
birer elden geçlrml1' ve milmkUn olan lbU. 
yaçları knrııııamı' olacağız. 

MeselA sizin mıntakalarınızı ele alınca 

görüyorum ki bu köylerin bazıları toprak 
azh!ı'tndan bııhseder: Esasen köye ayni ın 
hudut dah11lndc ekllcbillr yerler, meral~r 

muayycndlr. Bazılarım.la arazi kMldir ; orad'1 
dıı. faydasız bir §ekllde bir kısmı boş kalmak 
tadır. Bazırlarında susuzluktan, bazısında 

bataklıklardan .. bazısında içme suyunun oL 
mı:unasından bu haller vukua gelmektedir." 
Bu. hem köylln sıhhatini bozuyor, hem rle 
lstıradıo lmkAnını ortadan kaldmyor. Bazı 
köylerde içme BUyu yoktur veya yaz aylarm. 
da susuz kalmaktadır. 

HUIAsa, her köyün ayrı derdi, toplu ve 
müşterek dertleri vardır. Bunları gönderdi. 
ı\'imlz heyetler lmkAn nfsbeUnde tetkJk etti. 
ler. Bu arada bir de sizleri buraya davet et. 
tik. Asrl ele aldr~ımız yayla mmtakasmın 

llk parçası olmak üzere bu kl5ylcrı1e alm acalc . 
tedblrll'r hakkında ılzln ı:ahl't t~belerl. 

nlzi dinlemeyi tııyd:ı.lı gördUnı. 
HeplnJz kendi muhit ve l~Dlzd• tecrtıbe 

11ahl't>l~nlz. Bu tecrübeleT -;ole lcrnnctıldh·. 

Çlftrllı~t tı:gt ve t cc:1Jhenln ym olıuı l.ılr ı~. 

t·r . Ontın lı;fn fi'ltirlerlnl~ l:!ııl at,l:aJandmr. 1 
IOç tcrcddCt etmeden m 4""%Uum ur bık1andl\ ı 
r,7~e-den dlnlfycOf'tiın f!!:i r!eric e?ıGmrılyetJI 
old~u d~ti.-ıcre'& f!!:! r1crblzl lr;ll;ııceğim. J 

ilk vap:!ack işler 
E. matakniar"9 Uk y:ı.p~ dQ~fhl~U- ,I 

ğ{Jı.Uı l~tcr §l5y1ece hU11- ec!llebillr. 
1 - Keyı.toe b l• a.."": b'l~cıltk kurm&k lstt. 

Y"!'a l!a.::-1armumt k1Sj'1lndc bağ var-;iır. 

~ çckmnce eu.t,re~e bağcı 

' 

tık ynpıtamıyor. Oralara biraz bağ ve mey. 
va ağacı yetiştirmek lmkAnlarını vermek is
tiyoruz. 

2 - Köylerde nlifus başına 1 dönUm SU

ianır arazi teminine çalışacağız. Bu 8Ulanır 
arazide eğer akar su Yarsa onlardan istifade 
ederek, yoksa kuru dereleri açllnp gölekler 
yaparak !"C kuyu açarak sulamayı temluc 
çalışacağız. Bu suretle nüfus başına birer 
dönUmlUk sulanablllr arazi temin edeceğiz. 

Bu yerde ne ekilip ne ek!lemiyeceflnl biz 
tayin edeceğiz. Bunu serbet bırakırsak bir 
işe yaramaz. ÇUnkU bu sahada arpa, buğday 
ekmek isterlerse biz buna mani olacağız. 

Bizim memur ve teşkllı\tımız bu işlerle uğ . 

raşacaktır. 

S - Tohum meseleslnl ele alacağız ...• Gö. 
rUyorum kJ bu mmtakada aUrme hastnıığt 

pek fazladır. Bazı yerlerde yüzde 50-70 dere 
ceslnde tahribatı varmış. Yüzde 10.20 tahrl. 
bat ise hemen ekserisinde \'ardır. Bunun 15. 
nüne geçilecek çareler mevcuttur. Bunları 

lJAçlıyarak bu l§I yapacağtz. 

4 - Ankarada sut meselesin! daha munta. 
zam bir şekle sokmağa hazırlanıyoruz. İlk 
hazırlığa 4.5 yüz inekle ba§lıyacağız. Fa... 
kat asıl maksat bu ineklerin sUtU Jle Anka_ 
ranm ihUyacını kaf3ılamak değil aut ıııterln 
de köylUyU bu işe teovlk etmektir. 

SUt işinde lyf bakım esastır. Bu biraz dl\ 
alrşka.nlık işidir. SUtlerln toplu surette sev. 
ki lA.zımctır. MUteferrlk iş kA.r etmiyeeeğ\ 

için işi teşl<llA.tıandıracağız. Bunlann yanın 
da halll lA.Zimgelen dJğer birçok işler d~ 
yer alacaktır. 
Maksadım bu işlerin nasıl yapılacağı hak_ 

kında !lkrlnizJ öğrenmektir. Başka istek.. 
!eriniz varsa. anlan da dlnllyeceğim ve çare. 
sini bulmak lstıyeccğlm. 

Bu toplantı bazılarınız için zahmetli oldu. 
Kısa zaman için uzaklardan gelmek faydalı 
değil gibi görünUr. Halbuki bunlar pek fay. 
dalıdır. İleride zaman zaman bunları tekrar_ 
lamağa çalışacağız. 

Bu görüşmelerden köy işlerinin başlangt. 
cmı burada. kurmuş oluyoruz.. Cumhuriyet 
hUkCımeU bUtUn memleketi tanıyacak ve ay
rı ayrı her köyU bilecek, ona göre alaca~: 

tedbirler daha ısabetıl olacaktır . . 
Hepinize hoşgetdlnlz derim. 
Birazdan yapacağımız toplanttda mUtalc!a 

ve fikirleri ayrı ayrı veya toplu olarak kar
şılamn~a hazırım. . 

Kon~re'lc konuşul anlar 
Toplantının gayesini anlatan bu konuıı. 

madan sonra kongreye reis olarak 
Eskl5ehlr mebusu Emin Sadak seçilmiş ve 
ziraat vekA.letl mUsteşarlan Tahsin Çoşka. 
Ali Rlza F.rtem, ve ldarl mUsteşarı ~ak!, 
umum mUdUrler ve kombinalar kurumu az'L.. 
sı hazır olduğu halde görüşmelere başlan

mıştır. 

Mevzuunu l<öylllmtizUn içinde bulunduğu 

§artların dJzeıtııme!'f ve kalkınması için ge_ 
rckll tedbirler teşkil etmiştir. 

Du aradn bilhassa tohum ıslahına ehemmi. 
yet verilerek her vilO.yctın dağ ve ova kısrm. 
larındıı. iklim ş:ırtlarrna, kuraklık ve hasta. 
lığa dayanıklı tohumlar elde edJlmesi t.ecrü. 
be ve lalah hareketlerinin genişletilmesi ve 
faaliyetin arttınlması istenmiştir. 

Köylere parasız fidan dağıtmak bu mınta.. 
kalar için bUyUk fidanlıklar kurulması, bil. 
ha.asa kavakların çoğaltılması temennlslnd.? 
bulunulmuştur. 

Zirai a.ıetıerl bugünkü satış flyaUarmın 

köylUnUn al ış imkAnlarından yUksek olması 
dolo.yısJJe dnha ucuz satışın temini istenmı, 
tamir atelyelerlnln bulundurulması Ye yedek 
parçaların kolaylaştırılması temenni edilmiş 
Ur. 

Köylünün kalkınması lşlnde en esaslı 

şart olarak, kazancmı arttırmak için ana 
istihsal maddesi olan bazı mmtakalarm yega. 
ne mahsulü olan buğdayın Ziraat bankasınca 
alış fiyallnm yUkseltllmesl arzusu izhar e. 
dilmlşt:r. 

Yaylalarjı.. köylU servetinin temeli olan 
hayvancılığtn daha genlo himaye altına a. 
lm:r.·uı ve bu arada çiftçilere çalılıkların 

111eneı:ı•:r.1emesl, bu mmtaJı'alarda sayım ver_ 
glırlnı!e ucuzluk yaptırılması, hububatın nalt 
!iye u~:-ttlnln ucuzlatılması, maklne'er için 
mazot fiyatının tenzili üzerinde ~örüşmeler 
olmuş, devletJn köylll menfaati için bUtU'\ 
çar elerini gözönUncle lııttug-..ı bu mcselet~r 

Leningratta 
on idam · kararı 

Alman casusluk 
merkezinin adamları 

neler yapmışlar ? 
Fransızoa Le Tcmp8 ga::ctc8iııde o. 

1wifıtk: -
"Lcningradda çıkan "Leningrads

kayo Pravda,, gazetesinin yazdığına 
göre mezkıir şehrin divanıharbi ''Gcs. 
tapo (Alman casusluk merkezi) nin 
emri üzerine elektrik şebekelrindc tcL 
hişçilik ve casusluk yapan .. on memu
run idamına karar vermiştir. Bu a _ 
damlar elektrik istasyonlarında bir _ 
çok kimselerin ölümünü ve faaliyetin 
durmasını inta_ç ettiren tahribat yap. 
mışlardır. 

Ezcümle elektrik istasyonunda kas. 
ten yaptıkları bozukluk Leningrad şeb 
rin!ı. bir gün ışıksız bırakmıştır. 

Fransanın 
Afrika müs

temlekelerinde 
Ecnebi propagan
dasına karşı tedbir 

alınıyor 
l'arls 3 (A,A.) - :M. Albert Sarraut dün 

Cczaır valil umumisi Lebeau, Tunwı komlscrl 
Armand Cuillonla uzun uzadıya görUımu,_ 
tur. 

Sarraut, Temps gazetesine §U beyanatta 
bulunmuştur: 

- Cezalr, Tunus ve Fa.sın idareleri blrl. 
birinden başkadır ... Bu idareler baki kal. 
makla beraber bu Uç memlekette takip edl_ 

len politikayı blrleştirmcğe çalışacağım. Ce. 
zairde, Tunwıta ve Fasta Fransa aleyhlndl' 

bir takım propagandalar yapılıyor. Bu pro. 
pagandanın önüne geçmek başlıca vazl!em 
olacaktır. 

Tunusta hadiseler 
Tunus 3 (A,A,J - Şeyh Taalbl, bu gece, 

Blejada slyast bir konferans verecektir. 
Siyası dUşmanlanndan takriben 1500 kl,ı, 

§ehrc dört kilometre mesafede pusu kurm~. 
!ardır. 

Keyfiyetten haberdar edilen bir jandarma 
müfrezesi, nUmayfşçllerl dağıtmak üzere 
vaka mahalline gelmiştir. Nümayişçiler jan.. 
do.rmaları taga tutmuşlar, sopalarla hücum 
ctmlıılerdlr. Bunun Uzerine jandarma devri. 
ycsl, bir ihtarı müteakip ateş açmıştır. 

NUmayf§ç!lerden bir klşl ölmll§, 12 kl'l 
yaralanmıştır. Jandarmalardan dört klııl ya... 
ralanmıştır. Dirinin yarası ağırdır. 

Karadenizde 
batan motör 

Kazaya bir Yunan 
şilebi mi sebep oldu 

Bundan birkaç gUn evvel Karadenlzde .ııe_ 

fer yapan Nimeti HUda isimli bir motör meç 
hQl bir gemi ile çarpı§arak batmış ve tayfa. 
aı mUşkUltltla kurtarılmıştır. Motörlln sah\. 
hl bu vapurun Agia Varvara isimli Yunan 
~llebl olduğunu öğrenmiş ve derhal 7000 il. 
ralık tazminat istemi§Ur. 

Vaı::ur acentası protestoya, feneri olma.. 
dığı ıc;ın kazaya motörün sebebiyet verdlğL 
lddiaslle cevap vermiştir. Halbuki motör sa. 
hllıl de ollebln hiçbir tarafında ışık görünme_ 
dlğinl iddia etmektedir. 

Liman idaresi şahit olmıyan bu garip dava 
yı halle çalııımaktadrr • • 

Flllstln Araplarını 
sükunete davet 

Kudüs, 4 (A.A.) Camiiomara 
kendi arzusiyle kapanan büyük müfti 

bir beyanname neşrederek araplan iş -
teriyle meşgul olmağa davet etmiştir. 

hakkında alınmakta. olıı.n tedbirler kendi 
lerlne anlatılmıııtır. 

BugUnkU toplantı Ziraat vekllimizin TUrk 
köylUsUnUn kalkınması için alacağt bUyUk 
geniş ve kökten tedbirlerin, tatbik kabiliyeti 

taşımasına ne dereceye kadar ehemmiyet 
verildiğini anlatan çok gUzel bir mlsaldJr. Bu 

toplantınm Orman çiftliği gibi ast bir tabla. 
te ka1'31 §ehrln en gilzel parçalarmdan blrin!n 
ifadesi otan bir mevkide olması da aynca 
bir husualyet teşkil etmektedir. 

Cela l Bayar kongrede 
Kongrenin sonunda, başvekil ,·ekili Ccıa.1 

Bayar da gelerek, kongrenin faallyetf hak. 
kında malCımat almııı ve hazır bulunan zı. 
raatçilcrle görUşmUştUr. 

Kongre bUyUk bir samimiyet havası lçlnd.?. 
nihayete ermiş ve kongrede bulunanlar neti. 

ccden memnun olarak aynlmışlardır. 

"Bulgar manevra a rı 
yenilikler 

gösteremez,, 
Bulgar Krah manevralar 

sonunda bir nutuk söyJedi 
Sofya, 3 (A. A.) - (Bulgar ajansı 

bildiriyor) - Manevraların sona er. 
mesi münasebetiyle dün, Popovo şeb. 
rinde 1600 kişilik büyük b:r zil•af ct 
verilmiş ve bu ziyaiette, Kral, Prens 
Kiril, hükumet azası, bütün eski ba§
vekiller, eski harbiye nazırları, gene -
raller, yabancı memleketler ataşemi -
literleri, ordunun diğer misafirleri ve 
manevralara iştirak eden kıt'alarm 

zabitleri hazır bulunmuştur. 
Bu öğle ziyafetinin sonlarına doğ. 

ru, kral, bir nutuk söyliyerek manev. 
ralar esnasında gayret sarf eden kıt
alara teşekkür etmiş ve demiştir ki: 

''- Ordu, Bulgar milletinin sükün 
içinde çalışarak kendi umumi refahı
nı temin etmesi keyfiyetinin kıymeL 
li mesnedini teşkil eylemektedir. Milli 
Bulgar ordusu, ayni zamanda Bulgar 
milletinin bu derece samimi surette ar 
zu ettiği asil sulh davasının hizmetin~ 
de de bulunacaktır.,, 

Kral, bundan sonra yabancı memle. 
ketler ataşemiliterlerine hitab ederek 
nutkunu şöyle bitirmiştir: 
"- Biı.im mütevazı manevralarımı. 

za iştirak eden yabancı memleketle.. 
rin secaatli ordularının mümessilleri
ni bugUn aramızda görme'kle cidden 
bahtiyarım. Ordumuz, s:zıere, ne mu. 

a~m tezahürler, ne de bilhassa öğ. 
rctici mahiyette yenilikler göEterecek 
vaziyette değildir. Zira, ordumuzun c. 
lindcki vasıtalnn dardır. Bununla be.. 
raber, vatanına karşı vazifelerini müd 
rik olan bu ordu, memleketimizin em.. 
niyetini daha iyi surette garanti eL 
mek ve sulhü sıyanet arzusunda bu • 
lunan memleketlerin takdire şayan 

gayretlerine mütevazi yardımını ya • 
pabilmek için yenileşmek yolunda yU. 
rümeğe ve kendi içinde asil askerlik 
hasletleri inkişaf cttirmeğe çahşmak. 
tadır. 

Manevralarımızı aereflendirdiğiniz • 
den dolayı sizlere teşekkür eder ve 
kadehimi ~anlı devlet reislerinizin sıh.. 
hat"ne ve temsil etmekte olduğunuz 
orduların refahına kaldırırım.,. 

Kraldan sonra söz alan Harbiye 
Nnırı general Lukov bütün Bulgar 
ordusunun başkumandanı krala karşı 
olan sadıkhğına ve bağlılığına tercü. 
man olmuştur. General Lukov'un söz.. 
leri, heyecanlı hurra sesleri)!le karşı. 
lanmıştır. 

Kral, gerek Popovoya gelirken, ge. 
rek Popo\·odan hareket ederken, hal. 
kın coşkun tezahürleri ve alkışları ile 
karşılanmış ve uğurlanmı~tır. 

"Eııdevour, Trotrası seferde 

Atlantikte kaybolan 
kotranın macerası 

Amerikada kotrasile yaptığı yarış -

tan sonra, ingiltereye avdet ederken 

Atalantik_te şi.dl:letli bir kasırga esna • 

sında, bağlanmış olduğu vt:purdan ay

rılarak haftalarca izi bulunamıyan 

(Endevour) adındaki İngiliz kotrası. 

nın 'bundan bir kaç gün evvel bulun
duğunu ajanslar haber vermişlerdi. 

Kotra büyük bir heyecan ve nüma -

yişle karşılanmış ve bütün İngiltere, 

tehlikeli maceralar geçiren bu gemi 
ile alakadar olmuştur. 

Kotranın kaptanı, en fırtınalı an -

}arda bile, gerrı~inden zerre kadar 
şüphe etmediğini ve onun her tehlike

ye mukavemet edecek şekilde inşa e
dildiğJıi gazetecilere söylemiştir. 

En:levour'un ne büyük tehlikeler at. 

!attığı bu avdetten sonra anl;:.şılmış -
tır. 

Filhakikaı kotra, bir gün, tam do
kuz saat müddet namütenahi denlzin 

ortasınch bir ceviz kabuğu gibi sallan 
mış ve güvertede iş görebilmek için 

bütün mürettebat dokuz saat müddet· 
le, iplerle sımsıkı bağknmak mecburi. 
yet:nde kalmışlardır. 

Bu kıymetli kotrar.ın tayfaiarınt:Ian 

biri ezcümle demiştir ki : 
"- Bu dokuz saat müddetle gemi -

rdz hakiki bir tahtclbılhir 1'alini almış
tı. Güvcrtonin üzeri bir Niagara şela -

lesini andırıyordu. Buna rağmen bat • 
madı.,, I 

Hariciye Vekili 
Atatürk Un 

refakatlerinde 

Ankaraya gitti 
llar:ciye Vekili Tevfik Rüştü A • 

ras Dün Ankaraya hareket etmiştir. 

Haric:ye Vekilimiz Haydarpaşadan 

Cü~urrcisliği hususi trenine binmiş 
ve o trenle Derinceye gitmişt.ir. Dr. 

Aras, Atatürkü Derincede karşılamış 

ve Büyük Şefle bir1:kte hususi trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Misafir Irak 
Nazırı 

Bu a1'şam Ankaraya 
htireket ediyor 

Dost ve kar.ieş ırakın Hariciye Na • 
zm Tevfik El Süveydi bu a!:;am An
karaya g.:tmek üzere şehrimizderı ay
rılacaktır. Dost nazır Ankarada iki 
giln kalacak ve iki memleket Hariciye 
Vekilleri arasında bazı müzakereler 
olacaktır. 

Muhterem misafir, ldün §chirde bazı 
gezintiler yapmıştır. 
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Şeref stadındaki havuzda yapılan 

Yüzme 
mtisa bakalarında 
Galatasaray birinci, 

Beykoz da ikinci oldu 
Cumart.esi günü resmi küşadı ya -

pılan Beşıktaş yüzme havuzundaki mü 
sabakalara dün de devam ed'l . . 

mıştır. 

Havanın yağmurlu olmaınna rağ • 
men kalabalık bir sey~rci kütlesi önün
de yapılan bu l:arşılaşm:ılarda alınan 
dereceler §Unlardır: 

.. 

~ . . 

Altı birincilik kazanan 
Galatasaraylı Hali) 

~ RITr>OL S$ 
Bak;rkÖYde -

Borutgücü, Davut
poşayı kazandı 

Dun Bakı.rk"' 
Davutpaşa .

1 
oy Barutgücü sahasında 

ı e Barutgü ·· kı·· 1 . 
<la heyecanlı f cu - up erı arasın 
tır. utbol maçları yapılmış-

Genç, B ve A . 
Pılan b k · tımleri arasında ya-

u arşdaşm 1 . 
rutgı;j r·ı a arın hepsınde Ba-

a:n u er galip gelm:şıerdir 
ç takımla · 

knrıla.rx m r maçı 4 - 1 B ta-
d açı 3 - l A ' . 

a 8 - ı ·ı • · takımları maçı 
l ı e Barut .. l" ardır. guç '.ller kazanmı!J· 

Staavom 
kup""s Şişli s··ı o 1 

P u eyma . era ile nıyeyi yendi 
b Arnavutköy 

erabere kald 
Taksirn satc1 118 r 

federe klr:iple Yornu tarafından gayri 
"S r ara tadyom kupası 'ıtnda tertip eden 
d .. b " f b un aşlanrntş ut ol maçlarına 

P Ve ilk k 
pan era ile Arna arşılaşmayı ya-

vutk· 
golle berabere kal oy takımları birer 

Şişlı ve Süleyın:;ıardır. 
sabakaya Siyah _ ~Ye arasındaki mü
kımlariyle iştirak et ~Yazhlar genç ta-

. 1 tnış Ve 3 
mış erdir. - 1 yenil-

KaragüÔÜük 
Karagümriik D ~e 
şafakayo, Akı arüş-

da Fatihe rıspor 
Dün Kara .. ··ı R'81ip gumru : Sıahas 

federe klüple U~da gayri r arasında k 
bol maçları yapılmrşt Ço güzel fut-

!Ik oyunu Fatih İdır. 
ı::nspor arası d man Yurdu ile A-

n a oynanın~ 
r~:yan eden bu .. ı~, çok sıkı ce-

.., musabakay Ak 
ı·. : .. -3 kaza 1 ınsporlu-

nınıslardır G" .. 
; -'tmu Karag" ~ · unun son 
ı · Untrük 

m::ıcı ,:di. Eksik b. - Darüşşafaka 
:.an fakat çok ır kadro ile sahaya çı-

•. canlı bi 
C>::."'ı<§Pfakatıl . r oyun çıkaran 
• ar netıcede 4-6 y 

...!!' olmuşlardıt". ma~ _ 

200 METRER SERBEST: 

yükler) 

1 _ Halil (Galatcısaray) 2,20. 

2 _ Mahmut (Galata!.aray). 

3 - Vedat (Beykoz) 

(Bü. 

200 METRE: (Küçükler): 

1 _ Vedat (Galatasaray) 2,51,4. 

2 - ibrahirn (Beykoz). 

3 _ Kazırn (Galatasardy). 

200 METRE KURBA.CLAMA 

(Büyükler) : 
1 - İsmail (Beykoz) 3,10,9. 

2 - Mek'n (Beykoz). 

3 
_ ömer (Galatasaray). 

lOO METRE SIRTÜSTÜ (Küıük 

ler): 
1 _ Kemal (Beykoz) l,34ı6. 

Z _ Kazım (Galatasaray) 

3 - Gültekin (Beykoz). 
1500 METRE (Büyükler): 

1 _ Halil (Galata sara}) 22,40 . 

2 
_ Mahmut (Galatasaray) 22,50. 

3 _ Ali (Beykoz) 

ıoo METRE KURBAÔLAMA 

(Kadınlar): 
Galatasaraylı Semahat 1.51,9 ile bu 

yarışı rakipsiz olarak yüzmüştür. 
BAYRAK YARIŞI: 

Hem küçüklerde, hem de büyükler 
müsabakasında Beykoz birinci, Gala -

tasaray ikinci olmuştur. 

Umumi vaziyette Galatasaray 267 
puvanl:a bir'nci, Beykoz 230 puvıanla 
ikinci,Ortaköy 6 puvanla üçüncü, Sü
merspor lda 4 puvanla dördüncü olmuş 

1ardrr. 

Müsabakalarda birinci ve ikinci ge
lenlere madalyaları c!ağıtıldığı gibi ta

kım itibariyle b'.rinciliği kazanan Ga. 
latasaraylılara da mevut h"Upa veril • 

miştir. 

Kadık/jy .. Pera 

Güreş 
müsabakası 

Kadıköyliiler 4 - 3 
kazandılar . 

Kadıköy Süreyya sineması bahçesın-
kl" ı · pchde Kadıköyspor ile Pera up en .. 

1. 1 arasında grekoromen gureş 
ıvan arı uhitte 
müsabakaları yapılmış ve bu ın .. ..k 
ilk defa görülen bu kar~ılaşmalar buy..ı 
bir alaka uyandırmıştır. nl · ı · su arBu müsabakaların netıce erı ~ 

dır: 

56 K1LO: Peradan 
Kadıköydcn İlhami ile 

k. b ınüsabakanm 
Bizbiano arasında 1 u . · esınde Pe· 
altıncı dakika onuncu sanıy . . 

'b' . t şla yenmıştır. 
ralı pehlivan rakı ını u 

61 KiLO: d Gona 
Kadıköylü Mazhar Pera an y .. -

. . · ede tu§la maglup 
ropulos'u yırmı sanıy 

etmiştir. 

66 KiLO: "d ·ıe Peralı Hri-
Kadıkö lü Fen un 1 

y - b arta Pcralı ye-
somalis arasındakı u ın :s 4 · _.:ıe tusla malup 
di dakika ve on sanıyou ~ 

olmuştur. 

72 KiLO: k"b' K 
Kadıkö 1ü Ragıp Perah ra ı ~ a-

y d kika, on sanıyede 
ralidisin sırtını on a 
yere yapıştırmıştır. 

79 KiLO: k'k l k .. 
.. l" T l 'p virmi da ı a ı mıu. 

Kadıkoy u a 1 J 

sabaka sonun.da Peralı Altug'a sayı he-

sabiyle yenilmiştir. 
y ARI ACIR: ' ,. 

Z t Kadıköylü Berç ı beş 
Peradan o os, . . 

dakika otuz saniyede tuşia yenmıştır. 
.. b k lar tamamlandıktan Bu musa a a 

k mımız azaları ara-
sonra milli güreş ta ı b t .. c ser es gure!i' 
atnda grekoromen ve 

·· · ·· bakaları yapılınrştrr. 
gosterış musa 

Fraıısız bo1•sö1•u Marsel Til ile Amer ik,<u1a7d Yımanlıl.ardan Fred Aposto1iııiıı orta sıklet di1nya şampiyonluğıı 
unvanı iç~n geçen hafta karşlla§tıkla rnııı soıı Coe Luz _ Tomi Far nuıçıııd.a~ı sonra biiWn boks meraklılarınm 
neticesini heyecanla bekledikleri bu müsııbakamıı Amerikalı taraf mdım hiikmcn l\.azamldığını evı'elce yazmtştık. 
Bu maçın bugün gelen Avrupa gazet clerinde Ç'lkan ilk resimlerini yukarıya koyuyoruz. Üstteki resimlerde, maf1n 
lıir safhasiyle, mii..sabakanın sonunda galib ilôn edilen Frcd Apostoli, bir dostu tarafından tebrik edilirken, alt. 
ta ise gözünün iistihıden yaralanan Fran.s1z boksörii Jıfarseı Til'in doktor tarafından tedavi edi7i§i görülrnektedir. 

Kandrada büyük 
pehlivan güreşleri' 

Mül8yimle Adapazarlı Arif berabere kaldılar 

Mi ...... 
,;ıt'1" '" ... 

·;att-~·s- .. 
iKandıra, 30 (Hususi) _Türk hava 1 lar arasında çok: enteresan giireşler 

kurumu Kandıra şubesi menfaatine yapıldı. 
mevsimin müstesna spor hareketlerin. Halkın gerek hava kurumuna, ayni 
den olmak üzere, Kandıra kaymakam zamanda Türkün an'anevi bir sporu 
vekili Salahaddin Selçuğun himaye ve olan güreşe karşı olan fevkalade ala. 
belediye reisi !smet Yelkencioğlunun kası dolayısiyle merkez kazaya sekiz 
riyaset ve idaresi altında, Kandıra be- on saat mesafeden bile ahalinin fevç 
lediyc çayırında büyük pehlivan güreş fevç gelme.si görülecek bir manzaray~ 
leri tertip edilerek !stanbuldan sure- dı. Müsabaka sahasında 18.akal on bin 
ti mahsusada gelen Mülayimle, Koç kişi vardr. Başa güreşen Mülayim.le 
Ahmet ve Adapazarlr Arü pehlivan ~ Adapazarlı Arif arasında çok heyecan 

ıÇERIDt: 
• Deniz ticaret mUdUrJUğU bir mmtakada 

ayni ismi birden fazla gemi, motör vesalr 
merakibi bahriyenin alamıyacağmı alAkadqr 
ıarn bildirmiştir. 

• Evvelki gece sarhoş olduğ11 halde KU
çtikpazarda zabita memurlarına hakarette 
bulunan Şemseddin isminde birisi cürmti 
meşhut mahkemesinde bir ay Uç gün hapse 
ve otuz üç lira para ceza.sına mahkO.m edU. 
mlştır. 

• Konya hnplshaneainden 15 seneye malı.. 
kOm katil Bursalı Eşref Bur.salı 6 seneye 
mahkOm Hasanı muhtellt yerlerinden yara.. 
lnmıştır. 

• Samsun . Çarşamba. are.smda 1,500 hek. 
tnrlık bir arazi kaplayan Ham.zalı bataklık. 
ıarmm kurutulmasına başlanmıştır. 

• Dah1Ilyo müsteşarı Feyzi beraberinde 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valileri oldu. 
ğu halde Trakyada tetkik seyahati yapmak. 

tadır. 

• Bursa belediyesi beş sınıflı bjr musih1 
mektebi açmıştır .• 

• Vali tarafmdan dUn akşam Perapa.Iasta 
şehrimizde bulunan Arjantin gemisi zabitanı 
şerefine bir ziyafet verilmiş ve ziyafeti bir 
suvara takip etmiştir. Misafir bahriyeliler 
dUn Abldt>ye çelenk koymuşlardır. 

• Trabzon limanının ıslahı için hazırlıklar 
başlamıştır. 

1~7~'tl 
---~~---4 

PAZARTESİ 

lLKTEŞRİ:S - l 937 
Hicri : 1356 - Recep 28 

Turna fırtınası 
GUnt"şln dofuşn GU:ne,ln hatı,ı 

5,lm 17,50 
Vakit Sabah Öğle !kindi J..k;ıam Yatsı lmııll.l 

4,38 12,02 15,18 17,50 19,20 4,21) 

Serbest güreş 
DUokil müsabakalar 
yağmur yft2~nden 

yapılamadı 
Dün Taksim stadyomunda yapıla

cağım haber verdiğimiz profesyonel 
serbest güreş müsabakaları sa'bahtan 
Lı eri yağan yağmur yı:izünden gelecek 
pazara bırakılmıştır. 

lr olan güreş sonuna kadar zevkle 
seyredildi. 

!stikbalde çok şeyler vadeden Ada.
pazarlı Arifle Mülayim neticede bera
bere kaldılar. Sabahleyin saat onda 
başhyan gi.ireş tam 30 çift pehlivanın 
karşıalşmasile saat beşe kadar devam 
etti. 

Memleketimizde şimdiye kadar böy. 
le muntazam ve halkımızın alakasıru 
çeken spor hareketi olma.mı§ltı. Bu 
kıymetli günü yaşatmıya amil olan 
başta kaymakam vekili eski bir spor .. 
cu olan Salahaddin Selçuk ile genç ve 
çalrşkan belediye reisi İsmet Yelken. 
cioğlunun yorulmak bilmez gayretleri 
dir. 

Müfid 

• Şehrimizdeki madent eşya sanatkArları 
bir koopcratlt kurmaktadırlar. 

• Merkeze!endl mezarlığından sonra EyUp 
mezarlığı tanzim edilecektir. 

DIŞARIDA: 
• Sovyet hük1lmell kutbu gec;:erek AmerL 

kaya giderken kaybolan tayyareyi aratmağ.ı. 
devam etmektedir. Araştırmalara kutup ge_ 
celerlnde do devam edilecektir. 

• Dost Yunan oruu.sunun manevraları dUn 
şarki Makedonyada. başlamıştır. ManeVTalar 
11 gUn sürecektir. Manevralara. kral da. git. 
mi§ Ur. 

• Hltıeı1n İtalyayı ilkbaharda ziyaret ede. 
ccği ihsas edUmektedir . 

• Yugoslavya başvekili bugün Zenıkadaki 
çelik fabrikalarını açacaktır. 

• Fransız bUyUk erkD.nıharbiye reisi gene. 
ral Gömelin BUkreşto ziyaretlerde bulunmak 
tadır. 

• Belgrad • BUltrcş hava battı bugUn a.. 
çrlmaktadır •• 

• 
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Bir kadın H azreti ısa g ibi 
çarmıha ger ilmek istiy or! 

Şu Hlnd lnkJrf bu ı,kenceye nasıl ta.. 
hnmmW edeblllyor T Bu yazıyı okuyunca 

öğreneceksiniz 

Herkes bilir ki di.ınat gövdeye teair edeb1_ 
Ur. Fena bir manzara, lğrcndirlel bir hlkA.ye 
mideyi bozar. Korku veya kaygıı uykuya 
mani olur: dehşeUi bir yorgunluk \'erir. He
yecan, kalbi daha çabuk nttınr, soluğumu_ 

zu keser. Herhangi bir "dü§ünce,. ile 1nsa. 
nm hastalığı kendi Ustüne getlrebllecellnl 
duydunuz mu? KötU b1r dtlcünce veya bir 
:manzaranın yUzümUzde husule geUrdlğt aJL 
meUeri hep b111rlz. Niçin ba§ka dll§Unceler. 
de derimize tesirler yapmnsm? VUcudumu. 
zun muhteıu yerlerinde haataıık doğurma... 
aaı ? •• Meraklı mlltehassuılar bu bahsi kur. 
calııml§lar ve •'dUşünce,, ile bir insanın ha1. 
talannbllcceği neticesine vnnlll§lar. 

Londrndn yapılan bir tctldk, otobüs şoför 
Jcrln!n tramvay vatrnanlarmdan daha çok 
midelerinden ıstırap duyduklarmı meydanıı. 

çıkarmr,ştır. Buna sebeb olarak otoblls ııotcsr 
lerinln tram\·ay vatmanlnrındnn daha fazla 
kaza !hUmallerine maruz kalmaları göıı. 

terilmcktedir. Binacnııleyh, caddelerinde ve 
sokaklannda nakil vasıtaları kalabalık ve 
gidi§ gel!ı,ı gUç olan nehirlerde şoförlük y&
panlar mide rahatsızlığından §lklyet eder_ 
lerse hiç doktora gitmesinler! 

Sebebi gayet ba.sJttir: Otomobil kullanır. 
ken hergt.ln çektikleri sıkıntı . 

;ahne korkusu tedavi ediliyor ! 
VJyanadıı son zamanlarda yeni bir klinik 

açılml§tır. Bu klinik sahne korkusunu tedavt 
etmektedir. Sahne korkusu, bir aktörün sah 

Ç:ırmılı'l ~rllmcıılnl lstlyen giln:ıhk6r 
lmdm 

ney.-ı çı~tığı :ı.:ımnn bUtUn benliğini hareket_ 
slzllğe t:evked~ ona yapacağını unutturcln 
korkuduı-. Bu klinikte kullanılan tedavi u. 
sulll hipnotwnndır. 

Yeni bir tetkikte, beyaz knn kUreyvatının 
"hn.ııtalılt mlkı-op·arına karşı gelmek,. kabl. 
liyeUntn dlmnğm tesiri lle tnhavvUI ettl!'tf 
rneydarı&.çıkmrştır. Kendinden emln ve nefsi 1 
~~ itimadı olan b!r kimsenin beyaz kUreyva. 

Zehirli ·bir engerek yı lanının soktuğu .kadın 
paf]as "iman tedavisi,, · 

ile ca ı nı 

Vılanrn 

IOktuğu 

pap11z. 
kadın, 

C'.an rru 
lnıanma 

!ıorı;lul 

tr, korkak b ir klmııenln beyu 
kUrcyvatından daha çok, mikrop 
lara mukavemet edcbilrnelt. 
tedir. 

GUrültUnUn kollan kabartıp 

ind!rdlğt de g6rtllmUştUr. Dok. 
torlar anjin ha.ııtalığmm tahay. 
yUl neticesi llerl geldiğtnl bul. 
mutlardlr. lpnoUzmo. vasıtasile 
ıılvllceler bile tedavi ed!lebll. 
m.l§Ur. 

"lman tedavial ,, 1sın1 verilen 
bu tUrlü tedaviler pek eskidir. 
Geçenlerde A.trlkada zehlrll bir 
engerek yılanı tara.tmdan um.. 
lan bir papaz 1Jlç almayı reddet 
mit ve lyi olacağuıa iman etmek 
le canmr kurtarmıştı. Bu tnrııı 
tedaviye 1nanmıyanlar yılan ta. 
rafından ısırılan bir çok kimse.. 
n1n illcsız lyileşUğlnl llerl sUrU.. 
yorlar. Fakat bir hakikat varsa 
o da bu papazm diğerlerinden 

çabuk ve çok acı çekmeden iyi-
1 C§mesldir. 

Kuruntu 

hastaları 

Diğer taraftan, hepimiz ku. 
runtu ile kendllerln! hasta eden 
bir çok §ahıslar tanınz. Bu su_ 
retle insan bazan ölebl_ 
llr del Korl<udan ölrnler 
az mı görülmUştür Afr1. 
ka ve Avustrnıyada bir 
çok iptidai kevlmlerdo 

bUyU neticesi ölen vnhş!lere tesndlll edilmlıı• / 
Ur. Cesetleri muayene edilince hiçbir ölUm 
sebebi bulunamamıştır. Binaenaleyh büyüye 
iman ettikleri ve netice olarak dimağın vU. 

cut Uzerlne tesir yaptığı ve öldllklcrl anla. 
tılmıııtır. Salgın hastalıkların birdenbire ço. 
ğalıvermelerlne bir sebcb de §i.lphesiz budur. 

Bundan asırlıı.rca evvel, eski Mısır ve Yu. 
nanıatan mdhetlerinde birçok rahipler "1. 
man tedavisini,, kullanmı§lar ve muvaffak 
olmuşlardır. BUyUcUlerin bazı hastalan teda. 
vl edebilmeler! bu aureUe kolayca izah edil. 

mlıı oluyor. Hasta iyi olacağına kani olarak 
gidiyor, iyi ola.cağına iman ediyor, ve iyi oJ_ 
du~u düştlne dUııUne iyileşiyor. En sonı.:n 
da da sıhhat!ndeld bu dUzellşin kerametini 
bUyUcUde buluyor! 

Bu asrın doktorları son zamanlara kada:r 
•'iman tedaviıılııl., reddetmişlerdi. Hastalığın 
tedavls1nde dimağın tesiri olab!leceğ!nl kabul 
edemiyorlardı. Fakat şimdi yapılan tetkik. 
ıer doktorları, !ptidalllklcrinc gWdUklcrl es. 
ki doktorların haklı olduğu kanaatine getiri. 
yor. 

llaya1perest tavşan! 
Hiç kimse tıı.vıınnlann muhayyile sahihi 

olduklarını tasavvur etmez, ve bunların iman 

tedavisi ile iyi olablleceklcrl l!Hma gUler. 

Halbuki meşhur Rus doktoru tvıı.n Paolov 

tavşanlar üzerinde yaptığı tecrübelerle d!ma. 

ğın kandaki beyaz kllreyvat Uzerine tes!rl. 

ni meydnnn çıkarmıştır. Bir hny\'anın vUcu. 

dun:ı. hastalık mikropları girince otomall'< 

bir surette kandnkl beyaz küreyvat çoğalır. 

Bu kUrcyvatın vazifesi giren ırJkropları bl. 

rer birer )'Utnrak yok etmektedir. Şlmdlvc 

kadar lılç kimse, vUcudun hııstalıl< mikrobu 

giren yerinde beyaz küreyve.tm toplanışınm 

ııebeblnl b11mlyordu. 

Beyaz kUreyvatın mikroplu bir yere h'l. 

kurtardı 
Bu li:orkunç k adm, 

lırıı"•nı alamadığ"mdan 

bir ı;tiıı kötUrUmlctUI 

cumunda dlrnağın amil olduğu daha yenl keıı 
fedilmlştlr -

llmt bir tecrübe 
Rus tecrUbecllerl tavııanlara mikrop aşı. 

lryorlar, aynı zamanda ya kulaklarını kaşı_ 
yorlar, yahud da onları korkutacak bir gü. 
rU!tU yapıyor:ar. Bu tecrübeyi bir çok defa 
tekrar ediyorlar. Artık öyle oluyor kl tav. 
ııan kulağının ka~ması veya gürUltU ne 
birlikte mikrop aşısının da yapılmasmı bek_ 
Uyor. 

TecrUbenln bu safhasına erlşUkten sonra 
mikrop a§lBtndan derhal vıızgeçtyorlar. Yaı_ 
ruz gUrUltüyU veya diğer münebbih kulak 
kaşmmasını yapıyorlar ve şaşılacak bir ne
Uce e!de cdlllyor: 

Bcynz kUreyvat mikrop aşisfle otomatik 
bir surette çoğnldığı gibi, mikrop aşısı yapı?. 
madan yalnız gürültü ncUcesfnde de çoğalıı. 
blllyor. Bunı.da, ta,·çanın muhayyilesinin ro. 
lU vardır. ÇUnl:U tnv;nn mikrop aşısının ya. 
pılmıı,ı oldu~nu dü;1tlnmüşttlr. Tavı;anın dl. 
mac;ı tazın. kUreyvnt ihracma ha.kimdir. Mik
rop ~ııandı zannlıe gUrUltüyU işitir l!illmez 

beyaz kUrcy\'nt ifraz etmiştir. Hayvanların 
~ 

içinde zclcd. iUbarı ile a~ağı derecede o'an 
tavşnnın blle mllcroplara karşı mücadelede 
zihnini kullandığı böylece anlaşılmış olu_ 
yor. 

İnsanların, dimnğları vnsıtasile kan ak. 
mruıını kontrol edebilecekleri bir çok mlsaller 
le Uıb:ıt edebilmiştir. Fransız fen akademi. 
sine Georgcs Bourgulgnon ''e Marceı MlnnL 
er isimlerinde iki Frnnsız doktorun ver. 
dikleri nı.pordn bu husus için gayet iyi b!r 
misal zikredilmektedir: 

Blrç:ık kimselerin boyunları bUkU1mez bu 
boyun bUkUlmcmezllğt iki s('bebten ileri ge. 
lir. Birincisinde: boyun l:em!klcri !ğridr. 1. 
kinci!:inde ıs., boyun kem!klerl tamam fak·~l 
mnfsallar işlememektedir • ı 

Frans1.2: tlol<lorları yaptıkları tecrübelerde 
bu ikinci boyun bUkUlmemezl!ğinden muzt:ı.. 

)'Uzdeki ah1lceler 
ceı:lyor 

rtp olanlara önce kırmm sonra yeşıt gl!zll\k \ 
taktınyorlar. Kırmızı gözlük takınca boyun 
hiç oynamıyor, yeşil gözlUk takınca epeyce 
oynryor. Bu tecrübeyi kA.fl görmtyen Fran~ 
sız mUdekklkler ba§ka bir tecrilbe daha yapı. 
yarlar. Gene krımızı ve yeşil gllzlUklerl tak. 
tırarak her birinin ayn ayn elektrikle sinir -
lerlnl tecrübe ediyorlar. Yeşil gözlüklerin 
Bln!r Uzerlnde daha iyi tesir ettiği görüllL 
yor. Maamaf!h yeşil gözlük takmakla boyun 
bükUlmemezl!ği geçmiş olnuyor, gözlüğ1ln 

tesiri çabuk zn!l oluyor. Anlaşıldığına &öre 
hastanın gözU yavaş yavaş yeşile alışıyo:-. 

Yeşil renk dimağ Uzerlndeki tesirini kaybe. 
diyor. 

Korku ve kaygının tesiri 
Korku ve kaygının yüz Uzerindeki tesiri 

herkesçe malt:lmdur. Korku ve kaygmın lcalb 
ve diğer uzuvlar Uzerindeki tesir!, mlkrop
ları serbest brrnkır. Bunlar gözlere tesir e. 
derek kızartırlar, yUztı bunı§tururlnr. 

Mafsalların şişmesi 
1nglllz eıhhat bakanlığına mensup me§hur 

doktor Allson Glover son zamanlarda pe'< 
yayılmıt olan arthritls hastalığının sebebi
n! dimağda buluyor. Arthritls hastalığı mııf 
salların şl~mıısldlr. Bu hastalık, arız olduğu 
uzvu hareketten meneder. Kolda l~c kol oy. 
namaz. Bacaklarda ise insan kötUrUmıe,ır. 
Doktor Al!son bu hastalığın dalma dimağdan 
ileri geldiğini iddia etmiyor. Fa.kat bu has
talıkta dimağı tesirlerin de mUhlm bir rol 
oyno.dığtnr llrrl sürüyor. Doktor, bu baatalı. 
ğa uğramı§ olnnlardnn çoğunun dimağların. 
da gayr!tnbilllk bulmUJ1 ve yaptığı statistık_ 
!erle de bunu tcsbit etmlştlr. 

Bazı hallerde bu hastalığın tamamlle mu. 
hayycl olduğU meydana çıktnl§tır. Nevyork 
haııtnne.'11 başhekim! doktor Smlth Ely bu 
hali ııoyle izah ediyor: 

" - nlr kudm tannnı~tun. Birine ka~ı 
bli}1il> bir nefr.-t hls!'I ~llyordu. Faknt bir 
tUrlii hmrınr alamıyordu. Blnnetlce mafsal. 
lıı rı ıluştı, ldlltll•nıll. Sanki dU,manına hll
<'Um ı>tnı~I< lı:ln vazlyı>t alıyordu. Faknt h U
cum bir t llrlil yapılmıı..dığı için mıı.tıınllar bn 
11ıkı,ık, k ilitli \'a:dyctte k:ılım' ,.e ı>n aonnn. 
da ha~la köt UrUm olm:ı,tu. Bunu tedavi et. 
mC'ııin tek ı;nr~ıd, dl~ı im öldUrllcU nefret. 
ten kurtannnktır. lla"ta.yı ya, ·a, yavııt al
data aldata dllşmnnr nnntturuluyor. l\lafsal. 
Jr da yavaş yavaş açılıyor. 

iki kanserli iiıerinde tecriibe 
Kanadada Mentreol gehrin!n meşhur dok_ 

torlanndnn biri olan ve ruhiyat sahaıruıd11. 

yaptığı keşlner!e tanılan doktor Slr Harrı 
Gray, buna benzer fkJ misal dnbo. vermek" 
tedlr. Doktorun iki hastası varmış ikisi da 
kanserden muztnrlpmlş. İkisinin de ölUmU 
yakın oldu~ tahmin edll!yormuş. Fakat her 
ikisini de tetk!kden geçlrfn doktor hastalar-

da tyl olmak IU'Zl.lırunun kuvveW olt!uğunlS 
görilyor. Doktor her Udsine de ümlt vertyof'• 
Teşvik ediyor. Bu ümit kanserin llerlemestnl 
iki sene durduruyor. 

Fakat tesir daim! olmıyor. lki sene ecmr• 
kanser tekrar bllyümeye başlıyor. Hasta lS.. 
lünceyc kadar dn bu btlyUme devam ediyor. 
Bumda §B!!ılacak olan cihet dimağın, vUcud• 
ıamamlle yabancı olan bir uzviyeUn bUytı. 
meslnl kontrol edebilmesi, durdurabllmestdir· 

Çarmıha gerilmek isteyen kadıtJ 
Bundan bir mUddet evvel Almanyada ıa.

yanr hayret bir kadm türemi§U. lsml Fbere• 
sa NeumandL lsanm çarmıha çivllcndiğt ve 
gerlldiğt tarihin her yıldönUmünde bu kadı.. 
nm bUtün vücudundan - Adeta çarmıha ge.. 
r11mı, glbl - kanlar fııkırmnğa bqlıyordtJ. 

Bu gnrlbeyi tetkik eden doktorlar onuıı 
gs.yet dlndnr bir kadm olduğunu gl!rQyorl&t• 
BllhMSa HazreU 1sanm çarmıha gerilmi§ oJ... 
mBSI ve blnneUce cennete çıkm&11 onun na. 
hU üzerinde bUyUk tesir yapmıştı. K&dmııl 

hayatını araştıran doktorlar, onun vakUl• 
rrayet gUnahkD.r olduğunu, günahlarını a.tfet
Urmek için kendisinde çarmıha gerllmek ar• 
zusu doğduğunu öğreniyorlar. Bu arzu on~ 
bir fikri sabit hallne gelmiıtl ve bu fikri sa.
bit, Hıızreti !sanın çarmıha gerlldiğt tarihlıı 
yıldönümlerlnde vücudundan kan fışkırmıı.

sına kadar varmıştı. 
Dimağın vUcuda nasıl hAklm olabUeceğln• 

en iyi misali Hint fakirleri veriyor. mııt 
fakirleri ke.ndllerlnl maruz bıraktıkları tUr\0 

tUrlU işkencelere ancak dlmağlarmm vücut
larma galebesi lle dayanabllmektedlrle?'. sır 
Hint fakirinin kendlnl gömdUğünU ve Uc ~ 
ta sonra, hiçbir ııey olmamış gtb1 gömfild°' 
ğü yerden sapa. sağlam çıkıp ayağa kalktığı
nı elbet duymu~sunuı:dur. 

U.ı uıvallt, mafs:ıll:ın §lşerek llllttlrOll' 
oldu 



HABER - J\l<şam postası 

KISKANÇLIK ;,üyü yaptık-
Nasıı ve ne şeki!d~ ? İŞiem İyOr 

~!r~n~~!iği ~~,1~a~~ i;e .1 
"mutlak surette,, kıskançtır ! :1 

. ' 

.Kıskançlığın er
keklere nazaran 
kadınlarda daha 

çok olduğunu kuv
vetle icHia e
decek kadar elde 
delil olrnamakla 

beraber tezahürat 
itibarile, kadınlar
da kıskançhğa da. 

ha sık tesadüf e-
•dildiği için mev

zuu, evvela kad n. 

lar arasrnda tetk k 
muvafık görül
mektedir. 

ğı ile yakından ali.kadardır. Bu 

, '"'.?.° :i'. ' fazla olarak ta erkek kendinıi.n A ad~ 
.. _,,,,,.,. ..,_ ği kadının başka erkeklerle alakal r7 duğunu f!ziyolojik bakımlardan 

kem ez. • •••• 
~ ~· Erkek için bir kadın paylaş}' i 
r\· · .t.: IK imkanı olmıyan şeylerd.e~~~· Ha~ j 

\.. mert bir erkeğin sevgr.lısını en ' i 
.., .?.4ı kendini aldattığı için de çok kı. i 

·· L.f~/(ı Erkeklerin hilafına olarak ka-···= 
"' ı · · dabni gö-

t ' aldatmasını erkeklerden çok . 
. bım ve 

Irkla başarırlar. Bu noksanını F k t 
kadın tarafından istenilirse kol<> aka 
datılaeağını hisseden erkek, gt~~~ 
izzetinefsinin zebunu IT.r maıl1 il

. arına 
Bu hislerinin - /bilhassa sevg ıt b'li la ı r-
fmdan - kırılmasına müsaa~ ec. d il' 
cek kadar da hodbindir. Böyle b k:~ı~ 
yete düşen erkeğin Allah yetişs . . 

. yırmı 
tladına demekten başka çare yo,.. 

Kıskançlığın başka seber. ser-

Kadınlarda ve bilhassa erke:ili a
kıskançlık sebepleri.rldcn biri de ~azi: 
k b·ı . . 1 k B . • ..... Jı]enn a ı ıtımatsız; ı tır. u ıtıma.ı:ı..ı.zır~ 

Kadın niçin 
kıEkaııır '! 
Kadın!arda l.'ri 

hastalık şekrnae 
diğeri haklı esas~ 
tara istinat etmek 

~ere kıskançlık, 
ıkı türlüdür. Bazı 
kadmlar vardır ki 
varı yoğu, kendin
den gayn:s·ne ya-
pılan en ufak 'ht. · i 
- b' 1 1

• l(ıs7c:ı.nç1ığın bıt ai'e yııvrısıı111 gırmes felakettir ..• 

fa eden en mühim amil tar.afların ş
leridri. Kıskançlık işleıi.nde umum~t 
itibariyle ehemmiyeti takdir edilmiyeı. 
bu mesele çok mühimdir. Hatt~ ruhi. 
yat mütehassısları evlenecek çiftlerin 
biiibirlerine mazilerini itiraf edip etme
meletf. hususunda ittifak edememekte, 
itiraftan doğacak mahzur taraftarları 

bir tarafa, itiraf etmeyip de bilahare e
seri tesadüf olarak mazileri hakkında 

yalan yanlış fikirler peyda ederek daha 
fena akibetler doğması ihtimalini kuv. 
vetli bulanlar diğer tarafa ayrılacak u
zun münakaşalara yol açılmaktadır. 

.... a.rnı ıle kıska-

narak hayatı ken dilerine zehrederler 
r ?~lar için komşunun kıziyle sevgi. -
~sınL~ -sokakta karşrlaşması bile kıs -
ançlıga vesile teşkil edecek bi ak'a 
~~ rv • 

fal Hele kocası yanılıp ta filan yahu~ 
b 

.. a~ kadının güzelliğinden bahsetse, 
uyuk bir patırd k ~ 1 opacagı muhakkak

trr "N ı · .. ası olurlda o aşifte kadın güzel 
olab~li~; hem zaten bütün erkekler lböy 
le b111~z ve ! d 1 ena ır ar. Nerede aşifte 

~dml •araa mutlak surette onu beğe -
nır er., kısac ''h ' a asta kısk;:.n,.. kc:dm 
her~eyı· h ıım 

:r • erkesi kıskanır 
Me~şei bö l ih . 

lard k Y e mal olan kıskançlık. 
B''tila a~'.nlarr haklı görmek icap eder. 

u n musavat "dd' 1 
d.ınlar bu .. ı ıa arına rağmen ka-

- gun dahi erkeklere tabi ve a-
~gr. yukarı onların emrindek1frler. Ger. 
Çı bız erkekl b .. 
n· 'da· er ugun bunun tam aksi-

1 ı :a edecek · 
vazıyete gelmiş bulu -

nuyorsak ta .. 1 
lik 't• yuz erce ve binlerce sene 
'~ ı ıyat neticesi kadın kend' . hal A • 
•eğe tAb. h' ını a er 
• . a 1 ,.:ssetmekte haklıdır. Bunun 
ıçın de aah'b· 
r ğin ı 1 tarafından ihmal edilmek 

'gerek ko 
rının naz tasının, gerekse başkala-
ld.ınnı kaldarında küçük düşmeklik ka • 

ırarnıya - ka karettir. cagı dar ağır bir ha 

!Cıskançlık si . . . 
evveı ,,,,k P koloJısıne girişmeden 

J .. arıkr kı . 
lllak ist' sa tarıfle şunu anlat • 

ıroruz k· ih 
kançlık Vak' 

1 
1 malden doğan kıs _ 

ınesin k0c a arında kadın sevsin sev
asını k k 

Buna ıs anacaktır. 
d·ı . mukabil k t'• 

ı llUftir 1c· .' a ı olarak tesbit e. 
ı, Cahıl z .. 

sevmediği k d umre hariç erkek 
ı . a rnı k ka ' 
str.sna kabir ıs namamaktadır. 

b' tnden k 
ile kıııkanan k 0nışunun kansını 

tetkika değrni er ekler varsa da bunlar 
Yecek b' 

etmektcıdirler. ır ekalliyeti teşkil 

Şu halde, kısk 
le kadm arasınaa~~lık bahsinde erkek
dırun mutlak su: 

1 başlıca farkln ka-
... v. • ette kıska 
&egın ıse yalnız se d' nması. er • v ı-· . 
masr şeklinde ifad gı zanıan kıskan -
01 . e olunın A 

. dukça garrp bir ha . ası lazımdır. 
bc.r bu hakikat mü~=ıse olmakla bera
edilrniştir • assrslarca tesbit 

Normal kadın ned 
. en kıskanır? 

Ruhıyat mütehassısla 
mal kaldının kıska rına göre, nor. 
da başlıcası sev . n1.~. Sebepleri arasın-

, gı ısının 
aşkının zevaF k ona karşı olan 
meldir . .ne arşı duydulu aksüla-

Bir kad .. 
ın ır;n koca 

mal edilrnddik ;e . sı tarafından ih. 
başkalarına tcv . _bilhassa bu sevginin 
kadar 11uvve r cihı kadını deli ddecck 
lir. t 1 kıskançlık tevlit edebi-

Xac!rn ~ r. 
fma da g sı, erkeklertdekinln bila-

r ve SOn d 
tesahUpten d ğ er~e bcnimseyişten, 
cY.ffne h o an b r bağlılıktır. O sev

er §eyini bağr§lanuş, sevdiği 

erkek uğrunda her şeyini fcida etmiş 

vaziyettedir. 
Kocası, yahut ta sevgilisi r.çin yapmı. 

yacağı fedakarlık, katlanmıyacağı hiç 
bir iş yoktur. Bu tarzda hissedişi bütün 
bir hayata teşmil ederseniz, kolaylıkla 
anlarsınız ki kadın hakl:.kt aşkla bağlan
dığı erkeğe vücudunu, düşüncesini, 
hasılı maddi ve manevi nesi varsa hep
sini v'ermiş ve her manada o erkeğin ol-
muştur. 

Kadında hakiki a~ batka bütün ala
kala nn inkıtaa uğraması şeklinde ifade 
olunabilir ki sevgisini bu tarzda 
(vakf) eden kadının klskanmasını tabit 
görmek icap eder. 

Kıskanmıyao kadın 
Kocasını yahut ta sevdiği erkeği kıs

kanmayan kadın yoktur • 
B ö y 1 e bir kadın varsa bu 

h l" k muhakkak surette gayri tabii 
ma u "k . k" 
dir. Ancak şu da kat'i bir bakı attır ı., 

b onden kadınlar, evlenmiş olmayı 
azım 

1 
.. 

"kendilerinin bir çok yan bakış arı ort. 
me ~ e arıyan bir formaliteyi ikmal,, 

g Y 'kl · d onlar şeklinde telakki ettı erı? en, 
. 'f . . go"nnek L'çın vardrklan 
sıper vazı esıını . 

b·ı· 1 Bu nevı kocalarını kıskanrnıya , ır er. . .. 
kadınlara kadın ismi vermek ldahı guç
tür ve kıskanmayışlarını saclece koca.la-

ediklerinde değil, başka erkek. 
rın sevm . olma 
Ierle yakından alaka peyda etmıŞ -
farında aramak lazımdır • 

Kıskanan erkek 

Erkek idn kıakançlık hc.lki de kadın 
:s üllii olına

lar kaldar sabırlı ve taharmn 
hennemi b'r ıstıraptır. 

drklarından ce . ila edebiilr ki 
Bu öyle geniş sabalan ıst 

~. aisine jc ha yatma vel. 
b:r erkegın mcs ' 7 

A 

·c mevcudiyetine menfı surct-
hasıt bil un d Dilşünceleri, müte-
te müdahale e er. 

. d'vi kadının başka erkek -
madıyen sev ıg 1 lakal 
terle mevcut yahut muhteme a.. .. arı 

k A ··1 eder Onun gozunde, 
·· · de te asu'l • 
uzerr.n d ufak bir alakasızlığı bi-:r ~ · ka ının 
sevt ıgı dak sala» ve nihayet z;e-
le büyür, dal bu d'kil' d 

'b' kareısın.a ı ır, u. 
hirli bir yılan gı 1 • 7 

rur. .. 1 e b' ...... da 
d•V• kadın guze v ır ... 

Hde~v ı~ . 
d. : begv endirmek heves:ne 

herkese ken ın. . . 1 . . bi.i&biltün gergın e -
d" k"n ısc vazıyet 

u! u f k eyler erkeği titizlendir. 
leşır. En u a t v hatta sevgilisi -

v • • lendfrınege, 
mege, sınır v h"l k"f"d: ... Rü 

ı1dırrnaga . e a ı fü • 

nin hatırını kı l v 'nh'sar e-
. , sırf kı3kanç ıga ı ı 

yet zavıycsı 1 ka 
il 'ir. bir adam o ur, çı r 

den erkek m z ~ 
meydana! 

E k k neden kıskanır ? 
r e )ctUr ki kıskançlık er -

Hiç şüphe yo olduğu gibi, derin 
kekte de kadın~a d gvu bir histir. Hat· 

. Ak n dogur u 
bır ala anı k ldaha fazla olarak er. 
ta kadınlarda ço klu x... veya 

k nçbkların ço 1> .. 
keklerde kıs a d 'nligvi yahut azlığ 

lı:oı..anın eı:r. ' 
azlığı bu a -

Bu mesele de mevzuumuz harici Ql. 
:duğu için şöyle kışa bir işaretten sonra 
erkek olsun kadın olsun, mazileri pya· 
ru itimat Q]mıyan insanlann ktskanıl· 

malannı daha tabii görmek r.cap eder. 
Mesele ekseriya bununla da kalmayıp 

bu itimatsızlığı hariçteki hayır seven . 
lerin (menfi manasında 1) körükleme -
teri de büsbütün vaziyeti berbat eder. 
Öyle ki kadının kocasına, kocanın da 
kansına beslediği itimadın ortadan kallr 
masiyle müthiş kıskançlıklar ve gegm· 
sizlikler başlar. 

Yalanın zararlan 
İtirn.atsızlıkluın bir membaı lda ya · 

lan söylemekle meydana çıkar. Kocaf 
nı ufak işlerde yalanlarla dvutan kac: 
büyük bir hataya düşmekte ve istikl.xı· 
lini tehlikeye koymaktadır • 

Çünkü bu ufak tefek yalanları ke§fe. 
den koca evvela ses çıkarmayabilir, 
bunlan yutuyor gibi görüneb:lir, fakat 
günün birinde de karısının kendisine 
daha büyük bir meselede yalan söyliye
bileceğine ldair derunt kanaatler bcsle
meğe başlar ki; işte bu büyük harflerle 
yazılması lbnngelen ıtimatsızlığm do. 
ğuşu demektir. 

Bir erkekte bu lıis başladı mr, artık 
kı:s.kançlıkların sonu gelmez. 

Şu halde ne yapmalı ? 
Hayatta, aşk ve iptila, klskançlık, 

hep beşeri sevki tabiilerdir. Bunlardan 
en akıllı erkek ve kadınların da kendi· 
}erini vikaye edemiyecekleri zamanlar 
olur. Şu halde insan münasebetleri ara 
smda en feci bir safhayı teşkil eden 
kıskançlığı ortaldan kaldırmak, yahut ta 
hafi~fletmck için bir reçete, bir tavsiye 
yok mudur?. 

Ruhiyat mlitehasıslan bu hususta im 
dadımıza yetişemiyorlar mı? 

Hastalık derecesindeki kıskançlıklar 

hariç, psikoloji ilmi, beşeri bir ıstrrap 
olan kıskançlığı ortadan kaldırmak, 

yahut hafifletmek reçet<'siyle değil, 
bunun doğmasına mani olmak yollarile 
;şe başlamayı tercih etmektedir. Esa • 
sen her sahada olduğu gibi hastalığın 
ön almasına müsaalde etmeden mani ted 
birler almak daha doğru değil midir? 

Kıskançlığa meydan 
vermemek yolları 

Erkekve kadın münasebetler!, hiç 
§Üphesiz ki evvela biribirlerine ka.rıı 

.f 

/ 
l 

Kuşların 

hizmetleri, ıJ.e ev işinin bütün yükü 
tir. Sinek r kadınl.ardadır 
çoğalırlar J • • 
dün d h şı yapmayı teklif ettiler. 
'm.k~a a. &e" adındaki kabile şefi 
ı ansız o . . 

.. 1 ettı. 
tabııye alin 
derecesini tgetirmiş olduktan iki at 
mek hevesiılrfr, cılız ve ufacık atını 
iki sinek alil"• zabitler kahkaıhadan 
dan muhaf a'§ başladı ve zabitlerin 
şişeye yerte-dını taktıkları kızılderi
========= başlanğıçtan beri, binici
hafif bir caz m1ithiş dayağın tesiriyle 
biribirlerinean atından geri kalmadı 
olan çiftler aş farkiyle yarışı kazandı 
enderdir. 'acınacak vaziyete gelmiş-

ıl • • . efi onu geri getirmek için 
erısını ı v _ 

nege ve çekmege mecbur 
biriblrlerini 

izdivaçla ne 
zabitleri buna son dere-

aşklarda, çi~rse de zavallı topal keçi-
hakkmdaki ayakta duracak halde ol 
dan yavaf ~rek, daha iyi olan ikinci 
ve bu suretana çıkardılar ve bahsi iki 
hastalıklarrettiler. Yanş tıpkı birinci 
ni zamandı::opal keçinin az bir farkla 
dostluklar itince, zabitlerin hayreti 
tekilde anıtı ve her ne bahasına olur 

Bunlard'bettikleri paralan geri al
mek ve sofler. 

gaye edin!rine iki asker kampa gide
hoşlanna ada bir çok yarışlar kazan
larsa, kısk meşFıur bir kısrağı getir
ve kemiri eraber bir çok zabit ve as
yük bir k· yerine geldi ve bu yüzde 

K:skanı1e kazanç fırsatını kaçırma
·~ de CWoae iştirak etti. 

• 

ilk iki galibiyetin ve.rdiği coşkun
lukla, kızılderililet qe, be.r ıeylerini balı 
se koydular. Zabitlerin sevinçlerine pa 
yan yoktu. Bu harikulSde topal keçi ne 
kadar müthiş olursa olsun, üst üste iki 
yarışı dayakla ve az bir farkla kazan
dıktan sonra, meıhur kısraklanru geç 
mek şöyle dursun yan yolda bile ka
lacaktı. 

Yarış başladı. Fakat bu defa kızıl 
aerili, elindeki kırbacı yere atmıştı. Sa 
dece vahşi bir nara atmakla iktifa etti. 
Ve ufacık çelimsiz at, gıüzel kısrağın, 

bir adımına mukabil iki adım atarak bir 
riizgar gibi ileriye doğru atıldr. 

Son elli metre içinde, kabile şefi bir 
sıçrayışta atına ters bindi ve yüzünü 
arkadan soluyarak gelen, meşhur kıs
rağa doğru çevirerek, kıı:ılderililerin mu 
zafferane ve çılgın kahkahalan arasın
da birincisile alay etti. 

Bilahare anlaşıldı ki Amerikan za
bitlerinin çelimsizliğinden dolayı to. 

pal keçi lakabını taktıktan bu ufacık 
miskin mahlUk kızıl.derililer arasında 

"rüzgarın galibi,, adile töhret bulan bir 
attı. Ve kabile şefi sırf zabitleri CQştu
rarak fazla bahse girmelerini temin için 
ilk iki yarışta onu mütemadiyen klrbaç 
lamştı. 

Alkol imhayı lkma~ ediyor 

Kızılderililerin içkiye, ve bilhassa, 
viskiye fazla düşkün oldukları söyleni
yor. Fakat buna kendilerini alıştıran ge 
ne beyazlar değil midir? 

Esasen, kızıl.derililer, ırklanrun pek 
yakında tamamiyle t.t:.ikeneceğini pek a
la biliyorlar. "Lekeli kuyruk" adiyle 
maruf ve ortalığa dehşet salan bir kabi
le şefinin hemşiresi ölmek üzereyken,o
na bir rüya gordi.iğünii ve ilahi bir kuv· 
vetin, kendisine, kızılderililerin baltayı 
gömerek beyazlarla mücadeleden vaz 
geçmek icap ettiğini, !fiinkü onların "de 
nizde kum kadar çok" olduklarını, ha
ber verdiğini söyledi. 

Şimdi kxzılderililer, ancak biraz mu
vaffakiyet ihtimali oldukça teşebbüsler 
de bulunuyorlar. Bunun ici:ı art·1• hiç 
bir faaliyette bulunmuyorlar, hatta a
va bile gitmekten çekiniyorlar ve ırk· 
lanmn tükeneceği dü§':.incesinden kur
tulmak için içiyorlar. 

Fakat içki de onları imha etmekte 
devam ediyor. Esasen onlar da bunun 
farkındadırlar, - -



Kocasını ceııattan 
kurtaran kadın 
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Londra 
kulesi 

Asırlarca kimsenin kaçamadı~ı bu 
müthiş hapishaneden idam 

mahkQmu ıord nasıl kaç1rıldı? 
lngtlterenin en me§hUr hapishanesi, Lon • 

dra kulesidir. Londra kulesinin iSm1ni a.ndı 

nız m.r, bütün lngillz kalpleri titrer. Asırlar 
danberl en azılI haydutlar, en tehlikeli 
alyul mahldUxılar buraya hapsedilmekte 
dir. Londra kuleai dlinyanm en muhkem ha 
plsh&nealdlr. Hlç bir mahldlmun buradan 
kaçması ihtimali mevcut değildir 

t~ bunun içindir ki, böyle mllthl§ bir 

yerden, hem de ihtllAl zamanı, kocasmı ka 
çırar&k idamdan kurtarmağa muvaffak olan 
Lady Nlth.sdale, İngiliz tarihinde en cesur, 
en metin ve en Jrurna.z kadın sayılıyor. 

ı.reşlıur bir tngiliz ressamı ve muharriri 
olan llatanJo, bu :t'edakAr zevcçnin p.yanı 
hayret macera.smr yazını§ ve reslmlerinl de 

yapa.r&ie neşretmiştir. Dikkate değer buldu 
ğumm bu yazıyı kısmen okuyuculartmıza 

naklediyoruz. 

On sekizinci asnn ilk nısfında, İn· 
giltere bugünkıü İspanyol harbinden da

ha dehşetli bir mücadele için.deydi. 

Kraliçe Anne ölünce, Hanover haneda

nından birinci Jorj tahta geçirilmişti. 
Stuartlann bu suretle bertaraf edilmesi 

üzerine tskoçyalılar isyan ettiler. Stu
art hanedarıırun başı olm prens J ameı 
Edvar.d Stuartı önlerine katarak birin

ci Jorju tahttan indirrc.ek ve yerine, 

ananeye muvafık olarak Stuart pren
sini geçirmek için büyük bir ordu ile 

Londra üzerine yürümiye başladılar. 
Birinci Jorj taraftarlan bir gece 

ani baskın verdilerve ast İskoçya ordu
sunun belli başlı erkanından bir kısmını 

ele geçirdiler. Bunlar arasında Lord 
Mithsdale de vardı. Asilzadelik o ta
rihte büyük bir imtiyaz sayılıyor ve bir 

asilzadeye, hapsedildiği vakit bile, son 
derece hürmet göstenEyordu. 

Adi caniler gibi .•• 
Fakat birinci Jorj, İa~alı asi 

lordlara öyle kızmıştı ki esir ettiği dil§· 
manlanru asilzadeliklerini hiçe sayarak, 
Londra sokaklannda adi caniler gibi 
teşhir etti. Ve sonra da Londra kulesi
ne kapattı. 

Kocalan hapsedilen bi~ok kontes· 
ler Markizler kraldan af dilemek için 
Londraya akın ettiler. Lady Mithadale 
de kocasından aldığı: bir mektup üzerine 
son süratle Londraya geldi Kuleye 
kO§tu. Fakat, kocasıru, ancak onunla 
hapsedilmeyi kabul ederse görebileceği
ni eöylediler. Fedak!r kadın ilk ance 
razı oldu ama, aklıriı bqma toplayınca, 
hapiste kocasını kurtarmak için hiç bir 
teşebbüste bulunamryacağmı da anla
dı. Londraya geli§i boşa çıkmış ola
caktı. 

Bütiln saııhiyettar makamlara bat 
vurdu ... Fakat nafik .• Aldığı cevaplarm 
hepsi menfi idi Herkeı vaziyetin ümit-

siz olduğunu tekrarlamaktan ba§k& bir 
şey söylemiyordu. Birinci Jorj, lord 
Mitbsdale'i aailcrin mütvviki aayıyor
du. Diğerlerini dehıete ıokmak için 
onu idam etmiye karar vermiıti. 

Krala rica mektubu 
Asi lordun muhakcmeıi çok çabuk 

görüldü. Ve mahkeme, idam lrınmıünii 
verdi. Birinci Jorjun hiddetinen kor
kan hakimler, mahkumun kanamın rica
larına kulaklanm, kalplerni kapatnIJ
Jardı. 

Ledy Mitbsdaleson bir çare olmak 

Lonıdt'a kti!esi>ıfn demir k-apılan, <hp rı çıbrv:.k i.stiyen bıı iki kadırı ziya. 
retçiye, ardına kn.da açıldı 

Kral 

öfloolidir; 

mahkumunun 

yalvarıyor 

üzere bizzat hala baş vttrmayı gözüne 
aldı. Kralın bu gibi müraceoatleri ya
sa.le ettiğini biliyordu. Fakat kocasını 
kurtarmağa azmetmitti. 

Aradı, taradı ve bir fırsatnr. bulup 
kralın metresiyle konuştu . .:ı::r.;an, kra
lın o gün gideceği yeri ö'ıcı.cli. Şimdi 
artık krala ricanamesini nasıl verdiğini 
ve kocasını nasıl kurtardığını kendi ağ
zından dinli yelim: 

"- Kralın geçeceği odanın kapısın
da yer aldım. Matemli imişm gibi, si
yahlar giymiıtim. Kapr açılır açılmaz 
ayaklarına kapandım. Almanyadan yeni 
gelmi§ olduğundan daha İngilizceyi öğ
renmem.itti. Fransızca olarak Lady 
Mitbsdale olduğumu söyledim. Ricana-

ıneyi w:attmı. Aldırnuyarak yürüdü. 
Bu defa ceketinin eteğine yapı§tnn. Ağ
larnağa başladım. Ses çıkarmadan yürü 
meğe devam etti. Beni de birlikte oda
kapısma kadar sürükledi. Bu sırada 

muhafızlar yetiştiler. Krahn eteklerini 
srmsrkr tutan ellerimi çözdüler. Kral, ye 

re düıen rlcanamemi çiğniyerek geçti 
gitti. Artık ümidim kalmamıştı. Hün
gür hüngür ağlıyarak geri döndüm. 

Firar pldnı 
İdam gününe bir hafta vardı. yük

sek: makamlar nezdindeki ısrarlı teşeb
büslerim neticesinde, mahkG:m kocamı 
hiç olmazsa görmeme müsaadelerini te

min ettim. Artık iyiden iyiye onu ka
çmnak teşebbüsünde bulunmağa karar 
vcrmittim. Oturdum, düşündüm; bir 

ptin tasarladım. Kocama serbestçe 
gidip gelebildlğim için bu planı onunla 
da müzakere ettim. En ince teferrüatma 
kadar görüştük. 

tıdam gününden bir gün evvel, ko
camı ziyaret için kıaleye gittiğir.ı za
man muhafrzlara karşr kendirrıi gayet 
';evinçli gösterdim. Onlara kocamm 

ertesi günü affedileceğine dair temi

nat aldığımı bildirdim. Lord Niths.da
le'in hayatını bağışlıyan kral şerefine 

ııarap içmeleri için bahşi:şler dağrttım. 

Ertesi gün yapacak çok işim vardı. 

Kuleye gidemeıdim. Akşam üzeri ma
dam Mills ı'smindeki ahbaıbrmı çağır

dırn. Benimle hapishaneye gelmesini 
rica ettim. Sonra dostum madam Mor 
gana haber yolladım ve karanını ken

disine bildirdim. Madam Morgan ga
yet uzun boylu ve ince yapılıydı. Koca 

ma giyfdirmek İ!;in hazırladığım kadın 

elbiselerini giymesini ondan rica et
tim. Bu elb'seleri kims.:ye gösterme
den hapishaneye göt~recektik. 

Kuleye vasıl olduğumuz zaman ev
vela .~çeri madam Morgaru soktı.om. 

Çünkü kuleye bir lmdmdan fazla alma 
ma müs'lad~ . etmiyorlardı. Madam 
Morga~ kocnmın giyeceği d'.>i.scleıri 

içer:de soyunduktan sonr<oı dışan çı· 

karliım. Ve onu uğurlarken, herkesin 
duyacağı bir sesle : 

- Liltfen derhal hizmetçimi gön
r• · ! l• dim. 

Sakallı Madam Mills 

Oııtlan sonra içeri madam Millsi 
soktum. Mladam yüzünü ı.ıendille ka
patmıştı. Bunu ondan ben istemiştim. 
Sebebi de şu: Kocamın kaç gündür 
:ıakalJarı uzamıştı. Kaşlan da kalındı. 

Kadın elbiseleri <altında bile biT görüş 
te erkek olduğunun anlaşılması milm
·,ündü. İçeri girerken ağlıyormuş gili 
yüzünü kapatacak olan madam Mills, 
biraz sonra kadın elbiseleriyle ve ma-
~'Tl Milis ünvaniyle !iıkacak kocama 

da mendille yüzünü, gözlerini sakla· 
mak fırsatını verecekti. 

Bir idam mahkG:munu görmiye gi
den kadının kaleye girerken de çıkar

ken de ağlamsaı pek tabii idf. Muhafız
ların şüpllesini uyandıracak bir vaziyet 
mevcut değildi. 

Madm Mflls içerde biraz kaldıktan 

sont a aklıma bir plan daha geldi. Ko
cam için getirdiğim elbiseler maıdam 

Millse giydirmek daha iyi vlacaktı. Ma
dam Mills de diğer elbiseleri giye:ekti. 
Kocam madam Milis olarak çıkınca kim 
se farkına varmıyacaktı. Derhal planı 

tatbik ettik. Bundan sonra M:llsi de dı
şarı çıkardım. Bene muhafızların duya
bileceği bir sesle: 

- Çok rica ederim, hizmetçiırr gön
der. Bu akşam saraya gidip kraldan ko
camın af karannı alacağım. Geç kalma· 
dan beni giyind:rs 'n! 

Dedim. Kocamın affedileceğine iyi 
ce kanat getirmiş olan muhafızları bir 

az da bir gün evvelki bahşişin tesiriyle 
artık beni hareketledmde !lerbest brra· 
kıyorlar , eskisi kaıdar alakadar olmuyor 
!ardı. 

Tekrar kocamın koğuşuna daldım. 

Onu giyindirmiye başladım. Yüzüne 
makyaj yapmayı ihmal etmedim. Saka
lını pudra .:le örttüm. Madam tn:lls.'n 
kaşları krrçıldr. Kocam.ınkileri de ona 
benzettim. 

Akşam karanlığında, koluna girerek 
onu dışarıçr kardım. Kocamı muhafız
lar içeri ağlıyarak giren kadın zannet

sinler diye, mendilini yüzüne kapamış
tı. Ist·raptan sanki yürüıneğe mecali 
lolmamıştr. Bu sefer yolda h 1zmetç=m 

Evanse tesadüf cttiık. 
- Geldin mi? diye ıe&lendim. 
- Evet, dedi. 
- Madamı kaprya ka.ı::lar götür, gel 

beni al, dedim. 
Kapıdan rahat rahat çıktıklarını gör 

düm. Plan muvaffak olmu~tu. Dalgaya 
düş~n muhafızlar içeri iki kadın girip J 

üç kadın çıktığ•nrn farkma b'1e varma
mışlardı. Daha elan koc:ını telamete ka 
vuşmuş değr.lldL 

Tekrar koğuşa d:ıldrm. ı<:apıy., «o
nuştuklarım duyulabilecek, fakat içerisi 
görünmiyecek surette aralık bıraktım. 

Sanki berabermişiz ve konuşuyonnuşuz 
gibi aşağı yukarı yürümiye başladım. 

Hiç durmadan kralın iyil:ğinden bahse-

~i.yor, onu nasıl afetmiye nza gösterdi
ğini, af fermanını saat kaçta getirebile
ceğimi anlatryordum. 

Nihayet: 

- Allaha ısmarladık kocacığım! !de
dim. 

Kapı mandalının ipini, içeriden açı

labilecek surette çektim. Dolaşin gardi
yana: 

- Kocam bfraz duıa edecek. Rahat
sız etmeyin. Şimdilik ışık istemiyor. Ça 
ğınnca götürürsünıUz, dedim. Eline bah
şiş sıkıştırdım. 

Merclivenlet1den indim. tçim rahat, 
kocamla buluşmayı kararlaştırdığımız 
yere gittim.,, 

Lady Nithsdale'in sözleri bura.da 
b!ıtiyor. 

Lord Nithsdale Londradan 
kaçabildi. Karısı son bir cesaret göste
rerek şatonun bahçesinde gömülü bazı 
evrakı almak iç:n geri kaldr. N 'hayet bu 

işte de muvaffak olduktan sonra Pariste 
bult•ştular. 

Birinci J orj firarı işitince son dere
ce hiddetlendi. Bunu adaınlannm ken-

disine bir :han:ti saydı. F;;kat vakanın 

tarzı cereyanı anlatılınca, şa~tı ve söy
lendi : 

- Beni Avrupada bu kadın gibi 
mağlup eden kimse olmaımştır ! 

• • 

Lridi Nithsda,le, ~to bahçesinde gö. 
mülü mahrem evrakı çıkamyor: 
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238 PARD'A"YANTN KTZT 

Ailesine karşı olan hürmet hissi tak. 
dire şayan olmakla beraber Pardayan 
babası hakkındaki d~üncelerini kuv. 
vetlendirecek bir söz daha sarfedeme 
di. Yalnız evet veya hayır manasına 
gelebilecek bir tavırla başını salladı 

ki, Jizel bu hareketleri anlıyacak ka. 
dar tecriibe sahibi değildi. Zaten bir 
çok tecriioo sahipleri dahi Pardaya. 
nın bu tavırlarından aldanabilirlerdi. 
Maamaf ih küçüğün soracağı sualler 
tamamlanmış değildi. Zeki çocuğun 

kafasında birçok fikirlerin dolaştığı 
muhakkaktı. Pardayan da düşes Dan. 
golem de bunu farkettiler. 

Jizel tekrar sormıya başladı: 

- Mösyö şövalye, llıtfen bana bir 
noktayı daha anlatmak ister misiniz? 
Nicin daima sakin olmakla şöhret ka. 
zanan şövalye dö Pardayan, biraz ev. 
v r,I l""Ösvö ın dük Dangoleme karşı o 
kadar sertti? - demin söylediğiniz gi. 
bi • eğer bir yanılmaktan başka ka -
bahati olmıyan eski bir dostunuza bir 
caniye, bir katile yapılan muameleyi 
yaptınız? 

Bu son· sual Pardayanı büsbütün şa. 
ısırttı ve icinden: 

- Hay Allah hayrını versin. Müba. 
rek kız öyle darbeler indiriyor ki, al. 
tın~an kurtulmak imkansız. 
Şunu da söyliyelim ki, Pardayan 

k:ırş•sındaki genç kızla konuşurken, 

bir taraftan da sokaktan gelen sesle. 
re kulak vermektey;ii. Hem Jizele ce. 
\'ab veriyor. hem de dilşünUyordu: 

- Acaba dük. Konçini ile adamlar. 
rını içeri alacak mı? Kızının göster. 
diği emniyete layık olduğunu ispat 
tr,in onlan savacak mı? Şu muhakkak 
ki. evvelce bizi kurtaracağını ümid 
ettiğim zavallı Viyoletanın, kocası Ü

ze::-inde hiçbir tesiri kalmamış. Halbu 

ki kızı Annesinin yapamıyacağı bir
çok şeyleri yapabilir. 

Pardayan, bu sırada birtaknn insan 
ların evin önünden ayrıldıklarını gör. 
dil. Biraz sonra başka bir evin kapı. 
smm çalındığını duydu. Artık anla
mıştı. 

- Oldu - diye düşündü - Dük kızı. 
na layık bir baba olduğunu ispat etti. 
Konçin;yi evine koymadı. Hatta bu. 
ra.da olmadığımıza. da inandırmış ol. 
malı ki, Floransalı gidip başka kapı. 
lan çalmıya başladı. Şimdi eminim ki 
dük, Dalbaran ile . biraz dertleşmeye 
lüzum görecektir. Şövalye yanlış dii. 
şilnmüyordu. Dük Dangolem, aradık. 
ları adamın kendi evinde bulunmadı -
ğını söylemişti. 

Konçini kraliçenin yakın dostu ol • 
makla beraber, dük.Dangolemin evini 
araştmnıya cesaret edemedi. Mareşal 
Dankr aramak istiyordu. Zorbalıkla 

yapamıyacağı bu işi tatlılıkla hallet. 
meyi düşünürken. Dalbaran ona yak
laşmış ve dükle Pardayanın biribirle. 
rine büyük birer düşman olduklarını 
bildirmişti. Dangolcrnin şövalyeyi c _ 
vinde saklıyamıyacağma emin oldu • 
ğunu Mareşalın kulağına frsrldamrştı. 
Konçini şüphe etmedi. Mahallen;n bü. 
tün evlerini aramıya karar verdiği İ

çin başka bir kapı çalmak Ü?.ere ora. 
dan ayrılmağa karar verdi. 

Pardayanm hassas kulağı bunları 

duymuştu. Dükün bu fırsattan istifa. -v de ederek Dalbaranla konuşacagı -
nı ummakta da hata etmiyordu. Kon. 
çini, zaptiye nazırı ile beraber başka 
bir eve doğru giderken, Dalbaran dii
kün bir işareti üzerine evin avlusuna 
girdi, dükle mühim bir şeyler konuŞ
tulaT. Bunlar olup biterken Jizel, fJÖ
valyeyi şaşırtan sualler sonnaktaydr. 
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PARDAYANTN KIZI 23!. 

Pardayan çocuğa ne cevab vereceğini 
düşünürken hatırına şu fikir geldi: 

- Babanın bütün sevgisi anneden 
evlada geçmiş. Bu çocuğun babası ü. 
zerinde fevkalade tesiri var. Bu mu. 
hakkak. Annesinin yapamıyacağmı 

niçin kıza yaptınnıyayım? Eğer dük 
bu iEten vazgeçerse madam Faustaya 
ne kuvvetli bir yumruk indirilmiş ola-

cak!. Bu yumruk altında o, bir daha 
doğrulamıyacaktır. Artık yeğane ya. 
pacağı şey. kaç•:> İspanyaya gitmek. 
tir. 

Bu ı:ocuk vicdanlı bir şey. Babasına 
karşı olan hrümetini bozmaksızın o. 
nu kandırayım. Neden olmasın , bir 
kere tecriibe edelim, belki iyi bir neti. 
ce alırız. 

Pardayan buna karar verdikten 
sonra ciddi olarak dedi ki: 

- Beni iyi dinle ve anla çocuğum. 
Babana karşı Eert davranmn=sam, bir 
k:ı.bahatini cinayet kadar :nühim te -
lakki etmişc:em bunun bir sebebi var. 
dır. Her yanlışlık biribir"ne bem·.emez. 
Birı:ok h '.ıtala vardır ki, en büyük ci. 
naye'lerden daha müthiştir. İşte bnba 

rıın yanrlması da pek kötü neticeler 
doğıırabilir. Böyle olunca, en 8.di bir 
cina'retten daha fena demektir. Niçin 
Eert davran:iığımı anlıyorsun ya? 

- Affedersin=z. Sizin gibi iyi bir a. 
da"Y!ın kat'i sebebler olmadan bu ka. 
d"r s·rt d':lvra"'amıyacağmı 1anned:?r. 
dim Hiçbir vakit kendinizi mi.idafaa 
c:meniz hat·r·ma gclmem:ştir. Size 
kar~ı nihayetsiz hürmetim var Rica 
etti~ m şey, bab:ımm hatasının cina. 
y: tten da!rn müthiş oldu~ıına hiikmeL 
rrıek için n: ye dayandığıntzı bana I 
r :.>y:cr misiniz? I 

- Her şeyden cv,·el bu hataı:;ındc.n 

dolayı hayatının on senesini Bastilde 
geçirmeye mecbur oldu. Bu ... 

Jizcl gerek Pardayanın, ve gerekse 
düşesin takdir ettiği bir tavırla sö • 
valyen;n sözilnil kesti: 

- Affedersiniz, bu kendine ait bir 
meseledir • dedi -

Pardayan bunda ısrar etmedi. 
- Öyle olsun - diye _ söze başladı. 

Fakat annen bu on senyi ne bUyük ü. 
züntülerle geçirdi, azaptan bir an kur. 
tutmadı. Sen, zavallı çocuğum, o za_ 
man babanı tanımıyordun bile. 

Jizel, kendisiyle annesi nazarında 
babasının iradesinin büyüklüğünü is • 
pat eden bir şiddetle: 

- Amir odur • dedi. -
Pardayan yavaşça itiraz etti: 
- Yanılıyorsun yavrum, b.:ıban ken 

di keyfi için sizi kurban edemez. 
- Emir onundur. 
- Annenin ve senin hayatlarınızı 

tehlikeye koymak hakkı mıdır? 
- Evet, bunda da emir onundur. 

Biz bir şey söyliyemeyiz. 
- Pek8.la. haydi bunu da kabul ede

lim. Fakat b:ışknlannm malına ve ha. 
yatına da kastedemez ya! 

- Bunda haklısınız. 
- Peldi.la. l~te babanın hatası bu 

nokhdadır. GQz koyduğu bu tahtı el
de etmek için hiç dUr:ünmeden binler. 
ce cana kıyacaktır. Böyle yapmaması 
Hizımgelmez mi? 

Jizel hayretle açılan gözleriyle Par
dayana bıkarak sordu! 

- Dediğiniz nasıl olabil'r? 
- Bunu sana anlatacağım. Küçük 

kral on üçüncü Lui, kendini müdafaa 
c~mede:ı taı:; ve tahtını verm ·y~ektir, 
tab·i değil mi? Bunda haklı olduğunu 
sen de tasdik edersin! . 

- Şüphesiz. 
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Stit fabrikasından 
farksız bir inek 

G ü nde 85 kilo 
T . . süt ver iyor. 
abıat, ıneğc yavrusunu bc&li k kad .. yccc 

. ar su~ vcrın'ttir. Faıkat bugünkü 
ınek talxatın tasarladı• d • .. gm an çok da. 
ha fazla sut veren bır· uı·· flab "k . s rı ası ha· 
lınc gelmiştir. 

Gene, mesela tavuklar -L1:1 • il 
d el , ~eştır • 

me en evv , diğer kutlar gibi senede 
birkaç oün 

• yumurta Yllınurtlarlar ve 
bunlardan yavru ıka la • 
. di h ç nr rdı. Fakat §lm CT •• 

gun }'\lmUrt)ayan tavuklar 
çoktur. İnsan zekisı mahJA'- .. 

h. . • .._tın ışme 
yaraya. ·len cınslerini seçerek .. 

t• 1 b" uretme 
sure ~ e ır kaç nesil evvelki ecdatla-
n?a. ıçB te benzemi}ecek hale getir 
mıştır. u üretme usullerı· . 1 • . . ınsan ara da 
tatbık cl:i lse, aeaba aramızdaki bütün 
z~yr~ ve. hastalıklılar, budalalar, 
çırkinler bir kaç nesil içinde kaybol 
lar mı dersiniz? ur-

Bunclan bir kaç hafta evvel Ş'k 
da yapılan ehü hayvanlar b a~o
aergisinde tetlıir edile h eynelmılel 
n!n hayvan cinslerini ~l~~::ıar, fen 
&usunda ne gibi harik l ek hu. 

•· · · a ar Yaratabile-
cegr:tll mısallerle isbat t . . 

Bir sı. e IT'.ıştır. 
gttrn vasati siklet' iık' .. . 

!odur. Şika 0 . • 
1 ı yuz kı-

k g sergr.sınde birin .1 .•• 
aıanan sığır tam 678 k:lo ~ı ı.gı 

Ve lbu, onun Uç b' . gelmıştır. 
tılmasınr t-· ın. Y~rmi ldolara sa • 

..... .ın etmiştır. 
Maarnafih ş 'ka od 

rinci1iği kaz~n;n :u : ~78 kilo ile bi. 
en me .. ı.ur • . ıgrr Amerit- . n n 

• F' sıgırı ıle ınuka e . 
ce hıç mesabe . d k Y &e ed lm-

sın e alıyor. 
Lane Star naınmdak" b: v 

1268 k'I • • 1 :.ı sıgır, tam 
ı o agırlıgındadır. Amerik" 

hayvanatçılık t 'h. • .. nın 
büyükı:~ı- arı ınde sıgırlar iç:nde 

~ rekorunu ''D h 
namr verilen b' b ur am Oks,, 
Bu sığırın Y80ırı a§ka sığır krrnuştır. 

ıene.iJ11Je bet 
şında rken, 1623 kilo .:. ya-
l:I!Imektedir. Bu geld~gı kayde -
rrn bab ı şayanı hayret sığırla· 

.. . a arı olan boğalann daha bU-
yuk sıkletlere vasıl oldu.kl .... 
m·· tü A . an gorul • 

u_.ı r. ınerıkanın en ağrr ve 'b .. ük 
•boguı Gııınbodur Q uy 
ğırhiındadır. • Uınbo 1633 ltllo a-

Teksasta ya -~1~ 
ter Gist, dah §au-.uadır. Sahibi Mis

a henüz pek 

B u canlı sUt fabrlk:ısrnın m<>m.elertnl 
görüyor m119wııız? 

şampiyonluğunu doğurduğu 361 yu -
muratya borçluı:iur. 

Şimdide fen adamlam bütUn tavuk
ların yumurtlama kabiliyetini arttır -
ğuk havada tavuklar pek yumurtla-Gumbonun birka . . genç olan 

ırkletine vara ... ç lene ıçınde iki ton mağa gayret etmektedirler. Kışın so • 
Ş;kaao s ~a~ıncJan eınindir. mazlat'. Tavukçular bunun önüne geç-

.. ergısınde S lama 
le namını:iak· bo· . ultan Brovnda- cı.-ck veya kıtın tavukların yumurt 
~ıştır. Ağır~k ~~ bı.rinciliği kazan • sını temin etmek !çin bir çok çarelc -
üaznbonun ya t.tibariyıe Brovndale re bat vurmaktadırlar. 

rısıdrr Faka ta k 
endam. itibarı ile b' •. t kuvvet w Şampiyon vu . 
tir. ır:nciliği hakketmiı.. Susan ismindeki tfr ta'lukı Şikago-

Esasen bu 'b. • da batka bir ıahada ıampiyonluk Un • 
be.11lenrnez d g~ ı boğalar 9ildct için varırru ka.zanmııtır. Susanın yumurta-

Bir •ığı~ lınızlr~ ~in bcwlenir. sı, alelade bir yumurtanın ~ mı isli 
almak için Ye::~tıriciai, bir danayı büyüklUğündedir. Susan şampıyon ~v: 
o. dananın ec~ . a~ dolusu parayı, ğu, ldiğer yumu:taların ihtiva ettıgı 
bir dananın kı}'nı ~ "V'eriyor, çUnkil gıdanın Uç miı't. gıda ihti..a eden yu -
kıynıetiyJe Ölç"] ctı, onun eddadının murtalariyle kazanmıştır. 
baır ne ltad u .nıektedir. Aft- '-- Son zamanlarda ördeklere de eh .. e~-

ar c:ın.... ·-•, ua. Çünkü 
yavru Yeti-:_, --. dana A-1...ı... • miyet verilmeye batlanmıttır• ' 
tik ~"'"11' ve bıı '"CUllll cını d k1 ta 

Çe ıalab Cditi ıuretıe nesli git- yumurtlamak hususunda ~r e er u: 
Diğer ~ r. vukları geçmektedirler. Dunyanın Y. 

den gelen d~ f~ zayn li.r llftil - murta rekordmeni, Avustralyalı bır 
v~~a et verınez. , !kadar bile aüt ördektiır. Bu örde'k 365 günde 36:n:: 
gıbı danafann diiıı~ ~eticUer, bu det yumurta yumurtlaJ!11'tır. Hak 
yen getiTilrn~· Ya ~ kat'iy bütün sene yumurtladığı yuınurtalan 
lraın doğmasına 1 taratt~lar B • toplayacak ve tartacak olursanız k ~l 

1l1irıi hnıa.k • un- kilo geldiğini göreceksiniz, ki ~u en-
lü, kuvvetli, cinı bot o için güç- di :.td tinin bir kaç mislidir. Bsr sene 
ren cins ineklerle ~ı. Çok ıUt ve. de ~ ~dar gıda iıatihsaline biç bir ta· 
drr . ç 'ttirıne\ lbmı- • 

vuk eıitememitti:r· 
Bir snt fah v. b bö?>ürlemneaine 

tıte ".May Echo S 1 ~kası Tavuk, ördeg n u 
inek bayle bir asil ,,!_vıa,, n.- -..s- •

1
• ancak: .-.ı:r 

-cıııa ~ ~ _ Benimki daha lezzc-~· 
s~ein <:~indeki bu ine& .. Hol • Cevabını verebW'. 
süt l'ıabr:Jcası olduğu .;: ldeta 'bir d •· yu 

Çünkü ·· d -Ylenebiıir Fakat g& itı:bariyle ör egm -
.. gun e vaaa.tt ola . r ..3-'-- üstündülr. Daha az su 

sut vermektedir. Senelik ralt 85 kilo mu tası ~ • • • miktan 
13,083 kilodur. Yani . •Ut '\Perimi ihtiva eder, protem ve~ "tiba . 
misli kadar sütr. Si!cJe-tinin elli tavukta olduğu kadardır; yag 

1 
• ~-

le ördek yumurtası daha zengmdir. İnsanların fenni ·· rk bir öı44ek 
Jah etfkleri diğer ı:;etıne auretile 11• Pasta veya tatlı yapa C:rtasmm ye-
tavııktur Ormanı ~hıt ha,,,,an da yumurtatı iki tavuk yuırı 

ar lda Y<ı ı' • •• 
t;ıvuklann sened llYan Yahti rını tutar. rtasma 
ta yumurtJactrkıa~ ~:cak beı on yumur Çinliler ördek yumu 
çık:ı:-mak irin k 11 bunları da civciv bayılıyor 
tiir. Halbuı·· · IJ andıkları görm....:;._ ç:nlil ötdek yuınurtasııu · pek ~-

r ln&anfa --"'9 '· er, e tuza gö-
murtlama ~bU=y • r t:ıvuk!an yu- verler BilhalU bir kaç •.en 1 tli 

' etini Qttr • derece ezze 
lik yumurta aded· . taraıc tene- mülen yumurtaları son .. d k 
yilze, hattı daha ını ~lıatt olarak iki bulurlar. Pasta ve tatlılarda orF:-
1 d Yu~"""'" ..t..... ,_ varıııazsınız. ar rr. --.1;~ Ç·-rınrı • yumurtasının far.ıuua ka 

Şika;o sergiabıde . J kaııa gerek yağda. gerek;;e rtas~ 
birinciHfi ık:azaııan .:-....tethir edllerel: olarak bir kere ördek yuınu . etmek 

-~ Orpiftatin bu mele, bir daha yesnemeye yeımıı 

S. M • .Şehinşah Pe1ıletmıin yiiksek ir ~ ve idaresiyle kardeş lran günden güne terakki 8ahasınlla iler'lerM'kte. 
-4:._ir. Resimlerimiz 7'.ahrandan ilci görü nii-§ü teabit ediyor. So'lda halkın ve poltslerin Avrupai kıyafetleri, sağda bir 

dişçi tabeMsı göriililyor ••• 

B ugünkü 
radyo 

programı 
lSTANBUL: 

18,30 pla.kla dans mu.aikl81, 19 radyofonik 
komedi, 20 Rlfat ve arkadaştan taraımdarı 
Türk mu.aikisl ve halk prkılan, 20,ao Omer 
Rıza taratmdan arapça aöylev, 20,•5 Sema. 
hat ve arkadaşlan tarafından TUrk mU81ki. 
si ve halk şarkılan, (Saat ayan), 21,15 or. 
kestra, 22,15 ajans ve borsa haberleri ve er. 
tesltesi günün programı, 22,30 pllkla solo. 
ıar, opera ve operet parçalan 23 son. 
BVKREŞ: 

19,05 gramofon, 19,35 orkestra kouerl, 
ıstırahaUerde konferans, 21,25 mecmualar ve 
kitaplar, 21,35 oda musikisi, 22,15 §8.ll kem. 
seri, 22,35 hava, haberler, spor, 22,50 kOD811', 
haberler, 
LONDRA: 

18,05 Viyolonsel ve piyano, 18,35 org, ço. 
cuklarm zamanı, gramofon, 20 oda mwıUdsl, 
21,05 haberler, hava, 21,85 piyano musUdal, 
22,05 karışrk musiki, 23,05 Şubertin hayatı. 
ve musiki, 24,05 karışık yayın, 24,30 dans or 
kestrası, 1,35 haberler, hava vesaire, l,•5 
gramofon. 
PARtS: 

18,35 kanşık yaym, 20,05 piyano konseri, 
20,20 şan konseri, 20,35 gramofon, hava, 22. 
05 konser, 22,35 plJU, 2•,35 haberler. ıra. 

moton hava, 
ROMA: 

• 

18,20 eğlencen konser, 18,M ka.rıpk yayın, 
22,05 kilise korosu, 2•,0G haberler, .hava, 
fngtllzce haberler, 2•,35 dana musildal, 

6!1a 1C401W141 ~tt 
Bol omuzlu kol modası yavaş 

yavaş kalkıyor 

nam:••• 9 ... • 
DOKTOR 

mal özsan 
Uroloi • Operat6r 

1 
Bevliye mUteh••••!I• • 

Karaköy - Eklelsiyor mağaMSJ 1 
~da. Her gUn afleden 80111'8 
2 den 8 e kadar: 'l'el: U235 -·· - Avrupada, sonbahar ve kıtlık elbi· 

için kifi gelir. Bununla beraber mil - ıe modelleri heoUc tıımaaı!yle mı-ycla-
tebaaralar, yavq yayq ördek "1 - na çıkmamakta beraber timdiden şunu 

to. :A:ltar çok tatb nlfane'da, ayni Jıcu. 
mqtandır. Kemer aumtıı tobh "daim,, 
dendir. 

murtuından bu kokuyu atınuya mu - söyliyelim ki, bu ıe.ne bilhassa kollarm 2 - Beyu benelrU, aiyah llate.I 
li ..:~ .. ııı kuma•- Bem1 .. orn..:.b.L- 8tllB vaffak olacaklarım ümit ediyorlar. tek yavaı yavaı değiıecek ve omuz- r ....... :r ~ - .~ 

Bunlar &itgide tavuk yumurtam gibi !ardaki bolluk ve geniflik kayıbolacak- garnitürle giyilmektedir. (A,..r'.aman-
1 do... ··~-'-' ye tıT. Bu vaziyette, kimono omuzlara da. yünlll ve glSse çarpu:ak renktı9 
ezzetli yumurta guran o~e:r - -·-'· da gı·..ıı.s..rı:.) • 

...:...; bil 1c1 • emiddir1er dönüyoruz, demektir. ~..- r~ 
u :r •• re ec:e erme • 3 _ Ma~ _ beyu ~ jeney 

Y dl bin dolara sah lan Ayni zamanda 1avnmlar rağbette 
e elbise. GamitUr olarak boyunda beyaa 

bl k olacak, ve bel - hazan yalnız ön taraf-r oyun mPi renkte •utaf vardır. 
Resimde gördUfUtım M.:rinos ko- ta - yukarıya kalkacaktır. 4 - Beyaz yakalı, mni beyas triko, 

yununun, bu gibi f eınnt tlretioileri ta· Size bu seneki elbiselerden birkaç in kıamm ortası feWODdur. Kemer, 
rafmdan ne hale getirilmif olduğu na• güzel model ra.terelim: mavi "daiın,, dendir. Sonbabarbk man 
zan dikkatinizi her hakie celbetmit • 1 - Siyah otomandan gecelik man toyla ldyilm.eai gayet pratiktir. 
tir. Boynunun altmda ikatmer katmer 1-------------------------------,;,,;;,;-
sal'kan yilnlere d!kkat edin. Maamafih lstanbul c. Müddeiumumilitindenı 
yünUnUn bu kadar bol olmasına rağ. fatanbul Adliye Levazım ve Emanet Dafreai ile Sulh Mahkemeleri için mtı.. 
men bu yüı*feıı elbise yapmağa lkalkıt- bayaa edilecek 75 ton kok klSmUrll tekrar açık eksiltmeye konmqtur. Kuluım. 
mak çok pahalıya malolur ! Çün1dl bu 
koç, Avuatralyada birinciliği Jrannm'f men bedel .}500 liradır. Muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. Şartnameyi 
ve yedi bin dolara eatılmıJtır. g<Srmek istiyenler tatil gllnlerinden maada her gUn İstanbul Adliye Levazım 

Obio eyaletiınde :ıu.ter G. D. hvin dairesinde görebilirler. Eksiltme 1'-10. 937 Peqembe günü sa.at l5 de Adliye 
tanfından yet-ittirilen bir Memnos Levazım dairesinde yapılacağı ilin olu nur. (6560) 
koyunu, bir kesimde yirmi iki ld1o yün 

vermlftir· . 
Polonyada da.>. b:r kesimde hemen 

hemen on iki on dört llallo yiln veren 
koyunlar yetiftirilmektcldir. 

Anlattrfımu: bUtUn bu hari1culide 
hayvanlar·· alellde hemcinalerinden 
Uretilmitti:r. Muhtelü cinaleıi bkibiri
ne mezcetmek, !bunlardan en iyilerini 
ı~rek üretmek auretiyle fen bu fflV. 
kallde .nümuneleri elde etmiftir. Bes
leyici yf.ıyecekler vermek, arJııh! prt!ar 
altında bulundurmak, bastahktaıı 
korumak ıuretile bu nUmuneler de n
lih edilebilmİ§tÜ'· 

Elde edilen bu ııfırlaıtdan sadece 
birinin bütUn bir aileyi m eene besle
yebilec.efi mnbıkbk ,csnutıyor 1 

' 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 

Aksaray yangm yerinde Kemalpaşa 
ma.baJJeliD.hı Ordu sokağında 4 7 inci 

Sahası M. 
Murabbaı 

adada ytlzltı arsa 209,28 
Patih yangın yerinde Softasinan ma. 
hallesinhı lmam Mes'ut sokağında yUZ.. 66, 71 
IU arsa. (180 inci adaaa) 

Bir metresinin nk 

muhammeni teminatı 

8 125,56 

2 10 

Yukarda sahası, bir metrosunun mu bammen bedeli yazılı olan arsalar ayrı 
ayn satılmak Uzere açık :ırttırm.aya ko nulmU§Sa da belli ihale ~ünde giraD , 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmiıtir. Şartnameleri levazım müdUrlüitlnde 

görWebilir. İstekliler hizalarında gösterilen. ilk teminat makbuz veya mektu. 

bile beraber 5.10.937 salı günü ıaat 14 de Daimi Encttmerıde bulunma1Jdırlar. 
(a) (6506) 
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Urfa ODmrtlk M. H. T. 2 Satınalma 
Komisyonundan ı 

Jf~ •~ hlaıenin 
Ofui Jfiktan Weıı t~ TariAi Gütril Saati Şe'kU 

ırao IMa ır. IMa ır. ı 
Un 25CM07 M30 88 2580 00 13/10/937 Çareamba 10 kapalı zarf 
Odun 91MSS 25178 87 1890 00 " .. 15 ,. 
Arpa 553588 28899 IO 2130 00 14/10/937 Pereembe 10 ., 

biri 
~ - .. ._. 

.. 

Ollz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdı 
Muayenehanesini Takılm.Talimane 

Tarlabqı Cad. UBl'A Apt. nma 

nakletmigtlr. Tel: U553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra aaat ikiden altıya kadar Urfa giMt'fık mlllta/aa Ucıitlci tabvr aatınalma komüyonundt•n: 

1 - Urfad& gllmrUk muhafaza lldncl tahur ve tallmgAhlar erat ve .~~~~~~~~~~~~! 
nayvanl.tı ihtiyacı için mukaveleye bağla.nacak olan cın. ve miktarlar•le eksilt-
menin gün ft saatleri ve tekilleri yukarda yuılı Uç kalem madde eksiltme
ye çıkanlımfbr. 

2 - Şartname ve evu.fla.n komia10lldadır görülebilir. 
ı3 ~ -kJtlerln ilk temtneta &it vezne makbuzu veya banka mektup-

1""'" vesikalarile birlikte ekalltme eaatlerlnd~ bir saat evveline ka-
- teklll-mektuplanıll Urlada köprtl batında gUmrilk muhafaza ikinci tabur 
brarglbma tabur 118.tınalma komisyonuna vermeleri. 

' - Po8ta ile göııderllecek teklif mektuplarmm 2490 sayılı kanuna göre 
almui .ııan olunur. (83116) 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kunqtur. 

Bil<~mum tahlillt. EminönU Em1lk 
ve Eytam Bankuı Jrarıısmda izzet 
Bey hanı. 

:m::m:::ım..~nnmiii&llmaı ........ ma .. ml 

--•• -.iı-.-r-k--H--a-v_a __ K_u_r_u_m __ u __ I ftl~;~~1~~:f:.:~ ~ 
OyQk Piyangosu : buraunuz. I' 

! Bunlan size ıual cevaplı, toplu 1 
6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. · ve pratik olarak ağretecek oıan: 

it verenin ve İfçİDİn kanuni hlk 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. ve ödnleri kitabıdır. · 1 Flatı 10 kuruştur 
Bunclan baıka: 40.000,25. ~000, 20.000, 15.000 inkılap KitapeYinde utıbT. 
10.<>00 lirahic ikramiyelerle ( 200.000 ve 50. 000) mwww:maaumamu '* c:m11"' 

liralık iki adet mükafat vardır • 
Dikkat: ı-:ınmwa, Doktoru' -U 

Bilet alan herkes 7 ·birincitqrin-937 ıünü akpmma kadar biletini deiit· ı Necatı Palışi 1 
tİnnİf bulunmalıdır. Hastalannı berılln sabah 10 dan 1 

BU tarihten eonıa bilet Ozerindeld hakkı sakıt olur.. akpm 19 za kadar Karak6y TUnel 

lstanbul P. T. T. VUAyet MDdDrlDğDodeo: 1 ~;i~!,~r;:::r~desi bafmda No. 
İdare ihtiyacı içirı 10 adet 1,SX2.?.5 ı/m ebadmda, 65 tane ı x 1,5 ı/m eba i Sah ve cuma gUnlerl saat 14 den 

dmda, 132tane 7SX112,5ebachnda. 20!ane SOX75 ı/m ebadındaki ceman 227 tane g 18 ze kadar parasızdır. 
bayrağın yerli pliden ve meri bayru kanununa uygun olarak ahnmau açılc =mmmmmm:::lllllll:lllllmlml_ .. 

ebiltmeye konulmuıtut". Ekailtme 8/10/937 cuma günil aut 14 de büyük poıtalıa 
ne binalı birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet mJdürlUIUnde mUtqekkil abm 
.2tım komisyonunda yapıla.=alı:tir. 

Xuhlcmen bedcu 522 lira 60 kurut muvakkat teminat 39 lira 20 kuruttur. 
~ prtnameaini görmek ve muvakkat teminatlarını yatmnak Uzete 
;aJıpn1 ,enterlnde mezkar mUdürltlk idad kalemine, ekailtme p n aaatinde 
de kamla1.,W Dlllrat.aatları .(6398), 

amıı111111 ı il ı:ıa11121 111 wı ıwı 

Meccani muayene 
Perfembe gQDlert eaat 2 deD 1 e kadar 

Ortaköy Tqbalamak Palangada 25 
i numarada Doktor MUmtu Gtınoy 

fakirleri parasız muayene eder. 

Sonbahar Geldi 
Ve Kış yaklaşıyor 

Elbiseye Mir ihti,açlannm ıimdiden Galatada methar 

EKSELSYOR 
BOyOk Elbise Ma§azasında 

Her ,..._ UCUZ •e TEMINATLI alabilininiz. 

Şa cedftlden Wr fikir edinebilininia. 
J 

Liradan itibaren 

PARDESDLER 
PARDES8LER 
MUŞAMBALAR 
TRBNCKOTLAR 

MANTOLAR 
PARDESOLER 
MUŞAMBALAR 
MUSAMBALAR 

PARDESDLER 
MUŞAMBALAR 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 
Her renkte 

S katlı 

YOnlO 

Gabardin 

Her renkte 
ipekli her renkte 

Her renkte 

ıs 
18 1JZ 

11112 
15 112 

ıo 111 
15 ti! 
ıo 111 
28 

'1 
8 tJI 

Erkeklere HNn•rlema 
en ı~ı kumetlardan 

KOSTUMLERI 28 
iki prova ile 111 

Taksitle dahi muamele vardır • 

EKSELSYO:Q 
Galata Karaköy maQazasınd 

satılmaktadır 

STANDA 

Halis Bruyer köklerinden yapdmıt IOD model 

PIPOLARIMIZ GELMiŞTiR 
Sultanhamam kebabcı kartıaında PiPO PAZARI 
A ""rloluc'an ~t"zu f'denlere tediveli ,;önderilir. -----· 

Istanbul Erkek öğretmen Okulu 
Satına ima Komisyonundan ı 

Okulumuzun 937 ıqalt yılına ait sekiz ıyhk mekülit ve mahrukat ihti}'llCI 
Cıda göıterilen günlerde Cağaloilunda Kültür binumda Liseler muhue 

ğinde ihale edilmek üzere açık ekıi1tmeye konulınuıtur. 1ıteldileriJl praiti 
mak için KadıklSy Acıbademde bulunan okul idaresine mUracaatıan. m 
teminatın eksiltmeden bir saat evvel yatınlaralı: teminat makbuzu ve 937 yıla 
caret odası belgeleriyle belli gün ve aaat!t. komiıyona ıelıneleri. 

Nevi Miktarı Fi: Teminatı tbale giln ·ye IUti 
L Kl'J. 

Elanek 40000 10,5 315 00 12/10/937 Saat 14 

Daihç eti 4000 45 
Karaman eti 2000 43 234 73 12/10/937 14,SO 
Sıtır eti 500 35 

H 

Kuzu eti 600 48 

Sade yağ 2500 100 188 00 12/10/937 " 14,45 

Toz teker 8000 2t5,5 159 00 12/10/937 " 15 

Kuru fu. , 2500 16 
Kırmuı merc. 200 12 48 4$ l2LI0/.937 15 
Yetil merc. 600 17 " 
Nohut 1000 12 
Kuru soğan 3000 3,5 
Patates 4000 8 150 88 12/10/937 tt lS,4.f 

Yumurta 80000 2 

Pirinç 7000 23 121 00 15/10/937 .. 14 
Makarna 1000 26 

Un 1700 16 41 85 15/10/937 " 14,SI 

Şehriye 100 26 

Beyaz peynir 800 37 
44 70 15/10/937 14,41 

Kqar peyniri 500 60 .. 
SUt 3000 12 
Tereyağ 150 100 

50 63 15/10/937 15 
Kaymak 100 120 .. 
Khe yofurclu 900 5 
Kok ldSmUrU 1so 1870 211 00 15/10/937 " 15 
Muot 5000 7 2t5 25 15/10/937 " 
Sebze: 11300 kilo, 11700 

100 00 ısL10Lg31 adet l f5 H <'emet " 


