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Fransa Tunusa 
yeniden inzibat 
kıtaları gönderdi 
ltalgan gazeteleri yazıqor: 

Menfaatlerimiz bize 
Süveyş ve Cibutiyi 
mektedir 
Paris, 9 (A.A.) - Uç seyyar muh:ı.. 

f,z kıtası, Konstantindcn Tunusa gön
,aerilecek ve ayrıca Fransadan da Tu
nusa birkaç seyyar muhafız kıtası da
ha sevkolunacaktır. 

Paris, 9 (A.A.) - Romadan Matin 
(Deııamı 5 incide) 

Eski valinin 
muhakemesi 

Tunus, 
göster-

'-... Cumburrclsimiz Kastam onuda halk ansmıla.... • . Yakında temyiz mahkemesinde 

r--- ~ Yazısı 5 ıtıcıde 
, • - başlıyor 

~nnrde iki kardeşin evlenmek - Yazın 3 
Ü•<Ud• 

~ üzere olduğu anlaşıldı 
hildlrilen bir habere göre, 1 Hadiac, iki gencin evlenmek üzere bu· 

\...'~ar C§fne pek az raslanan bir lunuıaları yUzUnden.. meydana gelecekti. 
'-._'n~llne geçilmesi için 1zmir mUd- Bunun feci tarafı, ikl gencin blrlbirlerinin 
1,. '· 

1iine bir mUracant• vuku bul- özbeöz kardcg olı;ıalanndan ileri gelmek
tedir. 

Bugünkü sayımız 

416 
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gençlerin annesidir. lstidasında, oğlunu 

bundan yirmi sene kadar evvel lstanbulda 
bir zata evlatlık olarak verdiğini ve bu 

yaz tstanbula giden kızının bu gençle ta
nışarak seviştiklerini, nihayet lzmire ge
lerek evlenmeyi kararla3tırdıklarmı bil
dirmektedir. 

, . 
ın 

1 

yenı roman lan 
-1-

HARABE 

"Subayın Kaçırdığı Kız,, eseriyle 
okuyucularımıza kendini tanıtan ve 
sevdiren muharrir, uzun bir müd. 
dettenberi HABER için yeni bir ro-
man hazırlıyordu. E1er bitmiıtir. 

"Harabe çocuğu,, genç bir reuamm, 
§aheser tablosunu vücuda getir. 
mek emeliyle bir kaç ayını geçinne
ie gittiği tirin bir Anadolu köyü. 
nün tabii ve nefis dekorları içinde 
baılayan bir atkın hikayesidir. lztı
rap ile saadeti, yeis ile ümidi çok 
ince bir ifade ile canlandıran bu 
roman "Subay .. Kaçırdıiı Kız,, dan 
daha büyük bir zevk ve heyecanla 
taki pedilecek bir eserdir. 

Yann başlıyoruz 
-2-

. K ARA 
i ABDURRAHMAN 

Yazan: ikim im 
Paditılh Orhanın hayat ve saltana!ı 
içinde ıeçen gizli ve heyecanlı ta

rih vak'alan 

Pek yakmda 

Parfsfe Alman Hariciye Nazm Fon Rlbb cnf-rop \'C Fransız Hariciye Nazın &ne 
Fransız - Alman dekli rasy-0nunu imzalarken ... 

Erzincan demiryolu 
yurın açılıyor 

Dört Vekilin dahil bulunduğu heyet 
Erzincana vasıl oldu 

Ankara, 9 (A. A.) - Erzincan istasyo
nunu törenle 13letmeye açmak üzere na-

• fia vekili A11 Çetlnkaya, Hariciye, Milli 

atında emeği geçmiş olan mühendis ve 
müteahhitlerimiz de bu akşam Uç katar 

(Devamı 5 incide) 
mUdafaa ve maarif veklllerlyle birlikte bu ----D~-1--d--------akışam hı.isuıt trenle Erzincana hareket a a iye itim at 
etmiştir. ' 

Açıhı törtnlnde bulunmak Uzere nafia reyi aldı 
veldlimlz tarafttıdan davet edilen mebus· Paris, 10 (A.A.) _ Gece akdettiği ceJ-
lanmtzla, ulcerl ,.e mUlld rilesa, vekalet- senin sonunda parlameto 53 müstenkif 
ler erkint, malt ve iktısadi müesseseleı ve 241 muhalif reye karşı 315 reyle hü· 
ba§kaplan ve Si\'aı - Erzurum hatlı inşa- kfımete itimat etmiştir. 

Mareşal Çakmak 
akşam· geliyor 

bu 

Askeri heyetimiz Selanikte "Atatürk 
Evi,, ni ziyaret etti 

Atinadaki Balkan Genelkurmay baş
kanları toplantısına iştirak eden-Mareşal 
Fevzi Çakmak bu akşam saat 18,06 da 
hususi trenle şehrimize dönecektir. 

Alinadan hareket 
Atina, 9 (A.A.) - Mareşal Çakmak, 

Türk heyeti azal~ ile birlikte, bugün 
hususi trenle Atinadan hare.ket etmiş ve 
istasyonda general Papagos, Türkiye el
çisi ünaydın, yüksek devlet memurları 
ve generaller tarafından uğurlanmıştır. 

"Atatürk evi,, ni ziyaret · 
Selanik, 9 (A.A.) - Anadolu ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Mareşal Çakmak, refakatinde Türk ge

nelkurmay heyeti azası olduğu halde, sa· 
at, 19,30 da hususi trenle buraya gelmiş 
ve istasyonda üçüncü kolordu kumandanı 
general Politis, mevki müstahkem ku· 
mandam general Strimberg, Türk konso· 
losu \'e Türk kolonisi tarafından karşılan 
rnıştır. Mare~l Fevzi Çakmak ve refa-1 
katindeki zevat, Atatürkün mni zi~"llnıtl 
etmiş ve şehir içinde yarım saat kadar 
geıdiktcn sonra saat 21,14 de Türkiycye 

Wart-ş:ıl FC'ni Çaldftdr 

dönmek üzere Selanıkten hareket eylemi~ 
tir. 

.. 
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Fransız - Alman an .. 
laşması ve Lehistan 
Fransız - Alman beyannamesi hakkın. 

da tefsirlerde bulunan yan resml "ln!or
maUon politiquc Polonnis" gazetesi diyor 
ki: 

"Bu bldlııe, beyannamenin imznsile ne

ticelenen faaliyeti takip etmi;J olan Po
lonya hUkumetl t.arnfı;ıdrı.n hayretle karşı
lanmamıştır. Polonya cfkan umumiyesi, 
beyanruım~nln Cılddler tarafından evvelce 
hr.z:ılanan itila!Inn ihlal ctmc:diğini tasrih 
eden UçUncU maddesini memnuniyetle 
karısılamıştır. Bu madde, şimdi meriycttc 
olan metinlerle tarif edilen Fran!:ı. - Po

lonya mUnas betlerini zmıo.n altına al· 
maktadır.,, 

Bu gazete, Polonyanm llk defa olarak 
Almanya !le birlikte ild tarflı iUlı\flar yo. 
Junu açm11 olduğunu kaydettikten ıııonra 
Parla beyannamesinin bazı noktalarda 
1934 tarihli Polonya - Almanya paktm -
dan daha ileri gltmlg olduğunu ve bazı 
noktalarda da Polonya • Almanya beyan
namesi kadar derin olmadığını tebarüz et
tirmekte ve §Öyle devam etmektedir: 

"Parls beyannamesinin tesir ıııahasmı 

öl~ek ve bUhııssa beyannamedeki ahkA
mm yalniz Avrupa menfaatlerini ml, yok
ea. dUnya meselclerlnln hcyeU umumfyesl· 
ni mi derpiş ettiğini tayin etır.ek gUç
ttir. tUlılfm tatbik tarzm'n katı hUkUmle
rlnden daha bUyilk bir ehemmiyeti haiz 
olacağına uUphc yoktur. 

Polonya • Almnnyıı ltll!fı ekseriya çe
tin olan imtihanlar geçirmletlr. Fransız -
Alman ftlUümm da '.Bcrlin ile Parls a ra
smdıı yenl l>k anla~a devresi açmasını 
ümld edelim. Ne olvrna gl.şun Polonya. bu 
ltilifı A vnıpanın lsUkran için yenl ve 
rirtlnlm bir vesika olarak kar§ılryor. 

Polonyn • Almanya. ''e Fransa - AJ. 
~·a anl~malartnı bu veslkalarm Po • 
lonya • Fransa mnnnsebetlerlnl tanzim e
Mn muahcdcnln prensipleriyle tearuz et
tijl ecklinde tclsir etmeği istihdaf eden 
her tnrıu te,ebblls, heyecan arıyan gazc· 

teciler veya açık bir vaziyeti kanşltrma
ğa uğraşan politikacılar tarafından orta

ya 'ı!tılan bir yalan olarak telAkki edllıne
lldlr. 

Polonya.om tczı. bilhassa iki komgu ara· 
srnda imza. edilen iki tnraflı itllMla.n, da
ima umumi havayı tanzim eden en esas
lı bir AmI1 olarak tanmmasını istihdaf 
eµncktcdir. TccrUbe, bu gibi iUWlarm 
~ka devletlerin al yhlne mUtevcccih 
bir hareket mahiyetinde teUikki edilınc
sinln yantıe olduğunu göstermi§Ur .. ,. 

·Ankara garında yeni tesisat 

Ankara 9 ( A.A.) - Ankara gann n 
vucuda getirilen markiz tesisatı (yağ

:nurdan koruyan siper) bugün saat l 8 

de törenle açılmı§tır. Törende Nafıa, 
Milli M üdafaa, Hariciye, Maar:f Vekil

leriyle, mebuslar, vekaletler ileri ge
Jerive kalabalık bir halk kitlesi ha
z:rr bulunmuştur. 

kordeUiyı Naha Vekili namına Mil· 
1i Müdafaa Vekili general Kazım Öz· 
alp kesmiştir. 

Kagızmana 1çme suyu verildi 
Kağwn:ın, O (A. A.) - Doğunun en 

güzel kualarıntfan biri olan Kağımıann 

içme suyu tcslsnu bitmiş ve suyun akı· 
tılmruıı mUnaeebcUyle tören yapılmıştır. 

Törende vali, ordu mcnsublan, memurlar 
ve btryUk bir halk kUtlcsi hazır bulunmuş. 
tur. 

Sıı, kasabaya dört beş kilometre mc !'n
fede bulunan çnm mtntakalarmdan g~ti
rilmlştlr. Tesisat otuz bln liraya mnl ol
muttar. 

Bti v~flPyle h:1lk KC'rı::ılist .... !J fır('>ye 
ve ellmhurlyet hUkilmetlne b.,31ı1tğını ve 
1ıUkran duygulnrmı bir daha tekrarla· 
mıet.ır. 

rı~ahkOJ<tit müzesı 
hazırlanıyor 

Silleymanlyede mahkuk~t müzesi itti
haz edilınek Uzere tamir ve tadil edilmek
te olan cı.kl medreselerdeki tamir işt nJha· 

yeUenm~tir. Ufaktefck bıw kıSirnlann 1k 
mnllnden sonra yılbaşındıı bu yeni müze
nin kurulmasına bnşlanac'lkUr. 

Miltchruısıslarıo temin ettiğine göre, ts
tanbulda kurulacak yeni mahkfıkAt mllze· 
si bUtun dUnyndn mevcut mllmasil mUze
lcrln en z:~ginlertnden biri olacaktır. 

Çilnkü Türkiye misli bulunmiyan mahkü
klit kollcksiyonlan.na sahlb bulunmakta • 
dır. 

Asken mUzcnln arkaamdald binada 

mUzelcrin lAborntuvan ittihaz edilmek U· 
zere yapılan tamirler de bitmek UzC'rf'dlr. 
Burnda müzelere alt muhtelif tahliller, 

te. .pler, eserlerin tıımamlanması ve sair 
~ler ynpılaeaktır. 

Çöpçülerin kışhk elbiseleri 
Belediye yazm temizlik fıılcrl amelcslne 

verilen yazlık elbiseleri gecl.kUrdiği gibi 
Dlmdi ,de bunlarm kıelık elbiseleri el'an 

hazırlanmamış ve bu zavallılar yazlık ke

tenlcrlo çalıemağa mecbur olmu~lardır. 

Bu vaziyet şimdi nazan dikkati ceibettJ. 
ğinden 1200 temizlik inleri ameleBlne der

hal kışlık elbiseler yaptmlması tçln emir 
verllm t ştlr. 

Erenköyde bir köşk yandı 
DUn geceyaruıt Erenköyünde bir yan. 

gin olmuş ve doktor HAm.ide alt bir köıık 

tamamen yanmı;stır. Yangın köııkUn ilst 
katından çtkml§tır. Rllzglr yilztlnden der

hal söndilrUlcmiyen )ııngınm neden çıktığı 
belli değildir. 

Dolmabahçe hadisesinin 
t~hkikatı 

Paza 1 
kontrolü 

sız atış 
iddetlendi 

Verilen emir üzerine iki gü 1dür sı~u bir 
fiyat kontrolü yapılma~tadır 

Belediye teşkilatı verilen emir Uzcrinc 
C\-velkl gün ve dUn bUtUn şehirde pazar
lıksız satış yapan esnafı sıkı bir flat kon
troluna tfibi tut.muştur. Tarama ııekllnde 
yapılan bu kontrollnr öğleden sonra cere
yan etmekte ve sabahleyin meyva ve eeb· 
ze halinde ve ticaret borsasında cereyan 
eden satışlarda elde edilen toptan fiat· 
Jara göre lapılmııktadır. 

Hcır gi.ınkU toptan flatlnr belediye iku
sat mUdUrlUğUnce tesbit edilerek bunla
ra her malın mUsnlt olduğu klir nisbetlnc 
göre ilave edilen miktarın perakende fiat 
bulunmakta ve bu fintfarla perakendc>cl-

Jerdeki e•I.ket fintlnrt ayrı ayrı kontrol 
edilmektedir. 

Belediye iktlsnt mlldUrınğn aynca flat· 
Jarı mevsime gllre değişen \"e günllik pi· 
yasası olmrynn maddelerle tuhafiye, ayak
kabı, nttariye nevinden olan eşyanın da 
vasati kıymetlerini tesbit ederek belediye 
müfettişlerine vo bu kontrole. memur bu
lunanlara vermşitir. Bu suretle bu nevi 
eşyanın da kontrolları yapılabilmektedir. 

ÖğrPndiğimize göre daha ilk kontrol· 
lnrdıı yüzlerce eenafın tcczlyesl lcab et
miştir. 

Kontrollaro her gün devam edilecektir. 

Satın alınması kararlaşan 
Şirketlerin kazançlan · nedir ? 

Dünkü tebliğde mevzubahs alh şirketin 
kazanç ve fesisat vaziyetleri. .. 

Nafia vekfileti bir yandan İstanbul 

bul tramvay ve tllncl eirketlerlni satmal
mağa çalışırken diğer taraftan hmlr tra.m· 
vay eirkeil imUyıızınt da almağn knrar 
vermiş bulunmaktadır .Bu suretle csnson 
Türkyenin iki şehrinde bulunan tramvay
lar millileşıni:; olacaktır. Bunun haricinde 

bir de e~en milU olan tJskild.ar - Kadı
köy tramvııyla.rı kalmaktadır .. 

lstanbul \'e İzmir trnmvaylarınm taşı • 
dıklan yolcu mlktan bUUln aksi iddialara 
rağmen seneden seneye artmaktadır. 934 
ıenesinde bu tramvaylar 62,555,065, 935 
senesinde 68,331,419 bundan bir sene son

ra da 936 da 69,083,522 ve nihayet geçen 
sene 70.000.000 kUsur yolcu ta§llJlıştır. 

fgletmelerlni de satınalmağa karar ve~ 
bulunuyor . 

MDttehld elektrik elrketlnln malı olan 
Balıkesir elektrik fabriknst dizel mottlrU 
ile mUteharrlkUr. Takati 105 kllovnttru. 
Cereyan sistemi mtitenn .. -ibdlr. Alçak tc
vettUrlUdür. 450 abonesi ve 11,000 met· 
relik hnva.t hattı vardır. 

Cor elektrik oirketinln ınalı oian Bur
sa elektrik fabrikası da Dizel motörü fle 
mUtebafrikUr. Takati 770 kilovattır. Ce
ttyan ııisteml mtUenavibdir. 130 metre 
kablosu, 99550 metre ha\-at hattt vardır. 
Abone miktarı 8185 dtr. 

Edime elektrik anonim ~lrketl malı o
lan Edirne fabrikası dizel motörU ile mtı

Yedi kilo e.r-r 
bulundu ıa"'" 

l!:i ltHylU kaçalcçı Y,! .,...ar: 
GUmrlik muhafaza ' 8 

pO - ,eott 
dUn Anadolu köyleri •raı:~&,ıe1' ı-: 
ç:ıkçılığı tlcnreti yapa~ ~l bit'~ 
lıımışlnrdır. Esrar içkıcil . __ ..,, 

bU aa---. 
zanm:ık \·csllesl yapıın uıt9' 
venin Kefeli kartyesindC ot~ ~ 
ile Orhangazlnln Çakırlı 1:.:c1ıa ~A 
dir. Bu iki köyJUyU sırtla d• ~ 
ba Ue Sultanahmot ch~rrne ~ ~ 
gören memurlar ikislnı .: i~ ~.MI 
ve araştırmada heybclcrı ardd'• ~ 
dan fazla esrar çıkarJJlışl tafl ft "; I 
daha dcrlnleşttrUmiş, ?JuSJd """ 
yattıklan Vatan otcunde 
kilo do.ha esrar bulunınu:ltur. . _-_.. 

----o---. 1Pr't 
Ginekofoji cemiyetin•• 

toplantısı . ,.,;,1! 
Türk Ginckologi cernıra.....-. 

tahsis edilen bu ayın tor . ._. ~ 
Orhan Tahsinin başkan !--~ 
Bu celsede Dr. Abrnet. ııı ~~ 
rahim kanserlerinin Radi~ğtdl ~ 
le tt i:ıvisi ..hakkında teb 

1 ~ 
du ve muhtelif vak'alardan rfıl 
memleketimizde kanserle ~f'.c 
tedavisinden beklenen iyi n ~ 
vaff akıyeti temin i~in, bazl .1111 
de bulundu. tt!Cjr 

Dr. Hadi Ihsan, Radi:. ~ 
törlcrini göstererek, bu ~.,.lıı; 
ünhat verdi. Yapılan ııı t.J2S 'f!'"~ 
Kenan Tevfik Sezenel, Or~sao ~ 
Ahmet Asım Onur, Hadi it.~~ 
Şükrü Fazıl ilkel, Halis S ~ 'I'. 
Nuri Süleyman Canbakan, -:--j 

Frcs'ki" ....Krrıkoyan, Sinay ve 

miştir. • _t.iıt 
-O-- "pr 

Başvekil Roma . elçi 

Anka<a, g ~:.~~>I ~ll~;'·ı"i 
elçisi Hüseyin Ragıp bugu~~:· 
lette Bafvekil Celfil Bayat' 

kabul edilmiştir. 

Dolmabahçc !acia.ııma alt tahkikata 
dün de devam cdilm~tlr \ Adliye tahkikat 

C\'rakmda lalmlcrl geçen birçok m emur
tann ifadeleri almml§tır. Saray memur-

larından bazılarmm dn mnlümatlanna 
mUracnat edilmlşUr. 

Şirketlerin elinde 034 senesinde 144 
mUteharrik, 248 muharrik, 936 senesinde 
150 miltcharrik 54 muharrik ve 936 ile 
937 senesinde ayni miktar müteharrik ve 
muharrik nraba mevcuttu. 

tehsrriktlr. 530 kilovat takatinde ve mU· =======:::;:~=;;;; 
tennvib cercyanhdır. Alçak tevcttllrlll 
3ô000 metre hattı havnisl, yUksck tevet
tnrıu 5615 metre kablosu, 3600 metre 

hn\'tli hattı vardır. Abone adedi 1700 dür. 

-o-

Karadenizde serseri bir 
şamandıra 

Karadcnizde Bulgar Bahlllerlnden ayrı
lan bir fenerli şamandıra eerseri bir va

zlyelt.<ı dolllfimaktndır. MUtemadlyen yn· 

nan ve 6 mUe kadar J1'ık veren eamandıra 
birtok \'llpurltır tarafından görUimnıı ve 
arnnmı:uıma başlanmıştır. 

Şişli Halkevinde dersler 
Şigli Halkevinden: 

İngilizce, Fransızca, Almanca, Biçki 
ve Dikiş, Şapka, Çiçek, Ev idaresi ve 

müzik derslerine başlanmıştır. Devam 
etmek istiyenlerin bir hafta zarfında 

kayıtlarını tamamlamaları. 

934 senesinde şirketler 2,992,700 llrn, 
935 te 2,947,303 lira, 936 da 2,978,584 li
ra, 937 de 2,996,000 llrn hasılat temin et
mi!;!lcrdir. 

Nafia vckdlcU İstanbul havagazi şlr • 
kcUni de satmalmağn karar vermiş ve 
şirkete tebligat ynpmıl'tır. Bu 5lrketln Yc
dikule, Dolmabahçe ve ÜskUdarda olmak 
üzere Uç fabrikası vardır. 934 senesinde 
20,976, ertesi sene 21,785, 936 senesinde 
23,062, geçen sene 25000 e yakın abone. 
td vardı. 

93 4 senesinde 21,2 milyon, 935 te 20,8 
milyon, 936 da 22,5 milyon ve geçen sene 
23 milyon metre mikabı gu istihsal et
~lerdlr. 

Nafln vekAleti Balıkesir, Bursa, Edime, 
Gazinntcıb, Mersin ve Tekirdağı elektrik 

Milttchld elektrik şlrkcU malı olan Ga
zlantcb elektrik fabrikası gazojen maki
nesiyle mlltcharriktlr. 480 kilovat takatin 
dedir. MUtenıı.vlb cereyanlıdır. 27000 met-
re alçak tevettUrlil bavnt hnttı ve 1600 
metre ytiksck tevettUrlU kablosu \"ardır. 

Abone mlktan 1500 dilr. 
MerP.ln elektrik şirketi malı olan fabri· 

ka dizel mot.örllylo mlltebnrrlktlr. 248 ki
lovat mlltennvib certyanhdır. 2300 metre 
alçak t~vcttUrlü havai hattı ve 2500 met
re yUksek tcvctt.Urln kablosu vardır. Abo
ne ndedi 1200 dllr. 

Tekirdağ fahrlkasI da bir anonim §irke
tln malıdır. Dizel ile müteharriktir. 370 
kilovat takatinde ve mütcnavib cereyan· 

C'...erra'tpa~a Jıaı;fn.nestne fliiv<' olnrak yapılmakta nlıın flı: y<'nl bin:ı-'ıın dUn mut'ak \'C çamaşnhanc loı;mmm rcsmtnı kor 
muştuk. l'am:ımen Ucmnl 'e asri mıık;n~ krle iCli:lıiı.I için lii.zım olan 80 bin lirnhk tab-;J ah yeni belediye relslnıh tar.ıtm
d:ıu bir an C\"\"el t<•mtn cdllmoolnl f<'ml'n nJ ettiğimiz bu in mm ~nnmdn, bir de üniversiteye nlt o1mnk üzere, bllyUk bir göz 
kllnlf,'1 yapılmı trr. ftlndclU boya lrumnla n mUstcı;nn btitUn ln5ıuı.tı t:ımam olan bu blnanm reıımlnl yulmrda göriiyorsunuz 

Hastanenin bogUnkO %4 yataklı göz k llnf ğt de httrnya nakledllf'r.<'k ,.e ltlndc huımsf ameliyathanesi, liboratm'&rlarr, hasta 
muayene odalan, blıı;ok yenJ t..IIı.t bulun acn.k olan bu binada. O Oı:;öz hastası için ya.tak mc\·cut olacnktn ... 

• ·1 ııı Tramvay şirketi 1 e 

Vefat e4i~ 
a kerflll .~~ 

Merhum tsmnll paıi pfşt&blb ,,,;:; 
Esat pa~a refikası, ııctı5't P' ... 
Atıf Akyürck, ve flata>' ağrC; ~ 
Ahmet Celru AkyUz v~t~ ~ 
Nedimenin anneleri, -01' -~~ 
Sa!vct Sakabafı'nın bil> ııJJ~IJf/J;:;;-

- bats ~_JJI_ 
Aliye duçar oldugu ra ııs )eli ~ 

hfl18 • 
mıvarak rnhmeU rn r g1l1I y 

CeııazC'sf yarınki p~ oıcsırl' 
ını rn 

cnmUnde öf:le namaz 
1 
~ıı• _, cznr Jrr ,.. 

dar Knrncııahmet m ~ 

cektir. n ııı"~ 
MArhumeyc Allahf.ll. 53~tıl1 

dcrdlde nllesinc de btıS 
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Eski valinin 
frluhakemesi 
da tamyiz mahkemas!nde 

Ist8nbuiluların 
istedikleri :a. başlıyor 

tsi ıo - Devlet Şurası heyeti u-

1 ~otobüs meselesinden dolayı AJ d d d • d 
~ Ul ValU l\Iuhiddin Üstündağ em ar Ca eSln e mezbe le, bir 

rı ta '.erilen lüzumu muhakeme ka· 1 1 1 
' 1 ıı:ıı}~ik etmiştir. Bu da,aya yakın· af atma USU Üy e 
ç it'"""inde baılanacaktır. 0 S k Ü d C: rl t I a rı n bir a rz USU 

mücadele ve 

,,, e oslovak ya Şclırin \'C ~ehirJilcrin dertlerilc <laima yıılundan nliıkadar olmağı en başlıca "3• etler . t" den zifo bilen Haber, lstnnbulun yeni \'ali \'C belediye reisine lstnnbnllularm dertlerini, 
cemıye ın ıırzulnrmı bildirmek üzere sütunlarında bir n.nkct aı:ınış bulunuyor. 

Ç k·ı· Jlcmşerllerlmizden soruyoruz : · 
a e 1 ıyor .... 1 - l'apılma mı istediğiniz ı;ebir işleri nelerdir? 

~eraıd,, gazetesinin yazdığına 2 - Yapılmamasını ist.cdiğinlz hangileridir? 
• ~ Cekosıovakyn hükümeti mil· 3 - Umumiyetle şciıi11.le yahut malıallelerinizdc, soka~ınızda nelerden ~U .. iıyct_ 
t Yetini te k t - h l mak ı;isiniı? 
e ı.tır r e mege azır un - • ti bU·1 • lnl A e·'cnlcr resim de 

11 
~al ki "komintern aleyhtarı Ilunları lıize mcktuı• \'eyıı şahsı mürac:ı.:ı a uır z... rzu u 

l titecektır gönderebilir. e' . ~il4ıı ll(lln!arı ilave ediyor: 
~ r &O defa olarak başvekil muo.vi
~ .zıctindc anlntınış vo "eski i

t r~l: Rusya ve yahudi Cencv-
~Cfllııni~ti.,, demiştir. Başvekil 

lr iıta Cenevreye (Yahudi} demesi 
r ~ır. 
lilııe · 
ho1ıe tine devam ederek: "Harici 
ı \'lıınıe mücadele eden millet· 

~"':(tıt-~1ınak istiyoruz.,, Burada da i-

tıtııı d' 
~ 9 •kkat bir beyanat daha 
l \' (J\, .A.) - l\:arpat Ukrnnyası 

0 or tır. ın, aeağıdaki beyanatta bu-

~ 
ah Cte Yenid<'n dönmedikse bunu 

Alemdar caddesinde mikrop 
ve müzahrafat yuvası 

Sultanahmedin Gülhane parknn münte
hi büyük ve ana cadde Uzerindeki evlerde 
oturanlardan mUtekait kaymakam bay E
min Tunçlu diyor ki: 

"Sayın valimiz bir kere bu yol üzerin· 
den geçince ilkmektebin önünde ve tam 
cadde üzerinde camiln yanında. moloz yı
ğmlariyle dolu çok ~irkin görünen bir ar
sayı görünce bizim kadar kendileri de sl
nirlencceklerdir. 

Bu meydan, Ayasofyaya giden ve ls -
tanbulun her yerine açılan en büyük cad
de olduğuna göre burada böyle manasız 
ve çirkin bir moloz yığınının durması hiç ~ ka• llleaYUnuz ve kendisine daima 

S;c:ağız. Bilyük komşu bir Slav doğru olamaz. 
ıı a~ olmayan başka bir millele Cimr halk ve burada bulunan mUesse-

~ ~ hakiıniyeti altına atmak için scler, caddenin selameti ve temizliği ba
ııı..re.aı~aladığrnı görtib do nasıl Pnn- kınımdan bllyllk bir yer alan bu ~in hal
~? ;e karşı son sempatimizi kay- lini pnracn da Uzerlcrine almağa amade-

pek bakımsız haldedir. Bu parçanın bir 
rıhtımla kuşatılarak ağaçlandırılması tu
ristik bakımdan da önemlidir zannında -
yım. 

4 - Sokak aralarında hayvan abırlarile 
evler adeta kucak kucağııdır. At paza
rı da şehrin göbeği sayılabilecek yerde ve 
mahalle arasındadır. 

Atpazarının hali bir yere kaldırıl

ması ve uehir içindeki ahırların da gay
rlmeskOn yerlere nakli suretile umumi 
sıhhatin Yi.kayesi icab eder. 

5 - Şirket vapurlarının Ucreti Aka.ya, 
üskUdar tramvaylarının tarifesi lstanbul 
tramvaylarına nazaran çok pahalıdır. Ek
seriyeti orta ha11l olan Üsküdarlılar bu 
iki idareden fedakArlık bekliyor. 

6 - Herhangi bir merasinı için bütün 
okullarımızı, gençliği, teşekkUlleri ve ni
hayet halkı alabilecek bir meydanımız 

yoktur. Üsküdara Büyük Atn'nın biç ol
mazsa bir bUstU ile aUslenecck bir top • 
Jantı meydanı ve bir spor sahası istiyo-~ ' 0Inanyayn da medyunu şük· dirlcr. 

>iye tııYanın .sııycsindedir ki, kış Okul çocukları tatil oldukları zaman ruz. 
~ CeJı: lllilemmen bulunmaktadır. burada oynuyorlar, dU~Uyorlar, inciniyor- 7 - HükOmet daireleri çok dağınık va-
~ lar. ziyettcdir. Bunların yeniden yapılacak 

1 r at ---0-Ce z ,·rede Burası bir mikrob ve bir milzahrafat yu- bir bina içinde derlitoplu bulunmaları hem 
işlerin aksamadan çabuklaemnsma yan -

vası halindedir. Halbuki kaldırılınca pek 
yacak ve hem de iş sahlblcrini sevindi· 

f t alii. minimini bir bahçecik haline getirile-a ş 1 recektir. 
~l k bilir. Hatta bu yapılmasa, kaldırılsa da yi- 8 _ ttskildar gençliğinin okuma ihti-
9 t kişi b oğu ldu ne yolun, caddenin gUzclliği kurtarılm13 o- yacını ka?'§ılıyabilecek bUyük '\'e munta-

?ltL <A.A.) - Fırat nehrinin bazı lur. zam bir okuma salonumuzun bulunmasım 
-..q uı Zaten yol kanunu mucibince buraya bir 

• arın taı;ması üzerine Cezire· isteriz. 
ı · evde yapılamaz. lmar pUJ.nma göre de yo- l 
lllını su basmıı:. ve bu mm- 9 - stanbulun her semUnde mevcut 

e " la alınacağını duyduk. O halde mesele 
. ~tk kr .~ntakalarla alakac;ı kesil- yt>ktur. Bir defa. bunu görmek, derdimizin 
..:ı. 1 

1~1 kadar kayıp vardır. Şim· 
~. ""' <!ok şahsımızdan ziyade §ehrin güzelliğine, ni· 
·~ Uz ceset bulunmuştur. zamma ait olduğunu, çocukların sıhhatle-

~a.nyakab ı" nes"ı nde rine taalluk ettiğini gösterir.,, 

~" Üsküdarlıların istedikleri 

~.ışıklik yapılacak · yu~:~'::.~~~ 
'l ı 1· ıo ( rıı yazıyor: ~, ı.ıir t .~.A.) - Neşredilen 
~ llıcc~lıgde bildirildigine göre, Güzel lstanbulun 
• Clı • kendisinden çok §ey tı~ sı dün akşam kral Ka-

·~ h-: 'etinde toplanmış ve uzun ler beklediği yeni 
p,ı mu vali ve belediye rel-1< ~.~. :Zakereden sonra celse 

ı ~~. 1~Ur 11.. 1. . . • 1 simiz sayın Bay Lüt-
-llıb · ~•ıec ısın mesaısı ge e- fi Kırdar'dan üs _ 1~~hcr a gUnü nihayet bulacaktır. 

al küdarlılar hesabına ~ ı( }' an mahfcller, kabinede 
< ~l:tıc~Pılacağı hakkındaki haberi 

f~ i . c Ve bu değişikliğin gele-

~ 
lı ,0:ı1ndc yapılması ihtimali ol-

1,, Cıtıcktedirler. 

'hr --o
~ 8Pte bir bomba 

§unları rica edece -
ğim: 

1 - Kalab:ılık bir 

~1 , g atıldı derpey temini liiznndır. :ar: (/\,A.) - Avala Ajansı 2 - Üsküdarın cUmle kapısı mahiye· 

nüfusu barındıran tabii gUzelliklerile meş

hur Üskildarımzıda yol Ye ışık yoktur. 
Sokaklarımız geceleri zindan gibi karan
lıktır. Bu çok mühim derdin birden kal'§ı
lanmasına imkan yoksa da hiç olmazsa 
büyük caddelerimizdcn başlanarak pey-

çocuk bahçelerinden bir iki tLnesine çok 
ihtiyacımız vardır. 

10 - Tomruk Ye Çamlıca suları men
lıamdan itibaren evlere kndar gı:ıyri sıhhi 
:vesaitle gelmektedir .Tnşdclen suyu gibi 
bu suların do. ıslah ve temizlenmesi lcab 
eder. 

Sarıyer de 
Sarıyerde Eski Türbe mahallesinde o· 

turan bay Emin yazıyor: 
' 'Yeni valimizden ricamız, Sarıycrde 

(eski) Türbe mahallesi, HUseyinefendi, 
(yeni) Hekim sokağına bir memur gön
derip oradaki vaziyete ııöyle bir bakması
dır. Bu sokaktaki soba borularmm, bele-
diye nizamına tamamen aykırı olarak ku· 
rulmuş olmaları yüzUndcn, gelip geçenle· 
rln üstlerinin başlarının nasıl berbat ol
duğu görülecek şeydir. 

Sarıyetden Çırçır suyuna giden ve her 
zaman kalabalık bir halk kUtlesinin Uze-
rinden geçliği yolun da yazın tozdan, kı· 
§m çamurdan kurtulacak blr hale getiril
mesini bekliyoruz.,, 

Atlatma usulile mücadele 
BakırköyUnde oturan Mustafa Öndeç 

yazıyor : 

3 
- -==---........... 

At ~tlYırrk 
aç ölFD D D D 

J{m.m Tiirklerindcn A. Ozkırımın Ebedi Atan111 ulümit 11 ıiııascbetilt yazdığ• 
bir şiiri "Yeni Sabalı,.dan alıyoruz. Şiir gerek scltiseti ııe grrckst i/acitsi balın. ınJan 
ve yurt dışı Tiirkliik duygularınrn w samimi tezahürü olmak 110/~lasmdaı. ç<ılı: d:kkal t 
değer mahiyettedir: · 

:Em milyon ulu nun b:l\·nındn eatkan Atam: 
};rgenckon baltmnn canga can katı; an Atam; 
J\urgo ti15gen barlckin köklergc sen kotcndln; 
ll:ışı koklerge iy .... cn, Türklük yıır:ı tgan Atanı. 

Seni öldü 'Clcgcn <lil aylanmay Ska,· lassın 
ı·aın:ın goilcr l:ia' lcnnıen koralmay sokurla~sın 
l\ay bir tılmen anayım, tılim aylan may Atamı 
l\lanc dizip ı;ınla\'ga gönül s:ıplnn aı ay Atamı 
I\ay hır ötgur tn\-u un acuııga yırlnrı aytsaml 
Boran lıolur, cel bolur, Ulus baylan may Atamı 
Sen ölmcclin, ölmezsin iHü degen yok bolsun 
l'üz bin lep yn~ayc:ılı:sııı, yaman göz toprak tolsun. 

Atay sakın mıgnym:ı, bizden karuy un ke mo 
Aı;gıın idn lzlil miz, yurılnu ~aYlesiz etme 
Scrıln süygcn ı;ıı5hj;'1n ant i:;ti kol ttıtu5tu 

Giikt~pedc tahtından At:ıy kururun kesme 
Ne mutlu snga1 Atam son uz ya5av ,·erildi 
ı;m milyon tunc kokrek Tilrlınıcn dedJ kerl.Jcll. .. 

İçinde gecen kelimelerin lehçemizdc kıır 
şılıklıırı: 

Alaysa - At:ıya 

Ulusmun - Ulusun, h:ılkın, milletin 
llavur - Dağır, sadır, söğlis 
Catkıın - Y:ıtnn, çntıl:ııı, çalı kuran 
Dnlıınan - Sanem, Tanrı, 

:<Ergcııekon halırıı:ııı : Ergeuckon tanrısı) 
Cnııga - C:ın:ı 

l\alyan - K:ılan, ilft\·e eden 
Kurse - Muhayyile 
Tüşsen - Düşen, selen s:ınih ol:ın 
B:ırlek - ]>arlaklıkl:ır, Kahr:ını::ınlıkl:ır, 

!edakiırlıkl:ır, 
'Köklcrge - Sem:ılnra, göklere 
l\atenınek - lliı!eleıımck 
,(Kurgc tüşgcn b:ırlekin köklerge sen ka

tendin: Hny:ıl silJi söriincıı lcvkııl:'.idclikle· 
:ri .sen tahııkkuk ettirdin), 

Desen - Deycn, söyliyen, 
Aylanm:ık - lhntc edilmek, izah olun-

mak, ifade edilmek, 
Sakav - Tutulmıı, reknkct, 
ICSakavl:ışsın - Tutulsun), 
~av - Şule, 
l\nrnl - Silsile, 

.... . 
Tilmcn - Enıirlcr 
M:ıne - Zaman 
Çın - H:ıkikal 
May - Heder 
Oısür - Keskin 
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'fa,·uş - S:ıda, a,·ııı, hareket, 
Acunga - Dünyaya 
Yırl:ıp - Nağmeleyip, 

Allmak - lrade clpıek, lıaLcr '"' ,ı 
Baron - Fırtına 
Cet - Sel 
lfaylıın - Şehlc\'ent, nazlı 
Yok bolsun - Kahrolsun 
Lep - asır (zaman ölçüsü) 
Mısıı:rma - Czülme 
Kııru - J\U\'\'el, iktidar 
Açsan - Açdı~ın, nçılıın, 
lzliymiz - İzlerimiz 
Süygen - Sayın, debdel..ıcli 
Ça.ş - Cemaat 
1.şli - 1cti 
l\alluştu - el ele verdi 
Atay - Ata 
Kuru-Gurur 
Saga - Sıına 
Y:ışav - Hayat 

Sıık'ur. - Körlük, yckçcşimltk 
Fıır - ~lühıez 

\ l~okrek - Gö§reyen, şerare Teren 
\ Kerildi - Ebctlileşli 

gel usulUnUn önüne geçilmesidir. Memur 
ekseriya kendini dev, esbabı mesali
hi karınca görmekte ve çok yüksekten 
bakan bir edayla, "görmüyor musun be 
adam, bugUn çok meşgulilm. Senin işinle 
uğraşacak değilim ya!,, Diye başlarından 
savmaktadırlar. 

Maamafih bu aslan muamelesi, zavallı 
insanlara Ye hakkını arıyamıyacak kim -
selere yapılmaktadrr. Muhterem valimiz • 
den bu vaziyetin önüne geçmelerini, bü-

. tUn vatandaşların ayni eekilde mtıamele 
görmelerine ve 5Uphesiz vakitleri çok 
kıymetli ashabı mesalihin boş yere bek
letilmemesinin teminini rica edeceğim. 

Sonra, zabıtamız suçluları yakalamakta 
olduğu gibi cUrüm işlenmesine mllni ol -
makta da ayni derecede titiz davranmalı· 
dır. 

:Mesela Kara.köyde daima rnsladığım bir 
memur köşe içine gizlenerek tramvaya at
lıyanlan yaknl:ımaktnn bUyük bir zevk 
duymaktadır. Bunu böyle yapacağına çı
kıp caddede dursa yine §Upheslz klmse 
tramvaya aUamağa cesaret edemez ve 
muhtemel kazalıırın önüne geçmiş olur. 

Bütün bir §Chri imar için ileri sürülen 
dilekler, muhakkak kl bütçe mcselesilc 
alAkadar olduklı:ınndan yerine getirilme -
leri zamana müte\•akkıftır. Ben muhterem 

BeyoğlunCJan gelen 

nakil vasıtaları 
Meyil yokuşu yoluyla 

Karaköye çıkacak 
Yeni vali ve belediye rci!imiz doktor 

Lt1tfi Kırdar, Şişhane yokusundan K ara
köye kadar olan kısımda akşamlan müna
kalatm pek müşkültltla icra edilebildiğini 
görmüş ve bazı tedbirler alınması için a· 
lakadarlara emir vermiştir. 

Bu meyanda, Atatürk köprüsünün in
şasını beklemeden yukarıdan Karaköye 
gelecek tramvaydan gayri nakil vasıta· 
lannm Şişhaneden Meyit yokuşu • P cr 
~embepazan tarikini ihtiyar etmeleri var 
dır. Bunun için Meyit yokuşundan Azap
kapıya kadar olan kısım parke, buradan 
Karaköye kadar olan yol da asfalt 'Olarak 
yapılacaktır. 

lnşaata başlanmak üzere, yolların ke
şif planlan derhal yapılaqtktır. Yollar.ın 
yapılması, Atatürk köprüsünün in~aatı 
tamamlandıktan sonra bu kısımda yapı· 
lan istimlak islerini bozmıyacak şekilde o· 
lacaktır. 

~11~-ltıallı tinde olan gUzel bir §adırvanı ile Mihri-
< ıı: .,. halk saat 19.30 da, Zagrepte mah camii gibi nefis bir sanat eserinin 

tl<lı~ı:z4 Partisinin ve Adriya. süslediği iskele meydanının bir az daha 
"ı tt bir bo~b cemiye~inin binası ö- güzelleştirilmesi ve tanzimi gerektir. 

t ~S bir a patlamıştır. Yarala. 3 - En gUzel bir cephesi olan Salacak-
~ litcaiı1 ha~eme ölmüştür. Tahki la Şemsi paşa arasındaki sahil parçası 
ttt. ~Ctb c gore, bunun müfrit sol 

"Muhterem vali ve belediye reisimiz - vali ve belediye reisimlzden ve yeni poli.s 

den yalnız bir semtin değil, bütüh bir ı;ep-, mUdürllmilzdcn hiçbir masrafa. mütevak -
rin müşterek derdinin hallini riea edece· kıf olmıyan tamamen idari hususların te

ğim. mini hakkında ricada bulundum. Bunla -
Bunlardan birincisi devairde rasladığı- da şUpbesiz §chrin imarı kndar halkın ar

mız ntlatmn siyasetinin, bugün git, yarın zu ettiği hususlnrdır. 

Lutfi Kırdar, durmuş olan Babıali cad
desi insaatrna da derhal ba~lanmasını \'e 

işe mani olan bazı bina mecralarının be
lediye vasıtalarile umumt kanallara bağ· 
!andıktan sonra masraflarının sonradan 
bina sahiplerinden alınmasını emretmi~· 
tir. 

~ilsi llt gençlerden mürekkep IUll•l•B-11 * ~ 
~tadıgrupu tarafından yapıldığı ~ * •••••••n•--• 

50 kedili bayan r. 26 yaşmdaki 
4~erik .....__o- ihtiyarlar 

\' ada CaSUSlarla z ABlT \ , iki gündenhcridir, 
:ıı rnuc d 1 aradığı 13 ,.e 14 y:ış]arın-
ltr~torı l a e e da iki kacak kızı ynk:ılnmıştır. 
~ 'tı İ..ırı O ~A.A.) -· Ruzvelt, diğer ı.c yıışınclııki l.\lelfıhat 2G yıı
~1 erıkada yaptıkları casu5- şındaki niş:ınlısının l?şlı. o~du· 1c!irrrı· ~Ukabil taarruza geçilec~ ğundan b:ıhsedcrok, nılcsını lıu 
~ .tır. l3u 1• l l l A işten vazgcçirıneğe ç:ılışmış, r:ı-

t\ · • e meı:.gu o an • . •tin 1 eti 1 ] h . ~ k:ıt, anne 2G y:ışın Uıtıy:ır dç· 
l~ını a edılecck ve bu ser· mck ol:ımı)ae:ıRını ı;öyliycrck 

~ ~ .!!elen tahsisat ayrılacak- ısrar etmiş, Melı'lhat de kendi :ık· 
' Cihe lında on üclük Bedriye ile aile· 
) ı.. tten Yakınd 'd b sinden firtır etmiş. Hlıdise bul b v~if . a yem en azı ce-

~ber Cdıleceği ve davalara baş· Eskiden kırk yıı~nıl:ı ~·ocuk· 
Verilmekted' lar knylıolurııııış. DunC' .ııclını eye 

ır. knd:ır d:ı otuzluk, kırklıkl:ıra 

ran evlenme icin b:ıliğ olmak 
kMi, akil olmnğa hiç de lüzum 
yok. 

T ENASCP ııdında bir b:ı'
yanl:ı, ayni evde oturan 

l\feınounc adında bir hayan ke· 
diler yüzünden hiribirine gir
mişler, iş Sull:ın:ıhmel birinci 
sulh cezııyn lnllkal elmiş: 

genç i:lenirdi. Melahat, birden· 
bire bütün biz erkekleri tcliışa 

düşürmüş oluyor. Yirmi altı y:ış 
ihtiyarlık ise otuzdan ) ukarılnr 
bun:ımış demektir. 

B:ıran Tenıısüp 50 kedi sahi· 
bil ıniş. Kediler ıır:ısındnki nis-

Yani pek de yabana ntılncak Iıcli bu dereceye kad:ır çıkaran 
lılr fikir değil • hn:ran Ten:ısilpiln lıu h:ırekclini 

Eğer bu kıınaat yer tutarsa, Sinema iışıkl:ırı olduğu nnlnşı· 
:reni IJir evlenme kanunu l'apıp lnn hu iki küçük lı:ıyan gibi si· 
yedi yaşındaki delikanlıları re· nemaların tesiri altında 'knla~ in· 
şit ''e baliğ addetmek lftzımr;clc· sanlık bu gidişle : 
cck. 

I>ünya~·a gelirken dünya cvi
Eskiılen akil baliğ olılu der- ne de girmiş hulunaeıık m:ı:ızol

lcrdi. Dııgüııkii tezıılıüre ııazn- l:ılı ! 

bir nisbct gibi tel:ıkki edip rnem· 
mın olmıyan Memnune işin sc· 
Jı1metini kavg:ıda bulmuş. 

Bize burnsı değil işin şakası 
Jhım: 

Bence bu kadnr kedi besliyeıı 
lınyan Tcıııısüııün ahçı veya 
köfteci Lir hısımı olııı> olmadı· 
ğını ara~lınnıık isabet olur! 

-o-

Samsun Müddeiumumisi 
şehrimizde öldü 

Adliyemiz kıymetli bir adamını k ay
betmiştir. Bir müdcttenbcri H aydarpa
şa Nümune hastanesinde t edavi edil
mekte olan Samsun müddeiumumisi 
Nureddin dün akşam vefat etıni§tir . 

Uzun adliye hayatında dürüst ve Ç&

lışkan m esailiyle k endisini sev.diren 
Nureddinin vefatı dolayısiyle ar1tadaJ
larına ve ailesine tees sürlerimizi bildi
ririz. 



HABER - Ak.sam postası -·~ 10 BIRlNCİKJU"v~~ , 
1 Ayaklaw neden üşür? 

1ÇERDE: 

• İstanbul vilayeti dahilinde önümüz· 
1 

deki sene açılacak olan 43 yeni ilk mek· ı 
tepten beşinin inşaatı bitmistir. 

• Otobüs işletme imtiyazı yakında bele· 
jiye tarafından kullanılacağı için iki mG· 
teha-sıs memurun Balkan memleketlerin· 
je tetkikatta bulunması kararlaştml· 

mıştır. 

• Halk bankasının açılı~ günü önümüz· 
deki hafta zarfında tesbit edilecektir. Ban 
·anın kadrosu tamamlanmı~ ve memurlar 
hazırlık çalışmalarına baJamışlardır. 

• Manisa nafia müdürü Etem lstanhul 
nafia başmühendisliğine, 1 tanbuldan ·da 
Ce\·det Manisa ba~mühendisliğme tayin 
edilmiştir. 

• Köy yatı mektepleri hakkındaki tet· 
kikata de\·am edilmektedir. Ltanbul vi· 
layeti dahilinde yeniden 7 yatı mektebi 
kurulacaktır. Bu mekteplerde günde be<: 
saat ders yapılacaktır. 

• İstanbulda kız sanat enslitiileri ser· 
gisi açılmasına karar 'erilmiş \"e sergi 
nin programım hazırlamak üzere bütün 
lnz enstitü müdürleri Ankaraya çağnl· 
mıştır. 

• Şehir işlerinin gittikçe mühim bir hale 

Kış mevsimin.de insanın elleri Ü§ür. 
se eldiven takar, ellerini ceplerine so
kar, onları ısıtmanın kolayca çaresini 
bulur. Va'lua ayaklar üşiiyü ıce de, es
ki zamanda pek kibar bayanların yap. 
tıklan gibi, gümü§ten tencere gibi 
mahsus bir aletin altına kiiçücük bir 
mangal koydurarak, ayakları da üstün
de tutmak mümkün olursa da, bu za· 
manda öyle ısınmayı pek tuhaf bula. 
caklar, şüphesiz, çoktur. 

Zaten kısa eteklerle, incecik ipekli 
çoraplar ve delikli iskarpinler modasın.. 

aanbcri bayanların ayak üşümesinden şikayet ettikleri pek te işidilmez. 

Onun .için bugünkü sözlerim sadece - ayakları ü}iıyen • erkekleredir. 
Onlar da eskiden hazır yapılmış potin bulabildikleri zamanda ayak

larını ısıtmanın yolunu da bulurlardı. Fakat şimdi, biliyorsunuz ki, ihar.ır 

potin hemen hiç yok gibidir. Ismarlama} a gelince ,insan saçlarını kestir
m"k için berber dükkanında nöbet bekledikten, elbise provası için bir 'kaç 
.deofn terziye gittikten sonra, bir de ısmarlama potin yaptırmak için kun. 
dur~cı ustasın:n keyfini beklemeğe razı olamıyor .. b'karpin üzerine getr 
takmak ta. vaktiyle ihtiyarlık alarr.eti olduğu halde, şimdi gençlerin işi 

oldu, hem de ısınmaktan ziyade süs olmağa yarıyor. 
Aksiliğe bakınız ki, ayaltları üşümesinden en ziyade şikayet edenler· 

de, kendilerini süslü göstermek istemiycn, ya§bca kimseler<lir. Çünkü a

yakların üşümesi ya hareketsizlikten gelir, ya karaciğerin iyi i~leycme

mesindcn, yahut damarların sertleşmesinden ve kanın iyice dönememesin. 
den... Bunlar da ancak yaşlılarda bulunur .• Genç, dinç sağlıklı ve hareket 
et;neği, yürümeği - seven, tabii medeniyet icabı olarak her tarafı temiz 
ol:ın - adamın ayakları üşümez. 

' ' ~ . . .. ~~--nNTATJ- -.......... ........ ...._......_......._........._... ................... gelmesi ve geniş bir ilme ihtiyaç göster· 1 
diği için lklisat fakültesinde "Komün e u •ı:•--•=-nta ,#lllllfımııııJY 
iktisadiyatı .. imi ile yeni bir kürsü açıl· ATAT .. RK ALB .. M .. 
masına karar verilmiş ve tetkikata baş- U U U iPEK On binlerce halkın müracaatı üzerine iSTANBULDA DOLMABAHÇE -6 

SARA YBURNU - lZMiT ve A N K A R A' da yapılan hakikt surette: 

lanmıştır. 
• Üniversite rektörü C.emil Bilsel. An· 

kara halkevinde bir konferans vermek ü· 

tYıçtYı nc:lYI Tabu 
yapolıycr 

sınemaısı 
sinema makinesile alınan filimlerin TAMAMI • ektir• 

R U G O N Matinelerden itibaren her seansta gösterıfec · ... , 
zere bugün Ankaraya gidecektir • Resimli Hafta ne§rlyatından AtatUrı 

nlbümU, kıymetinin mUkilfatını gördU. 

Kısa bir zaman içinde mevcudu tamameı. 
tükenen bu eserin UçüneU tabrna ba§lan 
mı~tır. :tki gUn içinde piyasaya çıkmış bu· 
lunncaktır. 

AYRICA AT ATURK'ün sesli sinemanın ilk ke§finde irad buyurduğu bir hitabesi programa 
ııa• 

olarak: HAFTANJN YENi FILMt 
• Yeni avukatlık kanunu mucibince ~

birlerde birer "adli müzaheret bürosu,. 
tesis olunacaktır. 

• Memleketimize seyyah celbi için yol 
ve otel meselelerinin katiyetle haUedilme· 
si maksadı ile Türkiye Turing klübü bir 
rapor hazırhyarak lktisat vekaletine gön· 
dcrmiştir. Klüp seyyahlara bir rehber ol· 

Düşman Maskesi 
Fransızca sözlü büyük ve heyecanlı taheıer. 

Altındtı 
Tedarik ctmiycnler acele etmelidirler. 

~-UlllJH111,,ıı1111tıtı111111ff11Mlltlllnmıt•fll 

mak üzere bir yollar haritası hazırlamaya --------------
ba~lamıştır. ERTUCm;J., SAD1 TI-:K TİYATROSU 

• Pazarlıksız satış kanununun tatbi· 
katını kontrol etmek üzere mağazalarda 
'teftişe pazartesiden itibaren başlanacak· 
hr. 

• Eski Unkapam köprüsünün dubalan 
parçalanıp karaya çkanlmaktadır. Bun· 
tar Karabük fabrikasına satılacaktır. A· 
zapkapı önünde batmış olan eski duba da 
çıkarıldıktan sonra yeni köprünün duba· 1r.,.. 
ları sahile çekilerek beton kısmın in~aatı· 
na başlanacaktır. 

Tak imde (bu gece) 
ı Erkekler kırkından 
sonra azarlar) 

vodvil 3 perde 
Yakında: Büyük bir 
tcmc:il hadisesi 
l.\'SAS MABUD 

Bütün Talebe ve Gençliğin 
\ nazarı dikkatine 

ALKAZAR • Merkez bankac:ı umum mfidürü Sata· 
haddin Çam vazifesinden ic:tifa etmiştir. 

• Beyoğlu halkevinde tatil edilmiş olan 
temsil faaliyetine yarın tekrar başlana· 

Sineması göstermekte olduğu ve 
.imdiye kadar görülmemiş bir mu

vaffakıyetle devam eden 
caktır. 

DIŞARDA: 

• Meksikodan bildirildiğine göre, Mek· 

938 - 939 senesinin yeni 
Türkçe Sözlü 

TARZA N 'ın 
gika hükmcti, Almanya ile bir konturato 
imzalamıştır. Meksika, Almanyaya 17 ...
milyon dolar kıymetinde benzin verecek 

"' 1 n ti k a ın ı ,, 
Bugün aaat 1 de matine 

1 _, 
1 

ı~ukl<il caddcsi11dc 
J\omr.dl kısmı 

I0-12-\l31) Cumartesi 
gıınıi nkşaını 20,30 d:ı-

J) Ul\ ÇIKMIŞ 

uın G07.EL 

HALK orı:ırnTI 
Bu nkşaın saat (Ol da 
Cumartesi ve Pa:ı:ar 

.. nal (15) dr: /Ç/ÇI~ 
Büyük Operet 

l/t"jl: lln~il Rt:a 
Uıt:ik: Sryfellin Asal 
l'tı:arı: J'11suf Siirıırl 

OllKSETll.t, B.H.D 

huna mukabil Almanyadan makine vesa· 
ir emtia alacaktır. i il 1lıUl!l!!HI ıııııııır.ııUllllllllllllllDUıı'llRI 8 U G O N ll!lllllHIB'llllftllllllDIDlllllHl!llllll!!ll· Ul\I 

• İtalyan hariciye nazın kont Ciano m s A K A R y A s. d 
dün akşam İngiliz büyük elçi i lord Per· 1 1 nema Sin a 
thi kabul etmi~tir. İngiliz meııbalarından 
öğrenildiğine göre, bu görü ,me c nasında 
Çcrnberlaynm ziyareti istihzaratı mevzu 
ubahs edilmi~tir. 

• Fransız hükOmeti e ki başvekil Ta· 
tareskunun Romanyanın Paris büyük el
çiliğine tayinine muvafakat ce,·abını \er· 
mi§tir. 

• lngilterede işçi parti inin talebi üze· 
rine pek muhtcm:!l olarak 19 kanunuev 

3.50 - G.50 ve 9.30 seanslıırında 

J E A N G A B 1 N ve M I R E L L E B A L I N 
tarafından emsalsiz bir tarzda oynanmış 

Yanık Gönüller 

DOLORES 
!<.,ilmi ve 2.30 - 5.30 ve 8.30 da 

DEL RIO ve GEORGES 
tarafından 

SAN DERS 

Vasi sal:::m.nu baştan başa doldurmaktadır. etnaı' 
11avetcn: EKI...ER JURNAL - ATATORK'ün muazıaın 

merasimini gösteren Avrupa filmi. 
Suvareler için biletinizi cvvcld~n aldırınız • 

T AKSiM sinemasınd8 
MJSIR SES KRALI MEŞHUR MUGANNi 

ABDüLVEHEB'ın 
Nefis ve Mükemmel Şarkıları ile Dolu ,, 

A~kın ~özva~la 
· TORKÇE SöZLO ve ARAPÇA ŞARKIL~'f/\51 ıd' 

Emsalsiz: ve Muaz:z:am Aşk Filminin 3 üncü JIAl tstal1ıııı , 
Görulmemiş bir muvaffakıyetle devam ediyor ve şimdi.ye: kada~iddcl1 ııı~, 
hiçbir filme müyesser olmıyan fevkalade bir rağbet görU) orf dafl alıt' 
simin en parlak gaheııeridir. ııavete: EKLER JURNAL tara. ııı 

ATATORK'ün muazzam cenaze merasimi filrtt1 

· dır 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler var · 

4-A YNAROZ KADIS!d-
ıJJ8s· 

Yalnız s \ R Ay sı~~erilıtlc:1't.edit• 

.. 

ulde Avam kamaramda harici politika 
üzerinde yeni bir umumi müzakere yapı· Şanghay Ateşler içinde .. cıerclii• 
lacaktır . iLAVETEN: FOX ıirketinin memleketimize gon ~ 

• Belçikada parlamento 1939 scnec:i i· Fransızca s_ozlü filmi ve yeni Paramunt Jurnal havadisleri operatörler tarafından çekilen /"' 

çin ordu me\cudunun 88.000 kişiye çıka· Suvare saat 8.30 dn AN KARA' ca cenaze töreni ~~ 
rılması hakkındaki kanunu ve yeniden bli MM!~ il 1H:ımmtı111~lllitfi 1l~ ili llllil!Il lıırJllnlll ın Dm n ır. ıllll H ll!lil !li!ll1t1.: ıll. lllb ~~ 

--------- --------------------------------------riik mağazalar açılmasını meneden ka· 
nun müddetinin uzatılmasını kabul ctmi. · 
tir. 

• Nevyork federal mahkemesi tarafın· 

dan Alman)'a lehine casusluk suçundan 
dola)'I son günlerde mahkfun edilen üç 
Alman, karan i tinaf etmişlerdir. 

• Cenubi Afrika birliği millt müdafaa 
ve ekonomi nazın Mirov. dün cenubi Af 
rikaya döMıek üzere Londradan hareket 
etmi~tir. 

• J \"eç milli müdafaa naım Nil en dün 
dimağnezfindcn fücceten ölmü~tür. 

DJJ NEDEMEK ••• NE 
OtcJVO~."?. S~NIM MO

SJiDEM OLMJJ04N 
E6LENMEK N..f! 

1 
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~ '-.10 l31Rh· 1 ~CİKAl\"UN -1938 AABER - Akşam pnstun 

ransi1~i~t~ıciiyan Re i s i c u in h u r u 
~·rıe b" • ( Baştarafı 1 incidt) 

1
. 

1
• 

~~::~~~:::~!:~~ ~:::;:~;:9;: smet nönü Kastamonide Parti 
ı.."'11 lir . rvısıne hır mılyar 340 

~;.tl~riC~ı~ bir kredi a~rnıştır. Bun- kongre s' ... n ı' açtı 
'"\;fttıc .. nzam kadronun maaşları 
bir l't ıç' 

'"' krcd· ın soo milyon liretlik ye- Kastamonu, 9 (A.A.) - Anadolu aJ·ansı 
" 'il" ı daha vardır. ~ 041.la, s·· nın hususi muhabiri bildiriyor: 

~. 9 uveyş ve Ci'>uti!" Bugün saat 11 de Reisicumhur lsmet l· 
"<.~c d't~A:A· )- Virginio Gayd.ı, nôniı, Kastamonu parti vilayet kongresi· 

~!Ilı.ak alıa gazetesinde yazdığı ni şereflendirdiler. Vali ayni Doğan tara-
'l 'l' alcde İtalyan matalibatrnrn fından yapılan voklamayı müteakip Re· 

,. . unus s·· J 'lltihda • uveyş kanalını ve Ci- isicumhurumuz riyaset mevkin alarak heri 
"" diy

0 
~ ettiğini bildirerek ez- cümlesi alkışlarla kar]danan a~ağıdaki 1 

"'b~ l' lcı. -"'ISız • nutku irat buyurdular: 
ıq':tcıCsi, b - Italyan münasebetleri "- Arkadaşlar; 
, ~lı?ıiı ~ndan böyle artık ortaya Cumhuriyet halk partisinin Kastamonu 
~ ı:ıtıj 1~ ulunmaktadır. Bunun hal- \'İlayet kongresini açıyorum. Kongre aza· 
~il ottad ıındır. Bu hiçbir münaka- sım, ve kendilerine satahiyet veren Parti 
~ "t P ~n. kaldıramıyacağı bir hu- teşkilatım, muhabbetle selamlarım. Bu 
Q lor1uı°1'tık realitedir. İtalyan im- ,·esileden istifade ederek birkaç gündür 
"-~~h q u bir realitedir. Ve bu realite beraber bulunduğum Kastamonu vilaye· 
~~re r.~ h rn e r d e ve Bah- tinin muhterem halkına teşekkür ve say· 

tlcr }'• den yolda yeni büyük men- gı duygularımı söylemek isterim. Ka ta· 
•ta tın ttrc" rıtır. İtalyan menfaatle- monudan bütün Türki}•eyi haberdar et· 

C ı._ .ranı ·· l T 1 uııti}'i . ' ezcum e unus, Siiveyş melde bahtiyanm ki, halk içinde geçir 
t.ly- ırae ediyor.,, dğim bugünlerin intibaından pek mem· 

'· ~lletelerinin neıriyah nunum. Büyük Türk milleti, Çankırı 'e 

• . 

& ~hah· ~A.A.) - Reuter Ajansı- Kastamonu merkezinde, kazalarında ve 
~h ltı bildiriyor: köylerinde yaşıyan vatanda§lann çalış· 

•. lhıt· h . . k ~ llll 1 gazeteler, Pariste ve Tu kan, yüksek ahlaklı. iyi ve vatanpen eı uzur ve cmnıyet bulmu~tur. Milletin 
~ İ'lp ~a aleyhinde yeniden teza • vatanda~lar olduğundan emin ve müfte· kalbinde kazandığınız bu kı~·metli itima· 
ı:~' llıu~ dı~ını ve 1talyan şehirlerin- hir olahihr. dı gelecek zamanlarda daha ziyade art· 

5 

uzun u u 
lngilterede matb 

serbesti si 
at 

( Baştarafı 1 itıcide) 
leJikten sonra bu içtimalarda takip o
lunan gayenin hüki:met noktai nazarını 
kabul ettirmeğe matuf olduiunu ilave 
eylemiıtir • 

1 

tür. Bir .itha~ il.zerine Dahiliye Naı:ırı, 
Manderı bu ıddıasını tevs:!~ edecek su
rette delil göstermeğe ve tafsilat ver
meğe davet etmiş, fakat Mander, kendi 

Mander, misal olarak, geçen 8 mart ı 

tarih:nde yani anşlusdan evvel yapılan ' 
böyle bir içtimaı ileri sürmüş ve İngi
liz • Italyan müzakereleriyle başlama
sı muhtemel olan İngiliz - Alman ko
nuşmalarını mevzuu bahseden bu i~ti 
mada hü'ltümetin gazetecilere makale
lerini ne suretle yazmaları lazım gel
diğini tarif etmek niyetinde clmadığını 
ve fakat İngiliz matbuatının Hitler ve 
Musoliniye bu müzakereler esnasında 
taarruzda bulunmamalarının ve ekse· 
riya diğer hlikOmet merkezlerinden çı· 
kan yalan yanlış hava.disleri neşre va
sıta olmamalarını umumi menfaate 
muvafık düşeceği söylenmiıtir. 

Mander son eylül buhranında hüku· 
metin gazete tahrir heyetleriyle değil 

doğrudan doğruya gazete sahiplerile te
masa ge~tiğini söylemiş v~ ıahsan Sir 
Samuel Hoareun ismini ileri sürmüş-

istihbar menbalarım ortaya sürmeği ak
lından bile geçirmediğini ileri sürdük
ten sonra nazırın verdiği bu tekzibi ka
bul etmeğe mecbur olduğuau ilave et-
miştir. 

Nutkunu bitirirken liberal meb'usu 
hiıkumetin filmler üzerine sansür koy 
mak tasavvurunda olduğunu ileri bii::
mUş ve bunu şiddetle tenkid etmiştir. 

Müzakereye müdahale eden Dahili
ye Nazırı evvelll Mander tarafından 
yapılan hücumları kale almıyacağını 

söyledikten scnra hükumetin fikir ser
bestisini herhangi bir suretle tahdit et· 
mek tasavvurunda olduğuna dair işaa c 
dilen haberleri kökünden silmek lazım 
gel-!iğini kaydederek demiştir ki: • 

" E k JA be - n at ı surette yana mecbu-
rum ki bazı telmihlerle işaa edilen bu 
haberler külliyen asılsızdır. Hükumet 

~'ili hı abıl nümayişler tertip edil. Kadın ,.e erkek vatandaşlarla temaslar· tırıp yükseltmek baslıca hedefiniz ola· 

~~lo ~ktadırlar. dan at~lı~ım intıba ~udur ki, onlar, şuurlu caktır. 
,· tir, '."'U· gazetesinin bDdfrdi- v• f edakil• olarak, büyük Türk aHesinin Vatanda~larun, Er z i n c a n 

~~l'• it l1ınendifer i~çileri Tunusta. içinde mılliyetçi ve laik Türkiye cumhuri- Bugün bir çok milletler, siyasi ve içti· 
\;~1tr 0nsoloahanesinin önünde nü yetinin r.şınmaz ve sarsılmaz kalesi olmak, 

1 mai bakımdan gerek kendl içlerinde, ge· 

demiryolu 
_.. Huştu1uıı 1 ınndt 

halinde hareket eden hususi trenlerle 1ıeh
rimlzden hareket etmlıılerdir. 

gerek matbuata, gerek sinemaya kar§ı 

herhangi bir tazyik veya sansür tatbik 
etmeği aklından bile geçirmemiştir. ,. 

Avam Kamarası Manderin takririni 
tadil eden diğer bir takriri 124 reye 
karşı 171 reyle kabul etmiştir. Bu :taQu 

takriri şu suretle yazılıdır: "Avam ki· 
marası fikir serbestisini temin edt• 

an'anelerin hükumetçe mahfuz tutu" 
makta olduğuna kanidir., 

1 

~~ıı a~~Parak büroda General kon meziyetini isbat etmeğe her zaman hazır- rek biribirine karşı kararsız bir haldedir-
iıı.. ~~il nde bulunduğu pencereye dırlar. Kastamonuluları takdir duygula· lcr. Birçok memleketlerde, gerek kom-
:~1- ardır A 1 nm, bütün memleketin kendilerine emin ~ulan ve gerek kendi halkları arasında 
\ )_ .. rllıd • tı an taılar büronun ~.'lltıç ~ asılı bulunan İtalya Kral olduğum teveccühlerinden dolayı, tebrik yarının, beklenilmiyen ne hadiseler mey· 
ıtir tıırı;.. • 

1 
• • arzusuyla bera'--...oıı·r. dana çıkaracağını bilmemek endişesi var 

ı · ... reaım erme ıaabet et- ı.ıau -"hı· vatanda:ı;ların meselelerini,ııehirli ve köy dır. İnsanlık için ıstıraplı o1an bu karar· 

,1
1 hıttc bi lüsünden ayrı avn dinledim. Sade, terbi· sızlık kar]ısında, Türk milleti. kerde ve o, s· • raz sonra General " :r "'~ l°' 0~dUntani'nin refakatinde Vis. yeli ve hülasa söyliyerek, dünyanın her dışarda, fikirleri sade ve açık ve kararları 

~~i ~i Uğu halde Tunuı umumi yerinde güzel konuşur sayılacak olan va· kati olarak verilmiş bulunmakla bahtiyar 

~~ Y~~et ederek mumaileyh ile tanda5!arım, seyahat günlerimi istifadeli Ye mağrurdur. lçerde, Hiik, cumhuriyet~i 
~ulak görüc;lcrile süslcmiı:lerdir. Vatandac:\a· ve milliyetçi bir rejim, huzur ve istikrar 

~ --..ir, at yaptığını ilave et- 11 ıo li '"' rımın, kendi hususi ihtiyaçlarını söyler- içinde bütün vatandaslarm samimi hizme· 
l' dilcfiı;i .. . . . ken, vatanın wnumi mesele ve ihti'-·aı-la· tinden istifade etmek, vatanı imar etmek. 
~ttlcr· ~ ne gore Sılımatanı, po. J :r 

\ ~)i.,t ının İtalya aleyhinde yeni nnı da beraber düşünecek kabiliyette ol· vatanqaşlarm maddi ve manevi seviyele· 
;-.ıt ' nı duklanm takdirle zikretmek isterim. rini yükseltmek fikirleriyle meşbudur. 

ı. ... .eydın vermiyccek ıekil-~ ı.. "'" td lnı Asırlardanbe.ri vatan hudutlarına yiğit Milletlerarasmdaki munasebette, sulh 
~~"il ha . ı esini istemiıtir. Kon. · dear llıııı,t dııcler devam ettiği takdir- göndermiş olan şimali Anadolu vatandaş· ı ı ve karşılıklı emniyet ha\ asının 
l\.~ bııl\ı a oturan ltalyanların tahri. lanmızın, tarihe şöhret salan kahra- vücut ve kuvvet bulması, ana si~·asetimi-
. "t ~tn:lnaktan içtinap etmekle be- manhk vasıflarının, en temiz bir canlılık· zin açık hedefidir. Sözüne gü\enilebilecek 
'ltdbirı ilerini müdafaa etmeğe ma. ta bulunduğundan büyük Türk milleti e· ahlakta, sözünü yürütecek kudrette bir 

la..~~ıı~ıu .. tbr alacaklarını söylemittir. min olabilir. Vatandaşlarımın cwnhuri· Türkiye, bugünkü Türkiye, elbette millet· 
~ lt • c b yeti nasıl kendi öz canlan saydıklarım, lerarası sulh ve ahenginin başlıca mec;· 
."t hditıe ~a. ~r Tunustaki İtalyan- Büyük !\lillet Meclisine ve cumhurivet netlerinden bir kıymetlisidir. Türk ,·atan· 
\.ı~ ijıp 

1 
rını ıcra etmek üzere ter. J '-~tıtıc~ tl'ıadıklarına dair bir haber hükfunetine nasıl temiz bir surette bağlr daşı ve millet hizmetinde vazife sahibi 0

-
rı1 , l\tedir. ve inanmış olduklarmı yakından bir da· larak, dnnyanın bugünkü vaziyetinde 
ı:: 1 k ha görmek beni güvenle ve iftiharla dol· elimize geçen her zamanı .fırsat bilerek 

~. 1 ed i 1 i kira c 1 durdu. Cumhuriyet hük\imeti ile vatan· Yata:;ımızı imar etmek ve milletimizi yük· 
,. daşlar arasındaki bu yakın kaynaşma, seltr>:ek istiyoruz. Vazife ifa ederken kay-

.: k~n ~ Baa tarnfı ı ncide vatanın umranı için büyük müjdedir. Ra· bedilCC'ek bir saniyemiz yok gibi dikkat 
~~ltr ın evinde kiracı olan Tena· hatça söylenebilen ve vatanda~a devlet ve süratle ve büyük insanlık ailesinde yük 
~tok~ Çok düşkündür. Kendisi memuru arasında ciddi ve samimi ahenk sek mevki ve vazifelere namzet bir bü)·ük 
S ~r. nu •. kedilerini beslemeğe sar- bulunfin yerlerde, ihtiyaçların tesviye ve millet sıfatile de istikamet, kudret ve kah 
~ tll;h l::vınde beslediği kedilerin temin edilmesi muhakkaktır .. Memleketi- ramanhkla hazırlanmak mecburiyetinde
~ ııtısı nkrndır. Tenasübün yalnıı mizin servet Ye kudretini arttıracak oka- yiz. Yüce hedefler için taşkın bir şevk ve 

l!lttzı \'archr. Bu da, bu kedi ordu- dar güzel imkanlar görüyoruz ki, az za- azim ile çalışmak havası; işte Türk mille· 
\.:ıt~ kah ev sahiplerinin kendisini ki· man içinde, Kastamonu kelimesi ile hü· !inin bugün ciğerlerini dolduran temiz 
l~_'ık Ul etmemesidir. Tenasüh bu lasa etmek istediğim ,şimali Anadolunun hava budur.,, 
~~~k c;v değiştirmeğe mec- kültürü ve umram ile mümtaz bir cevher Nutku müteakip kongrenin normal me· 
'~ v, dı~. Her gittiği evde, ev sa· gibi parhyacağına kati olarak emin bu· saisini takip etmesi için riyaset mevkiini, 
~' ~ <lığer kiracılarla kedileri lunuyorum. vali Avni Doğana bıraktılar. Vali reisi· 
~ hııtan aı boğaza kavga eden Te· Kongrenin saym azası; cumhurun kongreye bahşettikleri şerefi 
~ · hayatım kedilerine vakfet· Cumhuriyet Halk partisinin vilayette, heyecanlı §ükran cümlelerile ifade etti. 

l'alqdı"' sizin gibi güzide azalan sayesinde, temin Bundan sonra, kUrsüyc gelen parti aza· 
a "' gı evıe · ·k· oda 'ği ı d i'a~~~te rın_ ı ı _sım kedilerine etti sevgi ve itimadı muhabbetle kay· ann an bayan Hacer Dicle. heyecanla 
~~~tadı Ve hır tanesınde de kendi· detmek isterim. Unutmayınız ki, sınıf ve titriyen bir sesle reisicumhur lsmet lnö· 

!.~'hına r. Cok zaman kedilerile ko- zümre farkı tanımaksızın, büyük Türk nüne bütün rnemlck~tin hissettiği bağh· 
htt sı.ırl'attığı vakidir. milletinin yekpare bir insanlık ve rnede· lığı b!:dirdi. 

• ~~ l'a~1 ~tle kedilerilc birlikte bir aile niyet kütlesi olmasını ideal tutan partimi· Heisirnmhurumuı:, ruznameye ~eç<'n 
~":ı ~-~an kadıncağız bundan bir- zin başlıca kuvveti, bütün vatandaşların kongr~:ıin mesaisini ynrım saat ka,ıar ta· 
~ tu Cemberlitaşta Memnune· muhabbet ve itimadı olduğu gibi başlıca kip ettiktf'n sonra, yeni yapılan , 1 1~) et 

• b~l> i!Jt lınuş ve taşınrnı§tır. Fakat vazifesi de, bütün vatandaşların hizmet hastanesini ve stadyumu ziyaret e' tiler. 

~'?\ il~~~?a bir zorluk görmemesi ve ihtiyaçlarının teminidir. Parti azalığı· Fidan'ıkta 
~ t 'Uır, ~ gun kedilerini yeni eve ta· nı, hususi menfaat mülfilıazasına asla te· Kastamonu, 10 - Reisicumhur fs-

Nafia vekilimiz, riyaseticUmhur umumi 
kntibl, \'eklller, mebuslar ve kalabalık 

bir halk kitlesi tarafından uğurlanmııı ve 
trenin hareketi esnasında halk, vekilimizi 
şiddetle alkıelnmıııt.ır. 

Erzincan da 
Erzincan, 9 (A. A.) - Sivas - Erzurum 

hattının Erzincan demiryolunun 1vtetme 
töreninde bulunmak üzere gece saat 20,30 
da buraya 19 mebus gelmi§ltir. Kendileri
ni istasyonda vali, kolordu müfettiııliği 

kurmay bnakanı ve vilayet erkaniyle tU
men yUksek subaylı:ın, parti ye belediye 
erkanı karşılamışlardır. Saylavlar bugün 
vilayeti, ordu mUfetU§liğini ve bazı ma
knmntı ziyaret etmişlerdir. Öğleden son
ra Genciğe nahiyesine giderek Girlevik şe· 
lnleslni gezmlıJlerdir. 

Ankara - Erzurum hattı 
Ankara, 9 (A. A. - Sivas. Erzurum 

hattının Erzlncandan Erzurumn kadar o
lan 213 kilometrelik kısmındaki inşaat 

ray dB§Cnmcslnc mUsait bir bale gelmiştir. 
Halen Erzincandan itibaren 15 kilomet

re ilersinc kadar ray tefriş edilmiş bulu
nuyor. Erzurum civarındaki tünellerle bir 
kaç köprll müstesna olmak üzere in§aal 
hayli ilcrleml" olup önümilzdeki eyli'ılde 

hattın Erzuruma varması beklenmekte -
dir. 

çıkması muhtemeldir. 

İne bol uda 
lncbolu, 10 - Reisicumhurumuz is

met İnönü bu sabah §ehrimizi ıcreflen 
dirmişlerdir. BUtün şehir günlerdenbe
ri BüyüY. Şefini karşılamak üzere süs
lenmiş ve binlerce halk büyük bir sa
bırsızlıkla İsmet 1nönüne hazırlanmış
lardı. 

Reisicumhurumuz, kendisini karşıla
yan memurlara ve halka iltifat ettikt:11 

sonra vilayet konağını teşrif ederek 
bir müddet istirahat.etmişler ve bun
dan sonra parti ve Halkevleri binaları
nı ziyaret ederek halkla temaslarda bu
lunmuşlard r. 

Reisicumhurumuz buradan Zongul
dağa kadar olan seyahati deniz yoluyla 
yapacaklardır. İsmet Inönünün binece
ği Savarona yatı da bu sabah limanı
mıza gelmiştir. 

ipnotizma ile 

iztlrapsız doğuın 
İnsanlığın tabiata karşı kazandığı za

ferlerden bir! de doğum acılarım ilerli
yen tababet fenni sayesinde hemen hemen 

hiçe indirmiş olmasıdır. Doğum a!;'rllnn 
ekseriya o kadar §iddellidir ki o acıyı çe
ken kadın ikinci defa gcbf~ kalm:ıktn:ı 

korkar. Bu hol doğum ağnlarmı tıbben u· 
ğuııturmanın ehemmiyeti hakkında i)i !>ir 
fikir verebilir. 

Ancıık bu ağrıların bir takım ancste
tikler (hissi iptal edici) vasıtasile uğuştu
rulması hor bUnycdc ayni tesin yapmaz. 
Bazı bünyelere nncsletlk tatbik etmek 
mahzurludur. Maamafih karaciğer, böb -
rck, kalb hastalıklnrfyle malül olanların 

herhalde dofum ıshroblnrmdan korunma· 
ları lazımgelmcktcdir. Kullanılan nncste
tikleri bazı bünyelerde mahzurlu olduğu
nu dü15tinc.'n :Moskova tıb fakUltPsi profe
sörlerinden Zdravomuslov bu gibi haller
de ıstırabı ortadan ka1dırmak için psikote
rapi d<'nilcn Y<'ni bir usule :. ani ipnotiı.
maya b~vurmaktodır. 

Hastn cvvclii. doğumdan bir hafta ev
vel, doğumun ıstırnvsız geçeceğine fik • 
ren, telkinle nlıııtırılmakta, doğum günü de 
ipnotizma ile u~ utulnrnk kat'I) yen acı 

duymadnn doğurtulmalrtadır. lpr.otizma 
doğumdan sonra da ioe yarnmaktn, sfitü 
az olan lohusalnnn ipnotizma ile sütleri 
arttırılmaktadır. 

ZAYI - Samsunda 40·30 numarada 
25·9·937 tarihile çıkartmış olduğum iki 
sene ikamet tezkeremi kaybettim. Yenı· 
sini çıkaracağımdan eski inin hukmiı 
yoktur. 

Taksim Elek apartıman 1 No. da 
R. Saltiycl ~ ev alnız. a_radan bir iki gün ge· nezzül ve müsaade etmiyen bir si;·asi ter- met İnönü dün öğleden sonra fidanlığa 

~ ~ ''llin el' &ahıb~ Memnune, Tenasü· biyenin sıfatı ve şartı telfikki etmek saye· giderek geç vakte kadar ora.da kaldı 
r~~ığın lllde bır sepetle eve bir şey- sinde partiyi bütün vatanda~lan kucak- ve fidanlığın vaziyeti ile yakından ala- -
~iltı : ~erak etmiş ve iki odanın lıyan büyük aile ocağı haline getirebiliriz. kadar olarak memurlardan izahat aldı. 
~~Ur. llcınae kedilerle dolduğunu Şimdiye kadar aldığımız yol daha güçtü. Kastamoniden hareket 
L~~ flc!a İl: Vaziyet ev sahibi ile kira· Geçmiş partilerden yılmış olan Türk mil· Kastamonu, 10 _ Cumhur Reisimiz 
~ ~ ba~ta kavg~ya sebeb olmuş ve Jeti, cumhuriyet Halk partisinin hususi ismet İnönü bu sabah erkenden büyü';{ 
b.~ ~in ~~n rnunazaa ve münaka~- menfaatsiz ve vatanperverane çalışmasına tezahürat arasında şehrimizden ayn
·' ~i~el ·ı~ içini altüst ederek har- itimat ettikten sonra, siya\i hayatında larak ıneboluya hareket etti. lsmet 

~~~&it~ ve kirletmeğe başlama·~================ inönünün İneboluda liman işleri.ıi tet-
:qlf hir '-- ıkçe büyümü11tür. Nı'ha· S Ahm bi · · l mahk ~" f\C!Vg • "' • et rıncı su h ceza emesinde kik edeceği söylenmektodir. 

ı.. ~_'lalı..., a ıle biribirlerini adama· go"rül' e b d d ik" k d d b. ·b· 1 R · 'J ~ıo;e k 
1 

n u ava a ı a m a ırı ır e· eısicumhurumuz Cide ve Bartma 
ı.. 

1 
1 "-1· a kan Memnune ve Te· Tini kabalı tı· " t ğ ı l d d "it 't' .,,_, ı~ .. kad a ı gos erme e ça ışmış ar ır. a uğrayarak tetkikler yapacaktır. h-
11l"'en ~d ar aksettirmic:J~r ve !\tahkem h'tl · d' l · · · b t " s I · e şa ı crın ın enmcsı ıçın ay met nönün:ln yakında Çorum ve Yoz-

avacı olmu§lardır. Du"n k - b ak t t a gune ır ı mı~ ır. gat havalisinde de bir tetkik seyahatına 

1 

Buş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh~ 1 keser. 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 
.. ' .,, . . . . \~ .. 

'··~···· .: . . 



Madam Markonl anlatıyor 

Markoni'nin ölüm şuaını keşfe 
uğraştığı doğru değilmiş ! 

Alimin son günleri, deniz suyundan 
altın imaline çalışmakla geçiyormuş 
Bir iki gün evvel, meşhur ıtalyan ali

mi ve te1siz telefon mucidi Markoninin, 
ölmezden evvel, dcnjz suyıından altın 

çıkarmak teşebbüsünde bulunmuş oldu 
ğunu bildirmistik. 

Madam Markoni son glınıerde Paris. 
te bulunmaktadır. Telsiz telC'fonu keş
federek insanlığa büyük bir hizmet et. 
miş olnn alim Markoni bugün damla. 
nn üzerinde bir örümcek ıığı gibi geri. 
lip medeni dünyanın dört ucunu bira
raya getiren antenler kadar uzun bir 
ömre malik olsaydı kimbı!ir daha nice 
keşülerle insanlığa hadim olurdu. 

Kıymetli iı.limin karısı, kocasının ça. 
lı~mnlanna daima manen yardım etmiş 
olan bir kadındır. Gazetelerde Marko
ni hakkında yanlış neşriyat yaptıkları. 
nı ileri sürerek diyor ki: 

"_.Kocam için, son gunlerde ölüm 
şuaını keşfe çalışıyordu, ıliyorlar. Ha~
buki bu tamamen yanlıştı ... Kocam ha. 
yatı seven ve insanlığı dfüninen bir a· 
damdı. Telsiz telefonu ke~cttiği içın 
insanlığa uf ak bir hizmeti de dokun • 
muş sayılabılir. Son defa olarak da kı· 
sa dalgalarla mahrem haberlerin mu. 
ayycn istasyonlardan dinienmesini te· 
min etmiye çalışıyordu. Şüphesiz bu ça J 
lışmnhı daha ziyade vatanın selameti 
içindi. 

Kocam insan olduğu ve insanlığa 

hadim olmak gayesile uğraştığı için 
ölüm şuaını bulmak uğr•ında çalışa· 

mazdı. O yıkıcı değil, yapıcı ke§ifler. 
den zevk duyacak tıynett•1 Jdi ,, 

Madam Markoni, kocasının hatırası 
ru dn aynı sadakatle müdafaa etmek. 
te ve onun mukaddes hayaline en ufak 
bir isnatta bulunulmasına katlanama· 
maktadır. 

Markoni hayatında iki şey için ça. 
lİ§ıyordu: İnsanlık ve ailesi. Büyük a 
llni ailesinc çok düııkündü . Bilhassa 
kızı Eletra, kıymetli alimin keşifleri 
kadar sevdiği bir mevcudiyetti. Ma . 
dam Markoni kocasının bu hususiyet 
lerine de temas ederek ıiiyor ki: 

"- Kocam, iki varlık ~ra.sıda, yav. 
rumuzun ismini verdiğimiz Eletra va 
purundaki laboratuvarı ile, aile ocağı 
arasında hayatını doldurdu Bana ol. 
sun, çocuğumuza olsun çok büyük bir 
sevgisi vardı. Fakat çahşmalan hak. 
kında katiyen fazla izah!lt vermezdi. 
En ziyade meşgul olduğu en müşkül 
mundcleyi halletmeğe çalıştığı zaman· 
larda bile, yanına gittiğim zaman ka. 
tiyen sinirlenmez, işini bırakır, konu
şur ve katiyen "beni rah:ıtsız etme., 
yin,, diye şikayet etmezdi. lş saatle· 
rinin haricinde çocuğile meşgul olmak 
~an büyük bir zevk duyardı.. Bu za. 
man lannda bile laboratuvar çalışma 
sının tesirinden kurtulamaz, zihnınde 
tc>cessüm eden muadele, formüller a. 
rıısında dalgın bir mektı-pli gibi pek 
az konuşurdu. Onun bildıği lisan, yal 

• nız, meçhuller aleminde konuşulan, da 
valan, meseleleri halletrr.iye yarıyan 
formüllerdi. 

o, ilmine bu kadar dalıp medeni a. 
leme biraz yardım edebilmek için me 
deniyetten uzak kalmıştı: Cemiyet ha_ 
yatından pek hoşlanmaz, liıboratuva 
nnı tiyatroya tercih ederdi. 

!şi üzerinde de gayet t itfadi. Yaptı 
ğı işin, bulduğu meçhulün yalnız kendi 
düşüncesi mahsulü olma~ına cok dik 
kat eder, onun için daima yalnız ça· 
lışırdı. Nitekim bu tnbiati, onun baı:ı. 
ladığı eseri bitirecek alimin yetişme· 
mesindc en büyük amildir.,, 

l\Jnrkoni son zamanlarda çok büyük 
ke.c;iflerde bulunmak için çalşmaktn 
idi. Bu hususta en salahiyetli ve bü. 
yük alimin ÇIJ.lşınalarnı en yakından 
takip eden insan olmak sıfatile kansı 
Madam Ma.ria l\:rstua M:ırkoni diyor 
ki: 

"- Ben muhakkak ki onun taşıdığı 
büyük sım anlıyacak ve anlatac .. h 
kaJar ku lretc malik olnnyan zavallı 

bir mahliıkum .. Şimdi bile onu her za 
manki gibi laboratuvann~a hazırladı. 
ğı en son tesisat karşısında a vak ta ca 
lısır gibi görüyorum. Kocam herkesin 
zanneltiğ'inden cok ba~ka if;lerle, ve 
bu ana kadar bütün dünyaca meçhul 

l\111.<lam l\Iar1rnn1 

olan fakat bUtün dünyanın asırlar • 
danberi hırsını çeken bir işle meşgul 
oluyordu; kocam da şimdiye kadar 
btitün alimlerin, kimyage.r!erin uğraş. 
tığı albn imaline başlamıştı. Evet. 
Markoni yapmış olduğu bir tesisatla 
deniz suyundan altın çıkarmak için ge 
ce gündüz çalışıyordu ve bu tecrübe. 
sinde muvaffak da oldu .. Onun her i. 
şinde olduğu gibi bu teşebbfü:ünde de 
muvaffak olacağında zerre kadar şüp 
hem yoktu. Nitekim az zaman sonra 
onun ilk defa olarak altın imal ettiğini 
gördüm. 

Fakat ömrü vefa etmedi. Bütün 
dünyayı alakadar eden en yeni ve en 
çekci bir keşfi sona erdiremeden öldü. 
Bugün bütün insanlık onun sırrını 
benden istiyor. Fakat ne yazık ki ben 
oııun dehasına erecek kabiliyette bir 
insan değil, zavallı, küçük bir mahliı. 
kum .. Keşke ben de onun nurundan 
bir nebze istifade edebilip bugün onun 
başladığı işleri bitirerek bütün insanlı 
ğa müfit olabilseydim.,, 

Bugün Parise kanser kongresine iş. 
tirak etmek üzere gelmiş olan Markiz 
Maria, kocası gibi bir entelektüel ol· 
matlığına çok müteessir görünmekte. 
tedir. 

Günlerden beri uyuyor; 
uyandırmak kabil olamadı 
Geçen cuma günü Fransada Orsay is

tnsyonqnda trenden inen bir adam koşa
rak gar şefliğine müracaat etmiş ve va· 
gonda bir kadının hareketsiz yatmakta ol
ı.luğ'unu bildirmiştir. Derhal vagona gidile
rek kadın muayene edilmiş, fakat vazi • 
yette cinayet olması ihtimali görülmemiş, 
kadının muntazaman nefes aldığı, ancak 
Gcık dP.rin bir uykuda olduğu tesbit edil
miştir. 

Uyuyan kadın kırk yaıılannda kadar 
şişman ve temiz giyinmiş bir kadındır. Ne 
elinde çantası, ne de yanında bir eşyası 
bulunmuştur. Yalnız sağ elinde altın bir 
~tizlik taşımaktadır. 

Kadmın üzerinde hli'•,iyetini tesblt ede
cek bir vesika bulunamamıştır. Ancak e
linde sıkışıp kalan biletin tarihine göre 
sekiz günden beri uyumakta olduğu tesbit 
olunmuştur. Kadmı uyandırmak için sar
folunan btitün gayretler boşa gitmiş, has
taneye kaldirmak zarurt görülmüştür. 

Hastanın tcdavi~iyle meGgul olan dok
torlar bu hususta vaziyeti şöyle izah edl· 
yorlar: 

"- Bu gibi ahvale nadiren raslanır. 
Fakat unutmayın ki bu da normal bir has
talıktır. Hasta şimdiki halde herkes gibi 
tahii hlr şr>kilde yaşıyor. Tehlikeyi mu • 
cib hiçbir hali yoktur. Esasen buna ben
zer birçok vakalar da mvcuttur. Daha ge
ÇC'n. BPnclerde yirmi yaşında bir gencin 
de allı SC'ne uyuduktan sonra 6lmUş oldu· 
ğu hatırlnrınızdadır . ., 

Uyuyan kadının cinai bir teşebbüs için 

DABER - Ak~nm postası 

Biliyormusunuz ki: - - ---- --
Bir cııede zengin oJU\·crcn ıulamm 

zenginliğinden on ik ny en el lclnm edil 
mcsl lfı:ıımdır! 

- Rus darbımeseli -

*** 
"Allalıın izniyle ~u lı:I yaparun,, diyen 

ndam eğer karısının iznini de almamışsa 
ııala\Ta atıyor tfonıcktlr. 

- Japon darbımeseli -

*** 
iki kadın bir meclisi teşkil eder; üçU 

bir arn~ a ı;cllrsc cehennem olur? 
- Çin darbımeseli -

*** 
ı;:r kaclm elinin nckadar para alnbile-

ccğlnl Allah dahi bilemez; hele bu el kil· 
çüclik 'c zarif olursa! 

- lspanyol darbımeseli -

*** 
Kavunun 'e kadının iyisini bulmak 

sadccQ bir tesadüf l~ldir; blllrlm iddiasm
do. olanlaı·a siz bakmaymız! 

- Eski Fransız darbımeseli -

*** 
Vç tilrlü yalan Yardır: Adi yalan, re· 

mine bani olmıın ve statistil, ! 
-Dlzracli-

*** 
Beni ilk defa alclatısmda kabahat se-

nindir; ildncl defa ald:ıfrrsan kabahat he· 
nim! 

- Arab darbımeseli -

- r.:.,glinlerdc J lertm baı>rmdan ·~kın; i
ki ı.lft.lhr. ·daha nlmağa mecbur oldum. 

- İngiliz karikatilrü -

- lfapfan, vapurun istikametini tayin 
lı;ln başka bir ,·ıldız giistcrin. Demin gös
terdiğiniz yıldızın lıl:ıasını geçtik. 

- İngiliz karikattirU -

bilhassa mı uyutulduğu, yoksa hastalığın 
normal seyrini mi takpi ettiği her halde 
dıi3ünUlecek bir meseledir. Fakat her 
şeyden evvel hastanın hüviyetini tesbit. 
araştırmalara bu noktadan devam etmek 
lazımdır. 

Şimdiki halde elde mevcut malümat yal
nızca uyuyan kadının vakadan sekiz gün 
evvel Vov'dı:ı.n Turs'a müteveccihen hare
ket ettiği ve trende uykuya daldığıdır. 
Bakalım Fransız polisi bu işte bir esrar 

olup olmadıihnr ne zaman meydana cıka
racak? 

- Tabii çıkamıızsm. Ben sana üç ay 
nöbet mUddetindc çok tıka basa yeme de· 
medlm miydi r 

ıaarın !kapanma
sına val!<D1t var ı 

Barda konsomatris kız, sarhoş mUgte
rlye kıznıı§, ağzma. geleni söylüyordu. 
Barm sahibi işitti ve kızı azarladı: 

- Kendine gel. O ne küfür öyle. Saat 
daha iki oımaaı. 

il"omarhanede 
Baehekim bir gün hastalarından bir ka· 

dından mektup aldı. Kadın bunda, hasta 
olmadığını, servetine vasayet yoluyla kon
mak istlyen mirasçılannm manevrasile tı
marhaneye dü§tUğünü iddia ediyordu. 
Başhekim hastanın yanına gitti Saat

lerce konuştu ve halinde hi!;bir gayritabil
llk ı;örmedi. Birkaç gün fasıla ile yaptı· 
ğı diğer ziyaretlerinde de ayni kanaate va
rınca kadına: 

- Haklısınız bayan. Dedi. Siz hasta de· 
ğilsiniz. 

- Teşekkür ederim doktor. Hazaka
tlnizin hayranıyım. Hastaneden çıkınca 

mirasçılarım alC'yhine açacağım davada si
zi ııahit göstermeme mUsaadc eder misi· 
niz? 

- Hayhay. Yakında buradan çıkacaksı
nıı zaten .. 

- Çok şükür! Bu sayede geceleri orta
lığı görmek mümkün olacak. Çünkü be.ı 
ayım! 

- Bayan, bey gitti. 
- Sersem! bana önceden haber vere-

mez miydin? Sana tenbih de etmiştim. 
- Önceden bey gitmemişti ki qayan ! 

Vdvecek 
meseDesn 

İki ahçı arasında: 

- Çalı§tığın kapıda yiyecek iyi mi ba
ri? 

- Çok fena! Yemeği iy pişirdiğim za
man bana bir lokma bile bırakmıyorlar. 
Fena piııirincc de ben yiyemiyorum. 

c:"" zavallı ço1'~ 
- Anneciğim pazarlık ı\Ya~ 

ayaklarımı çok sıkıyor. 4' 
yara içinde kaldı. er gt# ti! 

- Ya? Öyleyse onları b 

çabuk eskisin! C I ~ {'c . ~ 

Kütüphanesi çok gUz::;t ~ '! 
ciltlerine de çok e.heın. kayılll' :
günlerde Refik Hnlıd K~ U- -.t' 
serini almıııtı. :Kitabı, btr :ıtıettlll r 
Yakub Kadrinin eserlerini :rlflt -

. pıJacas
cellide, cildin nasıl ~a . ~ ~ 
den bir pusla ile g~nde~;aı. ~_.,, 

Bir hafta sonra kıtab g .aJclJlll pt" 

ciltlenmişti. Dip meşinindc ~ 
lerle 5öyle izahat vardı: 

KARAKAl'IŞ . 
....., ·b· sıyalı 

Yakub Kadri gı 1 

nılıırfll 
- A ! .. Sa(lcce rl'""8 

''azmakla iktifa etntl Jer· ,.,,,tfl" 
.ı )tal'~ 

- Fransız 

.. ~-•. , .;.A.,J.'i ~ 

- lla~ka ı;arc ~·ok dostum: ı;örmcmezllğe gelelim I 



~ 
Kara orn1anlar hakimi 

:ıı ı~ı>: I 
~~ı &ık yapraklar a· 
~ültip golge yerleri 
~ \'tı bulut gibi yükselen 
~ ıltısı çoğalıyor. Biz 
:"lla..'t:ıa bu Vahşi ormanın 
\ l\:~turnıuş konuşuyor

lıatırı ~ . doktor Suat 
na bır ley gelmiş gi 

~~ 
it !hı • .: kara kaplan nedir 
~?dedi. 
~~·erimden sıı;radım. 
~ sık ormanlarına 
~ n ağzından sık sık 
."'1li Q:.~ kaplan hik~\· ,. 
~~·ordu. Bu, l: · 

~ tam~:n ba~.d 
k} Vahşıydı •• Balta 
• ~ 0

llnantarda yaşıyor 
'Söylediğine göre as• 

• ~ olap hazan kaplan 
~ ~atlc CSrarengiz. yırucı 
~Bildiğimiz kaplan 

~· Yanında kedi ka· 

1'iıı l~ ô;-le bir kaplan 
' ~ ığini parça parta 
ti tı'tlt ıGn gene insan kı-

~otb"' herkesle beraber 
'b'~ Yor. ~ devam etti: 

ıltıj1.~ bir hikaye anlata· 

~ı~irtı:r zaman dehşetle 
rtsı .. li ız bir kara kaplan 

~-~en hemen birçok 
~~ ti de şahit oldum. 

clirıı trediğim halde ar-
~ etlıekten vazgeçe· 

~a~~l ·.diye başladı • 
1 irıd &elırken vapurda 

\... ~ 'Ilu.c Cenç bir kadın ta· 
~~ () orrnanıann öte ta· 
~~ ıır:nıanda kauçuk ağa· 
~İ~·o~~nhsı Rızanın ya· 
~ ~ U. Benim de işim on 

dltlt tndr .. Ara sıra gö· 
~ ~· liatut bu ıssız or 

i~lılda onların duğünü 
~,~.~nim yanımda 

\ ~ bır de uşak \'ardı. 
1 ~ ele Salih Yemek hazır
~ ~ tadırm önünde ~ 
~~ız hayatın fenah· 
~ ~ıd tdunı. Birdenbire 
~ ~~lcı~ kızın koşarak 
~ nı gördüm .. Ç.Ok 

ll do 
Si~ ktor .. lmdadımıza 

~ tok 'h ~ 1 tiyacun \'ar •. 

~~tıın. 
\ı.~ ~ar . ~u balta girme· 
~~~~~inden geçerek ça· 

fl!\>k tok tehlikeliydi. 
aıade bir hal var-

dı. Kadın yalvarıyordu: 

- Kocam tehlikede .. Bir kap· 
lanın bGcumuna uf:rradı, raralan 
dı, bacağı yırtılmış .. Ne olur do!c
tor! Haydi celin ... 

Biz üçümüz, Salih ben ve Nec 
mana daldık. va.kanın olduğu ye
ll silfıh.larmuzı elim~ alarak or
re doğru ilerlemeğe başladık. 

Yolda, kadın hata heyecanla 
anlatıyordu: 

- Epey zamandanberi bu d· 
\•arda bir kaplan dadanmış, her 
gece bir keçi çalıyordu. Bütün 
yerliler bundan kurtulmak için 
tuzak kurdular, fakat bu kaplan 
pek açık göz bir şey. Kolay kolay 
yakalanmıyor .. Hat~ kocam si· 
!ahla vurduğu halde ölmemi~. 
kcıçmış.. 

Demin Rıza, orman içinden 
gelirken, ağaçlar arasından bir 
kaplanın çıktığını görmüş; he
men silaha sarılmış, ateş etmiş: 
kaplan yaralanmış.. Ben silfıh 
~erine koştuğum zaman koca· 
mı yerde ve kaplanı da üstünde 
buldum. Derhal yanlarına doğru 
yürüdüm, bu sırada kaplan ko· 
camı bıraktı, silahı aldım bütün 
a~miliğime rağmen bir kere de 
ben ateş ettim. Kaplan vuruldu. 

- Peki sonra? Sonra ne oldu? 
dedim. 

- Sonra, kaplan vurulduğu 
halde kaçtı .. 
Şaşımuştım. Kaplan \'Uruldu· 

ğu halde nasıl kaçabili)'Ordu? 
Ormanda bu belalı hayvanın 

ölG~inil arayanlar da elleri boş 
".lönmüşlerdi, yerde kan izleri, 
hatta kaplanın tQyleri vardı. fa· 
kat kaplan yoktu .. 

(Sonu var) 
''"tt"'"'11

•
1 srr:m 

Hesap oyunları 
öğretmen sınıfa girdiği ııa· 

man çocuklar yarı tahtasının 

önünde bir hesap yapıyorlardı. 
Onu görünce, yerlerine kO§a:r· 
ken biri, tahtadakileri şilmiyc 

başladı. Yalnız, öğretmen der
hal durdurdu. Fakat, tahtadaki 
yanlann bir kısmı ıilinmi• v• 
yalnız şunlar kalmı§tı: 

0000 
xoooo -0074 
0907 

09002 
00005 

00000000 
Burada sıfır ile gösterilen 

yerlerdeki rakamlar eksiktir. 
öğretmen bu hesap ameliyesi· 
nin tekrar yaıılmasını istiyor. 
Fakat çocuklar noktaların ye· 
rinde evvelce ne rakamları ol
duğunu hatırlayamryorJar. 

Siz bulabilir misiniz?. 

Zürafanın boynu niçin 
uzundur ? 

Zurafanın boynu uzundur. 
Çünkü zurafanm 6n ayaklan çok 
uzundur. Boynu kısa olsaydf. 
ba,ını yere iğmiyeceği için aç 
kalmağa mahk<ırn olurdu. Zaten 
ekseriyetle kurak ve otsuz yer· 
lerde yasadığı için ağaç yaprak· 
lannı yiyerek geçinmek mecburi· 
~-etindedir. Halbuki boynunun 
uzunluğu sayesinde a~açlann 

~'ilksek dallarına kadar irişerek 
iJdasmı te.rnin edebilmektedir. 

biliyor musunuz ? 

Saç niçin ağarır ? Papnğan nasıl konuşur ? 

Dikkat etmişseniz gonnüşsü· 

nüzdür ki ya bilyak bir hac:ta· 
hktan, ya müthiş bir ıkmtıdan 
ve ihtiyarlıktan sonra saç:ar be· 
~ d.Zla~ır. Saçın rene,i. ha\'İ oldu· 
ğu renkli maddenin mıktanna 

tabidir. Yani saçta çok renkli 
madde varsa, o vakıt saç koyu o· 
lur. Bu renkli maddeyi az ha\'i 
olan saç açık olur. Bu renkli 
madde vücudun sıhhatte olma· 
sına ve sinirlerin \'azifesıni tama· 
men yapabilecek hır halde bulun 
masma tabidir. Renkli maddenin 
husulü ekseriyetle sinirlere bağ· 

hdır. Eğer sinirlerde bu kontro· 
lü bozan bir hata olursa, yahut 
ihtiyarlık sebebile sinirler yoru
lursa o vakit bu renkli madde ol· 
mam3ğa, saçlar ağarmar,ra haşlar 
Ye nihayet bütün butün beyazla· 
şır. 

Saç ağarınca artık renkli mad· 
deyi havi değil demektir. 

Bazan dert ve sıkıntı saçı ağ· 
rıtır. Bunda da ayni halin teker 
rürünü görüyoruz. Yalnız burada 

renkli maddenin olmasını mene· 
den şey ilttiyarlık değildir de sı· 
kıntıdır. Her ikisinin de saçın, 

ağartmasına sebeb, ona rengini 
veren maddenin artık yeti~meme 
sidir. 

Nebatlar nıçın çiçek 
açarlar ? 

Çiçek açan bütün nebatlar, 
yeni nebat çıkarmamak ;çin çıçek 

,·erirler. Her çiçek tohum ta51r. 
Ve bu tohumlar yeni nebatl:mn 

doğmasına scbeb olur. Çiçeklerin 
ayni zamanda dünyanın gilttllı· 

~ne yaptığı yardımı hatırlarsak 
hayattaki vazifelerinden birini 
daha anlamış oluruz. 

Deniz kuşlarının 
y.umurtalan 

Su kenarındaki kayıklarda \C" 

ya sazlıklar arasında ~'Umurla· 
yan deniz kuşlannın yumurta· 
lan, çocukların çevirdikleri topaç 

gibi tepesi üstü durur. Öyle ki 
bir rüzgiı.ra tutulduğu zaman, 

yuvarlanıp gideceğine, bir topaç 
gibi döner ,.e bu suretle duşup 

kırılmaktan kurtulur. 

Pervane niçin lamba 
etrafında dolaşır ? 

Pervane niçin 15ık yanından 
ayrılmıyor ve onun etrafında 
dolaşmaktan vazgeçmiyor? Bu 
dola~mak ona pahalıya ma! olu· 

)'Or. Fakat o gene bir vazife imiş 
gibi mütemadiyen lambanın et· 
rafında dönGyor. Son zamanlar· 

da bu kabil hayvanlar hakkında 
yapılan tetkiklere bakılırsa. ha~ 
vanlan biri karanlıktan aydm· 
lığa, diğeri aydınlıktan karanlığa 

giden diye ikiye ayırırlar .. Ya· 
nebatlarda da ayni şey görülür. 
Işığa d6nen nebatlar, ışıktan 
kaçan nebatlar vardır. 

Hayvanların diğer bazı §eylen 
karşı da ayni hareketleri yaptığı 
görlllür. Mesela: Sıcaktan. bazıc:ı 
kokudan kaçar .. 
Bazı insanlar da pervanelere 

benzerler. Daima güneş arar 

lar .• 
Bazıları da haşarat gıbı gol· 

geden hoşlanırlar .. 

Akbabanın başı nıçın 
tüysüzdiir ? 

Akbaba ku5unun başında tüy 
yoktu. Çünkü bu kuş gıdasını 

gübreliklerde arar. Gübrelere ba· 
şını sokar, çıkarır .. Eğer tüy ol· 
saydı o vakit başı daima pis bir 
halde bulnacaktr. 

Papağan ismindeki kuşun in· 
c:anlar gıbi konuştuğunu görllr \:C 

~şarsınız değil mi? Delki de, pa· 
pağan konuşuyor da diğer ku,. • 
Jar niçin konuşmuyor diye du· 
şunu~on.unuz. Halbuki papağan 
da konu~'l1az .. Papagan yalnız 
söylenenleri tekrar eder. yoksa 
söylenen sözu anlamaz. c:.oylediği 
sozün manasını bilmez .• 

Sôylemek yalnızca ağız, dıl me 
selesi dei:rildir. Konuşmak için 
beyinde bazı hassaların olma~ı 
lzımdrr •• Papağın beyninde de i· 
§İttiğini saklamak kabiliyeti var
dır. 

Karla oynarken ellerimiz 
niçin ısınır ? 

Ellerimizin karla oynarken ı· 
mması herhalde bizim için iyi 

bir şeydir. Çünkü kann elımizde· 
ki harareti aldığı muhakkaktır. 

Elimizin sıcaklığı kandan ge· 
lir. Ellerimizin sıcak olabilmesi 
için kanın her vakitten fazla eti· 
mize hücum etmesı lazımdır. Fa· 
kat karla oynadığımız zaman ~ 
limize her vakit olduğundan faz· 
la kan hücum eder. Bu suretle e· 
Iimız ısınır. 

Ayni şeyi denizde yıkandığı· 

nız zaman tecrübe edebilirsiniz. 
Soğuk denize girip çıktıktan ron· 
ra vücudunuzda tatlı bir hararet 

hissedersiniz. Dimağın vazifesi 
vilcudun her azac:ma dikkat et· 
mektir. 
Soğuk suda cilt tahammülün· 

den fazl2 bir ~ilk altında kalır. 
O \'akıt beyin~ onun imdadına 
yetişmek üzer~ kan gönderir. 

Bu rüzdett vücudumuzda ha • 
fif bir hararet duyanı. 

Çiçekler koparılınca 
müteessir olurlar mı ? 
Bu sualin CC\abını vermek güç 

tur. Çünku ç:çlk koparınca olan 
scyi izah etmek biraz güçtür. 
Tesir kelimesi burada tam yerin 
de kullanılmış bir kelime değil· 
dir. Kelimeden anladı&rımız ma· 
naya göre bu sualin cevabı evet 

de olabilir, hayır da... Vücudu· 
muza bir iğne batırdı'ıınız za· 
man duyduğumuz ıstırabı çiçe
ğin duymadığına -şüphe yoktur. 
Binaenaleyh çiçeği kopardığı
mız zaman onun böyle bir ıstı· 
rap duyduğunu iddia etmek müm 
kün değildir. Fakat onun da in· 
cindiğine şüphe edilemez. Yalnız 
bu incitrne>i o nasıl hisseder, bu 
nu bilmiyoruz. 

Aynayi ilk önce kim 
kuJJondı ? 

l\Iadeni aynalar milMtan 400 
sene evvel kullanılmıştır. Fakat 
bugün kullanılan camdan arka ı 

ırlı aynalar 1300 tarihinde Ve· 
nedikde kullanılmıştır. 

As--
Şen fıkralar 

Yanlş 1 
Yaramaz Tosunun aıınesine 

uslu Turgudun annesi gelmi~. 
şikiyet ediyordu: 

- Sizin çocuk bizim küçüğü 
dövmiye kalktı .. 

- Dövdü mü?. 
-Hayır .• 
- O halde yanlışınız var .. 

Tosun 'blsaydı muhakkak do. 
\'erdi ..• 

Lokantada 
iki arkadaş lokantaya git. 

mişlerdi. Yemeklerini ısmarla· 
dılar: 

- İki kuzu kızartması, iki 
pırasa! • 

O zaman yemeği ısmarlayan· 
lardan biri: 

- Aman! dedi. Kuzu pırasa
yı yemesin sakın!.. 

Tamdık 
iki adam köprü üzerinde 

karşıla§tılar. Biri digerini ko
lundan tuttu: 

- O!. Merhaba yahu! de
di. Ne kadar değişmişsin 1 Br. 
yik)arını bile kestirmişsin .. 

Öteki: 
- Yanlışınız var. dedi .. Be

nim bıyıklarım yoktu . 

- Şaka etme, Ahmet! Ben 
seni unuttum mı sanıyorsun?. 

- Benim adım Ahmet degil 1 
- Ne? İsmini de deği~tirdin 

ha?! .• 

Yuz sene harbi 
Biliyorsunuz, tarihte meşhur 

bir yilz sene harbi vardır. Bir 
gün, Avrupada meşhur hır bu· 
yük adamın ecdadından bahso
lunuyordu. Birisi: 

- Dedelerinden biri yüz se
ne harbine iştirak etmiş, dedi. 

- Acaba hangi sefere it irak 
etti?. 

- Yüz sene harbinın bütun 
seferlerine .. 

Kahvede 
Kahvede garsona kendisine 

bir çay getirmesini söylemişti. 
Garson bağırdı: 

-Çay biri. 
O zaman müşteri: 
- Ne bağrıyorsun? dedi. 

Çay içeceğimi ilalemc hab:r 
vermekte ne mana vu?. 

Şükret ! 
Babası, oğlunun okuluna ço'lc 

masraf ettiğinden şikayetçiydi: 
- Kitabına, kalemine bu ka. 

dar para veriyorum, gene çalış
mıyorsun .• 

- Şükret, baba .. Sınıfın en 
tembel talebesi benim.. Eğer 

çal.şkan olsaydım, daha fazla 
masraf gidecekti. 

Kim ister ! 
Daglık bır aıazi} e çıkıyor

lardı. Kılavuz, bir noktada dur 
du ve: 

- Buradan öteye ancak ka
tırlarla eşekler gıdcbilir, dedi. 
İsteyen varsa ilerlesin . 

ıtaatli çocuk 
• Annesi oğluna ba~.ıyordu: 

- Öyle itaatsiz bir çocuk 
oldun ki sen 1 Ağzımdan çı. 

kan hiç bir şeyi dinlemiy~ın. 
Çocuk derhal itiraz etti: 
- Dinlemez olur muyuQ? .• 

Sen uyurken horuldamanı sa
ba:ıa kadar dinEyorum. 

SözUnU dinlemiş ! 
Babası ofluna darıhyordu: 
- Sana kaç kere söyledi:n: 

Ders çal·şırken ıslık çalma, di· 
ye ... 

- Sözünü dinliyorum, ba-. 
ba .. Islık çalıyorum ama, der 
çıılı~tıt.ım yok .. 

- ...... ._. zwaı111'!!!:Ztwwws ........ 

Tırasçı ! 
Konferan~I) a hır arkada:ı 

na.,ihat edi)ordu.: 
Bal· do tum. kulağında ku· 

pe olsun. soyli} eceğin söz bitti 
mi, aya!, 'annm ucuna ba .. arak 
c::es izce ~alondan çık. 

- Neden? 
Yoksa salondakileri uyan· 

dırırsın' .. 
* • "' 

Nasll biliyor ? 
- Bclıçet benden ~ lir.a icte 

di.. • • e dersin 'ere} im mi? Onu 
nasıl bilirsin? 

Onu da nin gibi bilirim, 
sakın vereyim deme! 

B"LME CE 
Murabbalar 

rukarda 17 kibritten yapılmış bir 
şekil görü}•orsunuz. Bu sekli ~ 
kil eden kibritlerden 5 tanesin! 
öyle bir ~ilde kald1m1anıı lftıım~ 
dır ki kalacak şekil üç müsa,; mu 
rabbadan ibaret kalsın ... 

Bulacağınız ~li bize de gönde
riniz. Doğru hatlcdenlerden birin .. 
ciye bir kol saati. ikincire bir bü
yuk şise lo yon, üçüncüye Homer 
markalı ağız müzika ve aynca 
200 okuyucun.uza mtihtclif he
diyeler. 

(Jv • ·1z 
•'1 YJISINDI/ 811? 

AlM4/'IDl/l, (ju $EA.ıL· 
OF PıV.f/'/Oıl.E Pı't'-f · 
Nı)T/ TJl.$1V()ifl. 
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Yeni moda, eskiyen ve unutulan 
y 

ınodanın te."eı~rürüdür 

Dllnyada en Çok ve en çabuk değşen 
§ey hiç §Üphesiz modadır. Beli ince 
gösteren, vücudu tamamiyle saran ce 
ketlere daha gözlerimiz alıl2maclan ter. 
ziler birkaç ay sonra geniş, vücudu 
içerisinde kaybettiren palto modası 
nı çıkan\'erirler. 

lantıda bulunduğunuz vakit etrafınız f 
biraz dikkatli bakınız. Mesela sağ ta. 
rafınızda oturan bayanın, solunuzda 
oturanın giydiği elbiseyi giymiş olsay. 
dı daha güzel olacağını tnhmin etme· 
niz pek mümkündiir. 

O halde, büyük tcrzihanclerin kullan 
dıkları usule tercddiitle müracaat ede. 

elbiselerden ilham almıştır. 
3 - mrmızı kadifeden gece tuvale· 

ti... Bu tuvalet, kadın vücudunun bü • 
tün hatlarını güzelleştirerek meydana 
çıkaracak kadar sıkıdır. Beli ve kalça: 
!arı itibarile, bir asır evelki Fransız 
kadınlarının giydiği bir robu hatırla • 
tır. 

~ TAVSiVELE~.ıı
. , ; H~İı~7; U;~ri~: ;~ğ .. d';'k*üi~ü; ~ ;:: • rl;1 üzerine biraz li~onl<::; 

bunlu, sodalı su ile sildi'niz, çıkmadı.. ra leke kaybolunca) a 
Amonyak k~llanma~a korkuyorsunuz, li.. . . ..~ 
halının rengı solar diye .. Hakkınız var. * Esk'd n nine}crııni% 
Bu vaziyette yapılacak iş Borat dö sud al 

1 erasına çaına§•!, kOrl" 
ç arının n ' ·çegı .ı 

kullanmaktır. Borat dö sutu toz haln. . · c lavanta çı "'ePo 
nın ıc;ersın . . . k--Aı .. ~ _11 de halının üzerine serpniz. Ve kuru ku . bı kO ıuv doı"' 
maşırlar mıs gı dıklarıııı. L..ıı 

ruya halının lekeli noktas.nı, çok te. şartlaıı camaşır san rııaşır il"" 

miz br bez parçasile ovunuz. içerisinde saklanan ça Çal1laŞlf)Jtl 
* Şişede kokulu bir mayi saklamıştı· rını ortadan kaldırdı .. ıııar g.SJJl 

nız. Şişeye koku sinmiş, başka bir şeyi dıroplara soktu .. Gar~ ·n şll tsfSI 
koymak için aynı şişeyi kullanmak ar. şırlan kokuladırınak ıçı ince 

f i jnce 
zu ediyorsunuz. Fakat bunun için şi. lanıyorlar. Para ın. e beyeıı 
şeden kokuyu çıkarmak lazım.. Şişe· yorlar, bun un Uzerın sonra )>O 

nin içersine bir tutam tooz halinde sansı damlatıyorJnr. t>alat' 
hardal atar ve Uzerine sıcak su dol. parçalannı ince bez ~o~o!J~ 
durursunuz. Üç dört saat hardallı su gardıroplara, camaŞl 
şişenin içersinde kalır .. Sonra şişeyi i. yorlar. il 

)iee sallarsınız. lçersindeki koku ta· • Koltuklar, iskemlc~~n bııeıll 
mamile çıkmıştır. • diğC'r tarafa kaldırılır it rlel' 

• Gümüş sofra takımları her gün nıa döşeme taht:ıl~rını {tu}·tıı.r' 
kullanılmaz tabi.. Büfeni bir köşesinde önüne geçmek ıçı~ :: p:ırçıı > 
durur .. Yalnız hava tema.3ında parlak· dalyelcrin altına bır B yötf 
lığını çabuk kaybeder. Ve donuklaşır.. mas çakmak kflfidir. .u şıı.r~ 

Parçal"ııııı evdeki eskı Gümüş takımların parlak olarak kal. .... 
masım temin için içersinde bir parça kesebilirsiniz. t~ 

kollodyon cridilmiş alkol ile silmek * Tntlı ve pnsta .} aparkC~ ııJı• 
kafidir. Kollodyonlu alkol ite silinen yumurtanın ya .} alnız s3rı51 rd~ 
gümüş takımlarının üzerınde. alkol lazım olur. Bu yunıurta)I k~ r~ 
uçtuktan sonra gayet iner bir kollod. sarısını ve bc)azını ayrıın~b. ıııı 
yon tabakası kalır. Bu tabaka gümüş zahmt'tlidir. Fakat h(>r is gı ~tı'I h 
hava temasından meneder. Bu suretle d Y'umurtB 1 lav tarafı var ır. ııı~ 
takımlarınız yeniymiş gibi parlak ka rafından birt>r ufak d ·tik ııc; rs!JI 
lır. Kullanacağınız vakit takınılan sı. yı birkaç dakika dinızdc s'.l arı' 
cak su içersine batınr çıkarırsınız. r<'tlc iç zarın kopmasını \;;iş o 
kollodyon erir, çatallar ve saire pırıl d::ın R}Ttlmasını temin rl bC)" 

pırıl sofraya konur. Sonra yı.ımurtııyı cğt>rsen ~de~ 
t 111aıııı, 

ç~rsinc akar, sarısı a • Ütü ütülüyorsunuz. Ütünün fazla 
ısındığını farkctmeden çamaşmn ü • 
zefinc koydunuz .. Dalgınlığınızın der· 
hal farkma vararak ütüyii hemen çn. 
maşınn üzerinden kaldırdınız. Fakat 
üzerinde sarımbrnk hafif bir yanık le. 
kesi kaldı. Eğ('r derhal tüylü bir hav· 
luyu fl<ığuk suya batırarak burayı o. 
ğarsanız leke zail olur. 

* Mürekkep lekesi en gtiç çıkan le. 
kelerden birisidir. Halbuki bu leke ye· 
ni iken çok kolay çıkar .. Elbisenin le. 
kPlenmiş kısmı üste gelmek şartile el. 
biscyi bir leğene koymalı . Üzerine 
kaynar su koymalı .. Su buharı kuma· 
şa iyice nüfuz ettikten sonra lekeli ye 

çersinde kalır. 
ör * Sofranızın Uzcrine 

Ş.'lmbn, bütün ıunıınıza ra .. ıığf01 
k' parlıı.. .ı1 zaman içt>rsinde es 1 ~bir 

diyor. Buna UzUierrk mu~-4 
dcğiştirmcğe kalkına)'IIlıırl. 1t blt' 

'b' pa a şambayı yeniyınis gı 1 rnbS,-r 111 

d.. ı.ruşa ... ,,,,~. tlnnt>k mUmkUn ur. ra ~-..ıı 
·1· İZ Soll ,~ bir bezle iyice sı uı · • JJ1l 

miktar' soğuk sUt dökUnilt· ııer t 
mbanın .-.ııı· 

bez parr,:asiyle musa ıcufll'~ 

i)icc sürünüz .• Bırnkrııız ş bir lP_,;; 
sonra soğuk suya batırılll1l bııtlıs > 

. Jlluşıını 
şam banızı silerscnız 

miş kadar parlak olur. Bu modanın bu değişmelerini tama. 
mile yenilik saymak hiçbir zaman doğ 
ru değildir. Bu işin, belki şimdiye ka. 
dar dikkat ettiğiniz bir tarafı, bir püf, 
noktası vardır. Bu çok basit şeyi öğre· 
nirseniz bu noktadan kolaylıkla istifa. 
de edebilirsiniz. 

bilirsiniz.. E\'inizde eski zaman kıya. 
fetlerini gösterir, resimli romanlar, se· J'7. •• •• {,,, 
yahatnamelcr, eski mecmua koleksi · 'n uç u /\,, 
yonları vardır. Bunları karıştırınız, 1 

''( 
kızların elbiselerinde k~~~ 

· "zerine JJ~ 

Moda yaratan büyük terzihaneler 
senede dört defa yeni modeller bulmak 
mecburiyetindedirler. Bu iş ile yoru . 
lup biten kafalar, yaratacak yeni şe· 
killer bulamayınca gözlerini maziye 
çevirirler. Bi.iyük moda merkezi sayı. 
lan şehirlerdeki büyük ~erzihanelerin 
hepsinde mükemmel bir kütüphane 
vardır. Bu kütüphanelerde Okyanus 
ya adalarından, Çinden, Japonyadan, 
Hindistandan tutunuz da, yeni model. 
]erin mühim mühim kaynakları olan 
Paris, Londra, Holivuta :cadar dünya· 
nın her tarafnda, her milletin giydik. 
leri elbiselerin resimlerini havi album. 
lar bulunuyor. Bu albumlara, insanoğ 
lunun yer yüzünde ilk göründüğü gün 
den bu güne kadar geçen zamanlar i
~ersinde değişen elbise şekillerini gös 
teren tarihi resim kolleksiyonlannı 
da ilave ederseiz her terzihanenin elin 
de ne kadar geniş bir ilham menbaı 
bulunduğunu anlamış olurrnnuz. Mo . 
da çıkaran mUtehassıs terzi, robun bir 
kıvrımını Çinli kadının gömleğinden 
mantonun yakasını Avustralya vahşi 
sinin boynuna taktığı çiçl'k gerdanlı . 
ğmdan çıkararak yeni mo1elini yapar. 

Yazılarile bütiin Fransız kadınlan 
iii:C'rinde büyük bir tesir ~·apmış olan 
bir Fransız muharriri romanında: 

- Yer yüzünde çirkin lcadın yoktur, 
diyor. Sadece fena giyinmiş kadın var. 
dır. 

Bu muhıtrririn, bu sözkrine çok bil. 
yük kıymet vermek lazımdır. Bir top 

şahsyetinizi de gözönünde tutunuz. 
Kendinize çok yakışacak yeni bir mo· 
del yaratmak çok defa mümkündür. 
Modaya uymak güç bir iş değilidir. Va 
kat modayı kendi zevklerine uydurmak 
müstesna bir zevk ve zeka meselesidir. 
"Zor iş,, diyerek hemen dudak bükme. 
yiniz. Biraz güç de olsa t<·crübe etmi. 
ye değer .. Hem bu işte ufacık bir yar 
dımımız da dokunabilir. 

Bu sUtunlardaki yazılarımızda, bir 
kaç defa, bu senenin kışlık modelleri. 
nin bilhassa 1900 yılı modellerinden il 
ham aldıklarını söylemiştik.. O halde 
araştırmalarınızı bu yıllara ait album 
lar, mecmualar arasında ''apacaksınız. 
demek oluyor .. 

lhtmal ki boş \'akitlerini ziyaretler. 
de, sinemalarda, balolarda, gece top· 
lantılarında geçiren bazı bayanlar b1..1 
çalL5mayı yapmak istemyeceklerdir. 
Onlar bu sayfada koyduğumuz üç mo. 
delden pekala istifade edc-biUrler. 

Soldan itibaren: 
l -- Kibar bayanlnr. sinema yıldız. 

ları. oı ta halli aile kadınları ve kızları 
tarafından çok beğenilen ve bütün 
Avrupayı saran bir örnekte bir ev elbi· 
sesi.. Bu elbise çok rom111tik bir bi. 
çimdir. Bayanlar bu cl!::ıise ile tatlı 

hayallerin beşiğinde sallanan eski za. 
manların sade ve mes'ut genç kızları
na çok benziyorlar. 

2 - Taftadan güzel bir gece tuvale. 
ti.. Yaka Ye kra,·at pilisse kadifeden • 
<lir. Parisin en meşhur tcrzi!1anelcrin 
den birisi tarafından yapılmış olan bu 
model tnınamile 1900 yılına ait eski. 

Çocu!c elbisclcrı u bllrı · ~~ . . y s.lnız fY, 
ııit kürk konabıJır. ıroıısl ~ 

h }inde 0 si' ince şeritler . ~ ııar11ıac 11ııt l~üçiik kızlar ıçın kUh kiki ).,J 
.,,c ( il v 

ler samur, crmı. ı.uıtl ~ 
ı;t), lotr, astragan ve elbise 

Tabii çocuklarınızın ,. ııtıı.~,c 
' ·crereı- ~, 

bu kürkleri pan~ ~ ııııııdı,, 
siniz. !{endiniz ıçın }cU}ardg.ll 
!erden artmış parça .klı 
edeceksiniz. ııvl ftV il 

1 numaralı model ~rııı~ır· 
muklu kadifeden yaJsııcri ~ 
kol kapakları,. c_t>P en kilrk. JIJde 
Bu"nları değiştırırk jstifS tl' f' 
dan artan parça~a:°-a~u s~rt"' 
ve kürk geçirirsınız .. 1cnı1l'ş ,, 11' 
runuzun elbselcri ycnı 1 .. ııtı~;t toP p ·çl1"' 
leşmiş olur. Yılbaşı sine ııı 
bisc ile iştirak ctnıc ,,ıJI t 
yoktur. dnlıl' f ı 

del o<JC 
2 numaralı ırıo . J3U rıı ~tJ 

biçimine meyyaidır. ket if1 ~11ııı" 
lı bir kostüıncJiir. ~\,1cri Jel 4t' 
nıelerle kap:ıbdır. LI 5ustef~tJıJ' J 

• pılmış "'z;IS. ıclr.ı 
zu derisinden ) 3 J<ol aı.;··-" e5 ..,ıl 

• 1 ve ıbır .ıtır yaknyı, ceplerıı -.;:,er c 
1 

ıı,... t 
sünii temin eder. J<.,o ıııı.t111 ıc'r J1" 
yapılmış da bu sene l<:ııııı.fl~~t ~· 

k't kol D::ı tJJl....-
lnzımsa o va ı \lı;llJ1 t ~1 

tF•i kadar kısa veya ct1'e 1 
o cd r Jf e) 

koymak icap c · d t-i ııırv0,' 11 ' 

3 numaralı model c ıtlııf1l1 1,rlt' • ~ k 1 ıcaPs re,s 1' 
cep Ustlerndc. 0 ki.İrk p!l fvı• fi d 
kada gitzeJ samur ı·ııiıde rG''·' ·ı .. 

• • 'L" - r c ı ,,.g ,-.ııV 
lenmıştir • .ı:..gc ·se bll .r~Ji!Y 
parçaları kalmış l!kaFlıf' 
mclcrin Uzcric de 



t' .. 
"-.' "°1a tlnaJ Şamptyonu Sonya Ilenlye lılr rakib çıknn15 bulunuyor. Hazet Frank Un ismindeki bu lnı;lllz km l! yapıda· 
~ 8oıı ta llcni'clcn dalıa güzel patinaj yapıyormuş. İki kızt da yetiştirmiş olan Honrd NJkolson ismindeki patinaj mu
\' 'btanın sekiz s<'ncde öğrcnebllıllği figürleri llazel'in Uç buçuk, dört senede öğrendiğini söylüyor. ,· S.:11 kızı bundan 4 sene en-el, ya ol 9 yaşmdaykcn keşfctmı, , .e 1~1 bir pati najcr olarak yetlştirm<.'ye karar nrmı,. 

' • lngtıız kadın patfnajcılan arasındaki müsabakayı kuanacağı Umit ediliyor. Ondan sonra da, filmlerde çalı,ma· 
~ ~. bu suretle Sonya llcol'n in pabucu dama atılacakhr. 

bıatta olduğu gibi yaşayanlar 

~':!:;11• •1Juğu gibi »•••m••ma ıa ... rıar olan "rqılaMar" Amerlkanm bl,.olc Y"lorlnJ• ~rn.U ba,tanna 1c3y1.r 
*es1ıı, · llunlardan bir kısmı San Diegoda açılan sergiye getirllnıiı>tlr. Orada, ilk insanların yaşallığı ı,ribl bir mağara

tclilın c idedir. 

BARSELONA'DA 
HAYAT 

Telıraflann, lıem~n lıer gtin bombalanclığmı haber ''erdiği Bar5elona<la lıayat yi
ne tabii aeyriol takip etmektedir. Parkla r<lıı ot uran kaılınl; r, oynıyııo t-Oculdar, 
caddelerde gldlp gelen imııanlar nr. l 'aln ıı, ~ehrin büyük caddeleri ' c mcydan
lan ekseriya bir harabe halindedir. YıkılmfS blnalann yaıubaımdakl e\'lerde 
e\'lenenlere, çocuk doiuranlara nsııtellnlr~ 

• • 

.. 
Banelona Uzerinde lıemen lıer gUn, mun taum Jun"S posfı!n gtbt, ftalyan ten-
releri uçmakta ,.e şehri bombardıman et nıcktcclir. Halk bunları cndlıeyle ~ 
der. Ekseriya bombardımanlann kurban tarı, hastanede ııtırabla kı\T&Dan çocuk• 
lardır. , _ ,_,i' , 

B&rsetoaaıla, Tıpanyo1 eanfti111'PM ıra-' XtllJ.li-'• ~ eplftl-, .,,.__ 
pl7ee1 ~lqorlar. 



~ ö liifilÜ~ 
~~lköO&t 

Illr memlekette SP.Qrun lnldsnfı o memlekette pora olan alakayı uyandırmak ,.e 
l'ekabctl artbr,mnkla kııblldlr. Ancak bu rekabet hl 1 por s5kına tefe\"\'Uk etmemek 

rtlylc. .• 
Beden Terbiyesi Umum 1\lüdUrlüğll faaliyete ~erken klUbll'rlmfzde gördilğO. 

rntiz ıbazr noksa.nlan tafsil \ 'C bu busu!lta tcmcnnllcrlnıJıJ yıwnağı da bir borç, bir 
vazlh blliyoruz. 

. lUz nasıl sporcu, 
Nasıl klUb, 

• Nasıl ldarecl btlyoruz. 
Biz müsabaka ko.znnmak için bııalı kıran, f P.Jmıe o.fan, htıe yapan, küfreden ,.c 

kaı.p.ndığı galebe için ldilbUnde!l t:.. iz bekllyeo porco i tcmlyoruz.. 
Bb ka:zanınn.."lınr blldlı;,rt gibi kazananı da takdir eden 'c sporu spor dJye yapan 

sporca 1 tfyoruz. 

Biz kubbesi ,altında porculuğun yüksek ld~llnln ha\ nsmı tl'neffils edecek temlı 
bir Jokall, ,;Uzel yeJI bir sa.hası, kapab bir ılonn olıın klüb t tlyoruz, azası Z2 fut
bolt<Uyc loW r etmeyip binlerce atleti, blslldctçlst, denizci 1 olım bir klüb J tlyoruı 
,.e bu temlı; ecl) eli porçunnn mabedini idare edecek hür düşllnocU. tA!nılz fikirli 
ldarcel 1 ti) onız. 

Her sahada ~"Dptrğl lnkılipJa, her sabada yeni blr çığır nçan cumhuriyet rcJlml
nin ,sporda da yap8<'ağı lnkılibı beklemek elbette hakkunr:ıdrr, yeni bir knnunla, yeni 
lılr l"Ubla tQŞl U edilen bcdrn forblycsl umum mlidUrlüb'il lılrl bu hıtlzartla haklı göste· 
recek bir medddc<llr. ÇUnldl spor artık gcllşlgUzcJ bJr idare değil, tamamen dev. 
Jetl~rnı, bir 1.'tlZlycttcdlr. 

KIUblcrlmlz bugünkü ~klllerlle sporumuza azami 1 ttfadc temin ediyorlar m1T 
Bana e,·et dlyeınlycoc~ ÇUn~ii: 
Bir ~ki klUblimUz isti na edUccck olursa diğer bUtUn klüpler fiPOr faallyetiol yal-
' nu futbolq lnhlsnr ettlrmlşlerdlr. 

AtlctJzm kademe kademe gerllemcı.-tedlr, boks gazete Uhmtarmda d&lı1 görill
mllyor, g\lre~ eski rağbcUnl kaybetmek fohllkcslnc maruzdur. Bfr deniz memlel."'Ctl o· 
lan fOJ'duınıızda dcnlzclllk Gatata~y ,.e Bcykozn münhasır olup mektcrılller klUb. 
lere girmt.kt.en mcnedlllrlersc Gnlatasaray ldUbUnUn ııtlctlzm, futbol 1."0 denlzdllk §U

belerlnJ de taJdıracağmda şt)phe yoktur. (Çünkü bundan birkaç &ene C\'l el bu mem. 
nıılyet ytlztlıiaen n.tletlzml, futbolU memlekete ettren bu klUb tama.men elemanların
dan mahnım 'kalmr.; ve atlctlzrnln bagUııkiJ Pf'rlşatı bnll haxırJanmıribr.) 

KIUblerlmlıln eleman ~e \ılrldat meııbalannr tetkik edecek olarsak, eJCmAD ola. 
rak mektepleri ,.e \'arldat olarak da clh't mllrtarda nldat ve en mllhlm olarak da fut. 
bo~ tmı gijttlrtlz. Şu halde 1dllb1erlmlzhı diğer ubelcrl UunaJ ederek fut
bolii tieiılinsmiıelorbıfn cbcbl tebnrUı ediyor demektir. 

Yarınki maçlar 
ne neticelerle 

bite • • r 
Beykoz - Vefa ve eş:ktaş - lsfanbufspor 
maçları, günün en mühim karşllaşmalandır 
\"aruı bUtUn sahalarda oynanacak llk 

maçtan Jçlnde en mllhlınlerl F1cnerbnhçe 
etadmdBld Vefa • Beylmz ve Beşiktaş 
tadmdakl~ lstlinbulspor - ~eşlkta§ kar
ıla,anıalandır. Bu ikisi içinde en enterc

ııanr Vefa - BQyko; maçıdır. 

V da ·- Beykoz 
Kuvvet, enerji ve teknlkçe hemen he· 

ınen t.ani milsavi kuvvette <ılnn bu iki ta· 
kı:mm ırçı her zn.man heyecanlı \'e güzel 
olur. ner iki tarafın da gençlerden mUt~
eekkq obııası, oyunun baııtnnba1'a bir mU
cadele içlı'ıde geçmesini intaç eder. Bun
lardan dolayı 'Qu maçm neti e lnl evv<'l· 
den tahmin etmek çok mü killdilr. Yalnız 
ber iki ~lamın da maç arifesindeki du
rumları lncelentrse kal"f olmamakla bera
~r ;neticeye rnkrn bir tnhmln de ynpmak 
kabildir. 

Lık mııçlarınm ılk devre~indc V fa 
B:ıykozu yenml t.lr. Y.'n1'rıt Vefa takımı, 

geçen hafta it an ikinci d vr ve ilk 

devred "~iııd.:n daha zayıf bir şekilde gir
miştir. Onuo fçın Be) koz o evvelki mağ
lübi.Yetinin intjk mznı almnğa fırsat bula· 
cağını ;:annetı:ı k hiç de yıınh olmıız. Ya
ni umumiyet iUb:ı.ri>le ~lPmek i,..ab e
derse İJ ykQZtın bu maçı knzanm Si daha 
ku'lı"VCW bit ihtimal dabilındedir. Fakat 
-.U U.t'S bir fıkri ikV.ıldlr Çünkn bu dU
f!!nc~ Be 'koz tnkımmm birinci de\-redel.tl 
kuvv«fnt ~rttrrmış \'\'.?. '8hut do hiç de 
ğilse a:rnt ku\':\"efl muhafaza C'L"llekte ol· 
tlufu farzlyle yapılma.ktadrr 

Beykonın kUçUk bir aksaması, esasen 
kuvvetçe kendinden n§ağı olmıyao raki
binin erdhııl vaziyetten istifadesini müm
kün kılacaktır. Bizim tahminimiz normal 
vaziyette mnçm küı;Uk hlr farkla Beykoz 
lehine blteceğidir. 

Beşiktaş - istanbuJspor 
GilııUn ikincl mUhlm mnçr olan bu kar

eıiaşmanın enttteeanlığı, lsta:ıbulsporun 

gcıçc.n yıl ve bu sene: de birinci de\Tede O· 

lan zayıf vaziyetini birhz kuvvetlendlrmi.ş 
olmasındadır. Ayni zamanda bilyilk ta -
hunlar karş1smda lll.zmıgelen ehemmiyeti 
v rcrek oynıyan ve mu\'8.ffakıyct kazn •

1 
nan Beşiktaş takımı ekseriya ikinci dP.
rcccdekl takımlara tekılmaktadrr. Bunun 
birinci dc\Tedo acısını tadan Beııiktnıjb-1 
lar yine a) ni hataya dll~ecek olurlarsa 
lsUınbulsporlularm bu maçta hi' umul -

mo.dık blr Mtico almnltın kabildir. Fakat 
bu ihtimal zayıftır. Hakikatteyse ı,;ampl • 
yon!ul;'U çok ansfaml ştırnn B ~iktaştn 
böyle bir b~tal n dil mlyeccği muhakkak
tır. Fakat bun:ı. rağm"n, çok iyt çahştık.1 

1 
lan ttı.kdlrdA san ııfyahlıların Beşiktaş 1 
knrş·emds. i}1 bir n tice alrn41nn pek AU 
mUmkUndilr Bilhassa ilk yedlklı:rl goller. 

n,,111mt 14 iiw·1it1P 

Hol<tı"V mn~ı 
Amstrrdıım. 9 (A. A.) - Hokey maçın

da C'racovlll adınd3kl Polonya takımı ile 

Gjshockcy adındııkl · Hollanda tnkunı ııı-1 
fır sıfırn bernberf:\ kalmışlardır. 

ııtl ,,ft 
l orunetıJI 

ntr u topu maçr esnasında surun altmclan zaptedilmt:ı enstantane: Dikkat cdlJC<'tk olnrs sağda topu ta ıın 
yapmııkta olduğu görUlUr. Zira topu suy un altına batınnrştrr. • • rı 

Yüzücülüğümüzün selameti ıçıb''"" 

.• 

VL&k l<!\ldıfımıı ııporlarclan: Bir Amc rll<a.n çlftln(n atlama gösforl3lerl 

Memleketimizde yilzme sporu tam ma· 
naslyle bunda.o dokuz sene evvel elrketl 
hayriyenln BüyUkdercde yaptığı havuz.la 
\'O Almanyadan getirilen antrenor Teget 

hoffla başladı. 
Spor sah88mdaki o zamanki csa.Bsızlık, 

idaresizlik kendini su sporunda da göstc-

hada.ki meşkur hizmetinJ takdir {!tmek 

eUphesiz blr borçtur. Fakat şunu da ilA
ve etmek Jfwmdrr ki bay Sıtkı tecrübe· 

siz ve heııUz çok yeni bir hakemdir. Suto
pu gibi en gUç ve hilen bir oyunu idare 
edecek görUşU noksandır. Bu yüzden bu 

yaz blrçok nahoş vakalara eahtd oldum. 
Birçok o,>'llncular b3y Srtkmm hUsnUnlye
tlnl suiisUmale kı:ılktllar, mUnaka.')a ve 

mUnaznııl:ı.r zuhur etti, maçlar yanda knl·ı 
dı. 

Eğ{'r memlekette yüzmenin tek!ı.mUlU, 

\'C çok iyi bir baelangtli ~~~ ~ 
devamı arzu cdlli:rorsa. ,.8rdJf· 1 bl' 
alAka ve himmete luıuı:n fçin cııe1" ol" 
bugUn blr spor değil, herkes ... uıııt 

d tzle ... ~ .~.ıı 
eeydir. Üç tanı!ı en par oJlY tJtl<' 
TUrklyede l Uzma rlıiltl 8 

_,.1:1, ,,. ..ıı 
~01eı --~· • "'t'I .. 

Denizden. gollerden ıı.. ve f'Y 

mesafede bulunan Aı.-T1lra de >'°' 
il tycn ~ 

ışe h lrl erinde yUzm e b ın sfıl1 tıi!Jll 
Yüzmesini bilm k, yUrU!Jl b.I &11 ıJ 
bl tabiidir. Fakat lst.aııbul Si gel 0 

kurulu blr §Chfrde de b~-uı;ıııt 
be.nln yUzde yctmış bcşin~t , 
dlğini kaydederscın ha> 

1 
ııı >"'r 

!:. .... eti ç 
Yüzme sporunun se ..,.. bir &ll 

b ttttr: ~-"" lazımgelcn eey çok as ııM lV""~ 
''e blr esaslı hın'llZ· BunlDJ1?1 !ııll't f'1 
fa.ün parayo. muhtaç o]IntYall·cıce'• 
idare ve tc5ebbUslo ırUcuda g 

lerdlr. ~ ı-
ıınaıı)"S ..J., 

Macaristanda veya A ırenör ıe~-" 
150 Ura avhkla lyi bil' nn _..deıı • ı gilt('ıv ~ 
bildir. Yüzlerce Ura)'ll n ıtıtdi1~ ti 
ya başka memleketlerden ce rutııol 
blr istifade temin edillile) en_ .. ırt0 

ilııtle -trenorlcrJn(" gore bir > ııı~ ııı 
çln B)Tllacak tahsisat hemen 

Bindcdlr. ıı d 

bir bSvuı !O 
Keza. yazlık ahşab au&ilo 

(tadJr• Lif 
C'C basit V(I UCUZ bir it: 1>3Şk& D" 

malik bulunmryan bizden ~ 
aunııır t kan mcmkketi yoktur. M" 

CS'-''"' rl 
mcdikçe yüzmenin Uerıeın ... şd"' 

kfı.tıl ... 
etmesine de maalesef fln f 
tur. t elll'e 

Spor te§kJllıtımıztn bilkQı:n;c ~ ~ 
çerek ciddl surette org~· JJ 

olduğu nlkrşlanacak bir bA JI uctııcrl' 
k vuı 

discdcn cf'saret aınra • ı"ti,.-S •• rl ,.e " t"' 
derhal aJaka bekleınele . s.aJtll t.: 
nın tntmininl nrzu ı>trn c1erı '' 

rekcttiı. .,.1 ı.9sS .A 
ner:tn. 2,. t ı;ı;ı.v 

~~ 

rerek, ha\'UZU yıktı \"C antrenörü de sav
dL Maamaflh bu iki senelik himmet bu· 
gUnkU Tilrk yUzllcülllğUn Un temelini kur
mağa kifayet etti. YUzme sporuna vunı

lnn bu d:ı.rbeyi mUtenklp bilhassa Gnlıı
tasarnylrlann teşcbbUsU ile Ma.carista.n • 
dan geUrllcn sutopu antrenörü ve Moda- --------------------------

daki deniz banyoları say('sinde (bunun bu ş i ~ 1 i i 1 e p er a 
'çi~ 

940 Olimpiyadı 1 diı 
l sbit e 

Kati bir program 0 ıı 
Junduğur.n da. şUkUr) bUt'ln bu Uı.kaydi ve '!t 
a11ıkaswığa rağmen ytwneler ljlll-anı tak- Yarm Taksimde 
dir bir tekllmtil gösterdi. Bilhassa kravl 
yiizmel~rde bilytik bir terakki gBrllndU. 
Meseli\ Hallli!ı 200 metrede elde ettiği 

2:23,8 llk derece, Mahmudun ıco met
rede 1 :02,6 hk rekoru dc>ğil yalnız Tür
klyo ve Balkanlar, batt.3. bUlfin A ı.-TUpa 
için dahi zikre Ştıyan randmanlnrdır. 
Değerli bir Butopu oyuncu.su olan Ma

car antrenlSrUn gayretiyle sutopu revaç 
buldu ve ivi blr i.stikbııl va.adetti. Kurbn
Ja.ına ve sırt UstU yUzmelerlt" aUamalı:ır
da bir rehber buhınamndığmdno bu E hn
l!ırda aimdılik bir y{'ni!ik kaydedifomedJ. 
Bir nntn:n6rün hem yüzm{'nln hem ntla
manm her nev'inde ihtisas sahibi bulun
mnsı mevzubahs olamyYacagmdan tek bir 
hocadan da da.ha fazlasını beklemek a. 

karşılaşıyorlar 
Gayrifedcre klOplcr arasmda iki ezeli l 

rakip olarak dnlma çok beyecnnlı ''0 ek
scrll etle de kavga gilrUltU içinde biten 
maçlar yn.p:ın, Rum \•at.anda§laı>ımızm Pe
rn tnlmnlyle, Ermeni vatnndnşlarmıwn 

Şişli takımı yarın sabah saat 10,30 da 
Tn.k~im stadında gaj'rifcdereler şamplyo. 

nası için tekrar karşılaşacaklardır. 
Şampiyonanın galibini tayin edecek o· 

lan bu maç için iki tarafa mensub spor 
m raklılnn daha elmdiden bUyUk bir he
yecan lçlndC'1irlAr. 

Bu mUsabakadan eweI de Kurtuluşla 

Oalııtaspor vampl>onanın başka blr kar
şıln~mnsmı yapacaklardır. 

bestir. ------

C:orUnen blr hakikat mevcutsa o da yilz· ita fya n 1 ar 
me ve sutopunun gençlık nrasındıı taıım-

mUmil hususunda antrenorün C'n büyük Eski bir oyuncuyu tekrar 
roIU Ol1lamasıdır. Bunun aksi tesiri antre- angaj· e ettiler 
nörtıU:ı: geçen bu son yazda bariz sµr{'tte 
kendini gösterdi. BaşUı, bir antrenörün ı Ewelce uzun müddet Arubrozouia ta 
bulurımnmnsr yUzllndcn hu seneki derece- kımrnda oynamış olan meşhur Arjantin 
ler umumlyet Jtibariyle ve blr iklsJ miJs. mUdafil Maşerooi son defa olarak Urug 
tc>sna olmak U:ı:crc geç<'n senekilere nn- vaya karşı oynadığı maçtan sonra ltaı. 
zamn dUşüktU, bundım maada çocuklar a· yaya davet edildiği soylerunektedir. Kıy
rasmda bir lfı.kaydi de ecziliyordu. Goril· m"'tli futbolcu Ma<jeroninin bu teklifi ka· 
IUyor ki antrenörün en mUhlm rolll genç. bul ooıp etrniyeceği bilinmemekle beraber. 
lığt ctrafma toplamak ,.e dJıılplln yarat- eski kuvvetinde bir oyuncu olmadıt;11 
mah:t.ır. muhakl:a!rtır. 

Antren l:i rU n gitmesinden en ziyade su· 
topu mUtecsslr o!Ju. Mnçl ::m fdnrC\ ede
cek bir hakemin bulunmaması bir çok 
mUşkUl!er doğurdu Bumda bahriyeden 

bny Sıtkmın m"mlt'keUn ilk sutopu bn- ı 
kemi ol:ınk yet.iştiğmi zikretmek, bu ,s;ı . 

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

Estonya şampiyonu 
Eat.onya futbol şampiyonluğu sona eı 

miş ve Eston:ra futbol takımı liampiyonlu 
fru kıız:ınmı~tır. 

db'fl,1llll t 

19't0 senesinde Flolaıı ·}tiJlci c 
fors şehri:ıde > apıt:ıc:ık on ıo~r'ıı 

ıtat ı 
ynt oyunlnn proı;ranıı ltlliatlt• ~ 
dakl şekilde tcstıt cdl ';.,n ,çı11' 

20 temmuz 1940 o>'l11'18 , 
-6'' elml. uıa' 

21 temmuzdan 28 tcıntll / 

tlzm mUsabnkaları. ı:& ,,dar 
29 10ıntJ1U 

21 temmwuian bak813rı· j, 1 
ve gUndllz güreş ınu-;a uza \'~ 

21 temmuzdan 31 teını:58tıslı 
ağustosa kadar e11kriın ın uztı ıı a,t 

"5 teıntll A 21 temmtızdnn .. 6'f r 
tatlön mUS.'lbakainrı tcSS ııs 

23 temırıurd!Ul 30 ağıl!! daf • 
ken müsabakaları. Jllllluıa 1'• 

24 tC'mmuzdnn 27 tr o-""' 
mUsnbakaJyı. ııııtter ı:n 

2:S ve 26 temmuzda ı•I t 

lan. d:ır b1S 
25 ten 28 temmuza ıtıı. tP~ 

s:ıbakalan. d~ 1'._ııo 
... ]{il ti' 

25 ten 27 tem.mu.... Jtl~t 

b:ıkalan. 2 ~e S 
8 

27 den 31 teınmcıa. 1' _# 
kaııırı pr 

kadar '-ilzme mUsabn dllr 
~ kil el 

29 dan 30 temrnuzn ~cıo: 
s • 

mUsnb:ıknJarı. 1 ~. #' 
30 dan 31 temmuza. ' ~ 

kad:ır bok!! mUsabskalıı.r'I· " 3, 4 ,• ~cfl 
l ... ...!Jl 

30 dan 31 temmuza, ~r ıtıP- ,. 
sa kadar konkur l?ik (tı :ı. ~. S 

bakalnn. r,ıtlı' ~· 
21 tcmmuzdntt 30 tcın .. •flrt-. -~fP 

1 ın'•' IJ'' ğustosa kac!:ı.r fu•bo d o)'llfl 
4 Rğu15toste. oliınrırs. 

panrş mcrııslmi. 



Grip 
durda bütün 

salgını 
mektepler, gazinolar 

~ ve sinema kapatıldi 
L ..,, Ulu u .> • • • 
~' 'l' sı - 'llayctimlzdc bir haftndımberl grip lıııstalıgı salgın blr ha-

. atebe 'l' öğretmenlerden de rok hastn gürüldüğUnılc.-.n sılılılyc mUdürlU

. Ctt~eı.1epJcr beş gıin tatll cdilmfştlr. Hunılan başka h:ılkın toplu olarak 
~~td•noıar \"e slncm:ıl:ır kaııntılm ıştır. Tatil müclclctl e nnstnd:ı l<apahla.n bu 

hükUmet K ı ~ k';{j ~,~,h" 
konağı açıldı 
~ı~kagaç kaymakamlığına Adalarda nahiye müdiir
lugu yapmış olan Geyve kaymakamı Hamdi Blilbiil· 
kaya tayin edildi 

HABER - Ak&am poıtuı 11 

IOllencnoık esu-arıı bir aınemdnr: ıı 

Her dilencinin kendisinden 
olmıyan bir kasası 

başkasına 
vardır 

mal Om 

Dilenciler arasında izdivaç, 
1 

vergı, 
1 1 

kıdem, hakimiyet, ihtilaf 
hay ah, 

tekaütlük, malbirliği, 
bankacılık, inşaat, cemiyet merc11, 

-II-
Dilenci kadınlar çok velCıtturlar. Buna 

da ihtiyaç vardır. Istanbul geniş bir saha 
dır. Bir dilenci nihayet bir gün içinde 
beş on mahalleyi gezebilir veyahut bir iki 
yerde oturup dilenebilir. Halbuki çocuk
ları yetişmiş olursa, bunları da muhtelif 
yerlere gönderir. Daha vasi bir muhiti ta· 
rar, daha bol insan bulunan yerlerde 
oturtur ve g~nlük hasılatı kurduğu şe· 
bekesi nisbctinde artar. 

Bu itibarla dilencilerde çocuk mühim 
bir elemandır. Dilenciler bos zamanların· 
da kendilerine hayrülhalef ve yardımcı 
unsur yetiştirirler. 

Bunlarda evlenmelerin mahiyeti bir eve 
girmekten ibarettir. Eğer bir dilenci, par
tisinin adamı veya müstahdemi ise o par· 
ti erkanı kodamanlar bir takım hediyeler 
götürürler .. Bu hediyeler yatak, yorgan, 
kap, kaçaktan ibarettir. 

Dilencilerin oturdukları yerler her tür 
lü ziynetten ari ve çok mütevazidir. Fakat 
her dilencinin e\'inde kendisinden başka 
sına malCtm olmıyan bir kasası vardır. 

Yorgan içleri, pamuk araları dö~e 

tahtalarının içleri, ayakkabıların altı, üst 
)erinden daima eksik etmedikleri torbalar 
bahçelerde açtıkları çukurlar bunların 
kasalarıdır. 

Bozuk paraların yekCtnu artınca bun· 
ları tebdil ederek kağıt paraya veyahut 
kıymeti kaybolmıyan altın vesaireye 
tah\il ederler. Mesleklerinin icabı bir ta· 
kım prensiplere sadık kalırlar. 

Kazançlarının dörtte biri nisbetinde 
yerler. Kbcalı iseler, yalnız çocuklar~m 
gıdasını baba temin eder. Kadın kendi 
ekmeğini kendi çıkarmakla mükelleftir. 
Lohuc:a halindeyken erkek bakar. Erkek 
ve kadının .nal birliği yoktur. Çünkü ha· 
yat birliği şüphelidir. Eğer erkek sana· 
tinde yan çizerse veyahut kadın vazifesini 
ihmal ederse biribirini hiç bir kayda ta 
bi olmaksızın bırakabilirler .. 

Çocuk, bu \'aziyette, mühim bir ihtilal 
zemini olmaz. Çünkü muayyen prensip· 
lere bağlıdır. Çocuk kadına aittir. 

Evlenmeleri mümkün olduğu kadar gi:ı· 
li olur. 

S48.4ML~ SFYYAH,qr 
eDi >'OllO V ~ ... .S41MA TICIJ 
~ÇO:'-~RıJ>JOI/ lkE /\./ ••• 

işçilik tef ki ki eri .. 
Tatil günleri yok değıldir. Aralarında 

nöbet ve gedik usulleri vardır. Hiç bir 
dilenci diğerinin faaliyet muhitine eğer 
sırası gelmemisse müdahale etmez. 

lsten kalmış dilenciler tekaüde sevkolu 
nur. Buna ya evladı, ya ahfadı, ya akra· 
bası. veyahut da yetiştirmeleri bakar. 

Bu takdirde yalnız gıdasından ve müte· 
vazi giyiminden, yatacak yerinden başka
sı mcvzuubahs olamaz. 

Eğer paralı ise - ki bu malCımdur - bu 
takdirde mane\•i evl5.tlarıru idare etmekle 
uğraşır. Onlara rehberlik eder, dilencili· 
ğin esrarını öğretir. Buna mukabil de bü
tün kazançlarının hesabım ister. Kendi· 
lerine muayyen bir harçlık verir, üst ta· 
rafını kendi muhafaza eder. Buna sadık· 
tır: hırsızlık etmez, irtikap yapmaz. 

Binaenaleyh aralarında bir dilencilik 
bankacılığı usulü vardır. 

Dilenciler aralarında mevcut kıdem de· 
recesine göre zengin yerlere sevkolunur
Jar. 
Beyoğluna gidecekler başkadır, pazar

larda dolaşacaklar başkadır. Bunların tev· 

zi ve taksimi dilencilerin reisi taraf mdan 
yapılır. Dilenciler reisi bir değil bir kaç· 
tır. Mmtaka mmtaka hakimiyet sahaları 
ayrılmıştır. Bu reis de dilenir. Fakat, L"'.ıç 
alır. 

Dilenciler arasında hasıl olan ihtilafatm 
mercii reistir. Ele gecen, yakalanmış fena 
vaziyete düşmüş dilencilere yardım olu· 
nur. Bunların arasında aylıklı pilencilcr 

vardır. Mağazalardan, dükkanlardan, C'r 
lerden her ay uğrayıp ayh~rım alan bu 

nevi dilenciler içlerinde en okumuşlan bu 
lunduğu için yapılacak işler bunlardan is· 
tişare oltinur. 

Yeni dilenciliğe başlayanları takip eder 
Ier ve mutlaka bir hadiseye sevk ederek 
başına bir dert açarlar. Yahut onu da iç 
lerine ayni şartlarla kabul ederler. 

Dilenciler umumiyetle düşkünler evin· 
den korkarlar. Katiyen suç i5lemezler. A
ralarında pek nadiren evlerin içlerine ka· 
dar girip eline geçirdiğini çalanlar var-ı 
dır. Kanundan korkarlar. Çünkü işlerine 
mani olacak neticeler hasıl olur. 

Onlar için hergün mühimce bir kazanç 
zamanıdır. 

Bu kazançlarını bir elbiseye, bir ayak· 
kabıya değiştirmezler. Evleri de ekseriya 
kendi mallarıdır. Malzemesi pek mübala· 
ğalı değildir. Teneke, enkaz tahtaları, en· 
kazdan biriktirilen çiviler gibi maliyetsiz 
malzeme ile mutfaklı, ~mineli, yatak o· 
dalı ve hatta. misafir odalı evler ya.par
lar. 

Bu itibarla en fazla çaldıklan çöp tene 
keleridir. Küçük dilenci çocuklarının ar· 
salarda, yıkılan yerlerde dolaşmaları da 
yalnız çivi \'C tahta temini içindir. 

Küçücük bahçeleri vardır. Buralarda 
domates, biber, kabak, maydanor, sovan. 
asmakabağı gibi §eyler yeti~tirirler. 

Bunlar ( aralarında takas tarikile mü 
badele ederler. 

Yeni bir usul bulan dilenci bir müddet 
o usul dolayısile alınacak paradan muay
yen bir akıl harcı tahsil eder. 
Bunların eğlenceleri de vardır. Bayram· 

Jarda, resmt tatil günlerinde daimt bir fa· 
aliyette bulunan dilenciler geceleri baıan 
tabesabah eğlenirler. 
Aralarında kitç göç, me~ru ve gayrimtŞ 

ru, ahlak mahla.k gibi §eyler bulunma· 
dığı için eğlenceleri eok mühim olur. Çal· 
gxh dilencileri elbette bilirsiniz. Bunlar 
kah\•elerde birer kenara büzülerek çalar, 
söylerler ve bir taraftan da eteklerini a· 
çıp parsa niyetine dilenirler. 

Bakla açan, fal bakanlar, bu çalııcılar, 
göbek atıp çadır aktrisliği yapanlar bu 
eğlencelerde korolar kabul ederler. 

Ekseriya sünnet düğünleri, evlenm~er· 
de bugünlere tesadüf eder. 

Dilenciliğe yeni girmiş toy amatörlere 
de arkadaşlaniu, meslekta~larıru tam· 
mak ve o aralık usul ve Adetlerini bildir-• 
inek için bu eğlenceler bahane edilir. · 

Bunlann içinde çamaşır yıkayanlar, 
ev silip süpürenler de vardır. Bu gibiler 
(işçi dilenci)lerdir. Yalnız bunları çama· 
şıralarla ve hizmetçilerle karşıtırmama· 
lıdır. Çünkü bu neviler, işini bitirdikten 
sonra tekrar dilenciliğe başlarlar, 

Bunlar içinde yüksek zekalar vardır. 
..... nıvamı 14 üncüdt 



Haber'ln tarihi Romanı: 38 Yazan: lklmlm 

Şeyhim, hu benim hayat ve 
mematım işidir/ 

Birkaç kilo altm ve gümüe uğruna hiln-ı 1ı hudutlarmı garpte tevsle ga~Tet edlyor
kA.r Yıdınma Bluıns payitahtmı kaybet- lardr. 
tirmesl mUhlm bir cUrUmdU. Eğer ıev- Osmanlı devleti padişah (Kara Osma. 
ketlQ bunu bğrenlrae Ali paşa)', Bizans nın) kurduğu (1299) tarihinden Yıldın -
önllnde kazığa vurur ve Jan Paleologu da mın Yunanistan istillsma kadar henUz 
parçalatarak her ıey pahasına Biıanıta (98) yıl geçml§ bulunduğu halde bu kısa 
tq tq llzerinde bırakmazdı. tarih içinde devlet tA lran hudutlarından 

Halbuki bir sır sandığı bu işi lı,ıte geyh Yunanistan bitim hudutlarına kadar teves-
Buharl pek al! biliyordu. su etmiş ve bir fmperatorluk haline gel-

- Şeyhim. Dedi. Bu benim hayat ve miıtı. 

mematnn fildir. Burnuma bir halka vur-
Sırbiıtan hemen hemen Oıımanlı devle. 

dunuz. Ne llteraenlz ISyle olsun. Peki, tinin (Kral) ismi altında ve kendilerinden 
M&rya için lııtedilı:lerinl.zl yapacafım. 
Şeyh bir aabun .ldSpUfU gibi makhurf

yetle karwıımda sönen p&f&ya acım11tı. 

Nihayet kendi de aılr nedir biliyordu ve 
AH pqa -ona sultan bafışlamakta çok yar
dmı et.milli. Bir aralık Ali pqayı ellerin
den tutarak gayet hatim ve samimi bir I 
dille: 

- Çok ,.vlill kardetfm pqa, diye IÖ

ze bqlaclr. Denli qkm ne demek oldu· 
iundan pfil deilliz. i'akat koıkoca aa.1-
tanatı ıeniye fçiııde her türlü milletten 
kadınlar varken bir Sırplı dllpnanla ve 
hele kocalı olan ve bayatı tanımadığı er
keklerfu kollannda ıeçen blr kadmı ha

remine almak uten vu.lrllk ıanına ya-, 
btmazdı. Sen kahraman bir ve~r ve pa

ıllfah ku1U1un. Kimi dilersin de alamaz
nn. 

Böyle bir Jrahbenln kollan araam4a 
terefll tarihini kapamak, bir mUtereddJ 
ltık gibi •UrUnerek ölmele katlanmak klr 
akJJ mı olur Pqa? 

Haydi timdi hllnUra siderek vuiyeU 
hiklye edelim. 

- Ne dlyecellaln Seyh 1 
- Din~n1n Paşa, Orasnıı bana bırak 

ve itimat buyur! • 

Kara AUııln oflu Tlmurtaı Osmanlı 
devleUnln hudutlarını mUtenıadlyen bUyUk 
musattertyeUtr kaanarak ıenffleüyor 
ve bu hUnk&nn .Ururunu, neı'etlnl, Ti~ 
murtata Jrarp muhabbetlnl ve bUhuaa 
gururunu arttınyordu. 

(Dlttlk) in aapttndan da çok bu duy
muttu. ÇlbıkU Brvaıtan illi gün kadar u. 
akta tlmall l&l'kı 11Ukametinde (Çiçek· 
dalı> nm ıark nthı maili Uurlnde bulu. 
:dan ve ıarblniıı alt Jumnlarr (AnUtoroıı) 

birinin riayııetile tedvir olunan bir eyalet 
halindeydi. Yalnız Yıldımnm dünyaşümul 
saltanatının aonlanna tesadüf eden 
(1397 - 1400) tarihleri içinde Oımllnlı 

devletiyle alikalt cihan Yaziyeti ıöyle idi. 
Bizanata (Jan Paleolog) fmperatordu 

ve Sultan Beyazıda senevi on bin dUka 
altını haraç vererek mevklinl mu~afaza 
ediyordu. Manocl kartaile genç oğlu Teo
doru Yunaniıtanda bırakarak Hrristiyan 
hUkumeUertıe temua glttJ. Yıldınmm bu 
k1Lhhar tevesauuna karşı yeni bir ehlisalip 
hazırlamakla me11uldU. 

Maaheza bir taraftan da hırisüyan si· 
yaaetlnl takip ederek Osmanlı devleti rL 
cali içinde birtakım hud'a ve desiseler 
hazırlamakla me§guldü. Nitekim tesirlerle 
Şeyh Buharlye hulul edebilmiş ve bu yol· 
la .Ali Pqanm da haremine ve harfmlne 
adamlanıu tokmağa muvaffak olmuotu. 

Sırblatanda Etlyen Kraldr. Fakat (DUlt 
Brankovfç) EtJyenin yerine geçmek fhtl. 
raalle yapmadığı mel'anet! bırakmıyordu. 
Brankoviçe (Ookaıav,) yardım ediyordu. 
Halbuki halk da (Mlloı KobUoviç) tn ka
nama aonıuz hUrmet ve mevki gbıtermlt· 
lerdi. Bu itibarla Etlyen ve Sırp KralJJ eti 

(Dokqava) dan çekiniyordu. (MaryJ) ve 
yani Branlcovfc;lıı lı:arıaı da Ali Pqanm ya· 
nma Sırplı Brankoviç ve Dokqavanın · 
huırladıiı planı tatblka vakit bekliyordu. 

fnrfltere, Fransa, Floransa, Ceneve, 
M.illn, Almanya gibi hUklimetler, Yıldın • 
mm clhanıümul satvet ve lhtlıanu kartt. 
ımda kendi hatlarından korkarak birer 
kenara sinmtı bir haldeydiler. (lııfanoel)in 
ehlilallp huırlıfı tekli.Uni reddediyorlar
dı. 

Ve o tarihin en mUhbn hadisesi ikidir. 
ile kapanan (Divrik), biriııcl defa (Pom- Biri Bi.ıanı lmperatoru ~Jan Baleolog un 
Pt) nln (Mllırldab) mqlQp ettitl tafhk hUnklra ilyan ederek onun emirlerini in
btr Y&di içlıldeclir. faz etmemeli ve bllhu1& lıtanbulda bulu-

lıluaafferi,yetlıt hıtıruı olarak bu ıeh- nan tadmm icrayı hllkUm etmesine :mini 
re (NlkopoUı (1), muafterfyet eehri) a. oluıu, lakin edilen Türklerin tazyik gör. 
dı vertlmlttf. me1lydl. Padlfah buna dehıetıe tututmuı. 

• teJarfa tarthI h&lı:kmda malflmatı O· tu. 
lan bt1nklr Thrnırt&ta kencU han~Jerln. 
dea blrlal thdermiftl. 

Bir taaftall da (Y'.-,) Ye (EVl'all\11) 
muzaffeifyttAftne dftltıl ldetü Olm&D· 

Halbuki her tUrlO hadlaelerin önüne 
her sene on altm ve gümüş dolu balık ha-
raç alan .Ali Pa•a mlni olu)ordu. Bir ara· 
lıt haraç keıUmlş ve Paıa da Jana karwı 

birdenbire biaman bir dUşmAn ke!!lllver· 
miştl. 

Diğer hadise daha mühimdi. 
Hilnkar Yıldırım Erzincan yolundaydı. 

Bu eehri herçe badabat zaptederek orada 
Osmanlılık aleyhine dönen dcslıselerin ö. 
ntine geçmf.'k llıtemlştl. Ve nitekim (1400) 

tarihinde Erzincanı zaptedyck Bursaya 
döndU ve buradan da Rumeliye geçerek 
Edirn.cde bir mUddet latirahat etti. O za .. 
man Blzamıla şiddetli ihtilat doğmuı bu
lunuyordu. 

Bu Mrada (Tlmurlenk) in Erzincanı zap 
tcttiği ve (Sıvas) Uzerlne yilrUyerek tq 

tq Uzerlnde bırakmadığı ve ahaliyi katli· 
anı ettiği haberleri Yıldrnma \'Uıl oldu. 

lıte tarihin en büyük hUkUmdarlarmdan 
biri bulunan Yıldırımın mU§a"a tarihinin 
indirası tıaylece başlar. 

Şeyh Buharl ve Ali Paşa hUnklr yanma 
girdikleri zaman padleah henUz bu ıayia· 
lara vlkıf değildL 

Daha Erzincan zaferinin UııtUnden de 
pek geçmif deifldl. HUnkir pek yakmda 
Rumeli tarlkile Edlrneye geçecekti. Ma. 
abaza ne pqaya, ne bqkaaına bu niyetin 
den bahaetmiı defildl. 

HUnklr ayağa kalktı ve sordu: 
- E, Şeyherendi, size anlattı mı'! 
- Evet ıevkella padi§ahım. Hak.ika • 

ten mucibi keder bir 11rrm hayatı ta
hanenfa etrafmda dönüp dolaştrğı abdi 
haklrfnlzce de mUaellem oldu. 

- Peki ne imit bu urar? 
- Allahtialem ıevketıum. Yalnız Halil 

adındaki şakinin saraydan kuvvit aldığın. 
da eek yoktur. Buna da sultan hazretleri. 
nin alet olmalan çok muhtemeldir. Abdi 
hakir ile paşa kulun bu hldisenln menbaı. 
nr da ele geçlrmiı gibiyli!. 4,ncak iradci 
şahancn taalluk edip bizi aceleye koyma· 
yın! 

HUnk!r birdenbire ııiddetlenm)ftl: 
- Yoksa ııen de bu zındık herife mi 

uydun Şeyh? 

(Devamı uar) 

(1) Targat Alp lnegöHl abrkea Kara 
Osman da Yarhlıan zaptetmlftl. Mllidm 
on llelincU &.'lnnda padişah Kara O.manm 

kuvvet \'O kwlretbal mllhlm bir lufmete 
yübelmlştf. 

işte (Selçuk de,·letl) nln inkırazı bu ta. 
rlhlere tesadüf eder. (1299 • 899) tarihi 
olaa b11 yıl Osmaam hakiki btudillle bir 
dnlct karduiıanun tarllal olarak göstertı
mektecılr. 

' •ılhaldka Ollnanh •e,•letl (699) tari

hinde hatlar. 'Fakat ftrk tarihi ile Os · 
rnaah clevletl .... mda lmmen bir alika 
obnunaa ralmeft ltelllbath bir 'ahdet 
yolriar. Türk tarihi 1·e banan icabatı .,_ 

larü taazmv eden TUrk devletleri eolr 
eskt tarlhlue lntllral ecter. 

-ıs 
Derhal bahsi delif tirdl: 
- Gelmekle ne iyi ettin lıfari·Frau! Be 

ni sevince boğdun. Sana olan hislerimi L 
fade etmek üzere kelime bulamıyorum. 
Buraya gelmen benim ayrıca başka bir ıe
vincimlc oynı zamana tesadilf etti. Mu
vaffak oldum ve bunun delilini de elde eL 
tim. İki Uç ıün sonra meıhur olacağım. 

- Sakin ol Jan. 
- Sakin olmak mUmkUn mü? Sana nn· 

!atmak isterdim, fakat ... 
- Niçin anlatmıyorsun? ı 
- ÇUnkU tam \'e kat"t bir delil lıtlyo. 

rum. 
- Yanılmrı olsanız gözümden dUıeceffni 

zi mi sanıyorsunuz.'! 
Mahzun bir gUIUmııeme ile cevap verdi. 
- Klmblllr? Çok defa kendi kendime 

sordum. Bende erkeği ml, yoksa lUml mi 
scviyoraunuı diye '! 

Genç kız hararetle itiraz ettl: 

- Ben &ilme mi lıık olacainn? 
- Ne aradıfmım ve neyi bulmafa mu· 

vaffat oldufunuzu bllmedtğime göre .. 

Genç kıza uzun usun baktı. Aklma bir fi. 
kir ıelmlıtl: Sevdlil kachnm Akıbeti acaba 
ne olacaktı? Mukavemete çalıttt, bunun 
doğı'u olamıyacafmr dDtllndll. Fakat me· 
rak ve tece..U.Un'1 yenemiyordu: "Aca
ba ne zaman 61ecek?., 

- Beni dinlemiyorsun galiba Jan? Pek 
dalıuııım. 

Kendine geldi ve mahcup sordu: 
- Marl·Franı senden rica etsem acaba? 
Cllmlesinl tamJmıryamadr. Genç kız 

gillllmscyerek : 
- Ne rica edecektin T 
- Bir makine keıfettim. 
Gene durdu. Makinenin ne işe yaradı. 

ğını ona söylemiyecekti. Sôylersc tecrilbe· 
ainln neticeaini de ona haber vermesi 1l. 
zımgelccektL Kıırarmr verdi, ona bir teY 

söylemfyecekti. Devanı etti: ı 
- Bunun tecrübesini bir de seninle yap 

mak istiyordum. 
- Hay hay. Maalmemnuniye... Niçin 

bunu IÖylemekte bana tereddüt ediyor -
sun? Senin 11'1erine iştirak etmek beni 
memnun eder. 

Birkaç dakika sonra makinenin rürilltn
sü dikkatini çeken Bartaı kapıda g6rtlıı.. 
dU ve eelkte kalakaldı: Doktor sevdjft 
kadını, nişıınlısınr nasıl olur da makinenin 
ônUne oturtabUlrdi? 

Jan onu görmilıtü. Hiddetle bağırdı: 
Çık dııan! 

Preparatör itaat dtl. Doktora olan hu· 
dutsuı hürmetinden epey kaybetmf§ ola. 
rak d11an çıktı: Bu mllmkün mll? Onun 
gibi bir adam ~vdiği kadmm yqıyacağı 
,Ublerl h~ıap eder mi idi t 

Ekranda, Mari-Franııtı hayat hattı be-

uzayıp gidiyordu. 
Cereyanı kesti. 
Genç kız sordu: 
- Oldu mu? 

Neıe ile cevap .-erdi: 
- Evet. TeıekkUr eciefllL 

Genç kız merak lçinde)'di:J(tff ~ 
_ Çok garip bir rnak!De· • -,,-

ğını bir tUrlU anlayaıllıyoruso 
eder miııin Jan '! ~ 

Cevab vermemekte ısrar 
'kıs lltife etti: 

- Ne büyük ıır! 

Doktor yalvarır ıibl: 
- Sonra! dedi. sana 

sonra izah edeylnı· . ~ 
- Pelrl Nasıl ı.terlflll· iP ~ 
Danlmadıfmı aııJatıDak .,Jlfjflltr' ·; 

Fakat zlyardtnin sebebini 

man neıeıl kaçU: .ı .. -
- Babam evlenmem J~ ~ 

kıDhrmağr.. baıladr. Bir de 

Jan kinle söylendi: ,.ti' 
- Ondan bektedilflll ele , 

kat 1en lıfarf • Fran•. se~ 
- Jan, bana bu auaU 

vanyor? 

ÖzUr diledi: 11, 
- Affedenin. HeyecanJf. 

mi bilmiyonım. 

Endleeyle sordu: decli 
- Benim baJrJrnnda 118 ~ 
- Sen::len bahıetnıeJJJe 

dı. 

Jıı,1 başını ifdl. Ciddi " 

tilndü. Sonra: ~~ 
- Baban aenl ıever 

·1 
saadetini ieter deiil Dı1 

- Tabii. ar111-' 
- O halde gelip beni ı 

ilma ediniz. 

-GUç! -
- Fakat ımtanıll deJIL;. G'J.! 

lıCarf-J'rana onu raır etın' , ' r ne kusurumu buluyor· 
Sanının ki hepıi bu kadat· 

rınekte . _ -"' Genç kız ce,•ab ve ...,....-
- Evet. Herhalde ay:; 
- Buraya geıınel• 480 

nunta konuşacaJıln· ıcetfbSI JJIOI 
ceğirn. izahat vcreeeJlnı· ~ 
anlaıacağmnsa Jra.t•ıwen 

*** ... 
da ı-ıe~Jf 

7 nunı..ralı pavyon Pil ~ 
kapananı, Berlinden ° 
okuyordu: (D,,, 

11mmm IS·I . ~ ·- Mılıllıl~ ... • iMı mmm~~ tek ~~ 
Bla lhlen aöyl•• GO&iııin sesi değiımemifti. yUzUnde öy

le umlmf, açık bir mina, sesinde öyle basit, öyle temiz, öyle 
mukni bir ahenk vardı kl Ekrem onun bu kadar ıtminan ıre 
qktaıı baheetme.ine 1&9madı. Hatta, kendialnde bugarip kızla 
batbll& ltQD ,Unü uıun zaman sabırsızlıkla beklemiı hieai 
vardı. • 

Aınbrlarken ikiai de, anlti artık b1rlbirlerin1 iyice tanı. 
c1ık1arUldan <1'1in olmak istiyorlarmış stbi. ıösgö.re baJaftılar. 
G~ '6ni uatta. Ekrem bu eli tutatak Ulerino ejllcl... Bir 
kapı Jlapandı .. aynlmıtlardı ... 

Dlainde GUzinin mevcudiyet ve kcinWJmaaındakl sihir. 
li .tef/il blkınca, Ekrem kendi•inde büyük bir şaşkınlık hiSleti. 
ZIJud lltlat olmuetu. Hem mağmum, hem net'eli idi. Şu anda 
hem ölmek latlyor, hem de vücudundan hayat taşıyor, yaşa. 
mak lltlyordu. Remine, kendisine veya istikbaline dair ne dU
ıUneceğini bilemiyordu. 

Güzin çok ama çok maa'uttu. Saadetinden ağlıyordu. Ba
IUU yutılı1aruı aruuıa gömmliı hıçkıra hıçkıra ~ğlıyordu. 

• • • 
Vç a1 pgmlfti. RemlnUı evleıımeai halA gecikiyordu. Bu te. 

ehhtlrla -.bhıi bir türlü aıılayamıyan annesi, sık aık kızını 
bli kenara ~eld1or, lnmua Mbeblııi sonıyordu. Re.nin buna: 

- Bılllalek Jisun, diye cnap Wriyordu; F.Jırorni daha 
iyi anlamall lgiıı biru daha beklemek ilam. 

J'UhalrQra Remin teUdk ediyordu. Her zamL'lki Jibi ge
ziyor, ıo.,er, tarkı 8Dylilyor, takalatayor, fakat bir yandan 
da aJıılamnın hareki.tını tetkik ediyor, Ekrembı her kelimemni 
dikbtle dinliyor. Tahlil ediyordu. GUzin, ekeeriya dudaktan 
mJQlmıt, kqlan sinirli sinirli çaWmış bir halde bulunuyordu. 
O saman Remin Ekremi tetkik ediyor ve onda da garip haller 

AŞ K1'A 
FEDAKARLIK 
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garip defişiklikler görüyordu. SararDlll, üzerine dUıUnceli bir 
hal gelmiıti. Kısa ve dalgın konuguyordu. Evvel\.'9 kendialrıl 
alikadar eden birçok eeylere karşı fimdi tamamlyle llkaytti. 
Buan bUyilk bir cebri nefisle kendisine hikim olıırak eski ha. 
lini alıyor, fakat bu pek kısa aürİıyordu. Hissiyatını gizlemiye 
hiç alıtmadığı için, bUtUn gayretine rağmen mu,•affak olama. 
yor, ruhunda kopan fırtınalar gözünde okunuyordu.· 

Güzin de büsbütün değişmişti. Sinirli ve aıkmtılı olmuıtu. 
Bir hareketi bir hareketine uymuyordu. Bazan 1>1iyUk bir ıet· 
katle kardeşini kucaklıyor, öpUyor; hazan da ondan kaçıyor. 

uatlarca yUzUnü gö.'1nUyordu. Yanakları vakit vakit kızan· 
yor hararet içinde ylı.nıyor, gözleri alev gibi par1.ıyordu. Elleri 
titriyordu. Sesi, hazan derinden geliyor ve heyecanla titriyor, 
bazan da kuru ve ke•kin çıkıyordu. Geceleri uyumuyordu. 

Remin ekseriya yatağından kalkar, çıplak :lyak1a gider, 
kapıdan dinlet ve Gllzinln öksUrdilğUnU, afladıjını ititlrdl. So. 
rulduğu zaman GUsin hiçbir ıeyi olmadığını aöyler ve her aa· 
man aynı cevabı verirdi. 

Ekrem ne Güzin kal'lll&ff.ıklan zaman • Jd h'11' ,Un karp· 
laşıyorlardı - ikisinde de hasıl olan değişiklik pek bariz bir 
surette görülüyordu. Çok seyrek konuşuyorlar r.evaplAn ya. 
pek acele veya pek müphem oluyordu. Biribirleri ıe garip na. 

zarlarla bakıyorlardı. Bazan bütün gün ~ır eri 0ıuıd1'-
madan biribirlerlnin harekitını tetkik ettik~ ba~~ .. 
yana oturmazlardı. Fakat Ekrem daiın& bır rıı~-.:ii 
GUzlnin eli değen bir el itini veya kitabı alır ~ '!":. 
Odada GUsln bulunmadığı ZL-na.nlar, gittikÇ~ 
ve aabıraızhkla, gözlerini kapalı kapıdan a G~ -~ 
aöılere dalgın dalgın cevap verirdi. Ba.ıail da ıcıf ~ 
dikten bet dakika sonra eapkasmı alır kaçazdl~ ol~ ti 
ı·anyor gözlerinin altında siyah halkalar h bel' ı-

' B' hafta• ~--_ .... hayet hiç görünmemeğe karar verdi. ır i" oa-
na kapandı, içinden tapn bedbahtlığı boğıııa 

Bir gün Remin, odasına girerek ısordu: ~ 
- Bana bir iyilik eder misin GUzin? ~ 
-Nes.tt.onun? ~ ~ 
- Yazacak bir mektubum ''ar. Elcrell'1 111t r ~ 

y&lmz.. Ben mektubu yazıncaya kadar yaıt ,;' \ 
ıneşgul eder mhıln? fi" 

- Fakat ben... rtuJI ! 
- İlle burada kapanıp kalmak mı istiyô 

nun etmek tenin için bu kadar gUç ınU? ,r 
- Çabuk gelecek miain? ~ ~Af-
- Dört satır bir teY yazıp gelec~jiDı- t0n ~ ~· 
GUzin, bu işkenceye tahammül ıçin ~ .~1"9" 

~aretinl toplıyarak terua doğru ilerledi· sırtl~ 
Ekrem bir aşağı bir yukan dolaşıyordu. 
A1pk bir sesle: . f 

- Remin beni gönderdi ... dedi. _..,1 ._J 
- Gelmek için kendinizi ıorıadınıa d99"" 

- Zorlamak mı? .. Hayır!. ( 
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Otomobilde bulunan çanta 
Muzaffer Acar 

Yazan: I kimim -26- Ti o/ıraları anlatan ı·r ı esikn/arı t•crm: A.K. 

Cevahirciyan mecliste is A 

~ı,t z· 
... f ıya, direksiyon batında uyuk 
Z" Or " 

istı . un omuzuna d':>kundu, ka. 
?-;j~Cri girdi: 

t rca taşı Ahmet bey ca.ddesi, di-
IL 1 \re d' 
"tfet z· r 1• Otomobil hareket etti. 
'lld 

1
Ya, bir aralık arabanın bir c le .. 

tcıldi Uçülc siyah b:r gölge gör-
tııı2~ ~dı l bu küçük, ıiyah bir ka. 

qı ıd' la 1, 

(; tıı~ı e:irdi, çevirdi.. "Kimbilir, 

b c bır k dı . . ı d d' ır h a na aıttı .,, e ı .. 
~~ cyccan duydu ve sonra, ihti

~ııbı ' 1ba birisinin de olabileceği ; c ••. 
t llltıd~Çının burkulduğunu hisset-

~ç da~ alakasıru saçma buldu ... 
~taYl lcıka sonra otomobil durun. 
~ bıı Şoföre teslim edecek, bir 

l'lıcıcıe ile meşgul ı0lmıyacak-
~ 
t tt ı· 

'llttı 1Ya, çantyı kanapenin üzeri-
oıı ~· 80kağa bakmağa başladı. O. 
~ hi •ıantaşma yaklaşıyordu. De
~ h'r davete gidiyordu, 

ır 
ıııl<hi .ıarnan sonra içinde buluna-
, 'lrcı t~ kanını oynatacak musiki 

'
''dııı; ekler gibi renk renk giyin. 

arı dü .. d" 11ıı~ şun u. 
~ca· 

~1 1 bu noktaya gelince, he-
~dın:d~ki çantayı hatırladı. O da 

~>ti\. ilıtti, Tekrar çantayı aldı, 
·-c Ctf 
\'a 1 Ve açmaktan kendini ala-

~dıt. Ptığı işin fenalığını takdir 

~: 'tctini ına .. b'l k •. 
~" İçi zur gore ı me ıçın, 

~&~~c kadının adresini öğrene· 
~ı:t ~Ol t bulurum,, diye düıündü. 
\"ll~luğu sona ermiş, ottmobil 

tt ttti &elmi§ti., Derhal toföre 
~ ~~ 0toınobili durdurdu .• Bul

ltM"l ll Yı da pardeaüsUyle birlikte 
~tr,1 tına ıaıkııtırarak ora.dan u· 

~ ~~l~aYı ınUthiı bir .nerak sar

~ it~'~ evvel ehemmiyetsiz bir 
lıtr ettiği çantaYJ şimdi 'kıy· 

~ b Cıtıanct gibi saklıyor, içinde 

~ 'ft ~yr, onlardan öğreneceği 
~'İni a!et gidip bulacağı çanta. 

~ tııı~, ııddetle merak ediyordu. 
~ 1). b' 

''ttı ır ~aksiye atladı. Bu sefer 
h,}•lıt, '~c~ıye tepesindeki bir kır 
~dt gıttı. Sonbaharın bu serin 

lıtt:~in.'J pek tenha i.di, Rafet 
~ , ır kögeye çekildi. Bira ıa

h.ı'~ 011
ra dikkatle çantanın muh

d~ tc · ~~ t, bt tkıke koyuldu. Çantada bir 
~-:t ıc~ r illa kas, bir küçücük men· 

' "t( '"Sl' • ~~ tt Zıy ıra, bıraz ufaklık vardı. 
~.k)lc anın canı aıkılmııtı. O daha 

~il' q_: bulabileceğini zannediyor. 

~ .lıiı, .'" Ç:ıntasmda neler bulun
~tı Ptrı'Ycnıden tetkike koyuldu ... 

'ııı -.t bi ildı.. Bir köıede bir kaç 
~~i. ~ .. de küçük resim bulmuıtu. 
t'it 1 dilclt gıtları bir tarafa bıraktı. 

~tJ. bir lt itle gözden geçirdi. Genç 

' ~tli ~chna aitti. 
~ ~bi ~b.rı, masum bakıp, eülen 
tlıı,,i!.le 1 7 yaşlarında bir kız ço-

ı..; 11' ••1 " • ;~ it b erıyordu. Rafet Ziyayı 

C 'ttti, i;can kapladı •• Kağıtları 
~ ır tanesinde adresi de bul-

~:lt,~ 
~ •e>,.· • 
t >'l ttlı llıtıne payan yoktu .. Şimdi 

~-llcı.L Cl ""1.. 'b' •. .. t.. • 
d.~ "'{ tib· "<llll ıne gotiirecc.ı;tı., tir )\•ı 1 •evini yordu. Saate baktı; 
~t ~ cıilrtı aırnzıtı •• Bu saatte ziyaret 
~ı ~~tri ı:vacağını düşündü .. ''Yarın 
~ ltL. gf der . . d d' Ç >.t l\tlr 

1
. • venrım.,, e ı ... · an. 

~ ~atf) c ~ne aldı.. Bir kenarında 
~ı, 4)cr~tıni gördü. Demek ismi H. 
'Qtı~ u. 

~ '~-tc~ ~r Çok isimler geçti .. Ha

~ tt ~c~ ~a adiye, Handan ... bulmuo· 
ı~ ti. ı•ıtı· "?an .. Resmi tekrar tet
't~t~ hır daha söyledi .. Gülen 
ı: ta~ıc • dudakların, masum, fakat 

~allda11 l'in, sahibinin ismi muhak. 
~ıı. rı. Olrnalıydı. 

(o,.,~\ ~t?zeı kadındı 1 Kocası, 
»'"'tıtı t ti}'ardı.. Rt.fet Ziya, ar-
~: Ckıniı hayatlarını görüyor 

t~ bt4nrtı 
'ISa lr Jcac:uhakkak ki çok güzel 

~· \abild· 1 vardı .. Yahut ta: - evet 

~· bir er~ - ~andan yaşlr, göbe'kli, 
"' du11.itı ckın karısı da olabilirdi.. 

tclcrlc Raf et Ziya evvela 

Nakleden : arı 
mahzunlaıtı, sonra gözlerinde bir ı§ık 
parladı .. Vaktin geç olma&ına kızdı .. 
Bir an evvel güzel kadına eriımek isti. 
yor, garip bir hissin tesiriyle bu mürn
kattan bazı neticeler ümit ediyor, içi 
gıciklanıy.ordu • 

O akşam Rafet Ziya kendisinde taş
kın bir neş'e hissediyordu. Herkesle 
kucaklaşmak, aaadetini bildirmek isti
yordu .• Hangi saadet? Ertesi günkü 
mülakat Rafet Ziyanın fikrinde pek fe. 
na yer etmigti. 

mahDyette vazife al;aca~ 
sö}?iem · ş!' i. 

Gönlünde bUyük bir f crahhk duyu
yordu. Arkadaşlan ile beraber içiyor -
lar ve bu içki Rafet Ziyanın neş'eı;ini 
katmerliyordu. O akşam fevkalade cö
mertti. Etrafındakilere bol kt.seden iç. 
ki ısmarladı .• Arkadaşları bu nşırı neşe 
ve cömertliğe şaıtılar, fakat ı;ebcbini 

anlayamadılar. 
Rafet Ziya, sarhoı bir kafa ile, eve 

geldi, yattı .. Çantayı büyük bir dikkat
le ba~ ucuna koyup muhabbetle okşa
dıktan sonra yorganını çekti, Handanın 
hayaliyle oyalana oyalana uyuya 'kaldı. 

,,. .. 
Ertesi sabah kalktığı zaman vakit 

hayli ilerlemişti .. Başında gecenin ağır
lığı, gözlerinde içkinin mahmurluğu 

vardı .. Kendisini iyi hissetmedi.. Fa. 
kat yapacağı ziyaret aklına gelince can· 
landı .. Baş ucunda duran çantaya sevgi 
ile baktı .. Handanın hayali gözünün ö
nüne geldi .• Gördüğü küçük resim, kırk 
yıllık dost çehresi gibi hafızasında yer
le§mi§tİ. 

Alelfi.cele kahvaltı etti. Sonra dikkat
le tıraş oldu. itina ile en iyi elbisesini 
giydi, en güzel boyunbağını taktı. Ay
nanın karşısına geçti, kendini süzdü .. 
"Hakikaten güzelmi§im meğer,, dedi... 
Herhangi bir kadını al!kadar edebile

ceğine hükmettikten sonra çıktı bir o· 
to~bile atladı, çantada bulduğu ad. 
resi şoföre .söyledi: ''Maçka, Bakırpa
las ... ,, 

Ootomobilde, hep Handan ile meş· 
guldü.. Güzel kadının, güzel gözleri, 
gülen ağzı Rafet Ziyada büyük bir te
sir yapmıştı. Yollara dikkat etmiüor, 
Handana karşı alacağı vaziyeti, söz 
söylerken ne gibi jestler yapması icap 
ettiğini, ı;onra Handanın ona karşı mü. 
sait davranacağını düşünüyor, elindeki 
çantaya dikkatle bakıyordu. 

... nevamt 14 ünriidt 

Burası Merzifon Hmçakyan ihtilal ko· 
mite inin idare merkeziydi. lngiltereden 
madam Elizin gönderdiği para ile yapıl· 
mıştı. Bu madam Elizi de pek merak edi· 
yordum. Anlattıklarına göre fevkalfide 
glizel, zeki, hoppa bir kadınmış. 

O :zaman henüz gençtim. Yalandan da 
olsa, mu\ akkat da olsa me\ kiim büyük. 
Bu \'e ilelerden istifade ederek biraz hoş
ça vakit geçirmek isterdim tabii. Sonra 
oğrem•ceksiniz ya, bu kadın bizi f elakcte 
ı::ürilkltyenlerin başındadır. Çok evler 
söndürmüştür. 
Binayı gezdık. Mükellef denecek kadar 

güzel bir oda hazırlanmı~tı. Tomayan: 
- Burası, dedi. Eylul birde inikad e· 

decek küçük Ermcnistan cumhuriyeti u· 
mumi meclisinin oda ıdır. 
Etrafımızdakiler alkışladılar. 

Bilmiyorum.ama, galiba kimse bu i~in 
çok vahim bir neticesi olabileceğini hesap 
etmiyordu. 

Meclisi umumiye davet edilenlerin rnils· 
tear adlı listesini okudum. Merzifondan 
baron Vahram, Sıvastan baron Arzuni, 
Tokattan baron Patork, Amasyadan ba· 
ron A~t. Yozgattan baron Kaspiç. Kay· 
seriden baron Rant, Çorumdını baron 
Kıs, Susurluktan baron Amrom, Hacı· 
köyünden baron Yiçen, olmak üzere do· 
kuz kişi davet edilmişti. Bunlara Torna· 
yan riyaset edecekti. 

Meclisin ilk ünvanı onlar meclisiydi. 
O gUnden itibaren mecliııln içtimaı ha· 

zırlıklanne. bn3ladık. 

l-Ier fi('lyden önce jçtlınnda mUzakere 
mevzuu ol11c3k esasları hazırlamak lıizım. 
dı. Bu !.el blzut reis Tomaynn Uzcrlne al. 
mı§tL 

Ropen Cevahirclyon mecliste ist.işarl 

mahiyetle bir vazife alacağını söylemişti. 
Keyfiyet Eliğ yoliyle tngiterc, Frnnsa, 
Marsllyn şubelerine ve nyrıca bir teske
reyle de AUna §ubeslne bildirildi. 

(Raut) müstear ndi,>lc medise dahil 
olan adam Arzuman oğlu Ohanesti. Bunu 
ben, şakn\·etlerilc tanıyordum. 

'Meclise iştirak cdecckl<!rln unvanı (me· 
bus) idi. Tahsisatları ihUynçları nisbcti· 
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- Madam, biraz bir şey ye
mek istemez misiniz? . 

Silviya başıru kaldırdı. Bu 
Juanaydı .. O da tatlı bir sesle
le: 

- Teşekkür ederim, yav. 
rum, dedi . 

- Alnınızdaki sargıları de
ğiştireyim mi?. 

- Lüzum~ yok kızım .. Bana 
hiç bir rahatsızlık vermiy.cr. 

Gen!ii kız, Silviyanm işite

miycceği bir sesle mırıldandı: 

- Zavallı kadın... Bilseniz 
-:ize ne kadar acıyorum .. 

O gün böyle geçti.. . 
İkinci gün ayni şekilde .. 
Tam dört gün böyle ... 
1skala Brino hala dönmemiş-

ti .. İhtiyar kadının içini ümit
f\İzlik kemirmiye başlamıştı. 

Silviya, bu dört günlilk bek. 
leme zamanında, oğlunu kur
tarmanın yollarını düşünmüş. 

tü.. Fakat başlıca .düşüncesi 
intikamdı. 

1ska1a Brincnun bu görünme
yişi müthiş bir darbe olmuştu .. 

Şimdi ne yapacaktı? Vcne
dikte tek başına kalmıştr .. Bu 
ihtiyar vücuduyla ne yapabi. 
lir, nasıl muvaffak olabilirdi? 
Silviya işte asıl ümitsizliğe iş

te şimdi düşmüştü .. Bu-vaziyet 
l:arpında intikam alabilmek 
ümidi gittikçe zayıflıyor ve Sil. 

viya üzüntüden adeta boğulu
yor, bu scf er annelik muhab. 
beti, kendisini her ne bahasma 
ulursa clsun oğlunu kurtarmı
ya sürüklüyordu. 

Fakat nasıl?. 
Bir sabah Silviya evden 

çıkıyordu. Kendisinin dışa. 

rıya çıktığını gören Juvana 
büyük bir mahcubiyetle sor

du: 
- Nereye gidiyorsunuz, 

madam?. 
Silviya, uzun bir seyahate 

çıkanlara mahsus, müphem bir 
işaret yaparak cevap verdi ve 

uzaklaştı. 

Bir saat sonra Fcskarinin 
sarayı önünde bulunuyordu. 
Burada büyük engizitörü bek

lemeğc başladı. 
O gün hi!j kimseyi göreme. 

den geçti.. 
Gece rıhtımdaki harap eve 

döndü .. Juana kendisini gö
rünce sevinçle bağırdı.. İhti
yar kadar genç kızın bu se. 
vincine dikkat bile etmemişti .. 
Ertesi günü, daha ertesi gü
nü gene ayni çekil.de harap ev
den çıktı. Foskarinin sarayı 

önünde pususunu kurarak 
bekledi... 

Bu küçük seyahat, kendisi 
için ikinci bir tabiat haline 
girmişti.. Silivya her sabah 

ne göre komite biltçcslndcn tesviye edi. 
lecckti. 

Hepimiz heyecanla e~ IUl biri bekliyor • 
duk. Hntta icra m<:'murlarımızdan bulu · 
nan ve bu iş için Merzifonda toplanan 
Glilbenk, Mihlrcan, Panos, Kasbar, Misak 
gibi eakilcr bile, kendilerine vazifeleri ba 
eınn dönmeleri, söylendiği halde merakla· 
rtndnn aynlamndılar. 

Bul§ galiba hakikate varacaktı. Şimdi 
benim gibi herkes de dnha çok Umitvardı. 
Elimizde cepyce cephane mevcuttu. Si • 
lAhlar mUmkUn mertebe efrada tevzi o. 
lunmuelu. 

lçtimadan bir gün evvel merkezi idare. 
de toplandık. Gcceyarısından sonraya ka
dar devam eden bu toplantıda bilhassa ben 
bir noktayı §lddetle mUdnfaa ederek bu
na komite kararı aldım. Bu da toplanılan 
efradın tasnif edilerek askeri bir sistem 
altında terbiye edilmeleri noktası idi. 

İttihaz ettiğimiz karar mucibince efrat 
bö!Uklere taksim olunacak ve on ki§iye 
bir (onbaeı), ~Uz kigiyc bir (yüzbaşı) ta· 
yin edilecek ve meclisi idareler tesis olu. 
narak bunlara harp erkanı vezifeleri ve. 
ıilecek, bu gibi efrada bUyük çapta 11ilfıh 

• ve cephane tevzi olunacaktı. Bu ı.ııe de 
§imdi lstanbulda bulunan (Civanyan Mar
diros) memur edilecekti. Fakat onun av· 
deline kadar Tomayanın kardeei (Artın) 
bakacaktı. 

Andon Reştum da muvakkaten komite 
adına harp tegkilatı relııUği (erkiinıharbi· 
ye reisliği muadil olacak) vaılfesile eube. 
lerl tefti§ ederek efradı teftiş etmiye mc. 
mur edildi. 

Ertcııl gUn yani 1892 senesi cylUIUnUn 
birinci gUnU öğleden evel saat onda idare 
merkezi binasına mebuslnr gelmcğe baş· 
!adılar. Zaten on bee gUndenbcridir Merzl· 
fona tekor teker gelen mebuslar hazırdı. 
lar. Teşrlfntı Merzifon mebusu ve aynı za 
manda Merzifon tc§kllatı katibi umumisi 
Baron Ynhram yapıyordu. 

İçtimada harlçton de bir 20 klgl kadar 
vardı. Hınçak isyanı tarihinde çok mU • 
him dPğeri olan ve Uç stın devam eden 
(Ermentstan C'umhu. l:yctl mebuslar mec· 

lisi umumisi) gerek mUfrcdat balcnnmdan 
ve gerekse icra harekatına stiratle geçil· 
me hakkındaki kat'i karorrndan dola· ı, 

Hınçaklann mukaddeı kıb tlcrir.ı t.c ri 
etmlıı addolunabilir. 

Fnknt bir taraftan da Hınçnk ihtilal ha. 
rekctinln başlangıcı telakki c lunmak ge
rektir. Ancak bundan sonra ır ki muhtelif 
eubclcr ve bllhasa Avrupa ub 'eri fa"' li. 
yete geçmi§ ve entrikalar) olalmış, mUhim 
hAdtseler meydana gelml tir. 

Tomaynn yani <Baron McnC') ittifakla 
reis seçildi. Alkışlarla karşılanJı. Baron 
Meneden sonra (Knyaynn Ohanc-s) yani 
(Baron Vahram) ba katip intn.ap olundu. 

Baron Mene meclisi a tı ve kıra bir nu· 
tuk söyledi. Bu nutuk lmdı bile: :ıtımnda
dır. Meclisteki mebu. lnı ı co turan \'C ifi 
kn:ıştıron bu nutuktan sonı a dUcmfo) pp 
kızıştıran bu nutuktur kanaallnJe) im. 
Hatip adamdı. 

Her geyden önce içtimaların: 
1 - Hafi. 
2 - Aleni 

Olmak üzere ikiye nynlma<;ınr teklif 
etti. Hınçak gnyclcnne tn.ıl. k <'den ve 
ihtilal harek!tmı tanzimCI m Jar o'an 

mukarreratıa yalnız umun i me ·liste vr 
hafiyyen mtizakeı e c-dılme i i ap r. ı, ıni 
mUdnfaa etti, kabul olundu. Diwer nuk3tın 
Hmçaklar huzurunda aleni olarak miızakC'. 
resini teklif etti. Bu da nlkuılarla knbul 
olundu. Baron Menenin bu mühim nutku. 
nun en çok dikkate değer tarafları §unlar. 
dır: 

"Camllcrlmlı Gladl t:ın, Oerms \e \n· 

neli X Enncnlllk mUli da\asmın düH'll 
muazzama tarafından hlma)csini temin 

edcbllmck için Osmanlı de' lcti Jıudutlnrı 
dalıllhıdc kat'i bir a :ı.~ \..,!.lıllk lüzumunda 
musslrdır. Jfattfı bunun !:Ok nğır lıiidlsf' 
lcr halinde tezahiiril matluptur. llu ı. c 
kan kan mak limmdır. Hiçbir lnkılfıp katı 
dökUlmedcn olmam15hr. 

Ermeni milletinden lıa~ rıı.k kmin cdt". 
C<'k bu bilyllk milli lnkıliıp f e clbntfe kan 
dökülmeden olnmaz.,. 

( Del'amı ı•ar) 
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- Ne düşünüyonun, Leo
nor? diye sordu. ' 

her gece bırakıp gittigi saat .. 
Dandolo, Altiyeriyle arala

rında kararlaştırdıklarının söy
lenme vakti geldiğine hükmet
ti. Ağır bir sesle: 

Dandolo kızının düşüncele. 

rini iyice anlamıya karar ver
miş görünüyordu. 

Leonor, derin bir titreme 
ile bir dakikalık bir tereddüt
ten sonra: 

- Onlardan bahsetmek, sa

nırım ki beni avunduracak, 
dertlerimi unutturacak. 

- Söyle kızım .. Soracakları
na cevap vereyim. 

- Babası ne oldu?. 
- Venedikten uzağa gitti. 

Fakat nereye gittiği malum de. 
ğil... 

- Ya anası?. 
- O da ortalarda ytk, ka-

. yıp .. 
- O da mı kayıp? Ya kendi-

.) 
sı.. 

- Kim? Rotan Kandiyano 
mu?. 

Leonor bu ismi işidince yeni
den sarsıldı .. Rengi attı. Rola. 
nın hayalini gözü önünde görü
yordu. Birdenbire daldığı rüya
dan uyandı. Çünkü boğuk bir 
çan sesi gece yarısını bildiri
yordu. 

Leonor, gecenin sessizliği 

içinde ağır ağır akseden saatin 
on iki .darbesini titriyerek din
ledi. Boğu~ b:>ğuk: 

- Gece yarısı, dedi.. Beni 

- Artık bu adamı düşünme 
kızım l O Vencdikte degil .. 
Hem seni görmek istemiyerc'k 
bırakıp gitti .• Yalnız seni de
ğil, kendisine "ı O'' lar mccli. 
sinde hayatını bağışlatan asli 
Altiyeriyi bile görmiye tcncz -
zül etmedi? Artık bu adamı u
nutmalısın yavrum! Yalnız o. 
nu değil, onun anasını, babasını 
velhasıl onun mensup oMuğu 
familyayı unutmalısın .. 

Leonor mırıldandı: 
- Demek gitti, öyle mi?. 
- Evet, kızım gitti.. O gün . 

gözünün önünde tevkıf edildik
ten sonra ... Dua et ki, henüz o
nun zevcesi o1mamıştın.. Ya 
memlekete hiyanetleri ortaya 
çıkmakta gecikseydi .. Tevki. 
finden üç gün s~ra Altiyeri. 
cumhuriyete karsı bır daha hi 
yanette bulunmıyacağına daır 

yemin ettirerek kendisini kur
tardı. Yemin etHkten sonra 
gitti. Nereye gitti? İşte bu 
malUm değil.. 

Genç kız muttasıl tekrar edi. 
yordu: 

- Gitti demek .. Demek git
ti! .. 



KD lÜI fP'O ~rrn D1fi1 n~ 
v~ t~şk.üD~t 

( Başta1afı J O uncıu!a) 
Hastalık bu suretle anhışıldıktan sonrB dcrnı;ını bulmağn çalı5aeağız. 

Sporda nl.Akn ve rekabet lnkl:zarın başlıca iki umllidir. A tletizm eğer gcrileml se 
m!lMıbblbl atlet dcğihlir. Soruyorum, hangi milli atletimiz 4-5 bin seyirci önUnd0 ko~
mak ıovkini tatmıştır, bir senede kaç defa hcyııclmllel atletizm tema ı yapılmıştır. 

Bugün büyük bir inkic;afa maı.har olan Yunan ntletlı.ml her müsabakada 30 bini a~an 
ıeylrcJ toıılar, çUnkU Yunnnistamla atletizm için pistler mc' cut, alaka. rue' cut. Çün
kU ı·unanlstandıı atlet futl.ıolcüdcn fada rağbet görür. 

Denizcilik: 
En lüks, en temiz, fakat en fazla ma.smfı olan bir sponlur ki klilblerln bugilnkli 

mali ,·azlyctleri en çok inki5afa nıüsn.lt olan bu sporu ta5ımağa müsait ı.lcğildir. 1'a· 
şıyanlarsa mali büyük fedal•arlık yapınakt adırlar. 

Güre~. boks, ,·oleybol, basketbol: • 
l\npnlı bir salon olmadığı için bu spor ~ubelerl de atalete nıahkümclur. 

Teklif ediyoruz: 
ı - Her sııor ube i için senede hiı; olmazsa S ecnebi teması yaptırma.k. 
2 _ .l'ılurnklmt bir zaman iı;ln olimpiyat scyalıntlcrlnclen istifade ederek yilz 

binleri aşan lıu masraf ile bir iki kaııatısn1oıı yaı>tırrnak. 

S - Ililtün por :zubelcrlndc snnıpiyona yapılarak en iyi derece alanlara nakcll 
mUkfıfatlnr ,·ermek. Uu suretle hem sporu t.e~' ik, ve hem de klilblerln masraflarına 
ka~ılık bulmak. 

4 - Klliblcrin hcsnlıatını \'C faaliyetini sıkı bir murakabeye t!bi tutmak ~artly
Je maddi ;) nrdımlarda bulunmak. 

5 - Yukarda ~nzdığımı:r. husu at yapıldıktan sonra klüblcri bütün ~por ~ubelerln
dc mü :ı.bnl,alam gtrmrğe nıeclmr kılmak. 

J':n büyük kabiliyet mcrıbnı \C 1nıyna~'1 olan '.l'ürkP bu imkilnlar Yerilıllğl takdirde 
Türk gencinin olimııiyatlartla erd direğine sercfli barrağmuzı çe1..1ireeeğtnclcn 5iip
hernlı olmasın. l•'almt bu iml•iınlar ,·erilmeden, Jınzırlanmndnıı yapılacak her ollmııI· 
)'at scynh:ı.tincle bizler için hezimet mul<addcr ohlu~'ll ı;lbi gcı;en her sene porumuz 
blraz daha gerillyccektir. Ye bunun nıe 'ulü, ne sı>oreular, ne de kJiil.ılerdlr. En·eli 
vercJlm, YC sonra istiyclim. Adil Yıtrdakııl 

Yarınki maçlar 
ne net· cele le 

bitebilir 
Başfaraf ı 10 uncudtt 1 kip olacağına ihtimal veriyoruz. Fener • 

den sonra kuvvcimaneviyelerinl kaybet- bahçenin geçen haftaki dil§Uk oyunundan 
memeleri ve maç sonuna kadar da ayni o- sonra sarı - lii.eivertliler için şampiyonluk 
;unıı d vam ettirmeleri, gol adedi kal'§ı- çok .znyıf bir ihtimal olmu§tur. Buna mu
sındn işi gevşeten Beşiktaşlılar kar§ısmda kabil Galatasaray puvancn Beşiktaştan a
vaziyetlerinl kurtarmalarına vesile ola - şağı vaziyette olmasına rağmen kendisini 
caktır. çok toplamış bulunması ile yine gampi-
Galatasaray • Topkapı yonluğun bir namzedi sayılabilir. 
Taksim stadındaki bu maç da, gün geç

tikçe kendini toplıyan Galatasaraylılar i
çin bilyük maçlara bir hazırlık şeklinde -
dir. Enerji ile oynıynn gene; Topkapılıla
rın bütün çalı§maları rakipleri karşısında 

ancak az farkla mağlub olmalarına yarı
yacn.kbr. 

Yalnız bunun için sarı kırmızılıların iyi 
çalı§mnsı ve önlerindeki iki Fener ye bir 
Beşiktaş maçında i)i netice olmaları la
zımdır. Bu da bugUn çok fena durumda 
olan bir Fcnerbahçe ile teknikten uzak ve 
yalnız enerji ile oynıyan bir Beşlkta§ 

ko.rşısmda çok güç bir ısey değildir. 
Yine, Galatasarayın bu sene için şampi

yonluk yolunda Beıılkta§a hakiki bir ra-
Birinci devredeki Beşiktaş - Galatasa

ray maçı hatırlanırsa yukardaki tahmin -
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Dandolo devam edi)•ordu: 
- Ben senin bu adam:ı acı· 

mana bile hayret erlerim.. O 
seni seviyor muydu ki.. Seni 
sevseydi böyle hareket edrr 
miydi?. Onun adi bir kadınla 

birlikte gittiğini söyliyenler de 
var .. V enedikte şuh meş~·~pliği. 

le tanınmış Romalı bir ka,1ının 
aşık1ymış .• 

- Oh .. Susunuz: baba, susu
nuz:!.. 

- Bunları açıkça söyle
mekten kastim biraz muhake. 
mc edebilmeni temin içindir ... 
Biliyorsun ki cinayetlerine 
kadının alakası olduğu söyle
nen Davilayı öldürmekle baş
lamış .. 

- Yeter baba susunuz .. 
Leonor hakikaten fena ol. 

tu. Nitekim bayıldı. Dişleri ke
netlendi. Şiddetli bir buhran 
içinde kıvrandı. 

Babası korkmuştu. Kızını 

kolları arasına aldı. Şunları 

söylememek için ken.disini guç 
tutuyordu: 

- Kızım kendine gel... O za
vallı, türlü işkencelere maruz 
kaldığı halde bile sana karşı o. 
lan aşkını unutmamış, belki bu 
aşkı i~in engizisyonun derin 
kuyularında cezasını çekmek
tedir . 

Neredeyse bunl<ırı söyliye-

cekti.. Kendisini güç zaptedi. 
yordu. Titredi. Cürüm üstünde 
yakalanmış bir adam hali vardı 
kendisinde .. 

Leon::run dudaklarına doğru 
eğildi. Alnında ter taneleri top
lanmıştı .. Yere uzanmış vücu

du tetkik ediyor gibi görün. 
dü. Nereden çıktığı belirsiz 
bir gölge gormüştü yanında ...• 
Bu Altiyeriydi ... 

Altiyeri ,tehdit dolu bir ta
vırla ağzına götürdüğü parma
ğını Dandoloya çevirdi.. 

Babası ağır ağır mırıldandı: 

- Oh yarabbi.. Az kalsın 

cürüm üzerinde yakalanı:ıcak

tım .. 
Lconor ertesi giınü kendisi

ne gelmiş gibiydi. Bir gün ev
'lr elki ile bugünkü Leonor ara
sında çok fark vardı. Artık hiç 
bir şeyden şikayet etmiyordu. 

Bermutad, sükunetle dola
şarak ev:n idaresine nezaret e
diycrdu. Yalnız bahçedeki o bü 
yük Sidr ağacının altına gide
miyordu .. Zayıflamış göri:nen 
~ehresini parlayan gözleri çok 
ıstırap çektiğine birer şahitti .. 
Artık ne Rolandan, ne de o 
meş'um geceden bahsetmiyor
du. 

Babasını ziyarete gelen bü
tün misafirlere, ayni derecede 
nezaketle hiç bir şey yokmuş 

HABER - Ak~am postuı ' : . 

Dilencilik esrarh bir 
alemdir 

... 
'. ..• ISTANBUL HARiCi . ASKERi 

KIT AATI İLANIJARI bilİf· • • 1ııı• 
Başlarafı J 1 incide 

Bu tarafa girmeden önce dilenciliğin kısa 
bir tarihini yapmak gerektir. 

Dilencilik beni lsrailin Mısır esaretncl 
ba~lar, Ondan önce dahi iptidai cemiyet 1 
hayatında dilencilık gorcmcyiz. Efendisi· 
ne ihanet edip cemiyetten tardedilen esır
lerin açlıktan ölmemeleri için ötekinin 
berikinin merhametine sığınması dılcnci
liğin ba~lamasına sebcb olmuştur. 

Dilencilik bilhassa sıcak memleketlerde 
daha fazladır. Sıcak memleketlerin halkı 
arac;mda tufeyli ya~ıyanlar çoktur. Tu
feylilik dilenciliğin daha mütekamil biı 

§cklidır. Imarct usulleri, dinlerin koydu· 
ıru sadaka Metleri dilenciliğin artmasının 
başlıca sebeblerinden addolunur. 

Medeniyet ilerledıkçe \'e cemiyet hayatı I 
çalı,ma ile mu\'azi bir §<!kilde tekamül 
ettikçe dilencilik artmış ve nihayet bu
gün hakikaten bir meslek haline gelmiş· 
tir. 

Dilencilik para esasının kabul olunduğu 
devirde daha bariz bir halde görüldü. 

Dilenciliğin funillerinden en mühimmi 
mübadele esası olarak paranın kabulü ve 
m~eniyettir. 

Bugün iptidai bir halde kalını~ cemi
yetler içinde tek dilenci yoktur. Bu iti 
barla dilenciye medeniyetzede demek da· 
ha doğru bir tabir olur. 

Gelecek sayımızda dilenci dehalarından 
ve servet yığım sırlarından bahsedeceğiz. 

l statıbıtl muhabiri 

Spor genel direktörlüğü binası 
Nizameddin Kırşan müfettişliğe 

tayin edildi 
Ankara, 10 - Beden terbiyesi umum 

mildOrlüğU kadrosu yavaş yavaş tayyün 
etmeğc başlamıştır. Bu arada eski Türk 
Spor Kurumu umumi katibi Nizameddln 
Kırşan da umum müdürlUğün müfettişliği
ne getirilmiştir. Kanun mucibince Niza
meddin Kırşan 80 lira nsli maaş alacak
tır. 

Genel direktörlük için ba§vektı.let dai
resinde hususi bir daire hazırlanmıştır. 

Genel direktör general Cemil Tahir, 
nafia vckfıletine giderek Ali Cetinkaya ile 
görUşmilŞlilr. 

lerin hiç de yanlış olmadığı anlaşılır. 

Süleymaniye - Hilal 
Kuvvetçe birlbirlne müsavi olan bu ta

kımlar, bugün kümenin sonuncu vaziye
tinde gelmektedirler. Alacakları netice i
le küme sonunculuğunu aralarında pay -
laşmış olacaklardır. 

Her gün bir parça daha düzelen Hilal 
takımının bu maçta şansı biraz daha faz
la görülmektedir. Mnnınafih bu maç için 
de evvelden kal'i bir tahmin yapmak 
mümkün değildir. S. A. 

Hepsine tahmin edilen fiatı 23123 lL 
ra olan on dört çeşit laboratuvar alat ve 
malzemesi kapalı zarfla satın alınacak -
tır. Eksiltme 2 Sonkanun 939 pazartesi 
günü saat 11 d: Ankarada M. M. V. sa. 
tın alma Ko. da yapılacaktır. İlk temi
nat 1734 lira 23 kuruş olup §artnamesi 
her gün öğleden s::nra Ankarada M. M. 
V. Satın alma Ko. da görülür. Ve ioıı~ 

Sekiz futbolcunun cezası 
tasdik edildi 

!stanbul spor bölgesi, muhtelif müsaba· 
knl:ı.rda hndise çıkaran sekiz rutbolcüyü 
cezalandırmıştı. 

Cezaya uğnyanlnrdnn bazılarının umu
mi merkez nezdinde yaptıkları itirazları 

beden terbiyesi genel direktörlüğü tetkik 
etmiş \'e itirazları \'arld görmiyerek ka

rarı tasdik etmiştir. 
Karar, sporculara tebliğ edilmiş bulun

maktadır. !simleri aşağıda yazılı olan bu 
oyuncular bundan sonra cezalan bitinceye 
kadar maçlara girmiyeceklerdir. 

Vefadan Latü, Mehmet, Saim, Beylcr
JJeyinden Receb, Karagümrükten Snimdir. 

Husu si maçlar 

UarutgUcü sahasında 11-12-938 pazar 
günü yapılacak ma~Jar: 

1 - Beyazıtspor - Barutgücü A l~knn
Jarı sarıt 15 de. '2 - Beyazıtspor - Barut
gücU B takımları saat 13,30. 3 - Beya -
zıtspor - Barutgücü G. takımları saat 12 

de. 

Şeref shdınia 

Taksim stadında Pera - Şi§li maçı yapı

lırken Şeref stadında da saat 8 den itiba· 
ren gayri!cdcreler arasında karşılaşmalar 
yapılacaktır. 

Bu müsabakaların programı ııudur: 
Saat 8 de Barkohba - Arnavutk6y B 

timleri. Saat 9,15 de Kurtuluş - Moda A 
takımlarr, Saat 11 de Arnavutköy - Bar
kohba B timleri. 

Şık elbise giymek 
istiyenler 

Sünıer 
Terzi evine koşarlar 

Veresiye m uamele: (:Slko H irls
Udis \'e o rtaklnn müessese i) Sulta.n 
hnmam Cnıııcılınşı han No. 2 .. 
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&ibi hüsnü kabul göstermekten 
geri kalmıyordu. 

Bunların arasında biri vardı. 
Sıksık geliyor, hareketleriyle 
kendisinin aile erkanı arasında 
bulunduğunu anlatmıya çalışı

yordu: Bu Aiti yeriydi .• 
-10-
AN NE 

Silviya ile İskala Brinonun 
konuşması uzun zaman devam 
etmişti. Silviya yavaş sesle ko
nuşuyor, haydut hazan bir ke
lime, baı:an da bir işaretle ce. 
vap vererek dikkatle onu dinli
yordu. 

Silviyanın Lconcra karşı 

duyduğu düşmanlık büyüktü .• 
iskala Brinonun işe önce on
dan başlaması lazım geldiğin_ 
de israr ediyordu. 

O, Rolanı, terkedenlcre e
hemmiyet vermiyordu. Fakat 
binbir defa yeminle kendisin~ 
sadık kalacağını vaad eden Le. 
.c:norun oğlundan yüz çevir
mesini affedemiyordu. 

Oğluyla konuştuğ"u sıralar. 

da kaç defa yalnız Leonor için 
yaşadığınt söylemişti... Ni
şa:ılısını ziyaretten döndüğü 

her akşam, annesinin ayakları 
dibinde diz çöker, bir çocuk. 
gibi bu kıza karşı duyduğu 

hislerini, sev~ilerini anlatır, 

dururdu, 

Onun güneşi, ayı, gökü, 
ruhu, velhasıl her şeyi Leo
nordu. Onun en küçük bir 
üzüntüsünü öğrense ıstırap 

içinde kıvranırdı. 
Halbuki o .. şimdi ondan ta

mamiyle yi\z: çevirmiş bulunu
yordu. 

İşte böyle düşünen Silvi
ya, Lconora karşı duyduğu 

düşmanlığını gizleyemiyor ve 
bunları haydudun da anlama
sına çalışıycrdu. Nihayet, o
nun söylediklerini iyice kav
radığını hissederek tözlerine 
şöylece son verdi: 

- Haydi git, dedi.. Fakat 
onu öldürme.. Ancak benim 
elimde can vermelidir. Git, o

nu bana getir .. İşe ondan baş
layacağız .• 

iskala Brino cevap verdi: 
- Size iki saat içinde cevap 

getiririm. 
iskala Btino ayntdıktan son

ra Silviya harap evin fakir 
bir köşesinde oturdu. Başını 

siyah tülle örterek beklcmiye 
başladı. 

Aradan iki saat geçm:ş, 

Iskala Brino vaad ettiği gibi 
gör:.inmemişti.. İki saat, dört 
saat, dört saat öğleye çıktı .. 
iskala Brino, gene görünürler. 
de yoktu. Silviya birdenbire 
yanında tatlı bir ses işitti: 

esı · a• 
teyenler tarafın.dan k0 PY nt tcıııil1 ; 
Eksiltmeye girecekler kanu2 1e ' li:1~~ 
ve 2490 sayılı kanunun le birli 

b lğelcr . aeıı 
maddelerinde yazılı e saati!\ 

·ııınc p.rı' 
teklif mektuplarını eks~ k:ıdar r 

. veııne a ~ behemehal bır saat e J.{O· ıı 
karada M. M. V. satın alına 
meleri. {637) (8350) 

H n~ ve 

Otomobilde bulunan 

çanta 
;ı)f 

J 3 {jtfC11" 
( Baştararı. .. niif1.de d~ 

Otomobil Bakırpalasın ° 1: ıı•>.,ıl 
z· •a ba .. 

duğu zaman Rafet 1> ' r 
riyle başbaşa idi.. iş "eriP ,aı'I' 

Şcföre, bolca bır de bahŞgirdi, lc'P.:..ı 
dıktan sonra, apart.ırnana 'k :5ted!F 

""rınc • 
yaya Handan hanımı go 
söyledi •. Kapıcı: ...ılı 

1".lı.-ar"'~ 
. ... cil kata~ 

- Asansörle uçun 61 
7 numaradadır, dedi. • ii~ ,,ııe 

1Jç kat, asansörle sankı 
çıkıldı. • • dl' 

kla~tıkÇ I ıı,. 
Muhayyel saadete ya ~afet ,,., 

b"l ·yordıı. .,ııır 
kikalar geçmek ı ~~ Bir )<aÇ. _.rte~ 
heyecanla kapıyı ça 1

• •• ·r ltJV' .Jt 
.. mış bı ·~j.1" 

sonra çok temiz gıyın et ııaP 
kapıyı açtı •. Rafet Ziya gaY rP 
tavırla: ı. isti}'° ~~• 

· ··rrne" .:ıe ı...-- Hanımefendiyı go ttc1101' 
v b. rantayı dedi, buldugum ır :ı ·ff 

vereceğim • . etdfİ ıtı'4~ . . k"b zıyar ~ o'V Hızmetçı bu ı ar da le >, 
. ld ı~rv~dan ~ fır odasına a ı, 1.1• ~ dar c bİ' 
hannnı bu ziyaretten tıaber 13nırof:.Ot 

R afet Ziya, odada sabır~tı 0ı11t1'1 
d . v erıne dıl· 

sandalyeden kalkıp ıg . dit°f ~ 
duvardaki resimleri tetkık e ..,ajl,rıı 

1 . ss ; ' Kapı açıldı .. çenye katııı' ~ 
siyahlar giyinmiş, şişmanj. 17lr ~ 
mer gerdanlı abus çehre 

1 

girdi. ı ~ne~6'.:.J 
d ''/V"' f'. 

Rafet Ziya, dona kal 
1
' darırt'ı ,~ 

d. d"" ··-..ı·· Fakat Jiatl ,rııı ıye U§Unuu.. danı11 .. r· }ian ., 
yanaklı, güzel yuz u bilirdi•' 'f'f' 
böyle bir çehreli ~a~ıl c~a ibtitıııl 

Acaba? diye duşund · .AJ 

medi. • .. b'fıaı"'V' 
d ısa soze te 

Maamafih, ne e 0
• • dili11dc: 

lhzımdı .• Bu nezaketını siyle: 4; 
süf ettirerek, en tatlı ~e anta ııııl il'' 

- Dün otomobilde bır ç .... eııiS Je
'lterı1• · • "' 

hanımefendi. Bunun .. talıtJll~ 1 f . . ldugunu rı' 
mmefendıye aıt o • j\ffll1Iıı 
rek sizi rahatsız ettım· ,ol 
derim.. d ha 50!1 f -, 

Diyecek oldu .. Fakat da ki ıbÔ 
rini bitirmeden karşısın a ttiğirıl, ~ 

k llÜS e O~ 
dmrn çehresinin ta a aşlar 
ra gözlerinden sıra sıra y ~ 
düğünü gördü: • .ıii)'0rctıı·. ; 

- Teşekkür edenm. ··r ederıll' 
· d"ğ" · tecek'kU 

tayı getır ı ını~e :ı ım···· tı9 
çanta bana aittır •• J{ız • : .. 171-1r' 

.. zlerıl1 .... 
İhtiyar kadın so d"yordıı: çarı 

hıçkmklarınr zor zapte 
1 

"tdU·· ,~ 
ev"cl o ·ıtit· ol - Kızım 2 sene aı . tıv 

·m ona W" da bulduğunuz resı onu11 
çantayı bana o alınıştı· t(Jfı:.-
sus ibir kıymeti vardır • · ıs 111' 11J,~~ 

.. zıerı ~·-
Rafet Ziyanın da go asın'; 

B• . ··1 .. k nın hatır 
ırı, o muş ıı:ı _ ~rdıl· 

sukutu hayaline aglry 
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L\ı lele fon abonelerinin na zart d. ka ine 
~nbuı Telefon MOdUrlüğUoden : _ 

ltıi(~n ~şağıda ismi yaıılan ş~hlr lerle yapılacak konu~ma ucretleri bugünden itibaren bu ~ehi rlerin ic:;imleri yanlarımı 
ra ıbl~ edilmiştir. Abonelen mlzin malUmu olmak üzere ila.n ederim. 90217 

1 
,uir· 
JD&t 

.iJl'u :} dakikalık adı 
:i~te konlŞtla ücreti. 

3 dakıkahk adi 
konuşma ücreti. 

:\1üduri~ et 

1deıı Kuruş 

t
ıı • 75 lstanbul·Bursa (Ç~rge Bursa dahm. 

Kuruş 

75 lstanbul Gölcük 
75 İstanbul - lzmit \'er 75 Istanbul - Ç.Orlu . 

75 lstanbul - Değirmenderc 75 f stanbul Kaplıca Yalo\ a 

r 75 l stanbul - Derince 

:::__~~o lstanbul - Gebze 
~5 lstanbul - Gemlik 

75 Istanbul Karamu~l 

75 lstanbul - Orhangazi 
75 İstanbul Yalo\·a 

n 

1

qhisaHafOtRfUdül-lüğünden 
.. • "ıJ .""' ' • ' - . ' 

Muhammen B. % 7,5 l<Jksiltme 
Miktarı Beheri Tutarı teminatı Saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 
2 Adet 115.- 350.- 26.25 14.-

3 Adet 75.- 225 
"2., B. K. 

3 Adet 150.- 450.- 50.62 14.30 

ı, ld 6 675.-
lle~llliz.ln İzmir tUtUn fabr.ikası kıyım makineleri için 2 adet elektrik 

t~ ~~et makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de a 
" c uıu «e.ere 6 adet elektrik motörU prtnameleri mucibince ayrı o.yn 

>ıfu liie satın alınacaktır. 

41 
hıunrneo bedcllerlle muvakkat teminattan hir.nlnnndn gösterilmiş. 

~~~~iltrne 13-1-939 ctarihine rnstlıyan cuma gilnU hizalarında yazı. 
.~~lı abataşta levazım ve mubaya.nt şubesindeki alım komisyonunda 
•r I', 

~'~ '~ anıcler parasız olarak her gUn söztı geçen §ubeden alınabilir. 
~l~lk ıl~eye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni teklif ve kataloğ

laı. UJb edılnıek Uzere ihale gününden en geç bir hafta evveline kadar in· 
\) ll'ıUın rnUdürlüğil tUtün fabrl kalar eubesine \'erilmesi \ "e tekliflerinin 

la Utaza.ınmın vesika almaln n lazrmdır. 

1 

hta~k~ılerin eksiltme için tayin.edilen gUn ve saa.Uerde Yüzde 7.5 gü. 
arııe birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8632) 
• • • 

~il' Muhammen B. 
Ebadı Miktarı Beheri Tutarı % 7,5 teminatı 

Lirıı K. Llrn K. Lira K. 
400X30X3Q 18 M3 
400X28X30 S M3 
400X25X3 10 M3 
400X2SXŞ 18 M3 ----

54 45.- 2430.-
4QPX30X30 lO M3 39.- 390.-

--
''iuıta 2820.- 211.50 
llli(ab rda ebat ve miktarı yazılı 54 metre mlklbı çıralı tahta ile 10 
'~ 1 dıiz beyaz tahta pazarlık usulile satın alınacaktır. 

ttl llharnrncn bedellerilc muvakkat tcmlnntları hizal.mnda gösterilmiş. 
~~ .... ~ 
~ta ~hk 12-12-938 tarihine rasttıyan pazartesi gUnU saat 14 de 
~' ı ~"azım ve mUbayaat şubesindeki nlım komisyonunda yapılacaktır. 
'latı~klilerin pazarlık için tayin edilc:-ı gün ve saa.tte yüzde 7,5 güven· 

e birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il~n olunur. 
? (8897) 
'~ ... 
l hailf etntzin Yavşan ve Çamaltı Tuzlala.n için memur, ameıe ve lUzu. 
~ ~~k naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 26-X-938 

~ den ecCğt ılnn edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli tezyit edile. 
li \Pc Pazarlık usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

~ er ilusinin muhammen bedeli 6000 lira ve mu\ln.kht teminatı 450 

~~11iltrne 19-XII-~:S tarihine rasthyan pazartesi gUntl saat 14.30 
~ 1..evazım ve l.iubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla. 
~ 'ş 
'~anı.eler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden nlınabilir. 
la~'i!l'ı 1tuıeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklaryile karoseri şekli ve 

1~e ~tını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterlr renııi teklif. 
ı~ ~~~ l' llUndcn 5 gün evveline kadar İnhlsartar Tuz Fen Şuneı;fne ver. 

ı ~dır. 

lle~kliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yUzde 7.5 gU\'enme 
ı tUkte yukar:la adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
':' ı~t . • • • (8835) 
~ !:dıı ezn:zjn Paşa bahçe fabrik!lsında yaptıracağı, 21-11-938 tarihb. 

~le ecegı ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilful edilen betonarme 
4~ \ı~~ir nıiltefcrrlk işlerin şartname.si tadil edildiğinden yeniden ka
~' lie.v 1!c eksiltmeye konulmuştur. 
~ tr 114 etı Utnumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kurue ''C muvakkat 
'~k ~·18 liradır. 

l~~la le aııtrnc 26-12-038 tarihi:ıe ra.stlıyıın pazartesi günU saat 15 de 
~' şa \la~ıın ''C mUbayaat şubesindeki altın komisyonunda ynpılacnktır. 
~?l:!Uctu li.narne. keşif \'C projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 1nhlsarlar 
\> ıı1r~Uğu levazım ve mUbaylial §uhesile Ankara ''e İzmir ba5mUdilrlUk 

'): ı lı':ıtaııbilir. 
I~~ ?tıi lıncyc iştirak etmek isti yenlerin diplomalı yüksek milhcndis ve. 
-~tı11 rnar olmalı, olmadıkları takdirde ny:ıi C\'safı haiz bir mUtehas. 
~lleac1inun~ kadar daimi olarak iş b~ında bulunduracaklarını noter
~~lık bak bır taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 
.. ~Unc1 u Cibl inşaatı yapmış olduklarına dair fen:ıi evrnk ve vesaikini 

\ıj 'Uf'~:: 8 gUn evveline kadar inhi53rlar umum mUdUrlUğü inşaat şu. 
tq~ ~Ub·· erek aynca bir fenni ehliyet vesikası almalan 18.zımdır. 
~ llıit.Q UrlU teklif mektubı,ı.nu ka:ıun! vesaik ile Vinci maddede yazılı in.. 

~e ~il. ba en alınacak ka.nunI vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme parası rnak· 
~ l:tiııu enka teminat mektubunu. ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek. 

l'ııakbu 11 geç saat 14 c kadar yukarda adı geçen alım komiL)'Onu başkan 
t mukabilinde \erilmesi lilzrmdrr. <8028l 

-Opcrııtor Dr. Cııfer To~ynr n onknt 

, Şl~Lİ CERRAHİ KLİNIGİ 
H:ıvııdar hu usl lıe<ilnncsi. 

Vnıuınl ccrrııhl, (erkek ,.c kadın nınc

Ji;)•nthırı) do~ıım, \'e modern omeliyal
lar (dimağ, sinir, nuhnişe,·ki, ve este
tik,) gcn'°lcştirmc, ~·Uz buruşuklusu, mc 
me karın nrkıklıı]ı amellyntları.) 

11 
Amcliynth:ıııc ve p:ınsumnn masrafı ıı 1 
lınmoz, ınnırcli hali olanlsıra cok ucu 

1 

(bat •• .!!!!!. meydnnı No. 201 _ ~elefon 35·2G 

•HEDiYELiKLER '917• 

i H a z ı r ı an nı ı~ t ı r 1 
1 

Her nevi saat, mücevherat, gUmfü 1 
gümüş kaplama çatal, bıçak, krıs· 

tal ve her türlü hediyelik eşya 

• 
İstanbul Bahçekapı Orozdibak kar· 

şısında No. 11 İstanbul posta kıı· 

tusu 736. Telefon: 23884 ı 
TOPTAN ve PERAKENDE 

: 

~OLANTS~ RAN~ 
UNi NV 

15 

e T.:illl1Ti!!l1iilllliıCT!lliiiir.i:1fill' ~ H A L i s Ş E K E R D E N ~ iw,;:::nli.l(iliiilkiilı.tı~;!l 

TAHiN HELVASI 

r 

Yalnız Hacı Bekir 1 icarethanelerinde bulunur. 

DiN • i 
• 
1 

BEK HACI -ı r 
Merkezi: Bahçckapı, Şubeleri: Beyoglu, Karaköy, Kadıköy ' 

Çünkü ASPİRİN seneferdenb~ri 

her türlü soğukalgınltklarına ve ağ· 

nlara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak }çin 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Knrnciğer, böbrek, tnş \'C kumla
nndan mUtevellid sancılarmn:ı, da
mar serUlklerl ve ~iıımanlık §ikl
yctlcrinizl URI. 'Al. ile geçiriniz. 

Vucudda toplanan nsld ürik ve ok

sıılat gıb! maddeleri eritir, knnı te

mizler, ler.zetl hos, alınması kolay

dır. Yemeklerden sonra ~arım bar

:lak su içersindc alınır. 

1. OllJZ K !\ NZUK 
ECZ\NESI 

nF.\'OC'il.T~ - i~1'AN'Bl'l. 

... 

DE iZB K 
Deniz Dizel Motörü satın ahnacak 

Altı ndet dcnız Dır.el motoril satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
rophanede Deniz hanındaki Materyel Şubemizdc>n alınabilir. Teklifler en 
geç 5-1-939 tarihine kadar m"zk(ır 1;1u!:cyf' \ c>rılmiş bulunın lıdır. 

liıunl Vt·kft.tAlı S1tllnntn1a -.orn syonundftu 
lle'j hın UllUr dö Karbon :ı.lmnl' ı, 

l Açık ek iltrne urctile beş ton ulfur do Karbon atın alınacaktır. 

2 - llep<:inin muhammen bedelı ikibın lira, muvakkat temınatı yüz elli liradır • 
3 Munakaı;.a müddeti 10-12·938 den itibaren 45 gundı.ir. Mı.inakasa 24-1·939 ta· 

rihine müs:ıdir ı,alı günü saat 15 de Zıraat \"ekalcti bınasında satınalma komi yonun· 
da ~·apılacaktrr. 

4 - Şartname, Ankarada Zıraat vekaleti satmalına komi yonundan. tstanbulda Zi
raat rnüdürlüğiinden ,tzmirde ziraat mücadele rei lığinden parasız olarak verilir. 

5 Taliplerin muvakkat teminatlan veya makbuzlan ve 2190 sayılı kanunun 
:.! 'c 3 üncü maddelerinde yazılı 'esikaları ile birlikte mezk\ır tarihte komi<:yona gel· 
rneleri. (4982) <885G ' 



ıs 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
kullanmaktır 

BADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelle~tirir 

R·\DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi ---sağ lam laştırır 

"

11:··· a:ııı::· ı···ı· .. ı· ......................... ·-·-···········--···-·-·····-······-··· ............ . ... . ...................................................... ·-···--··· ... ·· .. ·· ..... -----
" RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
H vüzde vüz öldürür, ~İş etler .. ini besliyerek hastalan-
~ malarına mahı olur, agız kokusunu keser. . 
ıun :ı:::: :::::::::::::::::::::::::=====c::::::a: 1 e : .. ::=::::a:ı=a:~:=:r.s=:marfli 

_ ............................. ~ 
EN iYi YOL ARKADAŞI 

Olduğunu her tecrUbelf 
Heyyah billr, tasdik \'e 
tavsiye eder. 

' 

EVİNİZE HER VAL<IT 
• • 

NEŞ'E VE ZEV~ GETI R·IQ 
RADIO A 

Teşhir ve salış salonu: Beyoğlu Istiklal caddesi ~O· 9 

EDiSON MüessesesW 
Snbırsızhli la bek len ilen 939 modeli 

İ ~ E V A Radyoıa~~ 
. aJ<ltınd& 

Her tipten mebzulcn gelmi§tir. Radyo tekniğinin ŞAH eseri olıuı bu markayı görmek mahiyetı b 

fikir cdinmcğc kafidir. "ov• 
Umumi Veklll ABllURHAH\1AN lmre-l~tabuln Bahçe 

Hasan Oepo,:m üs:.nde -- Telefon: 2iJ5:H ~ 

ve 
ADEMi IKTiDAR~. 
~lEL ~~VŞ ~ IK~D@i n ~ ~ &</'\\~ 

Bi 
l 'ablc tlcri he r eczanede ara)· ıoıı.. Posta kutusu 12:;:; llormobin ~~ ııJ 

. ııe 

Hasan mey Va O .. zu·· Almayı sı·GARADAN KURTULMAK ÇAREs·ı :::~:~:.·•r:;z;.:::::.:.:: 
1 unutmarınız. 1 öksürükleri kokunde 

Deniz. tut.numa, tren ve otobüslerde gelen baı<lönmeıi ve 

gönül bunaltılarma kar~1 &eyahate beraberinizde 

F t AT l: 25 - 40 - 60 - 100 KURUŞTUR. ____________________ r~=!!~:~ı P--• GOMENTA~ 
( Nezle Lacı ) jkrobO~~~ 

' "" . . . . ' .. f ' • • • .. • • • , • - , 

Ronıatizrna 
Lumbago 
Siyatik ve 

So~uk algınllklannı iyi eder 

Çok defa chemmı):et \'ermedığıniz bır ~EZLE 'e ?ı.~l p :OM 1:;/\ f. ;-.ıe 
yıkan bir düşman olabjlir. Bu nıikropları imha etmek ıçın , ı.:arŞ ' ~ef, 
.anmalı. Surel ı ıstımalı çok kol::ydır. I\b:J · ve GH1P CLi\Rli'll ~ ti 

1 

TAL kullanınız. ~EZLEDEN ileri gelen Bt\$ ACR1 •. i\ 1.; 'f l 

1 
PETROL N"ZAM 1 ~EFES YOLLAR l;-\I AÇı\H. T Es IH 1 ~1 u H ı\ l{ h t 

1 eczanede bulunur. ~-
Kepe!deri \'e saç dökülmesini tedavi ...........-

eden tesiri mücerreb bir Haçtır. _ ~ 

• -ii ::--.::--.::-::. .... -... -:::_::_:~----X-:-:::-:::-:::...,..::-:::-::::--•• -.:-::-::::--.:-:::-:::-::.--:--.::--.::~::::ıo:•'"·~ e ri 
... Dr. Suphi Şenses •• ~ CAFER 'Müshil Şeeridİ' ı 
1_:_;~~_::.~_,::·:~·~i~·~~~~:f.'i~.~~:.~~-,~~.11 L=~=:~.~~:;~~~~:~;::~f ~~~~~r.;~:,:::,:/ 


