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~in~;~~~:·~-;~:~:~;;~··bi;·ı TÜRKİYE KUVVETLi BİR MUVAZENE AMi iD.iR 
~e Şirkr··-1vrü~anın cenubunda kuvvetli bir Türkiye Cumlıurreisinin 

Cumhuriyeti bulunmaktadır ! tetkikleri 

~ 

Diyen Çörçil 
ilave ediyor : 

1 Yunanistan ve ·fürkıye, ikisi de İngiltereye karşı 
çok dostane hisler taşımaktadırlar. Akdenizin en bü
yük deniz kuvveti olan İngiltere ile Ege denizinin bu iki 
bekçisi arasında en küçük bir menfaat ihtilifı bile yok
tur. Zannederiz ki gerek Türkiyenin, gerek Yunanis
tanın refahını, kredisini ve ticaretini teşvik etmek ve 
'Junlara müzahir davranmak İngiltere için en mühim 1 

1 . bir meseledir. 

~dl 
lıkate değer bir makale ne~reden Yazısı 2 inci sayfanın 1 inci sütununda 

~Vinst.on Çör~il 
. 

~ablusgarpta ha~p 
.b Patlayacak mı ? 

Ya ile Tun us arasında 300 bin 

1~ ~ransız ve ltalyan askeri toplandı 
l)anıar Tunus, Korsika ve Histen sonra, Maltayı ve 

Fransız somalisini de istiyorlar 

l 1'ransanm şimali Afrika.dakl yeril askerleri... 

~•e•••••n+••••+••••e•••••+AAA........_~~:::.::~· 
Yeryüzü insanlannın esran .. , 

Vahşi kabileler 
llrasında 35 yıl •• 

J 
Medeniyet meşalesinin 
henüz tutuşmadığı meç
hul ve esrarengiz iklim
lerde yaşayan insanların 
hayatları , gizli ayinleri , 

gizli adetleri... 

35 ~ene Avustralya, Okyanusya, 

J.\mcrika, As.ya ve kutuplan n 

en vah§İ yerlerinde ya§arruı bir 

Almanın dünyaya yeni if§81ltı .• 

ölüm tehlikeleri içinde çıekilmiı 

fotoiraflarla (HABER) yakmda 

tefrikaya ba§layacakb r. 

5 Kuruşluk ve 100 paralık 
bronz paraiarla 1 kuruşluk 

eski yazıh nikel paralar 

Bu ay sonunda 
tedavülden 
kaldırılıyor 

Fakat, bir sene müddetle 
bankalarda değiştirilebilecek 

Maliye Vekaleti tarafından yapılan 

tebliğler mucibince 1 kuruşluk eski ya· 
zılI nikel paralarla 100 paralık ve 5 
'kuruşluk eski yazılı sarı bronz paralar 
bu ay sonundan itibaren t edavülden 
kaldmlacaktır. 

Fakat halk araSJnda bu tarihten son
ra geçmiyecek olan bu paralar bir sene 
müddetle mal sandıklarınca ve Ziraat, 
Merkez Bankalan şubeleri tarafından 

değiştirilebileceklerdir. 

Halk arasında. bazı yanlış telakkiler· 
le bu üç nevi paranın ay sonundan iti
baren hiç bir suretle geçmiyeceği ve de
ğiştirilmiyeceği zannedilerek tlaş edil
mekte ve şimdiden birçok kimseler bu 
paraları almamaktadırlar. Halbuki bu 

' zan yanlıştır. Yukarıda da yazdığımız 
gibi bu paralar bu ay sonunda tedavül
den kalkmkala beraber bir sene müd _ 
detle değiştirilebileceklerdir. 

Deniz Bankın yeni 
• 

vapuru 
3100 tonluk Kades denize 

indirildi 
Rostok; 16 (A. A.) D. N. B. bildi

riyor: 
.Dün öğleden sonra, burada Neptün 

tczgahlartnda, Türkiye hesabına inşa 
edilmiş olan 3100 tonluk ''Kades" va-

puru denize indirilmiştir. Bu sene i. 
çinde Türk Dentzbank hesabına bu 
tezgahta denize indiril~n gemilerin 
Uçüncüsüdlir. "Kades'' vapurunun de 
nize indirilmesini müteakip, TürkL 
yenin ısmarladığı dördüncü bir va
pur da tezgaha konmuştur. 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

-~-

tindeki toplnn tıdan ~ıknrken (Ynzı ı S üncfüle) 

Kırşehir .ve civarı 
büyük bir 

tehlike atlattı 
Bir saniye devam eden şiddetli bir zelzele birçok köylerde 

yıkılmalara sebebiyet verdi 

'~ . 1 
.. 

7,,clzelt>yl, Çankırıdnn sonra km.,,·efli bir sekildo hisseden 1.'oz"ncl<la hiikumet 
mcyd anı .• 

Dün saat 13,4 de Ankarada bir yer sar. 
smtısı h\ı!Sedilmiştir. 

Meteoroloji işleri umum mUdUrIUğünün 
verdiği mnliimata göre, Kırşehir, ve ha
valisindc de ayni saatte 1 saniye ~vnm e
den ve şarktan gelen "iddetli bir zelzele 
olmuş, Kırşehir, Avanos, Mucur, Çiçek
dağı ilçelerinde binalarda çatlaklar husu
le gelmiştir. 

Kırşehir civarındaki Sofular, Akpınar, 
Tursunburnu, köylerindeki binalarda da e
hemmiyetli çatlaklar ve bazı duvarlarda 
çöküntUler olmuştur. İnsanca zayiat yok· 
tur. 

A·ımanyada yerleşen 
Amerikah Yahudiler 

Nevyork, 16 (A.A.) - Gazeteler, A. 
merika tarafından Almanyaya tevdi c· 
dilen üçüncü notanın metnini neşret

mektcdirler. 
.ltmerika, bu notasında Yahudiler a

leyhinde alman tedbirlerin Almanyada 
yerleşmiş olan Amerikalı yahudiler 
hakkın.da tatbik edilmemesini istemek-
tedirler. 

Yer sarsıntısı Kayseri, Sivas, Konyada •• • 

bafir, ~ozg~tta oıaukça ıııddem olarak Zaman manifatura Ltd. Sti 

1 
hlsscdılmiştır. , 

Ayni zelzele lstanbulda da saat 13 u 4 Sultanhamam No. 26 
dakika 17 saniye geçe orta §iddctte işi- Bu ny içinde umum mallarını tasfiye 

tilmiştir. dolayısllo büyük tcnzilfıtla satmakta·ı 
Kandilli rasathanesine göre de merkez dır. 

ilstUniln şark istJ'kamctine ve lstanbuln HER ON LİRA ALIŞ VERİŞE AYRI-
410 kilometre mesafede bulunduğu tahmin I CA B!R HEDlYE VER!LtR. 
edilmektedir. 
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Avrup1nm şarkmdaki 
tehlikeler 

Yazı:ı: Vinston Çörçil 
Etki Jngiliz nnzırJarındaıı ve 

Avrupnnın büyük siyasilerinden 
biri olan Vinston Çörçil ••Avru• 

panm JATkındald tehlikeler,, bat
lığı altında Franarzca .. Pari Su· 
ar,, gazetesinde bir makale nc:ıı· 

retrniıtir. 
Çörçil, Ukranyadaki son hadi 

teler mümse~tiyle Lehiıtanan 

ya.zjyetinin de tehlikede olduğunu 
İprot ettikten aonra ıöyle devam 
eC:iyorı 

EtltUn Şarki Avrupa Noel bayramları. 
nı bir korku havası içinde geçirecektir. 

Bundan sonraki darbe kime inecek? 
Miinib an1agmasının neticeleri ,bugiln 
milıtakil bulunan ve sulh içinae ya~a· 

yan memleketlerden haneia& Uzerine 
dügccek?. •• 

Romanyada ıon derece bllyUk bir 
ıerginlik hükUm ıiirüyor. Geçenlerde 
Kral KlroJ Ingiltereyi ziyaret etti. Bu 
ziyaretin Londrada husule getirdiği ln· 
tiba çok iyidir. İngiliz milleti kendiııini 
tam bir adam, çok değerli bir prens 

'karşısında bulunmuştur. Kraı son dere· 
cc büyük muşkülatı, kuvvetli bir azim 
•e bUyük bir gayretle karşılamaktadır. 

Fakat R~:nanya, petrol ve buğdayı 

ile, son zamanlarda kendi göğıUne çek
tiği akalliyrtlerle. b:ıkkında bUyUk bir 
intikam arzusu besliyen Macaristan 
gibi l.ıir komşu ile, bugünkü zavallı dün· 
ya:nızda bir diğer tehlike teşkil etmek

tedir • 
Tehlikede olan bu iki memleketin, 

L.ehistan ve Romanyan·n ötesinde btl. 
yük bir memleket olan Rusya, cenup· 

ta da kuvvetli bir askeri cumhuriyet o
lan Türkiye bulunmaktdaır. 

Asırlarca biribirine düşman olan 
Rusya ile Türkiye bugün çok iyi komıu 
olmuşlardır. ikisi b:raber Avrupada 
muvazene amili teşkil ediyorlar ki, bu 
vaciyetten baha biçilmez iyl neticeler 
çıkması çok muhtemeldir. 

Rusya kimsenin halledemiyeceği bir 
esrar ve muammadır. Rusya ıtn Uzak 
Şarkta cynadığı rol ona İngilterenin ol· 
duğu kndar Amcrilıanın 4a hürmetini 
kazandırmıçtır. 

Arazisi istilaya u~radığı takdirde 
Rusyanrn Avrupada oynayacağı rolü 
ıimdldcn kimse tayin edemez. Her hal. 
de, Rusyanrn bu rolünün ehemmiyetsiz 
bir ıey olacn~ıru Wdia etmek dofru 
de fildir. 

• • • 
P'akat TOrkiye çok daha kllçllk ol· 

makla beraber, daha muayyen bir ka· 
rakterl bulunan bir mlivcızene amili teı· 
kil etme'ktedir. Hnrpte Tilrkiyenin kur 

tanem, harpten sonra da TUrk milleti. 

nin önderi ve yapıcısı olan Mustafa 

Kemal'in ölümU gerek Türk milleti, 
gerek Avrupa için çok acı bir kayıp ol· 
muştur. 

Her sınıf halktan kndm ve er'lteğin 

cnun tabutu literine döktüğil göz ya~ 
lan, hem bir kahraman ve §lmpiyon, 

hem yeni Tilrkiyenin babası olan bu a. 
damın hayatında başardığı esere karıı 

i:Österilen bir nişanei şükrandır. 

O, uzun devlet reisliği esnasında 

tayanı takdir bir ihtiyat ve hüsn"niyet 
siyaseti takip etmiştir ki, tarihte ilk de· 

fa olarak bu .,'yasct Türkiye ile Yuna· 
nistan arasında çok cıkı dostluk milnn.. 
acbatmın tes:sini miimk~n kılmıştır. 

Umumi h:ırpt::n sonra iki milletin 
b'ribirine vcrd:;:i ac! yaralar zc.manla 
ve al:lı selimle sil:ndi. O zamana kt.dar 

birib:rinc sıkı bir surette 1.nrışmış olan 
muhtelif unsurların biribirind~n ~ynl· 

maldrr, em~P.li görülmemiş b:r rcc.list 
ı:yaııctin neticesi olmu~tur. Eüyilk şe

hirlerde Yunan doktor, eczacı, sarraf 
ve usta f§çlleri bulunmadıkça TUrkiyc 
yagayamaz diye verilen hilkmiln ısılaız 

l 
Emln6n0 mf'ydanmm att',..,:t•1 fıııınyf'ff bnyllk bir lıJ?1a dPvnm t'lllyor. Blnııtnr yıkıl dılcça hnn hırTiıt eserlere rasgcllnmektedlr. 
lırkco, içinde tari!ıi \'C Jnymetll bir su ha zln 1 olduğu görUlmüı;, alakadarlara haber \crllmlı;tlr-

Atatürk mezarı 
Bazı maruf mimarlar birer 

proje hazır:addar 
Anka.ra, 17 - AtaUlrk için yapılacak 

mezarın mcvkUnl ve ıekUnJ tayin edecek 
tlll komisyon dUn saat 10 da bqvekAlet 
blnaamda toplanml§tır. Toplantıda mnt.e
bassııılar tara!mdan verilen raporlar tet
kik ed11ml!'tlr. Bazı maruf mlmarlarm ve 
bllbass:ı Yansenle Hoı Haylttenln birer 
proje haztrladıkları haber verilmektedir. 
KomtsYon pazartcsJ gUnU tekrar toplana. 
cakUr. 

-o-

Dun af{şamki yangın 
Ziııdankapısın:la bir klğıt 

deposu yan:lı 

Vali yangm yerinde bulundu 
DUn ak§&m saat 16,10 da Zındanlca· 

p111nda bir yangın olmuı ve bir kağ t 
deposu tamamen yandıktan •~nra sön· 
dürülebilmi§tir. Fabrikanın yanında 

bUyUk bir benzin deposu bulunması ci· 
var balkı bUyUk bir heyecan ve korku. 
ya dügürmüıtür. Kağıt deposu Meh· 

met UstUncr adın.da birine aittir. Yan· 
gının selıebi henüz anlaıılamamıft!r. 

Vali LQtfi Kırdar da yangın sırasm
da hadise yerine gelerek tedbirlere ne. 
zaret etmiştir. itfaiye ateşi 40 dakikada 
söndürmüştilr. 

olduğu memnuniyetle görlilmütşür. 
Türk müesseseleri tam bir milli iktı. 

aıt yaratmak gibi b:lyük bir varifcntn 
kendilerinden istediği meziyetleri gös· 
termişlcrdir. 

Yunanldann da meydana getirdikleri 
eserler daha az takdire ıayan deği.ldir. 
Onlarda zengin ve mUnbit clmaktan 
uzak bulunan memleketlerinde Türki. 
yeden gönderilen iki milyon mübadi· 
le geçim vasıtaları temine muvaffak ol
muşlard.r. 

• • • 
Yunanistan ve Türkiye, ikial de tn. 

giltereye 'kartı çok dostane hisler taıı
mal:tadırlar. Akdenizde en bGyük de
niz kuvveti olan Ingiltere ile Ege ôe. 
n:zlnin bu iki bekçisi arasında en küçük 
bir menfaat ihtilli!ı bile yolctur. 

Zannederiz ki, gerek Türkiyenin, ge· 
rck Yunanistmn re!ahını, kredisini, 
ve ticaretini teşv:k etmek ve bunlara 
müzahir davranmak İngiltere için en 
mlihim bir meseledir. 

Bu senenin ba§langıc nda Mister Çem. 
bcrlaynın, vermeyi büyük bir isabetle 
kabul ettiği 16 milyon Sterlinlik kredi. 
Türkiye için, hararetle kartılanan bir 
istifade olmuştur. 

Çörçil bundan sonra Türkiye, Yu· 
nani:ıtan ve Romanyanın Bulgaristan 
iizcrinc de tesir ederek büyük bir ıulh 
kiitlcsi tc~!:il eClcb:Jecc!d::rini İşaret 
ettikten somu ym:ısrnı şöyle bitiriyor: 

"'Pek mUmkUndUr ki, Çckoslovakya
nrn uğradığı akibet, bütün şarki ve ~e. 
nubi Avrupa için de ayni tehlikenin 
baş gösterdiği bugünlerde, bı.ı memle • 
ketlerde ayni zamanda yeni sulh kuv
vetleri doğuracaktır. 

Garp dc:no!cras:lcri için bundan daha 
iyi, mcnfnatleri ve sulhçü gayeleri ba
kımından uyanmalarına daha yararh 
bir hadise olamu. 

Bayan Makbu(e 
AtaturkUn vasiyetnamesine 
hiç bir itirazı olmadıgmı 

bildirdi 
Anka.rn, 17 - AtatUrkfi.o vaslyetna

~esln1 açan Ankara 3 ilncU sulh hu
ll:uk m!lhkemesl vasiyetnamede ismi 

geçenlerin red veyn kabul• husu.sunda

ltl kanur.f haklannı kullanmaları içln 
.u~ndllerlnc tobllgnt yapmıııtır. Ata

tUrk'Un benışlreleri bayan Makbule bir 

istida ile mahke:meye mUracaa.t edPrek 

tebligatı kabul ettJğlni ve hJç bir IUra· 
• zı olmadığını blldlrmlştlr. 

Mahkeme, AtntUrk'Un partlye bırnk· 

Lıklan eşyanm tesblU Jc;fn k5Gkte Uıh. 

rlr yapı:naktndır. 

Yeni tramvay arabalarından 
birinin daha freni tutmadı! 
~i7hane yok~un:ian geri geri 
geri harekete geçen ı.ra~nın 

arkuında iki otomo'Jil bulunma
bulunmasaydı vay halkın haline 

Diln sabah Si~ane yokuşunda yeni 
tip arabalardan birinin frenlerinin tutma· 
ması yüzünden bir kaza tehlikesinin atla· 
tıdhğıru yazmıştık. Dün akşam üzeri saat 
19 sulannda da gene ayni tip arabalardan 
birinin frenleri tutmamış ve büyük bir 
tesadüf müessif bir kazanın önüne geçmiş 
tir. 

lkinci Mdiseye sebeb olan tramvay 49 
numaralı arabadır. Şişhane yokuşunu çı· 
karken ran yolda araba geri geri hare
kete başlamış ve biraz sonra da bu aksi 
yol alış süratlenmiştir. Bereket tramva· 
yın arkasını iki otomobil takip etmekte
dir. Araba süratle bunların üzerine gel· 
miş ve Kartala ait HulQsi 9 numaralı o
tomobile bindirmiştir. Çarpmanın şidde
tinden bu otomobil de daha arkadaki di· 
ğer bir otomobile çarpmış ve böylelikle 
frenleri tutmıyan tramvay arabası da 
durmuştur. Hadiseden sonra \'alman \'er· 
diği ifadede "ne yapayım arabanın fren· 
leri tutmuyordu ... demiştir. 

Bu iki hii.disenin bir iki benzeri hergOn 
vukubulmaktadır. lstanbul halkının ha· 
yatı artık tramvay şirketinin elınde bir o· 
yuncak olmuştur. HükQmet tarafından 

şatın alınacak diyerek arabaları en ufak1 

bir tamir ve muayeneye bile tabi tutma· 
ğa lüzum görmiyen şirketin haddini bil· 
dinnek zamanı gelmiştir. Nafia vekfı.leti· 
nin ve belediyenin bu işe artık bir nihayet 
vermelerini bekliyoruı. • 

-o-

Okmeydam cinayeti 
Esran:ıı muhofaza ediyor 

Okmeydanı cinayetlnln esrarı henUz ne 
zabıtaca ve ne de adliyece aydınlanama
m1ııttr. ŞUphe Uzerine tutulan bazı kimse
lerin sorgularımlan da müspet bir netice 
çıkmamı§tır. 

-n-

M~mleke:iıniz~ 

Yabancı pamu~du mensucat 
ço1< giriyor 

Millf sanari birlıği, pamuklu mensu· 
cat itha'atının çoğalmasından dolayı lk· 
tisat vekaleti nezdinde yaptığı teş~bbüsU 
tckrarlıyaraktır. Çünkü geçen her gün 
hariçten gelen pamuklu stokunu biraz 
daha kabarttıltndan dahill sanayi fena 
vaıiyete dO~ektcdir • 

Nafı:ı 
Fen memurları 

Mühendislik hakkını kazanabilmek 
için kurslara seçilmelerine 

başlandı 

imtihanda muvaffak olacaklar, 
Kurslara devam edecel ler 
Nafia \'ekAleti, Nafia fen m 'ktebinden 

1936-1937 dc:-s yılından rvvcl mezun o· 
lan ve bugün devlet hizmetinde bulunan 
Nafia Jen memuılannı, bunlann şimdiki 
mezunlar gibi mühendislik ünvamnı hatz 
olabilmeleri için açılan kursa gönderile
cek olanlarını seçmektedir. 

Bu kursa iştirak etmek İÇİ"! devlet biz· 
metınde çalı~aıı Nafia fen memurlan ara· 
sında yapılan imtihnnda 360 ı muvaflak 
olmuştu. Şimdi de\·am etmekte olan ilk 
kursa 90 Nafia fen memuru i~tirak etmiş 
bulunmaktadır. Eylo.l ba~ında başlamış 
bulunan bu kurs tam bir sene de\'arn ede
rek gelecek sene a~stos nihayetinde bıte· 
cektir. Her ı:ene kurı;a 90 ar memur iştı· 
rak edecek ve kurslar dbrt senede nihayet 
bulacaktır. 

Devlet hizmetinde bulunan Nafia fen 
memurlanmn kurslan bittikten sonra 
diğer nafia memurlan için kurslar açıl· 
ması mukarrerdir. Fal ... at bu serbest ça· 
lışan veya müesseseler hizmetinde bulu· 
nan nafia fen memurlannın kursa devam 
ettikleri mOddetçe kendilerinin ve ailele· 
rinin maişetlerinin ne şekilde temin olu· 
nacağı me..~le<=i düşünülmektedir. 

imtihanda muvaffak olamıyan nafıa 

fen memurlan, bittabi kursa devam ede
miyecek ve mühendis unvanını alamıya· 
caldardır. 

Bir genç arkadaşını 
bıçakladı 

Dün Unkapanmda kadın yUzUnden bir 
genç arkadaemı bı~akla ağır surette yar.ı
lamıştır. 

Un.kapanı Tekirdağ l!kcleslnde otran 

Ahmodln Servet isminde bir metresi var
dır. Servet, son gUnlcrdc Ahmetten yUz 

çcvlrmlı;ı ve ayni mahallede oturan Nurl 
1 

ile mUnasebote başlamıştır. Nihayet ilerll· 

yen bu mUnascbct, Servetln Nurinln e
vine kıu;masma kadar varmış \'e bunu gö. 

ren Abmot de dün Nuriyi yakahyarak: 
''Sen benim scvglliml elimden alırsın ho !,, 
diye bııt;rırarnk çektl~1 bıçağı rnklbine 
ssplamağa başlamıştır. 

YüzUnden ve muhtelit yerlerinden ağır 
surette yaralanan Nuri, yetişenler tara
fından Cerrahpaşa hastanesine kaldınl • 
mıgtır. HAdlseden sonra firar eden Ahmet 
ılddotle aranmaktadır. 

- • o --

Balç:l<a ziraatı 
Profasör Van der Vaeren cün 

Ankara~a bir ko• farans verdi 
Ziraat vcltAleU tarafından zirat mUctse· 

s:ıtnnızı ve tedris usullerini tetkik için cel
bedilmll' olan Belçika ziraat nezareti umu. 
mi kliUbl \'e Pnris ziraat akademisi nza -
sınd1n profef:lSr Von der Vaeren dU::ı 

Ankara hnlkevinde ziraat nestitl!lcri ta
lcbe::ine B:?lçika ziraatı hakkında projck
si}'onlu bir konferans vermiştir. Çok en
teresan olan bu konferansm bugün saat 
16 da halkevinde tekrar edilmesi muhte
meldir. 

114'fısat Vekili .. de 
. cfısııı 

Dün to;>rak mahsulleri oI::.ıJ 
ve Türkofi Jte meşgul ya 
Akşam da Ank~ra 

hareket etti cınıı ~~e· 
tktuı.'lt vckfll .Şsklr Kesebir. {i!!Doe ""e 

den uonra Toprak mahsulleri ~it f{&' 

TUrkofistc meııgul olınuetur. d& pcıılS 
ırnsııı ır•· 

bir buralardaki tctkıkleri G ..: .. c1eıı " 
·ınleı..... d re~ 

Bank umu:n mUiilr ıuuav ıuıbUI c c .J1P 

btr Kcvkebl ve Harunu da Jbaıık ııJ!I 1-
gılr!\şmUştUr. lktısat vckllf .Et de ~ 
mUdürU ilhamı Nafiz pııınirde.11 

ıtd' znhat almıştır. rgıstııt plf' 
Şakir Kesebfr. Ncvyork se suale 

raklmiz hakkında. sorulan bir • 

eunıan söy1Pı:ılşt1r: ~ ~ıertı'fD' 
••- Nt'lvyork sergl!lne fa bl"rl rıe 

dl'! ge~ kalmış oluşumuzun !C~u ı•I •°' 
rııyo114unuz. Biliyorsunuz !ti, rdll'· 8ıl r,l' 
meşgul olnn bir komisyon va bir ge( ı;o 
mlsyondald arkadaşlar b1>Y1:eıııerdl~,.ıı1 
ma enrflşesl izhar etmiş d ill ııı IJS' 

bUyUk sergiye Tlirk ınille~~ ij!ll ııı, 
Alemo1rkl vnrtıı';ını ve şArefl tştl~ 
siyle temsil edecek şekilde dl'I'·" ıııııı 
ceğtmizden emin olmnk l~; bUbrJll ~ııt 
Şakir Kescblr pamuk fplı ıcrıı t'>t~ 

8nUne geçmesi lc;in SUmerbaJl rU r0il ~t' 
E'dlldl~nl ve tnglıtereye ıılP~ııı d~, 
yf"nf vapur lnrm mukaveıete eetJlııl 
nllz \•ekfılt>t tarafından ta5~ . • ttf' 
nl s6vleml0 tfr. }ı.iP'. 

$'lkfr Kı>scblr dUn ak~ 
dönmUetUr, 

----0----

Et fiyatlar~ 't1 
ağl • 

Bugün narhtan. aş e~eı1 
Devlet Ziraat ışle~nı apscı! 

kasaplara azami kredı Y rc>flıJ!',,,. 
kOJl11S) !3'1~ 

Belediyede toplanan t fü11t t~ 
narhını indirme5inr'len sonr3 e af11l~ıır~.,ıı 
da esa-lı bir değişiklik oltı1 ııı< lll>#t 

haf tadan beri şehrimizde ka;~tuıt' t ,ıOf· 
ların mebzOl bulunması Jacilrıı10~sf· 
edilen narhtan daha aşa~ı ~ı~ J<Bs' ııııd 
Perakende o~arak hemen bU

1 
cııı ıdlo5 •,!· 

karamanın kilosunu 36. dalt 
1 :ıı-tıı1' .. .ıı 

d sattı1 rı'rrır 
da 37 • 40 kuru~ nrac:m a ı:eııde d' il' 
Dunun için karamanın pera fö.gtf11 cııı-' 
da iki ve dağlıç pcral;cndclJl1f~ o'f1l'!i>.ş' 
gen,. iki kuru~ tenzilat yapı s3tJŞ 

ıarıll 
rağmen narh gene ka'i3P· ı:f' 
tın1an ~'Ukarıda kalmıctı:· ~tl·~· 

Devlet ziraat işletmelert ,.,.1 ıırcllfl ,ıs· ' vOll""' tt sapl:ınn toptancı komıs,.. diJd'fl ~ 
mi kredi ile et aldığını oaz~ı1 ~ 1;11d,r 

rak kac;aplara mümkün °!c;;;r. 
di açılmasına karar verrın " ,. 

,..-.m--r<TJ17i 
1 

___ 1_9_3 B 

Resimli Hafta,. 
ıııil"e 

14 ncil nüsbasını • ı; 
• te"ını zil ~den ıs J 'il 

I dolLI 
Kıymı:ıtli yazılar 3 "cı.ıı "' 
Türkiyenin yegane 

51 
gUz31 ınecını.ıa. r A 

RESIY.LI HA,: h11c1ıı" 
rtı..ıS lf 

Okuyucularının rrUftetı., 
.,Ushaya nrtmasıle 111ett• 

.• b'r 1<1Y 
bulunan lıakıkı 1 uŞ 

36 Sayfa 5 Kur 1" 

~..r.sız• 
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~ta dair Parti Kurultayına hazırlık .~~eee~o•••••••+·~~ 

C. H, P. Genel Başkan 
Vekilinin tebliği 

Sakal 
~ ~ gazetede okuduğuma göre 
it( 

11l'anın bilmem hangi şehrinde 
a1 mu ea s:ıbakası açılmış; iştirak c-
,1taııarın hepsi biribirlnden güzel 

l ~ltı hakem heyeti bir türlü ka.-
~~e-· w 

' ... ı . Yine o gazetenin b:ıstıgı 

U tı bakılırsa hakem heyetinin bu 
d'ltlU haklı bulmamak kabil de-

~t.ı:ı.. 
0 "lllltatc çarpan bir nokta var: 
~t~ınln içinde birkaç da sakalsız, 
d erk<.'k var; bunlar hakem heyeti 

~- anı:nış. Demek ki he ... ·ctte bc>lki ka-
~ \·a " 

Dı>Jt l'dı aına c>rkek muhakkak vardı. 
te anıı~nmadnn. Gerçi bir nevi bi
l.tere~ kadının süslenip güzelleş-

d endıni erkeğe, erkeğin de zarn
~"l!inin kendini kadına beğendir

~l' 01nıaaığınr; bunda da ancak bedii 
~ ;cm tatminini guzelliğimizi iddia 
'kat i in doğrusu bu, bilinen ve 
'q '\' Yen bir mürailiktir; yoksa bil
i tı anlar gibi biz insanların da kcn. 
btc tlı:ı cinsten fE'rdll:'re bcğC'ndir
~ tııenıız pek tabiidir; slis, zarafet 1 

da bundan doğmuştur. 
~r arasında açılan güzellik veya 

't~:.ı • llabakalr.rında asıl kararı ve-
lt;l:ekıerdir; o halde erkekler :ı

taıı hu cins müsabakalarda da bil
'"':ların re~ ini sormamız lazımdır. 
~ :ı.t edin, müsabakanın adı sakal 
~ •• sı da olsa yine aranan gUzellik
"'e'a 
1 ı.ı' n~ yaraşmaz?" derlC'r; bu-

~' e <logrudur, yani çirkine ne ya
.... () halde en usta berberin elin. 
tllı:~ bir .sakal, çirkin bir ada

ta inde olduktan sonra yine mlisa-
l' tarıonıaz. Biliyorum, kndınlnr: 
~ ~et bin ayık örter,, derler; bu

t ~r bir sakalın da, yüzün birta-
aıı hatıerini örtmesi kabildir. Fakat 

Cak b' ~ . ır dereceye kadardır: sakal 

" 
~1tkinliğini belki unutturur a-
~el!cştirmek mcharetini göste-

~ • w 
ınsan arı bıyıgı, sakalı pek 

'tıı r. ~cdim'in: "Scmmurunu kap
lı kırmızı ş:ıle,, mısramı arlık 

b~k anlamaz olduk. ''Kaytan b1. 
'ı. lrf de bize nnc:ık karikatürleri 
·Jor A . b • caba o uzak 5çhırde açı-

la aka, nıodnnın değişeceğine bir 
'<~1lır nu? ... Denebilir ki insanla· 
• ıı, Sakaldan vazgeçmeleri biraz 
~ le Yüzündendir. Gerçi ilk ba
~ llll. ~ksı zannedilir; çlinkU her 
h, ~ 0 llllak bir kUifettlr. Fakat bir 
ttı ~~:ıssa sakalı daima zarif tut

ÇIUgun" d" U U GU 1 b' . u uş n n. ze ır sn-
~ 0:~k hiç şüphesiz ki her sa-

&'unde iki üç defa traş olmak
l~htneuı bir şeydir. !şte insanlar 

~: :urıu türlü bıçakların derile. 
a tısı, hattfL bozınağı sakal bı-

1' (!rcih etmişlerdir. O musaba· 
~'l"ılQs~ern1eket erkeklerinde sakalı 
~ı 

8 
ı.nı bunun için isterdim. Bun:m 

ı~k.ala itina etmek, onu her za
ı~ ak için değil, yüzü bıçakla 

kurtulmak için. Benim ,en çok 
asıı.ı :Y §Öyle uzun, beyaz bir saka
( ~r. lier zaman kabil, kabil a
~l:rıa 8akalınr da, bıyığını da kes

~te llda oluyor mu? Sonra insa
tarpnıak istiyor derler. 

. Nurullah ATAÇ 

4fga ~ 
~ ... "n Hariciye Nazırı 

ita, Ya sefir olarak geliyor 
, "a 
~ 111/1 

16 (Telefonla) - Afgan 
ı:ı •Si S \'a b uıtan Ahmet Hanın 
t' llos~Y~k elçiliğine tayini do. 
tlıba. 'e ın Uttefik hariciye na
~ tl:ıtnet li'eyz Hanın tayini 

'4 den · ti a·ı · t' etın:ı ıs mzaç e ı mış ır. 

: ı-1110 1~1n verdiği muvafık ce. 
nolrul enı bUyUk elçi ayın son. 

lı llıc-ınıeketlmlzo gelecek. 
allı 

1 lllC'!t ~, 

Bütün Vilayet 
ermek 

kongreleri 
üzeredir 

neticeye 

lstanbul, Sinop, Zon- / 
guldak ve Bahkesiri: 
murahhaslarını seçti 

Bu ayın 26 sında 1.nkarada toplana· 
cak olan büyük kurultaya gönderile
cek murahhasları seçmek vazifelerini 
yapmak için vilayet C. H. P~rtisi kon· 
greleri toplanmış bulunmaktadır. 

Dün öğleden sonra Istanbul, Sinop 
ve Zonguldak, Balıkesir vilayet kon
greleri vazifelerini tamamlamıştır. 

lstanbulda 
Dun saat 14 te akdettiği celsede ye. 

ni idare heyeti azalariyle büyük kcn· 
greye İ§tirak edecek olanları seçmiştir. 

Yeni idare heyeti azaları şunlar.dır: 
Galib Bahtiyar, Hamid, İbrahim Ke

mal Bayburat, Dr. Nureddin Ali, Refi 
Bayar, Aziz Ak, Nedim Erson, Hasene 
İl gaz. 

Büyük kongreye iştirak etmek üzere 
aşağıdaki zevat seçilmi§lerdir: 

Faide Esendal, İbrahim Kemal Bay. 
burat, Ferid Hamal, Naci Moralı, Hay
rullah Diker. 

Sinop 
İlce kongrelerinden seçilerek gelen 

delegelerin i§tirakiyle dün Parti kon
gresi açılmıştır. 

İl parti kongresi yönetim kurulu ü
yelerini ve büyiik kurultaya gidecek 
delegeleri seçtikten sonra mesaisini bi
tirmiştir. 

r=~~~ 

J 
I 

'.Ankara Yiliıyl't kongresinin, dUn açılışını 
\'O cncUmc>nlcr:niıı ~:ılıt-mayn ba~ladıi;'lllı 

ya.zmı~ tık. Uesmimi.r. Ankarıı.nm lnymctli 
vnli YO \ilüyct parti ba~kam Nc\'7.aıl 
Tancloğam aı:ılı:; söı.lerlnl söylerken gös
termektedir. 

Aydın 
Kazalardan gelen delegelerin iştira· 

kiyle ve genyönkurulca müşahit olarak 
gönderilen Konya mebusu Kazım Oka
yın huzuru ile evvelki sabah saat 1 O da 
ilbay ve parti başkanı Salim özdemir 
Gündayın reisliğinde istiklal marşı ile 
açılmıştır. 

Ebedi ayrılığı ile bütün Türk mille
tinin kalbinde .derin bir acı bırakan bü
yük Şef Atatürkün mulrnddes hatırası-. 
nı, beş dakika ayakta durmak suretiyle 
taziz ve tebcil eden kongre umumi 
heyeti, cümhuriyet idaresine ve onu 
yüksek iradeleriyle daima ileriye götü
ren büyüklerimize karşı duyduğu sar
sılmaz bağlılığın bir ifa.desi olmak üze_ 
re cumhur reisimiz Ismet inönünc, 
Kamutay başkanlığına, Başvekalete, 

genel kurmay başkam Mareşal Çak· 
mak'a ve parti genel 6ekreterliğine 

şukran ve tazim telgrafları çekilmesini 
karar altına aldıktan scnra mesaisine 

ı 
devam ederek idare heyeti raporu oku J 

muş ve müteakiben encümenler seçiıtıi 
yapılmıştır. 

Saat 12 ye kadar müzakerelerine de
vam eden kongre bugün tekrar tor-lan
mak üzere celseye son vermiştir. 

Aydın 
Dün akşam kongre delegeleri şere. 

fine partide 100 kişilik bir ziyafet ve· 
rilmiştir. Ziyafette genyönkurul tara· 
fından müşahit olarak gönderilen Kon
ya say lavı Kazım Okay ile ilbay ve par_ 
ti başkanı, kongre delegeleri, hükumet, 
cemiyetler erkanı ve matbuat mensup· 
ları hazır bulunmuşlardır. 

Gireson 
Kongre, evvelki gün vali ve parti baş 

kanının bir söyleviyle açılmıştır. Evvela 
Ebedi Şefimiz Atatürkün hatırası üç 
dakikalık sükut ile taziz edildikten 
sonra vilayet idare heyetinin raporu ve 
diğer dilekler olmnarak kabul edilmiş 
ve bu gün de çalışmalarına d.cv.am et
mek üzere dağılmıştır. 

Amasya 
Vilayet kcngresi, vali ve parti baş

.kanın bir nutku ile açılmıştır. İdar,c 

heyeti raporu okunduktan sonra encü. 
menler seçilmiştir. 

Zonguldak .. 
Kazalardan gelen 36 mümessilin işti-

rakiyle vali ve parti başkanının çok gü
zel bir söylev?-Je açılmıştır. Bütün de
vair rüesesı ve şirket müdürlerile kala. 
balık partiler kütlesi kongrede bulu -
lunmuştur. 

Sürekli çalışmalarla kazalardan ge
len dilekler tesbit edilmiş ve yönkurul 
azalariyle kurultaya gidecek n:urahhas 
lar seçilmiştir. 

Balıkesir 
Kongre yapıldı, Bir çok parti di

lekleri konuşuldu ve faydalı karar
lar alındı. ldarc heyeti secimindc Na
ci Kocamaz, Pertev r~cioğlu, Hasan 
Kaptan, Rasim Cagan, Sadık Deniz, 
Niyazi Akyürek, Feyzi Sözener, Salih 
Yücel 1lyönkurul azası oldular. Bu
yük Kongreye delege seçilerek kon
greye nihayet verildi. 

l ktı sat Fakültesinde tas ar ruf 
haftası 

:Milli iktısat ve tasarruf haftası mlina
sebetiyle dün üniversite konferans salo. 
nunda bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıyı iktısat fakUltesi dekanı pro
fesör Ömer Celal gUzel bir nutukla açmış 
:ve arkasından kürsliye gelen profesör 
Nöymark da tlirkçe olarak, Türklyenin 
sanayileşmesi hakkında bir konferans 
vermiştir. 

Bundan sonra profesör Muhlis Ete ile, 
talebeden Hasan Gür, lffet Oğuz da bi
rer konferans vermişlerdir. 

Hafta mlinasebetile dil::ı gece sant 8,30 
da Eminönli hnlkevinde öğretmen baynn 
Müzeyyen tarafından bir konferans veril
miştir. 

Yurttaş: 

Her Türk yerli malı kullanmak sava
şında gönüllü bir propagandacı olmalı

dır. 

Ulusal Ekonomi ve arttırma 
Kurumı' 

1 
~ı .. ., C'yz Han cvvel"rı An. 

ıı:ı J «ret · 

::~~~~:;~~~p~~~~:;;:;; ı---cüiii.ılur-·r-0-·i5-··ı--r1-ı-n·-· d-·üilk~·--- t-e-tkikleri 
a.h llılzdekl kordlplomntl • 

~ J(llll Ankara, 16 (Telefonla) - Rcisicum. seseleri gezerek tetkiklerde bulunmu§-
tltll'ı olan Sultan Ahmet 1 hur 1nönil bugün öğleden evvel Orman tur. 
~ eı~~l Uzerlne bu paye lngL 

,.ısı Slr Persl Lorene geç Çiflliğini şereflendirmiş, oradaki mües-

~~----------~~·~------~~--~------··-··-··-·-··-···· ------~~·--------

Ankara, 16 (A. A.) - C. H. P. Genci başkan vekili, büyük kurultayı aşn
b'Idaki tebliğle nyın 26 sında fevknlô.dc toplantıya davet ctmiııtir: 

CunılıurJyet Halk partisi büyük Jruruıtnyını n5nğıılakl m:ulılclcrl görüsmek • 
üzere Ankam'da blrinclkiı.nunun yirmi nltısuıd:ı. fc, lmlfıclc toplantıya ılın-et etli-

lUUzakcre roznamesl: 

C. il. P. Genel B::Umn Yel.ili 
Cclfıl Bayar 

ı _Nizamnamenin genel başkan intihabına ait maddelerinin tadil ve tan 
zimi. 

2 - Genyönkurulun intlhabr. 
••••• •••••••v•••••+oevvvvvvvo+ouvvvovvvcvvoo•eeoov•'IRV+••••*' 

Tasarruf haftası 

Hariciye V.ekili
diyor ki : • 

mız 
"Günügilnlino ynsamnk ancak atisinden emin olmıyan milletlere y:ı.liıs:uı blr yü. 

l1lyU~tür. Türk yüce istikbali öniinde bugünJ...ii hayatımızı ona lüyık bir hale getir· 
ınoldc ye o istikbali hnzırlanınlc l~in yıışnyıf;ôıınızı tanzim ctmcldc mükellef buluoyyo· 

Ankara, 16 (A.A.) - Tasarruf Haf 
tası dolayısiyle hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu bu akşam radyoda aşağıda
'ki nutku söylemiştir: 

'.Aziz yurttaşlarım, 
Tasarrufun milli hayatımızda oyna. 

dığı rol, artık herkes için el ile tutulur 
bir hakikat şeklinde tecelli etti. 

Kalkınma hareketimizde en büyük 
mevkii olan milli tasarruf günden güne 
inkişaf ederek, yarınki Türkiyenin kuv. 
vetli istinatgahlarmdan birini teşkil e
decektir. 

Tasarruf refah miyarı, ve aynı za
manda refah vasıtasıdır. Bu hakikatle. 
ri en kuvvetli iradeleriyle bu hafta i. 
çinde millete bir kere daha anlatan hü
kOmet arkadaşlarım ve yüksek iktisat 
ve maliye mütehassısları tasarrufu bi
len ve yapan bir milletin nelere kadir 
olabileceğini ilmi delillerile gösterirler· 
ken ben de Türkiye harici 6iyasetinde 
tasarrufun büyük mevkiini size kısaca 
tahlil etmeğe salışacağım. 

Bir milletin dış cephesindeki ehem. 
miye i, kendi medeni seviyesi, milli fa. 
ziletleri ve maddi kuvvet ve 'kudretile 
ölç.ülür. 

Harici siyasetin destekleri işte bu i 
mefhumda mündemiçtir. Medeni inki
şaf, Türk milletinin kendine gaye itti
haz ettiği hedeflerden birini, hatta baş 
lıcasını teşkil eder. 

Medeniyetin milli bünyeye intibakı 

ancak derin bir azim ve iman içinde ça 
hşmakla ele geçirilebilir bir nimettir. 

Bu medeniyet hedeflerine doğru yük 
seliş, sayin tanzimi ile ve yarının çalış
ma kabiliyetini bugünden hazırlamak. 
la mümkün clabilir. Sayin tanzimi, is.. 
tikbalin hazırlanması da ancak şahsi ta 
sarrufların yarattığı milli taraflarla ya
pılabilir. 

Günü gününe yaşamak ancak atisin. 
<len emin .clmıyan milletlere yakışan 

bir yürüyüştür. Türkün yüce istikbali 
önünde bugünkü hayatımızı ona layık 
bir hale getirmekle ve o istikbali ha. 
zırlamak için yaşayışımızı tanzim et -
mekle mükellef bulunuyoruz . 

Türkün milli faziletleri, esasen ha
yatı metodla tanzime en müsait olan 
vasıfları ihtiva eder: Türk, kahraman. 
dır, idbar karşısında metin, ikbal ö • 
nünde mütevazidir. Türk, ailesine düş
kündür. Türk, hemcinsini sever, cemi
yet hayatı i~inde yaşamağa azami liya. 
kat göstermiş bir millettir. Tasarruf, 
bu faziletlerin inkişaf ve tekarrür ami. 
li<lir. 

Şimdi, bu vasıfların yanında ve on
larla beraber oldukça bir 'kat daha e
hemmiyet iktisap eden kudret ve ka
biliyete geliyorum. 

Aziz yurtdaşlanm; 
Milletlerin itibarı, demi::ı söylcdiı

ğim yüksek vasıfların yanında bir de 
••yaparım" dediğini (yapabilmek" ve 
ve (yapmak isetdiğini) (yapmağa 

mecbur olmamak) imkanlarile ölçü
lüyor. 

Sulh refah ve saadet kaynağıdır. 
Bu kaynağın ise en mücss!r '!llüdafa
asının kuvvet olduğunu unutmamak 

icap eder. asil fazilet odur ki, bu kuv_ 

-........ --

liariciyc Y cl.1'1ıni1. Şükrli Saracoğlu 

vet ve kudreti, sulha ve refaha mes
net ittihaz edebilecek bir ruh yüksek 
!iğini ifade ettim. Bu yükseklik ise 
l'ürk milletinin bizzat kendisidir. 

Türk milleti tasarrufun ne kadar 
feyizli bir kuvvet kaynağı olduğunu, 
bilhassa cumhuriyet rejimi zamanın
da pek iyi anlamıştır. 
Kazandığını her gün yiyen, yarın

ki hayatını tesadüfe bağlıyan, yarınki 
tehlikeleri gözlerini kapayarak gör. 
memcğe çalışan milletler, bir gün bu 
intizamsız hayatlarının cizyesini ö
derler. 

Tasarruf inkişaf ettikçe kuvvet 
menbaları inkişaf eder, harici siyaset 
kuvvetlenir, sulh temin olunur. Refah 
artar, saadet umumileşir. 

Cumhuriyet Türk milletine on beş 
senelik sulhu bilfiil temin ettikten ve 
atinin sulh amillerini de hnzırladık
tan sonra bugün artık bir müsalemet 
havası içinde hayatımızı tanzim etme
nin, tasarrufu bilmenin ve sevmenin 
yarını tasarrufla, yani metodla hazır 
lamanın zamanı geldiğini söylemcğe 

hak kazanmıştır. 

Yarın çocuklarımızı koruyacak, a
ilelerimizi yıkılmaktan kurtaracak ve 
artık ebediyet için yükselen başlarımı 
zı eğdirmiyccek çarelerin neler oldu
ğunu hepimiz gördük ve c~rendL"'. 

Artık bugün, biliyoruz ki, fabrika, 
yol siyaseti, su siyaseti, makine, zira
at, imar, ilmi yükseliş, ticaret ve bun 
lann hepsinin aziz koruyucusu olan 
büyük ordumuz yarının menbalanna 
muhtnçtır. Bu ihtiyacı yaınız tasar
ruf temin edebilir. 

Millet tasarruf ettikçe bunların hep 
s: ilerler. Ve yine milletin tasarruf kn. 
biliycti bunların ilerlemesilc artar. 
Tekrar ediyorum, tasarruf büyük bir 
kuvvet kaynağıdır. 

Tasarruf mevzuunu, size harici em 
niyetin dayanması lazımgclen kuvvet 
li unsurlardan biri olarak göstermeğc 
çalıştım. Bilhassa işaret etmek iste 
rim ki 'l'ürk milletinin mevkii gittik 
çe hızını art.ıran tasarrufla her gün 

biraz daha yükselmektedir. 
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tK~~ır 
lÇERlJt.: 1 
• Nevyork sergisi Türk pa,. iyonu ko- 1 

miserliğinden Salahiddın Çamın istifac:ı 

üzerine yerine Vedat Nedım Tor tayin e· l 
dilmiştir. ı 

Çorba içmek zevki 
Yazan: Dr. G· il~.., 

• l tanbul namına yakında hava ordu-
muza beş tayyare daha hediye edilecektir. ı 
Bu suretle lstanbulun ordu)·a \erdiğı tay 
yare sayısı 32 yi bulmuş olacaktır. 1 

• İstanbul Yunan konsolo u Hristo
dulu Berlin sefaret katipliğine tayin e· 
dilmiş ve dün memleketimizden ayrılmış· 
tır. 

• Yugoslav heyeti ile yapılan afyon 
aalac:ması müzakerelerine dün de devam . 
edilmiş ve ihzari heyetin raporu görüşül-

müştür. 
• Amerika ile yapılan ticaret anla~ast 

müzakereleri son safhaya girmiştir. An
la~ma yakında imza edilecektir. 

• Muallimlerin mektep dahil ve hari
cindeki vaziyetlerini, talebe ve muallim 
münasebetlerini tayin eden bir nizamna 
me hazırlanmaktadır. Buna göre kadın 

muallimler mektep haricinde de dikkati 
celbedecek tarzda süslenmiyeceklerdir. 

• Toprak mahsulleri ofisi umum rnüdü· 
ril Hamza Osman yakında Ankaraya 
gidecek ve sene basından itibaren faali· 
yete geçecek olan yeni kadro etrafında 

vekaletle temasta bulunacaktır. 
• lktisat vekfiletinin yeni teşkilat ka

nunu projesi hazırlanmıştır. Yeni proje 
ile vekilette iki müstşır muavinliği, ü~ 
umuin müdürlük daha ihdas edilmekte· 
dir. 

•üniversitede yeni ihdas edilen ''Kle
mandoloji ideoloji., profesörlüğüne Yalo
va kaplıcaları müdürü Nihat Reşat Bel
ger tayin edilnllstır. 

• üniversiteye alınacak doçentlerin im· 
tihanma başlanmı,Ştır. İmtihanlar bir 
~fta devam edecektir. 

• Roma elçimiz Hüseyin Ragıp dün An
karadan ~ gelmi!itir ve bir iki 
güne kadar Romaya dönecektir • 

• Em.niyet müdürlüğü polis memYilan· 
na pelerin §eklinde kışlık mu5ambalar 
dağıtmağa başlamıştır. 
DIŞARDA: 

• Litvanya dahiilye nazırı, örft idare 
kanunu mucibince grev il!nıru, ameleye 
yol verilmesini, mahalli memurlardan 
müsaade almaksınn topl~:.tılar ve alay
lar tertibini, halle arasında endişe uyan· 
dıran ve halkın bir kısmını diğer kısmı a· 
leyhine tahrik eden haberler neşrini me· 
netmiştir Hükfunetin hususi bir kanun
la yahudi muhaceretini tahdit etmek ta· 
savvurunda olduğu da riva}•et edilmek· 
tedir. Litvanyanm Filı tir.deki konsolosu, 
Litvanya için biran evvel halli rnuk!..zi 
bir mesele halini almıs olan yahudi mese
lesi hakkındaki müzakerelerde hazır bu· 
lunm-': üzere telgrafla Kauasa çağrılmış 
tır. 

• Çek hariciye nazın Şvalkovski, hasta 
lığı sebebiyle, Berline yapacağı seyahati 
tehir etmiştir. Şvalkovski pek muhtemel 
olarak yılbaşından evvel Prağı terkede
miy ecektir. 

• Polonyada bir soğuk dalgası hüküm 
sürmektedir. Bu sabah Varş<>\'ada hara· 
ret derecesi sıfır altında 15 ti. 

• Hariciye nazm Bek, ltalyan sefiri 
Valtentinoyu kabul etmiştir. · 

• Polonya zabıtası. Ivov tıp talebesi 
yurdunda araştırmalar yapmış, birtakım 
tilf ekler bulmuş ve be~ talebeyi tevkif 
etmiştir. 

Millet Meclisi 
Şürayı Devlet kanununu konUJtu 

Ankara; 16 (A. A.) - B. M. Mec.. 
lisi bugUn Fikret Sılayın başkanlığın. 
ela toplanarak Şurayı Devlet kanunu 
:cun müzakcrccine devam etmiştir. 

Meclis encümene verilen iki maddesi 
miistesna olmak üzere ~t:vzuubahs 
kanunun 47 nci maddesine kadar olan 
kısmını kabul etmiştir. 

B. M. Meclisi pazartesi gUnil top
lanacaktır. 

Yurtta,: 
Kı~ gecelerinde misafirine kuru Qzilm 1 

incir, fmdlk, Malatya kayısısı, Antep Fıs'. 
tri:'l, badem, ceviz, elma, portakal, ikram 
et. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kummu 

Çorba insan oğlunun ilk meC.:eniyet 
ve san'at eseri olsa gerektir. Vakıa, 

pastırma, pek eski atalarımızın yeye· 
medikleri çik etleri güne§ karıısında 

bırakmalarından başlamış olduğuna gö
re çorbadan eski gibi görünürse de, 
pastırmanın o şeklinde pek te büylik 
san 'at yoktur. insan .cğlunun pastır· 

ır.adan sonra bulduğu, güneşten kız· 

mış kayalar üzerinde ve kamışlar içinde 
sebzeleri kuru kuru pişirmek usulü de 
- kendi kendine kuruyan çiğ et kadar 
saan'atsız değilse de gene çorba pi 
şirmek kadar ince bir san'at sayılamaz . 

Tarihçilerden bir çoğunun fikirlerine göre, insanlarda ilk san'at. 
düşüncesi, ateşi icat ettikten sonra, türlü türlü gıdalarını topraktan ten
cere içerisine koyarak çorba pişirmekle başlamıştır. Ondan dolayı olacak 
ki çorba tarihin her devrinde insanlar için en zevkli yemek olmuştur. 

Bir rivayete göre, insanların .dişlerinin çürümesi de ç.crbanın ica
dından sonra başlamıştır. Çorbayı bilmiyen insanlar gıdalarını, daima 
çiğ, ve katı olarak yediklerinden dişleri çürümezmiş, çorba ile birlikte 
yurnuşak yemeklere alıştıktan nonra dişleri tamam tamam işlemez ol· 
duğundan - işlemiyen iletin paslanması gibi - dişler de çürümeğe başla
mış .• Bu rivayet .doğru olsa bile çorbanın aleyhine çıkıruız, çünkü ken
disi bir san'at eseri olan çorbadan ikinci bir san'at, diş~lik san'atı çıkmıı 
d'!mektir. Bu zamanda dişçilik idcta nefis san'atlardan biri ıolduğuna gö
re, bunun çıkmasına sebep clduğundan dolayı, çorbanın kıymeti bir 1cat 
daha artar .. 

Çorba insan oğlunun ilk medeniyet eseri olduğundan, hala insanlar 
arasında bir medeniyet rabıtası olur. Her milletin çorba ile ekmekten 
başlca, yeyecekleri başka başka türlil olduğu için yabancı bir memlekete 
giden adam oranın yemeklerini yeyemedikleri halde, hiç ~lmazsa çorba· 

Vabancllar.m 1 !1 Ilı tı ı l ıl• t B U 

SAKARYA 

nın içerisine ekmek doğrayarak aç kalmaktan ku~ur ve ya:'yıeoıi1"° 
o memleketin ıöteki yemeklerine alııır. Bunu nazan olaralc r.dell ~ 
ruın: Rahmetli matbaacı Artin efendi bizim alaturka ~eaıekl;_ıa ,_e' 
türlü yemediği için vaktiyle Viyanaya &ittiği zaman öyle ya • 

bur olduğunu anlatırdı. de~' 
Bizde fakirlere, bedava yemek aağıtan kibarlara çorbaCl 

hem de ahbapların biribirlerlni yemeğe davet ettikleri vakit: 
- Bize buyurun, birlikte çorba içelim .. 
Demeleri de çorbanın büyük değerini gösterir. llY "iP1_ 
Yaz mevsimin.de insan çorbayı. zaten haksız olarak • :oblf ~ 

unutursa da soğuklar baıtayınca her ıofrada ç.crba en zevk 1 

olur : bile b~ 
Yalnız .ıebzeler, au içinde kaynatılarak çı'kanlan çorba akit~ 

için pek değerli bir gıdadır .• Sadece et suyundan çıkarıldığı "·~fil 
ıesleyemezsede iştah ilaçlarının en kuvetlisi olur. Pek zayıE ~e·~itlce '1" 
delerin sahiplerine yemekten yanm saat önce bir et suyu ıçı 
lek vaktine kadar iştah açılır, mide hazmetmcğe hazırlanır. bıe,,, 

Çorbanın büyiı1t bir iyiliği onun içrisine et, ekmek ve ıe 
1 
~ 

balık, her -şeyin konulabilmesidir. Herkes zevkine göre çorbal11' c6fCt ti 
ği şeyi koydurabilir. O zaman içerisine katılan başka gıdalar& 
çok besleyici, fakat her türlüsü gene %evk veren bir yeme~ 01~ ~ 

Çcrbanın en faydalı olacağı zaman sabah kahvalbsıyle aS ~ 
meğidir. Sabah kahvaltısında çorba içmeği akıl edenler pek Je ~ 
nursa da, sabahleyin çorba içenler bütün gün rahat ederler. Ue bir ; 
midesi biraz zayıf olduğu zaman sabahleyin :içilecek: iıarif bit çor 

deyi b?Zmadan, vücudu besler. Ü ısdıı' ~ 
Al:ş::ı:n yemeğinde :faydalı olması da, o va'ldt bütün v ;aıorD' 

uzuvların yorgun olmasından ileri gelir. Gündüz i§lemekte~ . de~ f' 
kaybetmi§ olan vücud çorbaıun sıcaklrğın.dan yeniden ısınır, ıçın 
daların verecekleri kalcriterden de yeniden kuvvet alır. .JO f 

Çorba, yalnız, midesi bUyümiiş yahut tembellc~mi! olup ta 

meklere tahammül edemeyenlere iyi gelmez. 

G 0 N ıP 
Memleketimize getirdikleri 

paralan kontrol için 

Döviz listeleri ihdas edildi 

Sine~li 
Senenin en bUyUk ve en gUzel ve dayanılmaz derecede komik 

LOREL-HARDI ISVIÇREDE 1 
T'ORKÇE SÖZLU KAHKAHA 'KASffiGASI 1 

Ayrıca Renkli MIKEY MAUSE ve yeni PARAMUNT JURNAL 
!lilP.ll!!!llllmftll Seanslar 2.3<M.30-6.30. Suvarc 9 da WlllMMIW 

Ankara, 16 (A.A.) - TUrk po.rnsı 
kıymetini koruma hakkındaki 12 
sayılı kararname, scyahnt maksadl -
le memleketlmlzo gelen ecnebilerin 
beraberlerinde getirdikleri dövizle • 

~----------~~---~---~~~---~-----------------~ rln miktarını pasaportlarına kayıt ve 

işaret ettlrmcğo mecbur tutmakta. 1fı••••••••••••••-••••••••ı•••1141!ı't 
dır. 

Pasaportların daha evvelce polla.. 
ce toplanmakta olmasına binaen dö
vizlerin pasa~ortlar Uzerlnde kontro 
ıu bazı mUşkUlAtı mucip olduğundan 
gtımrUk ve inhisarlar vekft.leU kon
trol işini kolaylaştırmak maksadlle 
d6vlz Ustelerl ihdas etmiş vo lcrn 
vekilleri lıeyetl mc:lklir Iiararnamc. 
ntn 43 Uncu maddesine bir fıkrn ııtı. 
veslle bu llstelere de itibar edilme. 
si hususunu kararlaştırmıştır. 

Lozanda bir talebemizin 
muvaffakiyeti 

Cenevre; 16 (A. A.) - Anadolu A· 
jansının husust muhabiri Jildiriyor: 

Lozan Üniversitesi talebelerinden 
Tarlk Dünmer "Türkiye 1§ Bankası" 
namı altında yazdığı tezini yilksck tL 
caret f akültcsi dekanının ıiyascti al
tındaki komisyon huzurunda ve kala
balık bir seyirci kitlesi önünde müda· 
faa etmiştir. Takdirler kazanan bu 
tezden dolayı komisyon kendisini teb. 
rik ederek eserinin emsali arasında 
misli az bulunabilecek olgunlukta ol
duğunu söylemiş ve T. Di.Vner'e lktı
sat doktorluğu Unvanını vermiştir. 

---o---
Davet 

Emlnönll Askerlik ~besi ba.5kanlığm

dan: 
Şubemizde mukayyet olup bey' il' e .:.k

ramiyesl almakta olan harp maHllll subay 
ve cratlıı şehit yetimlerinin 939 yılı .J:
rıunlycsi tesbit muamclcslno 2.l-D39 pa-ı 
zartesl gününden itibaren başlanacağın -
dan bu kabfl ktmselcrln soy adlarlle tescil 
edilmiş olan nilfus hUviyct cüzdanlarile 
resmi senet ve maaş cUzda.nı ve malüliyct 
raporlarlle birlikte şubemiz besab mo -
murluğuna 28-2-938 tarihine kadar mil-
rac:ı-ıtları ilıln olunur. 

DTIAl\t KIS'.\11 
-1!!-838 Cumartesi 
ınn nkşıımı !?0,30 do 

VINDSORUN 
')I::N KADINl,ARI 

ı~m.lüt cadcle~inde 
Komedi kısmı 

ı 7 • 12 - 938 cumnrtcsl 
gündüz s:ı:ıt 14 le 

. Cocuk rı~nlıu~u 17-12- 938 Cumnrtcsf 
günü akşam 20,30 da 

DAMA ÇIKMIŞ BiR GOZF.I~ 

BUGt)N 

MELEK 
Slnemaıımda 

NEll'IS BiR AŞK MEVZUU 
EN TATU ,.e MÜESSİR lKt SES 

MUAZZAM BtR OPERA F1LMt 

SAADET DÜSMANI 1 
Bae rollerde: 

BENJAMINO GIGLI 

MARIA CBBOTARI 
BugUn saat 12,45 ve 2,30 da çok ucuz fiatlarla Talebe ,.c H:ılk matineleri vardır ~' 

-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kase alınabilir. --

istiyenler ,,tJI 

BUGON Saray ve ipek s~~~~:ıa:&-10 

HAYDUTLAR ARASINDA 
Şaheserler şaheserini görmelidirler. Bugün saat 1 ve tam 2,30 da 

\,ok ucuz fiyatlarla TALEBE ve HALK matineleri \'ardır. 
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Trablusgarp'ta 
patlayacak 

\"----------

harp 
gibi! 

Seven affeder ! 
Melahat Gönül imzasiyle nldığımız 

bir mektupta deniyo. ki: 
"Altı aydanberi nişanlıyım. iki ay 

evvel nişanlımın başka bir genç kızla 

mektuplaştığını öğrendim.. Suçunun 
delillerini yüzüne vurdum. Bana mek
tuplarını gösterdi. Ve bu muhaberenin 
arka.daşça bir mektuplaşmadan ibaret 
olduğunu anlattı. Bundan sonra da hiç 
bir kadına mektup yazmıyacağını vaad 
etti. O gündenberi sözünde durduğuna 
kaniim .. Fakat yaptığını bir tUrlü unu· 
tamıyor ve karşılaştığımız dakikalarda 
surat asıyorum. 

Almanya ile Jngiltere 
• arasmda 

lktısat harbi! 
Dr. Şaht 

lngiltereden ekonomik ve 
hlali yardım vaadi almazsa 
~ne olacak? 

1 l.oııdra, 16 (A. A.) - Avam kaınıı-
1~racat krcdllcrl hakkında verilecek 
kt tUere dair kanun la)ihasmı dün 
~ buı ebniatir. Bu kanun hiracatla 
eıruı olan İngiliz §irketlerine Alınan 

~eUıancılerlle ba§ başa rekabet ede
~elc imk!ıımı vermek üzere hazır
~tır. Deniz 8.§ın ticaret nazırı Hud. 
tuı. bu gUıı harlct ticaretin, mllll nn
tne ~e haysiyetin yllkselme ve alçalma-
4 ınutenruılb olduğunu ve kuvvet po

:~ınrn §ldhetıe cari olduğu bu gUn

I d..uıya eeralti içlnde İngiliz ticareti 
4\Jaarrnın çok geniş bir mikyasta, cıc
~bUerm İngiliz tesllhatmı ciddi telfık-

tdip etmemelerine tlbi bulunduğunu 
~~leı:ni:Jtır. 
~ ~lzqırı ticaret nazırı bundan eon-

ihrac:ıt için verilecek bu garnntlle -
~. bu gUnkU lnglllz ekonomik siste
~ ayrılmaz bir un.suru olduğunu 
~letnış ve dcmi§tir ki: 
~ ...... lID: u ııistem ı:ı d bazI tadil t 
lbııasmm ıazmı olduğu kanaatinde-

~ liiçblr taahhüde meydıın vermeden 
li~~ vaılyetlerc uydurulabilecek c
~t.lkt bir sil!lem tecrUbe etmek iztiyo

~ ~u aebeble M.kftmet şimdiki halde 
~ ııuıyon sterlinden mürekkep olan 
Ilı lierJ.n 75 milyon liraya çıkanlması-

:tica etmektedir.,, 
l>arf!, 16 (A. A.) - Doktor Şahtın 

~dra seyahatinden bahseden Figaro 
-~Yor: 

~.\hnanya, bugün, yakm ko~ul~n-
ltencUsıne veremediği elzem ıptidni 

~deleri satmalabilmek için, İngiliz li
~ "eYahut dolar gibi parn kıymetle. 
~elde etmek mecburiyetinde bulun-

4 \tadır. Bu sebebdcn dolayı, Alman
~ lngijtereyc ve Amerlkaya olan ih
~ tını fazlalaştmnayx araştırmakta -

· biğer taraftan İngiltere hUktimetf

~ htı talebi kabul ettiği takdirde Al· 
tıı l'a, Londranm merkez! ve şarki Av

'tı.tl>&.da Alman ge~lemc.slnc karşı da. 
ııı.ı Ilı bir kuvvetle karşı koyaca.ğmı il
bıı d etnıektedir. Filho.kika, Almanya, 

tl\lrlıııtakaıardn, gerek Roma.nyadıı:. ge
,, ~tıgosla-çya Bulgaristan ve Türk1-
"~e ' 
Ilı "4.lı:nnn tazylklnc karşı ekonomik 

~llta"ernet politikasına lngilizlerin yap 'l'l Yardımın neticelerini bir derccc-
~tııtızıukla görmektedir.,, 
"b k, ayni mesele hakkında. diyor ki: 

o~ 0lı:tor Şaht, City'de dalına mevcut 

'..\tınan taraftan kuvvetleri, yeni 
~l er almak vo Çckoslovakyanm ha· 

'borçlarmdan Almnnyayn verilen 

'hissesine dilucn kısnn Uzerinde 
~ Ya için nvant.aJ1ı hal çareleri mU
~t:e ctnıek bahislerinde seferber et. 

~ lılYetJndedir. 
~ tı Inanevrnyı kolaylll§tırmak için, 
~ıı .Alnıanyada bir taraftan Dr. Göb
~ı.:osenberg ve Himler ve diğer ta
~\toı. lnarev:ı.ı Göring, von Ntunıth •;e 
lllıııt !3alıt arruımdıı. ciddi rekabet bu • 
'tın hakkında §ayialar çıkanlmıı.k
t~i nu. eayinJara göre, eğer Rarubank 
~e d.ircktörU 1ngtıtereden kili derc
~,t \>a lnlllıbn ekonomik ve mali mUzahc

~~ tli ile dönmezse, mUfriUer gnıpu 
~ .. t İl) ~el crup gıı.lib gelecektir. Fa

~\ d gı112lerin bu oyuna aldanmaları 
e llluhtcıncı görUlmeınektedir.,, 

Libya ile Tunus arasmda 

300 
~Ü fi1 

Fransız ve ltalyan 
askeri toplandı 

ltalyanlar Maltayı ve Fransız 
somalisini de istiyorlar 
Parls, 16 (Radyo) - Tnıblusgarb li

manlarmıı. bUyUk bir silrıı.tla ltnlyan as
keri ve harb levazımı sevkedllmektedlr. 

Buna mukabil Franmlar da boş durma
maJ..-tn ve Libya ile Tunus arasındaki hu
dutlara asker yığmaktadır. Bu civarda 

tahşld edilen Fransız ve ıtaıran askerle· 
rinin tutarı Uç yüz bine yakla§mıı:tır. 

Kral Alfons ispanya 
tahhna geı;ecek mi? 
General F ranko, sabık krala vatandaşhk 

hakkını ve mallarını geri veriyor . 
Burgos, 16 (A.A.) - General Fran· 

ko, 26 teşrinisani 1931 tarihinde mü es· 
aesan meclisi tarafından 13 Uncü Al
fons aleyhine yapılan haksrzlıklan ta
mire matuf bir kanun projesini nazır
lar meclisine tevdi etmiştir. 

Nazırlar meclisinin tasvip eylediği 

bu kanun mucibince sabık 'krala ispan· 
yol vatandaşı sıfatının verdiği bütün 
haklar tanınmakta ve müessesan mec
lisi halinde toplanan Kortesin karamı .. 1 

dan evvel ve sonra alınmış bütün ted· 
birler de kaldırılarak &abık krala bil• 

Bu vaziyetten onun üzüldüğünü de 
anlıyorum. Onu üzmek istemem .. 
Onun yanında daha şen,. daha neş'eli 

durmağa çalıştığım halde elimden gel
miycr. Ne yapalım? . ., 

İtalyan mıı.tbuatı, Korsika, Nis ve Tu- tün mallan geri iade olunmaktadır. 

Meseleyi soğuk kanlılıkla dü§ünü
nüz .. Onu ya seviyorsunuz, yahut sev
miyorsunuz .. Şayet seviyorso.nız pek 

büyük olmıyan kabahatini unutmağa 

çahşınrz .. "Seven affeder,, sözü her va· 

kit için doğrudur. Bazıları tevdiklerine 
eziyet etmekten hoılanırlar. Fakat bu 

doğru bir şey değildir. Gene unutmayı
nız ki çok naz işık usandınr. Şayet sev-

nus gibi Fransız Somalfslnln, batta Mal. 

ta adasının da ltnlyaya verilmesi hususun
da ncı.ıriyata başlam~lardır. 

Fransa AkdeJ}izin anahtarını 
verebilir mi? 
Paris, 16 (A. A.) - Senato hariciye 

komisyonu, bugUn öğleden sonra Boneyi 

dinlemiştir. Nazırın Fransız dı§ politikası 

hey~U umumlyesi bakkmda verdiği bu i· 
zahat Uç buçuk saat sürmU§tUr. 

Bone, Fransanm denhaaırı toprnklarm
dan bir karış dahi yer kaybetmlyeceği 

hakkındaki beyanatını tckid dmi§ ve bu 
beyanat ittifakla tasvib edilml3Ur. 

Pfer Lava!, gencmıl Frankoya muharib. 
llk hakkının tanınması ihtimalinden bah
setmesi Uzeıine, Bone, bunun daha halen 

ifa edJlmcmiş olan eartlara bağlı bulun
duğunu bildlrmi.Gtlr. 

Bu husustıı. yapılan mUzakerelerden çı
karılan netice, komisyon ekseriyetinin 
Akdeniz anahtarını vermcğe ııleytnr ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Yahudi ırkından olan İtalyanlar 
Roma, 16 (A. A.) - Bu sabah Viml

nale sarayında Mueollninln rlyasetinde 

toplanan nazırlar meclisi ynhudi ırkından 
obn ltalyanları aUi.kadar eden bazı mil· 

hlm kararlar ittihaz etmJ5tir. Meclis bu 
gibilerin bUtUn gayri menkul mallarile sa-

hlb bulundukları mUesscseler hakkında 

beyanname vermelerine karar ırermi§tir. 

Gayrimenkullerin haklarında fark gö
zetilmemiş olan ynhudller için muvafa -

kat edilen miktar:ı geçen kısmı bu gayri
menkulleri tedricen eatmalmak, id:ırc et
mek ve fatmak i~lcrUcı uğraşmak Uzcre 
Yllkmdıı. ihdas edilecek olan enstitüye dev 
rcdUec.ekUr. Mal sahlbleri devredecekleri 
mallarının mukabilinde mezkflr enstitUden 
Yilz~e 4 faizli hususi esham alacaklar-

Telsizle idare edilen tayyareler" 
T ELS1ZLE idare edilen ve yarım sa-

at içinde hi~bir kimse olmadığı hal 
de uçabilecek altı tayyare önfunüzdeki 

yazdan itibaren Amerikan hava ordusun· 
d~ kullanılmaya başlanacaktır. 

Tayyareler, yerdeki bir telsiz ~erkezin 

den idare edilecek ve istenilen istikamete 

sevkolunabilecektir. Bu usulün daha bü· 

yük tayyarelere, bilhassa bombardıman 

tayyaielerine de teşmili düşünülmektedir 
ve bunun için yakında tecrübelere girişi· 
lecektir. 

Bugün hazırlannu~ olan bu allı tayyare
den üçü sahillerin hava hücumlarına kar

~ı müdafaası tecrübelerinde kullanılacak, 
diğer üçü de tayyarelerin muharebe ma· 
nevralannda dü%an tayyaresi mahiye· 
tinde nisan vazifesi görecektir. 

lskenderiyede feci 
bir yangın 

lskenderiye, 17 (A.A.) - Dün İsken· 
deriye gümrük antrepolarında büyük bir 
yangın çıkmıştır. 8 kişi yanarak kömür 
haline gelmiş, birçok kişiler de yaralan· 
mıştJr. Yangın film sandıklarının ateş al· 
masmdan zuhur etmiştir. • 

dır. 

Süveyş kanalı ve ltalyanlar 
Paris, 16 (A.A.) - Figaro gazetesinde 

Romier, !tahranın üvey§ kanalı karşı· 
smdaki vaziyetini tahlil eden bir yazısın· 
da ezcümle diyor ki: 

"İtalyan bayrağı altında yapılan nak· 
liyat:ın fazlalaşmasmdan dolayı, ltalya, 
Sü\·eyş kanalının idaresine ve tarifelerin 
hazırlarunasma iştirak arzusundadır. Ye

ni İtalyan imparatorluğunu kuranlarca, 
Habeşistana varmak için SGveyş kana
lından mururiye resmi vennek mecburi· 
yetinden doğan güçlilk gaymnalQm de
ğildi. Bu güçlilk ayni zamanda İngiliz 
Hindistaru, Fransız Hindi Çinisi, Mada· 

gaskar adası ve Holanda müstemlekeleri 
için de varittir. Kanal en büyük hizmeti 
diğerlerinden ziyade muhakkak ki !tal· 
yaya yapmaktadır. Bu Fransız eseri mev
cut olmasaydı, Kızıldeniz sahillerinde 
geniş bir İtalyan müstemlekesi katiycn 
ortaya çıkmazdı. Bugün vaziyet şudur: 
Süvel kanalının Fransız ve İngiliz aksi
yonerleri, ltalyan Habeşistanının ekip
maru için, aynca. her sene mühim mik
tarda bir yardımda bulurunağa davet olu
nuyor. Pazarlığın m~ruiyeti bertaraf e
dilsin, bu işde en ziyade hayreti mucip 
olan taraf, ltalyanlann yaptıkları bu ta· 
lehin tonudur. 

~ Sabık f!'lpanyn Kralı Alfons 

Amerika; 

12000 
1940 a kadar 

Tayyare 
yapacak 

Roma 17 (A.A.) - Messagero gazetesi 
Amerikanın muazzam hava silahlan prog 
ramından bahsederek bu program muci
bince 1940 senesine kadar 12.000 tayyare 
yapılacağını ve bunlann 3.000 inin de
niz ordusuna ve 9.000 inin de kara ordu
suna tahsis edileceğini yamıakta ve şun
ları Ha.ve eylemektedir: 

"Hiçbir memleketin Amerikayı tehdit 
etmediğine göre bu silfUılanmanm Latin 
Amerika cumhuriyetleri tarafından takip 
edilen siyaset üzerinde tazyik icra etmek
ten ba§ka gayesi olmadığı muhakkaktır.,. 

Bu gazete, Amerikadnm demokrasiler
le tesanüdü odalyısile silahlandığına da 
il timal vennektedir. 

Kredi F onsiyede kazananlar 

miyorsanız onunla doğrudan dcğruya 
münasebetinizi kesmeniz daha yerinde 

olur. Sevgi terennüm etmiyen ev, bom
boş bir yuvadan farksızdır, 

* Selma ince bize aoruyor: 

"Henüz on sekiz yaşındayım Bir de
likanlıyı seviyorum. O da beni seviyor .. 
Fakat üç seneden evvel evlenmemize 

imkan olmadığını her konuşmamızda 

tekrar ediyor. Bu vaziyeti ne anneme, 
ne de babama söylemeğe cesaretim var, 
ne yapayım?.,, 

Tcreddüdünüzü anlıyorum. Bu-te
reddütte tamamiyle haksız -de~ilsiniz .. 
'Fakat ne olursa olsun annenizle baba
nızı bu i§den haberdar etmeniz lazım .. 
Sizin yaşınızda bulunan bir kızın ha
yatın çetin safhaları hakkında nc.sihate 
çok ihtiyacı vardır. Bir kıza da en iyi 
nasihatleri anneleri verebilir. Sevdiği -
niz delikanlının Uç seneden evvel ev
lenmemesi için ciddi sebepler olabilir. 

thtimal 'ki kendisine sabit ·:e sağlam 
bir meslek temin etmeden evlenmeme
ğe karar vermiştir. 

Eğer niyeti böyle ise bu niyeti takdir 
etmek lazımgelir. Ebeveyniniz bu deli
kanlının vaziyeti baklanda sizden daha 
iyi bir surette tahkikat yapabilirler. 

HUsnilniyetine kail clurlarsa sizi o
nunla görüşmekten menctmezlcı sanı-

rım. 

SIRDAŞ 

Kahire, 16 (A.A.) - YUzde 3 faiz. 
1t ve ikramiyeli Mısır kredi fonslye 
tahvlllerlnln dUnkU cekllmcslnde, Fatih Halkevi bir temsil veriyor 
1903 senesi tahvlllerlnden 611.163 Fatih halkcvi tiyatro şubesi bu nym on 
numara 50.000, 1911 senesl tahvil. sekizinci pazar gUnU saat 14,30 da Fa
lerJnden 167.309 numara 50.000 tlh, Sofular cadde.slndekl halkevlnin ti -
frank kazanmışlardır. yatro snlonundıı bir temsil ver cektir. 

söyleyen 

heykel 

I SVtÇRELt bir mühendis on sene· 
denberi uğraşarak yaptığı bir 

Af rikada gizli tetkikler 

A LIMLER eski Afrika medeniyetini 
ortaya çıkarmak için tetkikat ya· 

pıyorlar; geniş bir saha üzerinde hafri
yata girişmi~lerdir • 

Fakat nerccle? 

"Cenubi Afrik:ınm bir tarafında , d:. 
"canlı heykel.,i Londrada teşhir edilmekte yarlar \'e neresi olduğunu söylemiyorlar. 
dir. Bu makine adam, uzaktan kısa telsiz 

• dalgalan ile işletilmektedir. Makinenin 

içinde yirmi küçilk motör \'ardır ve her 

biri bir harekete tahsis edilmiştir. Radyo 

dalgalan ile verilen işarete göre, bu alet· 

lerden biri harekete geçiyor ve makine a· 

dam ya konusuyor veya şarkı söylüyor, 

ya bir köpeğe yiyecek veriyor, veya yürü· 
yor. 

Hakikaten, bu tetkikatın nerede yapıl· 

makta olduğu gizli tutulmaktadır. Buna 

da scbeb füimlerin tetldkatma mani olu· 
nacağmdan korkulmasıdır. 

Başlıca lngılız :. · · .!rİnden müteşek· 
kil bir heyet, CPnubt Afrikanm "bir tara· 
fmda., yaptığı bu hafıi,yatta Bantu dili 
konuşan eski bir Afrikalı kavmin mezar 
lannı bulmuslardır. 
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l{orsika, Nis ve 
haklı 

Tunusu 
mıdır ? 

istemekte 

l>l'l li llcr:ıld'd:m: 
Romada "kenjiJigindcn co§an nümayiş

çiler,,: 
"Korsikn! Nls! 1unus!,, diye bağırdı

lar. 
Korsika>,, Nisi. Tunusu niçin istiyor

llır? İtalyanın bur~lilrı ile veya burala
rın İtalya ile aliıkusı ne? 

Buna VE.'rllecek cevabda faşizmin hiç is
mi gcçmiyccC'ktir. Vakıa, s:nyor Musoli
ninin de bu "kendiliğinden gelen nüma
yişler,, de gözettiği gayeler var. Fakat 
İtalyan vatanpcrvcrleıi MusolinidCO'n ve 
faşizmdE.'n ÇQk daha C\'Vcl Korsika>,, N'is 
ve Tunusu istiyorlardı. 

''Korsikayı isteriz!., diye bağırmalar 

ta İtalyan birliği için mücadele edilen 
günlerde de duyulmuştu Mazzini için, 
bütün ltalyanlann bir İtalyan devleti i
çinde toplanmnlan mukaddes bir gaye idi. 
Gnribaldi dine inanmadığını söylerdi, fa

kat o da bu gny<'yl ayni derecede mu
kaddC's görmUştUr. 

Onlar, bugUn Almanların tuttuktan a
kiie gibi "bir millet, bir devlet.: alemini 
d'-.rlnrfc taşıyorlardı. Yalnız onlar "bir 
Ş"f., drmlyorlardı, çünkü demokrattılar 

ve Lul Napolcon gibi kimsC'leri sevmez
lerdi. 

Fakat onlar için Venedik, Trentino ve 
Triyestc nasıl Avusturya boyunduruğu 

altındaysa, Korsika da Fransanın boyun
duruğu altındaydı. Halbuki Korsika ı i in
ci asra kadar Cenova cümhuriycUnin bir 

• 
parçasını teşkil etmişti. 

Korsika halkı İtalyandı: çUnkU itnlynn
cn konuşuyorlardı. Bunlar da ltalyaya n. 
hak olunmadıkça İtalyan birliği tecssUıı 

et!niş sayılamazdı. 

Siyaset icabı bu mesele hakkında su
kut edilmesine rağmen ltalyan milliyet
çiliği bu gayeden asla ayrılmamıştır. 

Bu gayenin esası lisan ve tarih birliği
dir ve yalnız bunı:Jan ibarettir. Onun i
çin, Iforsika halkı hiçbir zaman İtalyan 

olmaya en ufak bir arzu bile göstermemiş
tir. 

İtalyanların Fransız istilası dedikleri 
şey Korsikalılar için Cenova taz.};kından 

kurtuluş sayılmıştır. Bu gtin onlar, iki as
ra yakın bir zamandan beri Fransız olmuş: 
bulunuvorlar. Konuşluklan dil yine itaı-' 
yanca, fakat büttin hisleriyle Fransaya 
bağlıdırlar. 

Mesela bir gün Bonapnrt ismindeki bir 
Korsikalı ateşli g<'nç Frnnsnya gitmiş ve 
kendisine orada bir tarih yapmıştır. 

Esasen Korsikalıların kendi menfaatle
rl Fransa.}n bağlılıklarını icab ettirmek
tedir. Farzı muhal olarak Fransa Korsi
kayı 1talyaya verecek bile olsa, Korsil:a
ldar İtalyanlara karşı çarpışırlar, bilhas
sa böylP. bir faııist istilasına Jt .. r:ı müca
dele cdC'rler. Onlar lıtirriyetlerine çok düş 
kündürler. 

Bu suretle, esas ne olursa olsun "Kor
tılkayı isteriz!,, şeklind<'ki bir arz~ sade
ce deliliktir. 

Nis hakkındaki talcb de ayni şekilde • 
dlr. 

Nis ve Savoya, 1859 da Fransız ordu
sunun Piemontcye, A vusturyaya karşı o
lan muharebesinde yardım etmesine mu
kabil üçüncü Napolyon tarafından elde 
edilmişti. 

Kavur burasını almak için çok çalıştı, 

fakat .} alnız Lombardiyayı alabildi. Bu 
suretle Fransa ltalyan birliğini kabul et
miş oldu. 

Yalnız, d'.lha az hesablı olan mllliyetçi
lt'r buna kızdılar. Nisli olan Garibaldi, 
Kavur'u bir vatan haini olarak ilan etti 
\'C' yapılmasına karar \"Crılen rC.} iama ma
ni olmak lizere Nls Uzerine )-Ürümeye ha 
zırlandı. Fakııt en son dakikada. başkala
rının ısrarı ilz<:'rinc, Nistcn vazgeçerek, 
Si ilyaya ilC'rledi. 

Lui Napoleon Nis reyillmında bu gün 
Hitl<>rin yaptığı gibi bir oyun çevirmiş -
tir. Nis şehrinde yalnız 11 kişi Fransaya 
ilhak aleyhinde rey vermişti! 

J'ransanın bu istila siyaseU bütün Av

nıpayı cndlŞC'ye dUşürmüştU. Bilhassa ln· 
giltC'rede büyllk bir hiddet ve korku gö
rUlilyordu. Palmcrston ve Con Russcl ye-

.. 

JTALYAN 

Ilir Tunus slıı:ılılsl 

ni İtalyanın \'C diğer kilçk devletlerin 
''yardımsız kalarak ve korkuya düşerek 
Fransanın eline geçeceğinden,. bahsedi -
yorlardı. Kraliçe de şöyle yazıyordu: 

"Böyle bir şPy olacak olursa kanlı mu
harebeler olacak ve insanlık umumi bir 
fclftkete sUrüklcnecektir.,, 

O günlercle herkes hnrbden bahsedi -
yordu. Fakat sonra sUkfm teessüs etti. 
Tekrar buhranlar, tekrar gerginlikler or
taya çıktı. 

Aradan 80 sene kadar bir zaman geç
miş ve bugün Nis tamamlyle Fransız ol
muı.ıtur. Oradaki büyük İtalyan nüfusunun 
ekseriyeti faşis aleyhtarıdır. 

Fakat milliyetçiler maziyi hiç unutmaz
lar. Arada sırada "Nisi isteriz!,, diye ba
ğırırlar. Hele bugUnkU gibi, ltalyan siya
setinde bir gaye teııkil ederse. 

Bununla beraber, ne l\:orsikanın, ne de 
Nisin ltalyaya ilhakı talebi ciddi bir me
sele değildir. Yalnız üçilncU taleb: "Tu
n usu isteriz!., diye bağırmaları bunlar -
dan ayrılıyor. 

İtalyanın Tunusu istemesi rnllllyctçilik
ten ileri gelmiyor. Bu arzu altmış sene 
kadar evvel başlamıştır. 

İtalyanın Tunusla yakınlığı on doku -
zuncu asır ortalarında başlamıştı ve bu 
hareketin başında Legorndaki İtalyan ya
hudileri bulunuyordu. Bunlar bugün ora
daki lilccar ve maliyeci aristokrat sınıfı 
teşkil ederler. 

Sonra, ltalyanın CC'nub kısımlarında ar
tan nlifus, hudutlar dı~ına taşmak ihtiya· 
cını gösterdi ve Tunus eehrine ve eski 
Kartacanın yeşil memleketlerine muha • 
ceret başladı. Fakat, bunların çoğu - na 

kadar garlbdir ki • ltalyadakl "liberal,, ı 
idareden kaçanlardı. 

Bundan sonra İtalya Tunusa, şimali Af

rikanın parçalanışında kendisine düşecek 
pay olarak bakmağa başlamıştır. Belki 
böyle de olacaktı. Fakat Berlindeki (şe
refli sulh) konferansında, Kıbrısı istiyen 
lngiltereye Fransanın müzaheretini ka -

zanmak için, Snlisbori Tunu.sun Fransaya 
_.. Devamı 14 üncü de 

UvklYI "e ©l~m; uylklYI lhlas1CaUaıro 

-lYAN-MECliSfNliE-AHRETTEN 
GELEN SES 1 . 

Hasta rahip, başucundaki doktorların, hakkındakı 
ölüm hükmünü duymuş, çırılçıplak soyularak 
ahret yolculuğuna hazırlandığını, kefene sarıldı· 

• 
ğını, tabufunun çivilendiğini hissetmişti 

Geçenlerde Pariste bir kadının trende 
uyur bulunduğu:m yazmıştık. Uyku has
talığına mübteıa olan bu zavallı, sekiz 
gün devamlı bir şekilde uyuduktan sonra 
tedavi edilmekle olduğu hastanede ölmüş

tür. 
Fennin bütün icapları yapıldığı halde, 

uyku hastalığına tutulan za,·allılar e.kse
rıp ölümün amansız pençesinden kurtu

lamazlaz. 
Birçok kurbanlar veren bu menhus has· 

talık hazan da canlı mahlUkları mezara 
sokmaktadır. 

Size bu yazıda roman kahramanların· 
dan, hayali vakalardan bahsedecek deği· 
liz. Misallerle göstereceğiz ki, uyk\1 has· 
talığına mübtela zavallı daima diri diri 
gömülmek tehlikesine maruzdurlar. 

Daha geçen asırda bile bu feci hfi.disele· 
rin önüne geçebilmek için çareler aran· 
mış hatta Fransız flyan meclisinde bu hu· 
susta uzun münakaşalar olmuştu. Bu mü
nasebetle fikirlerini müdafaa etmek için 
kürsüye çıkan kardinal Donne şu vakayı 
anlatmıştı: 

"-Bir rahip bilirdim, pazar günü mu
tat dini merasimi yaparken birdenbire 
bütün vücudu gevşemişti. Derhal çağrı· 
lan doktorlar hastayı inceden inceye mu· 
ayene etmişler, göz kapaklarını çevirmiş· 
lcr, nabzına bakmışlar, nihayet öldü diye 
karar vermişlerdi.. 

Fakat genç rahip ölmemişti; yaşıyor 
du .. I !atta doktorların yarmış oldukları 
feci kanaati de duyuyor ve kendisinin so
yulup ahret yolculuğu için icap eden ha· 
zırlıkların yapıldığını hissediyordu. Ta· 
butun hazırlandığım, kefenine sanldığını
nihayet ahret arcıbasına bindirildiğini, 
hatta tabutun ~ivilenmesinden çıkan gü· 
rültüyü duydu .. Kiliseye nasıl kaldırıl· 
dığını, kimlerin müteessir olarak ağladık
larını, kilisede yapılan merasimi, okunan 
dualan. etrafa yayılan günlük kokusu, 
sonra kiliseden nasıl çıktıklarını, cenaze 
taşıyanların ağır ağır yürüyüşlerini, me
rasimin bütün safhalarını, hepsini ta
mamen işitti ve yaşadı ... Ve bu ahret yol
culuğunun feci sonunu, ıslak kara top· 
rakları, dar mezarı görür gibi oldu ... ,, 

Kardinal Donne susmuştu. Herkes bü
yük bir heyecanla vakahın sonunu bek
liyor, meraktan hatibe doğru uzanıyordu. J 

Kardinal Donne, derin bir nefes aldıktan / 
sonra sözüne devam etmişti: ' 
"- lşte efendiler, o genç rahip bugün 

ka~ınızdadır. O gün gömülmek üzere o
muzlarda mezara taşınan tabutun içinde 
ben vardım .. Kendimde tabutun tahtala
rını yumruklıyacak. beni ebedi yatağıma 
kadar götürmek nezaketinde bulunan in
sanlara sesimi duyuracak kuvveti kendim
de bulabildiğim zaman, tabutum omuzlar
dan kaydı. yere düştüm .. Beni istirahat· 
gahıma kadar teşyi eden dostlarım orta
dan silinmişti. I~te bu şekilde dünyaya ye
niden geldim.,, 

Aşk için öleni, aşk yeniden 
dünyaya getirir 
Kardinal Donncnin macerasından çok 

cv,·el, bir kadın da daha feci ~rait dahi
linde ayni §ekilde öbür dünyaya gitmiş ve 
yeniden hayata kavuşmu,tu. 

Fransamn cenubunda, küçük bir kasa
bada genç \'e fakir bir delikanlı ile, kibar 
bir aileye mensup güzel bir kız ~evişmek· 
teydiler. l3azıın kasabanın tenha yolların· 
da buluşurlordaı. O zaman delikanlı içi 
yanarak: 

- Güzel se,·gilim, ne zaman benim ola
caksın? diye inlerdi. Genç kız, SC\'diği er
keğe teessürle cevap verirdi: 

- Sevgilim, yazık ki bu mümkün ola· 
mıyacak, sen fakirsin, ailem beni zengin 
bir banker ile evlendirmek istiyor ... 

Ümitsiz a~ık ailesinin bu teklifini kabul 
etmemesini, bankerle evlenmeyip kendi
sinin olmasını çok istediği halde, sevgilisi 
kısa bir zaman sonra zengin bankerin kol
larına verildi. 

..... -
Ul ku hastalığının son clc,·re inde Afrikalı lkf hasta 

d {in).,nııı 

Altı "C"" u~'lııhıl\fıın !;Onra ölen 
Şlltn•;olu giizel 

Düğlin günü genç kız sapsarı bir yüz· 
le tebrikleri kabul etti ve evlendiklerinin 
hemen lıaftac;ında da yatağa düştü. Evve
la kasabanın, sonra şehrin, nihayet bütün 
Fransamn doktorları hastayı muayene et
tiler. Fakat bir türlü kati bir teşhis koya· 
rak tedavi imkfınmı bulamadılar. 

Genç kız günden güne eriyordu. , 
Bir ara gözlerini açtı ve başucunda ü

mitsiz be.kliyen kocasile şöyle konuştu: 
- Daha uzun zaman ya~ıyacağımı 

biliyorum. Senden bir ricam var, öldü
ğüm zaman beni kasabanın mezarına göm 
dürt ... 

- Görürsün bir aya kadar bir şeyciğin 
kalmıyacak ! 

- Öyle de olsa bana vaadet... 
- Peki soz veriyorum ... 
Genç kadın arzusuna kavuşmu~u. Bir 

ay sonra zengin ihtiyar, ya5h gözlerile 
kansının tabutunu takip ediyordu. 

Bu ölüm fakir sevgiliyi de çok mütees
sir ctmis delilere döndürmüştü. Cesedin 
toprağa girdiği gece, o da mezarın dıva
rından atlamış ve sevgilisinin mezarı üze· 
rinc geldiği zaman, ölüp giden bu mah
luktan bir hatıra koparmak, alnmnı üze
rine düııen kumral saçlarından bir bukle 
ke:smck arzusile içi yanmıştı. Bunun üze
rine elleıile. tırnaklarilc toprağı kazmağa 
başladı; ölüyü çıkarmağa teşebbüs etti. 

Fakat toprakları atıp cesedin üzerinde· 
ki taşı da kaldırınca büyük bir mucize 
ile karşıla~tı. Gecenin mavi ışıkları ara
sında, se\gili blimün kirpiklerinin oynadı
ğını, gözleinin a .• dığını gördü, karşıla
şan bakı~larında eski sevginin ate§ini o
kudu .. Ellerini, dudaklarını, mukaddes 
ölüye uzattı, hıçkırıklar boğazında dü
ğüm!eniyordu .. Tereddüde mahal yoktu. 
Sevgilisi konuşuyordu; ya~ıyordu ... 

Sonra ölü, beyaz kefeni içinde muhte
şem bir heybetle ayağa kalktı. Sevgilisi
nin koluna dayandı 'ücutlannın sıca.~ 
kınası birlbirine karıştı. 

1 

Sarıldılar ve hayatın sonuna, l)llle" 
öbür ucuna kadar böylece gitın~ 
rinde açılan yeni ufukta saadet! . !\-et 
azmettiler .. Amerika;-a kadar gıdıP ~~e 
ve saadete kavustular, fakat vatan geldi" 
döne dola~ gene eski kasabalarına ~rr 
ler. Zengin banker gene oradayd~· eJP' 
smı başka bir erkekle beraber görtl~el' 
nıdı. Ilattfi mahkemeye müraacat . fll' 
kansının kendisine dönmesini i_st~,.gili 
kat resmi kayıtlar sayesinde ih:r;ıı- aı· 
ayrılmadılar. Bankerin karısı 

müstü.. tesirile 
Ve böylece, sevgisinin amansız .11e et' 

ahrete giden kadın, gene aşl..-ın sesı ııcttY 
vap vermiş, dünyaya yeniden do~ • 

On yedi sene uyuyan kad•:e ôt 
Ne kardinal Donnenin macerası. dol'' 
k 

. kadıf1, 
a~ ın scsıne cevap veren genç jı:lİ· 
torların nazarı dikkatini celbetrneJll • ll)11· 

d. sene .• 
Fakat doktor Forez on ye 1 sen&ı' 

duldan sonra 16 teşrinisani ~90~ del-1 ı-r 
de birdenbire uynana Gesin ısının aJtİP ( 
zın macerasını bizzat yakında~ .:e 3Jl]ııt' 
clebilmic;tir. Doktor bu vakayı şo) 

~ ~ 
maktadır: ,, e,·e çO 
"-O gece hastanın bulunduğtl :ı-ıer1't5 

yakın bir yerde yangın çııanı;tI·· •tfııife' 
yangın var diye feryat ediyor. 

1 sır'~' 
nin çan sesleri du) u' · ordu. ~u geldi·: 
hasta birdenbire uyaı . ..:ı, kend~ıı~ gib

1 

Sanki yeni uykudan uyanır~ 
hiçbir ga)•ri tabiilik gösterınedı.,. d:ı {Jf' 

Doktor, hastalığın başlangıcını 
le izah etmektedir: ., 0~tıı·" 

" - Gesin, 1860 senesinde dogmb;tı'sı 
• \'C 'il 

Gerek kendisi, gerekse annesı . de GcS~ 
gayet sıhhatli idiler. 1877 senesın k3ııı f1 • 

b d . l d'" .. tu·· :su ceıı ara a an ıncnen u~uş ·· c; ve • ..• 
ticesinde başında bir yara aç~l~;> 1'e11d1~. 
raları bir çok defa bu acı tesırı d:t d:J ~ 
ni kaybetmisti. ı Iatta bir defası::nı~tı· 13 
ay süren uzun bir uykuya da arllsıt'd' 
şekilde gayrimuayyen uykula: .53ni 1~ 
seneler geçti. Nihayet 22 teşrını 1' ı.:ıldl , 
senesinde dört gün kadar uyanı ,.~. 

ed. ene u. ııtı 
tan sonra, Gesin, on y ı s \'e . 
mak üzere büyük uykusuna yatt\rıdis& 
cak demin bahsettiğimiz yangın ·U' 
gecesi birdenbire uyandı.,, . ·

1 
ı:,ıı ~el' 

~ e"·rın > 
Doktor Farez hastalıgın s " jJ 

de tasvir etmektedir.: }lar6et\. 
- Gesin yatakta her zaın~n tn'0r •. ~~ 

değildi. Bazan vücudunu o} ~~erefl fP'ril' 
ta acıktığını ve susadığını go. me1' ,-e çıP 
ketler yapıyordu .. Yemek .'·e ·;~ıfll ~o· 
diği zaman insiyaki bir şekı~de ız 111ıı~ 
lokmaları yutabiliüordu.:.: al~iiÇ~ ,1· 
]arak verilenleri değıl. kuçuk _..meleıı 

··keııw 
ranmış et parçalarını bile ınu ıJ' 
b·ı· d . tJ.'ı ye ı ıyor u. ,·betıııı~ ııııf 
I fac;salarının bazılarını ka: 1'o1't1 ıı 

1 
lan. da zayınamıştı. Hiç bı~4 ~ .-: Devamı 



~e 
Kara ormanlar hakimi 

~en nüshanın hülaaası ı 
t~bolctor Suad Afrikanın balta 
ol'ıtıt • 

ti! nuı ormaııılarındaki va· 
~'ine giderken yolda Necla 

'~ bir kızla tnnı~ır.. Bu 
~ llı~lısı Rıza C:S Sundın 
~ e ıoreceği onnanda kau· 

0 
ektirtncktcdir. 

Sıı. llnana geldikleri znrr.an, 
Ilı d, Necliınm nifB.Jllısiyle ta· 
~Bu ormandaki yerli halk 
~ Plan dtmilen esrareneiz 
~ lllahlükun mevcudiyetine 

a·ttlaktadrr. 
~it &iiıı Rıza ormanda bir 
~1-.ı;n tecavüzüne uf.rar. Si· 
~t Çekip hayvanı vurur, fa
dt bııııa rQ anen kaplan, )'Cr

~ ~lerini ve tüylerini hıra 
kaçar. 

o 
~ıı:arırn ilk tedavislrJ yap· 
>trlit'dırdan çıktım. Bir çok 
' er toplanmı§ merakla ha
ıtıı Yi rnUnc:kaşa ed:yor)arJı. 

11!Cb' 
'.ht., · ı trı isminde olanı yanıma 
·~ıtı. 

~' l)~ktor, dedi.. Kcrkuyo
\." ~fen.cıimizi kaplan yarala· 

de~ Sundan korkacak ne var, 
•geçer .• 

~~ ~ O't doktor mrsele zan· 
'tıı~~n gibi değil Biz silah 
~t.ııe ko§unca yalnızca e
~ Yle kansını g5rdük .• Kao• 
\ı~)'0ktu .. Fakat yerde kan le-

f ı-.. tı \'ardı tü'-·leri havada u· 
~~)il.. I J 

~du. 

~t ! · Ka plıu. ka mı .• 
l)lıır 

' t>;ğil doktor değU .. Kor
~~· Bu sa1nn ka:akaplan 

~taka plan... Yerliler bu 
~~trıgiz mahlUka inanıyor· 
~ Seni de garip bir korl:u 
ı. · ltı .• Yerli halk bu hadiseyi 
'et~· 
~L <aplanın aslından insan 
~ıı • 
~ t• kaplar. k hklı, vahşi ruh· 
~lıı 0

tkunç malılitkun yapmış 
Gıı~ttırıa kani idiler. Vurul -
~ halde kar. izleri ve tüylc
Oıı~ bırakarak kaçmış olmasını 
~ tabiat kuvvetlerinin üs· 
1-tdt ek{ varlığına hamlediyor· 

).ı • 
~t•:ıe kapanmıştı.. Fakat 
~1 buyuk bir korku içinde 

/Ot{jU. 

\ıbl'tılt bana da çadırım ka· 
~il~ iÖrünmeğe ba§lan.ııtı ... 
dbllt. Yattan lezzet duymuyor
~! · \'erli halk, bir çok tecril· 

ct g" 
tt ltı orınu,, olur olmaz §eyle 
g~~ilt ediyorlard.. 

~ııı 1~ bana, bu kara orman
~~ b1ırnediğim bir çok sırrını 

l!~l'Otdu. 
bıı lt akıam gene yorgun ar· 
~tafına uzanmıt uykuya 
~) ltılll.. Uykumun arasın • 

trr ~ . ılerin çaldıklnrı teneke 
't~ ltulağ ma geldi. Uyan -
~L •• u gece her zamankinden 
.. 'lfı b' 
~ ·t ıea gecenin sükutunu 
~t}'or, tenekelerden çıkan 
'~tıç gürültil, kara orma· 
dıı.. lıldc derin akisler yapıyor 

Saat 
tt~.__. t baktım, gece yansını 
1. 4"ll•tj 
-ı:r · ."ı • liava çok sıcaktı, 
~ 1s1nd 
r •ıı c kalmıştım. Kalkt: m 

~!\ \> içtim, Tenekelerden çı
~~§1 gürültüler ormanm 
~)ıJı ~1 iç.nde perde perde 
~U >'ordu. 

~ ~ ltıel:tl neden bu ses orman
llal\a icce her zam:ınkin.den 
''. k~rk 1 . b' ' l' unç caba va ı~. ır 
' t·Pryordu. Salibi uyandır
'tıı 0 &tcdirı;ı. Seslendim.. Za-

\t, ~ hu vahşi sesten uyan• 

~b, dedim .• Ncdlr bu 

2-
gürilltO, neden bu gece, bC5yle 
çalıyorlar?. 

Daha sözUmU blti:meğe va
kit kalmadan dııarıdaı., orma• 
nın korkunç karanlıkları için· 
den imdat istiyen bir insanın 
feryadı yükseldi. 

Çadırın cnünc çıktnn .. Um· 
banın sarı ışığı altında biraz 
ileriden bir insanın sendeleye
rek çadırıma doğru yaklaşmak· 
ta olduğumu gördüm. Gözleri
me in:ınamı!l:lım. Gelen Rıza 

idi. Dudaklarımdan, gayri ih· 
tiyaıi bir feryat yükseldi. Koş
tum Rızaya yardım ettim, za· 
valının ylUündc tahr.mmi.ıl· 

süz bir ıztırabm izleri oknu • 
yordu • 

Ayaklan vücudunu giiçlük
le sürf.iklüyordu. Beni görün
ce bitkin bir sesle ı 

- Suad, censin değil mi? di· 
ye kekeledi. Sonra takati ta· 
mamen kesilerek ısl tk toprak
lar üzerine yuvarlandı. 

Salih:n de yardımiyle zavallı 
Rızayı çadıııma getirebildik .... 
Benzi sapsarı clmuş, her tara· 
fı gerilmişti.. Bir kaç yudum 
6U içirdik. Kendine ttclebildi ... 
Gözle:'ini açtı, sonra bin müş· 
killatla: 

- Aman doktor, onu kurta· 
rınız .... 

Diye inledi. • 
- Kimi, nereden kurtara-

yım. • 
Diye sordum .. Ağlar gibi: 
- Ne<.lAyı, dedi.. Neclayı 

bap ettiler •• 
- Hapiı mi ettner.. Fakat 

na!ıl? • 
- l?ir kapana, bir kaplan luı· 

paruna •• 
- Ne diyorsun Rıza, çıldır· 

dın mı? 

- Söylediğimi çok iyi bili-
) oru'TI, doktor. Yerlil.r Neclayı 

bfr de'Tlir knfes ic:ine kapar1ılar. 
Ole la rını havaya fırlatarak et" 
raf nda dans~<liyorlar. Muhak 
'kak öldfirecelder .. Ne olur Su• 
ad, kı'rnr enu .. 

<D~vamt rrel .. ~ ıtf'lf#!T'f'!\ ....... -.. · .. ·-----···-····· ..... ·-
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Bakalım ne 

.Su karışık çizgilerin arasında 
ne saklı olduğunu anlamak 
için yapacağınız şey gayet basit: 

El:nize boyalı kalemlerinizi 
alın ve o ile i§aret edilmiş yerleri 
beyaz b:rakarak, diğerlerini !iU 
tekilde boyayın: 

YERLiM LLAR 
ve 

ARTIRMA HAFTASI 
Sizin bugün artıracağınız para yarının en 

büyük serveti olur 

"r erlimatlar ve A rttrrma haf· 
tasoıu, radyoda verdiği bir ko

nu§mayla açan, 6aıvekilimiz 
Ccla.l Bay•· 

Bu hafta, Yerlimallar ve 
Arttırma haftas dır. Bir mille· 
tin zengin olabilmesi için her 
~eyi kendisi yapması, barice, 
yabancı memleketlere muhtaç 
olmaması lazımdır. 

Ayni zatr.anda çok iyi bilir· 
giniz ki para biriktirmek çek 
iyi bir şeydir. Hemen hepimi· 
z:n bir kumbarası olursa is· 
tikbalimizi sigorta etmi§ olu· 
ruz. 

Türk milleti arttırmanın c· 
hcmmiyetinl anlamı§ bir mil· 
lettir. Bankalardaki arttırma 

hesaplan yekOnu her gün bi· 
raz daha artmaktadrr. 

Bütün baııkalardaki tasarruf 
hesapları yekunu geçen sene 
90 milyon lira iken bu sene 102 
milyon liraya çıkm ştır. 

Hükiımetimiz de geçen aenc· 
ye nazaran bütçesinden 28 mil 
yon lira daha fazla arttırarak 

tasarruf yekununu 305 milyon 
liraya çıkardı. 

Çocuklar biliyorsunuz ki 
büyilk faiz:erle para vererek 
köylüyü soyan mürabahacıl:ır 

vardı. HükGmet bu vaziyetin 
ön!!nc geçmek için Ziraat Baft· 
kal:ın teşkil ederek köytuyU 
'kurtardı. Şimdi hepimiz art· - - ---? • 

tırmanın faydasıru öğrenmiı 

bulunuyoruz. Bir kaç aene 
sonra bütün Türk çocuklarırun 
birer kumbarası olması U\zım• 
dır. 

Çocuklar: memleketimizde 
bir çok zenginllkler -. ardır •• 
Bilhassa yemltlerlmLı emsal· 
sizdir. İzmir havalisinde çok 
miktarda incir ve Uzüm yetişir. 
ı :atityamn kayısısı, Amasya• 
nın elması, Dörtyolun porta• 
kalı, Karadeniz ıahillerinin 

fmdık ve cevizi, Bursarun keı· 
tanesi çok meşhurdur. 

Adana ve İzmir havaliıinde 
ekilen pamuk memleketimizin 
belli ba§lı ıervetlerin.::len biri· 
d•r. Samsun, Bafra, Çarşamba, 
lzmir havalisi, Marmara hav· 
usı ve Trakyada külliyetli mik 
tarda tütün ekilir. Türk tütün· 
leri çok nefis olduklarından Av 
rupada büyük bir rağbet gö· 
rürler. 

Bursada ipe'kböceği yetiıti· 

rilir. Bunlardan elde edilen 
ipek ile çok gUzel l.umaşlar 

yapılır .. Merlnos koyunlarımız 
ve tiftik keçilerimi1..den çok 
güzel yUn elde edilmektrdlr. 

Zonguldak havali•inde zen• 
gin kömUr madenleri, biraz da 
ha içeride: demir, Er ganide 
balar madenlerimu memteke· 
ti tabii zmginlilderindenclir .• 
Memlekette ıekcr ve halıcılığa 
da ehemmiyet verllmektt.-dir. 

Cumhuriyet hUk\imetimiz, 
memleketin bu zenginliklerini 
işleterek milletin kendi ihtiya· 
cınr bizzat temin etmesine ça· 
hşmaktadrr. Bunun için bir çok 
fabrikalar kurulmu~-tur. 

Bunlardan dokuma sanayiine 
ait olanlar §Unlardır: Kayseri, 
Hereke, Karamürsel, Bakırköy, 
Feshane, Nazilli fabrikalarıdır. 

Bunlardan başka bi. çok kO
çük fabrikalar imalathaneler 
vardır. 

Bursa, Merinos, tsparta, tif· 
tik fabrikalan da ayrıcc> bır e
hemmiyeti haizdir. 

Eskişchirde, Alpulluda, U· 
§akta ve Turhal .da şeker fab
rikalarımız Karabük te demir 

' aanayii fabrikası, ve daha bun· 
lara mllmasil bir çok san'at 
nıüesseselerlmiz vardır. 

GörillUyor ki, Türkiye ge
rek tabU zenginlikleri, gerekse 
memleketteki sanayi ititariylc 
yabancı memleketlerden gele· 
cek yiyecek ve giyeceğe muh· 
taç değildir. 
Şu Lalee çocuklar, biz de 

bundan sonra daima yerli ma· 
lını tercih edelim. Çünkll yerli 
olan herşey bizimdir. Böylece 
paramız, memleket d•~ına çık· 
maz Yiyecek ve gf yecekte .da· 

Haber, bugtlnden baflay:ırak, 1939 senesi mnnasebetnc, 
küçük okuyucuları arasında bir güzel yazı müsabakası a~
ya karar vermiştir. Küçük okuyucularımız yazacakları yazı· 

mn mevzuunda serbest olmıyacaklardır. Yukarıya koyduğu· 
muz resim gibi 5 tane muhtelif resim koyacağız, küçük okuyu· 
cularımız, bu beş resim içinden beğendikleri herhangi bir ta· 
nesini bize 250 kelime içinde güzel bir şekilde hikaye edecek· 
lerdir. Seçtikleri resmi en güzel hikaye eden on okuyucumuza 

i gazetemiz, muhtelif kıymette hakikaten kıymetli hediyeler 
1 verecektir. i 
i Müsabakaya iştirak için acele etmeyiniz. Koymayı vaa· 1 
İ dettiğimiz bu beş reslm gazetemizde çıksın, bunları toplay_ı- ! 
j nız. lçlcrinden birini seçiniz ve )'aZDlaya başlayıruı:.Sonresmın 
E çıktığı haftayı takip eden yirmi gün içinde bize yazdıklanru· 
i zı açık aJreslerinizle gönderiniz. Şunu unutmayınız; kazana· 
İ cağınız hediyeleri alabilmek için isimıerin neşreclilditri güne 
E kadar her haft:ı sayfamZTn bir köşesinde bulacağınız kuponla· 
İ n toplamanız ve bize göndermeniz ıa.zım dır. i .._.............. - .......................... ,. ... " ............ . 
Şaka: 

Gelecek 
Karma karış.k yüzlü, ezik bu 

runlu, boksör tavırlı bir adam 
hastahaneye müracaat ederek 
lıastabakıcının birine bir bilket 
verir: 

- Bunu lut!en Kara Meb· 
mede verin .• 

Hastaba1cıcı - Fak:ıt, hasta· 
hanemizde bu namda kimse 
yok .. 

Boksör - Gelecek merak et
meyin .• Bu akşam kendısiyle 

karşılaşacağını.. Gece yarısına 
doğru buraeadır. 

Benziyor 
Fotograf~ı - Beyefendi oğ· 

lunuz on iki tane fotograf ıs· 
marlamıştı. Hazırladım buyu· 
run .. 

Babası - Hakı"katen çok 
güzel .. Oğlumu. an-:ınyor, pa· 
ras.ını verdi mi?. 

Fotograf çı - Hayır •• 
Babası - Tamamen kendls[. 

S"mdi cla'lıa c"ıc benzeci. 

iı:Ja kendi mal.mızı tercıh ede
lim. 

Bir yandan yerli malı kulla· 
mr, bir yandan da para birik· 
tirir isek yakın bir zamanda 
memleketimiz dGnyanın en 
zengin memleketlerin len biri 
olur. 

s·LMECE 
1 den 9 a kadar 

13 
16 
16 

rıs 14 16 13 
Yukarıki bliyük uıür. baam 

içindeki kii~ilk mUrabbalann. 
bo~ kısımlarına birden dokuza 
kadar olan rakamlan, ayni ta• 

kamı iki kere tekrar etmemei 

prtiyle öyle bir ıekilde yerleı
tirmeniz lazımdır ki, yapılacak 
ufki ve şakuli cemlerde, y~lı 
yekunlar bulunsun. 

Bu bilmecemirl halledenler
den birinciye bir kol saati, 
ikinciye bir pergel ta1amı, Ü· 

çüncüye bir dolma yazı kalemi 
ve ayrıca 200 okuyucumuza 
muhteli! hediyeler vereceğiz .. 

-
HABER.in yazı müsabakası 1 

kuponu. ~o: 1 
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Sıfırlan beyaz, birleri san, 
ikileri kahverengi, iıçleri kır· 

mızı, dörtleri açık mavi, beşleri 

koyu m:ıvi, altıları yeşile boya· 

yımz. O z:ım.an karşınıza çok 

gü.zct bir resim çıkacaktır. 



Kıı; sporlan memleketimizde hcnnz pek çok yayılmadı. Fakat Uludağda kayak
la dolaşmağa heves eden, küçük kış seyahatleri yapan bnyanlarnnız vardır. Kış 

sporlarına meraklı bayanlarımız resmini koyduğumuz bu güzel spor takımını Ç<>k 
beğeneceklerdir. Bu takım, bir ceket, tak keye çok benziyen minimini bir başlık, ve 
elde öriilmUş eldivenlerden teııekkül eder. Cekette ve başlık Uzerindc göze çarpacak 

bir r<ınkte öriilmUş işlemeler var ... 

GUZELLIK ASK 
Bugün her kadın, fennin en son icatlarından birisi olan güzellik maskele

rını işitmiştir .• Fakat bu maskelerin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığı hak
kında tam bir fikri olan kadınlarımız çok azdır • 

Bu günün güzellik maskeleri iki türfüdür: Asıl güzellik maskeleri, tedavi 
maskeleri. Tedavi maskeleri cildin kaybolan taravetini yeniden bulması için ya
pılan maskelerdir. Bunlara uzun müd det devam edilmesi icap eder. 

Bu maskeleri kullanmak güç bir şey zannedilir. Fakat herhangi bir ba
yan, bu maskelerin nasıl kullanıldığını bilen birisinden bir defa görmek suretilG 
öğrenebileceği gibi kendi kendisine de tatbik edebilir • 

Yalnız maske kullanacak 'kadınların maskeyi kullanmadan evvel yüzlerinde
ki makiyajı iyice silmeleri şarttır. Çünkü bir krem ve pudra tabakası üzerine tat
bik edilen maskeler cilde kadar nüfuz edemiyecekleri için hiç bir tesir bırak

mazlar. Yüzünüzdeki makiyajı silmek için eğer deriniz yağlı ise su ve sabun 
kullanırsınız. Eğer kuru ise o vakit makiyaj silen sulardan birisini kullanmak 
icap edecektir. 

Güzellik maskelerini eskiden her kadın kendisi hazırlardı. Yumurta san
siyle ve sütle yapılan güzellik maskeleri bizim kadınlarımızca da malUmdur • 
Fakat son seneler zarfında Avrupa fabrikaları hazır güzellik maskeleri yapmağa 
başladılar • Bugün piyasamızda yerli fabrikalar tarafından yapılmış güzellik 
maskeleri vardır. (Bizim .ıtrıyatçı dükkanlarından bunları güzellik pati ismi 
ile aramalıdır.) Bunlar hususi tüpler veya kutular içerisinde satılan toz halinde 
müstahzarlardır. 

Bu toz, çok sıcak su içerisine atılır ve ince bir fırça ile karıştırılarak pek 
koyu olmıyan bir hamur haline getirilir. 

Bu iş bittikten sonra, gene bir fırça vasıtasiyle bu hamur yüze sürülür. 
Bundan sonra karyolaya yahut bir divan üzerine uzanılır, gözler kapanır ve yüz
deki hamurun tamamiyle kuruması beklenir. Bu müddet zarfında cild maskenin 
ihtiva ettiği faydalı maddeleri iyice emer. Bu müddet kullanılan Patının cin
sine göre değişir. Ne kadar müddet 'kullanılması lazım geleceği kutuların üzerin 
de yazılıdır. 

Bu müddetin hitamında maske yüzden kaldırılır. Sertleşmiş olan hamur ke
narlardan tutulur ve tırnakla.-la hafifçe kaldırılarak dıştan içe doğru ":uvvetle çe
kilir. Bundan sonra içerisine Bikarbonat dö sud ilave edilmiş suya bir havlu ba· 
tırarak yüz siliniz .Daha sonra da soğukkcmpresy yapılır. 

Bu maskeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Yumurtanın sarısı, tatlı bademyağı 

ve limon suyuyla çarpılarak koyu birmayi haline getirilir. Buna meyva usa
releri i?ave etmek te mümkündür. Bu mayi tıpkı maske gibi fırça ile yüze sürüle
rek 'kullanılır. 

Yağlıderiler için bu rnayiin içerisine 
r.ıemnun olunacak neticeler alınır. Çok 

ne bir tatlı ka§ığı gülsuyu ilave edilir. 

on damla naneruhu ilave edilirse çok 
ince deriler için ayni halitanın içerisi· 

Bu maskelerin bir de yalnız doktor reçetesiyle alınabilenleri vardır. Bunlar 
doğrudan doğruya gudde ifrazlariyle yapılmış olduğundan ancak do'ktcrun tavsi
yesiyle kullanılır. 

I I 

Uzun zaman daya 
elinizdedir 

* Çorab 

Tavsiyeler Çay ve likör, tepsileri 
* Kasımpatlannın uzun zaman vazoda 

solmndan kalmasını temin edebilmek için 
sapından iki santimlik bir parçayı ate§te 
yakmak ve ondan sonra vnzoya koymnk 
lazımdır. 

• Küçük sabun kırıntılarından istifade 
etmek iste rseniz, bunları toıılar, çukur bir 
tencereyi sıcak suyn oturtarak sabunu 
bu tencere içersinde eritir, bir az gliserin 
ve bir parça koku ilave edersiniz. Bunlar 
iyice eridikten sonrn iı,;ersinc bir parça 
kağıt konmu11 kahve fincanlarına döker, 
kuruduktan sonra kenarlarından çekerek 
çıkarırsanız mükemmel ve kokulu sabun 
kalıplan elde etmiş olursunuz. 

* Kış geldi. Yavrunuzun bir robdö
§nmbra ihtiyacı var. Açık mavi renkten 
bir rob dö uambr çok şık olur. Yaka ve 
ceplerini mavi fanild.dan yapabilirsiniz. 

ııı Kış için yapacağınız geceliğinizi yün
lü muslinden yaparsanız hem sıcak ve hem 
zarü olur. GöğsUnU ve kol ağızlarını da 
btizgülerle silslerseniz geceliğin güzelli
ğini bir kat daha arttırmış olursunuz. 

Kibar bir ev kndını IIÜsafire çay veya
hut likör ikram ederken çok nazik ve 
mütebessim bulunur. İçcrsinde çay ve li
kör takımları bulunan tepsinin zarafeti 
de bu nezakete uygun olmalıdır. 

Çay veya likör ikram edilecek yere gö
re tepsinin süslerini teşkil eden çiçek -
ler, resimler, şekiller de değişir .. Mesela 
briç toplantısında, yahut aile arasında 

oyııanan herhangi bir kiığıt o~'Unudan 

sonra misafirlere çay ikram ediyorsu -
nuz. Resimde gördUğünUz iskambil ka .. 
ğıtlan §ekillerindc alınmış motülerle süs
lü bir tepsi oyuncuların nekadar ho11una 
gider! Halbuki bu motifler siyah ve kır
mızı renkte Mi kağıttan kesilmiş ve açık 
ye§il, yahut bej rengine boyanmış Adi 
bir tahta pnrı,;ası üzerine yapıştırılmıştır. 
Tepsiyi tamamlamak için bu tahta zemi
nin üzerine kalın bir cam geçirmek kafi
dir. 

Daha resmi toplantılarda çay ve likör 
tepsileri daha ziyade tabiattan alınmış 

motiflerle silslenir. İkinci resme bakınız, 

Meliş güzeldir: Çünkü ••• 

çok gUzel bir tepsi örneğidir. f 
Tepsinin kenarları, siyah yağlı boya ile 

boyanmış tahtadandır. Tutulacak yerler 

kronne madendendir. Zemin altlı Ustıil i· 
ki cam safhadan ibarettir. İki cam levha 

arasında ince bir sanatkar zevklle kuru -
mus yapraklar, güller, ak diken çiçekle

ri, papatyalar, ortancalar yerleştirilmiş, 
kenarlarına kesilmiş yapraklardan gUzel 
tezyinat yapılmıştır. 

Tepsinizden bıkarsanız değiştirmek eli
nizdedir. Bu sefer de kenarlarını kırmızı-

ya boyar, ve eğrclU oUarmelan ıç tezyf -
natr yaparsınız. 

!sterseniz yaprak yerine tentene de kul 
lanablllrsiniz. Tam tepsi büyüklüğünde 

dört köşo bir tentene örtü iki cam arası~ 

na yerleştirilir. Bu örtilyil örerken iste· 
diğlnfz motifleri kullanabilirsiniz. 

'artiyeyi kısaltmakta veya 

vırmaktn tereddüd etme}iıallo 
~orabm tek katlı kısmına 
ret kısa zamanda ipliklerlJı 

lan çabuk eskitir. 
• Çorııblan kaynar 

yıkamayınız. Ilık su 11 .. ~, 

ğuk suda çalkalamak ıı d 
* Çorabınw giyerken 

hızlı çekmeyiniz. 

* İpekli çorablarmızı k&t 
lemeylniz. Ütü yakar ve f_., 

* Çorabınızın erir gibi 
sımlanna, iplik kaçmış Y 
kuruya sabun sürünüz. Ç Tentene tezyinatıı tepsiler ötekilere 

nazaran daha zarif olur ve daha uzun da- kaç gUnlUk ömrünü uzatnıll 
. . . • Çorablanmzı her akşa.ııa 

yanır. İstersenız ve vaktiniz uzun uzun 
örmcğe müsaitse tepsi zeminlerini de ara ı Fakat ateş kenarında kuru 
sıra değiştirebilirsiniz. ;teş çorabları tabrib eder. 

Me1iş her sabah erken kal
kar. Banyo yapmadan evvel 
jimnastik yapmayı unutmaz. 

Yıkanır, yahut duş yapar,.. 
Ve tüylü bir havlu ile sıkı sı
kıya kurulanır. Sonra kolonya 
ile masaj yapar. 

Bundan sonra boyanır ve gi· 
yinir. Fakat bu işlerde hiç ace
le etmez .• 

öğle üzeri Meliş yüzünü yı
kar. Tekrar makiyaj yapar. 
Saçlarını tarar ve işine gitme
den evvel çoraplanru düzeltir 

Akşam yemeğini dış::nda yi· 
yeceği vakit elbisesini .değişti
rir. Ve yeniden tuvalet yapar~ 

yatar., 



~azetecilik niçin 
~r bir meslektir? 
\ Q 
ı.~t'~cller fotoğrnf almak l~ln her Gazetecinin tcktiği fofoğrafla ayağına 

~:'1tt<J1.• '-~ ~ tehlikeler atlatırlar, akla bağlııdıi:'1 makineli soldaki resimlcrlmlz• 
ile 'asrtnlaro ba~\"Unırlar. Bundan de de görüyorsunuz. 

' C\"\'cl, Budııpeştede müteaddld 
\ 1ınencllfcrlcrl raydan çıkarmak * Ncvyorkun gökleri delen apartnnan
llğırccza mahkemesi kar§ı ına çı- lannda canı silmek ayn bir meslektir. Ba 

d~ &fatu kn.nrn muhakemesi ırasında işle ui;ra,an hususi adamlar kendilerini 

llı{ı 11Jfoğraf .ıılmrnnı;;ı mahkeme reisi yüzlerce metre yükseklikte duvara bağlı. 
"ıı ~ nıenedilmi::,;tt. Gaz.etccllerdcn yarak camlan silerler. Bir gazeteci S40 

~ ~ ltıeınnulyet hilafına fotoğraf al- metre yUksel•tc çalısnn bu adıımlann fo. 

llJ Olal rnr bulmu~tur. roroğraf mn- toğrafını abnağa lıC\'C lcnnılş, kendisini 

Ilı \ol alnğırııı bağlamış Ye ııantnlo- claha yUk"iek bir noktadan duyara bnğlr-
1 aa.}\inC'nln üzerine giymit:tlr. Jt'o- yarak gördüğünüz resmi almıştır. Bu nok· 

ba~1~aı. l~ln lskıırıılnln çöziilen hn- tada ba::,;r dönmeclen soğulduınlılığmı mu
ta )orınuş gibi laparıık maldneyl hafauı ederek resim almanın lrnlay bir 

ı;e,irınış ve fot-Oğrnf almıştır. iş olmadığım itiraf etmelidir. 

~oyunlarında etiket 

taşıyan çocuklar 

ı.. 
~~e b 

~tııı11 11arıncJınnak lizerc kabul edl Imclcrine karar verilen 5000 Ynlmcll 
ılaıı {; ~ Partisi olarak Londraya bliy:Ul: bir kafile gelmi5tlr. r.e imde, 

ıı ı;~ . tlark<'n lıoyunlıınnda muh aclr oh1ul'1annı blldJren etiketler :tetkik 
l'Ulüyor. 

• 

1705 senc~Imlc, aslen Giridll olduğu sö ylenen Jrü eyin btn Ali Tunu ta hiıklml
yetlni llin ettikten onra bir asır Tunus beyliği ııyni ailede lmlmışhr Ht 

ıon '.runus beyi Seydi Ahmed 1881 c kadar bu tahtta hUliüm sUm1üstUr. O 
tarihte Bordo nnln~mnsını imzalı~ an Tunus beyi, Fransanm mooıleket ü.ıcrlı 
deki hAklmlyetlnl tanımıştır. 

İtalyan harldye nazın kont Çlano, bu ~ünUn en !:Ok balı Ctlilen atlanılarınılan lıirisiilir. Amlrnl Çinno'nun oğlu olan 
hariciye nazırı, c ki bir gaz.el-0ddlr. 25 nls:uı 1930 da Musollniniıı kız.ı ile C\ IC'nmi ı,tir. ~'iano l\lusolinlye damaıl olduktan 
sonra bir müddet müteYım bir hariciye •memuru olarak kalmış, 1talyanm Şang hay kon olo luğunn yapmış, 1988 de 
Çin sefiri, daha sonra pro;laı;anda naıJ n olmuş, 1936 danberi hariciye nazırlığı mc\kiino gctiıilmistir. Reslmll'rimb 
İtalyan harJclye nazırının &ile hayatını ıösforiyor. İlk resim kont Çianonun Şnn ghny konsolo luğu znınnnındıı almmı5· 

tır. Yeni doğıın ı;:ocuklarını gösteriyor. Ana ,.e b:ıba, biitün İtalyanlar gibi, lıu ya uunu~ büyük tı:ılıasına çok benzediğin
de' mUtteflktlrlcr. lkfncl resimde Çlano Te zcçcesl Adriyatik sahlllerlnde deniz banyo n yaparken görünüyorlar. :Mesut 
bir ı;:lrtln bütün hatları her lki"inln yüz ünde görlinü~'.or. 3 Uııcii resimde lınrld)c nazınnr, bir bal'>da dan ederken görü· 
yorsunuz. Kont ~'iano, bUtüıı kadınlann gözdesidir. Her kadın, onunla claııs clm ek lı;in bayılır. 

Almanya.ela kış ynrdmı fiCrmaycsl 
toplanmaya hıışlannıışhr. Her sene fa

ldrlcro yardcm irin toplanan bu ianede 
lıUkfı.met erkinı bizzat ralışırlar. Re
simde, propaganda nazırı Göbbels eı:.n. 

de kumbara ile para foplarkon görtilU- • 
yor • 

Bugün rnnusta 32 bin Vrnn'-17.ll mul.nbil 1G bin İtalyan bulıınmakf&dır. nu su
retle ekseriyeti teıJkil eden ltnl) ıınlıır l'unusun ıtalyaya 'erilm ini kteme.11-
tedfrler. Tunug soknklarmdakl du\'nrlıır da r~imde görUldllğU gibi "l'ıı~sın 

Duçe,, ) ıızılarma tesadüf edllmektetlir. Tunus ltalynıılıırı Romanın himaye l nl

tmda sıalıpn comlyotlcr tarafından t1ı5ld Jatlandmlmaktadır. 
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Yarınki maçlar ve neticeleri 
Fener - Vafa ve Beykoz - Hilal müsabakaları gunun en 

enter5san karşılaşmaları olacak 
~~w~·.:.&'f!ll.-. Beykoz • Hn.ı 

:Vann Vefa ile ıunun en mülıim b.rş·1etnYI~ yapacak ftt"ıerlnıhçe Ot'\biri 
8u haftaki ilk ınaçlVJ araamda gampL-ı Galataearay lehine bitmesi kat'lyete ya

yonluk llzerlnde bllytlk teairl olmamakla km bir ihtimal olan bu oyunun hayli be. 
beraber J'enerbabçe • Vefa karp1aşmaaı yecanlı olacağı tahmin edlleblllr. 
oldukça mWı.imdlr. Bu ehemmiyet, bil • Gec;en hafta eksik bir kadro ile HllAll 
basa& P'enerbabçenln gittikçe bozulmaıılle yenen SUleymaniye eon zamanlarda hayli 
bugün daha ziyade artmıştır. dllzelmft bir vutyettedlr. Galata.saraya 

Fenerbahçe bir kaç ıaenedenberl karşı oldukça mukavemet edeceği muhak-
8&1"11Dt1 geçlrmekteôir. Bu earsmtı, kaktır. 

Beşi.ktaf sahaaında karlılqa.eak olan 
Beykoı ve HiW talumlaruun bu maçı da 
netlceal kat'lyetle tahmJn edllemiyecek 
bir oyundur. Normal vaziyette Beykozun 
gallolyetile bitmesi llzımgelen bu maçta 
Hilıil takımınm meeelA bir beraberlik el
de etmesi pek alA mUmkllndilr. Kendl
eln :len kuvvetli takımlar karşııımda iyi ne 
ti::cler alan, fakat kendi ayarında, yahut 

da daha !ı§ağı kuvvette takımlara kareı 
muvaffak olamıyan Beykozun bu hafta 
Hllll takımı karşısmda nasıl bir oyun 
çıkaracağı merakla beklenmeğe değer. 

Topkapı • Beşi'c:tq 
Bu maı; hakkmda yapılacak tahmin, 

ancak Topkaptlılarm yiyeceği gol adedl 
llzerinde olabilir. Fakat genç Topkapılıla-

rm rakiplerine gol atmak için olsun çalı-
eacaklan muhakkaktır. Şayed Beşiktaş 

eksik bir kadroyla maı;a çıkarsa bu tak. 
dinle maç hayli enteresan cereyan ed .... 
bilir. S. A. 

AlAeddln, Zeki. Muzaffer, Bedri gibi o- -;-------------------~------------
ymıcularm muhacim hattından ayrılmala· 
rlyle başlamış ve bilhassa Zekinin fut
bo!U bırakmasiyle idaresiz kalan takım 

eski kuvvetinden dilşmeğe yU.z tutmut • 
tlll'. 

İşin asıl hayret edilecek tarafı klllbiln t 

başnıda bulunanlarm bugüne kadar bu el· 
betleri görmlyerek tedbir almama.smda. 
dır. 

,..'l'. ~,.,...ıilk~ ... l . .;·c·~n"'"'ı t.ie\ 1entlil.!erl 7..!l.."ııın r., •• ınu:1 ~ 

Ten:s şampiyonu Pery ile kansı 
Helen aynhYorlar ~ 

1935 5e.nesl ey1fılilniln ıs ilncft gOOClll kJLt !IOo defa olarak bir ra~f" f~_, 
geccyaruıma tan. b 'ıi ıl:ıklka kain bir genç da?.l mll!i~ltah knbul ettfğllll içill ıılJl"'.'...ıt 
erkekle gcn9 blr lcız civardaki bir po.pası de atıştık. Arbk tabiatlar::: ı'' 
yataktn.n kaldırarak: uymadığına kat lyyen k ~ 111 

- Biz evlenmek istiyoruz... vaziyetteyim, imkanı yok .-"' 

Demişler, ra!ıib de bu gece kuşlarmm ,amayız... t!J01I ~-,.. Senelerdenbert muhacim hattına oyun. 
cu yetlştirllememı, veyahut bulunama· 
mı~ttr. Bu vaziyet Dersi için daha btlytlk 
b!: te"'ike teşkil etmektedir. 

nlkihmı kıymı~ı. lıthı bo tekilde güzel Demektr-dir. lıw dttnr• ~..:; , 
yt.ldız Helen VensonJa dünya tt'.nl!'I "8fllPI- nu ile gti7.el karısı bir an~~ 
yona Peary kan koca olmnş1ardı. zUnden aynlmaktadırlar. il ~~ 

B:ı.gfüı Fenerbahc;e gibi bir kJUbtln ken

disine lbım olan oyunculan bulamamam 
\leyn.ı:ıt yetiştirememesi JmkAnmdrr. 
Y·' .. '"Z bunda tam blr istek olmalıdır. 

Bu haftaki maça gelince, Fenerbahçe. 
lllertn takımlarında bazı değişiklik yapa
caktan ve sağ açıkta Niyazi~ oynatn
caklan ~ylenmektedlr. 

Jzun mllddettir futboln bırakmft olan 
NiyazinJn tekrar eskJ muvatfakıyetin1 
gö9termesl çok şUphelldlr. Fakat doğrusu
nu söylemek Uizımgelirse Niyazinio bu • 
gUnkU elemanların birçoğundan daha !yi 

Je göreceği muhakkaktır. 
Fakat takrmda bu değişiklik hattA Vefa 

taknnma karşı bile k!fl değildir. Bu ara
da hiç olmazsa Fikretln tekrar açığa a
lınması da JAzımdir. Fenerbahçe ta
kımmm kat'! ~ekU malf1m olmadığı 

için fazla tahminler yapmağa da lmk!n 
yoktur. Eskiden aşağı )'tlkan her hatta 
mal!ım bir kadro ile maç yapan takım, 

son Z8.?l'Ulnlarda birçok değişiklik ve tec
rübe mecburlyetıeri1e esas kadrosunu kay 
betmL,tir. Yani her hafta maça çıkacak bir 
Fenerbabçe takrmı Eon dnkikaya kadar 
tam bir meçbullyet içindedir. 

Buna mukabil Vefa taktmrnda bu ha!
taki maça tam kadrosuyla çıkamamak 

pnsmhğına mantz kalmıştır. Muh!elif 9e

beblerle cezalanan Uç oyuncusu Fener • 
bahçeye karşı oynryamtyacaktır. Bu ıru • 
retle hayli zayıf' kalacak Vefanm, Fener
balsc;e karşnımdakl vaziyeti biraz m{}şklll
letecekttr. 

Tam bir Vefa takmımm ba gfuıkO Fe
nerbshçe kal'ŞTSrnda çok iyi bir netice aJ. 
ması mUmkUnken, bu vaziyet Fenerbahc;e
ye karşı ıansm bir yardımı addedilebillr. 

8R'UI gelmişken şımu da sayltyeyim ki, 
Fenerbabc;e buglln Tllrl:iyenln en ganıılı 

takunı olmakta dı:ıvam et:nektcdir. 
Umumiyet !tibariyle bu b~tnkJ maçnı 

Fencrh:Uıçs lehine bitmesi çok daha 
kUV\'Ctıi bir ihtimal olarak görmek fcab e
der. Enerjik bir oyun oynıyan Vefahlarm 
~ansın yardrmfyle silrpriz!f bir ndfce el
do etmeleri de I"llmkUndllr.Esasen Fencr
bahçe mfldnfaMrnID d:ı Yeşo.nn formı,n
d:ı olmam!Ulı yUzUnd"n zayıf IJulunduğ-J

na ~15re, Vefalt!arrn hi bir netice olllbU
metert varlddir. Fn'mt normal netice Fe
nerh.,nr:"n'n ~liblyet•"'tr. 

Galataur:ıy • Sü'eymaniye 
Taksim stadındaki bu m:ıç da gUnOn 1-

klnd mtlhJm ta11ıJlf!llU14ır. Netlceıl 

ve küfii.r 
Hemen her müsabakada lçhnzt sızlatan 

bl derdlmb tazeJCDlr. KIUpçWtikte Urat 
ve tefrtt-

İkl ~ karşılqır, gayet tabU olarak 
taraftarlan alkışlar. Fakat bazan ba al • 
kı5lara çlrkJn ıadalar da kan~ır ve bu sa
clalar o kıtdar çlrkiuleşlr ki kulaklan o 
kads.r tırmalar ki, insan stadı terketmek 
ve bir daha gelmemek kararlan arasmda 
mütereddld ka1ır. 

Nasıl kalma.."m ki, rakibine tekme atan 
bir o)'1111CUY& bir lwınn halk yuha dlier la-

son halk ise Y2..5l' diye bağınyor. Bu Stl8-

ler ve b:neketler baı.a.n o kadar f az1ala-

IU' ki, stada temb bir mllsabaka seyrine 
gelenler kaqılıkh blrlblrlne tekme atan, 
111mruk sallıyan iki talam 1eyretmek bet. 
babtbima uğrar. 

Hayır arkadaşlar, bu kltlbcölllk deilJdlr. 
Klllbllnü ae,·en bir ktmAe evvel& spor

cu ohnahdır. 
KJUbtintl seven, bir klm..e rakibi karşı

sında Aclz kalıp tekme 89lla.yan, ı:elme a
tan kcncll kJUbll mcnauba dahi olu bu o
yuncuya teıf\ik Vf' teşci değil, böy1e bir 
sporronun kcnill fonna.smı taşıdığı için e
sa duymalıdır. 

Arkadq 1 kbne yuha ~ldyol'llUD f 
~nln mensub oldup klUbtln oyaneasu 

ne blrUkte t4tk fonnama olan bftttln klllb
lcrtn mtıııterek fonnuı olan mllll fornu.. 
J1 taşıyan bir arkadqma JUlta çekiyor • 
8Uft. 

Arkadqt kime tekme atıyonunf 
BiJgftn raldp Mr ktUb oyunctı!lnna n . 

btla.rs:ın bat?dım mtlteeMlr olacak yine 
sen!lln. Çtinldl SJ?or aahumdan eksile • 
tw!k bir oyttllt'U memleket spora 
~ıı bir kayıptır. Elte!r memleket sporunun 
,-Ukselmfl!llnl lstlyonan, her tefdl'!D ev • 

/ Cl!D -, 

vel kendi hareketini kontrol et, spor ter. 
blyenl yükselt. 

Eter rakibin &eni maiJ6b ediyorsa 
ilendi zayıf tarafbrmı ara. Bir sporcu • 
nan ea zayıf tanılıysa isabıdır. 
Asabına bA.klm olduğa gttn, bir sporcu 

bütan gllçltlklerl yener. 
Galatual'ft.v kltlbö btlyUklerlnden Clev-

4et booaom ı.;lmıdan duydum: 
Oa.Jatuaray • Fener rekabetin.in en he-

1eearıb dedrlertndcn birinde Te mac: arl· 
fesinde nktbıde Uf1DDıyaD bir Fenerllyt 
GalatMaraylr bir arkada'': 

.,_ Yarın •izinle maçmıız var, ~ yat, 
ve lstlnliat et. Böyle ~eç vakitlere kadar 
pımaeu dolm dollJdlr" dlJe r.orla evine 
g6ndennlt-

Tllrldbı Ptl ralnma yakışan spor dhnl· 
yeti budur. Rakip nekadar lnn'VetU olar. 
ıııa mhabaka zevki. apor ze\•kl o kadar 
btbdd'. Klü~tilftğtlmftzU spor aşkryJa 

meuettiğtmb gttn, bu memleket blQ !IÜP

he yoktur ki, s,or "ahs!lmda da li,flk o1-
duğa mertebeye çtkacaktrr. 
Yapılan ~lrldn hareketlerden ınraslyle 

hepbnlz meıs'olftz. 
1 - Oyuncalar mes'aldtlr: 
Aciz kahp rakibine t.ehme atbitı lc;tn. 

t - Taraftarlar mes'oldllr. 
Ba ~ ~rkfn harekete blkrşantan 

takbih etmeyip teıfvlk ve ~ t"ttiklerl 
için. 

1 - KIUb ldarer.llert meıa'aldftr. 
Gerek oyanculan, gereltı'e çirkin lıare

k,tlcı1 alk1,hyan mensuplarını eezalu • 

dırmadıkta.n l~ln. 

' - HakemJ~r mes'aldllr. 
Müsabakalarda tam otorite tesis ede • 

meylp lıaJkm, oyanca1ann ve kendi dUtlln· 
oelerlnln tesiri altında ka!dıkl&n için. 

5 - Ve nihayet ~kilAt mes'aldttr. 
tdaretılz bahemlerl ve spor t1?rblyesl dtl

"llk oyancalan şldd~tlo cezalandırmadık
lan l":"ln. 

BUtun ıııpc.r stttt arJmda,tarl 
R2fllmlz el ele vcrelhn, mem!oktf R"'O

nr.ıun malnma yttrttyen bu ~b3.ru yok e
d .. ftm. Btı yok ed"'llrn; ~idi biz ona yn~' 

e....,.~k, o memleket sporunu yok ede-l 
cek. • 

Adil Yurdakul 

Ba oaJ&ınea evlenmeuıln lberlndea be. dan anılma.k 1.çlıı aava .,çal ~ _.... 
nllz t-0k ima bir zaman gc~11 olduğu bal- zancmm yansını da nala!.-

0 
Al' 

de bugün boşa.nacaklanm duyuyonu. GU· Cf'ktlr. ,, ~ 
:&el yıldız Helen \'enson bu busuı;t.aı Daha Uç !ICDe evvel çılgdl ııtt' 1, 

- Kot'am Fred Peary llc Zl te1;;Tinlcıant. rek evlenen bu çift bugilP ~ .. efe"'~ 
d 

...... ,,. 
cnbe:1 ayn ayn yaşıyoruz. İlk defa ola- tamamen yabancı nzlyf'tte"'° ed11°'' 

mk ge~en temmuz ayında aramız açılmış. son bii' ük bir odnlta taleb ı;JJtf 
h. Koramın fcvkaliıde ıdnirli, nsabi haJle- a5k Uc para ayni mc\'kide oı 
rlnln tezahfimtma artık tahammlll l'de
m<'zıHm. 11a.'>tal:mı1nn. 1 ondrncla bulıın<lu
ğumuz sırada ÇI)!< frd bir şcld!de h:ı.sta 
ya.ttım. Buna rağmen o büyük bir kala-

bkla bent Nevyorka, allemln yanma dıs.. 

nüp, orada teda\1 edJbnekten menetti. 

Ban- da katlandım. BattA basta olduğum 
halde muhJtlmlzde bir mesele doğurmamak 
lc;ln bir maı:.mda da bazll' bulundum. Fa-

S~l"I' b~!~ ~:ımplyonunun k:ımıt: 

dar sayma dJye aana kaç defa ıöyledhn. 

jan.I fından: · ~ 
1 - 18. 12. 1938 puar o1'D 

bahçe stadında yapılacak seJsi' 
luhisan - Beylerbeyi pıaçı ı• 
mittir. ıa'f'-11" _. 

2 - Muhalefeti ba'l3 -~~)" ~ 
12. 1938 pazar"' gUnU 5Ulutiltl ~ 
hasında yapılacak ~lan ~iğ ol.,ııdl• 
tehir e.1ilmiı old~gu tc 
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HABER - Alqun poetuı 11 

=== -

yd•kıçe.;••hulOku rn Bllffl•?~ rı4M1 
yiyen köpek 1 Ge.!'11ikte bütün yu~da 

• numune olacak koy 
biri tarafından boynundaki boş sepete kedi yavrusu Umurbey köyü suyu, elektriği, 280 n:evcutlu 

nan · Floks, soluğu ciğerci dükkanının önünde almış mektebi ile güzel, uyamk ve çok ileri bir 
'-teıer, birtakım havanların yurd parçasıdır 

lbnonataya bayılan kedi mi is
ıekerinl çok seven köpek mi 

l.t mı, beşik sallıyan fil mi? 
batka memleketler, başka 

hep olagan şeylerdir. Fakat 
lbemleketimizde, kendi bu -
dibinde ne tuhaf, ne garib A· 

varclır ki gazetelerimizin 
-'lla haberleri yok gibidir. Me

blzim bahçeye gelen ve an
J...~~hk iki tekir kedi vardır ki, 
~et ve ikisi de dişi olan bu 

lta\'Una, kavun çekirdeğine, toz 
baYüır, arasıra ve belki de işti 

diye kırmw domates de ycr
)ine daima bunlarla birlikte 
beyaz kedi varclır ki kendisi 

halde bu iki yavruya karşı 
tlıne rolil yapar, yere yatıp 

lilbdl, Gedikpaşanm Flok.s 1-
llr köpeğine: 

ve zeka hususunda birçok 
~&ttçekten taş çıkaran bu kahve 

kara gözlil, kapkara burunlu 
~ keyiflendi mi, yahut bid -
~dl adet! insanlarla konuşur 

Çıkanr. Bir gördüğllnü bir da-
eıı unutmaz. Hem de aradan 

halde. Meseli birisi ona bu 
bir iyilik yapacak olsa o bu 
~ unutm z ve k ndisine 

>lpanı iki yıl sonra görse dcr
başlar ve )ine bir başkası 

Gnce ufak bir fenalık yapmış
tı yapan adamı iki yıl son

lcı acı havlar. Flloks o kadar 
lıe.'hıadığı muhitteki insanların 

birer bir<'r bilir. 
~rn fkaranlığı basarken ber
~e ona seslenerek: 

.lgob geliyor! 
o hemen sevincinden zıpla-

maya, hoplamağa, kuyruk sallayarak se- f 
vinçli sevinçli kırıtmaya, mırıldanmaya 

bqlar. Çünkü gelmekte olan Agob, onun 
en aziz dostlarından biridir, çünkü Agob 
ihtiyar bir fındıkçıdır, Floks ise kavrul· 
muş fındığa canını verir. Agob kahveden 
içeriye girer girmez, müşteriler derhal 
kendisine birer kuru3 uzatırlar ve o da 
Floksun önüne fındık atar ve böy· 
lelikle hayvan her akşam kavrulmuş fın. 
dıkla can beııler. Lakin Agob bu fmdıklan 
Floksun önüne atarken biri tutup da ga· 
kadan: 

- Floksa verme, bana ver fındıktan! 
diye elini Agoba uzatacak olursa aeyre -
din siz o zaman kahvenin lçindeld gUrUl
tüyü! 
li'loks derhal ateı kesilip o, elini uzatanın 

üzerine ntılır ve fındığı onun elinden zor
la alır ve pyet alamuu. kahvenin içfnl 
kırar, geçirir. 

FJoks bazan kavnılmuıı fındıkla birlik~ 
te üzüm de yer. Ayni zamanda ciğer ke

babına, tahin helvasına, latilokuma, suda 
pişmiş, yahut kebab mısıra, olgun muşmu
laya da dilşkündür. Hele yazın sıcak giln
lerinde hararet bastıkça buza, kışın soğuk 
havalarında çaya pek bayılır. Kahvedeki
lerin söyledikleime bakılırsa saleple bo
zayı da çok severmiş. 

Kahvenin sahibi bay Garbls geçen ak· 
§am Floksun boynuna bir sepet asar, o
nu karşıdaki zerzevatçıya sı.lata filan 
almaya gönderir. LAkin yolda çocuğun bi
ri tutar, hayvanın ağzındaki sepetin içine 
bir kedi yavrusu atar. Bunu gören Floks, 
biraz homurclanarak çocuğun peginden ko-

1 

Gemlik, (Hususi) - Gemlikte başhyan 
, gen1I bir 1<1seyl takiben Umurbey kö) ü
' ne doğru yavaş )·avaş çıkı)oruın; mevsim 
bir hayli llerlemiş, kış gelmiş olmasına 

rağmen her taraf yemyeşil, yol zeytin a
ğaçlarının örttüğü ııonsuz zir hiyaban. 
Yolun bazı noktalarında sağlı sollu büyUk 
beton havuzlar yapılmış, her havuzun ya
nı bagmda bir pınar var, derin, kuytu yo
lun sakin ve hışıltıstz yeşillikleri içinde 
ıınldıyan bu pınarların akıntısı, insanı yol 
culuğun derin uykusundan uyandrnyor. 

Gemlikten Umurbey köyüne aheste a
heste tam bir saatte çıktım. Yurdumuzun 
çok güzel parçalan vardır. Fakat ben bu 
kadar biribime girmiş güzellikleri ilk de
fa Umurbey köyünden Gemliğe bakarken 
seyrettim. Bartından Amasraya giderken, 
asker suyundan Amasranm görünüşil de 
aşağı yukarı böyledir. Ama buranın bam· 
batka bir hususiyeti var. 

Umurbey, on dördilncU asır yanlarma 
doğru iç Anadoludan gelip burada yerle
aen ve medfeni köyün en Ust başında bu
lunan bir Türkmen beyinin adıdır. Köylil
lerin anlattıklarına bakılırsa o zaman 
çevrede tek tük Uçer beşer evli rum köy-

§ar ve çocuk kaçınca tutar, sepetin için- ==:::.:============= 
deki kedi yavrusunu oradaki ciğerci bay 
ldriain dükklnrna götilrüp sepeti baş a. 
şağı edlrv:ı; zerzevatçıya döner. 

Bu kahvede çall§an Artakl isminde 
gözlüklU bir adam varclır ki Floks bun • 
dan pek hoşlanmaz, zira bay Artaki bun
dan bir mllddet önce fmdık kebabı diye 
tutmuı FJok•un OnUne dBrt beı tane zıb 
zıb atmış, hayvan da fmdık diye bunlan 
kapınca dişlerinden biri sakatlanmış ..• 

Tabil buna fena halde ~rllyen Floluı 
o •kfam Artaklye bir hayli balmnıf, hav
Jam11, üzerine atlam11; fakat ondan asıl 
intikamını sonra alml§ ... 

Geceleri kahvede yatan Artaki bir ak
şam uyurken Floks kalkmııı, sokakta ya
kaladığı bir palamut kafasını getirip Ar
takinin ağzının üzerine bırakmrı .• 

Kahvenin ocakçısı Barba Dimitri ise 
vaktiyle Floksun çok paparasmı yediği i
çin şimdi ondan korkar ve o ne zaman 
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kahve ocağına girse hemen ağzına bir 18.· 
tilokum sokar, yahut bir çanakla önüne 
çay koyar. Oranın eimdi Hasan ismindeki 
garsonu Floksun en aziz dostudur. Çünkü 
Hasan onu hiç incitmez. Onun için Ha
san her sabah içeriye gircllkçe Floks he
men ild ayak üzerine kalkıp ön ayağının 
birlnJ ona uzatıp toka yapar. Vaktiyle bu
ranın bay Veli isminde bir ocakçısı varclı 
ki, Floksu karşısına alır, onunla dakika

larca şakadan kavga eder ve hayvan pek 
kısıp da ytl&llne atılacalr zaman: 

- Pardon Floks ! 
Deyip bir kenara bUzlllUr ve o zaman 

Floks kahve ocağına girip oranın sahibi 
kesilir ve kavanozdaki §ekerlerden, lokum
lardan, biskllvilerdcn beğendiklerini eli
te işaret edip onlardan birer tane alma

dan oradan çıkmazı;. 
· İşte Gedikpaganın meşhur dört ayaklı 

Floksu böyle bir Flokstur. 
08muı Cemal Kaygılı 

leri varmış; Umurbey blltiln mmtakayı 

dola§tıktan sonra kö~ un bu noktada kurul
masını mUnasib görmuştUr. Köy gün geç
tikçe bUyUycrek kUçük bir kasaba haline 
gelmiştir. 

Köyde, 430 ev, kadın, erkek ve çocuk
lar dahil 2.000 ~Usur nüfus, 180, erkek 
olmak Uzere 280 mecvutlu bcış dcrsaneli 
ve beş öğretmenli bir iJk okul. 7 bakkal, 4 
kahve ve bir cami varJır. 

Kültür itleri 

Parti, köy konağı, genel okuma salonu 
ve köy kooperatifi köy teşekkülü içinde
ki umumi kUllUr 1ışleri çok ileridir. Hal. 
km tetkik ve tetebbuü ihtiyacına her an 
açık bulundurulan okuma solonunda mem
leketin bellibqlı yevmi gazeteleri, en cJd
di mecmuaları bulmak mümkUndUr. Köy 
konağı tanzim ve tcfrişindeki zevk itiba
riyle olduğu kadar, köy idarecilerinin ha
.iz oldukları evsaf itibariyle de tam, ideal 
bir köydür. Her bakımdan örnek ittihaz 
edilmeğe la) ık olan köyün muhtarlığı~ 
yapan Faik Andil kö) ünün yükselmesi 
hususunda hiçbir fedakarlıktan kaçmmı • 
yan münevver bir zattır. 

Bu kültllrlil adamm köyünün başında 

bulunması kö~ ün bir çok noktalardan in
kişafına vesile olmuştur 

Kay mektebi 

Simdi tedrisat yapılmakta olan köy 
mektebi, bugünkü talebe mevcudunu a
lacak genişlikte olmadığından köy mekte
binin bir ıın önce tevsii, köyUn birinci de
recedeki ön iııleri arasına geçmiştir. Bu 
maksatla Umurbeyfn 11000 lirayı bulan 
1939 blltı;esinden köy mektebi için 3000 
lira yanlması 11imdiden dilşünülmekte -
dir. Çünkü okuma çağında 480 çocuğu o· 
lan Umurbeyde ancak bu yüzden 280 ço. 
cuk okuyabilmektedir. Ve bu sebeble de 
maalesef bu yıla kadar kanuni devam 
mecburiyeti tatbik cdilememiatir. 

Su meselesi 

Umurbey köyü vaktiyle gelişi gtızel su
lardan istifade etmekteyml§, geçen yıl 
dağdan bir menba suyu köyün üst başına 
getirilmiş ve orada büyük bir su deposu 
vUcuda getirilmiştir. Bu depodan ıu köye 
akıtılmakta ve her mahalleye ve aokak 
başlarına konulan pınarlara verilmekte • 
dir. Bu su nefis, temiz bulunduğu gibi ha
iz olduğu evsafı itibariyle de civardaki 
suların hepsinden yUksektir. 

Köyde elektrik tesisatı, da varclır. On 
yedi beygir kuwetlndckl bir motörle köy 
sokaktan, resmi binalar ve köy evlerlnin 
hepsi tenvir edilebilmektedir. 

Umurbey köyllnUn her sokağı kaldırım· 
lıdır, fakat bUtUn çalıgmalGra ra&.en 
.sokaklann temizliği temin edilmemekte • 
dir. Bu işle me3gul olacaklar için köy büt
çesinden ancak, 180 lira aynlmııtır. Hal
buki çok geniş olan köyUn umumi temiz. 
liğini bu dar para ile görecek adam bu· 
luaamamaktaymıı. 

Köy plinı 

Dört yılda ikmal edilmek Uzere hnır
lanan programa gBre, yeni köy planma, 
köy kanalizasyonunu da ithal edilmiştir. 

Köy evleri ekseriyetle ikişer katlıdır. 
Bu evin arasında eski devirlerin ev teı
kili.tındaki hususi) tleri gösteren ve fol· 
klor bakımından t<:_tkike değer olanları 
varclır. 

Bütün muhitte olduğu gibi Umurbey k!S
yllnde de zeytincilik birinci derecede en 
ileri geçim vasıtalanndan birisidir. Köy· 
lüler bundan başka bağcılık, ancılık, 1&· 

tr ziraat işleriyle uğraşmaktadırlar. 
Köyde umumi refah derecesi çok De

ridir. KöylUier; umumi ahlak vasıflan i
tibariyle, uyanık, cana yakm ve misafir 
sever insanlardır. 
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küçüktü 
"Vefa.tından ı;,ıol' seneler g~t1&'1 

hnlde Rum hndınlnnmn (işte Kara 
Abdürrnlıman!) dl)e çoculdnnnı 

ı.orkutuşlan, nıumail<'ylıin ilkıı ey
lediği dehşete bir nünıuncdlr. 
Hıırner tnrihl clld ı, sayfa l 89. 
Orh:ın Tnrlhi.,, 

IlAŞL\NGIÇ 

Hünkar Orhan, saltanat merkezini Ye
nişehirdcn Bursayn kaldırdı. 

Daha henüz padi :ıhlığın ze' kine var
mıımış toy bir hfinkiirdı. Fakat, bnbası 
Kara Osmanın ,gözlerini kamaıitıran, kor
kunç bir sergerdeydi. 

HenUz Osmanlı delvetinin istikliılinde:ı 

30·31 yıl geçmiş bulunuyor. Bu ta~ ~ş 
üzerinde bırakmıyan yeni devletin bir 
fırtına, bir sel gibi sağa sola saldmırak 
dUnyaya dehşet salan vaziyeti knrşısındıı 
satvetli Bizans htikümdan da bilyUk te
l!ş içindeydi. 

Artık Bizans hudutlarmdıın efs:ınelcr 

halinde cihana ynyılan zevk ve sefaha~ 
bir nn için bırakıp bu korkunç akına kar
§t tedbir almak zamanı da gelmiş bulu
nuyordu. Konur Alp, Akçakoca ile blrle
eerck Semendire ve Aydos üzerine 11nrk
mışlarclı. 

Şunun şurasında ne J:almıştı? Bir ham
le daha, Biznnsın tam göbeğinde Osman
lı ordularını görmek tehlikeleri çok ya· 
kmlnşmıştı. 

HUnkfir Orhnn sllAh nrkadnşlarma e
mindi. Onların hl~ bir kuvvet karşısrnda 
hedeflerinden dönmiyeceklcrinl bilen pa
diş:ı.h Orhan bugtln yarın Scmcndlre ve 
Aydosun fethl tebşirlnl bekliyordu. 

Babasının Lstila ettiği yurd ona kUçUk
tu. Bir padl,aha bir nvuç toprak tızerln
dc ı:::ıltan:ıt bir nrdı. 

Sultan Nilüfer de Murnd'ı doğurduktan 
eonra epeyce znyıflamı11, adamakıllı, pa
dlş:ıh Orhanı üzınll§, tclıl!ia dUııUrmUştU. 

Eğer vaziyet böyle olmıısaydı, Orhan, 
Sem,ndire ve Aydosu kendi alır ve çok 
sevdi;;1 kansına yeni bir muzafferiyeti 
tcb!lir ederek, Nilüferin çok ho~l:ındığr 
bir şeyi daha. yapmıe olurdu. 

Padi~:ı.htı, fakat, henllz kadın kucağı
nın tadından kendini kurtarnt'ak kadar 
pl,.kin değildi. Hele Nilüfere b:ığlılı~ı az 
buz şey değildi. 

Nllilfer, ona, babasının bir kıı.hrnmnn· 
lık hatırası emaneti, garib bir tıı.rlh ma
ccrosmm yadigarıydı. (1) 

Padfgah Orhan bu \'akayı her hatırla
dıkça. babıı.smın aklına '\'O tcdblrlcrlne 
hayret edl'.'r, karısı Nilüferi de bir kat 
dabn severdi. 

Nililfer vakası: 
''Tekfurlar, yine bir düğün behanesilc 

yeniden bir tuzak kurmağı tasmim eyle
dllcr. 

Bu düğUn Bilecik tekfurunun Yarhis:ır 
tekfuru kızı NilUferle izdivacı mUnasflbe
tl)1C icra olunacak, 03man bey - padi50h 
Osman - dahi davet kılınıp itlllf edile • 
cckU. 

Suikaste teı;ırik edilmek istenilen Köso 
M'ihnl 1ahireıı muvafr.knt göstermekle 
Osm:m beye okuyucu gönderildi v~ miri 
mUşarilnilc-yhl hı:.berdar et•i. 

Osman bey lzmarı raz edip mUcerrf'blis
s:ıdııka ol:ın ~an vefa 8iannn kvdi:ın Bi
lccllc tr•kfuruna. düğUn hrdiyc>si olnrnk 

• '!l ... ınınr.;ra 
- llk oyun arkadaı;mız! 
Tatlı bir sesle, sôzumü düzeltti: 

bir silrfi koyun irsal eylediği gibi şu söz
leri dahi ilave eyledi: 

"Çünkü yaylağa teveccilhUmfiz olmUG • 
tur. Adeti sabıkamız üzere emanet konu
lacak esb:ıblarımızı yine irml edelim. Ba· 
dchu sebükbar olup davetlerine icabet 
ve cemiyetlerine azimet edelim ve andan 
yaylağa gidelim, ama, bu makule düğün 
kalede olmak münnsib ve makul değil
dir; bir scbzezarı hurrem blr mahalde ol
sa mUnasipti. 

Bılecik tekfuru kuıduğu hilenin muvaf
fakıyetle neliccleneccğlne sevindi, Bilcci
ğe birkaç saat me afede k"in Ç~kırpınarı 
nam mevki! dilküfia intihab kılındı. 

Osman bey aşiretinin ağır eşyası yeri
ne binek atlarına silah yükletip kırk a
ded gilzide b:ıhadırı !tadın kıynfetine ko
yup Bileciğe gönderdi. 

Bu bahadırları düğün münasebetile 
mllhmel ve hali kalacak olnn kaleyi zap
ta memur etti. 

Kendlsi de maiyetinde biraz kimse ol
duğu halde akşama yakın düğün yerine 
gitti. 

DUğUn aahlbl olan Bilecik Tekfuru tnrn-\ 
!ından istikbal ve mazharı izazii ikram ol
muştu. Bezmüsafa, 1§1 nuş ile kermaker~m 
olup bu husus nısfıllcyle kadar de\"am et
ti. 

MUcavfr kurıı ve hisarlar ahalisinden 
pek çoğu düğUne meduvdu. 

Bilecik halkı cUmlcsinc mli!ıabakııt et
m~tl. 

Kadın kıyııfetinde hlsnn mezbura gön· 
derilen bııhadırlar zaptında mUııkUlllt çek 
mediler \'C sermestU zevku şevk olan ve 
mUdafaaya tnsaddi edenleri kırdılar ve 
keyfiyeti Oema.n beye hemen bildirdiler. 

Osman bey ve mniyeti derhal atlanıp 

bezmgll.hı terk ile Bileeiğe doğru ılgar et
tiler \'e arkalarından gelen olup olmndı
ğmı tefehhus için Kaldırık derbendinde 
birnz durdular. 

Gerideyse Bilecik tekfuru vnka}, haber 
alıp ve nkh başından gidip mevcut ndam
lariyle Osman bc}j takibe çıkmıştı. 

Kaldırık derbenaine yc~ti, tarafeyn 
harbe tutuştu, tekfur ve maiyeti tama
men kılıçtan geçti. Osman bey ornd:m 
dUğiln yer.ine nYdet ile sermest l atmak
ta olan düğün halkının çoğu kııtlolundu. 
Osmnn bey sabaha knl1;ı gelinin babası
na ait olup Bursa, İnegöl ve Yenişehir a· 
rasındıı Kütahyaya bir günlük mesafede 
ve yol Ustündc bulunan Yarhlsar Uzcrine 
yfirlldU. 

Ansızın knleyi sarıp teshir etti. Gelin ve 
geline gelen e§yn elde edildi. Ora.dan Bf. 
leclğe döndü. Bilecik ve Yarhisnrın sühu
letle fethinden mütevellit kangıkhktan 

ve ll.danm kuvvei manf'.'viycsinin s:ırsıl

masından istifade için avdPtinl mütenkip 
Turgut Alpı bir mik1ar sUvnrl ile İnegöl 
ÜZ"rlne yolladı. 

Knndisi de arkaumdan gidecekti. Ukin 
Turgut Alp bunn hacet bırakmadı, tnegö

ıu zapleylcdi, ltal<'ııin tekfurunu ve ııldJ-
ğl gnnaimi Osman beye getirdi. 

1 
Osman bey bu vukuatta alımın gnnainı. 

ve tıseradan ~ alnrz gelin ve ge1lnc gelen 1 
cır·arnı ncf i için nhkoyup mUtc>bakisini 
tamnmiylc maiyetine dağıttı. 

NiHüer 1 mlnde olan gelini, vakndn p"k 
çok rararhklar ı;österen o~lu Orhan be-

- Bu benim ilk koy dansımdı. Yoka siz ilJ.. danc: a·kada~ım de 
~lsiniz. 

- Sahih, kendime biraz fazla paye \emıişim ... 

ye tnzviı; etti. Bu vaknyi 698 de cereyan 
etmiştir. 

ı.,tc Nıhifcr, böyle bir tarih Mdiscsl • 
nfn ganimeti bulunuyordu. 

Sanki tencere yuvarlanıp kapağını bul
muştu. Ni!Ufer bu kahraman Osmanlı be
yini c:ınından çok sevivermiş, Orhan da 
kendi-ine bundan bUyilk mUkAfat olamı
yacağtnı açıkı;a söylemekten çekinme -

rni~ti. 

Bu izdh'Bçtan Uç yıl sonra Orhan yiğit 
çnğına girmiş ,.e babasının kendisine e
yalet namiyle verdiği (8ultan önU) ne 
yerleşmi'jti. (2) 

lşte asıl bal günleri, bal zamanı bura
da geı;miştl. Nilüfer, Orhan gibi bu yerin: 
de durmaz, ateşin padişah oğlunu yalnız 
bir kart olarak değil, aynt zamanda bir 
mürebbi gibi yetiştirmiş, ve babnsının ye
rine çıktığı znmnn da onun olgun ve ka
mil hünkıirlığm1 gi)rerek doymadığı bir 
tada vnrmıı;tı. 

720 tarihinde pa~ah olan Orhan, yir. 
mi iki senedenberl daha çok ısındığı NilU
ferin her fjeyin üstünde dUşllnUyordu. 

Son zamanlarda ihtiyar ve nakrisll ba
basının omuzlarına yüklediği cihadlardan 
epeyce yorulan Orhan Nilliferlne de UzU • 
lerck Aydosa gitmemiş, Burs:ıda kalmııılr. 

Fakat heyecanın. Aydosun fethine mun
faztrdı. Padişah, bu gazanın arkasında bU
yUk, §E'refli bir istikbalin yandığını bili
yordu. 

(Devamı var} 

(1 ) Bu nka, O manlı truihlnln ~ok en
teresan hlicll cJerindcn biridir. Snl:ıltta

de tarihbıclcki lzııhat l\tlr'atı kainatın, 

Nc~rl'nln \'e biç bitaraf olmıyan Hcımme

rln iznlıhmncla.n (lnha doğrudur. 

En doğru mali'ımntı (Tarihi Osmani "n
"Umcnl) tru-afrnd n 183:> tnrlhlnt1e neı:ro· 
c1llen ve Necib A ım, Mehmet Arif kalem
lerinden ~ıkan (Osmanlı tarihi) nC1}riY!'· 
tının blrinci cilcllndo buluruz. Sayfa 586. 

(2) Orhan beye te\clh olunan mahalU 
Tnrlhl ali Osman ''C Cs.mlUttevarih İniinli 
olaral< ı;ö t.crlr. 1bnikcmııl Ye Hn.yn.ıllıh 

tnrlhlcrl Kııracnlılsarılır der. Diğer ta -
rllılcr mtittcfilmn (Soltnnönli) olılui'.,•nnu 

söylerl('r .ll:ımer <1<' böyle ö~ler. 

-- Korkmayrn rfcndım. 
dai rsitıdım geldi' 

il 

Ok oyuncak 

- 20 
Eve gelm.lş, yalancıktan milteesslr gö

rünen uııak vo hizmetçilerin hali onu sl
ntrlenclirmlşti; "Babam bunu niçin yap -
tı?,, Gazetedeki malümalın doğruluğunu 

kabul etmek istemiyordu. Babası bir do
landırıcı olamazdı. Başkasınm parasını 

hareıyacak adam değildi o ... 
Jan niçin gelip onu görmemişti? Her 

halde havadisi bilmiyordu. Llıboratuvan
nıı kapanarak dUnyadan uzak ya15ıyıın Ja· 
nm bunu öğrenmemesini tabii telakki et
mek liızımdı. Öğrenince koşup gelecekli. 
Geldiğini ve geri döndü&ilnU bilmiyordu. 
llk şaşkınlık anlarında u~aklarıı verdiği 

emri unutmuştu. 
Kapı vuruldu. Genç kız yerinden fırla-

dı. Gelen o, Jandı. 

Kapıyı açtı ve §aşkın geri çekildi: 

- Mösyö ... 
Eı:lkte tanımadığı biri onu eelimhyordu. 
- Ben mahallenin polis komlseri)im 

matmazel. Rahatsız ettiğim için affmw 
dilerim. 

Boğazını dUğilmliyPn hıçkırıktan ıaptet 

meğe çalışarak ccvab verdi: 
- Buyurunuz. 
- Size ~u mektubu getirdim efendim. 
Bir zarf uzattı. Mari-Franıı babasının el 

yaz.ısını tanıdı. 

Komiser ilave etti: 
- Yazıhanesinde mnsıı.sınm 

bulduk. 

üstünde 

İkinci bir mektup zabıtaya hitaben ya
zrlmı§tı. 

Mnri-Fraruı, elleri tltriyerek uırfı yırttı. 
İçindeki mektubu çıkardı. İlk Balın okudu 
vo rnır:ıldıındı: 

- Bana vedn mektubu! 
Ko:nist>r çekildi. Yalnız kalınca Marl • 

Frans mektubu dudaklarına götürdü. ln
ledi: 

Baba, babacığım! 
Gözlerinden yaş boşandı. 
Nihayet kendini toplı) arak mektubu o-

kudu: 

"· C\ ı:;ıı knnn 
fü.•nıliml öldürecc~iın. 

Snn:ı, bt>nim ıı:-mu .. ııı hareket ctınedlğt
rnl, ı:ı"r<'fsl::liğt t:ıhnmmül cdcmlycrek 
lmndlml ö:dürdUi,r\imü söyllyoocklenlir. 
nunlar hıı.ldkattr.ıı ılyaılc romn.n1ara ya -
rnş:'l.n kellmclrr ... 1 

&<· 
d O• lF • dl' - Na k 1 e e • . ııa•ebil • 

. U keliIJlCY! 
yordu. Marı-Frnns ç 
Beni o öldlirdU1 

Kimdi acnbıı bu? • ~ııcld 
• • ~il 

•• ...ıyenin e'll ıı ı 
Ertesi gUnU U>ve,-.. aııuııd6 -Ofll' 

Jan tereddild etti. l{apınIIl doıırıı) 
une " g çerek Pol Dumcr avönUıı 

1 
&ııuııe 

dil. Geri döndU ve tekrnr J<&P 

di. 
Kapıyl çaldı. • 
- Matmazel U)ve)TfYC ~abol 
- 'Matmazelin ziyaret 

nl ımnmam c!enditIJ.. r{nit-
- Kartımı kedisine ve nrf 
Salonda bekledi. Bfrsz so 

Frans geldi. -ordıJ!ll' 
_ Jan! geleceğini bili> ısd1 : 1 ras:ns ..... !!l· 
Genç kızı kollarının a. ııı >.,.~ ~ 
- Mart - FranS ! Za \ 8 

fil ~otıı J • 
Cevab vermedi. DeUkanlJll 0tur~ıı. pc>'e 

dan sıyrılarak bir kans ıdaııdl: ,,.ı• 
da onun yanına gttti. ı.tırı1'1111ablll' ~· 

- Sana bir yardmınn do?JUtb~ ~el 
- Ha;,r. Fnyda.sı yok. ğın1 bil 

rab içindeyim. Unutarnıyscıı 
~· rl... ?Je.rı.f e ; d 

- Sana yardım cderitn ıuııı'e:ıı it c' 
Genç kızın hazin bir gU nl~ tt 5 

dudaklan bUklildu. Bunu )'tl • Jı.' • 
den Jıın atıldı: cdiY0~ıı~~ P 

- Bund:ın oUphe nıi dCğfeW 
çin '? Sana olan htslcriın.ln ~t 
sanıyorsun? ıcor~ııııç~ f) 

- Hayır Jan. Fa·k·at ~~ içill Ço 
!erin hafızamdan stlınnl ,,1· 

ot~ 
man lAzmı... . ıcselll 

- Bekliyoccğim ve scnı 
bileceğim. ~ 

Jnn dü§ü.ndil: a s-trdl• 
Aramıza babıı..cımm ı;1Us 

1 
yok bu ,·aılyctl anutaınaıı>. ~ 

Mari-Frnns dUşünUyord~f11 bt 
Jan DUmndan 1;3lun. ~ ııı ~f 

ondan Jrnrlroyorum. tıı'°'rı:1..ı1dı1' 
Kt.~ır Löve,'Tiyeyi ıab018_ --<ttl ~ ~ 

aç • .; • ı'J,IP"" ısıl 

pısında görUr gibi olı;IU · rscıığıll1 
clığuı gibi beni ele Jmlldı 
dm?~ ~~: 

ıı5 o 
Sllkfıtu ilk botan :Mari·~ ! f 

rdÜtl ın r~tı 
- Jan, bnbsmı s0 b -:ere 
Tcrcddüd etti. Ne cC''8 \,.a 4 

Genç kız ilave ottf: ~ blıı' 
ıunesı 

- Uı.bornlu\arına g 
Fakat 11encJcn hir ey ı;lzliyeoek deği

lim: Kcnten Uh el hr!!o.hau bana teslim delml~ti. 
Yalan soylcdl: 

rtml:ıtl. Ortak olncnğuı111..ı dilş\incttl< <>· 
nun p:ırıısmı lu~ndlmc oltml' gibi kullnn· - Gelmedi. 

- DcftcrJnc not 
drın. nu cslıam Üzl'rlnc bonıa oyunu yap-

ml§!.Jr herhalde-· ô>' 
tım ,.ıı ı,ıı~ bcttlm. licnten Lövcl 1~ adliye- tti · J",, 

lı;ini çekerek ııavc e · •·t.111 ,..._ııutl 
ye \"l'rcli. 0,.ccc.. ""',.. _.ı ı 

n,.nı affet Marl-Fran ! Seni yalnn hı· - Onu herhalde 
11 

k k (llll ~ 5~ • 
Duranı i.) i ado.rndı ld: :r:nuha~ :bOrtJtll'" ,~e,, 

rnkıyonım. Kt'ndlnl lcoru ! ılan U"> • ıı~ 
Jnn dUşünUyordu: ıtııı> 111 ,~ 

Sl'Vdlğlnl s(iylü~·orsun. Uunda.n emin mi • elikten 8Qnro J.,ÖveyrJ>e
1 

rıtıclll ,, ' 

in? Ondan snltın. Srnln hesabına ondan ml§li. Binaenaleyh a~oıı1':u. ...<d .ı~ / 
korkuyorum. diseden kııın haberi > rı s6ııcv ~t. 

Dünyada se\'dlğtm ~ ıılnrz sendin. Elve- RahnUııetı. :Mıırt-I•'rarıs~ız!ll tll ııP 1l" 

dal ile dinlcmc-ğt' koyuldU·-udi -f6 c:ıl\ ııef'~ 
Genç kız deı hal Janr dlışündU. Babası vuçlnrı içine almı§~1•• ıı:;ck tllttıl~ti·fıf" 

öltirken bile Jandan çekinmesini uedcn o· ğinl dudaklarına ı;ötUr kU kl ~ 
na tavsiye ediyordu'? Gözleri mektubun de rok fazla tutmuı: olaca ,.,.ı;tl· ,ar 

~ ı;1l .. - ,,ıı 
son satırlarına dikilmiş. öylo dalgın dur- titredi ve e!lnı ~ nvll!l ( l)tt'O 

du. M~tubun sonunc!a kurşunkalcmlc ya- """"" 

zılmış iki kelime ,·:ı.rdı. Fakat olrnnnıu - -·"';~ı' . •••••••mı~!J3 mm!l!l~ -~ u sabBll· ç, 
- Siz ötekiler gıbi degılsiniz, deci nı. Sı~ı ~ çcı-tiPİZ· 

öniindc ilk gordüğüm zam:ın, hemen dıkkatıın~:ır? 
- Peki, di'er köylü kızlardan ayn neırı \ ıcSi·" _,\: c 
- Evvela elbiseniz... , renk mc5ttefe''\'V" 
- Ooo! elbiseden ne çıkar? Bir kum35 '~ aıaoıı:ı 1 
- Doğru ... Fakat, ciddi, a~rır .. batta. baş< ~ !> Gülüştfık. Şuradan buradan konu~mağa başladık. Bir aralık sus

muştuk. 

- Ne güzel ha\' !dedim. 

- Evet, dedi, bütün gün lfıtıf bir ha,·a vardı. Güzel bir duğün 

uyandırıyordu. Lisanı pürüz~üzdü. Ve öyle samimi bir kanaatle "OZ 

s0ylcyişi \ardı ki, yeni bir alfıl ... a ile yiıziınc bakmaktan kendimi ala· 
ınadım. 

rnC:' i~tiyen, tavrınız var ki... ın ıı1utı .,ı~ 
• "? t~a •, d:JO "' dl.l" 

- Ba~kalanna tefevvuk etmek istıyen mıa:ıcl\D!~rııı sıı tJ1' r# 
tavrım olduğunu doğrusu hiç s.'\n~ıyordunı. be;i atı;~'1ıır1' ~ 

oldu. 
- Düğünµn mükemmel olmac:ı iç•n her şey mevcuttu: Güneş, 

masmavi bir gök, ayni zamanda latif bir rüzgar. çam 'e çiçek koku· 
Jan, şirin köylü kızlar ... He1>5i nehoş imtizaç rtıniş güzelliklerdi. .. 

MecJıQI yol arkadac:ım, dalgınlaşmıştı. 

- Hakikaten, dedi. Tabiat ile ~ya Meta el ele 'ermişler ... Hıl· 
Kat, insanlann önünde iğilmic: gibi ... Ruhlarda ne derin bir haz ve. 

süktln var. 
Bu köylü kızın ağzından böyle sözlerin çıkma:ıı, bende hayret 

Bu kız, hangi içtimai tabakaya mensup olabilirdi? 
Yüzünün hatlarında, biraz mağmum olmakla beraber, tatlı bir ma· 

na 'ardı. İri, kahverengi gözlerinde çel ... ici bir güzellik olmakla be 
raber, ayni zamanda anlaşılmaz bir derinlik hi~cdiliyordu. Bcya2 
köylü elbisesinde ve üzerindeki süslerde ince bir zevk göze çarpıyor 
du. Boynunda zarif bir altın gerdanlık, bileklerinde ikişer tane, gü· 
zel altm bilezik vardı. tJzerindeki her şey sade \'C ?.arifti. Fakat ken· 
disini, diğer köylü kızlardan ayıran, ŞU\'eya bu hususiyeti değildi. 

Onun bütün halinde bir ba~kahk vardı. 

ğı hiç tstcmem. Eğer, küçüktenberı te~·zcının da wçbır 16 
rliız renk olmasa, arkada5lanmla bcnılll artım ııırd'11\ııtf 
diniz. . . izi geJle ~11 Jtlt1f1'1 dil 

- Bilakis, sizin onlara hiç benzemedığı? peri pııdıc: ırrt.:tl'• 
Hhime kızmayınız; fakat sizi, masallard~kı. c:ebC',ıc b 
benzetiyorum. Perilerin diyarını herh'lngı bır 

· · · suıtan1 •••• rl yanın bu sakin kö~esine ir.:nış bır pcrı 
11

,1 1 tJ 

Bu sözlerim onu güldürdü. ( Otı 
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Yazan: Mih. Zoşçenko 
~rdeılerim, doğrusunu isterseniz 
~ h.ç bir zaman baronlardan, kont-
~ hoılanmadun.. Fakat buna 

'-i11ıcn hayatımda bir defa, oldukça, 
~P.tık ve sevimli bir baroncuğa 
'-ttladı nı. • 
ld l!u baronu hatırladıkça şimdi bile, 

1 
cta bıriıi beni gıdıkhyormuş gibi gü

eccgi:n tutar. 
f Bu baron, bir Alman soy.adı taşırdı; 
~'ctt 'lrendisi bütün tcfcrrüatiyle bir 

0 
Uıtu •. Hatta mujikleri b.le ::~verdi.. .• 
rlov vilayetinde bir malikanesi vardı .. 

lı: İtte bu baronun Orbv vilayetinde
kı n-.a.tikaneıine gitm~ıtim Aslına ba· 
ttıanız ben oraya yalnız gitmemiş. 

tiıxı ••• 

.Beniırue beraber Vasil Tarosoviç is
~de bir arkadaşımla bir de Vaska is. 
~de b:r çırak vardı. Su tesisatı yap
~ üzere mütehassıs ııfatiyle gitmi~-

ft <>raya gidince, tabii ilk önce yapaca-
llıız iti gözden geçirdik: Iş pek ba. 

'tti. Si Sadece bahçeden bir ka!i boru ge-
l'IXıek icap ediyordu .. Elimizi vicdanı
~ koyarak söylemek lbım gelirse, 
~cak hemen hemen hiç bir ıey 

llaıbuki orada bir ay kalmak üzere 
~~ele yapmıştık .. Sizin anlayacağı. 

lfiaıiz 'keki idi. 
"1,. •erse, lifı uzatmıyalım .. işe başla
lıp ·.Tabii orada yeyip içiyor, orada ya-
1-r~lkıyorduk .. Yemekler enfes, bava 

ltullde idi. • 

~aradan üç eU~ geçince canımız aı
\ ğa, bcmurdanmağa baıtadık .. Bu 

ile-demekti? Baron cenaptan bizi bir 
~ka bile yalnız bırakmıyordu. Sabah 
>t lnlıimda ite ba1lamak üzere bahçe
\ı_lneriz, ronu orada b ruz.. Şöyle 
~.dinlenmek Uzerc bir gölgeliğe çe
~. baron da bil:imle beraber. Biz 
~~ufumuz milddetçe, o bahçenin 
~"'-ı arasında dolaıır, bit-durmadan 

leri koklar .• 

-~)i ... Biz mutfağa, baron da mutfağa .. 
~emek masası un başına geçer otu· 
~ , o da kartımıza geçip cturur ... 
ıı..~ llrıe cölgel. Mütemadiyen de bize 
~ ve hare'lcetlerimizi gözleriyle ta-

tder. 
~tıııen hemen üçümüziln de aklımız
~)'lli ıeyler ceçer: "Hay Allah be

' ""in!.. Kene gibi bir adam ... 
".'atı IU kadarcık itimadı yok.. Uç ku
' "k kurıun borularını çalacağımlz-
ll korkuyor., , 

M...._ er Yakit'ki cibi cene bir &ün iıe 
)~· Tıbil baron da peıimizde ..• 
~ Tarnoviç bize bir clSz ederek ba
lılr )'anına yakla§tı .. Vasilin elinde 
...._ «e lriırek vardı. . Dofru baronun 
--111ıııa ceçerek; 
h)' llerbaba, dedi, biz buradaki her 
~ tnemnunuz.. Y eyecek, içece'lc, 
~\'a mpıremmel.. Yaptığımız iş de 
~ • Fakat bütiln bunlara rağmen üç 
''1~k kur§un borulanmzı çalacağız 
ttı... hiç pepmizden ayrılmayışın, bizi 
~ t bir kontrol altında bulunduruıun 
\i halde caıumm stkıyor .. Biz bu ıi
~ leylere alııık değiliz!.. Mademki bir 
~i üzerimize aldık, tabii bitirmeğe 'ruz. Fakat sizin peşimizden do. 
'- 'b4r'c hiç durmadan çiçek koklamanı-
'I nılna veremedik !. • 
~ teil bunlan söyledikten ıonra, elin
' ~teği, ldeta: "Al, nynru gör 1 .. 
~ ıster eibi bir kenara fırlattT .. 

l'l bi 0n birdenbire dofnıldu; gözleri· 
'ı {.kaç defa açıp kapadı. Sonra, ya. 

ır •esle· ........ . 
«f. 't l{arde§ler, ıiz ne diyorsunuz? de
..; lni, ben .. şey mi?. Benim hiç bir 
"!i/'Ptıiım yok .. Ben &izi kontrol mu 
~ Ornıuıum? Hayır ... hiçte böyle bir 
':Ptıfım yok... Billkia ben sizin 
~, "1t Çevr~nizde kendimi fe,vkalade iyi 
'-hırılt hıaaediyorum .• Sizinle bulun
~tl ııınan hem iştahlanıyorum, hem 
._. ~uyku uyuyorum.. Hem de kendi
~ lraJ&de dinç hissediyorum.. Siz 
~ tken yanınızda bulunmama müsa. 
Ctrıttırıenizi çok rica ederimi Bana gü

lrıeyiniz !. • 

Neks 
Çeviren: Ferah Fer ruh 

B:z, tabii guluştük .. 
- Peki, dedik .. :f ş böyle ise buna bir 

diyeceğimiz yok!. . 
Baronla bu konuşmamızdan sonra 

işler büsbütün aynasızla~tı.. Çünkü bir 
defa barona yanımızda bulunmak mü
saadesini vermiştik.. Halbuki ertesi 
sabah, daha gözümüzü açmadan baro
nu karı.mızda bulduk. 

- Bonjur kardeşler diye seslendi ... 
Vakit geldi mi?. 

Kendisi ise heyecanından ve sabırsız. 
lığından ellerini uğuşturuyordu .. 

Neyse .. Kalktık.. Çayımızı içtik ... 
Bar~nu, bizi bekler bir vaziyette bul

duk .. Artık, yüz bulduğu için, her işi
mize burnunu sokmağa, mütemadiyen 
b:zi işden alılı:oymağa başladı .. B1.1 kafi 
gelmiyormuş gibi artı~: hususi hayatı. 

mıza da burnunu soktu .. 

• Mesela işımizi bitirdikmi: baron der. 
hal: 

- Buyurun kardeşler yemek yemeğe 
gidelim, der ve bir kösemen gibi önü
mü e düşerdi. Sofraya gelince: 

- Rica ederim, oturunuz, di)•e ikram 
lara başlardı.. Sıkılmaymız ! Burasını 

kendi eviniz telakki ediniz!. . 

Sofra, tabii mükemmel olurdu. Ye
meklerin hemen hemen hepsi de etli idi. 

Baron, yemek yediğimiz müddetçe, 
mütemadiyen söylenip dururdu : 

- Kardeşlerim, dostlarım, yeyiniz 1 
Mujikler, ustalar yemek yerken ben 
seyretmesini çok severim .. Bunlan sey
rederken benim de iştahım kabarır!. 

Baron, bir müddet bizi seyrettikten 
acnra, kendisine de yemek getirmeleri
ni emreder, o da bizimle beraber yeme. 

ğe başlardı .. Fakat onun yemesi nerede, 
izim yememiz nerede? Baron hastalık

lı bir ihtiyarcıktı .. Bir lokma alrr almaz, 

mutlaka ağzı yanar, öksürüp aksırmağa 
koyulurdu. Sonra da, çatalr, kaşığı bir 
yana bırakır, kurbağa gibi nefes almağa 
başlardı .. 
Yemeğimizi bitirince, baron bizi 

bah~eye buyur eder, otların üzerine o
turtur, karşımıza geçerek: 

- Haydi karde~lerim. derdi, şuraya 
vişnelerin altına uzanıverin 1 Biraz kes. 
tirin!. 

(Sonu yann) 

HABER - AltlUI potfaa 
::::c:s 

., . . ' . ' . 

Yazan: 1 kımım -33- Hatırala11 anlatan rıt vesikaları veren: A.K. 

Herif, beni gebertip bir çukura 
atmayı hesaplaıııışh 

O sırada oradan geçen diğer kolcu Kel· 
leci Alı bu \'akayı gö. ünce kaçmış, arka· 
smdan siltıh atmışlar. Fakat vurmağa 
muvaffak olamamışlar. 

Kellecinin hükQmete haber vereceğini 

bildikl"ri için derhal kaçmışlar. Ve haber 
verildıği ne göre Derevenke gelmişler. 
Şimdi hMisc tenewür ediyordu. O hal· 

de bu şakiler manastıra iltica etmişlerdi. 
Atı da rahibe bırakmı)1ardı. Rahip mey· 
dana çıkmasın dire atı boyadı, bir şeye 
benzetemeyince öldürdü. 

Sordum: 
- Hadise nerede olmuş? 
- Lalebeli mevkiinde. Şimdi zaptiye 

sinin altından bir hançer çıkararak üzeri 
me hücum etti. 

Herif beni de at gibi gebertip bir çu· 
kura atmağı hesap etmiş olacak ki gözleri 
yüzü dönmüs bayağı korkunç bir hale 
gelmi~ti. 

Ben öyle ufak tefek hadiselerden ürken 
bir adam değılim. Bileğime de gü\'cnirim. 
Tam yüzünün ortasına bir yumruk in· 
dirdim. Rahip mukaddes kitabın bulun
duğu masaya çarptı \ e şamdan kafasına 
düştü. 

Bu gürültü}ii işiten A\'adis ve Ohannes, 
bir hamlede odaya doldular. Rahip hay· 
kırdı: 

şakileri arıyor! - Bre ahmaklar, yere sabun mu silr 
Vaziyeti \e öğrendiklerimi noktai naza· dünüz. ne oldu. Ayağım kaydı. Az daha 

nmı yazarak derhal komiteye bildirdim Ye ba~ım parçalanacaktı. 
altında 'Rahip Daniyel komite amali için A\'adis işi anlamıştı galıba, bir bana bir 
muzırdır .. diye yazdım. rahibe baktı, dudaklaFını bükerek hiçbir 

O gün Derevenkten hareket edecektim. şey söylemeden Ohannesi kolundan çcke
Rahlp Danivelle son bir mülakat yaptun. rek dışan çıktılar. 

Tekrar askerlik meselesine döndüm. Daniyeli elinden tutarak kaldırdım. 
Ne menfi bir söz söyledi.Herifin emelle - Ben gidirorum, dedim. Islanhal et-

ri malQm olduktan sonra zaten ısrar et· meni tavsiye ederim. Hım;aklı hapic;ten 
menin manası yoktu. Yalnız dedim ki: korkmaz. Hele ben Hınçaklıdan da kork· 

- Rahip efendi, teşkilatımızın bugünkü marn. 
vaziyeti çok hassastır,. Her kafadan bir Bu hadise komıtede münakaşaya sebeb 
ses çıkmasına müsait değildir. olmu' \'e nizamnamenin bir maddesinde 

Idarenin ve bilhassa icra işlerinin bir el· değişiklik yapılmac:mı mucip olmuştu. 
den tedviri gerektir. Buna muhalefet, t~· Tornayan komiteyi f~vkalMe bir içtimaa 
kilatımıza ihanet addolunabilir. Siz mud· davet etmişti. Benden izahat istediler. 
rik bir rahipsiniz. Vazifenizin daima ir- Vaziyeti hikll)'e ettim \-C: 

şat mahiyetinde kalması menfaatiniz muk - Gayemiz at gasbedip, nihayet boya
tezasıdır. Ufak tefek şekavet hldiselerini yıp öldürmekse bu işten biran e\~ vaz· 
himayeye kalkısmanız doğru değildir. geçelim, dedim. Hiçbirimizin boynu yaf· 

Rahip köpürdü. Yerinden fırladı h halata mütehammil delildir. 
- Yeter artık efendi, diye haykırdı. Merzifon odacı ı Boğos içeriye girdi ve 

Onüntüze gelenden ders alacak detriliz. elime bir kftğıt tutuşturdu: 
Ben bildiğimi iyi bilirim ve yaptığımdan - Dıpndan bir çocuk verdi, dedi. 
da kimseye hesap vemıern. Beni tehdidin Mektubu tamamile hatırlanın. Zaten 
gülünçtür. pek lasaydı ve ermenice yazılıyordu. Al· 

Ben de kımuştım. Bu herifin bu kadar tında ipret vardı. 
bayağı bir adam olmasından nefret du· Bu Sirada komite azasından Artin mü· 
yuyordum. himce bir teklif yapmıştı. 

- Ben, dedim u~ağın değilim. Eğer Hın - Müfetti~imize itimadımız vardır. 
çaktı isen emrime itaatin lazımdır. Yoksa 1 Rahip Daniyelin t~kilatımıza ihaneti ta· 
biz itaat ettirmesini biliriz. hakkuk etıni~ ve zaran meydana çıkmış 

Bu melt1nun her şeyi yapmağa mukte- bulunuyor. İdamı lAzımdır, ne dersiniz? 
dir olduğunu bildiğim için tetikte idim. Komite azası benim noktai nazamnı 
Hakikaten bir hamlede ayaklanna kadar sordular. Tomayan da fikrime göre hare· 

1 uzanan dini kisvesinin yani kara cübbe· ket icap edeceğini söyledi. Onlar bu me· 

sele üzerınde münaka~a ederlerken mek· 
tubu okudum. 

"Rahip Daniyelin hayatı ve me\kiini 
müdafaa etmenizi tavsiye ederiz. Hakkı· 
nızda mukarrer ağır ceza affolunacaktır. 
Ketum ol., 

Sanki Arsen Lupen ha) atı geçiriyor
dum. Bu ne demekti. Bu işareti ewelce, 
gördüğüm, fakat ne olduğunu anlamadı· 
ğım, bana meçhul olmıyan bir rernizdi. 
Bu vazireti nereden öğrerunişlerdi. Ko· 
rnitenin içtimaını ve benim onları tahrik 
ettiğımi nereden biliyorlardı ve nihayet 
kuvvetleri ne dereceye kadardı, kimdı 
bunlar? 
Kafamın içinde bu sualler biribiri ar

kasına doğuyor ve cevapsız bir kenara 
yığılarak beni perişan ediyordu. Şimdi 

iki cami arasında kalmış bulunuyordum. 
Bu mektup belki bir Oywl, belki neticesiı 
bir teşebbüs olabilirdi, ama, belki de ha· 
kikt bir tehditti. 

Tomayan zeki adamdı. Derhal yanıma 
geldi ve yavaşça: 

- Mektupta ne yazılı? diye sordu. 
- Hiç dedim. Şahsıma ait bir hMise. 
Burada itirafa mecburum ki korkmuş· 

tum. Gerek if ~dan ve gerek~e bu emn 
itaatsizlikten korkmustum. 

Komite benden cevap bekli)'ordu: 

- Hayır efendiler, dedim. Bizde ihanet 
cezası ölümdür filhakika. Fakat Daniyel 
teskiHUınuza müfit olacak bir unsurdur. 
Islahıhal için kendisinin çok iyi dostu ol· 
dulunu bildiğimiz vaıı Mardirosun De
revenk manastırına gönderilmesi ve eğeı 
komite emrine itaat etmemekte ısrar e
derse ondan sonra bir karar ittihaz edil· 
mesini muvafık buluyorum. 

lV'>mite bu ciheti kabul etti ve Mardı· 
rosa bir tezkere • nzıldı. Ertesi günkü iç
timada nizamna nenin tetkiki ciheti görü
§Üİmek üzere toplantıya nihayet verildi. 
Hm~ komitesinin nizamname!! es

kiy 1i ~eclisi umumt içtimaında nizam
ı ... ne mevzuubahs olmamış, eskisi gibi i· 
fas •·• karar \'erilmiş Ye bu cihet t~kilata 
bi' · imişti. Halbuki yeni tahaddüs eden 
va:·iyetler nizamnamenin değistirilmesini 
ir.:ap ettiriyordu. 

( Dıvamı t 'ar ), 
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etti: 
- iJte beni ebedi bir vicdan 

azabına düıüren hlidise.. CUr
müm. Başrma topladığım adam 
lan milsellih kuvvetlerle çar
ı ııtırmıya sebep oldum .. Ahali 
mağlup oldu. Ertesi günü tev-
1.if edildiğinizi öğrendik. 

- Atılatl.. 
- Olıvolo adasında tesadüf 

ettiğim, .c a d a m ı , kavga 
akıamı, birdenbire yan:mda 
gordüm. Bu defa da bana bir 
kadını i;ÖStererek: "Bu kadını 
kaçır ve öldür 1,, emrini verdi ... 
Kadını kaçrrdım .. Falcat öldür
medim .. Neden? Bunu ben de 
bilmiyorum .. Kendisine çok iyi 
baktım .. Sonradan öğrendim ki 
bu ka.dın annenizdir. O zaman 
onu öldürmemiş bulunduğum 
için sevincimden hıçkırıklarla 

ağladım. 

- Anncnı mi?. 
- Evet anneniz monsenyör. 

Sizi kurtaımak için Sen Mark 
meydanına fırlamış, halk arası
na "lcatıl:nııtı. 

- Kimbilir ne kad ·r 1ztırap0 
çekmiştir zavallı kadın .. 

- Sorarmı~nnrz? Onu:ı duv
dugu ııt·rap karşısında, şimali 

İtalyanın (Tunç Kalbli) adamı 
di ·e anıla:-ı ben bile teesEiir 
.duy·lum ve ağladım . 

Rolan ıırkada~ınrn sözlerine 

devam etmek istiyor ıibi biı 

tavır aldığını zörerek eliyle •t· 
zını kapadı ve batırdı: 

- Sus! Dur azıcık!. 
Kalbi çarpıyordu. 

Kuru gözlerinde bir dam
la yaş bile görünmediği halde 
ağlıyordu. 

Birdenbire : 
- Annemin beni kurtarmak 

istediğini mi söyledin? . 
- Evet .. Sen Mar'lc meyda· 

nı bir ana baba gününe benzi
yordu. Şiddetli bir darbeyle 
anneniz yere dütmlİftÜ. Alnın
<1an yaralanmııtı .. On 1 kaldır

dım. Doğru evime götürdür\ .... 
Benden sizi kurtarnıak için yar 
dım is ,.di .. Canla başla çal ş:ı
ca 7ımı vaad ettim. 

Rolan müıkuma elini uzattı: 
- Sen merd bir adamsan 1. 
iskala Brino mahcup bir ta-

vırla baktı .. Kendisine uzatılan 
elin parmaklarını tutmakla ik
tifa etti. Gözleri yaı.la dolmu§
tu .. Boğuk bir sesle bağırdı: 

- Monsenyör!. 
Sonr:: batını önüne eğerek 

sözüne devam etti: 
- Anneniz'n emirlerini yap· 

mak üzere yanından ayrıld m • 
Daha sokağı henüz dönmüftiim 
ki yirmi kadar asl•er birdenbire 
üzerinme hiicum etti. Yakalan
mııtım. Beni bağladılar. Ne ol-

için.de kaldı. 
Birdenbire korkmıya baıla

dı. Deme'lc ölecekti •. Ölüme bu 
kadar yaklaımııtı .• 

- c: ıek .. 
Bu ne feci şeydi yarabbi! ... 
Vaktiyle ölÜmü düıünmiyen 

adam, ölüme ehemmiyet vermi
yen katil gimdi yqamak isti
yordu. Bu dakikada ıcnelerce 

ve senelerce zındanda kalmayı 
tercih ediyordu. Onun için, ku
ru ve siyah ekmek en gUzel 
yemek, ifrit zmdancıların yüz
leri birer melek yüzüydü. 

Kapıya k&dar ilerledi. Kol
larını w:attı: 

- Yapmak! diye mırıldan
dı. 

Bu sırada cmuzuna bir el do
kundu. Titriyerek geri döndü .. 
Batına örtülen aiyah örtünlin 
kalınlığı etrafı gönne .. ine mani 
oluyordu. 

- Siz misiniz 1 dedi. 
Rotan, karanlıkta parlayan 

gözleriyle mahkQmu tetkik edi
" Jrdu. 

Mahkt1m, cellidın b::ıına at
tığı örtüyü kaldırdı. Bir köıe
ye fırlatarak acı aci ı:üldü: 

- Görüyorsunuz ya, artık 

öleceğim! dedi • 
- Ne vakit?. 
- Yarın sabah .. 
Alnındaki terleri elinin ar-

kasiyle kurutmıya baıladı. Yü
zü o kadar korkulu bir telde 
bUrünmüştü ki Rolan bile tit
remekten kmdini alamadı . 

Mahkum yavaı yavaş tabii 
haline gelmiye başladı. 

Rolan serdu: 
- Demek öleceksin? • 
- Evet .. Bana nıçin böyle 

bakıyorsun?. 

Rolan nahkumun bu sualine 
cevap verece'lc yerde sordu : 

- Bana bir hikaye anlatıyor-
dun. 
Mahkfım mmldJndı: 

- Bir hikaye mi?. 
- Evet bir hikaye.. Mahv 

ve harap olmuı bir aile .. 
- Evet... Evet ..• 
- BabanXl gözleri oyulmuı, 

Anne kederden ölmüş, oilu 
zındanlara atılmıı, ya niıanlı? 
Niıanlıya ne olmuş?. 

Mahkum mırıldandı : 
- Bu hikAyeyi siz de benim 

kadar biliyorsunuz .. Siz kim
siniz? Rica ".:rim söyleyiniz 
ıiz kimsiniz?. 

- Oraıır.ı acnra ö.,renintn. 
Fakat önce ıen söyle, sen kim 
. ' sın .. 

Mahkum, dişleri biribirine 
~arparak cevap '\i erdi: 

- Ben haydut İskala Brino
yum t. 

Rolan hatırlamak istiyen bi 
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OTAILVA 
~ Baştarafı 6 ıtıC1da 

bir "taviz" olnrak vcrilebileecğini ileri 
a;ürdil. 

Bu teklife Bismark da kuvvetli bir ta· 
raftarlık gösterdi. Fakat bütün bunlar, 
tabii, gayet gizli olarak yapılıyordu. 

lt:ılya endişe etmeye başlamıştı ve 
Frnnsanın kendisine teminat vermesini is
tedi. Frans:ı da bu teminatı verdi. Fakat 
l<"SSl de Tunus - Ccznir hududunda bir 
hadise çıktı. Fransız askerleri esasen ha
zır bulunu~ oı lardı ve bir iki hafta içinde 
Tunus Fronı:ıız toprağı oldu. 

lngllte re, kC'ndishıin g!lzicc teklif et -
mle olduğu bu l tılfıya, yarım ağız itiraz
da bulundu. 1tall a dc>hşetli hiddetlendi ve 
hiddE.'ti o zamandanbC'ri hiılii geçmemiş -
tir. 60 S<'nPye yakın bir zamandanberi Tu· 
nus meselesi Fransız - ltalyan münasc
batını ihlal etmiRtir. 

Tunus meselesi yalnız Frnnsız - llılyan 

münasebalını ihlül etmekle de kalmamış-' 
tır. 1890 d<ı Tunusun himaye idaresinden 
çıkarılıp Fransaya tamamiylc ilhak edi
leceği şaylnları ortaya çıktı ve yine bir 
Avrupa harbinden bahsedilmeye başlandı. 

Fransa BizC'rttc büyük bir deniz üssü 
ya~mağa başlayınca da İngilizler bunlfll. 
Akdcnizdcki İngiliz hakimiyetine son de
mek olacağını, Hindlsta yolunu keseceği· 
ni söylediler. O znmaıı Salisbori şu ııekil
de bir fikir ileri sürdU: 

"Denizlere hllkirn oldukça , bizim ıçm 
Bizcrt'in ehemmiyeti yoktur. Yalnız, e
ğer denizler üzerindeki hakimiyetimizi 
knybedecek olursak o zaman da esasen 
Bizcrt'in ehemmlyeti kalmaz!,, 

Fakat asıl mesele Tunustaki İtalyan 

•Ufusunun gayet silratli artışıydı. Kendi
lerine, 1868 muahedesi ile ltalyan milli
yetlerini ve kendi milli mliesseselerini mu-
hafazn etmek,.,bakkı tanmmıgtı. 

ve daha ylizlerce ueyden §ikayette bulu
nuyorlar. 

Frnnsızlnr da Tunuııa dışardan müdaha
le edilmesinden şikayetçi. Diyorlar ki, 
Tunustakl İtalyanlar kendi hallerine bı

rakılacak olursa Tunus vatandaşı olmayı 
tercih ederler. Onları "İtalyan" olarak 
muhafaza etmek için propaganda, tehdid 
gibi vasıtalara müracaat ediliyor ..• 

Görülüyor ki, nekadar hüsnüniyetle te
lakki edilirse edilsin, meselenin halli ko· 

lay değil. Her iki tarafın da kendine gö
re birçok hakları var. 

Bilhassa Tunustaki İtalyanların fazla
lığı mesele.}'C daha mühim bir mahiyet 

vermektedir. Fransızların istatistiklerine 

göre Tunusta, 105 bin Fransıza mukabil 

94 bin İtalyan vardır. (Bu Fransız nilfu
suna, tabüyet değiştirmiş İtalyanlar da 
dahildir). 

İtalyan hlikümctine göre, Tunus koruıo
loshaneslne kayıtlı İtalyanlar 120 bindir. 

Ne de olsa, İtalyanların çokluğu mese
leyi büyük ve müşkül gösterecek mahiyet
tedir. 

Bu suretle, hakikatte bir Nis veya Kor
slka meselesi yoksa bile, Frnnsayla İtal-

ya arasında endişe verici bir Tunus me
selesi vardır. 

Sinyor Musolinl ile Mösyö Laval bun
dan dört sene evvel bir anlaşmaya varır 

gibi olmuşlardı. Fakat anlagma imzalan

mamış ve Habeşistan harbi esnasında da 
tamamlyle suya dilşmUgtur. 

Bununla beraber, ortada bir Tunus me
selesinin bulunması başkadır, faşist nU

mayişlerlnde Tunusun İtalyanın hakkı ol· 
duğunu ileri sUrmek yine başka. Çünkü 1-

Bu anlaşmayı 1596 da Fransızlar boz- ' talyanın Tunusu istemekte hiç hakkı 
muşlar, fakat tekrar yenisi yapılmıştı. yoktur. 
1918 c!e anlnşmnnm mllddcti bitmiş ve tek 
rn yenilenmişti. O znmandanberi de Tu
nusta daima karışıklıklar olmuştur. 

Bugün İtalya, Tunustaki ltalyanlann 
Fransızlaştırılmaları için her türlü tazyik 
'c propagandaya başvurulduğundan ve i 
mukavemet edenlerin türlü fena muame
lelere uğratıldıı";'lndan 5ikiı.yet ediyor. 1-
talyanlnrm çocuk sayıları arttığı halde, ye 
ni mckteb açmalarına mani olunduğunu, 
muhcıc<'rC'tin tnhdid edildiğini söylüyorlar 

Gittikçe kuvvetlenmekte ola.ı Tunus mil 
liyetçileri de Fraruıanm da Tunus üzerin

de bir hakkı yoktur diyebilirler. Bu da 
bir başka meseledir. 

Tunus milliyetçileri ne İtalyayı sever
ler, ne de İtalyanın Arabları sevdiğine 

inanırlar. Böyle bir hayale kapılamazlar, 
çUnkU Trablusa pek yakın bulunuyorlar. 

W. X. fawr. 
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tavır aldı: 

- iskala Brino? iskala Bri
no :nu? Kim olur.,an ol.. Bana 
ş~mu söyle .. "10" lara hizmet 
etmek için cumhurreisi Kan· 
lıCandiyano ile Silviyayı ne 
yapt n sefil?. Leonor ne cldu? 
Haydi çabuk söyle 1 • 

R-;lan İskala Brinom:n şid

detle yakaladıgı elini uğuştur
mıya başlı:.dı. 

Mahkum, Rolanın bu hare· 
ketlerinden önce hayrete düş

tü. Sonra kendini topladı. Son 
cümlesi ona hakikati, karşı· 

srndakinin kim olduğunu anlat· 
mıştı .. Diz cöktü. Hıçkırarak 
ağlamıya başladı: 

- Sizi, dedi şimdi tanıdı"1. 

Siz monsenuör R-;lans•nız ! Oh. 
Allahın ne k?.~ar scvmerliği bir 
ad'lmım ki siz .. an~a'k öleceğim 
gii-ı rastlıyorum. 

Rolan, mahkumı.:n bu sözle
riyle acınma duydu. O. kar~ı

smda diz çöken adamın hir kaç 
saat sorıra ölmiye mahkiım l::i· 
risi olduğunu da unutmuştu. 

Bir kaç dakika önce duvdıı
ğu h~det sükunet buldu. Kal
binde bu sefil adama bir mer
hamet belirdi. Yavaşçacık mı· 
nldandı: 

- KaTk artık!. 
MahkQm inliyerek cevap 

verdi: 

- Oh monsenyör! Hala o!. 
Beni affeden sesiniz kulakla
rımda.. Siz neden bu kadar 
merhametlis:niz?. Beni niçin 
rıhtımda hançerinizle öldürme
diniz. 

iskala Brinonun bu sözleri 
Rolan.n gözü önünden, eski ha
diseyi geçirdi. 

- Haydi, kalk.. dedi. Her 
hakikati söyle .. Yala:ı söyleme
yi aklından bile geçirme. 

Rolan cturmaktan ziyade çö· 
melmiyc benziyen bir şekilce, 
mahkumun yanına sokuldu. 
Şimdi hayatını örten esrarı ~e
lerek kendisini betbahtlığa sü· 
rükliyen sebepleri öğrenecekti, 
iskala Brino, ürkek b:r tavır· 

la Rolana bakıyordu.. Derin 
b:r yeis içinde: 

- Monsenyör. sanırsam, bir 
kaç saat sonra hayan gözleri
ni kapayacak oalnlar yalan söy· 
lemezler .. Bundan başka. yap
tıklarıma nedamet ge~irmiş c.1· 
du~uma yemin edebilirim. 

- Nedamet mi getirdin?. 
- Evet .. Hem çoktan .. Size 

yemin ederim ki bunda gayet 
sa-n'miyim. Size nedametin ta
rihini dahi söyleyebilirim .. Eu 
s:~in "haydi korkma, seni affet

tim .. , Dc.:liğiniz tariht'r. O 
gündenberi uğrunuzda hayatı· 
mı fedaya hazırım .. Size c za-
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AYAN MECLİSİNDE AHRETTEN 
GELEN SES 1 

--4'· Baştarafı 6 ıncıaa 
yordu., .. Gözleri tamamen kapalıydı. Fa· 
kat hissetmiyordu denemez. Çünkü kuv· 
vetli bir ışık yaklaştırıldığı zaman müte· 
essir olarak başını çe\·iriyordu. 

Hastalıbrın seyri enteresan oldub'U gibi, 
bilhassa hastanın uyanması da çok mü· 
him teşhi !er yapılmasını mümkün kılmış· 
tır. Gesin uyandığı zaman, on yedi sene 
devamlı bir şekilde uyuduğunun farkında 
değildi. Bir gece ewel yatıp her zaman· 
ki gibi uyandığını zannediyordu. 

Gcsin hastalığa tutuldu&ru zaman kiiçük 
kız kardeşile birlikte yatmaktaydı .. 1.I
yanınca onu araı{ıış: 

- KardC'şim nerede? 
Diye sormuştu. 
l Ialbuki karde~i bürümüş ve e\·lenerek 

evden ayrılmıştı. 
Gesin büyük bir hayretle etrafına ba· 

kınmakta ve bilhassa yatağına uzanan be· 
yaz saçlı. yüzünün hatları derinleşmiş ih· 
tiyar adamın kim olduğunu merak etmek· 
teydi. Baba mı bu kadar sene sonra tanı· 
yamamıştı .. Sonra ağabeyisini yukarıdan 
aşağı süzüp hayretle: 

- Neden bugün sivil giyindin? 
Diye sormuştu .. Ağabeyisi evvelce za· 

bitti. Fakat zavallı hasta, onun seneler
denberi tekaüt olduğunu bilmiyordu. 

Maamafih hasta, ailesi efradını tama· 
men tanıyabildi. Annesini göremeyince 
merak etti. Halbuki annesi, aylarca, sene· 
!erce uyuyan yavrusunun başucunda gece 
gündüz beklemekten zayıf düşerek kızı· 
nın dünyaya gözlerini açtığını görmek 
nasip olmadan ölmüştü. 

Güzel fıkagolu 

olduğu halde e\'ine gelmeğe muvaffak ol· ı 
muştu. Bunu fazla izam edilmiş bir mese· 
le zannetmeyin. Yolda, uyuyarak yürüyen 
direklere çarparak düşen, sonra yeniden 
kaldırılan ve böylece yoluna devam eden 
zavallılara dünranın her tarafında birçok 
kereler ra tlanmıştır. 

Partisia Nagir de bu şekilde evine kadar 
gelmeğe muvaffak olmuştu. Ertesi günü 
kalkma saati gelince Parfr;ia ancak gözle· 
rini açabilecek bir ku\'\et bulabilmiş ve 
bir tek saniye büyük bir kuvvet sarfcderek 
yam ba~ında bulunan annesine: 

''Beni öp anne,, diyebilmişti.. 
ı\nnc~i kızını hasta zannederek alnın· 

dan öpmüş. odadan çıkıp, rahat uyuma· 
sı için kızını yalnız bırakmışsa, ara s,ra 
gelerek muntazaman nefes llhp almadığı· 
nı kontrol etmişti. Fakat saat 11 olduğu 
halde kızının uyanmadığını gören ana. 
telaşa düşerek 'doktora baş\'urmuş ve ya· 
pılan muayene neticesinde hastalığın uy· 
ku ha ,ta lığı oldub'U meydana çıkmışlı. 
Parfr.,ia üç ay müddetle bu halde, kaldı. 
Sonra bir gün gözlerini açarak etrafında· 
toplanmış olan aile efradına baktı, bin 
müşkülatla, ellerinin hareketlerile, konuş
tuklarını işittiğini fakat söz söyliycmedi· 
ğini anlalmağa ça!ı~tı. 

Bu enteresan hasta etrafında toplan
mış olan doktorlar bir kere de Şikagonun 
en meshur akıl hastalıkları mütehassısı 

ile konsolta~yon yapmışlardı. Amerika 
doktorları bu münasebetle gazetelere mü· 

lakat vererek hastalığın seyri ve ne şekil· 
de tedavi edildiğini bildirrni5ler, bunun 
üzerine gazetelerin hemen hepsi bu entc· 
rcsan hadise jle alftkadar olmuş~ardı. Bu 
münasebetle ruh mütehassısları da işe ka
rışarak mevzuu tetkik ettiler ve bir gün 

ıneti· 
. . · · apılan s kı bır unm alınması ıçın Y 

yat neticesinde öldü.. ·n uY" 
dak. derı 

Gerek hastalığı sırasın 1 • bir de'" 
kusu, gerek~ ölüm, gen.ç .kı:da .. ~ ıaına11 
ğişiklik yapmamış, Partısıa oldug ede 
bile fcvkalfidc güzelliğini ınubaf':.~erct 
bilmişti. Cenazesine her tara.ftan ı.0uan· 
ziyaretçi gclmi,, çiçekler, hedıyeler~ ınek· 
mış hatta gi.ızcl ölü yüzlerce a, 

tubu almıştı. v tuttıllll' 
Bu şekilde uyku bastalıgına tata' 

b. ok has 
ölen ve kurtulan daha ırç 1>3set" 
vardır. Ancak bunların hepsi~d~ "'ildir .. 
mek için sütunlarımız müsaıt e~ Jd, 
Yalnız son olarak şunu da füh•e ede; bB( 
1926 senesinde Amcrikada u)ı.ıznag~ g33 
lamıc; olan Lord Sprinfayld 1930 .;l iıd 

~ .. ddet e 
senelerinde birkar d~kika m_u da~ 
kere uyanmış ve yemden uykuya ·yıU 
tır. Bu hastanın bambaşka bir?~~~ ııa" 
yardır. Uyku halinde hepimiz gıbı ~ 
yat yaşamakta, yatağından kalkIP 

3 er ~ 
man içinde dolaşmakta, sof ra~a ~tedif• 
manki yerine oturarak yemek ) eın aJXl bit 
Fakat herkes gibi yaşıyan bu ad 
kere olsun gözlerini açmamaktadı~ 

Uyku hastalığına en ziyade :~~nıaıd' 
bakir ormanlarında yaşıy.an ın . GJsS' 
rastlanmakta olduğu görül.ınektedı~· ._.t 

. e,·ı sıııv-
sin (Çeçe) tesmiye olunan bır. ~ betll IJ 
bu müthiş afetin hem müsebbıbı, r#_ 
nakilidir .. Bu hastalığa yakalan.a~ tJSf1P 
niyetten çok uzak Afrika yerhl ~, 
müddet topraklar üzerine yatıp :ı~-jç af 
dıktan sonra takatleri kesilerek ~ 
içinde can \'ennektedirler. . , t ttJlf 

Dev adımlarile ileri iyen medert? ede_. 
hx:kak ki bir gün u} l,u ha talt~? 
bu af ete de bir çare bulabilecektır· 

~~~~~~--~ 
Doktor Farezin tetkik ettiği Gesin, uy· 

kudan hayata, dünmüş. fakat Şikagoda 
uykuya dalan çok ,.güze?- bir kız be_ş sene 
uyuduktan sonra nihayet ölmüştü. Mis 
Patrisia Magir de 15 şubat 1932 de uyu
duğu zaman henüz 26 ya~ındaydı. Bir 
yeraltı rcnindeydi. Uykusuna dalan mis 
Patrisia Nagir bir yazıhanede daktiloluk 
yapıyordu. 

meşhur bir ruhiyatçı, mis Patrisianın G . b" 
hususi hayatına ait bir facia neticesinde arı p 1 r da~ 
böyle hale gelmiş olması icap ettiğini, bu· 

gün karanlık görülen bu hususu meydana • k rıktc'' 
çıktı&rı takdirde bu yoldan yürünerek has- Aynı evde oturan hır a 
tayı tedavi etmek mümkün olacağl ileri 'k' d" b' b' leril8 
sürdü,. 1 1 sene ır ır ır 

Yolun sonuna gelindiği zaman şeftren 
vagonda uyuya kalmış olan bu kadını 
sarsarak bin mü~külatla uyandırmağa 
mu\'affak olmuş, güzel kadın ayağa kal· 
karak yürümeğe başlamış fakat hakikatte 
uyanmadığının kimse farkına \'armamı5· 
tı. Partisia Nagir gözleri kapalı ve uyur 

Bu nokta üzerinden işe başlanılarak 

ha5tanın hayatı tetkik edildi ve uykuya 
daldığı tarihten bir gün ewcl. yakın za
manda evleneceği bir iş adamile şiddetli 
bir münakaşa yapmış olduğu meydana 
çıktı. 

Kızcağız, 67 ay devamlı bir uykudan 
sonra 28 cylUI 1937 tarihinde, beyninde· 
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man nakıkatt sCylemek istemiş 
fakat siz reddetmiştiniz. 

Rolan elini sıkarak cevap 
verdi: 

- Evet, şimdi hatırlıyorum. 
O zaman seni dinleseydim ne
ler söyliyecektin ?. 

- Sizin o akşa .. 1 kurtardığı

nız kadı:ıdan bahsedecektim. 
Açıkmeşrep kadından 

mı? 

- Evet onJan ! Çünkü o ge
ce, bize tesadüf ettiğiniz za
man, bu kadının kurduğu pu
suya yatmış bulunuyorduk. Fa· 
kat size bir fenalık yapacak de
ğil :lik. 

Haydudun terlediğini gören 
nolan bağırdı: 

- Devam et! •• 
- O da, size karşı verdiği e-

rıirleri yapıp yapmıyacağımızı 

a 1a'l1a1( icin pusu yerine gel· 
mişti.. Maiyet'.mde'ld adamlar, 
k•dmın parlayan mücevherleri
re dııyı>mı.madılar. üzerine hü
c··m ettiler. Kadın b2ğırmıya 

b"'c;Ja-1ığı zam:ı., ~a siz ortaya 
ç·':tııı·z .. Artık hik~,,enin scnu
r ı biliyorsunuz .. B.-Iki yalnız 

n ·şa ılanma merjlsiminiz yapıl

dığı sırada geçen vak'alardır. 
Rolan, boğulur gibi cevap 

v~rdi; 

- Ne gibi?. 
- Siz .c şuhmeşrep kadınla 

gittikten sonra yanıma birisi 
yaklaştı .. Eana: "Sen 1skala 
Birinosun.. Mahkumsun. Ba
şını getirecek olana mükafat 
vaad edilmiş biri.. Bundan kur
tulmak affa kavuşmak, etekler 
dolusu para kazanmak ister mi
sin?.,, diye sordu. "Bunun için 
ne yapmalıyım?., .diye sordum. 
"Basit, dedi, yarın akşam. lıa

şına toplayabileceğin bir kala
balıkla Sen Mark meydanına 
gelerek avazınız çıktığı kadar 
yaşasın Rolan Kandiyano ! diye 
b:ığıracaksın.,, O akşam sizin
le tanışmış ve hürmet duymt·~
tum. Adınızı "yaşasın,, la ba
ğırmak"bana çok tabii göründü. 

- Kimdi bu adam?. 
- Bilmiyorum, mcnsenyör ! 
Rolan: 
- Devam et!.. dedi. 
- Tandığım adam, bana va-

a1 ettigi parayı verdikten !'on
ra şunları ilave etti: Yanma 
alacağın adamlar biraz 7orlu 
ol:ı-:alıdır .. Şayet tüfeklcrinizin 
sesi, sizi bundan vazgeçirebilc· 
cek silahlı bir kuvveti önünü
ze çıl:arırsa mukabele etmekte 
tercdd~t etmemelisiniz.,, Ada
mın bu sözünü ben; "işde harp 
de mi var?,. diye ile k::rş·ladım. 

1skala Brino bir Iahza dur· 
du. Derin b:r nefes aV:Iı .. Başı
nı salladı ye sözlerine devam 

konuşmıyorlarmış 

lngilterede l>ir kadın: ~ z Jııdde ~ 
- Ayni evde oturduguınu . ~ .. 1' 

bir """ _ .. b• 
cam iki senedenbcri benimle re 'Y 

kırdı elmcdi, diye boşanmak uze 
kemeye müracaat etmiştir. d~ 

Kadınla kocası arasındaki pr __ 
ıştır· ' bundan iki s<'nc eV\'el ~ı~ oğluJlll et• 

haylaz bir çocuk olan bli)riik dab,.ıe JılG 
den koğmak istemiş, kadın ınü sırl• ~ 
miş. O gündenberi adanı ıc;rı:ın-'~ 
konuşmuyormuş ve ona ken 1 

, 

çin hiç para vermiyormuş... . Jıoll~ 
Mahkeme erkeğin karısı ıle :ııoes'1 

sına karar vermiş, da\'acı da, 

bunu kabul etmişlerdir. 

-- g1J'1 lor. Necaeddın Atasa 
•e .~ 

Sabahları 8,30 a kadar re /.P'• 
lan ı 7 ,20 de Laleli TayYa ,uJtıf' 
ı. nci daire No. 17. okuY",,395' 

Tel: I< 
'T11zdan para aım;ız. ~ __ ...... ,,. ------



~R!NC1KANUN - 1938 
-..-:><: ) 

__ CAFER 
r--n~~~.~:!:~: -,!. 

f.~!ri~~~~ dök~~.~~ .. 1 
tden te "ri mucerreb bir il!çtır. 

Q r= MGM 

.......____ 1 

1 

OARER - Ak~m poıııtıun 

MüSHil ŞEKERi 
'!: • • • ... ~ -' ,. • .. ... . ·'"' ...... , ..... .. . . 

EN iYi YOL ARKADAŞI 
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tavsiye eder. 
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tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

r ... ._ .............................. , 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumla
rından mUtcvcllld ııancılarmm, da
mar sertlikleri ve eişmanhk elkA
yeUerinizl URINAL Ue geçirlnla. 

URİNAL 
VUcudda toplanan asld ürik ve ok

salat gibi maddeleri crltlr, kanı te
mizler, lczzctl bo3, alınması kolay

dır. Yemeklerden ıııonm yanm bar
dak su içcrslndc alınır. 

INGII.,\Z KANZUK 
ECZ \NESi 

BEVOGLU - tsTANBUL 

....................... ~ ................... . 

SoQuk 

Ronıatiznıa 
Lumba o 
Siyatik ve 
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............... - --- --- - --- .-._ _.-_ .-.. ~ ........_..._ -- --- .-. .-. --- .-_ -- ...-. ........ 
~~ -~~------ 1 

Oernl Uo1'loru hnucık 

1 
Seferde intak ve iaşesi gemiden temin edilmek Uzere 126 lira Ucret-

le dört gemi doktorlu~u için istekli olnnlnrm Denlzbank bnşdoktor. 

1 luf;unn suratla muracaatlarr. 

~c------------------------------------------------------..... n 
l~ro~'R&I,'' ;.,,, ~a.-.'. ,.., : - ----::: _ • I - Jdarcmlzce temin ~lt:n kamyon, araca muşambalarile tor:>3 muşam. 

balannın dikim işi pazarhk .ısuliyle eksiltmeye konmuştur. 

14 

t. Necaeddın Atasagun 
~~hı 
,.tı 1 arı 8,30 a kadar ve akıam 

' 

t "et 
7
.20 de Lfilrlı Tayyare Apr . 

'ıl~ daıre No. ı 7. Ok..ıyurulan 
il Pırı almaz. Tel: 23953 ı 

• 

1) UıtoLoc - OPERA TöR 

11
1
'- Remal Uısnn 

r..:\(lrakn 
""ıı.t Ydckı muavenehant-ı.:ını (Tii· 
~" ~I lstıkıaı Cd No. (:IBOl Ohan 
'ıt P Bursa pazarı üc:ıunel naklet-

, Telelon. 412:U> 

Muhammen bedelt 18425 lira olan sabit vo seyyar telgraf makina ve yedekle 

ri 31-1-1039 salı gUnU saat 15,30 da kapalı zart usulU ile Ankarada lda. 
re binasında sntın ahnncaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1381,87llralık muvakknt teminat ile kanu. 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14,30 za kadar ko
mlııyon rclsll~lne vermeleri lı1zımdır. 

Şartnameler parnsız olarak malzeme dnrcslnden, llaydarpnşn tescllOm ve 
f 
se\'k şetılğlndcn dağıtılacaktır. (9163) 

• • • 

Ilk yapılnn eksiltmede talibi çıkmadığından muhammen bedeli (22000) 

lira olan ve Haydarpnşa limanında bulunup rnUfomadi cercya:ıla çah~m:ıkta 

olnn \•inç ve transbordörlerln bUtUn clcl:trik tesisatını miltcnavip cereyan te. 
slsatına tahvil iei 30.12.Hl38 cuma günU saat ıs de pazarlıkla Ankarada i
dare binasında ihale edilecektir. 

! Bu işe girmek lstt'yen!eri:ı kanunun tayin r.ttiği vcsll:alan \•e bJ işi başa. 
rabllecek fenni iktidara malik bulunduklarını nntık nnfia vekaletinden alın· 

mı§ bir vesikayı ,hamilen ayni gUn ve saatte komisyo:ıa müracaat etmeleri 

-------------:ııazımdır. Ehıfyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gününden sekiz 

gUn evvel yazı ile veki.lcte müracaat etmeleri 15.zımdır. Aksi taktirde mil. 

•r"..;::"!2 •:1c:m•ra racantlnr nazan itibara almmaz ve vesikası olmıyanlar pazarlığa iştirak e· 

demezler. lhalc Uzerinde kalan mUteahhfdin ihale bedeli Uzerlndeıı yüzde 15 
'lisbctinde kaU teminat vermesi lazımdır. 

.....,..11111••••--•-••I Şartnameler Ankarada malr.cme dairesinden ve Haydarpa.pda tesellüm 
eefllfinde görWeblllr. (914') 

ll - Pazarlık 20-XU-938 tarlhıne rastlıyan salı gUnU saat H.30 da Ka. 
bat.aşta Levazım ve Mubayaat' Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler her gUn sözü geçen Şubeden alınaLileccği gibi dikiş ör. 
ncği ve diki§ vaziyeti de görUIC'billr. 

iV - lstclılilerin pazarlık i~in tayin edilen gUn ve saatte )1izde 7,5 teminat. 
Jariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 

• • • 
1 - idaremizin Pafabahçe fabrikasında ynptıracnğt. 21-11 938 tarihi:ı.. 

de ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan edilen betonarme 
döşemelerle sair müteferrik işlerin ~artnamcsi tadil edildiğinden yeniden ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

D - Heyeti umumiyesinln keşif bedeli 15.202 lira 40 kunış ve muvakkat 
teminatı 1140.18 liradır . 

nı - Eksiltme 26-12-938 tarihi:ıe rnııthyan pazartesi gUn.i saat l~ de 
Kabataşta le\•azım ve mlibayaat şubcsındckl ahm komi yonundıı yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşif ve proj~ler 76 kuruş bedel mul abılh::de lnhlcarhr 
umum mUdUr!Uği.ı levazım ve mübayaat ~ubeslle Anlmra ve lzmir baş'.llüdürlUk 
lcrlnden shnabilir. 

V - Eltsııtmcye i'Jtirak etmek istiyenl rin diplomah yük .. C''< mühendis ve. 
ya yüksek mimar olmalı, olmadıLJn.rı takdırdc ay:ıl evsııfı haiz bir mUtchııs. 
stsı inşaatın sonuna kadar daimi o?arcık iş b:tşında bulundurncaklarmı noter
li'lcten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temın <>tmcleri \•e bundan başka asgari 
10000 liralık bu gibi inşaatı yapmış olduklarına dair fen:ıl evrak ve vcsaiklnl 
ihale gllnUnden 8 gUn evveline kadar inhisarlar umum mUdürlUğü inşaat eu
bcsine fbrru: ederek ayrıca bir fennt ehliyet \•cs:kası almaları lfızurdır. 

Vl - MilhUrlU teklif mektubunu ka ·ıun' vesaik ile V inci maddede yazılı in.. 
şa.at şubemizden alınacak kanunr vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme parası mak

buzt.A veya banka teminat mektubunu. ihtiva edecek olan kapalı zarllar;.w d . 
siltme gUnU en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım komif.yonu bqkan 
lığı:ıa makbuz mukabilinde verilmesi Jlzmıdır. (8928) 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart I~ . 
, + ·• Daima yenilik 

Yeni Postane Karşısında 

RADY,QLiN 
~· 

kullanmaktır 

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

R DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

... ---_. .......... :ı·ı:n: .. -· ............. ._...____________ ··---.. --------.. ., ...... ftılW........ . .......... -............. ·---····-··· ................. -...... ·-· 1 ... .. 

Q RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
!J vüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan· 
~ . 
h malarına mani olur, ağız kokusunu keser. !i 1 

'\iıo mm:=-----n.ııı•ım: aıuuı ===--•n.:.::::.....:.-:-.:ı::::m::IIlW 

Kundura Mağazasının 
Yeni gelen mevsimlik kunduralarını, şoson ve lastiklerini tercih ediniz. Çü?~: 

Daima en son yeniliği, en zengin çeşitleri ve en sağlam kunduraları çok ucuz fıya 

SİGARADAN 

Iarla yalnız oradan temin edebilirsiniz. Telefon: 23396 

KURTULMAK ÇARESİ 
·ıı . betJl Hakiki Katran Pastı en, 

~~~~~~~~~----

sıgaradan vazgeçirir, beın 
öksürükleri kökünden kese~ 

1 KTi DAR ... .-• 
KA ~~O 

ı-~ ADEMi 
ve 

H • 
1 

• Tabletleri her eczanede arayınız. Posıa lrutoso 1255 Hormobln 

BEKiR Şekerlerini .,. ~1·;~11n~ c:-tEDiYELiKLER -•1 Kayserili meşhur .\ L ~ .. dk M udôiıedi;'D ·o·ıl·N, ~ 1 

H D Z I r 1Dnmıst1 r 1 
H d~ c ı B E K ı• R 11 ~~r .~evi eaat, mUc:evherat, &ilmüı 1 
~ gumu~ kaplama çatal, bıçak, krıs· 

k · b ı · tal ve her türlü hediyelik e§ya fil ';
1 

il Mer ezı: Bahçekapı, Şu e en: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 13iJrı]lll!l!m. 

. . 
ICIN . İNKAA. EDİLMEZ ÜSTÜNLÜGÜ 

EQ GEC 
SEÇECEtİNİZ AADVO 

GOMENTAL 
( Nezle Lacı ) 

Çok defa ehcmmıyet vermed iğiniz bır ~.EZLE ve GRlP mikrobu yu\·anızı 
yıkan bir du~maİı olabilir. Bu mikropları imha etmek için GOM ENT AL kul 
ıanmah. Suretı l5tımali çok kolaydır. NEZl - · ve GR1P'e karşı GO.l\IE. · 
TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI defeder. 
NEFES YOLLARINI AÇAR. T ES t R t l\1 U H A K K A K T I R her 
eczanede bulunur. 

F.Şindler 
İstanbul Bahçekapı Orozdibak kar
şısında No. 11 İstanbul posta ku

tusu 736. Telefon: 23884 
TOPTAN ve PERAKENDE 

---------· Başınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? Di~ini 

zin ağrısı sizi çok mu rahatsız ediyor· 

Bir tek kaşe 

NEOKURiN 

Bütün bunları derhal giderir. Ve size 

göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir 

NEOKORiN 

1 f\lideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tel 

kac: r> 6 kuruş. 6 lık ambalaj :lO kurus 

-~ Dr. Suphi Şenses ~-
1 ,drar yollcırı Jıastalıhlurı miifelwnısı 1 

Be) oğhı Yıldız slnemn<ı ı lı:nrşısı J.ek
ler n n:ırtıın:ın. Fnkirlere ıı:ırnc;ı7.. 

--•-Tel. 43924 _._ __ 

~ . k•W 
Sucukları bütün Türkiyede bir tanedir. Srbhi ve temiz, namlı ~ı.t1 
cuklan yalnız APIKOGLU imalathanesinde yapılır. APJ~v

markasına .dikkat ediniz. Her yerde israrla arayını#~ 

• . ı• •':"•'••'.aft·' 

ftz" 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastal ıl< 
çıkara bilir, derhal bir kaşe 

SEr_, Li a1 •"' 1 :ı: 
. i'trılsı1 

GRiP • Nl<~ZLE • BAŞ ve DIŞ ve bütün ıı~ 
derhal ~,..ç=rir. 


