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Kabinede yeniden F;;;~~~;;:naihtil:ı i 
değişiklik şayiaları tedbirleri 
devam ediyor · 11aly~da büyü b·r 

. . . asabıyet uyan ırdı Yeni Vekiller bugün tebrıklerı kabul Bttıler VB Çemberlaynm Romada tavassutta bulu 1a-
~~~~~~~~~~~ 1 ~e~u~a~a m~ın~ ~-verildi§i hil~l~or 

Mebus namzetleri 
resmen tebliğ edildi 
Namzetler arasında General Kazım Karabekir 

Hüseyin Cahit Yalçın da var 
Ankarn 29 (A.A.) - C. H. P. Genel İnanç, Siirt saylavı İsmail Müştak Ma , . 

Başkan Vekilliğinden tebliğ edilmiş • yakon, Muğla saylavı Nurı Tuna, An. 
tir: kara saylavı Kemal Atatürk, İstanbul 

Bolu saylavı Osman KöktUrk, Çan- saylıı.vı Halil Etem Eldemin ölümleri 
kırı ;;aylavı Mustafa Önsoy, Elazığ üzerine boşalan: 
saylavı Ahmet Saffet Ohk;w, Ifayseri Bolu saylavlığına Londra büyük el-
saylavı Veli Ynşın, Samsun saylıı.vı çisi Fethi Okyar, 
Etem Tuncel, Bursa saylavı Esat Sa. Çankırı saylavlığına muharrir Hü • 
ğay, Antalya saylavı Celal Mcngilibö- seyin Cahit Yalçın, 
lii, Burdur saylavı Mustafa Şeref Öz- Elazığ saylavlığına zirai iktısat mü. 
kan, lzmir saylavı General Kazım (Devamı 4 iincüde) 

iraDebeDe:- "e s~or kllQıpllerı 

"Istanbulspor,, ve 
"Hilaf,, faaliyetleri
ni tatil mi edecekler 

1261 Azadan 649 u talebe ••• 

Karar bu hafta tatbik edileceği için bu 
Pazar takım çıkaramıyacak klüpler var 

- --------

____.,,,: .. __., 
Bültin faal azası talebe olan Hilal kWbiiniin fııtbol birinci takımı .... 

tanıştılar 
Yeni Maarif 
"matbuatın 

Vekili 
ikaz 

ve irşadını 
bekliyorum ,, diyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Kabinede re 
niden bazı değişiklikler olacağı hakkında 
ki rivayetler teeyyüt etmemekle beraber . 
devam ediyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genyönku -
rulunca Parti adına Bursadan namzet o. 

(Devamı 4 üncüde) 
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Reisicumhur 
lnönü 

1 
i 
1 

Fransız filos11 bir manevra esnasında ve Fra11sa11111 Akdeniz filosu ı w I" ıı 
(Ya·• ı i ci ) 

Milli Müdafaa Vekaıetınde 

meşgul oldu 

; . 
i 
1 

i 
Ankara 30 (Telefonla) Reisi·: 

1 • 

cumhur İsmet 1nönil dün Milli Müdn-! 

faa Vekaletine git.mi§ler ve bir mUd-~ 
det meşgul olmu§lardır. f 

Bu münasebetle Reisicumhurumuz,! 
vekil Kazım Özalp'tan vekalet i~lerii 

.. ~~~~~.~~.~:~.:.~~~~::ı:.:.. __ ._ı 

Memel 
Gelecek ay içinde 

Almanyaya ilha 
kararı veıteee 

Londra, 30 (A.A.) - Alman mesele • 
!eri hakkında iyi malumat almakta olan 
mahafil, Memelin ikincikfmun bidayetinde 
Almanyaya ilhak edileceğinin çok muhte
mel olduğu mlitaleasmdadır. 

Çok iyi bir Alman mcnbamdan alman 

Başvekalet 
müsfeşan Kemal 

malümatıı. göre, Memel dieti (meclisi) i
Riyaseti cumhur Umumi Katibi kincikanun ayındaki içtimaı esnasında il. 

oldu hak lehinde karar verecek ve Almanya· 

Ş k da Lit"anyanın "Iemeıı·n Alman halkının gavesi, mülteciler meselesinin halli ha-Başvekilet Müsteşarlıgvına ü rü • ., " 
kendi mukadderatlarına sahih olmak hak- linde, İngiltere ile Almanya arasında lir 

lyi mallımnt alm:ıkta ol n m raf'!, bu 
ilhak hadis sinin içtinabı nakabil o: u 
ve İngiltcrenin snrfcdeceği faaliy tın <lıp
lomasi çerçevesi haricinl' çıkmıyac "ı 

fikrindedir. Marunafih Almanyanın ~eni 
darbesi tahakkuk ettiği takdirde lngiltr. 
renin Alman iktıs:ıt n:ızırı Dr. Fu un 

Londra sC'yahatinden sarfınazar etm<'si 
muhtC'mcldir. Bu seyahat, Dr. Şahtın '"C· 

yahnti esnasında karnrlnııtırılnuş olup 

Sökmensüerin getirileceği Iarının tanımaması halinde vnziyet ala- ticari ademi tecavüz misakı akdi için mu. 
söyleniyor caktır. zakereler icra etmekti. 

Ankara, 30 (Telefonla) - Riyaseti. 

cumhur Umumi Katibi Hasan Rıza Sa- z •• • e 
yak'm Cumhuriyet Halk Pa,:tisi gcnyön. u c c a c 1 y 
kurulunca Burdur snylavlıgına. namzet . tröstühden 
~i~:t~~=e:anu:ıe~:r:~

1

ı~~i:!e;:~:=:~ ş i k a yet 1 e r ç o g"' a h y o r 
Iet mllsteııarı Kemal'In tayini takarrür 

e~tir. Söylenildiğine. göre başvek~l:t Bazı müesseseler iktisat Veka etine bu 
milsteııarlığma da emnıyet umum mlidu-

rü Şükrü Sökmensüc.r getirilecektir. mesele etrafında şı"l<ayette bu undu:ar Emniyet umum müdürü, birinci umu-
mi müfettişlikto bulunmuş, eski erkanı
harb subaylarındandır. Bu takdirde inhi
lal edecek emniyet umum müdürlüğüne 
de Manisa valisi Osman Şahinbaııın geti
rilmesi çok muhtemel görülmektedir. 

Istanbul Müskirat Amilleri ve Sucu. 
lar Cemiyetleri, İstanbul şişe ve cam 
fabrikasın•n vaz'ctmiş olduğu sipariş 

şartlarından dolayı cemiyetlerine men. 
sup bütün müskirat :ve gazoz amilleri 
ve şişe ile su satanların ç.ck sıkıntılı 
çektiklerini ve fabrikanın imalatını yük 
sek sermayelerin birliği yüzün.den ka
patarak memleket dahilinde yerlimal· 

Japon Bahriye 
Nezaretinde 

casusluk mu ? 
Yüksek rütbeli Uç subay 

tevkif edildi 
Tokyo, 29 (A. A.) - Dömel ajansınm 

tebliğ ettiğine göre, bahriye nezareti i
dare şubesi reisi general Ma~ijiri ile di
ğer bir albay ve bir binbaıaıı donanmaya 
alt bir çok veaaikin ortadan kaybolması 

lar üzerinde b.r pahalılık yrr . l r-. 
Malar bulundugunu iktısat Vel: • e 
bildirmege karar vermic;tir. İki cer.ı ~ -.t 
de bu müracaat için ha ı.lanma •. t ..... r. 

Esasen bu mevzu ü er"nde Ti ı t 
Odasına da ik"yettc bul nuhnu"' ve ('. 
da tetkiklere b:ışlamı5t r. 

Diğer taraftan, 

Bir adam l{ar·ısıııı 
uçurumdan· yuvarlamış! 

-.: Yazısı 4 üncüde 1 üzerine tevki! edilmişlerdir. 

Osmanın üç ay evvel işlediği cir aye1 
şimdi meydan« çıkıyoı 

1. ,.. . . 1) ( u .. ısı ,) tt.~.u c 
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Hasan Rasim us 
'f DARE EVi: lstanbul Ankara caddesi 
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Yazı ltlorl telefonu: 23872 
idare •• : 24370 
Hin •• : 2033~. 

ABONE ŞARTLARI 

9 ...... .. 
e .,,,,,,. 
3 •v••• 
t ev1t• 

rı .. ._. ~ _., 
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••• • ıoe • • •• • ••• • 

Talebeyi öldüren 
katil 

Henüz 
ya~aıaınamadlı 
Katilin Uç arkadaşı tevkif 

edildi 
Çırçırda Rif at adında oir sabıkalı 

tarafından bıçakla delik d~ik ~l • 
mek suretile öldtirUlen Sanatlar Mek
tebi talebesinden Hasan Uzmana' ait 
tahkikat evrakı adliyeye tevdi edil -
miştir. 

Zabıtanın bugüne kadar v8.ki araş. 
tırmalanna rağmen firari katil ele 
geçmemiştir. Dün yaşlı bir kadın ta • 
rafından katilin Çadırcılar.la kahveci 
Hüseyinin bodrumunda saklandığına. 
ait ihbarı Uzerine .zabıtaca derhal a
raştırma yapılmış, fakat, katil bulun. 
madığı gibi ihb:ı.rın da doğru olmadığı 
tahakkuk etmiştir. 

• Yalnız Hasa.nın katledildiği yere 
kadar katil Ri!ata arkadaşlık eden Ni 
yazr, İhsan ve Hamza hakkında dün 
ikinci sorgu hakimliğince tevkif kara.. 
n verilmiştir. 

Bu karar üzerine elleri kelepçele -
nen suçlulardan İhsan adliye korldo • 
runda bayılmış, mUdavatı yapıldıktan 
sonra diğer refiklerile birlikte tevkif • 
haneye gönderilmiştir. 

Suçlu İhsan, katil Ri!atı Niyazi yo
liyle tanıdığını ve Hamza ile Niyazi. 
nin hicbir alakası bulunmadığını söy
lemiştir. 

Zabıta, katilin Anadoluya kaçmış 

olmazını da düşünerek araştırmaları
na devam etmektedir. K!ltil Rifat ön. 
ce askeri mahkeme tarafından bir ci
nayetten dolayı mahkiım olduğu Jçin 
resimleri mevcuttur. 

Bu resimler teksir edilerek ali.kadar 
Jara gönderilmiştir. 

fstanbul radyosu 
Yarın akşam bir müddet 

neşriyat yapacak 
İstanbul radyosunun faa.Jyetinl ta. 

til etmesinden sonra, Be~ '>ğlu posta. 
nesinin ilst katında yenı<len kurulan 
beş kilovatlık İstanbul yardımcı istas
yonu ilk defa yarın akşam vazife gör. 
miye ba~lıyacaktır. 

Yarın akşam saat 19,25 de ilk defa 
olarak İstanbul yardımcı istasyonu 
yılbaf;I piyankosunun çekılcceği Asri 
l!linenıa salonunda,n nakil yapacak, fa. 
kat bu naklin neşriyatı 'Iürkiye ve 
Ankara radyolan tarafından bütün 
d!lnyaya yayılacaktır. Bu nakil saat 
21 e kadar devam edecektir. 

İstanbul yardımcı istasyonu, şimdi
lik böyle merasim, ihtüal gibi topluluk 
Jann nakillerinde kullanılacaktır. 1 
Nafıa Vekaleti yurdun muhtelif ı 

yerlerinde böyle yardımcı :.Stasyonlar 
vücude getirmek kararındadır. Bu me 
yanda lzmirde de bir yardımcı ist.as. 
yon vticuda getirilecektir. Esasen tı
mirJe şehir dahili oparlor te~faatının 
bağlı ol iu§u bir merkez bulunmııkta. 
dır. Buna istinaden iki kilovatlık bir 
yar..:ımcı istasyon vücude g-.t:rilecek. 
tir. 

Diın Istarybulıın muhtelif yerlerimle 

•e bilhasu Ycc!ikule, Bankalar, ŞiJha
ne, s~n:atya, 15:eı: t.:raf • n ·a y .:· 

tram~a~ arat .. sı m1;l,tclif ar zalar gös· I 
termııtır. 

RARF.R - 30 BfRINCIKANUN - 193.8 

n~hl~am'ınr t "• ·: ""'' "1 ı:;ün A11lııı.rııd:ı btr Jl;f'zhıtl yapmıştır. Fot-Oğrafta 
1nön0, Medi, .: i i \f' Haı:ı,·ı~kme blrllltt..: g~ze1'1~tken görUlüyor. 

Köy \•e ziraat l.nllnnma 1rnngretı1 komt~yonfan her gUn topl.-.n:nak r.,7l'.-me1e
r:.UdckJ mest>lekr lizerindc görUşcıelere dC\'&m etmektedfr. Resimde kommyon· 
lardım biri içtima halinde görülüyor. 

.. 

Belediye muhase
becisi hakkında 

tahkikat 
Hep akralıalarma vazife 

verdiği ihbar olundu 
İstanbul Va.liai ve Belediye Reisi 

Doktor Lfıtfi Kı.rdann belediyede yap 
tığı ida.rl tahkik Voı:) tetkikler sırasında 
belediye muhasebesine temas eden 
bir suiistimal mlinasebetlle muhasebe 
mUdtlrü Kema.le işten el çektirdiğini 
ve aynı hadise ile a.Iakası görülen Fa. 
Ub muhasebecisi Enverin de kaydinin 
terkin edildiği yazılmış ve görülen lü
zum üzerine belediye mOfettişlerln -
den Kamil ve Cemale tahkikatın teş. 
mili işi tevdi olunmuştu. 

Ziraat Kongresi 
hugün kapanıyor 

Muhtelif müesseseJere bağh ziraat işlerinin 
bir elden idaresi karar:aştırıldı 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ziraat j 
kalkıııma kongn.si bugün ı,ıaat 9,30 da l 
toplanmıştır. Öğleden sonra saat 1 
13.30 da iki toplantı daha yaparak va
zifesin t bitirecektir. 

Bugünkü toplantılarda komisyonla. 
nn mesai neticeleri tetkik o:unacak ve 
heyeti umumiye kararına bağlanacak
tır. 

kolaylaştınlmasını mucip olacağı ka -
naati vardır. 

Bu meseleyi tesblt etmek üzere mU
tehassıslardan mürekkep bı.r komis • 
yon mesaisini sUratle ikmal edecek -
tir. 

Bu kontrol ve idarenin devredilmesi 
en yakın ihtimaller dahilinJc görül • 
mektedir. 

Belediye muhasebe işlerinde bil • 
has.5a mübayıatta ve fen muamelatın 
da yolsuzluklar olduğu idialan bulun. 
duğu için tahkikat ve teftişler daha 
fazla bu nol...-taya teveccüh edecektir. 

Çiçekçilik, zirai sanatlar, sebzecilik 
komisyonlarının kararlan zaten Veka 
letçe hazırlanmı~ raporlarla aşağı yu. 

1 
kan bir birlik göstermiş olmakta ve 
heyeti umumiye karanna bağlanmış 

ı bulunmaktadır. 

Pancar fiyatlarının tet-ıbittnde fab • 
rikaca has1l olacak ihti'Matta Ziraat 
Vekaleti hakrm olacaktır. 

A}Tica Bur~a. Tokat, Nc;,·~hirde 

istihsal olunan üzilmlerin işler,ilebil 
'mesi için Uç {;arap imalathane~i kurul
ması karar'a'.tmıştır. 

B~lediye Muhasebe MUdUrünün, se
bepsiz vazifesinden çıkanp lerine ken 
di taallılkatmdaı: on dokuz kişiyi ta
yin ettiği hakkındaki ihbarlann da 
tetkikine başlanmıştır. 

Kırşehirde hergün 
zelzele oluyor 

.Ankaradan bir fen heyeti 
mahalline gidecek 

K0'3ehir, 29 (Husu.si muhabirjmizdea) 
- Burada uzun zamandan bcrl halkı teld{ 
ve heyecana dUşUren sarsıntılar devnm 
etmektedir. Her gün yakın uzak b!r~ok 

ııarsmtılar olmaktadrr. 

Bir heyet gi ~iyur 

Ankara, 30 (Telefonla) - Kırşchlrde 

umumt tela~ ve heyecanı muclb narsıntı. 
ların hA.lA devam edip gitmesi mfinase· 
betiyle hUkıimet zelzele mıntakasmda 

tetkiklerde bulunmak üz~re ikinci bir !en 
heyetinin izamrna karar vcrm.lştir. 

Heyet, zelzele mmtaka.smda tetkikatı
nı yı:ıptıktan sonra alınacak tC'dblrler 
hakkında rapor verecek dP.rbııl fcab e
den tedabir ittihaz olunacaktır. 

lzmirde zelz!le 

lzmir, 29 (Hususi) - DUn saat 22,401 
da. burada bir saniye kadar devam eden 1 
bir sarsmtı oldu. Ha.cıar yoktur. 

Elazığ:fa 

E1azzğ, 29 (Hususi) - Sivrice kaza
sında sa.at on Uçte bir zelzele oldu. İsti.. 

kameti cenubdan şimale doğrudur. Hıı.sa· 
ray~~~ 1 

Cumartesi akşamı Ziraat Vekili Fa. 
ik Kurdoğlu tarafından kongre azası
na bir ~y ziyafeti verilecektir. 

Ziraat Vek:lleti, büyük zira.at kal -
kınına kongresi mukarreratını tabı ve 
teksir ederek alakadarlara, vilayetlere 
kazalara ve nahiyelere gönderecektir. 

Muhtelif mUesseselere bağlı i~lerin 
bir elden idare edilmesi kararlaştınl. 
m:ıştır. Bunların fenni bakımdan bir 
idareye bağlanması, ziraat işlerinin 

Telefon şebekesinin 
ta!cviyesi 

Harbiye ve Pangaltıda kablo 
döşenıyor 

İstanbul Telefon İdaresi, bugün ih. 
tiyaca nazaran çok dü~ük olaıı !stan· 
bul vilayeti dahilinde telefon şebeke
sini genişletmek için faaliyete geç • 
miştir. !ık iş olarak Harbiye ve Pr ~ • 
galtı tarafında tcvsiata başlanmı~tır. 
Bu kısımın tcvsiatı gelecek eylülde 
ikmal edilecek olan 2000 abonelik Şiş. 
Ii santrali ile nliikadar bulunmakta • 
dır. 

Telefon İdaresi şehrin diğer taraf· 
lannda da geniş mikyasta telefon kab 
!olan döşeyeceği için belediyeye vazi. 
yeti bildirmiş v~ kablo döşenecek sa. 
halann bir krokisini vcrm:ştir. Bu 
kroki üzerinden tczbit edildiğine göre 
Telef .:>u İdared 5122 metre murabbaı 
sa ı1:ı.1.:ı bblo dö,;iyccelt VC' 4022 met· 
resi kaldırım, b:r kilometresi çimen
to ve lGD met~csi asfalt olan bu kısım. 
b.n tekrar ve kendi vesa.itilc kapata • 
caktır. 

ıroınitcn amca 
ve s:av~httsa 

Çiçek komis~ 1.ınunca it.tiha~ E'dilen 
kr.rarlar an cc r:cia A'Tupadan kesil 
nıiş çicek ~eüı·:ımesi vard.r 

KoT;gı·e rm sa:~lni bitfr.J\!ı ten sonra 
7.irnat Vc•kil: \ ı:- tımumt rc·ıs nldli Fa
ik l~urJQğ'lu Uır:ıfından kon~re mesai 
sinin nEL •'N:ini ?-:ldiren bir 1-it.panma 
nutku irat oluııacal:tır. 

Halk Bankasmm esnafa 
yardımı 

Dün Halk Sa ... d.ğınaa, 34 Esnaf Cemi
yeti Rdsi ve Umumi kat:plerinin ve Ti
caret Odası esna.f şubesi müdürü Ka
zım Yorulmazın iştirakiyle bir toplan
tı yapılmış, top!a.ıtıya H:ılk Sandığı 

m:.dürü Sermct Çifter r~yaset ctmi~tir. 
San.:ık Müdürü, Sand ğın teşekkülün· 
dei:i gayeyi kısaca izah ettikten sonra 
bilhassa esaaf ve küçük sana'tlar erba
bına açılaca1{ krediler meselesine inti
kal ederek Ennaf Cemiyetlerinin bu va. ·ı 
dide tczkiyclcr:nin esas telakki olunma
sına taraftar bulunduğunu söylemiş ve 
bu nokta karar altına alınmıştır. 

Toplantı iki saat sürmüş, münakaşa

lar yapılm ştır. Kredi şartları etrafın· 

c!a esnaf dilekleri de tcsbit olunduktan 

s-;n:la toplantıya nihayet verilmi§tir. 

~-

Murahhaslar çagırıhyor 
Mrntak:ını ı te~~ili 

Bed<'n terbiye~! :stanbut bölgesi ba§
kanhğından: 

Bölgemfae bağlı bütün spor kJUbleıf 

murahbaslırmm boglin sa3t 18,SO da. çok 
mühim bir mesele hakkın<b görüşmek 

ÜZ{'re bölge merkezine gelmeleri rica olu. 
nur. 

Yaş haddi 
valiler 

Yani bir tayin listesi 
hazırlanıyor 

Ankara, 30 {Telefonla) - De.hiib11 

vekaletince bazı valilerin kaymakam!• 
rm, ve mektupçularla nilfus mUdtlrlerl 
nln tekaütlüklerl gelmi3 bulunması uı11 
nabesetile yeni bir tayin listesi hazırlan 
dığı anlaııılmaktadır. 

Bu listede on valinln bulundufu elS) 
lenmekted.lr. Sekize yakın mektupçu, yit 
miden fazla kaymakam ve birkaç da n11· 
fuıı mUdllrU bulunduğu verilen haberler 
arasındadır. 

lnhllll edecek vaJillklere mebuııtardaJI 

bazılarının tayini mcvzubahstır. 

Malüm olduğu lizere barem kanunll 
mucibince valilikler milkteseb haklar· 
dan bulunmadığı ve hariçten nasbına mU· 
salt memuriyetlerden olduğu için '!lğet 

vazifeler gibi baremin eartlarma tAbl de· 
ğlldlrler. 

Yeni 11.Ste ytlba~mdan sonra milli 1rıı 

deye arzolunarak tebliğ edllecektlr. 

""' -o--

Londra elç:si kim 
oluyor 1 

Ankara, 30 (Telefonla) - Cumhurh-e' 
Halle aPrtisince Bolu saylavlığına namzet 
gösterilen Londra hüyük elçisi Fethi Ok· 
yardan açılacak elçiliğimize Peşte elçisi 
Behiç'in ve eski Hariciye Vekili Tevfile 
Rü5tünün tayini ihtimalleri mevzubahs • 
ur. 

-o-

Deniz mUsteşar:ıgı la~vediliyor 
• 

Ankara, 30 (Telefonla) - Muğla me • 
busluğuna namzet gösterilen lktısat Ve • 
ka!eti Deniz Müst~şan Sadullah Güne1 
den so::ıra Deniz müsteşarlığının lağvo • 
lunacağı ve deniz işlerinin bir müdürlül< 
maarifetiyle tedvir edileceği kuvvetle söY 
lerunektedir. 

Köprüde hir otobüs tramvaya 
çarptı 

Bugün oğle üzari köprü üstünde Ka • 
dıköy tramvay durak yerinde bir kaza 
olmuş, 209 numaralı Şişli - Sirkeci araba
sına önünden geçmek istiyen bir otobüs 
çarpmış. gerek otobüs ve gerekse tram • 
vay araba:ı hasara uğramıştır. 

Bu yüzden seyrisefer bir miıddet dur • 
muştur. 

..__h()--

Devlet Şurası Reisi kim olacAk? 

Ankara, 30 (Hususi) - lzmir mebus· 
luğuna namzet gBsterllen devlet şUra&ı 
reisi Reşad Mimaroğlundan inhilal eden 
yere birinci umumi mUfettl' Abidin öz.. 
menin getirileceği ve birinci umumt mil· 
fettlşliğe de İzmir valisi Fazlı GUlec;ln ta
-,,;n olunara~ tıöyJenivor. 



~!O BtRINClKANUN - 1938 , 

3Ca11ata da~ -Gramer 
l!a !RKAÇ senedenberi mekteplerimiz

de gramer, sarf dersleri okutul-
1ordu. Bunun ild sebebi vardı. Biri, ba

ll l!mselerin Türk çocuğuna Türk dilinin 
'ıtelerini öğretmenin lüzumu olmadığına 

HABF.R c- ı\kşam po!lfa!O 

~~eır nlfilm~u e<§lerse 

Kapalı 
felake 

çarşı bir 
doğurabillir ! 

1 

iddialarıydı. Hiç mekteb görmemiş ç 40 1 d b . f 1 1 k t t . .. . r 
de ana dilini bilmez mi? gerçi birta- arşının yı an erı en u a ( mı yas a amır gormemesı, ~! 

~':':'o~:":~~'~,~:·::.:;~·:::~:; çürüyen kemerlerin birgün çöküp bir facıaya sebep ~~~] 
tmenin manası yo).ttur; dili doğru kul. 1 k d • • -

kimselerle konuşması ve yahut bü- olması ihtimallerini uvvetlen iriyor 
, hatta sadece iyi muharrirlerin yazıla- _ ~ lÇERDFt: 

tılıı okuması kafidir. Bu iddianın gayet - -.-.: • * Beşiktaş Halkevinde açılan !ngiliz-
~b olduğunu ve bir hakikat tarafı bu, ce lisan kııırslarında cuma ve salr günle-
~uğunu inkar kabil değildir. Doğrudur, \ ri saat 16:,30 da derslere başlanmakta-
~k çocuğu dilini gramer kitabından de- dır. 

, hayattan ogrenir. Türkçenin öyle * Gazino, kahve ve bar gibi yerlerin 
~:zca, alamanca gibi karışık tasrifatı, yılbaşı gecesi tarifelerine zam yapamı· 
"'lllınalarr da pek yoktur; o halde onun yacakları ibclediye tarafından ala.kadar-
~lni gramerle doldurmryalım ... Fakat bir lara bildirilmiştir. 
&lltk çocuğuna dilinin grameri yalnız doğ- * Bebek - lstinye yolunun açılması 
l'ıı konuşup doğru yazsın diye öğretilmez, için istimlakine karar v-erilen evlerin 
~ üzerinde düşünmeğe alışsın diye öğre- bazılarının sahiblerl, belediyenin veı:ıcce-
!lıır; gramer dersleri riyaziye dersleri ka- ği istimlak bedeline razı oldukları.nı bil. 
ıle.r, belki onlardan da daha çok lüzumlu, dirmişlerdi:r. 
"~·dalı bir fikri gimnastiktir. * Şirketihayrirenin Anadoluhisarında 
ı.._~nci sebeb çok daha ciddi idi: mektep. tesisine karar verdiği "Küçük plaj'' ın 
~izde okutulabilecek bir gramer kita- yeri sahibleriylo konturat yapılarak ı:ir-

'lıt olmadığı, yazılamadığı için o ders kal- ket tarafından tutulmuştur. 1nşaata ya-
'ırılnııştı. Son zamanlarda tertib edilen kında başlanarak plaj yaza ka<lnr açıla-
~er kitablannın hiçbiri iyi ve tam de- caktır. 
~lr; tasnifler yanlıştır, çünkü kelimcle- * Amsterdamda toplanacak olan mil· 
~ dilimizin hususiyetleri dli~ünülcrck lctlerarasr tahlisiye kongresinde memle-
til, başka dillerin tasniflerine göre ay. ketimizi Avrupada bulunan Denizbank 

~ıştır. B2n mektebler için yazılmış ınüdürlerinden Necmcddin Erol temsil e-
~çblr türkçe ~ramer kitabında dilimizde, deccktir. 

• ~le unsurlarmrn yeri değişmekle mana- * Ankaraya gitmiş olan gümrUk baş-
ı.... hasıl olan değişiklikleri gösteren bir müdürü Medhi dün §ehrimize dönmüş. 
"'b.sa tesadüf etmedim. Gramercilerimizin tür. 

Cofu türkçede nekre, marefe yani defini- * Maarif müdürlüğü 1stanb~l vilaye-
~ in:iefini olmadığını iddia ederler; bir tindeki maarif müesseselerinin yerlerini 

~e bunların bulurunanıa.sı kabil midir? ).. 1312 de istanbulda büyük bir zelze. daki dükkanların varidatı öder ve artar gösterir bir harita tanzim ettirmiş ve 
kçede, bazı dillerdeki gibi bir harfLta· le olmuş ve büyük Kapalıçarşı yıkılmış s bile. şehircilik mütehassısı Prosta verilmek ü-

'1t (article defini) bulunmaması Mfini'lik, altında yüzlerce insan kalarak ölmüş- o ru yo ruz: istenirse, demiştik, kısım kısım ta - zere belediyeye göndermiştir. 
~efelik bulunmasına mani midir? bu tü. mirat ihale olunsun ve gerek mucirler * Arazi vergisi hakkındaki kanunun 

• :-ele, tilrkçede tetkik edilmemiş mese- 1314 de Kalpakçrlarbaşı ve civarı ta- Dükkan sahipleri ve müs· ve gerekse müstecirler bu kısım kısım ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
M~~rin belki en kUçUğü, en ehemmiyetsi- mir olunarak resmi küşadı yapıldı. tamirata tahsis olunacak parayı temin dair Büyük Millet Meclisine bir layiha 

• ""il?'. Daha neler vardır. Türkçede fai- 1938 yılmda olduğumuza göre bü. İ0Cİrlerj biitÜO kira Yari• etsin. verilmiştir. Layiha yakında müazkcrc :J-

ltıı, ınef'uliln menfiliği meselesi bile tetkik yük çarşının tamiri üzerinden 40 sene datlnl tamire tahSİS ettikleri Eğer isterse tamirat tamamen ihale lilccektir. 
~ip gramer ldtablarma geçirilmemiştir. geçmiş bulunuyor, olunsun bu takdirde de müstecir ve * Şav§ata bağlı 1mreha\' nı:ı lıi ~ c iı.' ı 
M.....kU bir SQ.mAO •...L ve ıiahiY kaidele• O gündenberidir çar§ının herhangi hatde bu İŞ neden SÜ[Üft• mucirlerin verecekleri kira.dan hasıl ol- .... , ... rkezi Dutlu köyUnden Me~dan ' ' 
""llZi arabcaya göre tesbit etmişiz, sonra bir noktasına tamir maksadile bir çivi cemede kalmıstır ? rra ve tamirden tevellüt etme paralar . 'IC kaldırılmış ve ismi Meydaıı"tk Ol 
~ !renklerden "adapte" etmcğe kalkını- bile vurulmuş değildir. • vvvv l)ir komisyon maarifetilc tahsil .clun • , a\ değiştirilmiştir. 

· Türk dilinin sarfı diye ne!iredilen ki- d b 1 . f . 1 1 w ki - . b h 1 onların n ' İstanbul takas tetkik komisYoı·.u !Jtt ltb Bun an on eş yı önce, çarşı esna ış er e ugraştı arı ıçın u a su • 

~lardan birçoğunun, şehir tiyatrosunda F k h h ld b ', ı öğleden sonra toplanarak bir , "ta-cemiyeti bu maksatla geniş mikyasta mühim zararlarına sebep olmaktadır. a at er a e üyük tehlikeye ma-
'- anılan vodvillerden farkı '"oktur·, on- k Irk muamele•..: go"zden geçı· "kt" ~ .J teşebbüslere girişmiş ve Büyük Millet Ayrıca en büyük tehlike şuradadır: ruz alan çarşı kurtarıl::ıııı .• .u rec~ · ır. 

gibi ''adapte" edilmişlerdir. * İzmir belediye malzeme dairesinde 
ı.. Meclisine kadar müracaat ederek çarşı- Tamir edilmeye edilmeye-çürüyen kc Çarşl içinde bundan yı · yirmi beş 
'lllekteblerimize yeniden gramer dersle. evvelsi gün bir yangın çıkmı~, bil' ümcsi. 

~.... mn tamiri işini temine çalışmıştı. merlerin yakın bir zamanda tahamn:cl yıl önce dahi on yıl önceye gelinceye ., J 

.-;onulmasma karar verilmiş: buna mem- ne meydan vermeden bastrrılmıdır. 
-h~ Münferiden tamir ile temin oluna - edemiyerek çökmesi ve bir fe1akete se- kadar boş dükkan bulmak veya peşte. ~ 
"" oldum. Fakat bu ~in nasıl başarıla- * Gilmrük ve inhisarlar vekaleti ala-

' h.ır. mıyacak çarşı gibi müçtemi yerlerin ta_ bep olması çok büyük bir ihtimal dahi. mallık denilen hava ücreti vermeksizin 
~ bilmiyorum: hangi kilab okutula- kadarlara bir tamim göndererek Çckos-

C ~L miri belediyeye ait bulunduğuna göre linddir. bir dükkan ele geçirmek mümkün de· 
~?Gerçi şimdilik bir kitab takip ed.ilmi- Iovakyadan ayrılıp Lehistan, Macaristan • ~e ğ 1 . k Kapalıçarşmm tamiri meselesi .o za - Bu hususta çarşr Esnaf Cemiyeti Re· ğildi. 
ce i, ancak muallim erın raet parçala- ve Almanyara ilhak olunan yerlerden ge-

h.... • ··- - mandanberi bir belediye işi halinde kal- fr.i Bay Seyf;den mütalaasını sorduk. Bugün çarşının muhtelif yerlerinde 
1-'lll tahlil ederek kaidelen ogreteeegi söy- lecek eşyalar lıakkında şimdilik hiçbir e mıştır. Diyor ki: birçok dükkanlar boştur. 

!liyor. İyi ama muallimlere hangi kitab muamele yapılmamasr bildirilmiştir. 
1 ~hb Belediye burada keşif yaptırmış ve Bu iş peşinde ç:::k uğra~tık. Tamir L Bunların s~b(!plcri arasında çarşı es. 

. erlik edecek? Mesela çocuklara, bun- * Eminönünde yıkılmasına karar ve· 
' d - · tamir irin (200) bin lirayı mütecaviz çin müstecirler de mucirler de hazır - nafmın dağılımı gibi bir sebep sayılabil 

11 sekiz on .sene evvel ol ugu gibi, "l nu. 3 rilen Eminönü hanının istimlakindc ihti-
~ paraya ihtiya,.. bulunduğu tesbit edil. dırlar. diği gibi en mi.ihim olarak da dükkan-

l'a.lr izafet 2 numaralı izafet, 3 numa- :ı · laf çıkmış ve mal sahibleri mahkcme•.·e 
l\ı. ' - miştir. Münferiden yapmağa mezuniyetimiz larm mal koymıya veya dükkan yap • 

4.1 izafet., gibi garib şeyler mi ögretile- müracaat etmişlerdi. Takdir edilen kıy-
~.... b Halbuki Kapalırarşının tamirini is- olma.dığı irin bir şey yapamıyoruz. Ta. mağa müsait bir halde bulunmamalarını 
'""«? İzafeti 18.m.iye, izafeli ~yaniye, iza- :s :s met 85 bin liraya çıkarılmış \'C istimlaki-
fetı t" Esnaf Cemiyetı" rarşıdakı' mlaA miratrmız kendi şahıslarımıza ait dük- kaydetmek lazımdır. teşbihiye isimlerinin bir manası var- ıyen ' :ı e • ne sahibleri tarafından razı olunmuııtur. 
~· o numa.ralar hiçbir şey izah et.mez ve kin sahiplerile temas ederek tamir işine kanların muvakkat tamirleri halincle Yağmurlu, karlı havalar, kış mevsi-
01lrı.un netıccsi olarak çocukları, dilleri U- masraf olacak paranın emlak sahipleri oluyor. Halbuki Kapalıçarşının esaslı mi çarşı esnafr için mühim bir üzüntü DIŞARDA: 
'etinde düşündürmek gibi bir hayrı ola- ile müstecirler tarafın.dan tesviyesini bir surette tamirine ihtiyaç bulunduğu olmaktadır. Esnaf malının emniyetini * Bulgaristanda Filibo askeri mahke-
llıaı. "Sıfatı vasfiye,, ha§VI tekrar ihya edi- temin etmiş ve işe başlanması için ah- fşikardır. temin için mütemadiyen oradan oraya mesi reisi Atanas Pautef istifa eden 
~ek mi? bundan altı yedi sene evvel mek_ zü'kabze memur bir tesviye teşkili ve Nitekim bugün hava yağmurludur aktarmak vaziyetinde kalmaktadır. Preslavskinin yerine Sofya polis direk-
leııleriınizden kaldırılan kitablar tekrar, işin bir müteahhide verilmesi keyfiye- ve işte görüyorsunuz ki Kapahçarşı de. Çünkü muvakkat ve mevzii tamirlerle törlüğüne tayin edilmiştir. 
~dUklarr gibi sınıflara gireceklerse çocuk- tinin hallolunmasını belediyeye teklif r.ıek için bin şahit Iazımdır. Daha kuv· a;ıl çatlaklıklar içine girip de harcı ıs- ;; Pragda çıkan "Prazsky Vecer,. ga-

l'a. gramer, sentaks öğretmenin bir fay- etmiştir. vetli yağmurlu havalarda buralarda ba_ la an ve çürüten akıntılara mani olmak zetesinfn yazdıgına göre, önümlizdcki 
:-Sı olabileceğini hiç ummuyorum. Yok, Fakat o zamandanberidir iki keşif nnmak dahi mümkün olamaz. mümkün clamamaktadır. senenin başında birçok Çek öğretmenle-
~ll Yeni gramer tedrisatı ~~şka esaslara yapıldığı halde henüz çarşıya bir ta • Biz belediyeye iki şekil teklif etmiş· Bir aralık çarşının §ehir planına göre ri Almanyaya geçen Südet mıntaka9ma 
la tirı.at edecekse o, iyi olabılır. Bu esas- mir konmamıştır. tik. Tamir için Iazımgelen parayı çarşı. a~acağı vaziyet bahse mevzu edilerek giderek oradaki Çek mekteplerinde ted-

1'1 te.sbit etmek ve bundan sonra mck- Kapalıçarşımn bugünkü vaziyeti şu. t amir işi tehire uğramıştır. risatta bulunacaklarc.ır. 
teblerde okutulacak gramer kitabını ha- dur: Samsunda istasyon bir.ası Halbuki planda Kapalıçarşının bu • * Varşovada gazeteler, yakında Polon-
tırıaınak için bir heyet toplanması liizım- Esnaf, kendilerine ait olan dükkan • yapılacak günkü vaziyet ve şeklinde kalacağl da ya mallarının Sovyet Rusyaya ve Soyyet 
liır. ların yağmur ve kış mevsiminde akma- musarrah bulunduğuna göre böyle bir arazisinden transit suretile geçirilerek 

Nurullah ATAÇ masrnr temin için kiremit düzeltmek, Devlet Demiryolları !da.. ;, inşaatı mani de düşünülemez demektir. Parasl Çine ihracı imkı!nlarını tetkike memur 
-------~-------- camları yapmak gibi basit ve teferrüat. hemen hemen ikmal edilmiş bulunan esnaf ve mucirler tarafından verilecek bir Sovyet heyetinin Polonyaya. geleceği. 

,. &phirhaneler atfı arabalardan tan madut tamirlerle iktifa etmektedir- Afyonkarahisar istasyon binaları tamir işine hala başlanmayıp, çarşı es_ ni yazmaktadır. Bu mallardan en ev·vel 

kurtuluyor 
İstanbul belediyesinin tebhirhane -

leri şehrin sıhhati ile yakmc.k .. n alaka. 
dar müesseseler olduğu halde şimdi
~e kadar ihmale uğramıştır. Bu mü -
easeselerin sari hastalıktan ölenlerin 
~t~asının bulunduğu yerle.:-Ie münaka. 
esı atlı arabalarla temin edilmeğe 
ç~lışılmaktadır. Fakat bu büyük şe -
~~rde araba ile 18..zımgelen sürat hiç-
ır vakıt temin edilememekt:dir. 
Bunu nazarı dikkate alan belediye, 

tebhirhaneler için derhal üc tane kam. 

hnet almağa ve sıhhi t~ı:.izlik işlerl
~e O.aha bUyiik itina gösterilmesine 

arar vermiştir. 

ler. ve tesisatından sonra en ::iyade güzel nafınr ve içindeki halkı büyük bir teh- mevzubahs olan, Ciez~·n Silczyası madeni 
Halbuki kırk senedenberi tamir yüzü bir istasyona ihtiyacı bulunan, büyük likeye maruz bırakmak katiyen doğru sanayi mahsulleri ile Lodz mensucatıdır. 

görmiyen Kapalıçarşmm oluklarr, dere ihracat Ye ithalat liman·arımızdan bir şey olmasa gerektir. * Çin ticaret odası reisi Uangçu, dün 
dedikleri su al:ıntılarım temin için açıl- Samsunda de yeni bir istasyon kur - Çarsı esnafı ile yaptığ mız tem~s!ar gece 'l'iyençinde l<~ransız bölgesinde bir 
mış yollan bozuk bir haldedir. mağa karar vermiştir. Bu isbsyonun neticesinde aldığımız intıba şudur: lokantadan çıkarken tcthişçiler tarafm-

Bazıları tamamen fırtınalar tesirile inşaatına martta ba~lanacakl:r. Artık esnaf bu meseleden bıkmış u • . dan üç kurşunla öldürülmü:iitür. 

parçalanmıştır. sanmıştır. Kanunusanide faaliyete ge· * Vaşingtondan Nevyork Taymis ga-
Yağmurlar birçok yerlerinden çat- Koro dersi eri çecek yeni idare heyetinin başlıca me. zetesinc bildirildiğine göre, eski Mişigan 

lıyan kemerlerin içine sızmakta ve bu Beyoğlu Halkcdndcn: seblerinden biri haline geleceğini de valisi demokrat Frank Murplıy, istifa o-
.suretle kemerleri yavaş yavaş itikale Evimizde verilmekte olan J:oro ve an!aduğım ·z bu tamir işinin tir Esnaf den Cummings'in yerine Amerika adliye 
uğratarak çürütmektedir. solfej derslerinin ikinci devresine C:niycti de;,il şehir ~ereli meselesi oldu- nazırı tayin edilecektir. Morphy (Nev • 
Yağmurlu havalarda bilhassa çarşı • 1-1-939 tarihinden itiharcn başla- ğunu kal:tıl etmek zamanı gelmiş bulu. dcal) kalkınma rejimine daima taraftar 

mn direkli taraflarr,.pçık yerlerden faz. nacaktır. Dersler haftanın pazartesi nuycr. bulunmuştur. 
la sel baskınlarına uğramakta, bütün ve perşembe günleri saat '!7,30 dadır. Çar§ır.tn ihya3ı de:r.ek olacak bu ha· * Amerika haya federasyonu, Ho-
dükkanlar akmakta.dır. İstiycnlcrin hemen E'•imizin direk. reket aynı za-r.anda şehri tehdit eden, vım! Huglıes'e 1938 in en iyi tayy:.""'-

Halbuki çarşı esnafı lıilhas~a mobil- törlüğünc müracaat etmeleri rica olu zelzelesiz doğacak felaketin de önüne si unvanını vermiş \'C kendisini heynel-
yccili'k, manifaturacılık, halıcılık gibi nur. geçmek manasını ifade edecektir. ( Lutf en sayfayı çeı·frirıfa) 
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RABER - Akşam postas~ 

Ankara 'radyosu 
DALGA UZUNLUCU: 
l63!1ın.183 l\cs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 ın. Hı195 Kcs./20 Kw, 
T. A. P. 21,70 rn. 6465 Kcs./20 Kw. 

30 • 12 - 938 CUMA 

18,30 Türk mazi· 
l;i (Hıılk türküleri 'c oyun lın·alıırı). (Kc
ın:ıl Niy:ızi Sel hun, S:ıdi Atıım:ın \'C Mti
zcnen Sen:ır). 19 Konuşma: (Spor fnali
yetlcri). l9,15 Snnl, ııjans, Meteoroloji ,.e 
zirnal borsası h:ıberleri. 19,30 Türk müziğı 
(Muhtelır şarla ve türküler): Okuynn (Mah 
mut Karındıış). Çııhınlnr: (Yecihc, Refık 
Fers;n, Fahire Fcrsan, K. N. Sc)hun). 20 
Konuşm:ı. 20,15 Miizik: (Cumhur. Başk. 
f1anno. Orkes. Şef: l!ıısnn Ferit Aln:ır). 
l - Konserto Grosso No. 6 Sol minör 
(llacnscl). 2 - 13irlnci senfoni {Br:ıhms). 
21,15 Saat, esham, t:ıh,·iliil ve kambiyo • 
nukut horsıısı fiyııtl:ırı. 21,25 Tiirk müziği 
(Fıısıl heyeti - Acem Aşirıın ve Acem Kür
di fnsıllnrı). 22,15 Temsil (Tuluat kumpan
yalnrı - Fantezi). Oku)anlar: (Avni Dilli· 
ı;il, lbrahim Delideniz). 22,45 Müzik (Sc-

• lcksiyonlnr). 23,15 Müzik (Cnzl.ı:ınd). 23,45 
24 Son haberler ve yarınki program. 
diği suretinde tefsir edilebilir. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Pro~rırnıd:ıki vakitler Turkiyc s:ı:ılf üze· 
rlnc ve oğlcden :sonraki sa:ıt ol:ırnk \"eril
mi~tir. 
Prıeratar ı•c Sl'.nfoni konserleri: 
9. lstoklıolın: SlbcJius'un 2 ncl sen

ronlsl. 
0.10 Bresl:ıv: "Ser:ıglio"; "Sihirli Flüt" 

(Moznrl); tnıerınczzo (H. Sırauss). 
' 9.10 Beri in (uzun d.): lleelho\'en; 

Slrııus~. 
10. Homa gr: "La figlla del Re" (lfrn

lın kızı): Lualdi. 
lO. Turino sr: Strnvinskf progr. 
10.30 E\ fcl kulesi, Llyon: "Hausikıın') 

(llnhn). 
1 t. B rukscl t : Şmil, L:ılo \"es. 
Oda rııııslkisl Vl'. /."onserfrrl: 

6. l!crlin: (Ş:ırkılnr); 7.15 Oı;Io: (Ses 
dücllo.,11); i.30 Berlin (uzun d.): J>ly:ıno; 
8.40 Hiher uru 2; O. Eyfcl Kulesi: (Keman, 
\'iyolunc;cllo); 9.10 Kolony:ı: (llnlk şarkı
ları); 10.15 Prnğ 2: {Debussy'nin sonatı); 
l 1. \':ırşovn: (llnydn ve Dectlıo\"en'in ku· 
:ı rtellı;rı). 

l/afı1 nılısiki ve operetler: 
4 hıo'kholm; 5 Bertin (uzun d.); 7.10 

J:lilversum l; i.45 I.il; 8 Hamburg (I.ehar); 
8 \'nrşov:ı; 9 Prnğ l; r10 Leipzig, \'iynn:ı; 
9.15 Frnnkhırt; 11.30 Birtok Almnn islns
yonlnrı; 12 Jlih'ersum 2; 12,5 Ynrşova 

(Leh musikisi). 
Piyes, konferans ve konuşmalar: 

9.40 Beromünstcr: "Liechlenstein". 
10.10 Londr:ı (H.): "\'ales". 
10.30 J>nris PTT: "Siegfried" (J. Girnu· 

tloux). 
Kcılınre rıc varycldcr: 

JO Brfıkscl 2 (re\"Ü); 10 J.onclrn (N.); 
1 (Gece Y. sonrnl Posle Pnrisien. 
Darıs mıısildsi: 

i Briıkscl 2; 11.25 J.ondrn (!\.) ; 11.30 
Nnpoli gr.; 12.15 J.urino gr.; 12,25 Lon
<lrn (fl.): 1.15 (Gece Y sonra) I.ondrn (N'.) 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

CUMARTESİ: 31-12-938 
)14.30 Muzik, (Solo - 111.>, 14.00 S:ı:ıt, 

ajans haberleri, Meteor Anknrn, 14.10 Türk 
muıiğl, (Ş:ırkılıır ·Pi.), 14.25 Türk mü
zil!i (Sıız eserleri ''e taksimler.) (Yecihc, 
Fahire Fersan, llcfik Fers:ın, Huşen Knm, 
Cevdet Kozan, Mesul Cemil t:ırafıncl:ın). 

15.15.30 l\!fız.ik (\'iynnn ve M:ıc:ır melodi· 
]eri) 17.30 Müzik (Dnns s:ı:ıti - Pl.) 18.00 
Türk m~iiU (f nco s:ız - l\ürtlili hie:ızlılir 
faslı) 18.,t5 Sani, Ajans, 1\leteoroloji ve ıi· 
rnat borsan haberleri. 19.00 'fürk ıııiizi· 
ği (İnce snz dev:ım - Deyııti ve şe,•k-efzn 
fnsıllnrı)1 19.45 Konuşma (Dış politika hu· 

milel hava federasyonunun altın madal. 
yasına namzet göstermilitir. 

* 1908 den 1912 ye kadar Osmanlı 

parlamentosunda mebusluk etmi~ olan 
sabık Bulgar diplomatı Panı;o Dorev, 60 
yaşında ölmüıstür. 

* Portekiz hariciye bakanlığı tarafın
dan ne§redilen bir kararname, dC\'lC't 
mcmurlarmrn ve kordiplomatik a1.asmın 

yabancı kadınlarla evlenmesini yasak et
mistir. Daha evvel yabancı kndmlarla 
evlenmiş olan memurlar, bu kadınların 
memleketlerinde memuriyet yapmıyacak
lardrr. 

* li'ransız ayan meclisinden kabul e· 
dlldik\:e inde edilf'n ibütı:c fa91llnrmı ted
ricen tetkik etmek üzere mebusan mecli
si bugUn öğleden sonra toplanacaktrr. 

* Hollanda harb veya diğer fcvknHi
do nhvnl vukuundn milli teskiliıla ve 
Fclemenk'in müdafnnsrna dair sekiz kn. 
a un IAyihası meclise tevdi edilmiştir. 

• I'anamcrlkan konferansına iştirak 

eden bütün heyetler dün akşam Santn 
.Maria \'&f!.lru Ue Limadan hareket elmie
*lerdlr. 

Talebeler ve 
klüpleri 

Hırsızlık hastası 
profesör, foyası anla' 
şıhnca kendini astı! · Jlk mclctob<len yüksek mektepler Ye s:ı 

nat mektchlc!'.i de dahli bütün talebeler
le, a kerlerin spor klüblcrlnc ~in•miyc. 

ccklcri hıı.ltkındaki karar, şimdiye kadar 
eskiden kayıtlı bulunanlara teşmil ellll
rnemtsti. :Fnltnt dün beden terbiyesi ge
nel clirektörlüi:,-ü tnrnfmdan ''erilen yeni 
bir emirle bu Imnı.nn yeni senenin ilk 

gilnilnden itibaren, bllaka3 dü ıiart tntbl. 
kr blldirilmiştlr. llu mUnascbctle a5ağıda 
olmyııenğmız tebliğden de nnlaşılaeağr 

VC!:hllc, klüb murabba lan bu akşam böl
ge basknnlığr tarnfmdan bir lçttmna ı:.a

i:'lnlmışlnrdır. Vaziyet kendilerine res
men t<"bliğ edlleccl..-tlr. 
Şa hale gött,. ayın ilk gününe te adüf 

eden bu hafta.ki lik mnçlannda birçok 
m:ıı;Jann oynanamnmak ihtimali de pek 
lru\'Yetlidir. 

Şchrlmizdckt J,lüblcrdcn, içle.rinde 
spor camiasında mühim mc\'ldl bulanan
lar da dahil olmak ü:ıerc, blrçoklannın 

biltUn faaliyetlerine, geri kalanlann da. 
faaliyetlerinin bir kısınma bu karar kar
ı;ısmda nihayet \"<"rcceklerl muhakkaktır. 

Bllha a atletizm '\'C denizcilik . ubcle
rlnin bütün elemanlan talebe olduğu için 
bu ubelcrdc gelecek sezon hiı;:blr faali. 

~et göremiycceğimlz nnla51hnaktııdır. 

llugün İstanbul mıntaknsmda kayıtlı 

bulunan 1261 lizidan 649 unun talebe ol
duğunu söylersek yUulc elliyi geçen bu 
rakam kar.:ıı ında, on karann yap:,ıcaj;'1 

büyük tesir daha i3i anlıı"ılmış olur. 
Diğer taraftan öi;~endlğimize göre, ta

lebelerin ve a kerlerln knt'i surette 
klüblerle aliıkadar olmalan menedildiği 

halde, subaylara, rnensub olduktan lnt'n 
kumıındanmdan bir mü :ı.:ıcle ve ikn ı ge
tirdikleri takdirde klilblerln faaliyetleri
ne lstirak etmeleri müsandcsl ,·erlbni5. 
tir. 

l"eni \aziyetın en büyül' tesiri Galata
aray \o Jstanbul spor .klüblrri iizcrinde 

göriinecektir. Gnlnt:ısarn3 m ~lnullden 

Kabinede değişiklik 

şayiaları 
CJS" Bnıs taraft 1 ncide 

Jarak gösterilen Emekli General Naci Tı
nazın Milli Müdafaa Vekfıletine getiri. 
leceği çok kuvvetle deyeran etmektedir. 

Aynca Antalyadan namzet gö terilen 
Ziraat Bankası Umum Müdür Muavini 
Cezmi Erçinin de Maliye Vekili Fuat 
Ağralıyı istihHH edeceği söylenmektedir. 

Yeni Vekiller bugün \'ekfıletlerinde teb
rikleri kabul etmişler \'e memurlarla ta. 
nı~mışlardır. 

Yeni Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
yalnız Maarifin gerçekten yetişmi5 bir 

rüknü değil, aynı zamanda matbuatın da 
değerli bir yazıcısı \'e arkadaşıdır. 

Hasan Ali Yücel, dün yeni vazifesine 
ba)am15 \ e tcbrik!itı kabul etmiş, ziya
retleri iade etmiş, eski meslekdaş gazete. 

sonraki faaliyetine yalnrz futbol t:ubc.. 
sinde de,·nm l'debllccl'ğl nnhı~ılmal•t:ıdır. 

l\lüb idare heyetinin bu yolda tcrtll.ınt 

dahi alını olduğu söylenmektedir. 
J;oalrn.t, hlrlnci J Ume klüblerlnden İs

tanbnlsporuıı ve Jliliilin bütün faaliyeti

ne niha~·et 'ercccl;i \'C bu haftaki llk 
maı;:ın& dnhl takım çılmr:ımıyacağınn he· 
men hemen hat'i ııaznrla bakmak Iaı.ım
dır. 

Voleybol amplyono Feneryılmazm da 

faaliyetini durdurmak mecburiyetinde 
kalacağı sanılıyor. 

Bu knrnrdan hiç znrnr görmlyecck ye
glino kliib, blitün fızası i!'Çi olnn Galata 
gençler blrli~rfdlr. 

Re ikÜlfl, Vefa, Süleynınniye, Beykoz 
kliiblcri de az zarar görecek tc.~ckkliJlcr 
ara mda sayılablllr. 

Mebus namzetleri 
( B~tara/ı 1 incide) 

tehassısı ŞUkrü Kasapoğlu, 

Kayseri saylnvlığına eski Denizyol. 
lan umum müdüril Saadettin Serim, 

Samsun saylavlığına emekli amiral 
Pahri engin, 

Bursa saylavlığına Emekli Korge • 
neral Naci Tınaz, 

Antalya saylavlığına Ziraat Banka. 
sı Umum Müdür muavini Cezmi Er -
çin, 

Burdur saylavlığına Cuınhurba.~ • 
kanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza 
Soyak, 

!zmir sayl;ı.vlığına Devlet Şurası Re. 
isi Reşat Mimaroğlu, 

Siirt saylavlığıııa Ziraat Vekaleti 
müsteşarı Naki Bckmen, 
Muğla saylnvlığına !ktısat Vekaleti 

deniz müsteşarı Sadullah Güney, 

Ankara saylavlığına Nafıa Vekale
ti müsteşarı Arif Baytın, 

İstanbul 'Saylaviığına Emekli Gene
ral Kazım Karabckir, 
Genbaşkurca Parti namzedi olarak 

onaylanmıştır. 

Sa)1n seçicilere bilririr ve ilan ede. 
rim. 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Celal Bayar 

TEPEBAŞINDA 
DHı\!ıl l\ISMINDA 

30 - 12 - 038 Cuma 
gliııii ııkşaım snat 

20.30 dıı. 

ASMODE 
5 perde 

lstikldl caddesinde 
Komedi kısmı 

:ıo - 12 - 938 Cuma 
gıınü okşanıı s:ı:ıt 

20.30 d:ı. 

MUM SONOO 

Kopenhng, 30 (A . .A.) - Kopenhagm Profesör bu hAdise ilzerine kendiJli" 
tıbbi mahafili pek ender rasgelinir bir mı§sa da zamanında yetişllerek Jtı:ırU' 
"hırsızlrk hastalığı,, vakasile mc§gul ol- nlmıştrr. ,/ 
maktad~. --------------S-o-n-y-a~-H-e-n-i-----_... 

Bundan Uç sene evwcı bazı eşyalan ça- Şikago, 30 (A. A.) _ Dünyanın tıı ~ 
iman bir antikacı birdenbire mağazasın. para kazanan kadını olduğu söyleneli; 
da bu çı:ılınnn eııyalardnn baz.ılarmı tek- nema yıldrzt ve eski patinaj ı;amp11°" 
rar görmUştUr. Kopenhagın çok tanmmı~ Sonya Heni ile (20) inci asır film ıoof" 
profesörlerinden birinin yaptığı do!tluk rat!on §irkcti aleyhine Uç milyon dO-,r 
ziyaretine tesadüf eden bu bulunu§, zabı- lrk bir zarar ve ziynn davası açıJmtP 
tayı bu yolda araştırmalara sevketmiş ve Davacı eski vodvil aktörU Fred veJta" 
polis derin hayretler içinde mezkfır pro. dur. Mumaileyh Sonya Henl'nin b~ t<' 
fesörUn evinde dört bin parça saat, gil· lU ynadığr "lncc buz" ismindeki fııl 
mUş kneık ve bıçak, elmas, diğer birçok mizanseni için kendi eserinden isti!-' 
kıymetli eşya ele geçlrmi§tir. edildiğini iddia ctmektedlr. 

lntihabi rnebu
san lstanbul 

teftiş 
heyetinden • • 

Halil Etem Eldemden münhal İstanbul saylavlığı için 31 
1 ci kanun 1938 cumartesi .:ünü intihap yapılacaktır. 

lstanbul §ehri dahilinde bulunan Adnlar, Bakırköy, Bcşik
ta§, Beyoğlu, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Sarıyer, Üskü -
dar, Kadıköy kazaları milntehibi sanilcrinin o gün saat dokuz. 
dan on ikiye ve on üçten on altıya kadar İstanbul üniversitesi 
konferans salonunu teşrifleri rlca olunur. .(B) (9520) . .. . 
Halil Ethemden münhal İltan bul Saylavltft i~in C. H. Pa;ti-
si tarafından emekli General Kazım Karabekirin namzet 
gösterilmiş olduğu ilan olunur. nS:'P (B.) 

·-- -
YARIN AKŞAM: 31 BirinciKanun 938 

Yılbaşı Reveyonu 
Sevimli ve ,ık lııpnııyol dansözü 

PALOMA de SANDOVAL 
Piyanist BRALtO PEREZ'in fevkalade programı 

Dekorasyon - Eğlenceler - Kotiyonlar _ Sürprizler! 

Sayın Bayanlar: 
Bu (ilin 

Sakarya Sinemasının 

ıı 

Yeni sene zarfında göstereceği görUlmemiı büyük filimlerin 
birincisi olan 

Çllgın Bakire 
Fransızca sözlü büyük aşk filminde IRENE DUNNE'in 

giyeceği 80 muhtelif rob, mato ve tuvaletleri 
göreceksiniz 

ci arkadaşlarına da "Henüz bir şey söy- ----------------============-~:....:_......:-----===========~ ....... ~----~_.Jiyecek yaziyette değilim. Fakat matbua •• 
tın ikaz ve i~adım bekliyorum.,, 
Demi~tir. 

diseleri), 20.00 Tiirk müziği (KlUslk prog· 
ram - 1\oronun iştirakh le) .. 

1 - Bestekar ı>eşrc\'İ - .(Tnmburı No
man ıığn). 

2 - Jlestekfır 'Murnbb:ı - Gnmzen ki 
ol:ı - (Buhuri zııde). 

3 - Şarkı - Kaçma ınecburund:ın ey 
nlıul ıı Y:ıhşl (Hnşiın Bey), , 

4 - nSrkı - Gayriden bulmaz teselli 
sevdiğim (l\lusl:ıfa izzet Efendi), 

5 - Yıı)lı tnmbur taksimi - (l\lesul 
Cemil), 

G - Bestenigar şnrkı - Ben seni scv- 1 

dim se\·eli - (hınaıl Dede). 
7 - Scbn ş.ırkı - Bir esmere ı;önül 

,·erdim - (T:ıınburl Mustafa ça\'UŞ). 

(':ılnnlar: 
\ l'Cilıc, Huşcn Knm, Cevdet l'oznn, Nu

ri H:ılil l'ol raz, l\lcsut Cem il. 
20.30 l\luzik ( foll.lor - H..ılil Bedii Yö. 

nelgcn, l\udsi Tezci) tarafından. 
21 .00 S al, ı:slıaın, Tııln iliıt 'e k:ımhiyo 

nul,ut bors,ısı fi:ıllnrı. 21.10 Konuşm:ı (haf 
t:ılık posla kutusu). 21.3:> Kiiçük orkes· 
trn • l\luzik. 

1 - Aııı Sclıönen IUıcin seclcnk'ıch 
dein (K. Bcl:ı). 

2 - Homnnıe (Şunıan) 

3 - hıwnyol sercıınclı (Mişcli). 
4 - Ç:ırd:ış No. 1 {;\li~cli). 

fı - l\lenıırtı (l\loznrı). 

6 - Seren:ıtn ıli h:ı<'i (~!işeli), 

7 - l.ihcllcnlanz {F. 1.elı:ır). 

22.40 1\ltı:ı.ik (C:ızb:ınd), 23.l:>.2t Son 
haberler ve yarınki program. 

• \ ; •• ~ • • , r " , . • • 

ve NEIL.SON IEDDV' 

SENORiTA 
Filmin.de Görülmemiş muvaffakıyetler kazanmaktadır; 

A 

1 iPEK'TE MELEK'TE 
Orijinal İngilizce nüshası , 
Seanslar 2,30 da başlar • SUARE 

Fransızca sözlü .crijinal §arkılı 

Scanılar saat 2 de baılar 

n \LK or>rmırrt 
Bu nkşanı snat 19 da 
(R:ılııncl Efendi). Pek 
) :ıkınd:ı llü)iik operet 
( t' c )"ıltlız). Cmmı rlesi 
\C p:ız::ır maline snnt 
(15) de, Her perşem
be maline saat (15) de. 

ı:nTur.m·ıJ SADi 
TEK TlY.ATHOSU 

Taksimde: (IJu gece) 
{BiR DONANMA 

GECESİ) 
\'od' il ~ perde 

Yokınıt:ı: lliiyiik bir 
t<'msil lındise~i: 

'lNSAN l\IAllUT 

RADYOLiN 
i1e sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi frrcalayınrz. 

s 

1 

p 

df 

o 
d 
ı 

d 



' ' ,,, 
Fransız CI Suriye muahedesinin 
tasdik edilmiyeceği anlaşılıyor 

Yeni muahede için 
Suriyeye bir Fransız 

heyeti gidecek 
Paris, 29 (A.A.) - İyi malumat alan mahfilden öğrenildiğine göre ya.. 

~llda dört kişiden mürek'kcp bir heyet, S:.ı:<ye meselesini kat'i olarak hallet. 
~ek: üzere Şama gidecektir. 

Heyet, ayan azasından Henry Hey1, mebus Caston Riou general Hut· 
~ger ve mUşavir estaigden terekküp e decektir. 

Ayan meclisi hariciye encümeni 1936 Fransız - Suriye muahedesinin tas-
ld aleyhin.de 'karar verdiğinden bu ko misyon yeni nıuahedenin esaslarını ha

yacaktır. 

Udla gazel serenadı 
yapan aşıl' 

Oece ya11\91 halkı rahat~ız v~ za~1t11yn 
hakaret eltrğJ iç u Mahktim oldu 

İhsan adında bir genç evvelki gece 
Zeyrek yokuşunde bir mahalle halkım uy 
kudan sıçrataıa." bir zabıta vakası mey. 
dana getirmiştir. 
İhsan, burada oturan sevdiği kıza şim

diye kadar yapuğı bütün tekliflere ret 
~\ almaktan müteessir olarak epeyce 
IÇnıiş ve eline bir ut alarak gece geç va. 
kıt kızın evine gelerek cumbası altında 
Ut çalıp şarkı wyliycrek aşkım yana ya. 
kıla, bağıra bağıra izhar etmiştir. 

Bu ut serena1ı mahalle halkını tatlı 
~Ykulannclan n 1andırmıs. pencerelerden 
ba~an irili ufaklı kafalar a~ık İhsana çe. 
kilip mahalleliyi taciz etmemesini ihtar 
ttnii~ er ama; ~ Atık 1ü dialemeyf> 
ıtazla a~kmı heyancla ısrar eylemiş, i~ 
-----~~--~~~~~-:::-~~~~ 

65 nstan©le 

1\açınlan Banka 
direktörü 

Parayı alan haydutlar tara
fından seriıest bırakıldı 

KudUs, 30 (A. A.) - Bundan birkaç 
ırUn evvel bir çete tarafından kalclırılan 
OsxnanlT bankası direktörü Buvler sap:ı· 
ııağıam serbest bırakılmıştır. 

Banka direktörll verdiği ifadede, ıc
bir dışında otomobille bir gezinti yapar
ken museI!Blı on klııl tarafından kaldırıl
dığynı ı:e fidyei necat gelir gelmez ser. 
best bırakıldığmı söylemiştir. 

B•Jvler şakiler taarfmdan çok iyi nıu

ltnele gördilğünü ve hattA bunların ken
dlsile kft.ğıt oynadıklarını ilave etmiştir. 

polise aksetmi~. a~:k kolund3n tutulup g( 

türüle~i za.man 
- Ben a.şıkım. Burada sevgilime ilanı 

aşk ediyorum, size ne? 
Diye haykmp kUfretmiş ve soluğu cilr

müm~hut mahkemesinde h.ılmuş. 
Dün dördüncü ceza mahkemesinde mu. 

hakeme edilen lhsan, zabıtaya hakareti 
sabit olduğu için otuz gün hapse ve otuz 
lira para cezac;rna mahkU.m olmuş, mah
kemede tevkif olunarak ceza~ını çekme!. 

Bİ~vky;~~~nd~~;:~u ·I 
bombardıman edildi 
Marsilya, 30 (A.A.) - Burada alı· 

nan bir telsiz haberine göre Marionga 
ismindeki Yunan vapuru Valansiya a

çıklarında bombardıman edilmiştir. Ay
ni habere göre Oued Yquem ismindeki 

Fransız \rapuru Marionga'nm imdadına 
gitmiştir. 

Cebellttar ·. 30 (A.A.) - Marionga 
vapuru bombardıman edilmiştir. Vapu
run mürettebatı Kastellon ile Balear 

adaian arasında tahlisiye sandallarına 

binerek boğulmakt;.n kurtulmuştur. 
Dün alman bir habere göre Marionga 

lbiza adasının 14 mil !}imali şarkisinde 
bulunmaktadzydı. 

Fransanın askeı·i 
tedbirleri 

Roma, 30 (A.A.) - İtalyan gazete. 
lcri, Fransarun Cibutide tevessül ettiği 
askeri hazırlıkları, "beyhude bir ta:ı-

rik., sureti:lde karşılamakta ve Fransa.
ya §iddetle hilcum etmektedirler. 

Gazeteler, İtalyan askeri yürüdliğü 

takdirde hiçbir Fransız ted9irinin bu
nun önUne geçemiyeccğini yazıyorlar. 

Trlbune gazetesi diyor ki: ••cibuti

ye as'ker ve harp gemileri göndermesi 
evvelce müheyyiç haberlerin resmen 
tekzip edilmesini nakzedecek mahiyet· 

tedir.,. 
•

1Lavoro Fae~ista,. yazıyor: 

((arısını uçurumdan 
yuvarlıyan adam 
Kozan, (Hu~usi) - Kadirlinin Har • 

kaçtı köyünden Osman, kansı Elifeniri 
gayrimeşru yollarda gezmesinden şüphe 

ederek kendi5ini ilk fırsatta öldünnek ka. 
rarını vermiş ve bu fikrini lnıvveden mı~ 
çıkarmak için üç ay evvel Elifeyi Har -
kaçtı köyünün bazı yerlerini gezdirrncğ~ 
götürmü~tür. 
Karı koca Harkaçtı körüne geliyorlar. 

Köyün en yüksek tepelerinden birine çı. 
krrorlar. Burada Osman, kansını 30 met
re yük!:eklikteki uçurumdan a,,c:ağı yuvar 
lıyor. Kadının öldüğüne hükmederek kö. 
yüne dönüyor. 
Yalnız olarak köyüne dönen Osman. 

iıilediği feci cinayetten dolayı ı;aşkın şaş
kın doğruca evine geliyor. Elifenin halası 
Osmanı yalnız görünce Elifeyi soruyor. 
Osman ''bilmiyorum, ben de onu arıyo. 
rum,. diye cevap veriyor. 

Uç ay sonra, Osmanm şaskm hareket. 
lerinden ~üphelenen hala, vaziyeti polis<: 
haber veriyor. 

Polisin yapbğı tahkikat neticesinde ci. 
nayet meydana çıkıyor. 

Cinayet mahalline giden müddeiumumi 
ve zabıta, Elifenin elbisesinin, saçlarının, 
çenekemiği ile vücudwıun bazı kısımla • 
rım muhtelif yerlerde buluyorlar. c~--e . 
din kurtlar ve ku§lar tarafından parça -
!andığı tesbit ediliyor. • 

Katil Osm3n te\•kif oturunu~tur. Adli ı' 
tahkikata de\am edilmektedir. 

"Fransarun bizzat asker! hazırlıklar
da bulunabilmek için İtalyan tahşidatı 

hakkında işaa ettiği haberler Çekoslo
vak buhranı sırasında Alman tahşidatı 
etrafında yapılan propagandalar!n ayni
dir. Bu yalan haberler vaziyeti daha 
ziyade gerginleştirnıelı:ten ziyade b:r 
şeye yaramamıştır. Bugün de tevessül 
edilen oyun sonbahardaki oyun kadar 
tehlikelidir. Muharrirkler de gene ayni 
kimselerdir . ., 

Tunus valisi 

Pariı, 30 (A.A.) - Fransanın Tu
nus umumi valisi Labonne. vazifesi ba
tına dönmek üzere saat 20 de buradan 
hareket etmiştir. 

Mumaileyh yarın Marsilyadan tay
yare ile Tunusa gidecekt:r. Vali hare
keti esnasında bir cok zevat tarafından 
uğurlanm·ştır. 

Musolini müşkül vaziyette ımış 
Paris, 30 (A.A.) - Sa!Mıiyettar maha. 

fil, Musoiininin çok nazik bir vaziyette 
olduğunu, çünkü Fransarun azmi karşı -

sın::Ja mutalebatrnı daha ileri gôtürmek 
müşkül olduğu gibi geri dönmek de pre-;. 
tij kaybetmek demek olacağım beyan et
mektedirler. 

Bu mahafü, ~1ussolininin Fransa ile tek 
rar müzakerata girişilmesini teshil ma!\:. 
sadile İspanya meselesinde daha az ıbti
lafgirlzane davranacağını ve o zaman bu 
müzakerelerden memnuniyete şa)'an bir 
netice ümit edilebilece~rini tahmin etmek. 
tedirler. 

Bahriye Nazırı yann Korsikay a . ,. 
gıcuyor 

Paris, 29 (A.A.) - Bahriye nazın Cam 
pinchi cumartesi günü Toulon·a giderek 
oradan Suffren krövazörü ile Korsikada 
Bastiaya geçecektir. C:ımpinchi. Bastiada 
Ba~ve.'l(il Daladyeyi karşılıyacak ve bila. 
hare yeniden Toulan'a dônecektır. 

Baş\'ekil Daladrere re:akat ed<>cek olan 
fil,\ Foch ve Colbert krO\ azor1eri ile üç 
de~·rorerdcn terekkJp edece!\tir. 

l{udils mıntakasındaki bUtün Arab şo
förJQrin elinden ruhsatiyelerl geri alın
llıtştır. Buna sebeb Arab şoförlerin ida
resindeki otomoblllerden ııık sık İngillı: Dünyanın en yaşh adamı kim? re yaklaşmış bulunuyor. l 

Bununla beraber, Musolini \'e Hitlere 
nazaran henüz gençtir. Hitler bugün 49 
yaşındadır, Musolini de 55 yaşındadır. " 

Bir facıa ve roman mevzu!I 1 
ae~eFlerine ateş e~ııneııidir. u UZUN ömürlülük.teki Türk şamP,i· 
Konhransıa kımler bulunacak? yonu Zaro ağa öldükten sonra dun 
KudUs, 29 (A. A.) - Yuvarlak masa yada onun kadar ya~ı kimse kalmadı. 

konferansına aşağıdaki zevatın tştırakJ Bugün dünyanın en yaşlı adamı kim, kati 
l'l:ıuhtemcl bulunmaktadır: olarak bilinmiyor. Fakat, yüz on yaşını 

lr'lk için Nuri Said paşa, Erden için geçmiş, yüz yirmiye yaklaşım~ birçok 
1'evfik Abdülhüda paşa, Ye Suud krallığı ihtiyarlar var • , 

için de emir Faysal. Bunlardan biri cenubi Afrikadadır ve İ 
Arab mutedil partileri de ingllu bükü- yeni meydana çıkmıştır. Yet:niş yaşında· 

illetinin arzusunu ~erine getirmek niye- daki ihtıpr bir kadın bir gün mahkeme
tindedirlcr. Yalnız yahudi ve siyonist le. ye müracaat ediyor ve babası için ihti
ŞekktUJeri şimdJye kadar mU:mkereler - yarlık tahsisatı istediğini söylüror. Malı· 
den lstlnkiıf temayUlU g5sterml!ilerctlr. kemede hayret ediyorlar. 
~ununla beraber, yahudi kararının kat'! - Babanız kaç yaşında? diye soruyor-
oJ.ınsdığı ve doktor Vayzman'ın Londra- l::ır. 

daki Yahudi komitesini filli bir iştirak Kendisi neredey-se asırlık ihtiyar kadm: 
lehinde mcself'yi tekrar tetkike ikna e- - 118 ya::;ında diyor. 
deceği zannedilmektedir. Hakikaten, Karyel Hendrik isminde-

Filistln politik mahfellcri, yuvarlak ki bu ihtiyarın 18~0 de, İngilizler cenubi 
lllasada bütUn alakadarları topl:yabile • Afrikaya yerle~irken doğduğu anlaşılmı~
Cekterlni ümit etmektedirler. Emir Fay~ t•·. 
Sal'ıq uzla~brıcı tekliflerde bulunacağı 
\l'e buna mlislilma.n milletleri f:'yi a.nla~ma
sı ne!'fne olarak büyük milftUniln de il
tihak edecc;;ı söylenme!de~ir. Mutedil a_ 

lılblar bu tarzı halluin:ı.dlı.len kabul et- t 
'rll.i~ bulunuyor13.r. r 

G neral Franko 46 yaşında 
(~ ENER.AL Franko bu a,~ın 4 ünde 

1 46 ya~ma basmı~tır. s;n iki sene
sini muharebe ile geçirmiş olan İspanyol 
generali bu suretle, yaran asırlık bir ömü-

Vahşiler arasmda yaşamayi 
medeni hayata tercih 

edan kadm 

A MERiKANIN yan vahşi aşiretleri 
arasında otuz iki sene yaşamı; 

bir İngiliz kadınının memleketine döndü· 
ğünü ve maceralarını neşrettiğini yazmış· 
tık. 

Londradan bildirildiğine göre, mısıs 
Sanderson medeni hayata uyamryacağrm 
görmüş ve tekrar vahşi hayata dönmeye 
karar ,·ennişti .. 

Bulunduğu bir beyanatta şöyle diyor: 

''Medeni hayatın insanı kavuşturdu~u 

saadetten, rahatlıktan bahsediyorlar. Bun 
lann hiçbiri benim hoşuma gitmiyor, hiç 

birinin bence kıymeti yok. Ben alı;tığım 
yerlerde daha mesuttum. Yaza tekrar Pa
raguaya gideceğim.,, 

Bu hMise, .. bülbülü altın kafe<Se kapat· 
mışlar da gene vatanım demiş,, ı;eklindek.i 
atalar sözünü hatırlatmıyor mu? /-

' 
A SIRLAnD.\NBEHl facia ve roman I 

mevzuu olan bir hal, f ngilterenin 
Afrika müstemlekesi Kcnyada da bir kı· 
ıın başına gelmiştir: 

Genç bir Afrikalı kız, gene kendi mem· 
Je!{ctinde:ı bir delikanlı ile sevic:iyor. Fa 

kat anası babası onu kaı::ıbanrn il0 ri ge· 

len zenginlerinden biri olan bir ihtiyarla 
t\ lendiriyorlar. 

Kız. koca~ından memnun de "il, ve gci
~ü dı-;arda. ihtiyar adam buna ka-~ı tür· 
1ü zulümlere baş vuruyor. Kansını ip!er 
le bağlıyor. sopalarla döğilyor. 

Fakat kız da güçlü kuvvetli oldu!;ru için 
<:ltta kalmıyor, kocasını ağır surette yara 
lıyor ve mahkemelik oluyorlar. 

Kenyadaki İngiliz mahkemesinin rei5i, 
kızı haklı bulmakla beraber, kanundan 
dışarı çıkamıyor ''e zavallıyı bir buçu!i 
~ene hapse rnahkt'.lm ediyor. 

Şimdi, İngiliz müc;temle!\:e nazın kızm 
affı için parlamenLt! a müracaat.1 ka ar 
vermı_ştir. 

• 

Kıskançlığımdan 
nasıl kurtulabilirim? 

Saadet imzasile aldığımız mektuptan: 
"Ç-Ok kzskancım, hayatmu zchirliyen 

bu ıztıraptan nasıl kurtulacağımı bi'emi• 
yorum, bana yardım etmez misiniz? .. 
Kıskançlığı kökünden çıkanp atmak 

maalesef güç bır iştir. Binaenaleyh kı~ 
kançlığı tedavi mümkün değil gibidir. Fa-
kat iradenizi kullanarak yapabileceğinia 

bir şey var: Kıskançlığınızı göstermeme"' 
ğe çalışınız. Çünkü bir defa kıskandığP 
nızı açığa vuracak olurs:inız, kendinizi ktt
çük düşürrnü5 olursunuz ve alakadar oldu
ğunuz adam üzerinizde bürük bir nüfuzu 
bulunduğur.a inanır ve size eskisindea 
fazla tahakküm etmeğe k3lkar. Sonra kı~ 
kançhk hadiseleri erkeği çok sinirlendirir 
ve kıskanç kadın ek~riya haksız me\'kie 
düşer. Binaenaleyh kabil olduğu kadar kO" 
ca:uzm veya sevdiğinizin bazı hareketle
rine karsı lakayt görününüz. Bu müsaadc
kar ve biraz da lakayt tavır, onun henı 
minnettarhğını uyandırır, hem de a'.fıka41 

sım arttırır. Kıskanç hisler altında kıV" 
randığmız dakikalarda başka şeyr er d\r 
~ünmeğe çalı~mız ve etrafmı:a bakınız. 
Bu ba.\:ış sizi eğlendirir. 

Alakadar oldı;ğunuz adama los!rnndı• 

ğmm muhakkak soylemek Hlzımgelse lfr• 
la onu derhal değil, aradan yinni dört s..'l. .. 

at geçt'!den sonra seviniz. O val~it c::ıl1a 
makul cümleler söyliyebildiğinizi \·e daha 
aı ıstırab duyduğunuzu siz de anlayacak 
\'e ş:ı;ıracaksmız. 

ZUccaciye tröstu 
( Baştarafı 1 incide) 

ye uzerine iş yapan Türk firmaiannt:an 
l:azdan da tktısat Vekaletine ayni r.-e
sele hakkında ~ikayette bulunmıı:'1r:·r. 

Bunların iddiasına göre, şi~e ve r ı 

fabrikası ancak 10.000 tane.len } 
gişe siyarişi kabul etmektedir. Fı>!.at 

sipariş adedi yükseldik!re fiyt t ta o n · s
bette tenzilat yapılmaktadır. O \"<ı ·i· 
yetteki 250.000 ıişe sipariş edenin l:::.: .. 
tısında 100.000 den aşağı sipariş vere. 
rek piyasada bunu satmak imkanı bu· 
lunmamaktadır. 

Bunun için b,Utün Türkiye züccaciye 
piyasası yüksek sermaye sahiplerinın 

vücuda getirdiği birliğin esiri vuiye· 
tinde bulunmaktadır. 

Bu birlik, her ay neşrettiği pİ)~Sa 

cetveliyle o ayın Türkiye zUccaciye pi
yasası fiyatlarını tayin etmekte, o ay 
p:yasaya ne cins yerli ve ne cins ya.. 
hancı mallann çıkanlacağmr tesbit et .. 
mekte ve istediği ticarethanelere mal 
vcrmiycre!c onlan piyasadan çekilme,. 
ğe mecbur bırakmaktadır. 1 

Holanda tayyarelerinde pro· 
pa~andae1 kızlar 

TA YY ARELERDE kadınlara bun~ 
dan evvel de bir i~ bulunmuştu: 

Yolcuların hizmetine bakacak kimselerr 
genç ve güzel kız1ardan seçiyorlardı. Yol• 
cu tayyare1erinde!d bu kızlar bir çok teh· 
likeli anlarda içerdekilerin soğuk kanlılık• 
lannı muhafazaya hizmet etmiştir. 

Bugün Holandada da ayni şekilde genç 
kızlardan tayyare hizmetinde istifade edi• 
rorlar. Fakat, bunlara verilen vazife daha 
başkadır . : Propagandacılık. 

Bu propagandacı kızlar bilhas."3 karlın .. 
ların tayyare hususunda be ledikleri kor
kulanm gidermeye çalışacaklardır. Çün· 
kG, bugün kadınlar henüz tayyareyi r.ırar 

sız bir nakil vasıtac:ı olarak kabul edeıni• 
yorlar ve bu yalnız onların değil, erkPk
lerinin de t:ın-are ile gidip gelmt:!erine 

mani oluyormuş. Bir çok defa görülmüş; 
bir adan1 sahah!cyin bilet alıyor. ak~am. 
kan~mın endise~i yüriinclen, tayyare ile - ... 
~yahattca \-azge~iyormus-
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Romenler, Galatasarayı 
2 - O mağlôp ettiler 

Bükreş muhteliti her iki devrede de rahat ve kombiner 
bir oyun çıkardı 

Hakem Nuri bu sert maçın 
ortasınd1 başına yedıgi bir 

şütle bayıldı 
Bükreş muhtcliti üçüncü ve son 

müsabakasını Taksimde 1000 ni aşmı
yan bir seyirci kütlesi önünde Galata
sarayla yaptı. Hakem Nuri Bosuttu. 

ıw:.~ydana evvela düz mavi fanila ve 
beya.z don giyen Romenler, arkadan 
._ Galatasaraylılar çıktı. 

Gıllıtasaray takımı, Beş,ktaş ma • 
çınd~ sakatlanan Salim ve Lfıtfiden 

ı:na.hrumdu ve şöyle bir kadro ile oy
auy<Jr<lu: 

Fazıl, LCıtfi, Turan, Ekrem, Musa, 
Celal, Necdet, Eşfak, Refik, Bedii 
Bülent. \ 

Oy .ı :ı ba~lıyor \ 
Oyuna, Romenler soldan Galatasa

ray kalesine kadar dayanan bir hü -
cumla başladı. Daha ilk dakikalarda 
ı:om:mlerin uzaklaştıramadıkları bir 
to:m Refik kaparak jlliç bir pozisyon
la Bülende geçirdi. 

Eüknt, önüne çıkan Dragoniresko
yu atlattıktan sonra kaleciyle karşı 

ı~n.rıya kaldı. Fakat fena bir vuruşla 
topu avuta atmak suretile bu mühim 

, fırsatı kaçırdı. 
Eun~n sontttt. oyun daha ziyade 

ortalarda iki muavin hattının milca. 
dclcsi halinde cereyan etmiye başladı. 
R:>.n:!nlerin birinci golü 
Ortalardan birdenbire Galatasaray 

kalesi yakınlarına giden top, taca çık
mak üzere iken sağ muavin yetişerek 
g~izel bir ayak hareketiyle sağaçığa 
pas verdi. Sağaçığw bütün süratile 
inerek ortaladığı top, sağiçin ayaklan 
arasından soliçe kadar uzandı. Röyte
:rin çektiği sıkı şilt, köşeden Galatasa. 
ra:v kalesi ağlarında ... 

Bükreş 1 - Galatasaray O 
1 - O galip vaziyete geçen Romen 

ler daha ziyade açılarak Galatasaray 
kalesini sardılar. H.öyterin ve Mihai
lcskonun yakından iki şütü kısa fasıla 
!arla avuta çıktı. 

Glllatasarayın knzandığı korner 
18 ve 19 ncu dakikalar Galatasaray 

Bülent cenahından iki korner kazan_ 
dı. Fakat üç orta, biribirine giren Ro
men müdafilerinin arasından topu i
çeri sokmağa muvaffak olamadılar. 

Bunu takip eden bir Romen hücu. 
munda Mihaielsko topu, Celalin mü -
dahalesine rağmen Onere yoiladı. Llıt
fi, Onerin ayaklarının dibinde kendi. 
ni yerlere atarak güzel bir kurtarış 
yaptı ve uzun alkışlandı. 

Romenlerin iki:ıci golü 
22 nci dakikada Praşlerin Lutfiyi 

Ozerine çekerek ortaladığı topu Röy
ter yakın bir mesafeden Plasa bir şilt
le ikinci defa olarak Galatasaray ka. 
lesine soktu. 
Bü'~reş 2 - Galatısaray O 
2 - O galip vaziyete geçen Romenler 

tamamen Galatasaray kalesi önünde 
oynamağa başladılar. Filhakika Gala
tasaray da, Musanın aşırma ve uzun 
paslarile Romen kalesini müşkül va. 
ziyetlere sokmuyor değil. 

Bülent, kale önünde kazandığı iki 
mühim fırsatı, çalım yüzünden çamu
ra s1pladı. 

Ö:ıüm:iz fo'ı:i hafh maç yapmak 
iiz~re 

s· i Macar takımı çagırı:dı 
Futbol·!ederasyonu tarafından 7 ve 8j 

kdn~nusa'lide Ankarada ve ayın 12 sinde 
de İ2miı J.: Uç maç yapmak üzere r..:aca. 
ı-i~tanın St,ed takımına bir teklif yapıl
mıştır. 

t 

Jiakem Nuri Bosut (nakavt!) olduldan sonra oyuncular tnrafmdaıı ayııtılmağa 
ı;ahşı lıyor ... 

Bu fırsatlardan sonra Galatasaray 
takımı bozuldu. Muavinler ve muha-
cimler biribirlerinden ayrı iki hat ha
linde çalışmağa başladılar. 
~akemin bayılması 
34 neli dakikada sağaçık, Turanı 

atlatarak sağiçe derinleme Jir pas ver 
di. Celal Koşarak topu karşıladı. Bu 
esnada hakem de Celale doğru koşu -
yordu. Celalin ayağından sıkı bir şüt 
halinde çıkan top hakeme çarpınca 

hakem baygın bir halde yerlere seriL 
di. 

Her iki takım oyuncuları müştere
ken hakemi yerden kaldırdılar ve bir 
anlık bir tedavi devresinden sonra ha 
kem vazifesine tekrar devam etmiye 
başladı. 

Galatasaray müdafaasının 
kurtarışları 
Galatasaray müdafaasında Lutfi 

takımı için çok güzel kurtarışlar ya -
pıyor. Santrafor Oneri iki defa cansi
perane müdahalelerle tevkif etmiye 
muvaffak oldu. 

40 ncı dakikada ani bir akınla Ga -
Iatasaray defansını yaran Romenler 
kalenin pek yakınında kazanclıldarı 

çok güzel bir fırsatı neticelendirdiler. I 
Biraz sonra da devre, Bediinin Ro

men kalecisinin elinde eriyen bir hü. 
cumile sona erdi. 

İkinci devre 
İkinci devreye Galatasaray takımı 

müdafaasında yaptığı bir tadilatla 
çıktı. Turanın yerinde Osman oynu -
yor. Romenler <le sağaçığa Moldove • 
rano, santrfora Baratki, sol&çığa Dika 
Papeskoyu ithal etmişlerdi. 

Oyana Romenler başlıyor 
Oyuna başlıyan Romenlerin soldan 

yaptıkları bir akını Lutfi keserek N'Gc 
dete yolla<lı. Nccdetin indirdiği top 
Refiğin sıkı bir şütile avuta kadar git
ti. 

7 nci dakikada Necdet, aldığı pada. 
kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fal•at 
topun kontrolünü kaybettiği için ka.e 
cinin ayaklarının dibinden dışarı c;ı -
kardı. 

10 ncu dakik?da aksay2n 0.;m:rn 

~ g r ıQışDeır 

Galatasaray 
B .. k ' u reş .. 

Dün Tal<sim stadı denilen meşhur 
deryasr i~inde Galatasaray _ Bükreş 
takıml:ırı karşılaştı... Aman no saha, 
aman ne oyun ve aman ne oyuncu ... 

Galatasaı·aym on oyuncusu kötü 
oyıuı.ma.kta biribirlnc rekabet ediyor
du ..• \'ahırz bir tek kişi, müdafi Lfıtfi 
~~h~~~ahk~Mgbclhlr~ 

yun çrkarmamıştrr. Xe olur, gayret et-
sc de, biraı da uzun yuruş yapabiise. 
Bu~üne kadar sahalarımızda pek 

gömıediğimiz \'C belki bundan sonra. 
da gör('ıniyeceğimiz bir Yaka ... 

Gal:ıtasar:ıy beki Turhan topu lmr-
5ıl:ıdı, top hakemin yiiziinc çarptı. Ha-
k~m bitkin bir halde çamurlara yu
Yarl:ınılı, bay~rnlılt gt?çirdi, hakemin 
kafa.-.mdan çıkan top Galatasaray ka. 
lesine gehli \'C şa51Jacak §eydi. Fazıl 
bu toııu tuta.bildi. Bu şiit luymctli ha-
kemiml:.ı: Nuri Bol'!ut'un yüzünü gözünü 
şi~irdl ... Birkaç dakil<a ycrıle kıvran-
dırdı ... N c yalan söyliy<'yim, aklım 

başımdan gitti ... Bu iyi ha.kem kıtır-

ğ"ında Xuri Bmıut'ıı da kaybedersek 
h:llimiz ne o1ur? Bereket Allah sakla
dr ... 

Romf"n misafirlerimiz halk iizcrinde 
nasıl bir ksir bıraktı1ar bilmem. An-
cak bize yeni bir kaiı1c öğrettiler: 

"Hakem düdük çal<lığı zaman on bir 
oyuncu ela lld kollarını yukarıya kal-
dıraca?.ttr.,, 

\'e bu kaideyi çok i~·i tatbik ettiler. 

Nuri nosut dii<lük ~aldıkça yirmi iki 
mayi formalı kol Jıa,·a~·a kalkıyordu ... 

Bu lmideden bizim habNiıniz yok. .. 
1\fanmafih biz de onlara birçok yeni 
kaideler ( !) öğretmekten geri kalma. 
clrk ya... 11. ACAR 

çık.,rak yerine tekrar Turan girdi. 
G~lahc:ıarayın kaçırdı1ı fırsat 
17 nci dakikada Necdet topu hava. 

dan ve güzel bir şekilde Bülende ge
çirdi. Etilen.din Eşfaka ver<liği ara pa. 
sı, çamura saplandı. Eşfak topu Ga -
m urdan sökünceye kadar kaleci çıkış 
yaparak tehlikeye mcy<lan bırakma -
dı. 

Musanın güzel bir ara pasını biraz 
Bedii sürdükten sonra Bülende uzat-
tı. Dülendin c:cktiği falsolu şilt. Kale. 
cinin müdahalcsile neticesiz kaldı. 
Galataşaray hakim olam1.makl:ı be

raber gollük pozisyonlar içersinde ça 
lışıı·or. 

~o nci dakikada BUlendin ı::andeli. 

kalenin üst sağ za"iycsinde falsolan
dı. 'l'opu ivi takip eden kaleci güzel 
bi.r· sıçmyı"la iLri çe!Ji. müdafi de ay. 
m nefasette bir kafa vurarak topu 
kornere attı. Galatasaraylıların kazan 
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J:lı 1C4011'141l '~tt: 
Yüzdeki siyah noktalar 

İşte, aşağı yukarı 
bütün kadınları meş 
gul eden bir mesele. 
Yüzü bu küçük si
yah noktaların hü
cumuna uğramış ka· 
dm yok gibidir. Bu 
noktalar yüzde he· 
men daima ayni yer· 
!erde görünürler; ev· 
vela burunun üze· 
rinde başlar, sonra 

alına ve çeneye yayılır, nadiren de şakak· 
l~rda görünür. Bu siyah lekeleri en mü
kemmel bir makyajla bile saklamak müm
kün değildir. Fakat bu lekeleri yüzden 
yok etmek imkansız bir şey değildir, hatta 
kolydır da. 

Evvela lekelerin sebebini araştıralım: 

dıkları bu korner neticesiz kaldı. 
Çamur atma 
31 nci dakikada Lfıtfi, üzerine yıkı

lan sağ muavinin yüzüne yerden a -
vuçladığı çamuru fırlattı. Bunun üze. 
rine Romen oyuncu da işe bir göğüs 

itmesile müdahaleden geri kalmadı. Ha 
kem bu çirkin vaziyeti yalnız şiddetli 
birer ihtar cezasile tecziye etti ve o -
yun tekrar başladı. 

Ani bir hücumla Galatasaray kale
si önünde parlayan Jikanm sıkı bir 
şütü kale direklerinde falso olarak a. 
vuta çıktı. 

37 nci dakikada hakemin vermekte 
tereddüt ettiği için Romenlerin itira
zile karşılanan penaltıyı Necdet kale
cinin ellerine atmak suretile heder et. 
ti. 

Ekremin tekmesi 
Her ik takımın da asabı bozulmuş 

bir halde. Ekrem kendisine favul ya
pan Mihaileskoyu hakemin gözleri ö
n iinde iki defa arkadan tekmeledi. 

Romenler, keniileıini üzmeden 
oynuyorlar 
Oyunun sonlarına doğru Romenler 

karşılarındaki takımın zaafını oyna -
dıkları açık ve rahat bir oyunla anla
tıyorlar. 

Santrafor Baratki getirdiği iki goL 
lük fırsatı hafif hamlelerle kalecinin 
ellerine attı. Ve oyun da bu berbat 
çamur deryasında tatsız, tuzsuz bir 
hal almışken bitti. 
Nasıl oynadılar 
ROMENLER: 
Kaleci, sol bek çok .güzel bir oyun 

oynuyorlar. Muavin hatları kusursuz. 
İkinci devredeki forved hattı birinci 
devredekindcn daha güzeldi. Jika Pa
pcsko, Baratki ve Mihailesko sıkı şilt
leri ve 18 pas içersindeki müessir 
hamleleriyle nazarıdikkati calbettilcr. 

GALATASARAYA GELİNCE: 
1'.Iuavin hattı çamuru hesaplıyarak 

gerek müdafaada ve gerek hücumda 
c:ok aü ;el ç~.lıştı. Bilhassa Celal, tch. 
rı~cli r..omcn ac:ığını daima marka e
derek takımı hesabına çok muvaffa -
kıyetli hareketler yaptı. For hattın -
da muvaffak olmuş hiçbir kimse yok. 
tur. Yalnız Lfıtfi 22 oyuncu..'lun en gü
zel oynıyanı idi. Muammer OLGAÇ 

Tabii yüz derİ'>inin altında yağlı bir m3 
de bulunduğunu bili1Siniz. Doktorlar 
maddeye Scbum derler. Bir çok baya 
rın burunlannı parlak gösteren bu m:ı 
dedir. Bu madde yüzün mesamatından 
şan sızar, sızarken mesamat genişler.. 1 
raz çoğaldıkça mesamelerde sık sık gef1h 
!emek mecburiyetinde kalır. Genişlire 
nişliye elastikiyctlerini kaybederler. 
genişliyen mesamat cildin üzerinde si) 
bir leke halinde görünür. 

Bu vaziyet karşısında yapılacak ilk Jı 
reket gıdaya dikkat etmektir. Çünkü Si 
bum maddesi fazla elli ve yağlı yemek! 
hamur işleri yiyenlerde fazla birikir. Leli 
!erden kurtulmak için çok sebze ve meY' 
bilhassa portakal yemeli; yemek ar ıları 
da fazla su içmelidir. 

Az et yiyen kadmlarm derilerinin ne~. 
dar güzel olduğuna bilmem dikkat ettif. 
mi? lekeden kurtulacağım diye gıda tıı 

zınızı büsbütün dcğiştirmeğe ihtiyaç yo 
tur; fakat gıdayı tenevvü ettirmek, eti' 
zaltmak şarttır. 
Kadınlar ekseriya bu nok':ıları tırn 

larile koparırlar. Bu çok zararı bir ha 
kettir. Ekseriya yüzleri yaralanır, yaral 
masa bile cilt tahrip edilmiş olur. 

Bazan cımbız kullanılır. Bu da zarar~ 
sayılmaz. Noktalan ciltten koparmak iÇ1 

Tir • komcdon denen uf ak ve ucuz bir alC 
vardır. Bu aletle her kadın, kati gördiif 
vakit, kendine zarar \'ermeden ve yüzil!l' 
yaralamadan bütün siyah noktaları koP, 
rabilir. Yalnız. siyah noktalan bu suret' 
le koparmak yeniden teşekküllerine m:ı 
olmak demek değildir. Siyah noktalll' 
koparmadan evvel şu tedbirlere baş\ıV 
mak lazımdır. 

Haftada iki defa, tercihan akşamı:v1 
yüzünüzü tatlı bademyağı ile yağlayxnı' 
Ve yüzünüzü tamamile kızartmcaya lı~ 
dar masaj yapınız. 
Sonra bir el tasına kaynar su dolduruntJ 

ve suyun içerisine bir kaç damla tentii 
dö Benjuv ilave ediniz ve yüzünüzü e!t3' 

smdan çıkan buharla banyo ediniz. J3 
banyoyu yaparken başınıza tüylü bir h:l' 
lu sarmanız çok kaydalıdır. Bu buhar bll~ 
yosu 5·6 dakika de\·am edecektir, J3 
banyodan sonra siyah noktalar daha J<O 
lay koparılır. 
Şimdi deriniz tamamile temizlenmiş. f' 

kat mesamat çok açılmıştır. Bu suret 
açılan mesamatı iyice sıkıştırmak için yil 
zünüzü çok soğuk yağmur suyu, şayet btl' 

lamazsamz inbikten geçmiş su ile yıka)1 

mz. Sıcak buhar banyosundan sc;mra 
ğuk su banyosu yüz derisini çatlatır di 
endişeye düşmeğe mahal yoktur. Yağnı 
suyu veya inbikten geçmiş su tamarrıilt 
kireçsiz olduğu için deriyi tahriş etnıeı· 
Soğuk su banyosundan sonra da yüıil· 
içerisine birkaç damla limon damlatılrı11' 
~ül suyu ile silmek çok faydalı olur. Bııtl 
iki defa yaptıktan sonra siyah lekele~ 
bir daha tekrar görünmiyeceklerine en11 

olabilirsiniz. 
Her $abalı cildinizin bozulmuş gibi gö· 

nen noktalarım içerisine alkol kamf::~ il 
ve edilmi5 sütle vıkamalıdı;-. On be~ giı 
içerisinde cildini; e~i taravetini. eski p:ı~ 
lakhğını daha kuvvetli bir surette almış 0 

lacaktır. 
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Yakın şark Arap devletleri 
konfederasyonu projesi 

Filistin meselesinin halli için bir taraf
tan İngiltere projeler hazırlarken Arap
larla yahudiler arasındaki çarpışmada 

biraz azalmıştır. 

İngiltere, 1937 senesi temmuzunda, Fi· 
listinin Araplarla Yahudiler arasında tak
simine dair bir proje hazırlamıştı. Bunun 
tatbiki için faaliyete geçilmesi düşünülü· 
yordu. Fakat, projenin kabili tatbik ol
madı~rı görülmüş ve son zamanlarda İn
giliz hükfımeti bu fikirden vazgeçmişti. 

İngiltere bugün Filistinde Arapları 
yatıştırmak ve vaziyeti, kendi hakimiyeti 
altında düzeltmek arzusundadır. 

Fransızca "Temps,. gazetesinin Kudüs 
muhabirinden aldığı bir mektup Filistin· 
deki son vaziyeti etraflıca anlatmaktadır. 
Yazı, bilhassa, Filistindeki isyan hareke
tinin bir nasyonal sosyalist hareketile o
lan benzerliğini işaret etmesi bakımından 
mühim görünmektedir. 

Filistinde 25 bin İngiliz asker ve polisi
nin kuvveti altında, uzun hatalı senele· 
rin ihlal ettiği İngiliz manda idaresinin 
hakimiyeti tekrar teessüs etmekte ve is· 
yanı çıkaran kun·etler arasındaki düş

manlık vaziyeti bariz şekilde değişmek· 
tedir. 

İngiliz idaresi isyancılara bir tethiş ha
reketi teşkil etmelerine mü.::ait davran
dıkça iki taraf tan hiçbiri anlaşmaya yak· 
la~amıyordu. Bugtin ise İngiliz idaresi 

tethişçiler üzerinde kuwetli ve sistemli 
bir hakimiyet tesis etmiş, eski Kudüs 
Müftüsünün etrafında toplanmış olan 

"f stiklalciler., mağlup edilmiştir. Filistin 
A"ıaplan şimdi, Aminülhüscyninin mem
lekette tatbik etmek istediği usullere fena 
nazarile bakmaktadırlar. Çünkü onlar 
Filıstinin hiç bir zam::ın bir dahili harbe 
sürüklenmesine taraftar değildirler. 

Şüphesiz, vaziyet henüz tamamile sa
kinle~miş değildir. Henüz tethiş hüküm 
sürmektedir. Müftünün rakipleri kendile· 
rini tehlikede hissediyorlar. Son aylar 
zarfında, müftü partisine muhalif tara
fı ellerine geçirmek istiyen tethişçi çete-

vet üzerine, gitmişti. Bu gençler bir iki 
haftaya kadar da Şamda bir kongre ak-

tedecekler. Bu kongrenirı. maksatları hak· 
kmda "Echos de Syrie (Suriye sesleri) 
gazetesi son günlerde şunları yazıyordu. 

"Bizim milli ve bir Arap kongresi olma· 
smı temenni ettiğimiz bu kongre acaba 
gayri milli ve sadece nazi mahiyeti arzet
miyecek midir? Bu noktayı sormaya ken· 
dimizi haklı görüyoruz.,, Iraktaki "Nadi 

al Nazi,, azalarının kendilerine ünifor· 
ma olarak kabul ettikleri gömlek de ol· 
dukça manalı bir harekettir. 

"Nürembergteki nazi kongresine ve ge· 
çit resmine iştirak eden "gençlik heyeti,. 
de Iraktan gitmiştir. Acaba Şam nazileri 

mü~terek bataryalar 

Bağ~:ıttaki :ıri~adaJl::ı:-ı 
·;ı 

mı . ., 

hazırlamak üzere 

ile birleşecekler 

Makale şöyle nihayet buluyordu: 

"Memleketimizde nazi propagandası

na bir set geçmek, milli hükfunetin vazi· 

fesidir. Gençlik memleketin inkişaf unsu

rudur. Onların haris ve zararlı unsurlar· 
la bozulmalarına müsaade edemeyiz.,, 

Ayni propaganda Mısırda da faaliyet· 
tedir, fakat oradaki zaferi çok daha şüp· 

helidir. Vakia, Arap birliği parlamento
lar kongresi münasebetile "Mein Kampf,, 

geniş mikyasta dağıtıldı. Kongrenin do· 
ğurduğu tahrikat bazı dini veya laik fa

külteler talebesi arasına yayılırken Kahi· 
re ve lskenderiyede bir çok ırkçılık bro-

şürleri tevzi edildi. Fakat bunların tesiri 
sıfır derecesindedir. 

Hakikatte, dini şeylere çok merbut olan 
Mısırlılar kendilerini bütün Arap kardeş
lerine ırk veya din beraberliği ile bağlı 

hissederler ve lslam aleminde sulhün hü· 
küm sürmesini herkesten fazla isterler. 

Onun için, Mısırlılar şarkta milliyetçi· 

ler tarafından girişilen her mücadeleye 
müzaheret gösterir ve onların bu müca· 

HABER - Ak~am po~tası 7 

Hükümdarlar, diktatörler, Papa ve Ruzveit 

Noel bavr~ 
nasıl geçir~ 

1 
? 

Bütün hıristiyan alemi, Noel bayramını kutladı. Bu 
arada büyük devlet reisleri de hemen hepsi ayrı bir şekilde 
Noeli tes'it ettiler .. 

Belçika kralr üçüncü Leopold, Noel bayramını La'ken 
şatosunda ailesi arasında, valde kraliçe Elizabet, prenses 
Şarlot, küçük prens Boduin ve Albert ile birlikte kutlamış
tır. İngiltere kralı altıncı Jorj ile kraliçe Elizabet de Noel 
bayramını Belçika kralı gibi aileleri yanında geçirmişler
dir. •Bu münasebetle Sandrigham şatcsunda 'kral ailesinin 
bütün efradı toplanmıştır. 

Sandringham sarayındaki adet mucibince bayram 
münasebetiyle kral ve kraliçe, maiyetlerindeki kimselere 
hediyeler dağıtmışlardır. 

Hitler ve Musolini 
Alman başvekili Hitler, her zamanki gibi bu sene de 

Noel bayramını, yeşil çamlarla süslenmiş olan, Nasyonal 
Sosyalist hareketinin ilk adımının atıldığı Loevenbre mah
zeninde, mütekaid nasyonal sosyalistler arasında tes'it et
miştir. Beyaz örtülü uzun masaların etrafına bu münase
betle 1300 nasyonal - sosyalist toplanmıştır. Merasim A
dolf Vagner isminde bir nasyonal sosyalistin şu sözlerile 
başlamıştır: 

"- Führerim, dünyada Noel bayramını sizin kadar 
neş'e ve huzuru kalb içinde tes'id edecek bir adam tasav
vur olunamaz. Sizde gayesine varmış bir adamın sevinci 
var. Bu .dünya üzerinde Almanlar kadar bahtiyar bir millet 
yoktur, siz aile yuvamız olan Almanyada bizim babamız. 

sınız.,,. 

Bundan sonra Hitler söze başlryara~ Almanyanın siyasi 
hayatına temas etmiş ve ezcümle: ''Alman siyasetinin bü
yük hamleleri bu sene umulmadık derecede büyük muvaf
fakıyetler tevlid etti.,, demi~· bilhassa Avusturyanın ve 
Südetlerin Almanya ya ilhakı meselesini ileri sürerek : 

"Uzun süren ayrı senelerden sonra ilk defa olarak Alman 
hükumeti idaresinde Noel bayramlarını kutlamakla bahti
yardırlar.,. 

Sözlerini ilave etmiştir . 
Hitler, nasyonal - sosyalist fırkasının verimli faaliyetleri. 

ne işaret ettikten sonra : "Gelecek senenin, Alman tarihi 
için büyük ümidlerle dclu olduğunu tebşir ederim.,, diye. 
rek sözlerini bitirmiştir. 

Alman başvekili Hitler parti arkadaşlariyle birlikte 
Noel bayramını tes'it ederken, ftalyan başvekili Musolini 
bayram gecesini Rokka del Kanimatada ailesi arasında ge
çirmiştir. Bugünlerde Düçenin büyiik bir faaliyetle nutuk 
hazırladığı zannolunmaktadır. 

İngiliz Başvekili Çemberlayn ile Hariciye Vekili Lord 
Halifaksın 10 Kanunusanide Romayı ziyaret etmeleri ka
rarlaşmı~tır. Halbuki Musolini misafirlerini kabul etmez. 
den evvel nutkunu söylemek arzusundadır. 

Papa, Noel bayrammı bütün milletlere sulh temenni 
ederek Vatikan kiliselerinde geçirmiştir. 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, meşhur beyaz evinde ai
lesi efradı yanında radyo vasıtasiyle bütün Amerikaya hi. 
taben bir kaç söz söylemiş ve ezcümle şöyle demiştir: 

"- Bizim nrsıf küremizcleki bütün devletlerin sulh 
için gayret gösterdikleri müşahede olunuyor. Bunun için, 
iktidar mevkiinde olan bütün devlet r eisler ine teşekkür e
derim. Bütün devletlerin de uzun seneler sulh içinde yaşa
malarını temenni ederim. Amerika Birleşik devletleri dai. 
ma sulh taraftarıdır. Bütün gayretimiz dünya sulhunu de
vam ettirmektir. Biz başka bir devlet tarafından hazırlanan 
herhangi bir harekete kat'iyen iştirak etmek taraftarı de
ğiliz. Ben şahsan sulhun bütiin milletler arasında deva
mını temin ve kılıçların yerine sapanı ikame edebilmek 
için bütün mevcudiyetimle çacşacağ1m . ,, 

delelerinde muvaffak olmalarını temenni 
ederler. 

Fakat Mısırlılar büyµk milli davalar
la yalnız bazı ntrikacılann şahsi menfa· 
atleri arasındaki f~rkı ayırt etmesini de 
çok iyi bilirler. Bunun için, Mısırlılar 

müftüye ve onun başında bulunduğu par 
tiye karşı hiçbir seYgi beslememektedir
ler. 

ile istenen müstakil Arap devletinin tacı
nı lngilterenin kendisine vermesi için A
minel Hüseyninin giriştiği entrikalarına 
iştirakten kaçınmaktadırlar. 

haftalar zarfında, bir çok görüşmelerin 

mevzuunu teşkil etmiştir. 

Mısır şunu çok iyi biliyor ki, e~er l1öy· 
le bir proje tat~ik edilecEjK o!lır.;e; şarkta· 
ki sulh bir kere daha tehlikeye girecek 
YO yakın şarkta hergün biraz daha fazla 
şiddetlenerek çarpışan rakip kuvvetler, 
bu kadar muhtelif arzu Ye ihtiraslar!a 
kaynayan Arap fileminde derhal kamşık
lık çıkaracaktır. Mısırlılar bilhassa o kadar büyük arzu 

Diğer taraftan, kendi çalışması ve gay
reti ile garp memleketlerinin başına geç· 
miş olan Mısır yakın şark Arap devletleri 
konfederasyonu projesinin tahakkuk et
mesi için de hiçbir arzu beslemiyor. Hal· 
buki bu proje, Kudüs ve Lizanda, son 

~~.n kurbanı olan Arap rüesası az değil· ı - -!K-a·~·u·u·~-@-w-U-~-<e--H-A·-B--E-R_'_l_N __ R_E_S __ I -M--L-1 ·--Z-A_B __ I -T-A--R-O-m:MmA--N-,·.-4·5-~, 

Eski Kudüs müftüsü Amine! Hüseyni --------------------,-----·,----------· 
Lübnandaki "Elzuk., malikanesinden, 
Suriyede, Irakta ve Mısırda teşkil ettiği 
komitelerin yardımı ile, Filistin isyanını 
i::l::ıreye devam ediyor. 

Lübnanda ve Suriye hududunun bazı 
noktalarında gittikçe daha fazla şiddetle 
alınan tedbirler, ~phesiz ki, son haftalar
zarfında çetelerin silfilı ve adam kaçakçı· 

jığrnı mühim surette azaltmıştır. Bunun· 
la ebrabcr, Filistin hudutlarının ve şi
mal mıntakasınm coğrafi vaziyeti sıkı 
ve daimi bir kontrolü müşkül kılmakta
dır. Bunun için, huduttaki memleketlerde 
yerleşmiş olan tahrikat merkezleri ile çe
teler arasındaki münasebat kolaylıkla 
temin olunabiliyor. 

Bu merkezlerin kullandıkları usullerin 
ve bir dereceye kadar, taşıdıkları fikirle
rin, nasronal sosyalizm fikir Ye usulleri 
ile bir alakası bulunuyor. 

Yalnız isyan ve Filistini kana boya
yan mütemadi suika~tıar değil, muhtelif 
müfrit ,-e nasyonalist Arap gruplarının 
mütemadiyen artan gale) anlan ve mü~
kiUpesentlikleri de, bazı noktalardan, son 
aylar zarfında orta Avnıpadaki tahrikatı 
doğuran harekete benzemektedir. 

Müftünün naşiri efkarı olan 1'Elliva., 
gazetesinin başında bir müddettenberi 
görülen ''bir memleket, bir millet, bir şef,. 
yazısı da bu itibarla dikkate şayandır. 

Ayni şekilde bir propaganda Arap genç 
leri arasında ayni tarzda tesirler husule 
getirmektedir ki, bu hal pek haklı olarak, 
müslüman şeflerini endişeye düşürmekte
dir. 

?-.falümdur ki, Arap gençlerinden müte· 
~ek.kil mühim bir murahhas heyeti son 
.l'\üremberg nazi kongre::ıine, yapılan da· 
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Asl~er Allah Allah 
vaı~©lırtı:Dlknmnm 1 

hagkırışlarile 
düşman saldırdı • 

uzerıne 
•• 

Gazi AbdUrrahman kansını ve kUçUk 
Abdürrahmanı öptU. Onun dıı kennrlan
na çizgiler birikmJ3 gözlerinden l'B§ bo
vandı. 

Sarya kocasmm ellerlnl öperken hıçkı
nklan arasında s~yleniyordu: 

- Yolun a~ık olsun AbdUrra.hmanl 
Ve Kara Abdilrrahman ağlnrken hay-

kırıyordu: 

- Şanla git, §Crcfle dön baba. 
Konur ve Gazi kol kola çıktılar. 
Harb harekeli iradesini hünkar verdi. 
- Haydi düşman Uzerinel 
SUvnri akıncılar onların da hünktırlnn 

Orhan ve kahrnman silah arkadaş! n ol
duğu halde scğlrttller. 

Ve yine bu harb hakkında şunları ya
uyor: 

"Şafakla beraber dua~ı müteakip ça
lınan borularla Bizans nskerl laztmgelen 
nl.zamı harbi ahzeyledJ. 

Askerini dnğlarm gerilerine tabiye ey. 
lemiş olan sultan Orhan, bunlardan bir 
kısmını dereye glzliyerek en mahJr Uç 
yUz: sUvarf okçusuDB hemen hücuma lp-

1 tldar eylemelerini emrcttl. 
İmparator askerinin O'w'ada ve Osmnnlı 

eUvarfslnin mUtcmadiyen hUcumlarına 

nuıruz bir halde bulunma.OJı ve sultan Or
hanın ise dağlık ve hendeklerle maktu 
bi.r arazide nhzı me\'ki eylemiş olması 

bu emrin kemali nıuvaffakryetle lcrnsr
nı teshil etti. 

nımlnnns:ı bir neferle birkaç beygir za
yi ettlklerlnl beyan eylemlştir. 

Sultan Orhan orduslyle ınuhtQfi oldu
ğu dere ve boğazlardnn çıkarak kuman. 
dayı biraderi Alfıeddlnc tevdi ile hareka
tı harbiyeye lnyıltiyle nezaret edebilmek 
için mUrtefl bir noktada nhzı mevki eylc-

1 
~ 1 Muharebeye tı0n derece arzukoş impa-
rator, cenahlnrm kumandasını Ka.ntagtizen 
ve yeğeni (Yuhannes Ancelos) a tevdi 
ne kendisi dnht merkezde bulunan asa. 
kiri hruıs:ı k:umadasmı denıhte eyledi. 

Kantagilzenin rivayetine bakılırsa yine 
bu müsademede rumlar ne bir insan ve 1 

ne de bir beygir zayi etmedikleri baldo 
Oıımanlılarm yüz elll maktum oldu. 1 
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- S .ı - 'ak leden: IF. C:<. fı 
Jerar onu dinlerken etrafa göz gez:dl

riyordu. Makinede değlı;mls voya kırık 

bir şey farketmedl. 

Kapıda bir anahtar gıcırdadı. Ayak 
eeslerl 1ş1Uldl ve Jerar görilndU. 

Eşikte duraladı: 

- Ne o Jenı.r? burada ne oldu böyle? 
Genç kA§l! çok sinirliydi. O gece bir 

barda gUIUnç ve feci bir h8.dise olmuştu. 
lçip sarhoş oldukça doktorla glrtşUğl 

bahsi bir fikri sabit halinde hatrrlıynn 

Mart.öle lıivaboda kra\'atiyle kendisini as 
mıştı. 

Janm elleri, oturduğu koltuğun kol da !( 

yıyacak yerleri Uzerlnde ttı.kallUs etti• S 
Kaşları çnlildı. 

- Ne münasebet! 
- Ne mUnıı.sebet mi? Niçin? 
Ja.n ccvab verm1yerek z:oraki bir gU -

IUşle giildU. Omuzlarını silkti: 
- Niçin makinemde muayene olaynxı ! 

Ne lUzumu var? 
- Görürorsun ya? öğrenmek istetıU • 

yorsun. 
- Ne blJlyorsun öğrenmek istemediği· 

mi? znmanmı bekliyorum sadece .•• 
- llaydl dostum, açık konuıı ve itiraf 

et : korkuyorsun! 
- Ben mi? asla! 
- O halde niçin öğrenmek fstemlyor-Osmanlı orduları Mezotinl sahilini ta. 

kip edeceklerdi. 
Andronikos ik1 günde dört fersah ka

tederek Osmnnh ordusuna varmak mcc
buriyeUnde kalmış ve bu hazırlıkaızlığJ 

Osmanh ordularının tam ve mUkemmel 
bir tabiye nltınds. toplanıp yilrilmcsinl te
min etmısU (1). 

Osmanlı ordusu sekiz bin neferden i
baretti. Bini sağ, bini sol cenahlara ve 
bini de mcrkezdl' bulunmak üzere tefrik 
ettiği Uç bin neferi sultan Orhnn tepeler 
arkasına. vuetmiş ve talimatı mahsusa
erna tevfikan asın muharebeyi knbul et· 
miyerek ve eski Partlar gibi geriye ok 
atarak ka<:acak olan sUvarlslnl takiben 
rumlarm kendilerine takarrüb ettiği za
man Uzcrlcrine hUcum eylemesini sureti 
kat'Jyede emreylemlşU. 

Gece hayliden bayiiye Jlerlemokle Kan-1 
tagüzen ordunun cesaretini methUsenn i
le lstihsal eylediği muzafferiyeti tebrik 
ederek tstanbula a\'det olunmnıımı teklif 
eyledi. 

Kravatla beraber rezalet kopmuş, Jan 
bar müşterileri tarafından bu yUzden 
tanmmış, kl'paze edilmişti. Martöleyi zor 
la evine götürmtislerdl. Suzan şlrndl o • 
nunla mo§gul olmaktaydı. 

ııun? }'' 
- İstemiyorum da ondan! Hem öğren· 

som no işime yanyncak? Mukadderatf 
değiııtlrem"m ya! 

Jerar birkaç kelimeyle Jana olanı bi
teni nnlıı.ttt. 

ÜçüncU gtln Pelakonen (2) e otağ ku
ran hünklır Orhan düşman ordusunun 
yaklaştığını haber almış ve nizamı harbı 
tekrar vezir AUieddlnlc görüşerek tetkik 
ve tefti§ etmiş ve en mahJr Uç yUz süva
ri akmcmm dereler içine tabiye ederek 
bunlara hUcum emrini nasıl vereceğini 
bildirmiş ve düşmana intizar etml§tl. 

Rumlann §e\'k ve gayretlerini teskin 
etınek milmkün olamadı. Zabitan ve ef
raddan bazıları saftan huruç ederek Os... 
manlılarm Üzerlerine htıcum eylediler. 

Emirsiz vukubulan bu muharebenin ne 
tayicinl menetmek ümidiyle yeniden az 
bir kuvvetle meydanı harbe atılan impa
rator ile KantagUzen adcdço kendileri
ne fs.lk olan dUşman tarafından ihata o
lundular. 

Kekeme tcyid ediyordu: 
Yumrukla bayılfüm. Doktor gelip kur-

tardı. 

Jan mırıldandı: 
- Hırsız mı acaba! 
- İhtimal! 

- Olablllr. Fa.kat Jan, makinenin be· 
şerlyct için no bilyUk bir tehlike oldu .. 
ğunu düşUndUn mU 1 Her gUn yeni bif' tn 
fa.cin oluyor. Bunlarda senin bir mes'u' n 
llyet hissen olduğunu inkllr edebilir mi· n 
sin? 

KantagUzene nnzarnn imperator üc yüz 
Osmanlı sUvarfsln!.n dağlardan indikleri. 
ni gö~nce tefrik ettiği bu mllitardaki 
kuvvetin idaresini asnkiri hassa kuman
danı Exotrohosa tevdi eyledi. 

Jan mnsasma koştu, kAğıUannı kan§. 
tırdı. Rnhnt bir nefes aldı: 

- Bir şey alamamıs. Tam zamanında 

- Bana ne onlardan? !stlkballnl öğ .. Y 
renmeğe tahammUl edemJycn birkaç zn· ! 
vallmm akıbeti neden beni alft.kadar et 

.Andronlkos, hUnkfır Orhanla boy ölçllş. 
menin nekadar mUekli1 olduğunu bilmiyor 
değildi. Ordulan her giln iki fcnınh yol 
alırken Andronikos da bir meclisi harb 
kurup, Abdilrrahmnn Gnzln.fn aklma gel
diği gibi bir harb hileal yapmağı mü.ta
kere etmiş ve Osmanlı ordularıyla boğaz 
ve derelerde harbetmolttcnse onları ova
ya çekerek orada harbe tutuşmağı daha 
muvafık bulmuş ve buna göre hazırlan
~tt. Ve gi::li karar §tlydu: Eğer muvaf
fak olamazlarsa Andronlkos derhal b -
tanbula dönerek harbi brrakacak ve Os
manlı ordularmm daha fazla ilerlemesine 
mft.nl olacaktı. 

Sabah cın!ak sökUyor. Borular çalındı 
ve hUnkAr orduları hazırlandılar. Dilş • 
man tamamiyle görllnmUş, harbe b&Bla
mak fçin birkaç dakika kalmı5tı. 

HünkAr Orhan· haykırdı: 

- Haydi e\'lA.tlar, kılıcınız keskin, ba
zunuz kavi olsun! 

Asker Allah Allah haykınşlarlyle dila
mıın orduları üzerine 8aldırdılar. 

Hammer diyor ki: 
"Fena terbiye görmUş, fakat, mefahi

ri maziye Ue mağrur ve fünunu harbiye
den tamarnlyle bihaber olan dUşmanla 
çarpışmayı göze aldıran askere bizzat 
Andronlkos kumanda etmekteydi. (3),, 

Kantagllzcnin lmparatora isnad ettiği 

uzun bir nutuk hakikaten lrad edilmişse 
de bu nutuk asakirln cesaretini tahrik 
ten ziyade tezelzllle uğratacak derecede
dir. 

MUvenihi .mumalleyhln imparatonın 

bUytik mabeyincisi sıfaUyle bl.ua.t hazır 
bulunduğu §U muharebe hakkında ver • 
dlği izahat gibi bu madde dahi şayanı 

IUmad değildir. Vatanda§lannm ~an ve 
eereflerlni ve Andronikosun liyakatini i
IA. için itinada bulunduğu halde bu ııe· 

ferin netaylclne dair verdiği mnlfıınat 

muga!Atı mnğruraneslni kat'f bir surette 
tekzibe kiıfidir. Kantagtizcne nazaran 
Osmanlılar blrlncl müsademede kırk, 1 -
klnclde otuz, UçUncUdc bir kaç adam zayi 
eyledikleri halde rumların birkaç beygL 
rln yaralanma.smdan başka telefatı olma-

dı. 1 
Sultan Orhan nımlarm Uç l'ilı sUv~ri-

einc karşı bin nefer eevkettf. 
İmparator, Exotrobosun eu Uç ınUsa

dcmede gösterdiği cesareti tahsln ve teb
rik ettikten sonra Manuel Tagorls ku • 
mandaslyle Osmanlılar Uzerine bin nefer 
ııevkclll. 

KantagUzen, hayll fmtldad eden eu 
hunrlzııne müsademede Osmanlılnrm elll, 

Hammerfn dilinin vanp söyliycmediğl 
bu büyUk harb miltemadiyen hünkAr or
dulnrmm lehine inkişaf ediyordu. 

Bir arnlık Samsa çavuau nefes nefese 
hUnkdr huzuruna vararak yerlere kapan
dı: 

- Şcvketın hUnkft.rrm. Andronlkos ve 
başmabeyincisi !hata olundu. . 

KanUı mrıl'ununun ntJ telef oldu. frupn
rator baldrnndıın yara aldı. 

Flryalı Slbastopelln Uç yUz nef crle yar
dıma geldiğini duyduk. İm.deni beklerlz:. 

Hünkar Orhan haykırdı: 
- Berhudar ol tııvuş. Söyle, koca Ali. 

den imparatoru diri isterim. Ele geçen kı
rılsın. Dü~manm ricat yolu kapansın. 

Birkaç askeri düşman ordusuna salıp 

söyletin! 
- Hilkümdarlan öldü. Teslim olsun -

lar! 
Samsa çavuııu birden kalkıp koca AU

yo koştu. 
Harb olanca çetfnllğiyle ve boğaz bo

ğaza devam ediyordu. 
( Deı•amı ııar) 

(1) llamcr tarihi dl<I 1, sayfa 154 • 

155. 
(2) l\la.ltcpe. 
(8) llammcr tarihi dld 1 sayfa 154. 

~··•rn · f! C:ffii00 .Tf 0r ml ~~(!1 f:'r.ımr m~• 
Ne kadar gırtlağımı }Trtsam, nafile. Garip çocuk sanki kös din-

ırm.1 ~ 

I~mi'! Dirseklerini dizlerine dayamış, başını ellerinin içine almı~. 
gözlerini uzaklara dıkmiş bir halde derin hayallere dalmış hissi ve· 
ıaı bir heykel gibi duruyor._ 

Bu halile (Rhodin) in (Penseu) adlı heykelini andırıyordu. 
- He.-.y, küçük! diye seslendim, şu köpeği çağırsana! ... Bir ta

rafımı ısmverecek .• Sonra kan~. ha! ... 
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yetişmişsin Jerar, tcşokkür ederim. 
Duraklıı.dı ve sordu: 
- Fakat bu saatte niçin gelmiştin? 
- Bir hastam beni çok dUı,ıUndtirUyor. 

Onu ma.klnende muayene etmcği kabul e
dersin belki diye ... 

Jan sevinçle: 
- Hah şöyle! dedi, dediğime gellycr

sun nihayet! 
- Evet, iUrnf ederim. Bununla bera

ber keşfin hakkındaki fikrimi değiıztlr -
medim. Makinen eğor sadece ilınin em
rinde kalırsa ne ruaı 

- Evet btllyorum. Sen makinemi fena 
kullandığını iddln.smdasm. llim, fen, ln
saniyotperverllk ! Bunlar kPUmeler uf • 
zlm, ımdoce kelimeler! 

Arkada§ının karşısına oturmuştu. Je • 
rar dikkatle onu sUzUyor ve değişmiş bu
luyordu. Jıın, servet ve §ÖbreUn ekser 
klmsolere verdiği mUtehakklo ve mağ
rur bir edayla konuşmaktaydı. 

Jerar başmı sallıyarak: 

- Sen, dedi, parn:,.ı tercih ediyorsun! 
- Evet, yUz defa evet! Hayırpcrver-

l.lğl paraya tercih ediyorum. En iyi ha -
yır, insanın kendisine yaptığı hayırdır! 

Gallua mUstehzi bir ednyla bu sözden 
mahsus yanlış bir mana çıkardı: 

- Bu s6zUne göre makinende ewclıl 
kendini muayene ederek bl.zznt kendi öm

rilnU öğrendin demek? 

sin? Gelip parasını vererek muayeno o 
luyorlıır. Gerisi beni all'ıkalandırmaz ! 

- Dunlan sen mi söylüyorsun Jnn? Ö· 
leceklerl zamanı anlıyarak kalan gUnle· 
rlnl hiçbir a.hl&kt ve içtlmat kaygu tanr 
maksu:m geçlrmeğe çalışan adnmlnr her 
gl1n çoğalıyor. Bunun mes'ulU scnır\"l. 

Jan Dllran alay etti: 
- Yazılan bozulmaz: bunda benim sıı· 

çum ne? 
- Sana ncryoru.m Jan! 
- Sen mi 7 bana mı acıyorsun? cuıe. 

yim bari! 
Jerar, çocukltik arkada.§lllda hodgA.nl, 

paraya düşkUn bir adam hali glirmeğe 
barJlamıştı. Jıınm nazarında ise Jcnıt 

zavallı bir mahalle doktoru, kndisindcıı 

uzak, ninbetslz derecede kUçUk bir adarıı 
haline dUşmilştU. 

Geceleyin buraya niçin gelmiştin? 

Biraz C'ıvel s6ylendlğlni unutmuş g6· 
rUnmemok istiyordu. Gallua bundalti mnJc 
saılı anladı. Jan devam etti: 

- Ha hatırladım. Hastalarından birini 
makinemde munyene ettirmek istiyordun 
değil mi? 

- LUzumu yok. 
- Anlıyorum: lzzctinefs meselesi' Fa 

kat şahsf dilşilncclcri hnstandnn üstUn 
tutman doğru mu ya? 

(Devamı var} 

•• 1 llll•1rn1-'[3r]]t!Jlf!JŞ [DJ{!t)[!]~ ~1D]1~ ~ 
ise ora:ia bir başkasının· bulunmadı~ına eminim.. Her ne ıse; ıt: 
~unu söyleyin: Buralarda böyle bir köpek tanıyor musunuz? 

- Hayır, doğrusu hiç bilmiyorum .. Hem bizde, böyle iri ko· 
pekleri hep zincirde tutarlar. Yalnız geceleri salıverirler. Belki o kız. 
kö~ğile beraber gezmek için kasabadan, yahut da şehirden gelmi' 
bir yabancıdır. Böyle, otomobille buraya maden suyu içmeğe, yahut 

Sahiden, köpek; adımlanmı talcip ederek arkamdan gelmi3, siv
ri, korkunç dişleri meydanda, hareketlerimi gözlüyordu. Bu dişler; 
~imdiden elimde hissederek tüylenm ilrperiyordu. 

- Evet, Güllu nine. On iki, nihayet on dört ya~annda bir kız
cağız. Ne vücudu, ne de yüzü, daha büyük göstermıyordu ... 

da gezmeğe gelen yabancılar çok olur. Bu da, onlardan biri olacak. 
- Ama size, köpeğin havlamasını geçen gün de duyduğumuzu 

~öylüyorum! . 

Bu korkumu anlamıs olaca!< ki, kız yere doğru iğildi; bir bana 
bir de köpeğine baktı. Keskin bir rshk çaldı. Hayvan yarumdan 
uzaklaşırken kendisi, biraz güçlükle, fakat gene lakayt tavrını boz
maksızın doğruldu. Yerine yerleşti. Ne konuştu, ne baska bir hare
ket yaptı. Ona bir lfif anlatamıyacağımı anlamıştım. Zaten, benimle 
konuşmak için yapacağı herhangi hareketin zavallı kız için kazalı 
ola':ileceğini düşünerek, bundan vazgeçtim. Sehpamın başına dön· 
düm. Fakat canım sıkılmıstı. 

Fırçalarımı tekrar elime aldığım zaman, kayanın üzerindcld ö· 
l~ meydan okuyan yaramaz, ıhti}'atsız kızın da ora:lan inip git· 
lığini farkettim. Buna memnun oldum. Fakat, bir no!:ta fena halde 
zihnimi kurca:ıyo:du. Zi}·aya karşı olduğu için, yü.zünQ pek i)i se
çemcmi~tfm. Bununla beraber, bana öyle geliyordu ki, bu kın rast
lamı~tım. Evet çehresi bana hiç yabancı gelmiyordu. Herhalde onu 
bir yerde goı:müştüm; fakat nerede? ne zaman? nasıl? 

Bu sualler beynımi kemiriyor. Bir revap bulamırorum. Dlma"ı
mm karanl$ içipde bir Ltifham daha parlıyor. 

KJa? ... 
• • • 

• Knr;ak hir kı": ım. dediniz? 

- Bir de köpeğı mı vardı? 
- Koca bır köpek ... Ya bizim '°ban köpeklerinin en iyilerin· 

den, yahut da (Terre • neuve) cinsinden bir §ey ... Yani, her zaman 
görü.en adi hayvanlardan değıl. 

- Bunların Yeşilpınarh olduklarını da söyHiyorsunuz? 
- Köpek için kati bir şey söyliycmem .. Çünkü onu ılk defa gö· 

ıilyorum. Fakat küçük kızı cv\'clre de gördüğumden eminim. Ama 
nerede, ne zaman, bilemiyorum ... 

- Vallah, oğlum, ben de bilemiyorum ki.. . 
On dakikadanberi. Güllü nineyi, boşuna, isticvap ediyordum. Ne 

kadar taf:.i:at verdim~. onun hatırasını aydınlatamadım. Bir milel· 
det claha dilşündükten son@: 

- Köyde, böyle bir köpekle dolasan hiç bir kız olmadığına emi· 
nim, dedi. Ô} le olsaydı, mutlaka göze çarpardı. Belki siz de zannetti
l':'•nıı gibi onlan biı lıkte gö:mediniz ..• 

- Nasıl olur? Size, ıslık çaldı, diyorum! 
- Islık sesi isitmiş olabilirsiniz. Fakat mademki yuzünti ıyı 

göremiyordunuz, bunun o çocuk tarafından çalındığım ne biliyorsu· 
nuz? BeL1'i sizin gö:me:l:jiniz bir kim.re daha vardı. İnanın bana .. 
ı·öpeği ıclıkla çlğıran, herhalde bu öteki olsa gc.-ek ... 

- Ovle am::ı . üçüncü ı;ah')ltl mevcudiyetini kabul ('der!;llk .... Ben 

Güllü nine biraz düşündü. Sonra, birdenbire kararını vermı~ gı· 

bi: 
- Öyle ise oğlum, dedi; ben sana söyliyeyim. Bu i~te ~eyı.an 

parmağı var. tnan, bana .. Biz de, o kayaya tırmanmak. cesaretini 
gösterecclc tek bir kız yoktur .. Hem bizim kızlarımız o harabeye hi~ 
gitmezler •• Oraların ne tekinsiz yer olduğunu hep i bilirler. Odlerı 
kopar. Sonra, anlattığınız gibi bir kl;pek de buralarda yoktur. Şu 
halde, o kız da. köpeği de etten, kemikten mahlOklar olmasa gerek .. 
lvi s.'latte olsunlar; onlar, peri tayfasından olacaklar ... Hem, köpeğın 
Aleminde, otum1u5 kımıldamadan duruyormuş .. Kimbilir, nedir? Pe· 
olduğu belli! Bizim köpeklerimız do:;tu. dü~manı hemen tanırlar .. 
Kimbilir, hayvanın belki de kulaklan bile yoktu ki, senin sözlerini 
duysun! Kıza da baksana ... Sankı sen orada yokmuşsun gibi, kendi 
lı!einde. otunnuş kımıldamadan duruyormuş ... Kimbilır, nedir? Pe· 
fi mi, cin mi? Tu, tu, tu ... iyi saatte olsunlar .. Yazıktır tatlı canına 
oğlum ... Sen, gel beni dinle de, bir daha oyle netameli yerlere gitme: 
sonra maazallah başına bir felaket geliverir. Eğer bu işte cin, peri, 
şeytan parmağı yoksa, ben bir şeycikler bilmem ... Yahut da, k~bu.; 
~ördün oğ'um .. Çok yedin .. uyukladın .. Seni ktibus bastım•erdi .. Vn 
''·ya bu! bunun başka türlü izahı yok! 

( Dl'uamt t•nr) 
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Rupen Cevahirciyan dünyaya kol 
l>ellkanlı Ahmet, Bayan. Hikmete a.. 

lllctı. Salaha.ddinin kansı Hikmete .... 
tadım her yerde takip ediyordu. Bunu 
Stıibaddinden başka herkes görüyor 
~e biliyordu. 

Salahaddin bilmiyordu. Henüz yirmi 
~i yatında olan Ahmedin, kendi ya. 

• İlııdaki genç kızlar arkamndan kcpcak 
hrde, kansı gibi gayet namuslu, otuz 
hdinci baharım görmüş olan bir kadına 
lıık :olacağını nasıl düşünebilirdi?. 

Hatti düşünse bile buna ehemmiyet 
~ermezdi. Hikmet, sadık bir zevce, aklı 
~e ınüvazenesi yerinde bir kadmdı. Faz
ı. pkhğı yoktu. Şüphesiz böyle bir ka. 
dın - bet altı ya§ farkla - kendi çocuğu 
0Iabilece1c bir delikanlının sözlerine al
dını etmezdi. 

ll'akat, bu Jtadar sade bir muhakeme 
l'ilrüten Salihaddin aldanıyordu: Hik. 
lbet, ~hmede karşı büsbütün likayd de. 
lildi. Hayalleri, hisleri, bazı hercaimeş-

• l'ep arkadaşlarının hikayeleriyle bulan. 
lbıf olan bayan Hikmet, saf, temiz, sa
bıünt bir çiçek koklamak, bir delikanlı-
1\tn henüz inkişaf etmemiş hislerini ta. 
!ltnıak isterdi. 

l>elikanlı bu kadar derin düşünmü. 
~ l'otdu. Onun aç gözlülüğünü celbeden 

ley) defterine henüz kaydetmediği 

11ıtlste.ana bir sergüzeşttti .. Güzel, kibar 
~li ve namusunu muhafaza etmiş bir 
\adın tarafından sevilmekten büyük bir 
iftihar hisaediyordu. 
Bıy Salahaddin, her gün 'karısına ıe

\erıemeler getiren, kitaplar veren Ah. 
~edin bir ilim a§k tecrübesi yaptığım, 
bir çırü:hk devresi geçirdiğini ve niba
)tt bir gUn 8nüne kolay bir muvaffakı
tft ihtimali çıkınca orta.dan kaybolaca. 
hu zannediyordu. 

• • • 
1 °GilnUn birinde Ahtnet, ölen bir hala. 
llndan mükemmel bir kötke tevarüs et
~K6§k, içinde sülün, tavıan nvlanabi. 
lecek genit bir arazinin ortasındaydı. 

Ahmet, Bayan Hikmete §Öyle diyor. 
tu: 

- Bu kötkü bana, yemin ederim ki, 
ltk: iliheai gönderdi. Kocanız ava çok 
laaeraklı bir zat .. Kötk kendi evi demek
~· Gelsin, istediği gibi avlansın.. Bu 
uaıinı için, uzun bir zaman ıizin yanr. 
~a bulunmağa giizel bir fırsat ola. 
~ •• Kendisini hemen davet edeceğim. 
~&bit ıiz de geleceksiniz., Sanırım ki, 
~ avlamayı siz de bilirsiniz. 

Bu fikir bayan Hikmetin pek hoıuna 
titti. Bay Salahaddin de hiç tereddüt 
'tnıeden dav~ti kabul etti. 

Bir abalı, Ahmedin yeni köşkünde 
h\lluıtutar. Her üçü de avcı elbiseleri 
li)'iniılerdi. Bir müddet ormanın güzel 
hltannda yürüdüler. 

Nihayet yolun bir yerinde Ahmet, 
Stıibaddine dedi ki: 

- Eğer münasip görürseniz siz bu
'l'lda pusuya yatınız. Ben hanımefendi. 
M daha aıağıya götürüp başka. bir yere 
l'er1eıtireceğim .• Ben de karşıdan dola. 
1'rak av kaldıracağım.. 

- Peki.ti .. Tabii burası kendi orma
lltnız.dır. Siz benden daha iyi bilirsiniz. 

Bay Salahaddin, tüfeğini bir ağaca 
~yayıp piposunu doldurmağa başla
dt. Bu sırada karısı delikanlı ile uzakla. 
ltyordu. 

Ahmedin kalbi çarpıyordu. Uzunu
ıtdıya düşündüğü planlar neticesinde 
tıihayet sevgilisiyle ormanda haşhaşa, 
l'lpayalnız kalacaktı. 

Bay Salahaddin, av kaLdırmak için 
lctfi zaman geçtiğine hükmedince tüfe. 
lirıi aldı, doldurdu, kula'klarım dikti, 
bekledi. 

l>akikalar biribirini kovalıyor, hiç, 
hiç bir ıey geçmiyordu. Nihayet sıkıldı 
l'e tüfeğini omuzlayarak kansiyle Ah. 
1-ıedin gittiği tarafa yürüdü. 
Sağa döndü, sola döndü. Tekrar sağ 

tarafa teveccüh etti ve birden durdu: 
Bir takım garip sesler .duydu. Büyük 

bir ağacın ar'kaSina saklandı. Biraz son-

Yazan: Hnkayecn 
ra, karısının ve Ahmedin elcle tutuşa. 
rak, muhabbetli mu!labbetli konuşarak 
geçtiklerini gördü. Her ikisinde de av 
arayacak bir vaziyet yoktu. 

salacak kadar kuvvetliydi 
Birden, körlüğünü, tedbirsizliğini ve 

itimadının neticesini anlayan Salahad. 
din, aşıkla maşukanm uzaklaşmasını 

bekledi. Scnra, ağaçlar arasından dola
şarak önlerine çıktı. 

Her ikisi de eski lakayd tavırlarını ta. 
kınmışlardı. 

Ahmet dedi ki: 
- Affedersiniz, Salahaddin beycfen. 

di, ben burada av bulacağımızı zannet
miştim .. Halbuki hiç bir şey yok.. Ha. 
nımefendiyi yerinden kaldırdım, size 
geliyorduk. Tabii siz de bir şey görme. 
diniz, değil mi?. 

Salahaddin, karısiyle delikanlının 

gözlerine bakarak ağır ağır cevap ver
di: 

- Ben gördüm, ben bir şey gördüm, 
bilin bakayım ne gördüm?. 

- Bilmem ... Ne gördünüz?. 
- Bir sığırcık kuşuyla bir .culluitun 

ge!jtiğini gördüm .. 
Ahmet, şaşkın: 
- Ya aa?? !. 
Dedi. Bayan Hikmet bayılacak bir 

hale geldi. 
- Evet, bir sığırcık kuşu ile b!r çul. 

luk .. Elele vermişlerdi. Ateş etmedim .• 
Çünkü haberdar olmıyan avlara ateı 
etmeği sevmem. Fakat, bir daha görür 
sem. 

• • • 
Ahmet, şimdi, kocası avcı olmıyaa 

başka bir kadınla meşguldür!. 
HlKAYECl 

Atatftrk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıktı. Müvezzi-

lerden isteyiniz 

- Biliyorum, dedi. Mösyö Nupriniı~ l 
Amerikadan l\1erzifona geleceği hakkında 1 
bir haber aldık. 

- Kim bu adam? 
- Protestan kiliseleri heyeti müttehi-

desi murahhasıdır. 
- Evet! 
- Bu herif, Protestan mektep veya ki-

liselerinin herhangi bir siyasi harekete va
sıta ittihazından sinirlenen çok mutaassıp 
bir adamdır. Teşkilatımızın bugünkü va
ziyetine göre iyi olmaz. 

- Bunun için ne tedbir düşünüldü? 
- Madam Eliz oraya gitti. Fakat bu 

da kifayet etmez. içimizden açık göz bi· 
rinin Amerikaya giderek bu vaziyeti hal· 
!etmesi lazımdır. 

Tam zamanıydı. Bu f ırsati kaçırrnadnr. 
ve cevap verdim: 

- Ben giderim. 
- lngilizce bilir misiniz? 
- Evet. 
.- Peki. 
Ve derhal hareket etmem için Ropen 

Cevahirciya:1 komiteye bir telgraf çekti: 
"Arkadaşımız Amerikadaki ticaret işle 

rimizi teftiş etmek ve hasıl olan ihtilaf at. 
halletmek üzere ilk posta ile Amerikaya 
gidecektir. Ismarlanacak şeylerin telgrafla 
işarı. 

Ropen Cevahirciyan,, 
Garip bir noktai nazarla Tomayan bun 

dan memnun olmuştu. Gelen telgrafta 
"Merzifon Protestan mektebi için mek
tupla bildirilecek levazımın satın alınnu 1 
sı için yüz pl/ın liranın telgraf havalesi! • 
g3nderildiği,, bildiriliyordu. 

Hemen ertesi günü kalkacak ltalya , 
vapurlarından biri ile Amer,ikaya hareket 
e~ üzefe Ropen Çevahkclyan ve Mrr 
dirosla, Arapoğlu Serkisle vedalaştım. 

Biraz öteberi aldım. Cevahirciyan da ba
na yilz altın verdi • 

- kabında bana yazınız, para gönde- 1 

ririm, dedi. Yolda durmayınız. 
Amasyadaki Alman konsolosu mösyi 

Kürük şimdi mezunen Amerikadadır. To I 
mayanın dostudur. Büyük kızını Elizin, 
yanına göndermek için konsolostan karı 
sile görüşmemi rica etti. Bu zattan ya -
dım görürsün. Amerikadaki Alman sefa-
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Hem onu öyle bir adam teklif 
ediyordu ki karşısında titreme
mek mümkün değ:Idi. 

Bu adam Leonorun zevci, 
Rolan Kandiyanonun nişanlısı. 
nm aşıkı Altiyeriydi. . 

Donaldo homurdandı: 
- Ne yapabilirim?. 
- Sonra ter-eddüt ediyor 

d::rler .• 
- Tereddüt ettiğim yek. ra· 

kat hayret içindeyim .. Bu o 'ka
dar ak-1 almaz bir şey ki... E. 
ğer bunu sizden başkası haber 
v~rmiş olsaydı çıldırdığına 

h'-ikme:lerdim .. 
- Evet, gerçi bu işde bir 

takım anlaşılmıyan noktalar 
var. Bunları sonra elbette öğ
reneceğiz. Şimdi olanı tamire 
çalışmalıyız .. Bunun yapılma

sı da size aittir. Venediği altüst 
ediniz. Lidoyu muvakkaten ka
pat ruz. Hiç kimsenin harice 
çıkmamasını temin için limanın 
daimi bir göz hapsi altında bu. 
lundurulmasını emrediniz. Vel. 
hasıl ne yapılmak lazım geli. 
yorsa yapıı;ıız .. Aksi tak.:iirde. 

Altiyeri sararak cümlesini 
güçlükle tamamladı: 

- Yoksa aksi takdirde Ro· 
tanla aramızda bir mücadele 
başlıyacak demektir. I-:are!>ete 
geçiniz, engizitör efendi. Kay
bedilecek bir dakikamız bile 

yok .• 
Altiyeri oturduğu yerden 

doğruldu .. Bir kaç dakika dü. 
şünceli bir tavırla ayakta dur
du .. Sonra Dandolo<lan müsa. 
ade istiyerek çıkıp giderken 
Dandolo bağrıyordu: 

- Emin olunuz ... İki güne 
varmıyacak, kaçaklar gene zın
dan kuyularında bulunacaklar .• 

Altiyeri gitti. Dandolo inle
di: 

- Bu dehşetli bir mesele ....• 
Rolan Kandiyanoyu bizzat tev. 
kif etmeliyim. 

Dandolo, dışarıdan fırtınanm 
çıkardığı gürültüden bozulan 
asabını sakinleştirmek için tam 
bir saat uğraştı ... 

Sonra çalışma odasına girdi. 
Orada bulunan katibine p:;lis 
müfettişine haber gönderme~in~ 
söyledi.. 

Katip cevap verdi: 
- Polis müfettişi zat alileri

lc gör'-işmek üzere buradadır. 
- Bur:ı.da mı?. 

AY.abinde polis müfettişi o. 
daya girdi. 

Dandolo sordu: 
- Olanlardan haberiniz var 

mı?. 

- Evet monsenyör.. Fir2r 
c:•e, mahpuslar mestle.si değil 
mi? Bunlardan birisi de idam 
edilecekti .. Bu husustaki emir· 

retile temas ederek kendisini bulursunuz. 
Uzun zamandanberi hayalimde kurup 

kurup muvaffak olamadığım şey, kendi
kendine ve çok güzel bir tesadüfle ve ko
layca halledilmiş oluyordu. Amerikaya 
gidecektim. Fakat, artık oradan bu işin 
sonuna kadar dönmeyecektim. Belki di
~er Avrupa şubelerini de teftiş eder gibi 
görünerek elime bir miktar sermaye te
darik edecek kadar para geçirmeği ihmal 
etmiyecektim. 

Vapura kadar beni teşyi eden Hınçaklı
la.rı selamlarken Ropen Cevahirciyan ku
lağıma iğilerek: 

- Azizim, dedi. Protestan vazıı Nupri 
il , temasından önce mektubumu bekle. 
Mühim olacaktır! 

Garip şey! Bu adam dünyaya kol sa
lacak kadar kuvvetliydi. Bir taraftan A
ııadoludaki Hınçak harekatını takip edi
yor, talimat veriyor, diğer taraftan saray 
muhitile, hükU.metle işini çeviriyor, bir 
taraftan da Avrupada olup biteni öğre· 
nerek ona göre tetbirler alıyordu. 

Daha henüz çok genç olan Ropen Ce· 
vahirciyanın bu zeka ve kudretine hayret 
c.memek mümkün değildi. 

Velev düşmanmuz dahi olsa bu kadar 
:ıkıllı düşmandan büyük bir tehlike gele
mezdi diye düşünüyordum. 
Vedalaştık, Amerika yolundayım. 
- Osmanlı hükfunetinde Alman kon

c:olosumuz Kürük ile görüşmek istiyo
rum. Bana adresini verebilir misiniz? 

Sefarethane katibi gözlüklü, çok centil
men bir gençti. 

- Eğer dedi yarım saate kadar vaktiniz 
'arsa buraya gelecektir. Görüşürsünüz. 

- Ben, dedim, kendilerini tanımam, 
ta\ siye edildim. 

..... Ben size tanıtırun, dedi. Buyurun 
istirahat ediniz ve nefis bir Amerika pü
rosu çıkararak ikram etti. Te~ekkür ettim. 
Gösterdiği yerde bekledim • 
Avrupayı gömemiş belki pek az adam 

obbilir, ama, Amerika Avrupaya benze
miyor. Burasını tarif ve tavsif edebilmek 
dille olmaz. Görmekle mümkünc'.lr. A
merikada Avrupalılarda bambaşka adam 
!ar oluyorlar. Yanın saattir bekliyordum, 
h~nüz Kürük gelmemişti. Gözlüklü sefaret 

katibi yanıma gelerek: 
- Affedersini,z dedi, yarım saat sonra 

geleceğini söylemiştim. Kendi sözü üze
rine size söz vermiştim. Henüz gelmedi. 
Şimdi evine bir memur göndererek gecik· 
mesindeki sebebi sorduracağım, Alacağım 
cevabı birkaç dakika sonra bildiririm. 
Ona göre hareket ederiz. 

Hayretler içinde kaldım. Vaktin burada 
ne büyük mevkii vardı. Halbuki ben saat
lerce beklesem, alışkınlığım dolayısile se
simi bile çıkarmağı hesap etmiyecektim. 

Kürük geldi. Tanışdık. Ünce af diledi. 
Yarın için beni protestan kilisesine da

vet etti. Saat dokuz buçukta orada bulu· 
nursamz madam Elizle görüşmeniz milin· 
kün olacaktır. dedi. Henüz Cevahirciyan 
dan bir mektup almadığım için Nupuri 
ile mülakat istemedim. 

1' ~. ri'.~·,,.ı bilmediğim için refakatime 
sefartthane odacılarından birini memur 
ettiler. Bu vasıta ile ecnebilere mahsus 
mütevazi yapılı bir otele gittik. Maahaza 
burasının mütevazi yapılı oteli bizim 
memleketimizde en muhteşem ve muşaşa 
bir sarayı olabilir. 

Ertesi günü merakla bekliyorum. Doğ
rusu Elizi merak etmemek müm\ün de
ğildi. Bu kadının biri beş, diğeri üç yaşın 
da iki çocuğu vardı, ona rağmen henüz 
gelin olmuş bir kız gibi genç ve güzel ol
duğundan bahsediliyordu. Rusyada da 
güzelliğile meşhurmuş. Babası papaz 
Vivinden onu istem.iyen kalmamış, fal\at 
kısmet Tomayana düşmüş. l\{aahaza Eli
zin muhitinde olan dedikodulara naza
ran her kocanın hazmedeceği bir kısmet· 
olmadığı da anlaşılıyordu. 

Saat sekizde rehberim geldi. Berawetct' 
yüz yirmi birinci caddedeki protestan 
kilisesine gittik. Ç,Ok kalabalıktı. 

Yanımdakilerin konuşuşundan anla
şılıyordu ki kilisede epeyce enneni vardı. 

Dini merasim bitti. Bir aralık bütün 
başlar başpapazın yanındaki masaya te
veccüh etti. Bir kadın halk içinden ilerli
yerek buraya çıktı. Yanımdakine sordum: 

- Madam Eliz mi? 
- Evet. 

(Devamı var) 
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çıkarmış ve büyük kanal civa
rındaki muhteşem bir sarayı 

tahrip etmişti. 

hayli .zamandır dola1ıyordu. 

.Bacaklarındaki yorgunluğun • 
sebebini kendisi de tayin ede. 
mi yordu. Burası Vadolonun sarayı idi. 

Sonradan yine eskisi gibi ya
pılmış, tamir edilmişıi. 

Leonorun babası büyük en. 
gzitörlük vazifesini aldıktan 

kızını Aliteriyle evlendirdikten 
sonra debdebe ve şaşaanın en 
s~n basamağına çıkmış bulu -
nuyordu. Büyük kabul salon -
ları, ayda bir defa, ·.; enedik a. 
silzadelerine açıktı. 

işte o fırtına gecesinde, Dan 
dolonun muhteşem sarayında, 

hizmetçiler, sarayın en üst ka
tındaki dairelerine çekilmişler
di. Rıhtımda büyük engzitör • 
lüğün dört gondolü bağlıydı. 

O gece sarayda her şey, her· 
kes uyuyordu. Saat dörde yak
laşmıştı. Yalnız uyanık duran 
bir adam, mesai odası sayılan 
daracık odasında geziniyordu. 

Bu büyük engzitördü. 
Çok ihtiyarlamış görünüyor. 

du. 
Saçlarmın beyazlığı, yüzü -

nün sarılığı bu hususta kimse
de şüphe bırakmazdı. 

Acaba kaç saattir geziniy.cr. 
dıı? Omuzlarında çekemiyece
ği _ bir yük varmış gibi bacak
larınm yorgunluğu neden ileri 
geliyordu? O şüphe yok ki bir 

Birdenbire durarak elini al
nına götürdü. Anlatılmaz bir· 
kaç kelime mırıldandı. Dışar • 
da gök gürültüleri biribirini 
kovalarken o yine odasında ge 
zir miye başladı. 

Evinin temelini .sarsan gid
detli bir yıldırım sesi işidildi. 

Şüphesiz saraya bir yıldırım 
düşmüştü. Boğuk bir sesle mı
rıldandı: 

- Yıldırım neden beynime 
düşmedi?. 

Eline bir şamdan alarak sa
rayın ıssız büyük salonlarına a. 
tıldr. Kabul salonuna indi. Ora
daki heykellerin önünden geç
ti. Elindeki şamdanı bir mal1l 
üzerine koyarak mırıldandı : 

- Uykusuz gecelerime ilave 
edilecek bir gece daha 1 Kulak.. 
tarımı esrarengiz bir gürültü 
tırmalıyor. Bu o kadar müthit 
ki yarabbi 1 •• 

Ortalığı dehşetlere sürükli
yen gök gürültüleri bile buna 
mini olamıyor. Bugürültü zın
danların dibinden geliyor. Dil
kün sarayına gittiğim zaman 
onu son defa gördüğüm salon
dan ge!jmiye kendimde cesaret 
bulamamııttım. Gondolla ka-
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-------------------------------------------------------------Cinsi Miktnrı Muhammen bedeli % 7,5 teminat Eksiltme 
Beheri Tutarı lira Kr. saati 

Li. · ılı. Li. Kr. 
Dosya dolabı 3 adet 150.- 450.- 33 75 15 

Boya levazımı 22 kalem 400.- 30 - 15.30 

I - ldaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibi:ıce yaptırılacak 3 a
det dosya dolabı ile Tekirdağı Şarap Fabrikası için satrn alınacağı \'e 20-10-
938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem boya levazımının müfredat 
listesi tavz.ih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalaroda gösteril. 
miştir. 

m - Eksiltme 6-1-939 tarihine rasthyan cuma günü hizalarında yazılı 
saatlerde Ka.bataşta I..evazım ve MUbayaat ~ubesindeki Alım }{omisyonunda 
yapılacaktır. 

rv - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden a
lına.bilir. 

V - lsteklilerin eksiltme içi:ı tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfı.n olunur. 

(9304) .. , 
I 

J 

T - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacağı ilan edilen (18.000) 
kilo baş ipi 25-X-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usu. 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu (60) kuruş hesabiyle (10.800) lira ve 
muvakkat teminatı (810) liradır. 

fil - Eksiltme 9- 1-939 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta. Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilc. 
oeği gibi nUmune de görülebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte '7o 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 9513 

Cinsi Mikdan 
• • • 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 
Li. Kr. Li. Kr. 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Saati 

Dosya dolabı 3 Adet 150.- 450.- 38 75 15 
Boya levazımı 22 Kalem 400.- 30 - 15.30 

I - İdaremizin Yav.şan Tuzlası için şartnamesi mucibince yaptırılacak 3 
adet dosya dolabı ile Tckirdağı Şarap Fabrikası için satın alınacağı ve 20-10-
938 tarihinde ihale edileceği ilin edilen 22 kalem boya levazımının müfredat 
listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösteril. 
mJştir. 

m - Eksiltme 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü .ı;eçert şubeden a· 
lmnbilir. 

V - lstekliler:n eksiltme için tayin edilen gün Ye saatlerde yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri füın olunur. 

(9304) 
• • • 

I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacak 
bir adet "Ofset,, tab'ı makinası ve tefctrüatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

ll - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminab (1125) liradır. 

III - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Ka
oataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Rubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirnk etmek istb enlerin fiatsız fenni teklif mektuplarını fhnlo 
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nalda gezindiğim :zamanlar e. 
ccl köprüsü yanında h!ila tit
rerim. Ya ben de o zındanlar
da bulunsaydım. Ya ben de diri 
diri gömülmiye mah'lcum edil. 
aeydim. Bunu .düşünmek bile 
beni mahvediyor. 

- Tam altı senedir inliyor .. 
Yalnız ikbalperer;t bir adamın 

evdiği bir km sevdi diye inli· 
yor .. 

Orada da (azla kalamadı. Yu· 
karıya çıkarken kulaklarında 

kızının sesini .duyar gibi oldu: 
- Alçak ... Bana yalan söyle. 

din .• Rolan Venedikten uza'k-
1aşmamış .. Ben her şeyi öğren· 

dim. Onu :z:mdanlara atm şsı. 
ruz ... 

Kulaklarını kapadı. Giirültü 
devam ediyordu. Sabah GlmU§· 
tu. Herkes uyanmış, herkes işi. 
le uğraşmıyn başlamıştı. 

Dandolo teşrifat salonuna 
girdi. Kimsenin kendisini gör· 
mesini istemiyor.du. Perdeleri 
kaldırdı .. Pencerelerden birini 
açtr. Dışarıya baktı .. 

Saat yedi olmustu. Fırtına o· 
lanca şiddetiyle hala devam e. 
diyordu. R•htımlar tenhaydı. 

Büyük kanal civarındaki gon
doUar biribirine girmişti. 

Dlikün sarayı yanıyordu. 
Dlrdenb:re sarardı. Gözleri 

yerlerinden fırlamıştı. Ke°kcli. 

yordu: 
- imkanı yok .. nu nasıl c

lur? Deli olacağım .. 
Karşısında gördüğü manza. 

ra hakikaten insanı çıldırtacak 
bir şeydi .• Titriyordu. 

Büyük kanala doğru akıp gi
den köpüklü sular aras.nda iki 
baş gördü. 

Orada bulunan gondollardan 
birine atlamak istedikleri anla. 
şılıyordu. 

Gondolu içlerinden biri şid
detle iterek y(rinden oynattı. 

Sür'atle hareket etti. 
Goııclol ve adamlar karanlık. 

lara gömüldü .. 
Dandob korkuyla bağırdı .• 

Dudaklarında bir isim dokül
dü ve arkası üstü yuv4lrlanarak 
bayıldı .• 

. . 
D a n d o 1 o, ayıldığı 

zaman, 'kendisini bir yatakta 
buLdu. Etrafını hizmetçilerin. 
den bazıları sarmış bulunuyor· 
du. 

Birdenbire doğrularak: 
- Merak edecek bir şey yok. 

Adi bir ba~ dönmesi.. Şimdi 

geçer, beni biraz yalnız b·ra. 
kımz, dedi. 

Hizmetçiler cekildiler. Dan· 
dolo kalktı, masanın ba~ına o-

IlA 'BER - Ak~am postası 
= 

Aksırık, öksürük, burun. akması, düşkünlük. 

tehlikesinin yanilmaz habercileri ôfdu~unu6Timiyormusunuz? ... 
Grlpe karşı koymak için hemen A S P i R 1 N alınız,? 

"' _.. - ., 
Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur.ı -

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur~ . .... .... 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, KaraH:öy, Kadıköy ili 

1939 VILBAŞI 
ava Kurumu Büyük piyangosu 

~lUı"'1lYI~ n~ıramnyesı 

500.000 Liradır 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fahri. 
kalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almıılan 
lazımdır. 

VI - MUhürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 

vesika ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temin.at mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların cks.iltme günü en geç saat 14 de kadar yu
karda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazım -
dı~ (8633) 
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turdu, başını elleri içine alarak 
düşünmiye ve mırıldanmıya 

başladı: 

- Ne yapacağım? Ne yapa· 
bilirim? Acaba o ne yapacak?. 

Çehresi gene morarmıştı ... 
Şimdi titriyordu. Elleri buz gi. 
bi clmuştu. 

l{afası altüst olmuştu. 
Nehirde gördüğü başlardan 

birini tanımıştı: Bu Rolandı ... 
Eger .cnu tekrar ele geçire

miyccek olursa, tevkif edile. 
m ezse hali haraptı. Mahvol

mu~tu. 

Bu sırada salona giren bir 
hizmetçi ken.di&ini bu azaptan 
b ir an için kurtardı: 

- Monsenyör, general Al· 
ti yeri, zatınlileriyle müstacel 
bir meselenin müzakeresi için 
m ... lakat rica ediyorlar. 

Başıyla peki dedi. Az sonra 
general Altiyeri salona girmiş 
bulunuyordu. 

Altiyeri: 
- Size gayet mühim b:r ha. 

vadis getiriycrum. Rotan Kan· 
diyano bu sabah kaçmış .. 

Dandolo, hiç bir şey bilmi. 
yormuş gibi bir hareketle: 

- Kaçmış mı? Siz deli misi· 
sıi z ? Ven edik zındanlarından 

nasıl kaçılır?. 

Altiyeri : 
- M uhal:kak, <lcdi. bu sa. 

bah iskala Brino idam edile
cekti. Beraberce kaçmışlar •.• 
Rolanın hücresinden 1skala 
Brinonun hücresine kadar giz· 
li bir ocak açtığı yapılan ara~. 
tırmalar neticesinde ortaya çık
tı. Ecel köpri.isü üzerine geldik. 
leri sırada da kaçmışlar ..... 

- Bu inanılmıyacak bir şey! 
Altiyeri derin bir nefe salış· 

tan sonra sözüne devam etti: 
- Maalesef bu böyle.. Ro

lan, f s'kala Brino yerine idam 
edilmek için gelmiş •. Onun ts
kala Brin() olmadığı ancak Ecel 
kC5prüsünde anlaşılmış. Bu sı. 

rada da elinde koca bir merrr.er 
parçasiyle İskala Brino görün· 
müş .. Köprü üstündeki pence
reye elindeki bu ağır cismi fır
latmış. Parmaklık yıkılmı§. A. 
çılan delikten, kimse kendisine 
hlikim olamadığı bir zamanda 
kanala atılmışlar. Bu dakikada 
şu muhakkak ki Rolan serbest·, 
tir. • · · 

- Serbest mi?. 
- Evet .. Ne yapmak lazırn 

geliyorsa yapınız .. Siz Lcono· 
run babası ve cumhuriyetin po
lis işleriyle muvazzaf en büyük 
f'imirisiniz .. 

Dan.dolo titredi. işte kendisi. 
nin biraz evvel saklamak istedi· 
ği o hakikatin halli nihayet 
kendisine havale olunuy.crdu ..• 

~O BlRlNCIKANON-1938 

Çocuk hediyesinde 
kazananlar 

l O Blıincik.anun 938 tan1ıli 
)ilmecemizin halli §Öyleydi 

' g --

BİR KOL SAATİ KAZANAN: 
Birinci: Behiç Ôzkan, 16 ncı illuııe 

B!R Ş!ŞE LOSYON KAZANAN: 
İkinci: Hayri Enver, Şi31i 

BİR AGIZ MOZtKASI KAZANAN: 
ÜçUncü: Acar Belr Şl5li Terakkili! 

371 numaralı talebe. 

BiRER KUTU BİKÜVİ KAZANAN: 
1 - Hikmet Ur.can Sancaktar Hıı)1' 

tin mah. 7, 2 - Seha Meray Cağnl 
Mahmudiye Cd. 25, 3 - Zehra Uzun 
sokak 10, 4 - Togay Demir Ereköy • 
lıtarla Tonouu sokak 28, 5 - Sndi J. 
Aşıkpa§a Karadeniz Cad. 6 - Bahae 
Açtı Eyüp Jsümıbcy Cad. 77, 7 -Lfıtfi: 
Çakar Samatya Nallıkapr, 8 - Yaşar 

snınettin Baba.camii sokak 13, O - Ce 
lnsan Pertcvniyal O. O. 3 • A, 238. 

BİRER ÇlKOLATA KAZANAN: ı 
10 Necmiye Yaylok sokak 17, 11- ~ 

adet P. T. T. memuru Niyazi km, 12 
Şükrü Oykaç Zile orta okulu S. ID No· 
13 - Mcdilıa Samsun İnhisarlar sicil 
Naşide eliyle, 14 - Rrza Uzunyusuf )i 
tep sokak 10, 15 S. Banu Beyoğlu orU 
kul, 16 - Hikmet Snvaııkan Tünel 
Ali Sadi Ap. No. 16, 17 Süheyla BeşiJtt! 
18 nci okul 271, 18 - Kemal Demir şt!, 
remini Sara)ıneydan Cacl. 64, 19 - I c 
GUltekin Orman ihliflas okulu S. 2 No. 
20 Cavit Giller Üsküdar Açıktürbe j 

21 - Mehmet Er Maltepe Süel Usesl 
ll No. 2492, 22 - Turan Özçetin uıı)f 
panı Hacıkadmda, 23 - Müye!!Ser Gli 
5. BT. komutanı Yzb. Ahmet Güler 
24 - Fikret Çağatay Güdül ilkokul $. 
25 - Zeki Olcay Vefa. lisesi 393, 26 
1.tmit Tüzer Çatalca ilkokul 53, 27 - Tt 
hide As.malımcseit 49, 28 - Nuri Vn 
kal Davulpaşa O. O. 51, 29 - Acar 
Şigli Terakki lisesi S. 7 371, 30 - AH Stı 
lam Cağaloğlu O. O. 183, 31 - Nubar 
matya I..cblebici So. No. 52, 

BİRER DEFTER KAZANAN: 
32 - Rukiye Ognr Nişantaş Runı 

Cad. Cabi Apr., 33 - Gülçin Arlrnt Beş 
taş Hasfırın arkası, 34 - Hn~·rUnnisa lU 
dirga ilkokul, 35 - Turgut Seringeıı :K 
kapı O. O. 36 - Uıtfi Gfircan Rıhtım CJ 
No. 140, 37 - Seyfettin Kumkapr o. O 
38 - Yurdagül Çevik Sirkeci, 39 - ~ 
bit O.zgahin er.kek lisesi 444, 4.0 - Afü 
Altıncı Fındıklı 41 - Necati birinci :K 
knpı O. O. 42 - A. Aslnr Gcdikpaşa 
rayiçi Sok. 26, 43 - Şaziye Olcay 61 11 

okul S. A 223, 44 - Omcr Ersun Ebus 
ut Cad. 31, 45 - SUha Şenman Ta · 
o. O., 46 - Bedri lnce Beylerbeyi :Kii 
lüce yolu 4 7 - Aysen Göktepe Boğazk 
sen, 48 - Hatice Moral Çcngclköy e 
meydanı 15, 49 - B. Çağlı Samntya 
M'. Cad. 52 50 - Cezmi Polat crkckf 
si 140:?. 51 - Fevzi Mahmut Şi!jli, 52 
Haldun Kadi.rga Talebe Yurdu karşısın 
19, 53 - Akat Çtkınoğlu Tayyare Apr. 6 
ire 1, No. 28, 54 - Birant Knsımp 

Dörtkuyiı Fırın sokak No. 2, 55 - Ne 
Kıral Bcııiktaş 38 nci okul No. 155, 56 
Osman Doğanay, 57 - Nezihe Orar I{ 
çükpazar Değirmen sok. 10, 58 - Hafd 
A'kearay Lonca Cad. 17 59 - T. Togtı 

Bandırma Bentbaşı llacıcafcr Sok. 23 
60 - Salih Sağlam lstanbul Aksaray. 
BiRER KUMBARA lCAZANAN: 

61 - L\1tfi Azin Ernirgan, 62 - MU ' 
zaffcr Türkuç erkek lisesi S. ın A. 52' 
63 - Ali Yücel Gnlntn Necatibcy Cıı~ 
Karanlık Fırın Sok. No. 6, 64 - Orh• 
Erkuı; Yojek lisesi 65 - Necil Kansu 
kırköy, 66 - Yaşar Kural Üsküdar 1 ıı 

O. O. S. m No, 3~5 67 - Nermin Dinlt' 
Birinci ilkokul, 68 Mustafa ilhan Dilmll JW 
Haydarpaua lisesi 4, l 2512, 69 - Etol 
Ayazpa§a 1stanbulpalas 70 - Şeml Can 
Kadıköy 7 nci okul 210, 71 Nejat GüJgilf 
Kadıköy Yogurt.çu Park Cad. 24, 72 - S9 
ba Sumer, 73 - Niynz.i Erturan Salep 
Recep oğlu, 74 ZerrU Bcşikta§ 18 nei °' 
kul 284 75 - Güzin Okay Tophane, 

(Sonu yarın) 
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kuvvet 
umumi, kansızlık, sıraca, 

Hasan şurubu 
Zaafı kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

NEZLE 
BlltUn göğüs hastalık· 
larına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

'8 diş adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en kafi şekilde 
di:ıdlrir. Nezleye. soğuk algınlığına. gripe ve emsali 

hastalıklara karıı bilhaua mUessirdir. 

• • 
Makine yağlarile karışık zeytinyağı piyasada var 

Gayri sıhhi veya mahlUt 
yağlardan sakınınız. 

Allahın yarattığı gibi aaf ve halia ve çok nefis olduğu halde her zerresi otuz filitre 
kağıdından tasfiye edilmiş 

H t\ S \ N ZEYTINYAGI RAFiNE DEGİLDİR 
Terkibinde Rafine veya Makine veya Susam veya Çiçek yağının zerresi yoktur. Midenizi bozan hayatınızı tehdit r 

den yağlardan dikkat ve ihtiyat lle harektt ediniz. Israr ile Hasan Zeytinyağı içiniz. 

Bir kilo tenekeaile 90Kr. iki Litre şişe 190 Kr. 
Oç 

" " 
225 ,, Bir ,, ,, 100 ,, 

Bet " 
,, 350 ,, Yanm ,, ,, 60 ,, 

Yedi 
" " 475 " Çeyrek 

" " 
40 ,, 

cabında günde 3 kaşe ahnabilir ı~ ... 
j Isim ve markaya dikkat. Taklidlerindeıı saktnmız. 1 V8 

ADEMi IKTiDAR ~-• 
.ı 

Bir saat hediye etmek iyi şeydir 
Bir N E K E R saat hediye etmek 

daha iyidir. 
Çünkü 
NEKER 
d~kik ve 
metindir 

Yeni 
modelleri 
gelmiştir 

D,,ı·l~t Demrrgo/Jorı ve Limonlori~·;ş/Ptme 
Umum idaresı ilanları · -. , 

Muhammen bedeli 5000 lira olup 2-1-939 pazartesi sa.at 10,30 da açık 
tltailtmesi yapılacağı 22-12-38 de ilan edilen 5000 metre mik'abı oksijenin 
tCSrülen lüzum üzerine satın alınmasından sarfınazar edilerek bu işe ait eksilt. 

:"' ~enin feshedildiği ilan olunur. (9512) 
u"ll" • • • 

aö Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5·6 bin me~ cari hat traversi ka· 
~ l>alı zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında satm a
'BI' llJtacaktır. 
od Taliplerin ı 710 liralık teminat ve diltt nizami wsikalarmı ihtiva edecek otan 
et qı>alı zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona \>ermeleri lazımdır. Şartname· 

1"' parasız olarak komisyondan verilmektedir. (9364) 

BEL GEVŞEKLIGINE KA AŞ 1 

HORMOBiN 
l'abletleıt ltct eeuaede arayuuz. POll\a lmtu!ID ı :tM Hormohla 

Operatör Dr. Cafer Tayyar KANKAT 
ŞiŞLi CF.RRAHt KJ.fNtGI 

Hafladar huıuıl lıaıtane11i 

Umumi cerrahi, (erkek ve kadın aınc 
Uyatları) doAum, n modern (diınaA, ıı 
nir, nuhoişevkl, ve estetik) ıençletlı ı 

me, yüı burutuAu, meme, karın sarkık 
lıAı ameliyatları. Ameliyathane •e pan1 
suman masrafı alınmaı, zarureti hal 

olanlara çok ehven fiat ... 
Şişli meydanı No. 201 Telefon 35.281 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıkt1. MUvezzi
lerden isteyiniz 

ur. Hafı:Z·cemaı 
L>ahilive mütehauıaı. latanbu 

Oivanvolu. No. 104. Tth 223911 

Şık elbise giymek 
istiyenler 

Süfller 
Terzi evine koşarlar 

vereal7e muameleı (Nlko Hlrh~· 
tldlı ~e ortaklan mOeueıesl) S11ltnn 
hamam oamcıbqı ban No. 9 .. 

-...omnhk. kemik bastalıklan, dlmai fOl'Plllaldan ile vltanabaahllldal 
dolma bütün zayıfttklana b"' 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALi 
Bor annenin bllmeal icap eden bir ku\'Vet turubudar. ÇoeaklanDDa 

Vltalln kuvvet pruba \"ermekle onlan aailam, gttrbtlı , J 

,.c nee'eU yetlşttrtnlnt~. 

VıTALıN KUWET ŞURUBU 
Mektep ~ğmdald gençlerle emdkll kadın \'Cya lhtly~larm haya&I 

kudret ve ka\'Vetlerlnl arttınr. 

INGtLt~ KANZUK t:OZANTi't 
BEYOOLU - lST ANBUI. 

Türkiye . 

ŞEKER FAERIK(\L~RI 
An on ı.ı Şirketinden: 

Mileaseserniz Uç: ,~ıı parti otaraı- RUµ ve k. r .. ı ecnebi şekeri satın alı.. 
:ıacaktır. Şart. amesi Ba:~ .. ek,., .. : :ra~han 4~ numaradan isteyenlere vermr. 

12. Sonkanun. 19S9 perP .. mbe gUnU saat on bire kadar teklif mektup

arı tartname eaaınna g~re kabul echlerektir. 

. .. ...,·;: ,., ....... 11a•- - ...,..r ; • _________________________________________________ ..__ __ 
CAFER MüSHil ŞEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilümurn ec

zanelerde bulunur. 



Kutlulama~a hazırianıyor musunuz ? 

. . ' . 
NHISARLAR iDARESi 

'ARAFIND~4N. SATILAN 

FRAl'JSIZ MEN E Li 
• 

Fi ATLARI 
t" 

( M Ü O A F A A V E R G i. S i O A H i L ) 5 7 5 

K U R U S A i N O i R i L M i S. T i R. 

_ mdiaen tedaı~ik ediniz 


