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Seçi 111 bugün 
Partinin gösterdiği namzet 

K. Karabekire rey 
verilmeğe başlandı 

Yeni Maarif Vekili 
bir tamim gönderdi 
Eski Vekil Saffet kJkan.da ü . 

çahşma arkadaşlarına veda etti 
Ankara, 31 - Yeni maarif vekili Ha

san Ali Yücel, vazifeye başlaması müna
sebetiyle bütiln maarif teşkilatına §U ta
Dıimi göndermiştir: 

"Büyilk milli Şefimiz Cumhurreiai İs
met lnönünün yük.sek teveccühleri ve sa-

W- Devamı 2 incide 

Iran, Fransa ile 
siyasi münasebet

lerini kesti 

Reylerin tasnifi bu 
akşam yapdacak 

r Münhal bulunan mebusluklara mem 
leketimizin on üç vilayetinde bugün se
çim yapılmaktadır. 

Bu arada, İstanbul mebuslu~ için 
müntehibi saniler tarafından reylerin 
verilmesine bu sabah saat dokuzda baş
lanmı§tır. Rey sandıklan saat sekiz bu
çukta Onfversite konferans salonuna ge

tirilmiş ve müntehibi ~lerin4 bir kısmı 
dokuzdan öğleye kadar reylerini at 
mışlardır. Diğer bir kısmı da öğle 

den aonra reylerini verecekler ve 
seçim saat 16 ya kadar devam edecektir. 

Müntehibisanilerin i• ifakla parti nam
zedi General Kazını Karabekire rey vere
cekleri anlaşılıyor. 

Umumi nakil 
vasıtaları 

Bu gece sabaha kadar 
iş leyecek 

Dlniıbaok yakın aaW vapurian ile 
Şirketfhayrlye postalarında bu gece, yıf
başı eğlencelerinden dönecek halka ko
laylık olmak i11.ere, saat üçte, köprüd~n 
birer vapur kaldınlmasma karar veril
mi~tir. 

Saat üçte köprü Bolaziçf iskelesinden 
kalkacak olan bir vapur Kavaklara ka
dar her iskeleye uğnyacaktır. Haydarpa
§a, Kadıköy ve Adalara giden 24.20 pos
tası saat 3 de kalkacaktır. Üsküdar ile 
Kabataş arasındaki vapur seferleri sabah 
saat dörde kadar yapılacak, 12,15 de ay
nca bir vapur hareket ettirilecektir. 

Tramvaylar ve otobüsler de bu gece sa
baha kadar işliyecekdir. 

Fransa Hokometi Tahranda özUr dileme Almanya denizalh 

1939 ,ıma,hiyetinde teşebbüste filosunu arttırıyor 
l bulunuyor lngiltere ile musavat 

Resi m 1 i H aft a l Paris, 31 - İran hükumeti, Fransa istediğini bildirdi 
Yeni yıl nüshası fevkala- ile siyasi münasebatını kesmiş ve bu Londra, 31 -Alınan hükumet ingiL 

d b• kild kt kararını dün Tahrandaki Fransız elçisi- tereye bir nota vererek 1937 tarihli İn-
e ır fe e çı 1• b'ld' · · A p · k' t iliz Alman d · ıt ı hüküm B b d · ne ı ırmıştır. yrıca anste ı ran g • enıza ı an aşması -
u nus asın a: (Devamı 5 incide) ~ Devamı 5 incide 

Cemal Nadirin kadın okuyucu-
lara orijinal bir hediyesi 

ve karikatürünü 
1000 lira kıymetinde muhtelif 

hediyeli yine orijinal bir 
müsabaka 

ispanyada Cumhuriyetçiler mukabil 
taarruza geçtiler 

------------------------..---Her kadını, her ihtiyarı her 
genci yakından alılkadar ede
cek muhtelit ve tanınmış im- Jl,., .............. - .. _.~---~IW 

Gene r a I Mi aya 
vaziyetin Franko 

aleyhinde olduğunu 

zalarm zevkle okunmaya de
ğer yazılarını bulacaksınız. 

Resimli Hafta en çok oku
nan ve sevilen tam bir ev 
mecmuasıdır. 
Bu yüzdendir ki kısa bir zaman 
içinde intişar günlerini büyük 
bir al&kayla bekllyen binlerce 
o.kuyucu kazanmıştır. 

52 Sayfa 
3 renkli fevkalAde güzel 

bir kapak içinde 

5 kuruş 
~ - -- -

• 
1 

Bugün ve yarın 

416 
SAYFA 

Bu akıam çekilecek 
piyangosunda ka:zanan 

yılbaıı 

numaralar 

Ki N C 
TA B 1 

HABER'le, veril~. 

• 
1 

söyliyor 
Barselona, 31 (A.A.) -Cumhuriyet

çi kıtaat, dün Berida nuntakasına karşı 
§iddetli bir mukabil taarruz yapmıtlar
dır. 

Bu kıtaat, Rio de Sabre'nin cenubun
dan harekete geçerek Frankiıtlerin sol 
cenah üzerinde kain Sarroca kasabası 

istikametinde Segre boyunca taarruz 
etmişlerdir. 

Fransikstler, bu sırada Borpayı iha. 
ta etmit bulunuyorlardı . 

• r 
(Devamı 5 incide). 

yapılıyor 

YARIN 
Okuyacaksınız 

Yeryüzü insanları-
nın Esrarı 

Muhakkak okunmaıı lazımgel~ bir eserdir, diyoruz. Çünkü.. eaerden 
rastgele ıeçtiiimiz ıu parçalan okuyunuz: 

o 
"Polinezya yerlilerinin en hazin ve en feci adetleri, dünyaya ikiz 

olarak gelmek cür'etinde bulunan küçük Polinezyahlar hakkındadır. Zira, 
bu .zavallıla» "ölüm çocukları,, dır. Ölüm,mahkUın olarak dünyaya &clir. 
ler. Eğer biçare ikizler ayn ayn cinsten, yani biri erkek, diğeri 'kız ise 
Manru adasındaki yerliler bunlardan erkek çocuğu derhal öldürürler. 

Zira, ayrı ıcinslerden .c:lduklan için bu zavallılar analarının kannlann
da biribirleriyle cinsi günah işlemişlerdir 1,, 

o 
''Yeni Zeland ve Havay adalarında, doğuracak kadın bütün 

'kmm huzuruna getirilir. Orada her'kesin gözü önünde do&urur. Bütün 
köy halkı doğumu gözleriyle görürler.,, 

o 
Heyecanlı roman meraklıları "} eryÜzÜ insanlarının esrarı,, ncla ara. 

dıklan heyecanın en kuvvetJisini bulacaklardır. Şu sabrlar-a göz gezdiriniz: 
"Pahua, benim kendisini söyletmeden sağ bırakmıyacağuna o kadar 

inanmıştı ki birdenbire dizleri üzerine kalktı. Yan belini örten kumaşı 
birdenbire aşağı sıyırdı. Parmağiyle bana karnının ıol tarafında, ' nokta 
şeklinde siyah bir işareti gösterdi. · · 

- Sana sırlarınızı söyletmeyen o mu? 
- Eveti .• 
- Peki, nedir o, söyle bakalım?. . 
Pahua, irileşmiş gözleriyle korku içinde yüzlime baktı : 

- Bu, Buhu - Buhu anahtarı 1 
Di7eke keledi. 
- Buhu - Buhu anahtarı mi?. 
Pahua karnını tekrar sür'atle örttü ve titriyerek dehıetle etrafına ba

kındı: 

- Man, sana söylersem şeytanları bu anahtardan hemen 
stJkarlar.,, 

o 
Pahua, gizil bir cemiyetin adamıdır. öyle bir cemiyet ki, Pahuayı her 

d~fasında kanlar, yaralar, bereler içinde bırakan son derece vahşi ayinleri 
vardır. Muharrir, iyinlere sokulabilmek imkanını bulmuş ve bu korkunç 
sahneleri teıbit edebilmigtir. 

Yeryüzü İnsanlarının Esrarı 
Tatlı tatlı, heyecanla okuyacağınız bir eser olmakla kalmıyor, şimdiye 

kadar duymadığınız isıtimai hadiseler ve garip adetler. hususiyetler etra
fında çok meraklı malUmat ta veriyor. 

YARIN 

Haber 
Büyük bir müsaba
ka tertip ediyoruz 

lkincikanunun 11 inde 7 inci yılım bitirecek, 8 yaşına basacaktır. Bu 
münasebetle büyük bir müsabaka tertip etmeği düşündük. Yeni müsa
bakamızda, şimdiye kadar yaptıklarımız derecesinde cazip olacak ve he
diyeleri itibariyle evvelkilerden çok zengin bulunacaktır. 

Bir iki güne kadar, müsabaka.mızın şekli ve dağılacak hediyelerin kıy
meti etrafında tafsilat vereceğiz. 

Cumhurreisinin renkli portreleri 
HABER, Cumburreisimiz ismet lnö nünün 39 X 30 ebadında ve 3 nakli 

basılmrı çok güzel bir portrelerini pazarteıi günkü •yısiyle birlikte oku. 
~ yucularma takdim ecfecektir. Gazetenizi alırken, parasız verilecek olan~ 
9' bu değerli hecliyeyi müvezzilerden istemeli unutmayınız. ti: 

• • 
Suriye 

borç 
Halaydan 
·alıyor 

'ıısı 5 incide) 
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Reis· cun1hur isme 
. lnönünün teşekkür:eri 

Ankara, 30 (A.A.) - Riyaseticumhur 
umumi katipliğinden: 

Cumhuriyet Hallc Partisinin değişmez 
genel başkanlığına seçilmesinden dolayı 

Re! :;icumhur ismet Inönü memleketin her 
yerinden bir çok telgraflar almaktadır .Bu' 
telgraflarda bildirilen temiz ve samimf 
duygulardan pek mütehassis olan ismet 
lnönO sevgi ve teşekkilrlerinin iletilmesi· 
ne An::ıdolu ajansını memur etmiştir. 

--n- -

Maktu muamele 
vergisine tabi 

tutuJan müessese er 
Ankara, 30 (Hususi) - Bazı mü

essesatın maktu muamele vergisine ta
bi tutulması hakkında Maliye Vekaleti 
alakadarlara gönderdiği bir tebliğde 
§Öyle demektedir: 

Muharrik kuvvet. beş beygiri geçmi· 

yen sınai müesseselerden y.Uık maktu 
muamele vergisine bağlanmaları muva

!ık görillenler bir tebliğle bildirilmişti. 
Bazı vilayetlerde mezkQr umumi teb

liğde sayılanlardan başka tamirhane

lerle otomobil yayı, ölçek, soda ve ça
maşır &uyu imal eden müesseselerin de 

maktu vergiye bağlandığı anla§ılmı§ ve 

yapılan tetkikat neticesinde bu müesse-
selerin de yıllık vergiye bağlanması mu
vafık görülmüştür. 

Bu mUesseselerde §imdiye kadar be
yanname usulüne göre vergilerini öde

mi§ olanlar 1 Kanunuevvel 1938 tari

hinden itibaren senei maliye nihayetine 
kadar olan altı aylık müddete ait ver
gilerinin evvelki talimat dairesinde re

sen takdir komisyonlarının ta1:dir ede

ceği matrah üzerinden maktlAiyetc bağ

lanması ve bunlardan maktuiyete bağ

Jananlann adediyle matrah miktarları
nın bildirilmesi ve bu umumi telıliğden 

evvel maktuiyete bağlanmı§ olanların 

halile ipkası icabeder. 

---0-

Tedavülden kaldırllacak 
paralar 

Broo:a yüz para ve beş kuCU31uklarla 
nikel bir kuruşluklar yarından itibaren 
tedavülden kalkacaktır. Bu paralar bir 
sene müddetle bankalar tarafından de.. 

ğl11tirilceektir. 

--o-

Vali Ankaradan döndü 
Birkaç gündenberi Ankarad~. İstanbul 

vilayetine ait işler üzerinde muhtelif ve· 
kAletlerle temasta bulumn Valimiz Lfıtfi 

Kırdar bu sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. 

LQtfi Kırdar doğru vazifesi başına git· 
miştir. 

Lehistanda 13000 kişi 
garipten 

Varşova, 31 (A.A.) - Polonyanın I 
biltiln büyük şehirlerinde grip hiı"küm 
s:lrmektcdir. Varşovada 130.000 kişi 

gripten muztcriptir .Bununla beraber, 
sı::l ~ın. ziyansız bir mahiyettc.dir. Dek 
torların kanaatine göre, hastalık ha .. ·a 
1ann ıtradsızl•ğmdan ileri gelmektedir. 1 

Kaçakçılık suçlusu bir sefaret 
katibi 

Berlin, 31 (A.A.) - "Berliner İllust· 
ricrete Nachtau"gabe,, nin Kopcnhag
dan istihbaratına göre, Rom<:nyanın 

Anvera konsc-losbane:ıi katibi Rubin
berg kaçak ipek çorap, kürk ve mühim 
miktarda dövizi ihtiva eden 34 tüyük 

sandıkJa memleketten giderken tevkif 

edilmiştir. ' 

Moförlü nakil vası
talarının plakaları 
Müddet ayın onbeşine kadar 

uzatıldı 
MotörlU nakil vasıtalarından otomobil, 

kamyon ve kamyonetlerin eski plaknla· 
rının yeni yaptırılan plnkalarla tebdili l
çln \'Crilmi§ olnn mUddet pazarte.:ıi gUcU 1 
nihayetlenmişti. Fakat hu motörlü nakil ı 
vasıtalarmcı. sahih olanlardan mUhim bir 
kısmı clfın yeni plfıkaları almamış oldu
t'llndnn esasen ptaka tevziatında da bu 
karlar ııerl tevzlata imkfı.n bulunmadığın
dan otomobilciler ve §oförlcr cemiyeti be
lediye nezdinde mfiddetlo uzatılmnsmı 

tcmcnnJ etmi§lir. 
Belediye bu mllracaatl haklı görerek, 

otomobil, kamyon ve kamyonetlerin plA
knlarmm tevtli mUddetini ikincikfı.nunun 
15 ine kadar uzatmıştır. Bu mUddet zar. 
tında dn plfi.kalannı dcğiştirmiycnlerde:ı 
ceza a.lmncakt.:ır. 

Belediye, diğer taraftan diğer motörlU 
vasıtalarla arabalar ve bisikletlerln de 

plakalnnnr yeni şekilde yaptırınaktndı:-. 
Znrlf bir eekllde hazırlı.nan bu plfıkalar 
da yakında dağıtılacaktır. 

Bayezitfe bir iht;yar 
yanarak öldü 

Mefluç olan zavallı cıgaradar. 
tutuştu 

Dün gece Beyazıdcla 77 yaşlarında 
ihtiyar bir adam yanmak suretiyle öl. 
mü§tilr. 

Bu feci hfidiseye kurban giden, Cam
cı Ali mahallesi Külhan ıokak ıs nu. 

marada oturan Rus·ıuklu Hasandır. 

Hasan marangozluk yapmakta iken 
bir sene evvel frlç gelmesi üzerine i§ 
yapamaz olmuşt ır. 

Hasan alin akşam edasında ~attığı 

sırada elinde b-Jlunan cıgarayı iyi mu

hafaza edemcıni' \le birde:ılıirc yatağı 

ile Ilzerindeki elbisenin tutuştuF,um.! 

görmüştür. Mefluç olan vücuduyla 

kendisini kurtaracak halde olmad ğın
dan feryada başlamış, fakat yetişilinci. 

ye kadar !eci §ekı1de yanarak ölmüş· 

tür. 

MahkOm olan kumarbazlar 
Cibalide bir kumar cürmü meşhudu 

yapılmış ve yakalanan kumarbazlar mah· 
kemeye sevkedilcrek mahkOm olmuşlar
dır. Cibalide Zeyrek caddesinde Siirtli 

Sabri isminde birinin kah,·esi vardır. 
Burada ötedenbcri kumar oynandığını 

haber alan memurlar, son günlerde taras· 
sutta bulunmaktadırlar. Nihayet evvcJki 
akşam ani bir baskın yapılmış ve kumar 
oynamakta olan Mehmet ve Ziya adında 
iki kişi suç üzeri yakalanmıştır. Aynca 
kahveci Sabrinin üzerinde de bir taban
ca bulunmuilur. 

Derhal mahkemeye sevkedilen maznun· 
lardan kahveci Sabri 75 gün hapse ,.c 133 
lira para ceza ına, gözcülük yaptığı an 
la5ılan karı ı Kamile 65 gün hapse 75 li· 
ra para cezasına, k'lllDar oynıyanlardan 

Mehmet bir ay hapse ve Ziya da beş 
giln hapis ile 25 er lira para cezasına 

mahkOm edilmişlerdir. 

Cnh•erstlc konfcrnn!I finlonuntfa bu nb ahld m&bu. seçtmtnılen iki tntlba. •• 

Havagazi Şirketi 
Istanbul tarafında 
kiifi gaz veremiyor 
istihsali az olan şirket yeni abone yaz

maktan çekinınemektedir 
Esasen 8tedcnberl lstanbulun bozuk 

dUzen giden hnvagazi tevziatı L~i son zn
nıanlarda İstanbul tarafında bUsbülUn fe
na bir vaziyete girmiş ve abonelerden 
mUtcmadl şlklıyetlcr yilksclmeğe başla. -
mıştır. O derecede ki, kumpanya her 
gUn yüzlerce mUraca.aUa ka!"§ılaşmnğa 

başlamıştır. 

Filhııkika lstan'bul tn.rn.fınclıı eksor 
semtlerde hn.vagnzl ocakları yemekleri 
pişirmez, banyo sularını lSltmaz olmuş. 

tur. Halluı. bu §ckilJe havagazi yerine 
yalnız hava verilmekte oluşuna. rağmen 

linerek gaz kaçırması da inznnam etmek. 
tedir. Gaz istlhsalıltmm çoğalması fçin 
fabrikada yeni bazı tesisat yapılması, a· 
na boruların değiştirllmesi Idznndır. Fa
kat şirket, günün birinde hükumetin tesi-

satı ve imtiyazı satınalacağını g6zönün
de tutarnk böyle bir masrafa girmek is-

tememektedir. Şirketi pek zorlıyan tC'si
sat ynpıcılıı.rma ve abouelerine ise, bo. 
ruların llkbahardn behemehal değiştirllc
ccğl ve gaz miktarının çoğaltılacağı ce
vabı verllmektcdlr. 

hav:ıg:ızl sayıcı saaUcri muntazaman i~· ~-------------
lemcktedlr. 
Kumpanyanın yapılan şikAyeUere rağ

men biç nldırmadığmı, yahut borulara. 
balnlacağı, ületlcrin muayene edileceği 

gibi sözlerle oynla.nıldıklarmı gören halk
tan mlltohassıslara başvurarak bu işin i
çinden çıkmak isUye:ılcr kumpanyanm, 
§ehir sekenesinl oyalryarnk, bildii;i halde 
itirafa ynnaşmadığı hakikatini ıınlamı§
lardır. 

Hakikat ~udur ki, tstanbulda mevcut 
havagazi aboneleri miktarı istihsal edllen 
gaza nazaran cok fazladır. Bunu bir de 
havagazi borulnrınm içlerinin piclenerek 
çok daralmı§ oln;ıası, bir çok yerlerde de-

PaçavraTar arasında bulunan yelek 

Kanlı yelek müthiş 
bir cinayetin 
ip ucu mu? 

Diln, gazetemizin makine dairesince 
paçavracı Basandan satın alınan paçav
ralar arasında, üzerinde kan lekeleri ve 
bıçak yaralarını andıran bariz izler gö· 
rülen bir yelek arkası bulunmuştur. 

Ç.Ok eski olan ve dikkate şayan bulu
nan bu yelek parçası derhal polise tevdi 
edilmiştir. 

Yc!ekteki lekelerin insan kanı olup ol· 
madığı yapılacak tahlil neticesinde an· 
laşılacaktır. 

Edirne asfalt 
yolunda 

Kazaları önliyecek tedbirler 
ahnacal< 

1940 seemılne kadar ikmal edilecek 
olan lstnnbul - Edirne asfnlt yolu i
l erledikçe bu yolda şeyrliscfer kesafeti 
de artmaktadır. E"ldden kUJm bu yol U. 
zerinde fıuJa gidiş geliş olmazken asfalt 
her zaman seyrüsefere müs:ı!t bulundu • 
ğund:ın bu yol Uzeıinde geceli gllndfizlU 
mUnakııliı.t hiç durmamaktadır. Şehrimlz 

ile Ç'..('kmccelcr, Çatalca, Sili'wTI, Çorlu, 
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne arasında iş
llyen otobüslerden maada ufak köylere 

bilo yolcu taşıyan otobüsler, Trakynya 
eşya nakliyatı için tcşekkill etmis olan 

§lrketlerin kamyonlnn, hususi otomobil
ler ve arabnl:ırın her cinsi bu yol üzerin
deki nakl!yatı mUtckisif bir hale koy • 
malctadrr. 

Buna mukabil, bu hatta ekseriya, şe
hirlerde seyı llsefcri menedilmiş otobUs • 
lcr i§lemekt<.'dir. 

Ekserisi makine mUhcndis1, fen heye
ti 0Jm1yan Trakya knsnbalarmdnn pllika. 
almış olan nakil vasıtaları bu yolda he

men ııerbestçe seyrUsefer yapmaktadır

lar. Bunun neticesi bu bir sene zarfında 
bu yol üzerinde vukua gelen kaza. ve fa-

ciaların mUthi§ bllılnı,:osu ile kendini gös
termektedir. 

İkinci umumi müfettişlik bu vıniyeti 
göre;ek ve İstanbul vilayeti ile ~lrleEe

rek Trakyada seyrüsefer için lüzumlu 

tedbirler nlmağn karar vermiştir. Bu hu. 
sustn temaslnr yar.ıılmaktadır. 

Kabinede yeni değişiklik 
olmıyacak 

Ankara, 30 (A.A.) - B~ İstanbul 
gazetelerinde Milli müdafaa ve maliye ve
ka!etlerinde değişiklikler olaca6rına ve 
yeni mebus namzedi listesinde isimleri 
yazılı olanlardan iki zatın bu vekfileUere 
getirileceğine dair intişar eden haberlerin 
asılsız olduğunu beyana Anadolu ajansı l 
mezundur. 

-ıe · ·· . . ' 
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Valiler arasında 
değişiklik 

Konya Valisi VekAlet emrine 
almdı 

Ankara. 31 (Hususi) - Valiler arasın· 
da yapılan yeni naldl ve tayinler yüksek 
tasdikten geçmiştir. 

Kocaeli valisi Ha.mit Oskay Kütahya
ya, birinci umumi müfettişlik başmaşa· 
viri Ziya Tekeli Kocaeli valiliğine, dör 
düncü umumi müfettişlik başmüşaviri 

Suat Baturay Antalya valiliğine, Antal· 
ya valisi Sahip Orge dördüncü umumi 
milfettişlik başmüşavirliğine, Kütahya 
valisi Nazif Erkin Konya valiliğine ta~in 
edilmişlerdir. Konya valisi Cemal Bar 
dakçı vekalet emrine almmışur. 

Vapurlarm kış tarifelerinde 
değişiklik 

Ada vapurları anfesin:le, biu\ır. ti· 
kayeti üzerine, bazı değişiklikler yapıl 

mış ve son sefe,1er daha geç va'kte a. 
lmmıştır. 

Buna göre, köprüden 20,15 seferi, 
20,45 de, Büyükadadan köprüye son 
sefer olan 18,15 postası da 18.50 de 

yapıla;aktır. 

Pazar günleri de köprüden 18,45 pos
tası 19.l S de, l 7 ,20 de 17 ,30 da kalka. 
caktır • 

Yeni Maarif Vekili 
bir tamim gönderdi 

(9"" Baı:ı tarafı l ocıde 

yın Ba§vekil CeJAI Baynrm dcğC'rll itL 
matları ile çağırıldığım maarif vekilliği 
vazifesine baeladmı. İrfanımıza. ku'lı·vetli 

hamlelerle yeni bir hayat veren AtatUrk
Un ve bUyük Türk milletinin şuur ve ira
desini temsil eden milli Şefin direktlflo
rine uyarak Cumhuriyet Halk Partisinin 
kUltür meselelerinde tesbit ettiği pren
siplerle hiikümet programımızda ynzılı 

esaslara dayanarak muhterem selefim 
Saffet Arıkanın bırakuğı faaliyet nokta
sından hareketle mesaide bulunacnğnn. 

Arnlnnnda yetişmir;ı olmnkln bUyük 1!. 
tihar duyduğum meslekdaşlarımın llstle
rine aldıltlnn işleri memlekette her gUn 
biraz dnhn yUkeclcn irfan seviyesine ve 
biraz daha artan kUltllr ihtiyacına. uyar 
bir dikkat ve itina ile yapmalnn aldığım 
bu mühim vazifenin başarılmasında bana. 
bUyUk gU\·en vermektedir. 

Maarif teşkilatımızın bütün mensupln
rına emeklerinin karşılığı olarak bUyilk 
muvı>ffııkıyetler dilerim.,, 

Saffd Arıkamn vedaı 
Eski Maarif Vekili Saffet Arıkan da şu 

veda tamimini göndermiştir: 
"Sıhht vnziyctlm sebebile vekft.letten 

nyrıldığnn §U anda bsnn Uç buçuk yıldnn
bcri bUtiln 'w'Jlrhklarile yardım etmiş olan 
kıymetli ve feragatli arkndnşlarmu:ı içten 
gelen şUkrnnlanmı sunmağı en zevkli bir 
vazife bilirim. BllyUk milli Şefimizin em
rinde tek vUcut olarak birleşmiş olan bll
yült milletimizin gtlzlde ve fednk!ı.r frfan 
rehberlerinin, milletimizin dnlma. ve dnl. 
ma unurlanmnsı yükselmesi uğnında tın
ym h:Jrfimln elmdiye kadar o!dui:'tlndan 
dnha fazla bir gayret ve feragntle yar. 
dım edeceltlcrine eminim. Cilmlenlze c:ıy
gılnrnnı sunar ve e§siz b:ışc.rılar dile
rim.., 
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3la1,1ata dair ___ -=ıı ___ _ 

1igatro 
Ziraat kongresi 'EK .... ~-.. ~~~] 
r11esaisini bitirdi 

Kapanış celsesinde Reisicumhur 
Ş/)YLE bUyük hakikallor ilanına 

mahsus edalarını takınıp da: 

'"Ti:yatro, medeni insan için bir ihtiyaç
~r,, diyenlere bir sorun: senede kaç de
f~ tiyatroya giderler? çoğu, Şehir Ti
)'atrosu sanatkarlarının adını sayamaz, 
iJQ sene jçinde o müessesede hangi eser. 

leır oynandığını söyliycmez. Gece rahat
laırrnı bozup da bir dram, bir komedya 
seyrine gidemezler. Kendileri medeni mi 
değil? yoksa medeniyetin tiyatro ihtiya
cından vareste olunacak bir seviyesine 

mi c:rmieler? ... 

ismet lnönü de bulundu 

Size onların verecekleri cevabı da söy
liyeyftm: "Bizde piyesler iyi oynanmıyor 
ki! ... Avrupa memleketlerine gittiğimiz 
zaman biz de oraların en meşhur tiyat
rolarına koşup en büyük sanatkarları al
kışlıyoruz. Bizde de o kada.r iyisi olunca 

gideceğiz. .. ,, diyecekler. 
o halde tiyatro medeni adam için kat'i 

bir ihtiyaç değildir; onsuz da yaşıyabi· 
lir; nihayet iyisini, mükemmelini arar. 
Kat'i bir ihtiyaç olsaydı o zevat bizdeki 
gibi pek iyi olmıynnma da gilmeğc mec-

bur olurlnrdı. Giderler, beğrnmezlE.'r, öf. 
kelenirler, iiiraz cderlc_>r, bağırırlardı. 

Ekmek bir ihtiyaçtır, iyisini bulamazsa
nız homurdana homurdana fenasını da 
yersiniz. Tiyatronun mademki fena.sına 

da gitmiyorsunuz, demek ki o bir ihtiyaç 
dc~ildir. Bir süstür, bir ziynettir; yük

sek bir süs, yüksek bir ziynettir ve bu
nun için bulunması - bülUn şerefli şey
ler gibi - lazımdır. Fakat ihtiyaçtır den
mesin; bu kolay müdafaa, bUtün kolay 
ınlidafaalar gibi, da\'alarına bir fayda ge. 

tirem ez. 

GeçE'nlcrde bir tanesi, bilmem kime 
karşı tiyatroyu müdafaa için: "Atina'da 
hastane var mıydı, bilmiyoruz ama tiyat

ro vardı,, diyordu. Bu, tiyatrosuz mede
niyet olamıyacağını ispata kafi ... Mısır
da, Kartnca'da tiyatro var mıydı, bilmi

yoruz; fakat oralarda da medeniyet var. 
dı. Roma'da tiyatro, Atina'daki kadar in· 
kiQaf edememiştir. Nihayet vahşi hayvan 
dijğüı;lcrine sahne olmustur. Demek ki 

Romalılar, tragedia ve komedia seyrin
den öyle pek hoşlanmazlarmış; onlar da 
evlerinde oturup rahat ctmeği ve başka 
işlerle uğraşmayı tiyatroya gitmeğe ter-

cih ederlermiş. Ben, doğrusu, Romalının 
yenisi gibi eskisini de pek sevmem; fa
kat insaf edin! onlara, tiyatro ihtiyacı 

duymadıkları için medeni değildir diye

bilir misiniz ? 

İşin aslı nedir, bilir misiniz? sanatı bir 
turlü anlıyamıyorlar; içlerinde onun için 
bir ateş, bir ihtiras duyamıyorlar. Fakat 
görüyorlar ki birtakım insanlar, asırlar
danberi, sanata kıymet venni§ler. Onlara 
hUrmet edilmesi lazımgcldiğini de mek. 
teplerde kitablardan öğrenmişler. Başlı. 

yorlar dUşünmeğe: "fa~dası olmıyan bu 
işlere böyle para sarfetmck enayilik de
ğil mi? ama niçin bUyük insanlar da bu 
enayiliğe düşmüş? o halde bunun da bir 

faydası olacak ... ,. Böyle düşüne dügüne 
nihayet kendilerini tatmin eden cevabla
rı buluyorlar: ''Tiyatro bir mektebi edeb

dir; tiyatro bir ihtiyaçtır.,, Çünkü insana 

bir şey öğretmiyen veya ihtiyaç denile
miyecck şeylere ehemmiyet verilmesini, 
para sarfedilmcsini bir tUrlU akıllarına 

yediremiyorlar. Tiyatroya bir lüzum gör
miyenlcrl sadece maddi endişelere bağlı 
olmakla ittiham ediyorlar ya! kendileri
nin öyle olmadığına inanmayın; zaten 

kullandıkları kelimelerden belli: güzelli
ği, sanatı müdafaa için yine maddi endi. 
şeler liıgatine müracaat edip oradan 
"fayda", "ihtiyaç" gibi sözleri çıkarıyor

lar. 

Ankara, 30 (A.A.) - Reisicumhur 

İsmet İnönü bugün Birinci Köy ve Zi

raat Kalkınma kongresinin kapanış cel

sesine huzurlariyle şeref verdikten son- I 
ra B. M. Meclisindeki dairelerinde f 
Kongre delegelerinin tazimlerini kabul 
buyurmuşlardır. j 

Dünkü celselerde 
Ankara, 30 (A.A.) - Birinci Köy 

ve Ziraat Kalkınma Kongresi bugün: 
ikinci umumi toplantısını yapmış ve Zi

raat Vekili Faik Kurtoğlunun kapanış 
nutku ile mesaisine nihayet vermiştir. 

Kongrenin öğleden önce reis vekil

leri Ahmet Takılday; ve Faik Kaltakkı

ran, başkanlıklarında yaptığı iki tcplan

tı, Kongre komisyonları taraf.ndan tet
kik edilerek umumi heyete tevdi edil

miş olan muhtelif zirai mevzua ait maz

batalar okunarak tasvip edil:niştir. 
Kongre öğleden sonra da Rahmi Kö

ken ve Ziraat Vekili Faik Kurtoğlunun 

başkanlığında olmak üzere iki toplantı 

yapmıştır. Rahmi Kökenin başkanhğın

de yapılan ilk toplantıda birçok delege 
söz alarak muhtelif zirai mevzular üze

rinde noktai nazarlarını izah etmişler 

ve kcmisyon mazbatalarına ait bazı ih
tirazi kayıtlar ileri sürmüşlerdir. 

Ziraat Vekili Faik Kurtoğlunun ri

yaset ettiği kapanış celsesinde mütead

dit hatipler söz alm1şlardır. 

Müzakerenin ortalarına doğru Reisi

cumhur İnönü yanlarında B. M. M. Re
isi Abdülhalik Renda ve Başvekil Ce

lal Bayar olduğu halde Riyaseticumhur 
locasına girmişler ve Kongre delegele

rinin coşkun ve sürekli alkışlariyfe kar

şılanmışlardır. 

Kongre müzakerelerinin bundan son
raki kısmı Milli Şef'in huzurlarında 

geçmiş ve saat 19 a doğru Reis Faik 

Kurtoğlu vaktin geçikmesi dolayısiyle 

müzakerata nihayet verilmesini istiyen 

bir takrir verilmiş olduğunu söylemiş 

ve demiştir ki: 
- Söz almıı delegelerden 33 ü söz 

söylemiş bulunuy.cr. Daha söz söyliye

cek 42 delege vardır. Müzakerenin ki

fayeti hakkında otuz aza ile imza edil· 
miş olan takrir okunacaktır. Tasvip ve

ya ademi tasvibi umumi heyete aittir. 

Başkanın bu sözlerini müteakip oku

nan takrir tasvip edildiğinden umumi 
müzakereye nihayet verilmiş ve Ziraat 
Vekili Faik Kurtoğlu, metnini ayrıca 

bildirdiğimiz nutkunu söylemiş ve bu 

nutku müteakip bütün harizunun bir

likte söyledikleri htiklil Marşı ile Kon

gre dağılmıştır. 

Ziraat Vekilinin nutku 
Zir:ıııt vekili nutkunda ezcümle şunları 

söylemiştir: 
"- şer, birinci köy ve zir:ıat k:ılkınmn 

kongresinin sayın üyeleri; 
J<\ongremiz, ele aldığı lıiilün mevzular 

üzerinden, değerli knr:ırl:ır:ı Yarınıı, bulu
nuror. 

Hunlar, şüphesiz Türk kö) Jüsüııiin Türk 
ı:irlçisin i ıı bülii n meseleleri demek değil· 
<lir. Fakat bunlar bu meseleleri, dalın iyi, 
ılulın sıralı olarak ve daha hızl:ı Jıaş:ırm:ık 
iı:in, lüzumlu olan an:ırollar, nn:ı fikir -
lcrdir. 

Arkadaşlar, 
Şiz, !ıu k:ırar)arınızca ve dört gündür, 

en lıü) uk intizam fakat en ateşli bir sarı· 
lışla ~ec:cn mün:ıkaş:ılarımızl:ı istisnasız 

Kongre encümenlerinden J 
lıüliin Tiirk milletinin, millet ,.e ''ntnıı ıne
sck·lcrindcki seri kavrayış, irade Ye kurar 
veriş kut!relini, Lir kere dalın isl.ıal elmiş 
oltlıınııı. 

Arkodnşlnrım, 

Dnvnmızııı, sndccc lılr zirn:ıt hnmlesi 
olmadığını biliyorsıı:ııız. J),l\'.tınız, Parti -
ıuiıiıı bütün <liııı) :ı p,ırtilerindcn üstün 
bir gönişlc iklısndl, i~·timai tcşkil:ıt va
hidi olarak ele aldığı Turk kö) Iiisunün ~ ük 
sellilıııcsi ,.c en fütiiıı \e cıı dcvnııılı re· 
falın ul:ıştırılması ıluvasıdır. Başka lıir 

de~ işle mevzumuz, lıiitün memleket kuv -
vetlerinin ve memleket fil,ir 'e iş hare
keli erinin üzerine topl::ınııınsını istediği -
miz cephe yalnız topr:ıl,tnn aldığımız ınnh 
su!, ) :ılnız zir.ıt ham ııınddc değil, mille
tin öz ve glir mny:ısı, ıııillelin asıl h:ım 

madıll'si olJn kii) lü J,:ırdc~lcrinıizin, la
yık oluukl:ırı se' iyeye eriştirilınesiılir. 

Knrdeşlerim, 

Bnşvekitiııiz, hurnıl:ı, lıu kürsüde "Köy 
ve zir:ınt knll.ınnıa ıln\"::ısı, lıiıliiıı ınilll d:ı· 

vnlnrıınızın temelidir,. <;özünii, giizl'I hir 
söz söylemi~ olm:ık için demedi. Bu isti
knmcttc, isr:ırl:ı, schnll:ı, ,dikk:ıllc, bilgi 
ile 'e l'lclc :ışk ile 3 ılıııadnn yüriiycccğiz 
'kelimclcrhıi, güzel hir şey sii) lcıtılş olınnk 
için, lıirarıı) a dizmiş licğılim. Du hakika
tin, t:ı kendisidir. Çiinku biliyoruz ki, nıü· 
nev' er, nıiireffelı, sihh:ıtli ko) lü elemek: 

- llarkt tehlikelere karşı ıuııkn' eıne
ti mutlak bir v:ıtan, ı 

- lçtim:ıi salgml:ırn k:ırşt muafi) eli 
olnn hir yurt, 

- Emici hir p:ıznr, 
- Yüksek kaliteli ham mucide ve yi-

yecek, 
- Bol, aranılan ihraç malları çeşidi 

ve dö,iz, 
- Bııhr:ınlnra knrşı yılmaz bir endüstri 

,·arlığı, , 
- Zengin ve giilcr yüzlii hir lıiilçe, 
- Büyük ''e şııurlu lıir ılcmokr:ısi kit· 

lesi, 
- Keyfi) el ve keınml3 et itiharl3 le nr

t:ın bir niHus, 
- Ye nihayet en son ve f:ık:ıt en az 

mühimmi olmıynn biitün h i Y:ısıfl:ırı, gün 
den giınc daha lıii) ük bir sür':ılle ) iıkselcn 
bir ordu demektir. Bir ciimlc ile üstün 
bir köy \'C zir:ınt k:ılkınmnsı, üstün ,.c ör
nek Tilrkiye idealinin temel da,·nmlır. 

Dunun içindir ki köy Ye zira:ıt kalkın
ma da,·nsını, a) ni zamnnıln :ın:ı milli d:ı'a 
diye ele :ılınış bulunuyoruz. 

Aziz arkadnştnrım, 
Köylerinize, 3·erlerinizc t:ım güvenle 

ı:Iöııilnüz. Ye deyiniz ki: 
At:ıtürkün "l\Iilletin mnkus talihini yen

di,, diye taziz ettiği onun en büyük fikir 
ve muYafrakiyet arkndaşı Büyük Milll Kah
raman, Milli Şef ve Cunıhurrcisi lnönü'nün 
ağzından, J>artimizin bü) ük kurııltayıncl:ı 
~unları dinledik: 

lnöııü, "Hepimizin, kıymetli al:ıkamız,, 
dedi .. 

Milletin en ehem mil elsiz znnnolıınn -
c:ık şikayellerine kadar vukuf sahihi ol -
ın:ık, ,.e milletin en pahalı ve en şıiiı: sn) ı
J:ıc:ık dileklerine knd:ır teıllıir bulmn) a 
çnlışnı:ıktır ... ,, 

!biri çalı§ırker. 
l\Iiielıbet Ondcrin, 1!) yıl enci, .\ııka· 

ray:ı ilk :ı~ t'c lınslığı ıığıırlu giiııdc, lıizi 

topladılar, muknddes lıir d:n nnın sdcr -
berliğini il:ın ellik. Bu d:ı' :ı, hizinı refn
hımız, bizim ) uk.,elmem iz ,.e hiitiin hiikiı· 
mel kııvvclleriııin lıizinı için 15 ) ıldır duı 
rnndıın s:ırfctıiği ıncs:ıiyi, hızlnııdırm:ık, 

pl.iıılaştırınnk, ve kati netice.} i, bizimle 
clcle tczlcndirıııck d.ı, :ısHlır. 

Bii3 iik ııııllctiıııiziıı, dunrnnın d::ıim.ı 

en Jıiiyük ve en iistlin k:ır:ırl:ırrnn s:ıhne, 

c ">iz ıııecli5inde, Cumhuriyetin l urdun e
lıııkiımcl :ııl.ıınl:ıri) le diz,lizc olurıluk, 

fcııdisi il:'ııı ettiği l,(j~ liılcr, sn) l:ı'1arla, 
dertlerimizi dukti.ık, ulusal kararları 'er -
dk. 

Bu dertler dcriııılir, bu sliııdcıı l arına 
oıı:ırıl:ıbilccck şeyler dc~il, fakat, Cıını· 

huriyl'I ''c onun kıırııcu~u olnıı C.ıınıhııri

;} .:t Halk Partisine 'c eline aldığı bu bu
) lik davn.} ı cl:ı büyiik b:ış:ırıları gibi, dur
ııı:ıd:ın hızla b:ış:ır:ıcnl:lına şiiphemiz yok
lıır. Cumhuriyet ileri attığı lıcr lıir :ıclıınını 
geriye alm:ıılı \'e mull:ıkn muvnffokiyetc 
götürdü. Bu dm·ayı da muv:ıffnkiyete er
direceğine şiiphemiz .}'oklur. 

Köylerinize, evlerinize, bıışşehrin size 
caııdnıı göslcrdiği sıc:ık sevgiyi götürün. 
Siz t:ırihi sırtını1n la!lll :ın kalırnınnnlarsı· 
ııız. En yiicc lıir nesllsıniz, en refahlı, en 
ık' :ımlı en ileri ynşayış:ı sürntle ermek 
i~·in, en üstün vasıflara m:ıliksiniz. 

Sizi bu yaşayışa lıir nn cHel yetiştir
mek Cumhuriyet hükfımclimizin lıcm ka
rarı hem borcudur. 

Hepinize lınl·ırlı )'olculuklnr dilerim. 
Söylediklerimizin, talışm:ıl:ırımızın, müs· 
lıel Jıesaplarıııı, yine sizlere \'erelıilmek, 
her 7.lrn::ıt Yekiliııiıı en Jıiiyük ihtirıısı Ye 
üzerinde dıırnenğı ilk vazifesi olrıcnktır. 

S:ıyın ihclr.r , 
Köl· 'e zirn:ıt kalkınma kongresinin 

k:ıp:ınınış olduğunu he} :ın ederim. 
Ynş:ısın Cunıhuri)el, yıışnsm Milli Şer 

İnönü .. 

Reisicumhurun telgrafı 
Ankara, 30 (A.A.) - Birinci Köy ve 

Ziraat Kalkınma Kongresi tarafından 
çekilmiş olan telgrafa Reisicumhur Js
met İnönü aşağıdaki telyazısı ile mu
kabele etmişlerdir: 

Celal Bsyar 

Ba§vekil ve Birinci Köy ve 
Ziraat Kalkınma Kongresi 
Umumi Reiıi; 

ANKARA 
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 

Kongresinin hakkımda gösterdiği yük

sek ve samimi hisleri bildiren telgrafı

nızdan çok mütehassis oldum. 

Cumhuriyet, ilk günündenberi köy

li lerin yükünü azaltmayı ve onların re

khını arttırmayı göz önünde tutmuş

tur. Daima halk arasında geçen haya
tımız ve müşahedelerimiz, milletimizin 

büyük kitlesi çiftçilerimizin geçim se-

H8ıfır, tiyatro bir ihtiyaç değildir. Ger
çi bizde yol kadar, hatla yoldan önce ti
yatro i~liyoruz. Şehrimizin güzel, mU
kemmcl bir tiyatro binası 1.ıulunmaması 

·--·*~ Şarkı ile ilAmaşk 
~ * ............ . 

eden delikanlı 
·· · · • 'd' F k t onu ı us \N adında Lıir deliknnlı 

gucümüze, anınıza gı ıyor. a a 7.e~ rckteki se,·ıliği kıza 
bir ihtiyaç olduğu için değil, ihtı~ acımız giinlerclenlıeri tck!Hlerde hulun· 
olmadığı için istiyoruz. Ferdin olsun, ce- muş, aıııu, söz :ınl:ıt:ıııı:ınıı~. 

miyetin olsun biıtUn faaliyetlerine sade- Y:ınıp tutuş:ııı delikanlı Iıir 
ce "fayda", "ihtiyaç" gibi kelimelerle i- miktar iı:.ip. eline de lılr ut kapa 

. . . . . ti r:ık senlığı kızın c,·iniıı :ıllına 
zah edılmesınc razı olmadığımız ıçın ıs - gitmiş ve ı.ıceey:ırısı olııınsın.ı 
yonız. Fakat tiyatrosuz da kabil olduğu- r:tJJıııt•n şnrkıl:ır söyleyip ilanı 
nu biliyoruz; eski Mısırlılara, Kartacalı- nşk etmekle meşgulken tatlı ıı:r

lara ve onlar gibi tiyatro yaratmamış mil
letlere medeni ılcğil denmesine de razı 

değili&. ÇünkU haksızlık olur ve ayıb o-

kularınclan uyanıınlnr bu beliye
~ i Jıaşl:ırınc!an s:ıvnıak için söy
lemediklerini lıırııkınnnıışlar, fa· 
kot, ıur aıılıy:ın heri gelsin. 

Diz işin lıu fnrarrnda ılcğlliz. 
Ad.ıll'I ) erini lıulıııuş, Şnknsı sıı: 

ihsanın söyledilii lj:lrkıları biz 
t:ıhınin ediyoru;ı;: 

"Uabbi11 lıatıa lıir nimrli l'<ırscı 
o da SCllSİll,, 

Deyip bir ce' .ııı al:ııııa~ ınca: 
"J;ıı im/ic/(l(/t cr11rrl.l balılııı 

şilabı var.,, 
Diye clerclini döküp: 
"Aıclan lıctıi bak 011lıııc ne 

nııi~kııllcre şaldı,,, 
İle aşkını nıılnı:ın iışık: 

cihet ŞÖ) le sÜ) lemi5lir: 
"/Jir cla/dkcı srııi lırtıdrtı ayı

rc111 el /wrıısıııı,, 
Olıız Iira)u 01111. giııı cııtcnıııl'I, 

de :ıııcak hö~·Ic mısiı> olur! 

••• 
Bir otomobil kasap 

dükkinma girmiş 

Şoför oloınohili l uzüc;lil hıra· 
k:ırnk kncınış, fakat otomobilde 
lııraktığı l'hlil eın:ııneden 50G;ı 
ıı um:ır:ılı Ahdi Ychlıi olduğu un
lnşılınış 'e dcrh:ıl t:ılıkiknın hnş· 
l:ıııııııştır. 

Ihı işin h. her lnnıfı. Ş:ıka ci· 
heline ı;l'liııec: 

llu kadar kliışn ne lüzum \tir, 
nnl ıın:ıılık ki! Belrdi)rniıı knr:ır 
\nr: Ka n11Iık nl:ıt \C cde\.ıl le· 
ıııiz tutulup kııpnlı knpl:ır Iı:inclc 
huhın:ıcak. 

Biç:ıre okınıobil de kemli n3 n
ğıle temiz tulıılup knpnlı :kap i· 
~·ine ginııek için Yİlrine dny:ııı
ılı ise h:ıt:ı mıetti? 

tÇERIJt!.: 

• Belediye ekonomi müşavir heyeti pa
zertesi günü tekrar toplanarak yiyecek 
fiyatları üzerindeki tetkiklerine devam e
decektir. 

• Devlet sermayesi ile kurulan iktisadi 
müesseselerin teftiş ve rnürakabesine da
ir olan kanun yarından itibaren tatbik 
me\ kiine girecektir. 

• Deniz ticaret müdürü ye limanlar u
mum müdürü Necdet Deniz dün Ankara
dan şehrimize dönmüştür. 

• İnhisarlar idaresinin az alkollü içki
leri A\Tupada çok rağbet görmüş, Al
marsadan sonra Danimarka ve lsveçten 
de )eni sipari5ler alınmıştır. 

• Denizbank idaresi Trabzon limanın 
da sisli ve fırtınalı havalarda kazaların 

önüne geçmek için bir sis düdüğü konul
masına karar verilmiştir. 

• Üçüncü umwni müfettişlik nafia mü
şa\ iri Asım Erzurum Nafia müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

• Maarif müdürü Te\ fik Kut. Büyük
çekmece yatı mektebi etrafında tetkik
ler yapmak üzere bugün Ç.Ckmeceye gide
cektir. 1\lcktebin teşkilatında önümüzde
ki sene bazı deği5iklikler yapılmasına ka· 
rdr veri"miştir. 

• Beyoğlu halkcvi tarafından tertip e· 
dill·n kitap sergisi bugün açılacaktır. 

• Belediye tarafından şehrin muhtelit 
yerlerinde tesis edilecek çocuk bahçelerı 
için clli bin liralık tah h;:at temin edilmiş
tir. Bahçelerin yerleri tesbit olunarak be
lediyeye verilmi~tir, yakında faaliyete ge· 
çil~cektir. 

• 1\ laarif vekfıleti taraf mdan harf inkı 
lfibınm onuncu yıldonümü muna_ebetile 
·~··i ine karar verilen kitap sergı ı ıçın 
ha. ırltklara devam edilmektedir. Sergi 
An.Karada mart ayı içinde açılacaktır. 

• Ziraat bankası mali müşaviri Fazıl 

Kcı.:;ut Ziraat Yekaleti başmüşavirliğine 
tayin edilmiştir. 

DIŞARDA: 

• Fransız m~l;msan meclisi, dün saoah
ki toplantısında, 59 reyin ittif akile, hüku
m ~. şehirler ve köylerdeki ihtiyar işçiler 
ı n bir tekaüt sandığı ihdasına dair bir 
1" un projesi hazırlamağa da\·et eden 
ır ;:arar sureti kabul etmiştir. 
• Japonyamn yeni Roma büyük elçisi 

Şi:-~tori Toçio, dün akşam .\omaya vasıl 
ulmuş ve istasyonda çok hararetli bir su· 
rette karşılarumştır • 

• İngiltere hazine nezaretinden bildiril
diğine göre İngiltere bankasının 30 ka
nunuevvel 1938 deki altın mevcudu 98 
milyon 528 bin ons saf altına baliğ olu
yordu. 

• Varşovada gazetecer, Leh hariciye 
nazırı Bekin noel ) ortusunu Monte - Car 
loda geçinniş olduğunu Ye yılbaşım da 
orada geçireceğini haber vermektedirler. 

• Higada gazeteler, Alınan hüktımetinin 
Letonya tabiiyetindeki yahudileri Alman 
yadan çıkarmağa başlamış Ye şimdiye ka
dar 600 yahudiyi memleket haricine çı· 
karmış olduğunu haber vennektedirler. 

• Almanyada "Germania,, gazetesi neş· 
riyatını tatil etmiştir. 

viyelcrini yükseltmek için daha geniı 

ve ameli tedbirler almak lüzumunu te

barüz ettirmektedir. 

Birinci Köy ve Ziraat Kcngresini, 

büyük bir milli meseleyi ortaya koymak 

için hayırlı bir teşebbüs addediyorum. 

Sizi ve Cumhuriyet hükumetini bu kıy

metli teşebbüsten dolayı tebrik ederim. 

Kongre azalarına selam ve sevgilerimin 

iblağ buyrulmasını rica ederim. 
Reisicumhur 

iSMET INöNO 

Karadenizde fırtına 
başladı· 

Kara.denizde havaların yine bozdufu 
ve büyük bir fırtına başladığı haber a
lınmıştır. Bunun için, \'apurlar boğazdan 
dışarı çıkama.malda '\ e Büytikderc öniln
dc beklemektedir. Bu arada, C\"velki ak
§am Karadenize hareket eden (Erzurum) 
vapuru ancak dün sabah boğazdan çıka -

bilmiştir. 

lur. Xihnyel iş küfre de biıırııış ve 
iışık mahkemede 30 gün hapse, 
30 Jira cez:ıya nıalıkCıııı olnıuş. 

"Pencereden kar geliyor, nr
karııa lınklım ) ar Jieli) or., der
ken oıııuzl:ırındnn lnl.:ılnıımış 
'e s:ızı nlıp soıı şarkısını d:ı 

GO:-ı nuıııpr:ılı bir hususi oıo
ıııolıil, Hııııwli cndılesinclc Bur
haneddin Ömer \'arıların kas:ıp 
dlıkkiınına girmiş 'e \Uriıılcri 

ıınr~·.ıl ınıış, kendi lastikleri de 
kcsilııı iş. 

AkdenizdE.', havaların bozması yüz'.lıı -
d~n npur tıcferlen bazı teahhurlars uf. 

K:ısnplık mnlzemcsiniıı schir- ramıştır. 
de lınşılıoş dolaşması doğru olur l Nurullah ATAÇ 
du ki? 1 



1 

Ankara radyosu 
CUMARTJ-:Sl: 31-12-938 

))ALGA UZUNLUl;U: 
1639 m. 183 Kc~.1120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs./20 l\1t, 
T. A. P. 31,iO m. 64f;5 Kcs./20 Kw. 

1'.30 Müzik, (Solo - Pi.), 14.00 Saat, 
ajans haberleri, Meteor Ankara, 14.10 Türk 
ınür.iği, (Şarkılar ·Pi.), 14.2;'> Türk mü
ziiti (Sat eserleri \'e tak~lmler.) (\'ecihC', 
Fahire Penan, Rerlk Fersan, Ruşen Kıım, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil tarafından). 
15.15.30 Müdk (\'iyanı n Macar melodi· 
leri) 17.30 Müzik (Dans snati • Pi.) 18.00 
Türk milziAi (İnce saz - Kürdili hicazkfır 
faslı) 18.45 Sııat, Ajans, Meteoroloji \'C zi
raat borsası haberleri. 19.00 Türk müzi· 
ği (İnce saz devam - Beyati 'Ve şevk-efza 
fasılları), 19.45 Konuşma (Dış politika hfı· 
diseleri), 20.00 Türk miiziği (Klfısik proı;
ram - Koronun iştirakiyle) .. 

1 - Bcstckiir pcşrc,·i - (TanılJurt Xo· 
man afla). t 

2 - Beslektır murabba - Gam7.en ki 
ola - (Buhuri znde). 

3 - Snrk1 - Kaçına mecbunından ey 
ııhu;ru ·uhşi (Haşim Bey). 

4 - S:ırkı - Gnyrldcn bulmaz tescili 
sevdiğim (Mustafa İzzet Erendi). 

5 - Yaylı tambur tak~imi - (~lesul 

Cemil). 
6 - Be:r.tenİMRr şarkı - Hen seni ~ev. 

dim $C\·eli - ctsmnll Dede). 
7 - Seba şnrk1 - Bir esmere göniil 

Terdim - (Tnmburl Mustııfa ('11\·u~ı. 
Ç.nlanlar: 
,•cc.ıne .. iu""'n Kal"l, Ce\·det Kozan, ı\"u. 

• ~'U · -... 

rl Halil Poyraz, ~(eımt Cemil. 

HABER - Akp.m postaa 

.cl'ağlam adama et d~kunur, yalnız: 

sebzelerle, sütle, yoğurtla, yemişlerle 

geçinmeli, hiç et yememeli derlerse ku. 

lak asmaymız. Etten ba~ka türlü gıda

lar da insanı beslemeğe, hayatı için lü
zumlu olan, kalorileri temin etmeğe ye. 

tişir. Fal<at et vücudun şeklini kurmak, 

büyütmek ve sonra muhafaza etmek 

için lüzumludur. Vücudun şekline lü· 

zumlu olan - yapı taşları gibi • kimya 
maddelerinin hepsini insan etten başka 

gıdalarda bulamaz ve onları kendisi de 
terkip ederek yapamaz. 

Onun için et yemekleri - pek 1cUçük çocukluktan sonra - gençlere. 
olgun adamlara lüzumludur. Yalnız ihtiyarlıkta et yemeklerini azaltmak 

iyi olur. Bunların hepsi, tabii vücud sağlık halindeyken ... 
Bazı hastalıklarda et yemeklerine perhiz etmek, onlardan çekinmek 

lazım gelir. 
Pi§miş et, hele biberli, baharlı ve hardallı olursa, midenin ekşi çıkar

masını pek çok arttırır .. Bundan d~layı mi.deleri zaten lüzumundan faz:la 
ek§i çıkaranlar et yedikleri val<it rahatsızlıkları artar, midelerinin yanma

sı çoğalır .. Fakat mide ekşisini lüzumundan az çıkarınca et yemeği, hem 
de biraz baharlı ve biberli olarak, yenilebilir .. 

Barsaklar bozuk olursa: Sağlam adamın yediği et ince barsak içinde 
tamam hazmedilmiş olmalıdır. ince barsaklar işlerini yolunda 

görrrıedikleri vakit, yahut fazla et yenildiği vakit, hazmedilmemi~ olan et, 
kalı11 barsakta mikroplara yem olur, karında gazlar hasıl eder. Onun için 
b;ı.rsaklar bozulunca da et yemeklerine büsbütün perhiz değilse de, on. 

lann miktarını azaltma'lı: lazımdır. 

I 31 BtRtNCIKANUN - ı 938 

Yazan: Dr. G. A. 
Karaciğer bozuk el unca: Y cdiğimiz gıdalar:n hepsi ilkin karaciğere 

giderler, etler de, yağlar da, şekerler de, orada kimyaca türlü türlü şeki].. 
!er geçirdikten sonra kana girerler ve vUcuda yayılırlar. Karaciğerin bo
zulduğu hafif olursa et ycme1clerinin miktarını azaltmak yetişir. Fakat 
K.uaciğerin bozukluğıı ilerlemiş, yorgunluğu artmıı olunca et yemeklerini 
büsbütün kesmek lazım olur. 

Böbrek hasta olunca: Et yemeklerinden gelen gıdalarımızın vücudu· 

muzda işe yaramıyan artıkları böbreklerden çıkarlar. Böbrek hasta olur, 

- o artıkları - hele azotlu ma.ddeleri - çıkaramazsa. onlar kana karışırlar. 

Bundan üremi hastalığı meydana çıkar. Bunun da ne kadar fena şey oldu
ğunu bilirsiniz. Ondan dolayı böbrekler hasta olunca et yemeklerini he. 

men keserler. Böbrek hastalığının hafif şeklinde et az miktarda yenilebi· 

lir, fakat kanda üre nisbetini arttırmamak için, ne kadar et yenilebileceği
ni iyice tayin etmek şartiyle .. Bunu da siz kendiniz yapamazsınız, ancak 
hddm laboratuvar araştırmaları neticesinde tayin edebilir. 

Böbrekler tuz çıkarmayınca et yemekleri gene kesilir .. 

Damarlarında tansiyon fazla o1anlarda; Et hazmedilirkcn hasıl olan 
artık maddeler kalbe ve damarlara kuvvet verirler, bundan dolayı et ye· 
m:kleri kansızlara, zayıflara ve hastaliktan yeni kalkanlara iyi gelir. Fa

kat damarlarda ta~siycn fazla olunca et yemeklerini büsbütün kesmek, 
hiç olmazsa azaltmak iyi olur. 

Şekerli hastalara, et yemekleri yedirirler. Fakat teker hastalığı türlil 

türlü sebeplerden ileri gelir. Karaciğerin bozukluğundan gelmişse o vakit 

et yemekleri şekerler hastaya dokunur. Bunu da ancak hekim tayin eder. 
Her halde, et yemeklerine büsbütün perhiz etmeden önce, biraz ye. 

me-kle etin dokunup dokunmıyacağım anlamıya çalışmak iyi clur. Et ye
mekten rahatsız olacağı zannedilen hastalar.dan bazıları biraz et yemek

ten • aksine • fayda bulurlar, hiç olmazsa başka yemeklerden yemek için 
iştahları açılır. 

20.30 Müzik (Folklor • Jlnlil Bedii t'5-
nelgen, Kud!!İ Tezel) tarafından. 

21.00 Saat, Esham ,Tehvltftt Te kambiyo 
nukut bor~ası flatlır1. 21.10 Konuşma (her 
t111ık po!llR kutusu.) 21.35 Küçük orke'I -
tra - Müzik. 

Eskişehrin haritası ...DEANEl"TIE MACDONALO veNELSON EDDV 

ı - Am Schönen Rhein geılek'ich 

:i'\afia vekilctf Eskişchirin halihazır 

hazır barit.ası Uzerlnde bı.ızı tashihat ya
pılir.asma lüzum görmü<ıtür. Ayni zaman
da eehriı;t genişlemesi için 120 hektarlık 
bir aruinin de halihazır haritasının alın
ma"SI mUnaslb görUlmüşmü,tur. 

SENORiTA 
dcin (1\. Beln) • 

2 - Romıını:e (Şuman). 
3 - hpanyol serenadı (Mlşell). 
4 - Çardaş No. 1 Cfi,eli). 

Filmin.de Görülmemiş muvaffakıyetler kazanmaktadır. 

5 - Menuell (Mozart). 
1 - Serenaıa dl bacı (Mi$eli) • 
7 - l.ibellenlanz (F. Lehar). ZAYt - 928 senesinde lstanbul Deniz 

Ticaret müdürlüğünden almış olduğum 

kamarotluk liman cüzdanımı zayi ettim. 

iPEK'fE 
A 

1 MELEK'TE 
22.40 Müzik (Cazbanıi), 23.45.24 Son 

rserler ,.e yarınki program. 
Orijinal İngilizce nüshası , 

Seanıslar 2,30 da başlar 
~ 

Franstzca sözlü crijinal §arkılı 

Seanslar saat 2 de başlar 

Yabane1 radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Proıramdaki. vakitler Türkiye saati üze· 
riııe u öAleden sonraki saat olarak aös· 
tırilmi~tir. 

Operalar ve Sıe.nf oni konserltri; 
5.~ J.ondra (R. n N.) "Hansel ile 

Gretel,, (Huperdinch) 
6.15 BrQksel 2: "Sehrarad,. (Ra\·el), 

i. 

10. 

"Peri Mualı,. (Rirnski Korsolı:ov) 
Paris P,T,T, Stcrshurg: 'Kır sen· 
fonlsi,, (Beethoven), .. Orman Fı· 
sıllıları,, ( \'aaner), "Dııa ha,·ası 
üıcrine senroni,, (d'lndy>. 
Turino grupu: "\'erlher,. (Mas· 

senet): Millinllalı:i l.a Skala ope· 
rasındnn naklen. 

10.30 Eyfel kule~i: Opera Komikten na· 
kil. 

11.4?'ı Berlin (Uzun ti.): Beethovenin 9 
ııncu senfonisi. 
ıı.so J>rag 2: Senfoni (Suk). 
Oda muılklıl ve konserler: 
7. E)·reı S;ulesi: Şarkı, piy:ıno. 
8.20 Königsberg (llcll hcrg): Şuman 

kuarteti. 
8.30 Viyana: Kuartetler. 

ı ı .1~ Roma llrupu: Beeıho\'en (piyano) 
12. lstokholm: "Yeni seneye girerken., 
ı•rogr:ıını. 

Halli nıusiJ.:i ue operet,.,.: 
2.3!> Brüksel 1; 2,50 Radio Paris, 4 Ka· 

lundborg; 5 Kolonya, 5,45 Hil ... ersuııı 1: 
8 ıs Hilkre' 815 l'nıg, ı; t Varşova; 8,25 
Dreslav (Yc

0

ni 
1

scne gircrk~n); 8,30 Kolon
ya; 9 Bcrlin l Yeni sene girerken); 10 Uriık 
sel ı Ye 2; 10 J3erlin (uııın dalga). ıu Al· 
hlone ( lrlando radyosu), l 0,15 \"arşo\'O 

1l. Königsberg ( Hcilsberg). 
Kabare ve l-'arutteltr: 
1 o. Londro, (N.) lstokholm; 10, 15 llil· 

nrsunı ı; 10,30 Paris P. T. T. ı 1 Kaluncl-
borı. 

Dans muaiLisl: 

Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 1 
Necmi 

Sayın Bayanlar: 

Bu liUo 

Sakarya Sinemasının 
Yeni sene zarfında göstereceği görülmemiş büyük filimlerin 

birincisi olan 

Baki re .Çllg ı n 
Fransızca sözlü büyük aşk filminde IRENE DUNNE'in 

giyeceği 80 muhtelif rob, mato ve tuvaletleri 
göreceksiniz 

-
Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralii. kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 ka~e alınabilir. 

Nafia Vekaletinden • • 
7, O lo; 12. Pc,te P:ırisicn; 1:?.15 Ro· 

101 ır. 12,30 J.ondra (H.) 12,55 Hih·er· kr. · b. · · d 1 
sun 1; 1 lladio Paris, Paris P.T.T.; 2 Brük 15·2·939 çarşamba günü saat 15 de An karada Nafia \'e ·alctı ına ı ıçın e ma ze-
aeı 1; 2,30 Radlo Parıs. me müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek~iltme komisyonunda 7530 lira mu-

Ankara radyosunun hammen bedeni so ton teıgrar teıi 200 kiıu bağ telinin kapalı zarf usurne eksiltmesi 

yarınki programı yapılacaktır. 
(Yerli malı için de teklifte bulunulab· lir.) 

12,ao Müzik {oda miizısi), 13, S:ını, ıı· 1 "d'" ı .. v •• d ı 
j.ans haberleri, mclcor • Ankar:ı, ı:ı,ıo Eksiltme şartnamesi \'e tefe.rrüatı bedc1 iz olarak ma zeme mu ur ugun en ama· 
'filrk müzliU (pi.), H. Konuşma (ev kadı· bilir. Muvakkat teminat 564 lira 75 kuruştur. 

nı saati), 14,15.H.~O. mOzik (operet Sl.'lk· ı lsteklilerin teklif mektuplarmı mu\•ak kat teminat \C şartnamesinde yazılı vesa· 
~iyonları), 17,30 Muıık (danslı paıar ~·a· . _ . . . . . . 

1 
• k b'l" d 

yı >, 18,30 Snat, ajans haberleri, metcoro· ık ıle bırlıkte aynı gGn saat 14 ae kadar mezkur kom! yona makbuz mu ·a ı ın e 
Joji, 18,40 Türk nıiiziği <ince :ız • r-iiha· vermeleri l~zımdır. (3508) (9493) 
~enı fa~ı), 19.30 Türk nıüziRi (muhtclif ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 1 3 ~ı J .. 1 · 4 \'"r"" üş' J>ür.üıı marcı (Mrndrlson), 2 - ikinci Ma· okuyuculardan cçilmiş e erler), (Müze)· 
1 

arıı~ı .ı, . - ·' '.\lr t onso~ crı, - . l~. il) 11 .., 

)en Senar, Mııstaro Çağlar, Hadire, Mu- Deııızdc 3 - :\oel ı:cccsı scnfonık şıır (J.1 r.ır ıııpsodisi 11.i~t). 3 - Kns ııuazl'I Bn· 
z:ırtcr Jlkar, Semahat, Mahmut Karındnş, J. K:ı~on), 4 - .!\orYcç ·Rap odlsi 1 - A- lesinden • Aıap dunsı "e çiçekler, Yal~i 
Sariye Tokay, Sadi), 20,1!'> Konuşma (ço· dııntino, 2 - Presto (Lnlo), ~ı.ı;, Sn::ıt. (Çn~kovski), 4 - Bus hnlk şarkıları (O. 
euk saati), 20,30 Müzik (Hiyaseti cumhur Eslı:ını, Tah\'ilAl lrnmhiyo - nukut borsa· Felrns), 5 - Knrn'ktcrislik par"n (il rey hl), 
Bando :,er. Ihsan Künçcr), ı _ ınarş Au' ı.ı, (fiyııl), 21.25 ıniizik (kıırı<;ık rıroımun • G Pnrio; - \'nls (Vnltı0;dol), 22.45.23 Son 
Pll{ener krtt T. Jluprehl), 2 _Süit oryan·ı pi.), 21.3j nıüı.ik lkü~·Uk orlo.estra, 1 - .ıj11m Jııılıl'rleri \'c .)tırınki prograııı. 
lal), 1 - Jlint dansözleri, 2 - Ganj kıyı· 

·------------·ı \'aloız ismi, her şeyi izah 
et meğe kAfl jl'eleo 

TARAKANO\NA,,. 
Zengin ve muhtetem Eilmi; BU AKŞAM 

SARAY Sinemasında 
Başlıyor. Bag rollerde: 

PIERRE - RICHAHD WILL!\I 
ANNıE VERNA Y • SUZV PRI tt 

Bu aktam için yerlerinizi evvelden aldmnn. 

·:>EN iZBAN K 
~ 

Adajar nattı kış tarifesi tadilatı 
1 ikincikAnunun birinci gününden itibaren: 

Pazar gunlcrine mahsus tarifede Koprüden 17.20 de kalkan 218 No.lı 

sefer 17.30 da, 18.45 te kalkan 220 No.h sefer l!:US te, 20.15 te kalkan 

222 No.lı sefer 20.45 te ve Büyükadadan 18.30 da kalkan 219 No.h &efer 

18.50 de kalkacaktır. 
Pazardan başka günlere mahsus tarifede Köprüden 20.lJ te kalkan 

123 No.lı sefer 20.45 te ve Büyiıkadadan 18,15 te kalkan 125 No.lı sefer 

18.50 de kalkacaktır. 

Yeni tarifeler iskelelere asrlm:ıtır. 
• * • 

Yılbaşı münasebetile ilave gece seferi 
ı - 31 Birincikanun Cumartesi gününü takip eden gece yansından 

!:onra ;ani lkincikanunun birinde mevcut Kadıköy - Haydarpaşa seferle· 
rine ilaveten Köprüden saat üçte bir vapur kalkacak· ve Hayd.ırpaşa, Ka

diköy, Kınalı, Burgu. Heybeliadaya uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 
2 - Buna mukabil o gece Köprüden Adalara tarife mucibince 0.20 

de kalkması icabeden 202 No.lı sefer yapılmıyacaktır. 

• • • 

T rabzonda sıs düdüğü tesis edilecek 
Trabzonda bir sis düdüğü tesis rdilecektir. Şartnamesi Tophanede Deniz 

hanındaki Materyel şubemizden hergün parasız olarak alınabilir. isteklilerin 
tekliflerini en geç 20.1.939 tarihine kadar mezkur ~ubeye ,·ermeleri lazımdır. 
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=E&~i M·s~r kanunlarma d8ir 
kıymetli bir vesika bulundu 

Fravunlar z·amanındal<i Mısır 
kanunlarının bugün bile tatbik 
ed·lebHecek mükemmeliyette 

olduğu anlaşı:ıyor 
Eski Mısır topraklarının büyük bir me

deniyet kaynağ1 olduğu muhakkaktır. 
Bugtin meydana çıkarılan eserler Kahi

re müzesinin \'ilrinleıini stisliyen mücev
herat gibi göz alıcı de!;ildir. Ancak, Tu
tankamene ait hazinr.lerden çok daha bil· 
lük bir ktymet arzetmektedir. 

Mısır üniversitesi profesörlerinden 
S:ımi Gabra. yer altı mezarlarında yaptı
ğı devamlı ara5tırmalar neticesinde fev

kalade .kıymeti haiz bir papirüs bulmuş
tur. Bu vesikada eski Mısır kanunları ve 
eski düsturlar yazılıdır. 

Bugüne k:ıdnr, Mısır kenunları hak • 
kıuda tahminlerde bulunulmaktaydı. An
cak bundan sonra hakiki .Mısır kanunla
rını elde etmiş bulunuyoruz. 

Eski Mısırlıların dini bir kıymeti haiz 
olan hayvanlara karşı gösterdikleri say
gt), hiçbir şey yer altında yapılmış olan 
lbi.~ mezarları kadar kuvvetle ifade ede· • 
mez. HattA, eski Mısır medeniyetinin ilk' 
dc\•irlerincle bu hayvanlara daha büyük 
bir ehemmiyet verilmekte ve ölümlerin
de olduğu gibi doğumlarında da merasim 
yapılmaktaydı. 

Herodot'un tarih kitabında, eski Mısır
lıların mukaddes hayvanlara çok büyük 
bir kıymet verdikleri, muazzam yer altı 
mezarlarında bütün mukaddes hayvanla
rın yattıktan yazılıdır. 

~·etekim bugün keşfolunan muazzam 
IA.hitler, eski ''Hermozolis J.fagna,, daki 

1bla, Thot gibi birçok mukaddes hayvan. 
la.rın mezarları, kıymetli tarihçinin bu f. 
fadeslnde nekadar haklı olduğuna güzel 
bir delildir. 

Mısır üniversitesi profesörü Sami Gab
ra bundan iki .sene evvel bu yeraltı me. 
zarlarını tetkike koyulmuş ve bir çok mu· 
kadde. hayvanlarla dolu mahzenleri bul
mue, küçük hayvan ölülerinin umumiyet
le mahfazalar içinde saklandığını görmü§
tll'r. 

Profe~r Sami Gabra bir metod dahL 
linde çalışmalarına devam etmiş ve bir
çok galerilerden geçtikten sonra nihayet 
mumyacıların çalıştıktan atölye olduğu
n.a şüphe bırakmıyan bir odaya gelmiş. 
tır. Burada eski çalışmaları ~pat eden 
zift parçalan hala bütün odaya yayılmış 
vaziyettedir. 

Bundan sonra profesör, me1.ar muhafız· 
)arına, veyahut da bu mukaddes hayvan-
1:\ra dua eden bir papa!a ait olduğunu 
tahmin ettiği bir odaya gelmi§tir. 

ProfeslSr, işte bu odada tarihi bir kı\·
meti haiz olan papirüsü bulmuştur. P~
pirüs toprağa gömülü bir §ekilde oldu • 
ğund'!ln bozulmamıştır. 

Bir buçuk metre boyunda ve yanm 
metre enindedir. Üzerinde sık yazılarla 
yazılmış uzun bir ibare vardır. 

Profesör Sami, papirüsün üzerindeki f. 
~arenln birçok kmmlara ayrılmış oldu -
gunu görmü§ \'C bilhassa şu cümle baıı
larırnı okumuştur: 

.,Her kim ki bu isi yaparııa.,, 
"Bu işleri yaranlar . ., 

Pro(eaör, hu cUmle hqlarından, buldu. 

ğu eserin eski Mısırlılara ait bir kanun 
ve nizamlara ait bir yazı olduğunu anla
mış ve büyük bir sevinç içinde der~al pa
pirü~U de alarak derhal Kahireye git

mi:ıtir. 

Şimdiye kadar .Mısır medeniyetini tet· 
kik edt'n ve birçok araştırmalar yapan 
eski eserler mütehassısları, Mısır kanun
ları hakkında hiçbir emareye tesadüf et
memişlerdi. 

Kahircdc papirüs evvela asarıatika 

müdürü umumisi doktor Dioton, sonra da 
Mısır tarihi üzerinde büyük tctkikle.·i 
buluna:ı Ml!lr liniverslte!i profesörle
rinden Gir~is Matah tarafından tetkik c 
dilmi, ve Mısır kanunlarının esa.!mı teıJ

kil eden çok kıymetli bir veııika olduğu 

anlaşıhnı5tır. 

Papirüsteki metinlerin t:ımamı bak· 
kında §İmdiden bir şey söylemek doğru 
olmaz .. Ancak birçok profesörler tarafın 
dan okunan yazıların kanun ve dü.stur· 
lar olduğu anlaşılmıştır. Ezcümle şöylı? 

bir madde vardır: 
"IIer kim ki bir ba~kasına tarlasını ki

raya verirse, tohumluğunu da birlikt:? 
vermek mecburiyetindedir. Mahsul alın

dığı zaman kiracı evvela tohumluğu iadP 
edecek, sonra .mutabık kalınmış olan ki
rayı \'erecektir . ., 

Görü!Uyor ki eski Mısır kanunlan, 
düsturlan bugün bile tatbik olunabilecek 
bir miikemmellyettedir. Papirüsün bir 
tarafı düsturlara hasredilmiş ve çok en. 
teresan karakteristik resimlerle silslen
m~tir. 

Şimdiye kadar böyle bir vesikanın el 

de edilmemiş olmasr, profe'lör Saminin 
bu bulıı'!una bir kat daha kıymet verdir
mektedir. 

Yeni neeriyat 

Mehmet Akif 
Hayatı , eserleri ve yetmi~ 

muharririn yazıları 
Şair l\lehmet Akifin vefatının ikinci yıl

dönümü münasebetile bugün Asari Ilmire 
kütüphanesi sahibi Eşref Edip tarafından 
bu nam ile yediyüz küsur. sayfalık büyük 
bir eser neşrolunmuştur. 

Bu eserde büyük şairin bilhassa matbu· 
at ve mücahede hayatı tarih sırasile takip 
edilerek yazılmış, en mühim şiirlerini il
ham eden hAdiseler kaydedilmiş, istiklal 
marşının Büyük Millet Meclisinde okun
duğu \·e kabul edildiği zamanlardaki mil
li heyecanlar canlandınlmı~. yurdun f e· 
laketli günlerindeki feryatları, istiklal 
mücadelesindeki büyük hizmetleri teşrih 

edilmiş. Mısırda geçirdiği gurbet hayatı 
oradaki arkada~larından dinlenerek yazıl· 
mış. dostlarile olan samimi münasebetleri 
nihayetsiz kudret menkibeleri, yüksek 
ahlak ve seciyesi §t'rhedilmiş, münte5ir , 
gayriı ı"inteşir şiirleri, makaleleri, nutuk
ları, e.5erleri, tercümeleri kaydedilmiş, el· 
haHl büyük ~irin ba~tanba~ fazilet 
ve mücahede ile geçen hayatı izah edil-! 
mi~tir. 

Bundan ba~ka eserde retmiş muharririn\ 
yazısı da vardır. Memleket mütefekkirle· 
rinin büyük ~ir hakkındaki ihfüas!Jn, 
onun hayatını, eserleri. edebi, dini, içti
mai ve siyasi fikir ve mesleğini te~rih e
den yazılarını ihtiva etmek itibarile eser 
aynca bürük bir kıymeti haizdir. 

Büyük şairin nasıl yetiştiğine dair biz
zat kendi tarafından verilen izahat ta çok 1 
kıymetli \e ehemmiyetlidir. 

İstiklal marşı \'e m~hOI şehit şairinin 
h3)cıtı \'e eserleri hakkında bize çok kıy· 
metli ~himat ve tafsilat veren \'e çok ne· 
fis bir surette basılmıs olan bu mühim e· 
seri karilerimize tavsiye ederiz. 

Yeni birlik 

nABER - Akşam postası 

ıstl h lh>aırat 
büro stYJ 

Banka, moJern ve Amerikankiı.ri usul -
lerle idare edilmekt edir. lş bölümü fev· 
ltaladedir. Geçen gün bir yabancı içeri 
girdi ve bir memura sordu: 

- Affedersiniz efendim, istihbarat 

bUrosu nere dedir? 
Memur kızJı: 
- Burası i'l lhb:ırnt biirosu mu ki so

ruyor!unuz? Bö~ le '.;f') l e r istihbarat bür~. 

suna sorulur. 

JIKBt~· KADIN 
- Kocamın resmine <:ok rötu, yapma. 

yınız. Bütün kadınların akıllannı başla· 
rıntlan alan sinema arllstierin-e dönmesi. 
nl istemem. 

Göz doktoru - Sesini <;ıkarma. Mua

yene Jc\·hasım bembeyaz yaptığım gün
denbcri işlerim arttı. Gelen hastalar göz. 

!erinin ııek bozuk olcluğunu sanıyorlar. 

Be3 altı \"l:litcden sonra hakiki leYhayı 

görünce iyile~tlklcri :r.annilc se\·iniyorlar. 

- Kocama yılbaşı hediyt"si ala<'ağrm. 

Bana en <:ok faydası olabilecek bir ~ey 
düşünüyorum. 

Resmi vazfife 
Müdür yeni memuru çağırarak sordu: 
- İşinize baıılntlınrz mı? 
- Başl:ı ~.lım efendim. 
- ~eriniz \"azifc verdi şu halde? 
- E\•ct verdi efendim. Siz odaya gir. 

diğinlz zam~:ı kendisini u~·andırecağım. 

Zara ır yek 
B ::kçi bağırdı: 

Amcrlkay:ı glıl,.n eı.1J lnı:tllz Ilarlclye 

Nazın Miılter •;ılen orada ~ok iyi kabul 1 
ıörmüş \.' C ~rcfine 'erilen zl~·afetler bi
rtblrtnl takip etmiştir. Mbıter F..den re -
91rnde, Amerikan fabı·lkatörl<'r birlliinln 
nrrllğt ziyafette demoltrui~·I müdafaa 
eden nutkuna söylerken görülüyor. 

ÜçUncU sayısı büyük bir ihtimam - Burada denize girmenin yasak oldu. 
ğunu bilmiyor mu!un? Levhayı görmedin 

fikriyatı mi? 
\'e dolgunlukla çıkmıştır. 

Bu sayıdıı. bilhassa köy 

Uzerinde ciddl denemeler, Atatnrk Denizdeki adam: 
ve Namık Kemal hakkında yazılar, 
şiiı·Jer, hAdiseler ~tratında kısa 

tetkikler, kltab tenkic.lleri ve kari 
katur nrdır. 

- Am:ın, dedi, ben fstiyerek denize 
girmedim ki ... Düştlim ' 'e boğuluyorum. 

- Üylc ise zarar yok! 
Ve bekçi yürüdü gitti. 

Dalgın \'C tlryald dalgı~ - Clr clga· 
ran \"ar mı? 

Doğr u 
Muallim sınıfa i:irdiği zaman tahtada 

bi ryazı gördü: 
Ü~retmcnimiz kara cahildir 

Muallim şöyle bir durakladı vcbu işi ki. 
mln yapabileceğini derhal tahmin etti: 

- Reşat bunu sen yazdın değil mi? 
Çocuk inkar edemedi: 

- Evet. 
- . Seni cczalandıracaktım ama yalan 

bir iddiada bulunmadığın için affcdiyo -
rum! 

AitDat ma 
- Müdür bey biraz evvel çıktılar. Ar· 

tık bugün gelmez. 
- Çıktı mı? Nasıl olur? Bana bu saat 

te randeYu verdiğini unuttu mu acaba 7 
- Unutmuş olsaydı çıkıp gider mi? 

B e lkDeme 
Dişçi, muayenehane odasından bekleme 

oda.'3ına geçti: 

- En çok kim beklediyse sıra onun. 
Kalabalık müşteriler arasından biri he

men ayağa kalktı: 
- Öyleyse sıra benim doktor. Tam 

dört aydır bekliyorum. 

- Dört aydır mı? 
- Beni tanımadınız galiba? 
- ı:a;,·:r. 

- Ben dört ay ev\'el yaptırdığınız el-
biseyi dikmiştim. O zamandanberi parası
nı bekliyorum ! 

FakDr ınnşaınll 
- Nişanlına, babanın fakir bir adam 

olduğunu söyledin mi? 
- Söyledim. 

- Ne cevap verdi? 
- Henüz bir cevap Yermedi. Söyledi _ 

ğim zamımdanbcri bir daha kendisini 
göremedim. · 

Aşk 
İki nişanlı buluştu. Baygın baygın biri. 

birlerine baktılar. Kız sordu : 
- B eni çok seviyor musun? 

Delikanlı snmimt bir tehalikle ce\'ap 
Yerdi: 

- Sevmez olur muyum? Seni çok sev
meseydim annenin da~adı olmağı göze 
alır mıydım hiç? 

Prat~k 
Odada zil yoktu. Otel garsonuna sor

du: 
- Birisini çağırmak için ne yapmalı? 
- Ayağınızla döşemeye hızlı hızlı bir 

kaç_ dakika vurursunuz. Alt kattaki odada 
oturan mUşteri bize şikayete gelir. O za
man sizin çağırdığınızı anlarız • 
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~amaılfll<e 

c<0>cç:u ~uaıro 
Büyük anne, torunlarının "zemano ço· 

cukları., olduğunun p ek farkında değild~ 
Altı ve yedi yaşlarındaki iki torununll 
zihinle rini pek meşgul edeceğini .sandığı 

bir meseleyi izah et mek lüzumunu dU) 

du: 

- Sclmncığım sen bir glil yaprağınd5 

Muhittin ııen de bir inle içinde dünytıY• 
geldiniz. 

lk i kardl'ş bakışlılar. Kulak kulağa 1< 
sn bir müzakereden sonra karar ve rdiler 

- Mademki böyle biliyor, gene o)I 

bilsin! 

- 1'15anlımla görüşmek ;çln ban:ı 
snat izin verir misl.niz? 

- Ni.:ınlından ilaha bu sabah ayni 
ğmr söylemedim mi? 

- 1~,·ct baynn. l~akat bununla öğle t 
zeri ni~anlandık. 

- Bu ar:ıbayı bir eşya ı>iyanko und 
lmzanılıın. 

- \'a? BUyiil\ il\ramJye ncyıli'l 

l\aılın - Geçen sene buraifa bir kız de• 
nlzc düıimfü;tü. Yakışıklı bir genç tara • 
fından ı.urtarıhlı. Sonra d:ı e\'lendilcr. 

J ~rkck - Fal.at ben yüzmo bilmcııı 

ha! 

- Bu kesik saçlar benimdir. Blnaenale yh yastık yapmak üzere almak lıakkımdıt• 



idıf· 

ço· 
·ıdı. 
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. Sinekçin, yahut çırçır ku§u 
eklerden nektarı emmek için 

•linde sifon vazifesi gören ve 

liğe benziyen yanyana iki tüle 
itliktir. 

, 'iılanın çata'lı bir dili vardır. 
~ 1lan ekscr:ya kumlara gömüle· 

~~ dilini dı§an ~nr. Bazı ta
tçılar yılan dilinin i§İtmc kabi. 

etine malik olduğunu söylerler. 
ılanın dili ses ihtizazlarına kar

~k hassastır. 

Ağnç!:aka:-ı ku~unun çok kuv
vetli bir dili vardır. Bu hayvan 
dılini burgu gibi kullanarak ağaç
larda deli'kler açabilir. Açık delik· 
lcr içinde gizlenen böcekleri, 
kur.dları toplayab:Iir. 

Büyük hikaye 

Kara ormanlar 
-4-

hakimi 
Bu vah§i halk arasından zaval.

1

' k<:tleri getiren bildiğimiz, hakiki 
h Neclayı kurtarmanın biraz müş kaplandır. 1 
kül olduğunu takdir ediyordum., - Katiyen .. budur.. kara kap. 
Teneke seslcrile danscden bu ya- lan .. biz bu kadını öldüreceğiz. 
rı çıplak insan •ürilsünün arasın 
dan güzel kadını kurtarmak bi • 
raz zordu. Mümkün mertebe dü. 
§ilnerek hareket emeğe niyet et
tim. Silahımı kaldırarak havaya 
bir el ateş ettim, sonra koşarak 

yerli halkın ortasına atıldım. 
Silah sesi duyulunca, yerlilerin 

gilrültüsü kesildi. Vahşi çığlıklar 
durdu, oklar aşağı indi. Ben kapa
nın yanına kadar sokulmuştum, 

binlerce göz yarı korku, yarı hay. 
retle Uzcrime çevrilmişti. Bu silah 
sesi ile ani sükut arasında yerliler 
ne yapacaklarını ıaıırmı§lar, bü
y:..ık b"r kararsızlık içindeydiler. 
Bu fırsattan istifade ederek yük. 
sek sesle: 

- Kapanr açın! .• 

Diye feryat ettiler. Anlad m ki 
biraz soora bütün gayretime rağ
men Neclayı oklariyle delik deşik 
edeceklerdi. 

Muhakkak ki gayet çabuk bir 
çare bulmak lazımdı: 

- Dinleyin, diye bağırdım .. 
Dinleyin, size ben bir kolaylık 
göstereceğim.. BiltUn bu fenalık· 
lann hakiki bir kaplan tarafından 
yapılmakta olduğunu size isbat e
deceğim .. Siz de göreceksiniz 'ki 
bu kadın hiç bir §ey yapmamıştır. 

•Yerliler hep bir ağızdan: 
- Hayır, bu kara kaplan. Onu 

öldüreceğiz, diye bağrışıyorlardı. 
- Bekleyin, yirmi dört saat 

sabredin .. O zamana kadar size 
hakilci kaplanı yakalayamazsam, 
o zaman bu kadını öldürürsünüz. 

Papağan•n çok ka1ın bir dili var 
dır. Bunun içindir ki papağan iyi 
konuşamaz. Ancak yemek yimek 
ı;"bi hu..,uslarda kalın dilinin çok 
yardımı olur • 

Diye emrettim. Bu sözüm ilze
rinc yerliler arasında bir mırıltı· 

Bir çok balık· dır ba~ladı.. Ben emrimi tekrar 

Dedim. Yerliler yeniden ulur 
gibi ba~rısmağa basladılar: 

- Onu öldüreceğiz, onu öldüre· 

ların 

yoktur. 

dilleri ettim: 
- l{apanı açın.. Beni tanıy.cr. 

Ba· 
lıklar ağızları. 

nı aç·p kapar
t"''~~~..-.......... lar. Fakat uza· 

Kc<li ailesine 
mensup biltiln 

hayvanlarda 
pürüzlil dillere 
rastalnır. Hat

ta ev kedisinin 
bile dili fevkalade aerttir. Kedi 
bir mayii içmek iç"n diline fıncan 
ıekli verebilir. Bu bakımdan ke
di aslan ve kaplana b!jyu1c bir 
yakınlık gösterir. 

saııtz, §akaya gelmiyeceğimi bilir-
siniz .. 

Diye bağırdım .. Kapanın içinde 
Necla bitkin bir halde hıçkırıyor. 
du .. Emrimi yeniden tekrar etti. 
gim halde milsbet bir netice ver· 
medi.. Yalnız bu defa yerlilerin 
re:sleri:ıdcn biri il~rledi.. Bir elin. 
de okunu tutuyor, diğer eliyle de 
kapanı göstc:riyordu. 

- Açmak mı? Orada kara kap· 
lan var .. Onu öldürecc~im .. 

Dedi ve elindeki oku kaldırarak 
atmağa hazırlandı. Tam bu aında 
silahı nu doğrulttum, tam eline 
ate• ettim, ok iltı"'kametini de~ 
tirdi.. Yeniden bir emir verdim: 

- Kimse okunu kaldınnıyacak. 
Reisizini elinden yaraladım, bir 
daha kim teşebbüs ederse kalbini 

Cevaplarını 
verebilir misiniz? 

• • gırerı<en ..• 

l" e11i yıl hediytlerilt başbaşa iki seııimli kardeş 

Yann 1939 senesine girmi~ bulunacağız .. Pazar sabahı gözünüzü 
. ;tığınız zaman yeni bir senenin ilk gününü yasamağa başhyacak 

·ınız. Geçen sene de ayni şekilde 1938 sene ine girmiştik ... işte ço· 
cuklar dernek ki ha) atımızdan bir sene daha geçti. Biz acaba bu 
bir sene zarfında neler yaptık? Bir kere dü~imüıı ... Biraz daha büyü· 
dünüz dernektir .. Geçen senedenberi yaptığınız işleri gözünüzün ö
nüne getirin ... Muhakkak ki bunların arasında iyi olanlar daha faı· 
ladır. Yapmış olduğunuz fena işler de varsa bunları da tartın, eğer 
yaptığınız iyi işler daha ağır gelirse o zaman memnun ve mesut bir 
şekilde yeni seneye girersiniz. 

Ç.ocuklar ... Bir yaş daha kazanıyorsunuz .. Büyüdükçe düşiin 
ceniz de tekftmül eder .. Her sene, evvelki seneden daha düşünceli, da 
ha fayda'ı işler yapmağa ugrac:mız. Her sene vatanınıza daha çok 
bağlanmağa, ailenize daha çok hürmet etmcğe, derslerinize daha faz
la chemmıyet vermeğe, fırsat buldukça iyilik etlneğe fenalıktan da· 
ima kaçmmağa çalışınız. 

Siz yarının büyükleri olacaksınız .. Memleket size emniyet edi· 
lecek. Daha ilkmektep sıralanndan. aile yuvanızdan sağlam ve esas
lı bir terbiye ile yetişmezscniz. istikbalde hem vaf,aılmız \'C hem de 
ı"ndiniz için zararlı bir mahlQk olu~unuz .. 

"-' + awwwı swwwa - '-_. "*"' ıa:ua za - 2-2 2-2 • delerim .. Fazla laf yok .. Çabuk ka. 

Çocuklar ... Daha pek küçükken kendinize iyi huylar ediruneğe 
b.":kmrz .. Evde ailenizin, mektepte öğretmenlerinizin verdiği öl\it· 
lere riayet ediniz .. Büyükleriniz sizden çok yaşam~ çok görmüı ve 
"lkumuştur. Onlann göster~eği iyi yollardan yürümeğe çalışm. iyi 
bir insan olabilmek için itaatkftr. çalışkan ve namuslu olmak gerek· \A,,,e, ..... ~ ......................... ........ 

HABER' in yazı müsabakası 

Haber, bugünden başlayarak, 1939 senesi münasebetile, 
küçük okuyucuları arac:ında bır güzel yazı müsabakası açma· 
ya karar \'ermiştir. Küçük okuyucuiarınuz yazacakları yaıı· 

run mevzuunda serbest olmıyacaklardır. Yukanya koyduğu· 
muz resim gibi 5 tane muhtelif resim koyacağız, küçük okuyu· 
cularımız, bu beş resim içinden beğendikleri herhangi bir ta· 

nesini bize 250 kelime içinde güzel bir şekilde hikAye edecek
lerdir. S~tıkleri resmi en güzel hikllye eden on okuyucumuza 
gazetemiz, muhtelif kıymette hakikaten kıymetli hediyeler 
verecektir. 

Müsabakaya i~tirak için acele etme~iniz. Koymayı vaa· 
dettiğimiz bu beş resim gazetemiıde çıksın, bunları toplayı· 

nız. lç?erinden birini seçiniz ve yazmaya başlayınız.Sonresmin 
ç ı~ı haftayı takip eden yınni gün içinde bize yazdıklarını· 

zı t>çık adreslerinizle gönderiniz. Şunu unutma)·ınız: kazana· 
cağıruz hediye'eri alabilmek için isimlerin neşredildiği güne 
ka::Iar her hafta sayfanızın bir kö~inde bulacağınız kuponla· 
rı toplamanız ve bize göndermeniz Hl.znr.dır. 

~~···································•••<»"' 

pam açın .• 
Dedim .. Y crliler takaya g~lmi

yeceğimi anlamışlardı. l3tr ikisi 
koşaralc kapanı açtı. Neclayı .dışa-

" çıkardım .. Zavallı kadın korku
dan tirtir titriyordu. 

- Nasıl, yilrüyecek takatiniz 
var mı? diye sordum. 

- Var, dedi.. 
F R'in ytızı müaabakaıı I 

Kupon. No: 3 

- Şu halde, dedim, y:ı.vaşça gi. AllB 
delim .. Her tarafımızı yerliler sar. İki çiftçi arkadaş kar§ılaştılar: 
mış.. - Merhaba Ali ağa, harman so-

Hakikaten de her tarafı yerliler na geldi ya.. 
doldurmuştu. Silah sesine her ta- _ Çok şiıkür tamamlandı, na. 
raftan ko§mıışlar, kapanın etra- sıl siz:n öküzler iyi ya .. 
f n~a ~üyülc. bir çemb.:r vücuda _ Hepsi taş gibi maşallah, si. 
gctırmışlerdı. zin kısral< topallıyordu, timdi iyi 

Bu çemberden kurtulmak biraz 
1 
ya?. 

müşkUldü. Durdum. Bir adım at- _ Geçti, geçti, ineklere av 
sam muhakkak !kimizi de parça.la- yapmağa gelen baytar ona da bak
yacaklardı. Gözlerinde vahşi bir tı. • 
alc..v parlıyordu. Evvela vakit ka. _ Nasıl ineklerin:z de hasta 
zanmak icap ettiğini anladım. Fa.. d ' mıy ı .. 
kat zaaf göstermelc doğru olmaz- _ Biraz öksürüyordu. Maama. 
dı. Yeniden hakim bir seste: fih şimdi iyi ... 

- Beni dinleyin, diye bağırdım. 
Bir an mırıltı durdu. Bu daki· 

kadan istifade ederek yüksek ses. 
le : 

- Oh, oh memnun oldum, <te
mek .. Hiç hastan•z yok.. Kannız 

nuıl, onun da sıhhati yerinde ya! 

HABEr 
.;ocuK S.\ y;·ASI 

tir. 
Yann bu memleket sizden hizmet bekliyecek .. Sizi bağrında bü· 

rüten vatanınıza fa) dalı olabilmek için daha şimdiden kendinize bir 
istikamet vermeli iniz. 

Yeni senenizin hepinize kutlu olma~nı temenni ederiz. 1939 re
ne<ıi sizP sıhhat. gayret ve c:aadet getirsin ... 

Şaka: 

Gitme daha iyi 

Neza~etsiz ev sahibi I Ceza 
Hırsız girdigi evi rahatça soyu- Ahmet pazar gilnil deniz kena-

yordu. Bu sırada birdenbire evin ı rında balık tutuyordu. Arkadaff 
kapısı a1;ıl<lı. Hırsız gelenin ev sa-ı yanına ~aklaşa~~k: . , .. 
h~l:i cılc!uğLtnU görünce fena hal. -Gunah degıl mı. Pazar ıun\l 
de s:nirlenji. Tabancaıını çekti: zavallı.lar n canına kıyıyor8un?. 

- Utannuyor musun be a· Dedı. A~met: . . • 
da-n ı Hem 'kap ya "beş gün eve - Tabu ya, .. karıdeslen yıyea 
gelemiyeceğim., diye levha yazar. f;na balıklara böyle ceza vermek 
sın, hem de böyle çıka gelirsin. lazım, 

Mesele kalmaz Otom ... b:Uc ~i§liden dıprıya 
Cambaz, arkadaşına numarası· çıkmıştı.. Büyi.ıkdereye gidecek 

nı tarif ediyordu: yolu bilmiyordu .. Bir müddet at• 
- Bu elmayı senin başının iıze· faltta gitti, Sonra bir köylüye sor• 

rine k.~yacagım ve on metre mesa. du. KöylU yolu şöyle tarif etti: 
feden ateş ederek vuracagım... - Buradan beş kilometce kadar 
Korkma §İmdiye kadar bu numa- gider, solda bir yokup saparam ... 
rayı binlerce kere yaptım. Hiç b:r Yok, yok yanlı1 söyledim, bq kL 
kere kurşun yerini pşırmadı: lometre gider, sonra gene geri dö

- Peki ya bu tefer yerini .§aşı. ners:n .. 

- Siz az daha bir cinayet i§le
yecektiniz. Halbuki ben seneler· 
denberi sizleri namuslu ve doğru 
insanlar olarak tanıyorum. insan
lar ancak haksızlık yaptıkları za· 
man cezalandırlırlar. Hatırlıyor. 
sunuz ya sizi öldürmeğe gelen as
kerleri de beni geri -:;evirmiştim .. 
lşte bu kadın da .... 

maa ne olur?. 'Ve bir dakika dü§ilndükten .on• 
8Umecf' lrvı>o"" - Ne olacak? Bu felakete ta· ra ilave etti: 

Bu anda büyük bir itiraz sözü
mü kesti hep bir ağızdan: 

_Kara kaplan, kara kap1an .. ~ 
Diye b?.ğrıyorlardı. Ben ~ynı 

hakimiyetle sözilme devam ettı._: 

- Hayır bu kadın kara 'kap· 
lan değildir .. Ben onu tanıyorum. 
bilirsiniz. ki size daima hakikati 
söylerim, bu kadın kara kaplan de· 
ğildir • 

Gene ayni ıek:tdc: 
- Kara kapl:ın, kara kaplan .. 

diye bağn§ıyorhrdı. 
- Hayır, dedim, bütün bu feli. 

31 Blrfnclkl\nun • 1938 hammül cdemiyen seyir.cilcrc pa· - Vallah beyim, trenine acı-
- ralar·nı geri veririz. Mesele 'kal. yorsan hemen bu yolculuktan vaı 

(Bilmecemiz 15 inci sa)1amızda) rnaı. ı ge~crsin ... 
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Haber:er 

Bu senenin moda 
kraliçesi 

Tuvale~ ve mücevherlerine senede 
milyon lira harcıyan bir kadın 1 

3 

Vindsor düşesi min üzerine beyaz kumaştan biçilip 
kraliçelik um·anını, dikilmiş çir,ekli elbiseleri moda çıkar. 
Edvar kendisile ev. mıştı. 
lenmeden önce istifa Mdam Antenor Patino ve Vindsbr 
ettiği için alamamış. 
tı. Fakat, bununla 
beraber, ona yine 
bir kraliçelik unvanı 
verildi ki, şimdi 

bunu da kaybetmiş 

bulunuyor. 
Vindsor Düşesi ev 

velki senedenberi 
" moda kraliçesi ola. 
, rak tanınıyordu ve 

geçen sene, dünya . 
nın en şık giyinen on 
kadınının başında ge 
liyord u. Bu sene ise 

Yeni r.~oıla Jn-:;Jiı;cS'i ikinciliğe düşmüş • 
l'atiııo tür. 

Paristeki kadın 

moda müesseseleri her sene sonunda 
bir istatistik çıkararak, o yıl içinde 
giyimlerine, kuşamlarına, mücevher. 
}erine 1 milyon 500 bin liradan yuka. 
rı para harcıyan on 1-ıdını tesbit eder. 
ler ve bunların arasında birinci, ikinci 
diye ayırırlar. 

Geçen sene Vindsor Düşesi bunların 
en başında geliyordu. Bu sene iEe bL 
rinciliği eski Burbon Prensesi Mada'°"m 
Antenor Patino almıştır. 

Madam Antenor Patino dünyanın 
en zengin servet menbalarından biri. 
niıı sahibinin kızıdır. Bolivyadaki ka. 
lay madenlerinden büyük bir kısmı 
baltasınındır. Bundan ba3ka daha bir 
çok yerlerden gelirleri vardır. 

Düşesinden sonra diğer dereceleri a . 
!anlar da ~unlar<lır: 

3 - İngiliz Kralının diğer kardeşL 

nin karısı Kent Düşesi; 
4 - Baron Öjen Roçild'in karısı; 
5 - Ağa hanın karısı; 

6 - Misis Harrison Vilyams; 
7 - Paris markizi; 
8 - Misis Gilbert Miller; 
9 - Senyora Martinez de Hoz; 

10 - Bir Amerikalı zengin madam 
Jan Düpüi. 

Geçen sene bu on kişilik liste i·:inde 
olup da bu sene dı!)arda kalan beş kişi 
vardır ki, onlar da· şunlardır: 

Uzun müddettenberi ayrı bulundu . 
ğu kocası Danimarkalı Kont Haugvilz 
Reventlovdan geçenlerde ayrılan veı 
meşhur bir Amerikalı milyonerin km 
olan Barbara IIulton; Fransız harici. 
ye nazırının karısı Madam Bone: ln. 
giliz asilzndekrinden Misis Dük Krom 
vcl, Ledi Mendi ve Mac~'1.m Jan Dirbo. 
ne. 

Yılbaşı balosuna nasıl bir tuvaletle gideceksiniz 
Genç kızlık deni, tatlı hülyalar devri- geç ... verecekleri modelleri beğensem bile !ar. Sizin de bunlara benzer bir robOtl • 

dir. llenüz hir baloya gitmek imkanını bu ak5ama yeti~tirmek imkanı kalmadı olacaktır. Fabt gene "bu ak~am bU l!I 

veya fırsa:ım bulmıyanlar bazan pence· ki,, diyerek dudak büzecekler bulunabilir. lir mi?,. diye tereddüt edersiniz; tered 
ırlcriııJen ı~k t?~an, uzaktan bayıltıcı Fakat bu cndi~eleri yerinde değildir. Biz de mahal yok.. Bu örnekler son kalnt1 ı· 
bir nağme h:ıli.ıdc caz sc~lcri duyulan bir bugün yeni model \'ermek fikrinde değiliz. moda mecmuasından çıkarılmıştır. ıWıf· 
balo ~alonunu diiPyarn' cenneti gibi ta- Resimlerimizi 1939 modellerinden değil, kisi de bir genç kıza pek çok ynı.:ı.;-C' 

hayyül ederler .. Ve buraya girmek im- 1938 den seçtik .. Bu modellerin eşleri, Robların geniş, kalın pilili ve büzgiil~ ~ 
kanını bulacakları günün hayalile me- az \'eya çok benzerleri cemiyet hayatına teklikleri hususunda da meraka iJıt~ııo 
sut olurlar. girmiş her kadının \eya her -genç kızın yok. Çok genç_ \'e çok şık kızlar bl.l v 11~ 

l\k.IJ't1eketimizde, Yılba~ı gecesini umu· dolabında zaten me\·cuttur .. Resimlere yal daima bu etekleri tercih ediyorlar. ıı:ı,11• 
mi ) erlerde çılgın bir ne~e içerisinde ge- mz bakacak, tipinize \'era başınıza uygun yalnız ince ve zayıflar değil, biraz t d ıı 
çirm~k fldeti epeyce yayıldı. Kimbilir kaç olanını ayırdıktan sonra bu örneğe yakın bul olan bayanlar bile bu geniş ete~Je! 1 fİ 
grnç l,n \cya genç kadın bu gününü bu olanını seçeceksiniz. Yapacağınız iş bu korkmuyorlar. Çünkü bunlar gıyet1 
ge-:e i!'c defa olarak gideceği danslı toplan kadar basit \'e sadedir. katiyen şi~man ve sakil göstermiyor: ır 
tmm tatlı hayalile karşı kar~ıya gE.;iri- Bu sütunlarda bir çok defalar işaret et· Sert ipekli kumaşlar, bu yıl e~1 1

.:( 

yo,'. Böyle toplantılara gidecekler her tim: 1938 gece tu\·aletleri eski zamanlan yatlarını yeniden kazandılar. Balo elbı ı 
halcıe ~iyecekleri elbiselere dair de derin hatırlatıyor .. 1 ''e 2 numaralı şekillere bakı !eri gene sert ipeklilerden, bilhassa ta+. 
dü~lı·Kelcr içerisindedir. Biz bu düşün- nıı .. Sert bir ipekli kumaştan yapılmış o· dan yapılıyor ve moda olan gök 1113' 

celerinde kendilerine yardım etmek is- lan bu roblar bele tamamile yapı~an kor- şafak penbesi, bulut beyazıdır. 
tiyoruz.. selcrilc, eski zaman romanlarında gördü· Belki ipeğin bu kadar rağbet kaZ3 

Bu satırları okurken "iyi, fakat pek ğünüz genç kız elbiselerini hatırlatıyor- ~ /)pvamı 14 ünciiıf'-
~~~~~---'--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---~~~~-~~~~-~~~~~----

Veni yılı taze bi~ 
yüzle karşılayını~ 

Bu gece saat on ikiyi vururken, "1938,, 
şen veyahut hazin bir hatıra ile yürekle· 
ri.mizi doldurarak uzaklasıyor; yeni yılı 
karşılıyoruz. Herkes bu yıla sevinçle gir- 1 
meğe çabalıyor. Bülün aile fertleri neşeli· I 
<lir. Sizin de bu ııcşrli dakikalarda güzel, 

vel vermeğe gelir. Bunun için bir güzellik 
maskesi kullanmanız lazımdır. Bu maske. 
yi yapmak için bir yumurtanın sarısını 

bir kahve kaşığı tereyağı ile döver ve 

1 - Kafuru\u ispirto 
Kolonya 

50 graı:ıl 

30 grarrı 

Tentür dö Banjuvan 15 graın 
2 - Mürver çiçeği suyu 100 grarrı 

temiz bir pamukla yüzünüze sürer, yarını Tentür dö Banjuvan 10 grarrı 
saat kurumasını bekler, sonra yüzünüzü :Makyaj çok ince, fakat çok eski bit' 

çok güzel olmanız lazım. ı 
Antenorun babası Don Simoıı Pati Bu neticeyi elde etmek için burada size 

n0Bolivyanın° Fransa elçisıdir. Halb~ esaslı noktalıı.rınr izrıh edeceğimiz birkaç 

yıkarsınız. Bu maske solgun etleri kuv. nat~ir. !~k ka~ın.' ~lk .. ay~:.~ar:ısında·t~tıf 
vetlendirir. Deriniz yumuşar, canlanır ve resmdc ılk çızgıyı gordugu gundcn ı 
yüzünüze on seJ,iz yaş.n blilün taraveti · ren makyaj yapmağa başlamıştır. Malt 
akscdcr. jınızı yaparken şu noktayı hatırdan 

ki bundan otuz sene kadar evvel, Bo. nasihati yapmanız faydalı olur. Yeni yıla 

li\'yantn merkezi olan La Paz şehrin. girerken çehrenizde eski yılın yorgunlu. 
de ufak bir memurdu. Bugünkü ser. ğundan hiçbir L'Ser kalmamasını tabii is. 

\•etini. birisine bir mikdar borç para tersiniz .. E~c>r "l 938,. yüzünüzde hiçbir 
Yererek kazanmıştır. yorgunluk izi bırnkmadıyl'-a bir sene ihti-

Doi1 Siınon bir a~kadaşına borç pa. yarlamadınız demektir. Çehrenize bir se-
ra \·eriyor. Borç Yerdiği adam buna ne içersinde hiç yorulmamış bir intıba 
makabil rehin olarak kendisine büyük vermek tnmamile ellııizdedir. Tuvaletinizi 
bir arazi gcisteriyor. Burası dağlık Ye yapmadan evvel karyolanızm üzerine uza· 
görünüşte bomboıı bir arazidir. Fakat, nınız. B:ı!)ınızın altına küçük bir yastık 
adam borcunu Yeremeyince Don SL koyunuz ve yirmi dakika hatta yarım saat 
mon burasını eline geçiriyor ve artık hiçbir hareket yapmadan dinleniniz. Eğer 
kC'llclisinin olan bu clağda. bir gün te. o vakıt gündüz ise odanın bütün perdele. 
Eadüfcn, kalay madeni bulunduğunı1 rini kapatınız, gece ise elektrikleri yak. 
ı,c-:iecliyor. Ondan sonra ela topral'lar Vinclsor Dli1e:::i r,"ı;~·ı sene Pıo·':ı 1 ' 1 mayınız. Gözlel'inizi kapayınız ve gözka 
dan kendisine biiyük bir sen·et akını. çıkardığı siyah beyaz e~biscleri:ıdJn' pakların üze>rino ılık bir kompres koyu -
ya ba"lıyor. biriyle 

Madam Antenor Patino bu sene eL 

~~S"leıine ve mücevherlerine 3 milyon Bardakları temizlem3k için 
Jıraya yabn para sarfctmb:tir. GivdL 
t;·i ve bu rnrctlc mo<la ç•kardığı elbise. Vazoları. bardakları, sürahileri temiz 
l~r .bilhassa fes rengi, men0kşe moru bmek için pismiş çayın suyunu süzdük 
,-ıbi koyu renklenlir. Halbuki \'indsör; tt"n sonra sirke ile karr.,trrır ye tPmizlene· 
Dti ;esi bu Sl.!ne Elyalı bı:yaz iiicı-ine j cek eşya içerisine kopr.ak kU\ vetle çalkar 
g!yinmeyt tercih etmişti ve siyah zc. sınız. 

nuz. Ve miimkün olduğu k:ı.dar hiçbir şey 
düşünmeyiniz. Hatta bu ak!iam gideceği-
11iz baloyu, giyeceğiniz robu bile hatırını. 
za gelirmı:-yiniz. 

Bu istirahat gt'rgin sinirlt'rinizi düzel. 
tir \'C m•ş0nizi iade eder. Nc§e is~ güzel 
1 iğin 0saı:·ıdır. Eıı istirahati yaııt ıktaıı 

ı:ıonı-a sırn yüzünüzün derisini yunrnşat -
m:ığa, beyazlalm:ığ·a, cilde yeni bir tera-

Artık sıra makyajmı~ı yapmağa gelmiş· 

tir .. Bazı bııyan 1 ar makyaj yapmadan ev
\'el yüzlerine astar makamında koyu bir 
krem tabakası sürC'rlcı·, bu faydasız ve 
Jüzıımsuzt!ur. Mnkya.j yapmadan evvel 
yüzP şu tcrkitıkrdc bir 1osiyon sürmek ki. 
fayet eder. 

karmıyacak olursanız muhakkak metti 
niyet verici neticeler elde edersiniz: ?> 

yaj güzelliğinizi ve tipinizi meydana 
karacak bir vasıtadır. Yeniden bir gii 
yaratmak demek değildir. Yalnız esas 
ları modadan alır, teferruatını kendirıiı 
min edersiniz. 

Yüzünüzün rujuna gelince: Bilirsiniı 
iki türlü ruj vardır. Yağlı ruj, kuru r ~ 
Yağlı ruj cildde daha iyi erir. Fakat bıll 
rağmen bazı kadınlar yağlı rujun cilt 11 . , 
samatını genişletmesini doğru bulm•ı) 

!ar. Ve bu itibarla pudra halindeki k 
ruju tercih ediyorlar. Fakat kullanılac 
ruj ne olursa olsun boyanmanın esasll ı; 
ideleri vardır. Yüzün genişliği arttıkt;ll 
jun şakaklara doğru yayılması JAznrıd . 
Eğer yüz uzunsa ruj kulaklara doğru ~ 
ytlmalıdır. Eğ'er yüz normal ise ruj yiıı 
bir müselles teşkil etmelidir. 

Geceleri makyaj gözlerin altına kıt0 
nzatılabilir. Makyaj yaparken ruju ı::ı1l 
det parmaklarınızın ucivle vayınız. 1'· 
bir daire şeklinde boyan~aktan sakrnJJld 



Fotoğrafla roportaJ 

kadın nasıl idam olundu ? Katil 
ı _ Oğlunu okı:ıyan bu ana gülümsü yor. Çocuk da gülümsüyor. Fakat, bllınl -

lor ki annesini bir daha biç görcmiyecekti r. Çünkü bu kadm bir katlidir n mahke

me tarafından elektrikle idama mahküm cdllmişUr ... 
2 _ Aralannda 78 l&Şmda bir ihtiyar da bulunmak üzere blrç4k klılyl zehirle. 

m l.tcn uçlu olan Anna l\lari Hahn ~cçen ay idama mahkiım edilmlştir. Karan ,.e
ren jüri hrycti ara mda on bir de kadın ,. ardır. Bununla beraber, kadm azalar bile 
.\n'la)a karşı merhamet duynıamıslar ,.e onu elektrikle idama mahküm etmekten 

ı• ?dnnıemlşlcrdir. 
3 _ Oğlunu on ılefa. öpüp a)-nldıktan sonra katil kadın Uç kadın şahidin önün-

e'", haplshıınt~ll<'l•i höcresindc soyunmuştur. Yatağın üzerinde ka.dmm elbiseleri gö· 

rü üyor. 
4 _ Ak saçlı bir adam elektrik sand &il asının ba.şmda kadını bekkmektedlr. 

\rncrilmnm Ohio de' Jetinde ilk defa olar ak bir kadını elektrikle idam cd "'<'ektir. 

5 _ Hapishanenin miidürü gazdecllerc haber 'eriyor: 
"Ct~ııat elektrik <'ereyanmı verdi. An na Halın on be!I saniye zarfmda ölmüş 

bıılunacak.,, 
6 _ Kadın Mmü. tür. C<>sedc bir ipek elbi c gtydirl) orlar, tabuta yerlc~tlriyor. 

l:ı.r. Elektrik cereyanı ile ölen kadının \Ü cudu !liİŞmiş le şekli değişmiş olnuuıma 
rağmen, :niziinde sakin bir hal görünmekt edir. 

7 _ Küçiık Q<okar Hahn'a bir rahip a nncslnln öldıiğünU haber ,·eriyor. Fakat 

kalının ismini h 11 i "'ukranla )adetl<>cek h lrl<;l bulunacaktır. Çünkü Anna l!ahn, göz. 

lerlnin bir kHrc ıı.-.ılnnı ınsını 'aı.i~ et et mi-. tir. 
8 _ racianm en t,.sirli ı;;alınesi belki budur: Amerikan gazetecileri öksi&E kalan 

tOCUb'lln du) gularıııı sonıyorlar ... 

Bir Danimarkalı a\·cı tarafından Mala· 
ya.tla öldürülen hu fil 5,5 ton ağırlığında. 
tlır \e dün~ ada ele geçirilmiş fUlerln l -

kinci dereced<' t>n bü~ üğüdür. Bundan 
daha bü) ük olan bir fil Almanyada Fran
furt müzesinde bulunmaktadır. 

DanlmSTknlı a' cının öhlürdQift bu fil 
de Kopenhag mtizcsine ka.ldırılamktır. 

-
Hindlstanda Travankor mihracesi her sene bir Hintli afle

siııi zi) arele gider. Bu adet 200 sene ev' elinden kalmıştır. 
Kukkara Potti isminde bir Brahma dini reisi o zamanki 

Travankor mihraceslnin hayatım kurtarmıştı. Mihrace o gü
nün yıldönümünde h<>r sene Kukkarayı zi) arete giderdi. Öl
dliğil zaman da kendisinden sonra gelecek bütün mihracele
rin, Kukkaranın ahfadını ayni §ekildn ziyareti vasiyet etmiş-
ti. • 

Her sene o gün, Kukkara ailesinin halen yagıyan efradı, 
dedelerinin o günkU kıyafetleri ile mihraceyi kargılamaya 

hazırlanırlar. Travankor mihr:ıc0si, fil iizf'rindcki altın kak· 
malı tahtına oturarak, o~~arı ziyarete gelir ... 

Senenin en z<-nı;in g('lint m<-şlrnr lngt. 
Uz "Tütün Kralı,, \'ilsin kızı Elen Aprll 

olacaktır. Heniız on l edi ya"mda hulu -
nan Elen, eski bir Fran ız asılzade ailesi 
olan Tre\'uJarm oğlu Kont Moris Rctu Ue 
9\ lcııiJ'OI'. 

Almanyadan tılmuıya mttbur edilen 

Yahudilerin lngiltercye hicreti de\arn et. 

mektedlr. Bunlardan çocuklar için Lond· 

rada banndınna e\·leri a!:•lmı"tır. Resim. 

de l..ondraya gelen Yahudi çoeuklanndan 

bir grup görülüyor. 



maçDaur 
• 

Varolriıkü 
T dlebeler hakkındaki kararın ilk tesiri yarınki 

o vunlar üzerinde görülece~t·r 
Bazı birinci kDme maçlarımn dahi yapdamıyacagı anlaşdmaktadır 

Uk maçlan. Beoiklaf • Galatuaray farkla bitecektir. Beylı:o&lulat cUrıe1 bit 1 DllılllJl Vefa tarafmdaD ta-nıJn!ım il · 
karplapıumm beraberlilde neticelenıne- günlerinde olup kuvvelmaneviyelerlnl 4e mua da ıenç ~ enerjik Toplrapılılarm 
ılnden llOal'& artık eatl entereunlıfmı yübek tutabaUrl~ iyi bir netice ala- tahminler blllfma Vefalılar kartmnd4 
bybetm1f bulunuyor. Beşllı:tq bugtln bir bilirler. tehlikeli bir rakip olarak boy gösterme-

pUftDla büUlD lı:lflblerin öoflne geçerek Bqiktq • SOleymaniye teri de muhtemeldir. Son günlerde en iyi 
p.mptyon)ujun hemen yüzde 9C5 namzedi Betllı:laf talı:mu da yeni karar dolayı- oyuoculannm eakatlanmuı ve cezalandı. 
olmUfbu', siyle mtıdataa ve muavin hatıarmda birer nlmaaı yUzüııden zayıf bir halde bulunan 

Siyah • beyulılarm tehlilı:ell olabile - oyuncuauııu kaybetmektedir. Bu takım· Vefalılann netice almakta gUçUlk çeke
cek yalnm bir maçtan kalmı§tır. Bu d a da. oldukça mühim bir noksanlık demek- cekleri muhakkaktır. 
Vefa Ue yapacakları maçtır. tir. 

15 gtın BOnra oynanacak bu oyunun da HilAJ • Istanbubpor 
Betiktq lehine biteceği tahmin edlleblllr. Maamaflh bu vaziyet, en mtlhlm te!ı- Ştttef stadında yapılmam lcab eden m. "' . Eunada spo r d e n ir mi? Buna rağmen Vefaom siyah beyazlılar likeleri allatm11 olan ıiyah beyazlılar 1- W - latanbulspor birinci kUme maçınm 
kar)mmda umulmadık bir netice almallı çtn pek btıyük bir botluk eayılmu. Bu.. lae eon karardan eonra o)'IWUUllJY&cağı /ıJ>arıyada bola ıüreşi kadar lnıiUntnin batt y1rlmndı tk bola lcofUlan aiti bir 
da mflnıkflndür. Bu da blr beraberlik o- nun teıirlerl ancak ilerde görlllebllecek- muhakkak gibidir. ddtllir vı bil/ıas$a Gol mınlalfanndalci lcöy ladı lltr une, at yarıp ıibi, bola "'üsaba-
lablllr. Fakat bu beraberlik de llk maçla- tir. Yarmlrl ma~ gelince, beyu ılyah- Hemen hemen blltlln kadrolan talebe kalan yapıl11. 
nnm aeyrinde derhal mühim deftşikllk hlar karşıJanndalı:I takıma ehemmiyet olan bu llrl takım da aon karardan eonra Resimdı, geçen hafta ttnubi Gal lröylerin den birinde yapılan manialı bola yarıpn· 
yapacak ve Befiktqı dil '}alaldol·,ray ve vemu'!mefe kalkarlana, SUleymanlyenln •abaya 11 kiflyl çıkaramıyacak vaziyete 'da, kaza geçiren bir koşucu görülüyor. Boğa, bir Maniayı atlarlrm yana yuvarlanıırıf 
l'enerle ayni mtıeavi puvana indirecektir. dahi böyle bir gafletten iatlfade edebile- dllşmllf bulunmaktadır. 11t ilztrindelti adam kozadan bir tısadüf tseri olarak hrtulmUftuT. 

Bu naiyet, bundan aonra oynanacak ceifııl tt.hınln ederiz. 15. A. - · 

;:=:.=:::E :2E=·~~~; Genç ~1:,~~ı,r:t'00151 Talebeler hakkın-
tqla tekrar f&Dlplyonluk için ~ • takım var zanıılyle oyn•m•l•n da prt. Genç takımlar arasında tertib edDen d k e k 
~ tır. Bllhaaa mOdafaanın ıyıflıimJ da ıöı ve k güzel ti ı al t bqlamıf 

H~h ~ Be)'l'etmek IBtlyen bir önllne almalan Jbtmda. ola: Uk maç.: :::n ı:.::ıyaesi umum a 1 a r a r 
lpOI' meralı:lmı muhakkak Jd vuiyetln Vrfa • Topkapı mUdtlrlllill taratmdao talebeler hakkında 

::~~~~~:~T-~~-~~~da-0-~-a_"~~t~~~-h~-"-m_·~-~b-~~b_e_&_e_u_,_a_~_··-~-~-· oan akşam klüple~ resmen ~bli~edildi 
~~-==:=m~.htçblr entere1an- "Meflıur tenisçi lfalya • A lmanya Bazı murahhaslar lik maçlarmm tehirini istediler fakat 

11u taıı:dlrde, takımlar Jkbıcflik" tıcUn- Koce Ma"ı ~eri kaldı bu kabul edilmedi 
clltık için karp)qacakJardı. Y ~ "' Yeni ıenenln ilk gUnl1 olan yarından i· 
la maçlarmda mllhlm detftfkHJrle r 28 martta Romacla yaprlmuı mukar- Ubareıı talebelerin epor lı:ltlble&4e oy. 

yapmuı muhtemel olan Vefa - Betlktq Hocahk yapıyor rer olan ttat~ - Almanya karfılapıuı naınıyacalı:ları hakkında verilınlt olan ka· 
O)'mluııa henb ısıtın gibi mun bir • · tarihi, bir İtalyan millt bayramı gtlollne rarm dlln akşam klllblere l'tlftlen bildiri· 
man oldufu için, llmdlllk Uk cetnllndı Teniete kıaa pantolon modaamı icat e- tesadüf etmesi için birkaç gtln ıeri alın- leceltnl yazmıştık. 
elaemmlyetll bir defişllı:llie 1ebeb ohm • den Franm f&Dlplyonu K0te timdi de DIJllır. AJqam saat 18 de mmtalrada toplan-

ılb!ı tabi! 1nılmmak1a beraber, bu baf.. tanla boca1ılma ballUUf ve seçenl Yugoslav milll takımımn bu iDii ol*' klUb ınurahhülartDa, beden ter-
t&ı maçlardan 't.lıMellırR Fransız tenli klübllnde, ilk denini ver • SS &k • I J& blyesl genel direktörlUğilniln karan teb-

ftft!ktepliler meaelesl mittir. 0el'88 >1rml otuz tane kadar 10 De ft I m Ç rl ili edilmiştir. Bu tebliğ a~en '6yledlr: 
F:ıkat b11Ddan evvel de beden terbiye. 16 Y&f araamda lm ve erkek çocuk ltUrak YUSo$1Avya milli futbol taıcrmmın l939 "'Kültür bakanlığı ve genel kurmay 

111 umum mtldilrlnıantın aon kararmr ha· etınl§Ur. Kote evvell tenlain eaulann • ıenealnde yapacafl beynelmilel temular bqkanhğmdan alman kaıtıldıc yazılarda: 
tırlamalr lbımcla. Bu haftadan itibaren dan bahsetınq ve bilhaasa: "Çocuklar! funlardJr: 1 - Kllltllr bakanlıimca 931 senesin. 
m.ekteb talebeleriyle aakerlerin kJUblerde her ıeyden evvel çevik olmak lbmıda. de hamlanan talimatname Ue Uk, orta 
bt1 ıurette oynarnalan m nedlldli!ne Unutmayın ki eağdan gelecek bir topa " Uae talebelerinin çor kUlplerine de-
IOre, yarmkl kartIJapnalarm bu karar • vururken eol ayağmıs, soldan gelecek bir vamlarmm men'i ancak ytlbek tahsil 

dfr. Hattl, İBtanbulspor • Hllll mllsaba· olmalıdır .• Sonra katlyen topun alze ka· aaade edilmesi takarrür etmlpe de, 

Bu karann tebliğinden BOnra, klUb mu· 
rahhaelarma. 11enenm birinci günflnden 
itibaren klUblerle bUtfln talebelerin all· 
kalannı keBmeleri ve ellerinde bulunan 
talebelere alt llsans ve hllvtyet cllzdan· 
1armm bir hafta zarfında teşklllta ladt? 
etmeleri blldirlımif ttt. 

Bu emir murahhaslar tarafından lmıa· 
lanJIUI, yalını bazı lı:lllb murahhaalan bu 
hafta yapıl1DU1 llzmıgelen llk maçlan· 
nm ıetecek haftaya tehlrlnl iatemlşler. 
dlr. 

Uzun mllnakqalardan eonra ekseriyet 
hasıl olmadıfı için bu f11drden vazgeçil
mift!r. Bu hafta yapılacak llk maçların· 
da bir hayli sürprizler olacağı tahmbı e
dilmektedir. 

elan hayli mllteealr olacaktan fllphealz- bir topa vururken de sat ayafnııs önde gençllğiııln hariç kHlblere lntlll.bma mtl-ı 

kumm yapılamıyacaiı muhakkak gibi • dar gelmealni beklemeyin, als topu kartı· 2530 ıayılı beden terbiyen kanununun --------------

dlr. Bu arada Fenerbahçe takımında bu lıyarak vurun.,, R.. 13 Oncil maddesini spor klilplerinln ordu 
:vllzden hiçbir defiglkllk olmıyacaktJr. Diye nazari kısma işaret ettikten son· ve okul dışında kurulacağmm aı;ıkça ifa-
Çllnkll birinci futbol takmımda hiç lale- ra bütUn talebelerine UJt dersinin tatl 1. 8 Kir.unuu.nlde Lizbonda Portekiz mil- de edllmlı olmasına nazaran bundan 
be Yotur. katmı göatennlş ve teertıbeler yaptırmış· 11 takımlle, ıs nlaanda Belgradda Almanya böyle ytlkaek tahlil gençltğlnlıı dahi spor 

Yalnız biltlln dlfer klUblerde oldufu gt. tır. milli taktmlle, lO mayısta Bllkrcgte AL Jrlllp1erfn~ intisabma lmkln kalmadığı, 
bl lan llclvertlilerln de ıenç takmılarm· K p . te '-••k bUtfln Fraıım manya mllU takımUe, SO ağustosta Prağ- 2 _ Ordu dahut hizmet tallmatnam.,. 
da oyuncu kalmryacak"1'. ote ana n .,... a . ıe- da Çekoslovak milli takımlle, 8 eyllllde elnln 134 Unctl maddesinin ordu mensup. 

Beykal takımı da bu karardan ful& hlrlerinl gezip tenli dersleri verecek ve Zaırepde Polonya milli ta.lı:mı.lle, 10 ey· lannm siyasi olmıyan herhangi bir ceml
mllteeaetr olacaklar arumdacla. Bllhu.. ~ da Kotg'Azurda derslere devam e · ı lllldc Belgradda Romanya mlld takımile yete girebilmelerini hazerde a.ocak Ge
• mtldafaa hatlarmda kıymet • . o-cektir. Koşenln ilk deni birçok meraklı 8 teşrinievvelde Belgradda Macar mııır nel kurmay baıkın.Irğınm iznine ba:}lı bL 
JI 0)'1IDCU)armdan bir Rd8lnl kay. \"e psetecllcr taratmdan takip edllmlı • talmnlle, 8 tqrlnllanlde BerUnde Alman rakmış olduğu, bu izni almadan girenler 

Weeell Jc!n BeytoduJar )'anll l'ener tir. 1 mm ttakrmlle kartılaşacaktır. oluru onlar hakkmdll da askeri ceza ka-

brtmma iter 11manlrl kuvveUl kadrola- Alman millf takimının bu nununun 149 uncu maddeelnde cezat mU-

rlyle cıbmıYaeakıar cıemektır. au da DUnya vUzme ~a1:1piyon:u ;;0 seneki maçları eyyıde konuımu11 oıduğu ve fakat bu cc-
111at DetJoeal &serinde l'enerbabce lehin 1 'Y ~ sa ve yaasğın ceml)·etlerde izinsiz vazife 
m11hlm bir DOktadJr. Alman milli takımı 1939 aenesinde çok alanlardan reis ve AzA olanlara tatbik e-
Fenerbahçe • Beykoz rtilblm imtihanlar geçirecek ve hemen dilcbllece~ı. yoksa ordu mensublannın 
BaVUUD fenatıtı )'btlnden Jaaftanm heme memleketinde hiçbir maç yapmtya- arzu edenlerinio vakit ve hail D'\Usalt o-

tadlm pcJeeefbıl tahmin edlyorm. Buna cakttr. lanlarm hayır cemiyctlcrlne maddi ve 
ralmen Kadık~y ıtadmda oynanaca!c bu Yabancı memletcUerde yapacafl sekiz manı>vt yardımlarına m!nl bulunmadığı 
mat muhakb.Jr lı:l hattanın en mOhlm ve maç ıunlardrr: Belçllı:ada, ttaıyada, LUk- bildirilmektedir. 
•terelaıı karfılqmaaıdrr. ıemburgda, Franaada, Norvec;te, 1sveçte, 1 Killtilr bakanlığınm birinci maddede 

San llclvertlller, evvelki hafta yine Danlmarkada ve !avtçrede. Bunlara mu- hulba edil"n cevabma nazaran ilk, orta, 
l:endl a hatarmda Jrarplqtılı:lan Vefa g1. kabil Almanya 1940 senell için hiçbir an· llsr, :.nestek okutlan ve ytl'•aek tahıil 
1ıt tehllkell bir nlı:lple oymyacaldardır. gajm-ııı yapmış değildir. genı;lertntn bu tarihten itibaren spor 
Vefanın bUtfln llm!Uerln abt.ne olarak 9 4 o o 11mD~yad1 klllpl rlne kabutune ıuretl kat'lyede lm-

::.~::~~b°"o111::ı~bembule~dbenlr bglroll Ye'kenJi yarışları kAdl~-~~lubnmul adtfı ve şimdiye kadar teısc111 
- .... ı a" _ .. ...., .-w l'inlan:liya ollmplyad oyunları hazırlık e .. ~ un~lar varsa bunlarrıı da • • 

de -.hamn oemen Ye camurlu olutadur. komlteli yelkenli faM§lan için çok mn·, 939 tarihinden ltJbaren ve derhal klUp-
Vefah oyuncular kaymak korkuluııdan hlm kararlar vermiıUr. Komite, dflnya lerle alikalarmm keıllmesl ve licilleri-
llı.tlyath oynamafa mecbur oldulı:lan hal. federasyonunun teklif etmlı olduğu yel- nln iptal edilerek fit ve hüviyet cllıdan-
de l'enerlller ahıkan olduktan blltfln bu kenll tipleri kabul ederek 1940 ollmpl _ lanvla birlikte gPnel dlrektörlUle lacb-
tabU teelrler karpımıda rahat bir maç ~- yatlarında tatbik etmeğe ınuv:ı.fakat et- lerl lcab etmektedir. 
brmqlardır. ml,Ur. Bu tipler "Sın • r" ve .. 6m • r" Genel Kunn1y bqkaıılığmm ikinci 

Fakat FeıaerUlerin bu haftaki ratf"le- ıt'raboot ve tek kl~illk tiplerdir. maddede hulAaa edilen cevabına nazar.ın 
rt hlc: de Vefa gibi de~ldlr. ÇUnktı Bey- QI' • b·ı I · • d• .1 bundan böyle klUplere kabulleri tein mU-
kozlular da Kadıköy ıtadı gibi c;fmenll Amarfka•ı Jrdm )'DzUcll !lı Con r 11 ;mp1J8l 1 el eri Ş!m luBn racaat edecek ordu menauplarmm izin ve 
ft kaygan olan Beykoı çayırında antren- bert. önilmilzdekl yaz, temmuz aynı la SltlhJOr VO!lka lbraa etmek euretlle telCllleri ya-
man ya.,. ya~ bu tabii tesirlere alqm"- ı lngtltere-de yapılacak dUn)'& ytızme ,am- 19t8 ollmpiyatJan içl.A bilet talepleri pılabllecelf ve evvelce bahsedilen eekil. 
!ardır. Bundan başka Ve!anm eezalı ve piyonluğu mllsabaka.aı lçln 11imdido:?n ha- hayU llerlemi,Ur. Bllhaıwı futbol ve at- de lzlnsls tescil edllmlt olanlar vana 
1luta olan bUr oyuncularına mukabil zırlanmaya baflam1' ve bunun için Lon- lctiım içln pek çok bilet satılmaktadır. Bu bunların kUlplerJe derhal allkalamun ke· 
Beykoılulamı takımı tamam " çalışm" draya gelmiştir. Oradaki bllyilk blr yüzme 1 vaz yete göre ea ıh ade futbol, ile atle-l ıllmelerlııl ve buglln lı:lllplere bu ıekll
lılr ltaJdedlr. itte btıUln bu aebebl81' do- haftZUnda her gtln egzersls yapmakta· tlzmOJ.!#bGt olunuyor demektir. OçUncU de teb't-r.ıt ltasmı aaygı1armıta dilerim. 
1a)"lllyle J'ener • lk'ykoı r.ıa~ ~k hey11.I dır. ıteelmde, yUk:sek bir yUmıe kulealn-1 olar@~ ytbncl!lllğe kıymet verllnıekte-ı Beclea TerblJMI ~enel dlrelıtiril 
canlı olacak ve ibUmal de çok kUçtlk bir den atlarken &artılilyor. dlr. CemU 1aner 

HABER' in haftahk 
Avrupa haberleri 

Rangera takımı !ıkoçya şa.mpiyonaıım
da bqta gitmektedir. 

••• 
Marta Egert'in kocası methur tenor 

Jan Klpura Polooyada Vilı:torya takunm. 
da bir samanlar Ai açık oynam11tu'. 

••• 
lapanya mJ1ll takim mUdaflleriDden 

Arana Franıız klüblerinde mevki almııı

tır. .... 
Arsenal mevslm nihayetinde hveçtc 

on maç yapmak için bir konturat lmzala
mııtır. 

••• 
Arjantlnln en yenl ve parlak yucıwa.. 

rmdıuı 19 yaıındakl 801 iç Pitu11o İtalya 
f&Dlplyonlarmdan Bolonya tarafından sa
tmalmmıatır. 

••• 
İtalya eaınplyonaamda Torlno bıı ta 

gitmektedir. Pozzo'nun ve Ollvyerlnin bu 
klUbden olduklarmı ıöyleraek buna 1aş
mazs1DJ1 delil ml? 

••• 
lngilterede Aatonvllll ve llçOocO kil

meden bir takım araamda kupa maçı ;>a· 
pıhrken ıeylrciler eahaya hUcum ederek 
oyuncuları döğmek istemlfler -.e bu su
retle maç yarıda katmıştır. Önllmllzdrki 
hafta maç tekrar edilecektir. l'atat se
yircisiz olarak' .. 

••• 
Avrupa gazeteleı1 Macarlataa tılrlncı 

llkl takmıl:ınndan Klspestln şehrimizi zi. 
yaret edeceğini yazmaktadırlar. 

*** 
Jl'raua ile İtalya arasında ınukarrer 

eskrim karşılqmuı ıiyas! aebeblerdcn 
dolayı yapılanııyacaktır. 
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Dünyada ilk defa olarak 

Bir kadın, Londra 
belediye · meclisine 

riyaset edecek 
OnUmUzdeki seneden itibaren Londra 

achir meclisine eski bir mektcb müdiresi 
olan Mis Evelyn Lov riyaset edecektir. 

Şimdiye kadar dilnya tarihinde böyle 
blı- hadise görülmemi§tir. 

1910 senesindenbcrl lngiliz kadınları 
her hususta erkeklerle ayni seviyede tu
tulmaktadırlar. Netekim buglin Mis Evc
lyn Lova verilen vazüe lngillz kadınlı. 
ğınm iş hayatında varmış <>lduğu kema
li işaret eden çok g\lzel bir misaldir. 

Londranın müstakbel §chir meclisi re
isi, gazetecilere beyanatta bulunmuş ve 

czcUmlc: 
"-Muhakkak ki bu vazifemden bliyük 

bir şeref duymaktayım.,. demiştir. 
Mis Evelyn Lov umumt harbde kocası

nı kaybetmişti. Çocuğu yoktur. Bugün 
altmış yaşına geldiği halde, mektebinin 
başında talebelerle meşgul olmaktan bil
) ük bir ızevk duymaktaydı. Babası eski 
bir rahibdir. 

Mektcb müdürUyken 1922 senesinde 
I.ondra ch'arındaki kasabalardan biri ta-
rafından şehir meclisine uza namzedi 

gösterilmiş ve bUyUk bir ekseriyetle ıuıli 
azlı.lığa seçilmişti. 

Dünyanın en bliyük §ehrindc belediye 
meclisi reisliği yapmak oldukça mlihim 
bir meseledir. 

l\lis Evelyn Lov, yeni vazifesine baş
ladığı zaman gayet lüks bir otomobil her 
an emrine amade olacaktır. 
Yeni şehir meclisi reisi her zamanki sade 
ve temiz gi~·inmesini deği§tirmiyecek, ve 
altmı§lık kibar kadın modanın icablarına 
uymıyacaktır. Ancak resmi içtimalarda 
renkli bir kordcla ile bo) nuna bir ma. 
dalya asması icab etmektedir. 

Du kadar bliyilk bir isimle i§e başlıya
cak olan Mis Evelyn Lov'un vazifesi zan
nolunduğu kadar müşkül değildir. Ancak 
içtimalara riyaset ile azalar arasındaki 
fikir ihlilii.flarını halletmekle mükellef
tir. 
~foamnfih bu iş de zannolunduğu ka

dar kolay olmıısa gerek ... 
Dünya tarihinin ilk kadın şehir meclisi 

reisi 1939 senesinde vazifesine ba§lıya
caklır. 

10 Yaşında bir dahi! 
Bir doktorun verdiği reçeteyi taklit ettiği 

Wndra mabkem!~!~en ~~n~ek!~!!.?ek şe~~~!!~i~ ediyor. O zamanı 
kimlerin "bir deha,, diye tavsif ettikleri hakim, çocuğun annesine dönerek: 
çocuk anasının şikayet ettiği kadar da - Tebrik ederim diyor. Büyük bir de-
\ ar! ha olan bir oğlunuz var ... 

On yaşındaki küçük dahi bu yaşından 
yukardaki zekası ile birçok tehlikeli işle
re de kalkmış ve annesine bir doktorun 
verdiği reçeteyi tahrif etmiştir ... Reçeteyi 
veren doktor, kendisine karşı yapılan 
bu "rnikast,,tan dolayı mahkemeye müra
caat etmiş , .e çocukla anası aleyhine dava 
açmıştır. 

Ç,Ocuğun dehası ve bu suçu i5lemeye se· 
beb olan hususiyeti, önüne konulan bir 
yazı veya re mi aynen taklide mm·af fak 
olma~ıdır. Oyle ki, en mahir sahtekarlar 
lar bile bir imzayı \eya el yazısını onun 
kacfar taklid edemezlermiş ... 

Doktor B ... , çocuğun annesi misis I Ier
cle bir reçete veriyor. Bunda bir takım i
laçlar yazılıdır ve en son cümlesinde de 

Misis Bert, bu dahi oğlunun kolundan 
tutup mahkemeden çıkarken yanındaki-
lere şöyle anlatıyor: ı 

- Sağ olsun, küçüktenberi böyledir. 
Yapmadığı yaramazlık, yapmadığı hile
bazlık kalmaz. Fakat, en fazla merakı re
simle lazıyadır. Daha bir ya~mda iken e
line renkli aklemler alıp çiziştirmeye baş
ladı. lki yaşına geldiği zaman renklerin 
ismini biliyordu. 

"Resimleri hep kopye çekerek veya ba· 
karak yaptığı için gördüğünün aynını çı
kannakta büyük bir mahareti \'ardır. Her 
hangi yazı veya imza olursa olsun, bir 
çırpıda aynını yapar. En mahir bir res
sam tarafından çizilmi5 bir resmi, bir kro
kiyi derhal kopye eder ... 

··o gün de, doktordan geldikten sonra 

Fotoğrafçı ı ığı n 
100üncü yıl dönü

kutlulanacak •• 
r11u 

lkincikanunun yedisinde, Sorbon üniversitesinde, Fransız 
Cumhurreisinin iştirakile bir toplantı yapıllyor 

önümüzdeki Kanunusani ayının 7 sinde fctografçılı

ğın yüzüncü yıldönümü oluyor. 
Bundan yüz sene evvel, 7 Kanunusani 1839 da devrin 

me~hur Fransız alimi Arago ilim akademisin.:le ilk defa O

larak, fotoğraftan bahsetmiş ve bu hususta Niyeps ile 
Dager tarafından düşünülen usulü anlatmıştı. 

Fotoğrafçılığın asıl mucidi olarak Niyeı.s sayılır, Da
ger de onun bu icadını tekamül ettirmişt.r. 

Nisfor Niyeps bir Fransız kimyakeridir. 1765 de Şalon 
şehrinde .doğmuş ve 1833 de, 68 yaşında olarak ölmüştür. 
1839 da fotoğrafı icat ettiği zaman 36 yaşında bulunuyor

du. 
Onun daha ziyade nazari olarak bul luğu bu keşfi da

ha pratik şekle koyan Dagerdir. 

Lui Jak man.de Dager, 1789 da Kormeyde doğmuş

tur. 1851 de, 61 yaşında ölmüş olan Dagcr clnha ziyade bir 
ressam olarak tanınmıştır. Bir tablo vey resmi aydınlata.. 
rak, karanlıkta bulunanlara göstermek için kullanılan 

"Dyorama,. usulünü ilk önce düşünen o .clmuştur. 

Fakat fotoğrafçılıktaki usullercle'n biri de, onun ismi. 
ne izafeten "Dagerreotipi,, ismini taş r. Dagerreotipi, 
karanlık oda.da elde edilmiş olan resimleri hassas plaka ü. 

zerine tesbit için kullanılan usul ve alettir. 

Niyeps ve Dager fotograf usulünü asıl 1829 da dü
şünmüşlerdi. İlk ortaya koydukları usule de ''Dagerreo
tipi,, ismi verilmişti. Sonra, bu icat için "ışığı basma,, ma
nasına gelmek üzere ''fotoğrafi,, kelimesi kabul edildi. 

Dagerle Niyeps icatları üzerinde kimyahanelerin.de 
uğraşırlarken onların keşfi ile Arago yakından alakadar 
olmuş ve nihayet, icadın esası ortaya çıkarıldıktan on se
ne sonra, 1839 da bu keşfi ilim dünyasına bildirmişti. 

On dokuzuncu asrın en büyük alimlerin.den biri sayı. 

lan D-;minik Fransua Arago 1790 da doğmuş ve 65 yaşında 
olarak 1855 de ölmü· ...... Yirmi yedi yaşında iken ilim a
kademisine giren Arago ~ •• has .. J. ışık bahsi üzerinde bir 
çok keşiflerde bulunı:ıuş, Clektromağnetisma hadisesini 
izah etmiştir. 

1848 senesindeki muvakkat hükumete iştirak eden 
Arago bir müddet harbiye ve bahriye nezaretlerini de idare 
etmiştir. 

Fotoğrafın yüzüncü yıldönümü Fransada büyük bir 
proğramla kutlanac1kttr. 7 Kanunusani cumartesi akşamı 
saat 9 da Sorbon üniversitesin.de, Fransız fotcğraf ve sine
macılık cemiyeti tarafından püyük bir toplantı yapılacak 
ve maarif nazırının riyasetindeki bu toplantı da Cumhur. 
reisi M. Lcbrön de bulunacaktır • 

Türkiye 

r"çeteyi masanın üzerine bıraktım. Sonra) 
öteberi almaya pazara gittim. Geldikten 
"onra reçeteyi kaldırdım, çantama koy
dum ve ertesi günü yaptırmak üzere, cc-i 
zaneye gittim. 

"Raymond reçeteyi ben pazara gittiğim 
zaman masanın üzerinden almış ve aklına 
ı::clen bir şeyi doktorun yazısını aynen 
taklid ederek onları yazmış .... 

ŞEKER FABRIKALARI 
"Bereket Yersin farkına vanlmıyacak 

bir şey yazmamış .. Fakat çocuğu bu hu
yundan yazgeçirmeli. tlerde daha fena 
şeyler yapabilir ... ,, 
Kadının bu korkusuna iştirak eden ta·ı 

nıdıklardan biri: 
- Haymondun ilerde me~hur ressamla

rın tablolarını taklide kalkacağından kor- 1

1 kuyorum, demiştir. 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak klip ve kristal ecnebi şekeri satın alı. 

l 
uacaktır. Şart..11mesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 per§embe günü saat on bire kadar teklif mektup· 
ları şartname esasma göre kabul edilecektir. 
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"Hasta 20 ay müddetle yalnız yumurta 1 IK o~ b u g ö D <g e H A B E R t i N R E s 1 M L 1 I z A B 1 T A R o M A N ! : 46 1 
) iyecek, süt içecek ... ,, ı"'------------------··---------------·---------------··-------Kadın, doktordan çıktıktan sonra reçe-
Lye bakmamıştır. E\e gelmi5 ve ertec:i .SIN,LE~İN MELCE. SİZi BôYı..~ 81~4}1'1 

k · · J.ERi T-4/111 ALT//'4110.q MJll'(I ... aıDERSE-
gun reçeteyi yaptırma ıçın eczaneye git· 811~115ıNı SE/'IEı.e~- 1Vi<:. ôLvMuNvZ 

m. t' DENSE~ı llRIYO/?(JIR, Mc.JH.1110<41( / .. ış ır. 
<iEMıOEl'ıİAi SôY-1.ı" 

Eczacı ilarları hazırladıktan sonra, reçe- lEYı~. OEl'lıvıı.- • 
:r 

1 Tı BOM81/Jı 4TJ -tenin en son cümlesini okuyor ve hayret J...qf?., ~ 

cd•vor: -~ 
Çunkü kadının hastalığı bilakis yumur-

ta , e sütü menetmektedir. 20 ay müddet
le ağlam bir insan bile sade yumurta ve 
~utıe yaşıyamaz, hatta fazla yumurta ye
m kten zehirlenir ... 
Eczacı doktorun bir dalgınlığına geldi

ğıni düşünüyor 'e reçeteyi veren doktora 
telefon edip soruyor. 

Doktor B ... kendı ,inin böyle bir şey yaz 
madığını söylüyor \C kalkı~ derhal ecza
neye geliyor. Hcçetcde kendı yazısından 
farkedilemivecek bir yazı ile bu satırları 
g ırünce doktor da hayret ediyor. hatta 
b ran için, bunları kendisinin yazdığını 
du,unecek oluyor. . 

Fakat, o dakikada sarhoş ,·eya dclı ol-
madığım pek iyi bilen doktor yazı.,mın 

taklit edildiğini ve kendisine fenalık et
mek istiyen bir kim e tarcıfından reçeteye 
bu satırların fühe olunduğunu c:öyli.iyor, 
hiddetle çıkıp mahkeme) e gidiyor ve dava 
a ıyor. 

.Mısis Herd c' e ı;elince oğlunu sıkıştı· 
rt) or. Raymond da itiraf ediyor. 1 

- Reçetenin son il,i satırını ben yaz· 
dım, eliyor. 

Mahkemede, bu işi niçin yaptığını soru· 
yarlar. Çocuk : 

- Doktorluk oynuyordum da, diyor .. 
Bunun üzerine hakim çocuğa kendi ya

zı ıle bir şey yazıp 'eriyor \·e: 
Bunun aynım yaz bal,a) ım. dıyor. 

Çocuk, hakimin ) azı .mı da farkcdilc-

v111..o.e 
8/'(8/~J 
4/f l(lljl. 

N4 
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Hünkô.r haykırdı: Düşman ordu-
, gô.lıına 

Birkaç asker ortadan bir ceııedi kaldır
dılar, bir seccadeye sarıp kaçırdılar. Vu. 
rulanlann yerini başkaları aldı ve harbin 
coşkun hali bu seccade ile kaçırılan ce_ 
setli ve kaçıranları yakalamağa m~ni ol
du. 

Jşte gene; Andranikos kencfuıini muhak
kak bir ölümden böylece kurlardı. Her· 
kes onu ölmüş sanıyordu. Yorgunluğu, aL 
dığı yaranm ıztırabı bu mağrur hükümda. 
rı bir ölü gibi yere sermişti. Bizans 
orduları kaçıyordu , 

Bozgun asker her şeyi bırakarak Tav. 
ıancıl ve Gebze istikametine doğru peri
ıan bir halde kaçı§ıyorlar. 

Hilnklr Orhan, tepeden zafer orduları· 
nın mağmul ve peri3an düşmanı takip 
ettiklerini lezzeile Se)'rederek haykırı • 
yordu: 

- Düşman ordugahına baskın edilsin! 
Ve bir iki yüz süvari başlarında Koca 

.ı\li bulunduğu halde Bizans ordugahına 

tıaskm verdiler. 
lmperatorun çadırı, kırmızı takımlı 

beygiri ele geçti. 
Muharebe meydanı ölülerle dolmuştu. 

Kan ince seller halinde meydana mahuf 
bir manzara çöktlirmüş, inleyen, haykı . 
ran, va.veyi! koparan yaralıların sesleri 
bir mahşeri andırmıştı. Hünkar yine ira· 
de etti: 

- Takip Flokrene kadar olacak. Yine 
burada toplanınız. 

Kaçan düşman kale surları dibine yr
fıldılar. Manoel Tarhanyats, Nisefer 
Kantagöjen kale kapısı önilnde 32 düşman 
askerile beraber kıJıçtan geçtiler. 

Bir taraftan da. Exatrahas'ı tak.ip eden 
htlnkar askeri onu da sıkıştırarak bir okla 
atmdan aşağı alıp pare pare ettiler. 
DU~man ordusundan kaçabilenler Ü.skü· 

dar yoliyle 111tanbula can attılar. 

Hünkar son emrini verdi: 
- Berhüdar olun aslanlar! Zafer daL 

ma bizimledir. Haydi muhasara için İzni. 
ğe! 

Bizansa hünkir Orhanm zaferi yayıl
dr. Osmanlı ordularınm İznik önüne akın
lan bütün Bizanaı telılşa ve dehşete dü
ıilrdU. 

Bizans orduları arasında imparator 
Andronikosun öliimü ha beri yayılmış, bu 
ti. B!zansm en uzak köşelerine kadar 
duyulmuş, halk büyük bir ümitsizliğe 

dilı,mUıtü. 

HUnkir Orhan Samsa çavu§unu çadr
:rrna çağırmış ve onunla !iç saat ba!}başa 
konu!fmU§tu. Hürı.ld.r sordu: 

- Çavu§, İmik'i nasıl zaptedeceğiz? 

- Bursa gibi ııevketlum. 
- Doğru, Kara tekin ve Targrn •kalele-

rini ele geçirerek şehrin muvasalas1m 
katedip dlirsmanı teslime mecbur eyle. 
mek gerektir. 

Filhakika hünkar Orhan doğru dügilnii
yordu. İmik öyle hücumla ele geçecek 
yerlerden değildi. Şehrin etrafı yüksek 
aurlarla çeVY"ilmişti. 

baskın edilsin! 
Hünkar Orhan muhasara emrini ver

dikten sonra burada Samsa çavuşunun 
idaresinde bir miktar kuvvet bırakarak 
Bursaya döndü. 

Andronikos, baldırmdaki yarayı sara
yında tedavi ettirmiş ve bir an Osmanlı 
ordularımn İznik önündeki tedbirlerini 
düşünmekten fariğ olmamıştL Bunun i
çin yapılacak şey, her işten önce vezir 
Alacddinin yeniden tensik ettiği Osmanlı 
ordusu hakkında malumat alabilmek. 
Osmanlıların harb usullerinde vaki olan 
değişiklikleri öğrenebilmek, muhasara 
planlannı ele geçirmekti. 

Hastanın odasrndan ayrılmıyan garb 
valisi ve avcıbaşı Kontofres de bu noktai 
nazarı zikretmiş ve: 

- Bunun için açık göz bir Bizanslmrn 
Bursaya gönderilmesi ve orada Osmanlr
ların muhabbet ve emniyetini kazanarak 
bu işlere vakıf olması icab eder, demiş
ti. 

Kantofres bir casus izam edilmesi lü-

Andronikos, bu itibarla, Angelosa şu
nu ihtar etmişti; 

- Kısa zamanda muvaffak olursan se
ni taltif ederim. 

Angelos diz çöküp kral huzurunda kı
lıcına ve haça yemin etti: 

- Babamın intikamınr alacağım! 

Abdürrahman Gazi son günler içinde 
çok değişmiş bir halde gördüğü oğlu ka
ra Abdürrahmanı her gün yanında bir 
Atla Kc>şiş srı-tlarına kadar getirerek ok 
talimleri yaptırıyor, onu soğukta yarı so. 
:runmuş bir halde gezdiriyor, bir yumruk
ta bir öküzün belini kıracak kudrette ye. 
tiştiriyordu. 

Kaç defa güzel karıst Sarya: 
- Abdürrahman, demişti. lyl yapmı

yorsun. Bu kadar kuvvet ve kudretle ta
şan oğlumuzun ipiyle pek kuyuya inil -
mez. 

Abdürrahman karısını öperek ccvab Ye 
rirdi: 

- Artık onun eli düşmandan başkası-
zumunu söylemiş oluyordu. na kalkmaz. 

İmparator bu fikre mütemayildi, mü. 
Kara Abdürrahman zaten sağı solu dar 

temayildi, ama, kimi göndermeliydi ve h" · · d b. d b" b!i Uk b' "h 
şe ır ıçersın e ır en ıre y ır şo • 

b~ nasıl hareket edip süratle bu neticci- ret salmıştı. Onu görenlerin gözü önünde, 
yı alabilecekti, bu ciheti düşünmek ge - • ·· ·· tl d ·· tI bi · · . gozu pa amrş ev vucu u r yenıc;en 
rektı. b ı· · 

Kantofres imparatoru çılgınca seven a
damdr. Onun velinimetiydi. 1mparator An 
dronikos etrafında dönen entrikaları da 
bir taraftan önliyen avcıbaşı, bu teklifile 
Bizans hükümdarlığı aleyhine bir iş de 
koparmaktan korkuyordu. Bu itibarla 
gönderilecek adamı kendisi göstermek is
tememisti, fakat, Androrukos ısrar etti. 

- Söyle, dedi, sen kime emniyet eder
sin? 

- Haşmetlü imparator, cenah kuman
danı J oannes Angelos düşman askeri ta_ 
rafından parçalandı. Bunun oğlu sadık 

bendenizdir. Ayrıca babasmm intikamım 
almak için her eşyi yapmağa hazırd.ır. 
Kendi~ine bu vazifeyi tevcihte isabet e
deriz kanaatindeyim. 

Andronikos yatağından dorularak avcı 
başısmm elini elleri içine aldı ve minne
tini saklamıyarak: 

- TeşekkUr ederim Kontofres, çok i
sabetli düıı!indün ! dedi. 

Angelus o gece çağrıldığı imparator 
sarayında geceyarıınna kadar Androni
kos ve Kontofresle konuştu. Her şey 
halledilmişti. 

Angeloıı, Bursada bir elbise dükkam 
açacak ve yanında götürdilğü usta ile el
biseye düşktin Osmanlıların büyüklcrile 
tanışmağa çalışacak ve daima Bizans sa
rayı ile muhaberede bulunacak, aldığı 

haberleri günü gününe imparatora bildi. 
recekti. 

Saraya gelen haberler vahimdi. İznik 

halkı da imparator Andronikosa bir he· 
yet gönderecek ve şehrin Oamanhla.ra 
teslimini teklif edecekti. Çünkü §ehirdc 
stok yiyecek azalmıştı. En büyük tehli
ke açlıktı. 

e ırır veyahut sae<larmdan sürilklenmiş 

ve hançerlcmmiş bir kadın görünürdü. 

(Devamı var) 

Altın kız 
LUÇ!L Vaylds 

ismindeki bu 
kız "Altın kız., adı 

ile tanınmıştır. Çün 

kü Nevyorkun meş

hur bir model man· 

keni olan Luçili ça· 
lıştrğı müessese, a-

iırlığmca altına si

ıorta ettirmiştir. 21 

yaşındaki bu genç 
kız 55 kilo ağırlığın 

dadır ve 25 milyon 

liraya sigorta edil
miştir. 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıktr . Müvezzi· 
lerden isteyiniz 

• .. •ımrn1ıuım •tr01mıtll3911t·uıc rm111111•••ie 
- Uyumıyordum. Güllü nine ..• buna yemin edebilirim. 
- Oyle ise, birincisini kabul etmek 18.znn .. Dua et ki ucuz kur-

tulmu~un oğlum! 

- Merak etme, Güllü nine, bir tehlike yoktu. 
- Onu sen bilemezsin. Sana gene söylüyorum, Oğlum, oraya 

bir daha gitme; hakkmda hayırlı olmaz. Hem ne lüzumu var, canını? 
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- Böyle .söyleme Jan! ı 
- Niçin söylemiyeyim? Sana kızmadı· 

ğı:mı is bat için ısrar ediyorum: Has lam 
getir. 

- Hayır lüzumu yok. 
- İnat ediyorsun! 
- Hayır. Fakat buraya geldikten son. 

ra fikrimi değiştirdim . 
- Sen bilirsin! 
Jerar gitmok üzere ayağa kalktı. 
Tam bu sırada kapı vuruldu. Jan kaş. 

larmI çattı. Canr sık1lm1ş bir nazarla 
Gallbucaya bakarak gidip kapıyı açtı. 

Süza.n göründü. Şakrak bir sesle an -
lattı: 

- Şarlı yatırdım. Sızdı. 

- Teşekkür ederim. Siz de gidıp yat· 
sanız artık ... Bonsuvar!. 

Gallua, o zaman Dürana yaklaştı. Dost· 
ça bir tavırla omuzlarından tutarak: 

-Jan, dedi, ben biribiriınizi dost, ha. 
kiki dost sanıyordum. Etrafına bak. Ne 
görüyorsun? Düşmanlar, muvaffakryetfai 
kıskananlar, hayranlar... Fakat seninle 
harekfitınr açıkça münakaşa edecek, men. 
faat endişesi duymadan bahsedecek biri 
var mı? 

- Hayır. 

- Ben senin için böyle biri idim Jan 
sen bana istediğini söyliyebilirdin ve ben 
onların hepsini kabul ederdim. 
Şimdi sana 11onıyorum: keşfinin doğu

racağı neticeler üzerinde anlaşamadık tli· 
ye bu güzel dostluğu unutacak mıyız? 

Jan samimi bir tavırla elini uzattı: 
~ Hakkın va.r. 
Biribirlerine gülümsediler. 
Gallua dostunun gözlerinin içine baka. 

rak sordu: 

- Şu deminki kız? 
- Hi~ camın! Gece eğlencelerinde bir 

arkadaş, o kadar ... 
- Mari Fransa dair tasavvurlarında 

değişiklik var mı ? 
Katiyen ! Mari Fraruıtan ayrılmağr dil. 

§Ündüğümü sandıysan aldanırsın. Ben fik 
rim: deği§tirmedim. O da değiştirmedi. 

- O halde mesele yok! 
Janrn kaşlart çatıldı. Garip bir düşün

ce ile zihni karıştı. 
- Fakat Jerar, Mari Fransla neden 

bu kadar alakadar olduğunu bana söyler 
miııin? 

Gallua şaşırdı, kekeledi: 
- Ben mi? Fakat... 
- Onunla evlenmişim veya evlenme -

mişim. Sana göre hava hoş olmalt değil 
mi? 

- O senin için mükemmel bir hayat 
arkadaşıydı. 

- Teşekkür ederim. Fakat Mari Frane 
hakkında. hi.iküın vermelc için biraz acele 
ettiğin kanaatinde değil miSln? Onu pek 
c:ok gördün mü? Hatırımda kaldıysa bir 
defa burada, bir defa da cena.ıe merasL 
mi günü ... Benim bulunmadığım zaman • 
larda onu gördünse bilmem. 

- Yemin ederim sana ... 
- Yemine lüzum yok, sözüne inanı -

rım dostum ... Müsaadenle uzağı görüş ka· 
biliyeline hayran olduğumu söyUyeyim. 
İki defa gördüğün ve kendisiyle topu topu 

on kelime konuştuğun bir kadın hakkınd:l 
böyle bir hükilm verebilmek doğrusu bil. 
yük bir kabiliyet ..• Tebrik ederim! Makı. 
nemden daha kuvvetle uzağı görebiliyor 

sun! 
J erar susuyordu. Jan devam etti: 
- Ma.ri Frans senin için ınükemmd 

bir hayat arkadaııı ! ., diyorsun. Ya o se" 
nin sandığın gibi değilse? 

Jerar gayriihtiyari bir asabiyetle ce • 
vap verdi: 

- O mu? lmk!nsız! 
- Desene vaziyet zannettiğimden da.. 

ha ciddi imiş. Jerar aşık. Hem de beni.nl 
nişanluna aşık ... Bütün bir mahalle halk! 
nr kenclliıine hayran eden namuslu dok· 

tor sensin ha! 
Jan susunca Jerar mahzun bir tavırla 

cevap verdi: 
- SözilnU kesmeden seni dinledim; 

dostluğumuzu ne derece alçal t.Acağmı an· 
lamak istemiştlm. Mari Frans hakkında. 
hüküm vermem için filhakika çok zamnn 
geçmedi. Babaemm ölümü sıralarrnda.,ki 
asil ve vakur halini gördüm. Sonra. onun 
senin için mükemmel bir hayat arkada.':lr 
olduğunu gene bizzat sen söylemiştin. 

Sen zafer sarhoşluğilc sözlerini unutmuş~ 
sun ama ben hatırlıyorum. 

Mari Frans Filhakika senin için bir ha. 
yat arkadaııı olmalıydı. Zaferinin şu karı
şık anları içinde o .seni birçok felaketle~ 
den kurtarabilir. Bu sebeple birleşmenizi 
ist'yordum ve el'nn da istiyorum. 

Allahaısmarladık ! 
Jerar kapıya doğruldu. Jan çağx.rdı: 

- Gidiyor musun? 
- Evet gitmem daha iyi. 
Fa.kat geleceksin değil mi? 
Beni kırdığını ilınit ediyorqun Jan '! 
Bunun faydasını sana isbat etmeğt pc'k 

isterdim • 
Eliyle makineyi gösteriyordu. Jerar o. 

muz silkti: 
- Ondan şüpheliyi-n. 
- !ster misin işleteyim? Senin için ..• 

Seni muayene edeyim. 
- Öğrenmek istemiyorum. Sana bu hu. 

ımstakl d!i§üncelorimi söylemiştim sanı
rım. 

(Devamı var) 

Çocuk hediyesinde · 
kazananlar 

BİRER KÜÇÜK PAKET BİSKÜVİ KA -
ZAN AN: 

76 - Burhanettin Kahraman 11 nci o. 
kul S. 5 No. 198, 77 - Soyak Galata kar 
ma okulu talebesinden, 78 - H. Güngör 
Karaköy Seyrisefer :muhasebesinde, 79 

Mustafa Ertan Divanyolu Işık Sok. l, 
80 - Orhan Göral Maçka Meydan Apr., 
81 - !zak Moye Karaköy M. Alipaşa han 
26, 82 - Sakxp Krvılcrm Gclenbcvi O. O. 
2 B 142 83 - H. Mehpare İstiktaı lisesi 
No. 302 84 - Sabri Özakar Kumkapı O. 
O. 2 - A, 576, 85 - Sabahattin Kumkapı 
Nişancası 27 86 - Muzaffer Akyilrek Go 
lenbevi O. O. 546 87 - Behçet Baykut 
Vefa lisosi 2 • B No. 119 88 - Seyfettin 
Kumkapr O. O. 

••••••11EOCDFlrmmımmmam IC!fD•••• 
ıs.-;ızlık ki, kendi kendime, biraz Gü11ü nineye hak verir gibi oluyo-
rum; ve evvelki gün gördüğüm mahlUkların, hayali veya rüya malı· 
sulü olup olmadıklarından şüpheleniyorum. 

Öyle ya, sırtüstü yatmış, ha.yalata ıialmıştım. Belki, haberim 
oimadan, kendimden geçmiş olabilirdim .. 

Böyle, uyku ile uyanıklık arasında insan bir sürü münasebetsiz 
Yeşilpmarda gezecek başka yer mi kalmadı? Daha ne güzel yerler 
var; oralara git, gez, ne yapacaksan yap! Işte ben sana hakikati an·• 
!attım. Başka kime de sorsan, sana söyliyecekleri budur. 

yordu? Uçuruma doğru sallanan penbe, çıplak ayaklan düşününce, 

ikinci ihtimali kabule mecbur oluyonım ... 

rüyalar görür de, işin kötüsü, bunların rüya mı. yoksa hakikat mi 
olduğunu sonradan kestiremez. 

Muhakkak olan bir nokta var ki, o da. bütün bu hayalatrn u· 

Fazla ısrar beyhudeydi. Mademki GÜllü nine kızla köpeğin bu 
dünyadan olmadığına kanaat getirmi§ti,artrk onu aksine inandr 
ra.mazdu.l. 

Zaten, bütün bildiklerini öğrenmişdim; ağzından işe yarar ba~

ka bir malfunat alamıyacaktım. Onun hurafeperestliğlne gülümse· 
mekten de kendi.mi alamadım .. Hele zavallı kadıncağıza, tablomun 
..... telenleri de ınlatmı~ olsaydım, acaba ne diyecekti? .. 

H urafelerin genç ziyaretçisi ile köpeği herhalde bu köyden olmı
yacaktı. Acaba, Güllü ninenin dediği gibi, o gün gezinti için gelenler
den miydi? Yoksa buralarda bir ailenin yanında misafir mi bulunu-

Bu sabah, erkenden çalışmağa başladım. Daha henüz yüksel
mekte olan güneşin ilk ışıkları, üzerlerinde çiğden ufacık kristaller 
pmldayan ağaç yapraklarının arasından süzülerek, otların. kır çi
çeklerinin ve harabedeki taş yığınlarının nemli yüzlerini okşıyor; 

tabiatin, bu ılık temasla uyanışını seyretmek, bana derin bir zevk 
\'eriyor. adeta benim için bir ilham kaynağı oluyordu. 

Bununla beraber, bütün dikkatimi, işimin üzerinde tophyamı
yordum. Gözlerim, dünküne benzer bir hayalet anyordu. Fakat bu
gün ne bir kimse görebildim, ne de bir ses işittim .. 

Sabahtanberi, etrafımda tam bir sükun var. O kadar tam bir 

yuklayan dimağnnm uydurmuş olmasını kabul etsek bile, sehpamın 
başında uyandığım zaman - artık uyanık olduğuna emin oldu· 
ğum - gözlerimle, kayanm üzerindeki kızın kalkıp, oradan indiği· 

ni görmüştüm. Buna ne demeli? 
Artık ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. 

.y. • .,,. 

Bütün muhakeme ve mantığıma rağmen, bir fikri sabit mütema
diyen beynimi kemiriyor: Bu çocuk çehresini nerede gördüm? .. Bu 
hatıra, rüya, kabus işi olamaz! muhakkak ki aldanmıyorum! 

.(D~vamı var). 
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Lehinılene n aşk 
Yazan: D=Ookayecı 

}'azan: !kimim -47- 1/c/ıraları anlatan vt vtsikalan veren: A.K. 

Eliz, beyaz elbiseleri içinde Lami: 29 ya§ıncla, çok san saçlı, 

~yıf tabiatlı, her tesire tabi bir adam, 
~ngin olan anasiyle .bahası bu yeg&ıe 

Çocuğa karıı pek hassastırlar. 
Behçet: Lamiin dayısı. ihtiyar bir 

bekar •• Aık ibahsini herkesten iyi anla
dığını iddia eder. 

Latife: Sekiz senedenberi Lamiin 
ltıctresidir. GürültÜ"3Üz, sakin bir ka. 
drn ve ilk scrgüze§tlcrindcn sonra Lil.. 

mile mcs'ud bir hayot geçiı mekten 
memnun. 

lamilcrin evindeyiz. Akıam yeme· 
tinden sonra, Behçet te mevcuttur. La
'llıi bu sırada saatine bakar ve lcalkar. 
8a'bası sorar: 

- Lami, nereye gidiyorsun?. 
Lami (hiç bir zaman böyle bir sor

guyla karşılaşmadığı için şaşınrJ -
Biraz gezmeğe gideceğim; her zaman
ki gibi. .. 

Baba - Fakat nereye?. 
Lami - Böyle bir şey ilk defa sor

duğunuz için hayret ediyorum. 
Behçet - Sözü uzatma, biliriz .. Her 

gece olduğu gibi metresin bayan Lati
feye gidiyorsun .. 

(Bu sırada Lamiin annesi odadan çık
trı:ığa davranır. Baba, ona mani olur.) 

- Gitme, hanım .. Meseleye vakıf 

Olduğunu şüphesiz Lami bil!yor.. Ma
demki, bu akşam kendisiyle konuşma
ga karar verdik! Sen de burada bulun .. 

Lami - Konuşacak ne var?. 
Baba - Sevgili oğlum, bilirsin, ne 

annen, ne de ben şimdiye kadar senin 
iıine "kanşmadık .. Hatta son zamanlar
<ia halandan tevarüs ettiğin servete bi. 
le el sürmedik ... istediğin gibi yaşıyor. 
sun .. Bilirim, paranı ziyan etmedin .... 
liinaenaleyh bugün de sana tutacağın 
Yolu gösterecek değiliz .. Yalnız annen, 
dayın ve ben, şu bayan Latife ile, vazi
Yctinin pek fena bir şekilde devam etti
ğini söylemek istiyoruz • 

Lami (saf) - Vaziyetimizin şekli 
değişmedi ki?. 

Behçet - Sekiz senedenberi değiş

ltıemek kadar budalalık olur mu?. 
Baba - Behçet, acele etme sen .• 
Behçet - Bırakın ben söyliyeyim .. 

Erkekleri pek iyi tanının.. Bu çocuğa 
sizin üç saatte söyliyebileceğinizi ben 
iiç cümle ile anlatırım .. Şimdi artık hiç 
bir zevki ve güzelliği kalmıyan rabı
tasına devam ediyor. Halbuki ben onun 
Yaşındayken yirmi metresim var.eh ı. 

Anne - Oh, Lami'e bunu mu tek. 
lif edeceksin yoksa!.. 

Behçet - Tabii değil.. Söz sırası 
geldi de söyledim, Hem vaziyetin ne 
ltadar budalaca olduğunu anlasın. 

Baba (Umie) - Evet, Latifeyle bu 
hayatın sonu ne çlacak?. 

Lami - Bilmem; .düşünmedim .. Ne 
olacak? Hiç ..• 

Behçet - Ne olacak? Devam .. Hem 
Senden yaşlı bir kadınla .. 

Lami - §imdiye kadar neye bunu 
soy1emediniz? • 

Anne - Evvellleri bundan çok mcm. 
nunduk •• 

Baba - Yani annen demek istiyor 
ki evvelleri daha gençtin.. Böyle, ol
<iukça iyi bir kadınla yaşamana bir şey 
demiyorduk. • Halbuki şimdi otuzuna 
vardın, Delikanlılık bitti. Artık oğlu

ltıuzu kendi aramızda görmek istiyoruz. 
Lami - Peki amma sizden hiç aynl

ıtıadım ki ! . 
Anne - Doğru .. Fakat senin bir evin 

'Var ve biz o evi göremiyoruz. Madem ki 
biricik cğlumuzsun, seni her zaman 
llleşru bir zevceyle yanımızda görmek, 
Çocuklannr okşamak hakkımız değil 
ltıi?. 

Lami - Evet anne .. 

Baba - Böyle, evlad yetiştirmek- ı 
le. vaziyetinin daha iyi olacağını hisset. 
tnıyor musun?. 

Lami - Evet baba .. 
Behçet - öyleyse yapılacak iş anla. il 

Şıldr. Hemen, bu akşamdan itibaren 
kat'ı münasebet 1 • 

Lami (sıçrayarak) - Bu akşam mı? 

Hazırlanmadan Latifeye nasıl söyle} e
bilirim? Zavallı kız bana bir şey yapma
dı ki! .• 

Behçet - Amma söz ha .. Sana bir 
şey yapmadıgını ne bilirsin?!. 

Lami - Sadakatine ]'ıiç şüphem yok. 
Behçet (gülerek) - Ne acemisin 1. 

Bir kıı.dının sadakatine inanmak, rüz
gara, yagmura inanmak gibidir. Bu ha. 
fif beyinli kuşları ben herkesten iyi ta. 
nıdığım için kız kardeşimin bile iffetine 
kefil olamam 1 (Anne ve baba sıç

rarlar) Söz misali .. Zavallı Lami, ne 
safmışsın, zanneder misin 'ki Latife 
senden evvel.. 

Lami - Benden evvel, şüphesiz, pek 
çok .. 

Behçet - Öyleyse içen içecek, sevi
şen sevişecek, sen de bilirsin ya, hem 
sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Lati
feden usanmışsın . . Artık onunla eğlene. 
miyorsun .. Yalnız ortada bir itiyad me
selesi var. İtiraf et .. 

Lami (mütereddit) - Belki.. bazan ... 
(Kendini toplayarak) Fakat ayrılmak 
için ne sebep göstermeli?. 

Behçet - Bu sebepleri ben sana bi
rer birer sayacağım.. Gayet basit şey
ler: 1 - En iyi şeylerin bile bir sonu 
vardır. Hayat öyle bir dakika gelir ki .. 
insan, askını vazifesine fedaya mecbur
dur. 

Anne ve baba - Çok dc-ğru !. 
Behçet - 2: istikbalini .düşünme. 

ğe mecbursun .. Bu sözlerle ona bir de 
tazminat vereceğini anlatmış olursun. 

Anne ve baba - Çok doğru .. 
Behset (memnuniyetle devam eder) 

- Maamafih bunları münasip bir tarz. 
da söylemeli. 3: Memleketine karşı iki 
mühim vazifen var: Bir ai:e teşkil et
mek ve namuslu çocuklar yetiştirmek .. 

Lami - Ya o bana evlad yetiştirme

gi teklif ederse t?. 
Behçet - Siz ikiniz namuslu evla.d 

yetiştiremezsiniz .. Memleket meşru ço
cuk istiyor. 

Anne ve baba - Oh, çok doğru!. 
Behçet - 4: İ~timai vazifelerden baş. 

ka, insanların riayete mecbur oldukları 
prensipler de vardır. Mesela kayıtsız ha-

cazip ve güzel bir kadındı 
- Ne yapacak? 1 - Bu aka~m dedi, EYimde beraber yet 
- ?\utuk irat edecek! mek yıyelim. Bana izahat verirsiniz. Pek 
- Her zaman yapar mı? merak ediyorum. Çocuklarımı gördunüz 
- Her yerde ve her zaman! mü? 
- Neden? - Hep i iyidirler, dedim. Sizin faali· 
- Görürsünüz! yetiniz aramızda büyük dedikodular ya-
Filhakika bu kadın çok güzeldi. Hem pıyor. 

çok cazipti. Sade beyaz elbiseleri içinde - Görüyorsunuz ya, dedi. Ne müşkü· 
Meryem ana kadar nefisti. Bu kadının 18.Ua para topluyorum. 
bir iş arkasında muvaffak olmamac:.ma - Ama, declım. Osmanlılar hakkında· 
imkan yoktu. Bütün Amerikalıları çile- ki bu hareketiniz duyulursa hakkımızda 
den çıkaracak kadar güczl bu Rus ka- iyi olmaz sanırım .. 

- Evet. 
- Orada Parsih Dokmeciyanla birlik1e 

Bıçakçıoğlu Kirkorun huzurunda komite
ye dahil olmuş. 

- Ben bu adamı biraz tehlikeli bulu
yorum, dedi. 
Kadının zekaSJna hayret ettim. 
Madam Eliz orada oturduğumuz müd

detçe belki on kişi ile selamlaştı ve bu 
selamla~tığı adamlarla arasında çok hu
susi ~ünasebct bulunduğunu harekatile 
belli ttti. 

dınına bayıldım doğrusu. - Ne yapalım, dedi. Amerikalının in· Bir aralık kadından müsaade istiyerek 
Beni hayretten hayrete düşüren ana li- sanlık damarını tehyiç etmeden on parası elbiselerimi değiştirmek için otelime git

sanı gibi telfıffuz ettiği güzel ve selis A· alınamaz. tim Ropen Cevahirciyandan bir mektup 
mcrikan ingilizcesile çok heyecanlı bir Epeyce para toplanmıştı. Eliz bu para· aldın·. Zatı•n merakla bekliyordum. Ce
nutuk irat edişiydi. Once insanlıktan, pro !arı topladı ve Kürükü de beraber·alarak vahirciyan beni aptallaştıran bir şey yaz
testanhğın im;anhğı himaye esasatı dini· dşm çıktık. Bir bankaya uğradı. Zayıf mıştı, dıyordu ki,: "Vazifenin aksine çır 
yesinden bahsederek Osmanlı saltanatına ve uzun boylu, kırmızı yüzlü bir lngilize lışmanıı matltlptrır. Protestan kiliseleri 
intikal etti \'C buradan da Osmanlı saray· bu paraları verdi. Konuşuşlanndan anla· hey~ti 1•::iltehidesi murahhasının Merzi· 
tarını, hurafe uydurma efsanelerle kor· dım ki, lngilizin yanında şim1iye kadar for.a harektlinin teşviki menafiimiz muk
kunç bir şekilde tasvir etti, ermcnilerden iki bin beş yüz lira toplanmış. tezasındandır. Tcşkildtın başına Andon 
ekalliyetlerden bahsetti. o~manlı devleti- Bu akşam Eliz ile yemek yiyeceğiz. Bir Rrştımiyi geçirmek ve bu suretle bir ulır 
nin zulmünü anlattı. Oyle vakalar söyledi yerde oturduk. Birer bira içtik. Alman ı,at iOPmak tasavvurundayım. Buna gö
ki halk irkilerek nefretle haykırdılar. • konsolosu hiç ermenice bilmiyordu. Eliz re noktai 11ozarınızla, faaliyet neticesinin 

Karı, bu garip milletin huyunu suyunu müsaade istedi ve aile\ i bazı meseleler siiratle ve her şeyden önce bana bildiril-
pck güzel anlamışa benziyordu. üzerinde konuşulacağını söyliyerek erme- mesir.i -rica ederim. 

''Bu ~it altında, dedi, Amerikahla- nice sordu: 
rın büyük in anlıklarından Ermeni mil· _ Jşler na ıl? 
!etinin himayesini i~tiyorum.,, HükOmetin dikkat nazarını celbettiği 

Ve Ermenilere ayrılabilecek yurttan, Erzurum ve Van hadLelerinden Ropen 
beylik hazırlıklarından bahsederek bu- Cevahirciyandan. Sürpikten velhasıl teş
nun mütevakkıf olduğu paradan dem- kilii.tın en enteresan ~ylerinden bahset· 
\'Urdu. Osmanlı devleti içinde iğtişaşatı tim. Merak ve alakayla dinledi. 
dahiliyeden, şakavetlerden bahsederek - Idare merkezi nerede? diyes ordu. 
bütün kilise halkını adam akıllı heyecana - Merzifonda l lacı Bali mahallesinde. 
getirdi Ye iane dercine davet etti. - Meclisi umumi içtimaından bana 

Herkes az çok bir ~yler vererek kilise· bahsettiler. Jcra komitelerinin Islam halk 
yi rnuıtarip terkedi~·orlardı. Elizin yanı- tan fazla ermeni ailelerine musallat oldu
na gittim, kendimi tanıttım. Sanki yıllar- ğunu öğrendim. Bunun önüne geçmek i· 
danberi gönnediği aşıkına rastgelmiş gibi çin bir tedbir alınmadı mı? 
o kadar büyük bir iştiha ile ellerime sarıl· Panos ve şeriklerinin irtik~p ettikleri 
dı ki heyecanımdan titredim. cinayetleri anlattım. 

Bu kadın buradan gitmeden ben de Eliz çok müteessir oldu, sinirlendi. 
Amerikadan zor ayrılırdım. Biraz sonra Ropen Cevahirciyan için I 
=============:::::::==-' izahat istedi. lstanbulda bulunduğunu ve 
yata muhalif görünürsiin. 5 : Nihayet, nüfuzunu söyledim. 
onu her vakit muhabbetle anacağını Dudaklannı bükerek: 

Size ıJrada yardım edilmek iizert Os
manlı scjareline hitaben bir tavsiye ya
ıılmı.}ltr. icabında istimali muvafık olur. 
Sflôm .. , 

lş çok mühim bir safhaya girmiş olu
yordu. Demek ki Ropen Cevahirciyan 
çoktanberi Tomayanın iş başından çekil
mesi için bır vaziyet hazırlamakta imiş. 
r3kat işin başına kendi geçmeyip de An
don neştuniyi geçirmek isteyişindeki mak 
sat ar.laşılamıyordu. 

(Devamı var) 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek ferzillk Akade-
milerindeo diplomalı. 
Beyoğlu • Parmakkapı 113, Tilrk fo-

söylersin .. işte böyle ''idarei kelam,, et- - Garip şey dedi. Bu adam ne zaman to evi Qstnnde. 

meli .. Şimdi kani c ldun mu?. tE".şkilata girmiş? jılm•••••••••••R••• 
(Sonu yarm> - Karabet Alaciyanı tanır mısınız? 
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ve evham içinde kıvrandığı bir 
gecede oda hizmetçisi içetıiyc 

girdi. Polis müfettişinin kendi
sini ziyarete geldiğini söyledi .. 

- Fakat, monsenyör, bu evi 
bizzat siz görmek iıtemiyor mu 
idiniz?. 

- Hayır .. Şimdi beni sorgu
ya çekecek yerde benim sor
duklarıma cevap ver .. İstediği
mi kabul ediyor musun?. 

!erinizi telakkiye geldim. 
- Meseleyi tafsilatile anlat 

bakayım. 

içeriye girince hürmetle eğil
di. 

raz evvel bahsettiğm k~la ko .. 
nuşuyordu. İlk bakııta kendisi
ni tanıdım .• Diğer polisler iıte
dikleri kadar uğraısmlar tanı
yamazlardı. Çünkü haydut ıa

yaru hayret bir surette kıyafet 
değiştirmişti. 

- Gelsin! .. dedi. 
Bu adam, şüpheli, mevki hır. 

siyle yanan birisiydi. Bu uğur. 
da icap ederse anasını boğmak
tan, babasını ipe sekmekten'bi
le geri kalmazdı. 

- San'atım başkalarını ta
kip etmektir monsenyör.. Bu 
g:bi vaziyetlerde nasıl hareket 
edileceğini bilirim. 

- Ala .. Şu halde, senden 
şimdiye kadar gördüğün şeyle
ri unutmam istiyecek olursam .. 

Polis müfettişi, karşısındaki 
tudretli adamın, aciz, yalvarır 

bir şel:ilde kendisiyle konuşma· 
sından büyük bir hayret için. 
dey.di.. Bir dakikacık düşünce

si, kendisini, elindeki kıymetli 

sırrı, büyük bir ücret mukabi· 
linde satmıya sürükledi. Bu
nunla beraber: 

- Ne demek istiyorsunuz, 
monsenyör? demekten kendini 
alamadı .. 

Dandolo ağır, fa'kat gittikçe 
artan bir hiddetle cevap verdi: 

- Senden iskala Brinoyu 
gördüğünü, Rotan Kandiyano
nun girip çıkmağa mecbur ol
dugu o evi unutmam istiyorum. 

Polis müfettişi küstah bir ta
vır takınarak: 

- Ala, dedi. Fa'kat buna mu
kabil elime ne geçecek? . 

- Bunu scrmakta haklısın? 
Buradan, Vene.dikten ayrılıp 

Romada oturman şartiyle sana 
elli ekii veririm. ~omada, nü. 
fuzumu kullanarak sana, halin
le mütenasip bir iş temin ede
rim. 

- Venedikten ayrılmama im 
kan yok monsenyör. istediğiniz 
mühim bir şey .. Size kat'i ce
vabımı verebilmek için düşün
mem icap ediyor . 

- Ne zamana kadar düşü

neceksin?. 

- Yarına kadar monsenyör! 
Böyle mühim bir şeye karar ve
rebilmek için sanınm ki bir 
gün çok değildir. 

- Bir gün çok değil az bile .• 
Hatti ilclebed dü§ünsen daha 
iyidir. 

Darı.dolo sözünü bitirmeden 
mantosu altında sakladığı 

- iskala Brino ile Rolan 
ele Kan.diyanoyu 

monsenyör! dedi. 
geçirdim 

Dandolo sarardı. Yalnız 
ğuk bir se le: 

- Anlat bakalım, dedi. 

bo-

- Emeredersiniz. Fakat za-
tıalilerinden tevazuyla bir ni
yazda bulunmak isterim. 

- Haydi çabuk söyle .. 
- Vene.dik polislerinin he-

men hepsinin çalışmaları netice 
vermediği halde benim gayret-
lcrim ... 

- Ne gibi .. 
- Çok basit efendim .. Vak-

tiyle lskala Brinonun sokakta 
bulduğu Juana adındaki kızın 
evindeydim.. Şüphe yok ki 
bu kız onun metresiydi ve İs· 
kala Brino onu evine almıştı. 

Oturduğum odanın duvarı sa
yılan tahta perdeden, yandaki 
odayı seyrederken keşfettim 

ki... 
Polis müfettişi bu ifşaatın

dan dolayı bir takdir kelimesi 
bekliyormu§ gibi dur.du. Um
duğuna kavuşamadığı halde de· 
vam etti. 

- .lslcala Brino oradadır. Bi-

Büyük engizitör homurdan. 
dı: 

- Ya öteki? 
- Onu görmedim. Fal<r.; 

işittiklerime göre muhakkak o
oraya gelecek .. Şimdi biz, ~s
kala Brinoyla Juanayı tevkif e• 
dersek iş kolaylaşır. Eve yerle. 
şir, Rolan gelir gelmez yakala· 
rız. 

Dandolo cevap verdi: 
- Dcğru .. Basit bir iş .. 
Dan.dolo şaşırmıı gibiydi. 

Polis müfettiti tekrar başladı: 

- Mademki monsenyQı-.. 1-
şin basit olduğunu tasdik etmiş 
bulunuyorsunuz. O halde me. 
seleyi halledip bitirivenneli ...• 
Bu işi ben tek başıma yaparım. 

Dandolo t maklariyle göğ

sünü tırmalayarak mırıldandı: 
- Onu unutmıyacağım. 

Sonra polis çavuşunun hisse
demediği derin bir kederle ili. 
ve etti: 

- Evi muhasara etmek • 
zım .. Elbette polis müdürünü 
haberdar etmişsinizdir. 
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••• 
Yıl başı barosuna 
nasıl bir tuvaletle 

gideceksiniz 1 
Baştara/1 8 ıtıcide 

cağını hesap edemediğiniz için hazır i· 
pekli elbiseniz yoktur. Fakat bu rok di· 
ye bu akşamki toplantıdan mahrum kal· 
mağa lüzum yok ... Hafif yünlü kumaşla· 

1 - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası:ıdaki derin kuyuya mevzu 
Sterlıng tulumbası için sartname, resim ve nünıunesine uygun olmak üzere 
satın alınacak ( 45) adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz manşon ve 
(135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'a-. 225 parça yedek aksam pa. 
urltk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir 
Bunun için derhal bir 

rın da çok moda olduğunu hatırlay1\'ermek 
müteselli olmak için kifayet eder. Hafif 
bir yünlü kumaştan yapılmış robunuzun 
üzerine bir saatte hazırlıyabileceğiniz tü1· 
den bir omuz atkısı (ikinci şekle bakınız) 
bu elbiseyi bu akşam gi}ilebilir bir hale 
getirmeğe kafidir. 

Bu senenin dekolteleri pek geniş değil· 
dir, fakat tamdır. Muayyen bir noktaya 
kadar arka, göğüs açık, kollar tamamile 
çıplaktır. Askılar ince bir tül veya ku· 

rı - Heyeti'umumiyesinin muhammen bedeli (2~17.50) lira ve muvakkat 
teminatı (t 73.82) liradır. 

lII - Eksiltme 2-1-939 tarihine rastlıyım pazartesi gunu saat 16 da 
Ka.bata~ta levazım ve mübayaat şubesindek: Alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum miidürlüğü MüskL 
rat Fahrikalar şubesinde:ı alınabileceği gibi niimunder ayn! şubede \'e resim. 
ıeri de Levazım \'e Mübayaat şubesinde görUlebilh 

V - İsteklilerin eksiltme ir.in tayin edilen g-ü!'l ve saatte ~ 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kon.isyona gelmeleri ilan olu:.rnr. 

19335) 

• • • Alb.OfNJU~ 
miktarı l\luhammen B. 

Beheri Tutarı 

Lira K. Lira K. 

maş parçasından İbarettir. (şekil 3). Cinsi 
Bu çeşit ömeklerde dahi bel tamamile vü· 
cuda yapışıktır. Bu elbiselere tıpkı eski 

~ ... -
ıô ',:.> 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltme 
saati Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatizma 

2 adet 175.- 350.-
3 " 75.- 225.- : 

zaman elbiseleri gibi balitalar geçiriliyor. Elektrik motörü 
Ve bu şekilde rob göğc;ü tamamile meyda " motörü "O, 5,. B. K. 

26.25 11.-

14.30 1 

h·abınd11 günde üç liaşe ahnabillr 

na çıkaran küçük bir eki zaman korsesi kudretinde 
vaziyetini alıyor. Tabii bu geni,çe dekol ,, ''2.,B. K. kudretinde 3 150.- ~50.- 50.62 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEF ALİN isteyiniz. 
1 lik ve 12 lik anhalajı vardır. 

" 

6 
teli robların genç kızlara ait olmadığını. 
yalnız genç kadınlar taraf mdan givilebi· 675 .... ., ~- . . ... _· . ,/' ~ ... ~, ~ ... -.. , . . 
leceğini ayrıca söylemeğe ihtiyaÇ yok. 1 - idaremizin İzmir Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 adet elektrik mo· 
Uç numaralı modeldeki elbise tam bir •törü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 \'e paket kıc;mı için de 3 adet olmak 
gece tuvaletidir. Daha samimi toplantı· üzere 6 adet elektrik motörü şartnameleri mucibince ayrı ayrı pazarlık usulile sa· 
lar için (5) numaralı örneği tercih et· tm alınacaktır. 
mek daha doğru olur. Bu model siyah i· II - l\luhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
pekliden yapılmış, göğüs ve bel kısımları III - Eksiltme 13·1·939 tarihine rasthyan cuma günü hizalarında yazılı saat· 
beyaz veya gümüşi renkte brodelerle süs· !erde Kabataşta levazun \'e mübayaat şubesindeki alım kombyonunda yapılacak· 

GOMENT 
( Nezle i ~ acı 

L 
) 

lenmiştir. Elbiseleri=de kürklerin Yerdiği tır. 
zarafet \C ihtişamdan istifade etmek isti- iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ı;ubeden alınabilir. 
yenler de altı numaralı örnekten istifad~ V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif \ 'C kataloğlarmı 

<;ok defa ehemmiyet \'ermediğiniz bır. i:EZLE \'e GH1P mikrobu yuvanızı 
yıkan bir düşman olabilir. Bu mıkroplarıimba etmek için GOMENTAL kul· 
.anmalı. Sureti istimali çok kolc:ydır. NE:~_ • • \·e GRIP'e karşı G0:\1E .. 

edeceklerdir. Bu, masmavi renkte ipek tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta evYeline kadar İnhisarlar U· 
bir gece tU\·aletinin üzerine giyilmiş her· mum müdürl~ğü Tütün fabrikalar şubesine \'erilmesi ve tekliflerinin kabulünü mu· 
min ii- ceketten ibarettir. Yakası kendin tazammm \'e5ıka almaları lazımdır. 
den ~oludur. VI - heklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 

T.\L kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ ACRILARINI defeder.

1 
~EFES YOLLARINI AÇAR. T ES 1H1 ~1 U II A K K A K T I R her 
eczanede bulunur. 

' - • - • . ., :.. •· • I ~\ . • ·~ ... 

--- -- paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8632) 
Şık elbise giymek • ıli~imınıımmıııın~ınınıınıını~ıınoo~ınınım ıııııınınoo~nıuıııınıınıııooıııııııımıı~dııı .ınmmmnınıııı 1ıımııııı ım ııııı mnııı~ımınrr ı 

isti yenler • • • · Bütün ıenenizin ağız tadile geçmesini isterseniz 

Sümer Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ~ 7,5 te Eksiltme· 
minat nin saati 
Lira K. 

VILBAŞINllA 

Beheri Tutarı 
HACI BEKiR ıekeri yiyiniz. 

Terzi evine koşarlar 
Düz beyaz aleminyum 
kağıdı. 

250 kilo 
Lira K. Lira K. 

1.70 sif 425.- 31.88 

Baskül "500 kiloluk,, 5 adet 300.- 1500.- 112.50 11,30 

\"cre3iyc muamele: (Niko Hiris
thlis , .e ortakları mües esesi) Sultan 
hamam Canıcıbaşı ban No. 2 .. 

I - İdaremizin Cibali Tütün fabrikası için 250 kilo 36X60 ebadında düz be· !il•••••••••••••• >'az aleminyum kağıdı ile Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet 

ALi MUHiDDiN 
HACI BE .R 

baskül şartnameleri mucibince ayrı ayn açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Merkezi: Bahçckapı, Şubeleri: 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 
fürbc, Bozkurd lmaath~ncsi kar 

~ısında eski Klod Farcı ıok.tk No. 
8 • 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. 

II - ~luhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi~tir. 
III - Eksiltme 20-1-939 tarihine rasthyan cuma günü hizalarında gösterilen 

saatlerde Kabata~ta le\'azım Ye mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi 
aleminyınn kağıdr nümuneleri de görüle bilir. · 

kadar İnhisarlar Umum müdürlüğü tütün fabrikalar subesine ve 5 basküle ait fiyat 
sız teklif \'e kataloklan eksiltme gününden 5 gün evveline kadar lnhisarlar tuz fctl 
~ube:iine \'ermeleri \'e tekliflerinin kabulünü mutazanunın vesika almaları lazJ.lll' 

dır. 

............. ım:ı ........ 
1 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen !erin düz ~yaz aleminyum kağıdına ait 
fenni teklif ve nümunelerini tetkik etmek üzere ihale gününden bir hafta evveline 

VI - lsteklilerin eksihme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü\'enırıe 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri jlfı.n olunur. (9273) 
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Polis gözlerini kırptı, Yeni
den eğilerek: 

- Mc-nsenyör .. dedi. Benim 
gibi fakir bir adam, bu gibi fır
satları nadiren eline geçirebilir. 
Böyle mühim bir hizmeti başa
rarak servete kavuşacağım bir 
sırada, bildiklerimi başkalarına 
söylemek istemem .. Bunu mü
.düre söybmiş olsaydım, §Üp. 
he yo'< ki bizznt zatıllilerine 

aızc<lilecck, 1.ıen de ya öldürül
müş, ya zındar-a atılmış bulu· 
nacaktım .. 

Dandolo: 
- Demek bunun için polis 

müdürünü haberdar etmedin 
öyle mi?. 

- Evet monsenyör .. 
- Arkadaşlarından kimseye 

.de söylemedin mi?. 
- Hayır monsenyör .. 
- Bu sırra demc'k yalnız 

sen vakıfsın öyle mi?. 
- Evet monsenyör .. Bir siz, 

bir de ben .. 
Dandolo mırıldandı: 
- Bir sen, bir de ben .. 

Ayağa kalktı .. Odanın içinde 
bir kaç adım atarak müfetti· 
1e doğru yürüdü ve: 

- Haydi beraber gidelim. 
ıe.t \,ana g&ter .• 

- Emredersiniz monsenyör. 
Dandofo ~iyah mantosuna 

bürünerek polis müfettişini ta-

kip etti. Saraydan çıktı.. Ocia 
hizmetçisi çıkarken sordu: 

- Gondoltuya haber vere• 
yim mi monsenyör. 

- Hayır lüzum yok .• 
Sarayın rıhtımında bağlı 

duran gondollardan birisine at
layarak polise: 

- Haydi küreğe geç! dedi. 
Polis, bir servete hazırlanan 

fakir bir adam acelesiyle kil· 
rcklere asıldı. 

Dandolo birdenbire bağır· 

dı: 

- Lid~ limanına doğru gi
deceksin!. 

- Fakat evin yolu o tarafta 
değil monsenyör .. 

- Nerede olursa olsun ... Ev
vela oraya ... Orada bir şey tah
kik etmek isterim .. 

Polis emre itaate mecbur 
kaldı. Dandolo tentenin altına 

oturmamıştı. Çavuşun hemen 
arkasında aya'lcta duruyordu .• 
Dfüıünceliydi. Zifiri bir karan
] k vardı. 

Polis: 
- J .. imana gel.dik monsen 

yör, dedi. 
Dand:.lo: 
- Az d;ıha uzaS:a . . 
Gondol şimdi, küç.ük yelken. 

1i gemilerin, hükumete ait br:lc
lerin, büyük harp sefinelerinin 
araıından eğri büğrü yollar si-
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zerek limanda ilerliyor.du. Ge
milerden bir hayli uzaklaşmış
lardı: 

Dandolo: 
- Artık dur 1 dedi. 
Polis elindeki küreği bırak. 

tr .. 
Büyük engizitör ilave etti: 
- Şuraya gel.. Yanıma otur. 
- Oh monsenyör .. 
- Sana otur diyorum .. 

B~ğuk bir sesle ilave etti: 
- Beni dinle! Rolan Kan.eli. 

yanonun bulunduğu yeri sen· 
den baş'lca kimsenin bilmediği
ne emin misin?. 

- Tamamiyle eminim mon
senyör .. 

- Seni takip eden olmadı 

mı? . 
Polis müfetti~i hadiseyi bü. 

tün tcferrüatiyle anlatırken, 

Dandolo düşünüyor, düşünü. 

yordu. Neden sonra: 
- Emirlerimi diıı1c !. dedi. 

Müfettil} kendisinin vasi sa
lahiyet verilerek, kaçakları ta
kip etmek vazifesiyle tavzif e
dileceğini anlamış gibi mem
nun göründü . Dandolo : 

- Vasi bir selahiyetin var. 
Fakat takibini en hurda tefer. 
ruatına kadar bana anlatacak. 
ıın.. Mesele bana muğlfık ve 
halledilemiyecek gibi görünü-

yor. Bunların tehlikeli adam
lar .clduğunu unutmamalısınız. 
Kim olduklarım elbette biliyor
sun?. 

- Birisi tskala Brinodur. 
Bundan altı sene önce bir defa 
elimize geçmişti. • 

- Ya öteki?. 
- öteki de Rolan Kandiya_' 

no, monsenyör .. 
- Haydi, durmayın .. Hemen 

faaliyete geçiniz. Unutmayın, 

en küçük izden bile beni ha
ber.dar edeceksiniz . 

Polis müfettişi ayrıldı. Bu
nu takip eden üç gün. Dandolo 
için pek üzüntülü geçti. Her 
dakika bir haber bekledi. 

Rotanın tevkif edilememesi 
ihtimali aklına geldikçe, dizle
rinin bağı çözülüyor, bitkin 
bir hale geliyordu. 

Bazan öyle bir hale geliyor 
du ki, ne clursa olsun, bizzat 
kendisi peşlerine düşmeyi dü· 
şünüyordu. 

Engizitör polisleri, kaçakları 
ele geçirebilecek en küçük bir 
iz bulamamışlardı. Onların ka
nala atıldıktan sonra kuvvetli 
cereyana mukavemet edemiye
relc boğulup gittikleri ihtimali
ni bile ileriye sürenler vardı .• 
Bu ihtimali bizzat Altiyeri or· 

taya atmıştı. 
Dandolonun, binbir düşünce 

Istanbul asliye 3 üncü Hukuk mahke" 
mesinden: 

Fatih Çarşamba Tevkii Cafer mahalle' 
si 200 No. da oturmakta iken 11 nisan 
933 tarihinde ikametgahını terk ile tegay· 
yüp eden ve bugüne kadar hayat ve me· 
malından haber alınamıyan kocası mızı· 
ka 2 inci sınıf gedikli zabitliğinden müte" 
kait Ali Rahminin kayıplığına karar ,,e· 
rilmesi hakkında Veçhiye tarafından mail 
kememizin 938-731 numaralı dosyasile a"' 
çılan davanın muhakemesinde: mumai' 
le}·h Ali Rahminin hayat ve mematı h 
kında malQmatı olan kesanın tarihi ilan 
dan itibaren bir sene zarfında mahkeme' 
\'e malumat vermeleri lüzumuna karar vır 
~ilmiş olmakla keyfiyet ilan olunur. J 

- 31 - 12 - 938 Cumnrıcsf 
'JehirTr·,ıtros& ı:ıünü nkşnıııı snnt 20.30 

ffillll do. ~s;~~~~ 

gl l 
lstil:lôl caddesinde 

) l{omedi kısmı 
31 • 12 - 938 Cumarıesf 

· giiııdiiz sıı:ıt 14 de Ço 
cuk Tiynlrosu. 

31 - ı- - l!Jı> cuınıırlcsi günü nkşııını saıı 
20.30 dıı. :MUM SÖNDÜ 

EHTUGRUL SADi 
TCK TlYATROSU 

T:ıkı;imdc: (Bu sccd 
(UlH DONAK:ıl 

GECESi> 
Yoılvil 3 ]lcrllc 

Ynkındıı: Büyük bit 
lemsi! hadi esi: 

'(iNSAN MABUT) 

11.~LK OPERETl 
Bu nkşıım saal (9) Ö
( Holıınct Efendi), Pcl: 
Hıkınıl:ı yeni operet 
(('ç )tldı7.), Her per' 
şcmbe hnlk gecesi, Cll' 
ınarlc'Si 'c ıı:ız:ır mali' 
ne s:ınt .(15) de. 
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sız, NEZLE siz, OKSURUKsuz, bir VALDA K~~ ' PAS TiLLERi 
"'ay esinde 

kttblldlr 
Hakiki VALDA ismi üzerinde ısrar edin~z. Her eczanede bulunur. 

"-------------------------------------- - ~~ 

CAFER 
• 

MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur . 

kuvvet 
umumi, kansizlık, sıraca, 

Hasan şurubu 

Zaafı kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

Çocukrar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 
" ... • . • ' . ' : .. : : .. ,. ~ .. - ' '! ' ~. • , ' ' . 

• • • 1 • t' ' • • • - • • i. ... 

' '··~ 
, 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

• 

RADYOLiN 
• . . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Kuııanmakil:ar 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler çehreyi 
Güzeooeştnrnr. 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler mideyi 
Saı~uaımDaştoırar • 

RADYOLIN dişleri temizler ve padatır, mikroplan yüzde yÜ;c öldü
rür. Dit "tlcrini besliyerelc haıtalanmalanna mini olur. 
Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle ve aktam her yemek~n 

sonra RADYOUN 

Karaciğer, böbrek, taş ve kwnla
rtndan mUtcvellid sancılarmızı, da
mar sertlikleri ve eişmanlık şikfı

.rctıerinizl URINAL ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vlicudda toplanan asid Urik \le ok

salat gibi maddeleri eritir, kanı tc

nılzlcr, lezzeti ho6, alınması kolay

dır. Yemeklerden sonra yarım bar
:fak su içersinde ahnrr. 

INBIL~z KA NZUK 
ELZ \NESi 

BEYOGT.U - ISTANDUL 

~ ..... liiiiiCöiiiöilm ......... ~Wim:l .. ı::aı .... ıllllL .................... .. 

ADEMi IKTiDAR ..--. 
ve IS IE L GEVŞEKLDGINIE 

HORMOBiN 
rabletlerl her eczanede arayınız.. l'osıa kutu~u 1255 llormubin 

SİGARADAN KURTULMAK ÇARESİ 
Hakiki Katran Pastilleri, hem 
sıgaradan vazgeçirir, hem 
öksürükleri kökünden keser. 

-~ Or. Suphi Şenses •• 

' 

idrar yolları hastalıkları mülthaıımı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek· 

!er npartımnn • .Fakirlere parnsız. 

ilm Tel. 43924 ----ır 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıkt1. Müvezzi
lerden isteyiniz 

Çocuk bilmecemiz 

Yukarda beş hattı müstakim ü· 
1.erine dizilen muhtelif yuvarla.1'.br 
göniyorı;umız. Bu ym·arlak'arın 

içinde muhtelif rakamlar yazılı· 

dır. Bu rakamların yerlerini öyle 
bir şekilde değiştim1eniz matlup· 
tur ki, beher hattı müstakim üze· 
rindeki ym·arlaklann içinde bulu· 
nan ra.!\amlar cemedildiği zaman 
bulacağınız bütün rekQnlar (100) 
adedi olsun. 

Bilmecemizi doğru halledenler· 
den birinciye bir konsol saati, ikin· 
ciye bir büyük şişe kolonya, üçün· 
diye bir mürekkepli dolma kalem 
ve ayrıca iki yüz okuyucuya muh· 

telif hediyeler ,·ereceğiz . 

-.......~:ı;.;:: .. !_ 

KREM PERTEV 
Muhtelit isimli birçok kremler arasında en mfitemayiz mevkıı atan ve 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve fayda lan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. \'e. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevf tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de. sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmiş yaşina kadar mu· 
hatazasrnı \'e daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutulann· 
daki tarilat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kulfanmakla gençlik, güzelli!< ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
t."jiniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
len ·ı~tifadeyi temin edeceklerini beyanda mfitteliktirler. Krem Pertev yerine 
sizlere \"frmek istıvrr,,ıcıeri herhangi bir kremı derhal reddediniz . 

................ lllllİI ........................ .. 
----------- --- -----

Kayserili meşhur 

&ucukları bütün Türkiyede bir tCınedir. Sıhhi ve tem.iz, namh Türk su. 
cuklarr yalnız APtKOGLU imalathanesinde yapılır. APIKOGLU 

markasına dikkat ediniz. Her yerde israrla arayınız. 
ı 

Ş ~ r .<etı Ha vri yed an: 
Yılbaşı münasebetiyle bu aı şam yapılacak fevkalade seferler: 
1 - 24,1 ~ te Köprüden Kavaklara kadar yapılmakta bulunan 200 

numaralı sefer gece yarıs ndan sonra saat 2 ve 3 Köprüden hareket ede-
cektir. · · 

2 - 24,15 te KöprUdcn UıkUdar, Kuzguncuk, Beylerbey ve Çengel
köyüne kadar b:r sefer ilave olunmuştur. 

3 - Oece yar111ndan ıonra saat l de Çengclköyünden, Beylerbey, 
Kuzguncuk, Üsküdar ve Köprüye bir sefer ilave olunmuştur. 

4 - Araba vapurun..ın mevcut seferlerinden başka Kabataşun Us-

1 
küdara 22,40 ta ve gece yarısından sonra 1,30 -2,30- ve 3,30 da .e 1 

1 Usk:.idardan Kabata~a 23 ve gece yarısından sonra 2 - 3 ve 4 tııt ı~ 

1 ilave olunmuştur. 
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Kutlulama;;a hazır:anıyor musunuz ? 

• • • 
iNHiSARLAR iDARESi 

TARAFINDJ4N. SATILAN 

FR·A~ISIZ MEN E Li 

Fi ATLARI 

(MÜDAFAA VERGİSİ DAHİL) 575 

K U R U S A İ N O İ R i L M İ S T İ R" 

---~imdi en edarik· ediniz . 


