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Fransa üze r ine 
·yürüyecek n1i ? 

Italyan gazeteleri yazıyorlar: 

Italyanlar 

Tahsin Uzer ı•e Hüseyin Cahil 
Yalçın 

icap ederse Fran
sa üzerine derhal 

~aBaşŞvekiıIIaVyaarpaşaegarınaak 

1
•
1 
. Veni mebuslar 

~ Hüseyin Cahil · 
yürüyecektir ! 

- Yazısı 5 lncl sayfada - Fransııa Pon~c 

~ Yalçın 

1~~~1ht•i ffi İZC geldi Par!~c:z~d~bus 
11/ıiıe Cezaı B<,,. bugün 11,38 de Haydarpaşaya varan trenle 

Istanbul Valisi 
~ c,141 ~e1ıniştir. gösterilecek 

liJı 1( ayar istasyonda vali muavini lliidai, eski Emniyet direktö- Tahsin Uzerin de 
ltı~ılıç, lstanbul komutam ve diğer bir çok ıevat tarafından 

ııa,. tır. Muhiddin Vstünd t, resmi sıfatı olmadığı cilzctle, kar- mebusluğu mevzuubahs. 
arasında yoktu. Başvekil bir kaç gün şehrimizde kalacaktır. _ Yazı ı S üncüde -

~trtö lkl6!1 trl6!10t@ıyo 
1 2 6 ilkkanunda 

~ 
l>ı~ıır lno.. .. lk" .. A k ·ı.-: t" • 1· • • nu, cvve ı gun 11 ·ara t:ııuye ı w1111mı mec ısı seçı-

4 e i •;ı·~~·;· hu r 
~ -eınleket dahilinde yapacağı 
eyahate pazartesi 
günü çıkıyor 
~ - Yazm 3 tlncllde -

verilen 

içtimai arına 
başhyor 

- Yazısı S Uncilde -

Yeni Dahiliye 
Müsteşan 

Vehbi Demirelin tayini 
tasdikten geçti 

Ankara, 3 (Hususi) - Parti 
umumi idare heyeti azasından 

eski Dahiliye müsteşarı \'ehbi 

Demirelin tekrar Dahiliye müs
teşarlığına tayini yüksek tasdik
ten geçmiştir. Dahiliye müsteşa-

rı Sabri Çıtak Maraş valiliğine, 

Maraş valisi Osman Şahinbaş 

.Manisa valiliğine tayin edilmiş
lerdir. Atıkara Emniyet müdürlü
ğüne, Emniyet umum müdürlüğü 
üçüncü şube müdürü Şinasi tayin 
edilmiştir. 

kararlar 

Cumartesi günleri 
Yahudilerin sokağa 

~~•kınası yasak! 

Emniyet altıncı şubenin Ytni 
mildıirı"l Şükrı"l SaiP.. 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

Danimarkada 
casus şebekesi 
Zabitler arasına kadar 

kol atmış 
Kopenhag, 3 (A.A.), - Dani

marka ordusunun bir çok yük
sek zabitlerinin dahil bulunduğu 
çok mühim bir casusluk daha 
meydana çık:ırılmı;~ır. 

Meclisin önümüzdeki celsesin
de heyecan uyandıracak ifşaatta 
bulunulması beklenilmektedir. 

(HABER - Malfun oldub'U 
üıere Danimarkada geçenlerde 
Almanların mühim bir casus ~ 
bekesi meydana çıkanlmıştL) 

Mecburi askerlik 
lsveçte kaldırılması 

tasavvuru var 
Stokholm: 2 (A.A.); - l sve-

çin milli müdafaası birliğinin 
senelik kongresinde bir nutuk 
söyliyen general Akreman, aske-
ri hizmetin uzaklaştırılması ve ts-

Yarın geliyor 
Vali muavini de 

Jstanbuldan ayrılıyor 
Vilayet işlerini tahkik için m ülki y e 

müfettişleri gelecek 

- Yazısı 3 UncUde -

•• 
Ol ü nı 
taburu 

Romanyada mülki ve ask eri birçok 

erkanı idama mahküm etti 
Bükreş, 3 - Bütün Romanya

da faşist teşekkiıllerin gizli faali
yetile mücadele için tertibat alın
maktadır. Geçen sene Alman ta
raftarı Goga kabinesinde harbi
ye nazın olan ve şimdi orduda 
vazifedar bulunan g.!neral Anto
neskunun "Demir • 1uhafız1 ... -. 

teşkilatile alakası meydana çık-

mış ve kendisı azlolunmuştur. 

Gizli teşkilatın "ölüm taburla· 
n., namile suikastçı.fedailer yetiır 
tirdiği anlaşılmıştır. Vilayetlerde
ki mülki ve askeri erkana tehdit 
mektuplan gönderilmekte ve ken
dilerinin idama mahkum edildik
leri bildirilmektedir. Bütün Ro
manya heyecan içindedir. 

Amerikada garip bir teklif : 

Hürriyet heykeli 
Fransaya iade 

edilrlıeli ! 
Bu teklif, grev hareketlerinin asker kuvvetile 

bastırılmasını protesto için yapıldı 

Oıltere 
de altın depoları DJğer oft ole rd e de bazı' saatlerde viçrede olduğu gibi hususi kadro- ' 

Pt lar teşkil edilmesi ihtimallerini i-
~tr~ra Yapılıyor 
1. ~ • 2 
~ t ~ gaz (A.A.) - Daily 
ı t~ l etesinin b"ld" d"ğ" -ı tlt. • ll&ilte . ı ı r ı ı 

'\..'!{o ala re, hır harp tak-
~~ Cclğı 

~ı· l.iıere ~Yaları altın ile 
~ ı( }'erıe '. Inıparatorluğun 

a getirın rınde altın stoklan 
ektedir. 

so k 8 iZ' a çıkamıyacaklar leri sürmüştür. 

Nazi liderlerine karşı -Ha-r-ici-ye_m_e-mu_r_la-rı-a-ra-

Bir suikast daha olursa Almanyadaki· sınA'!!a!0Jiş~~~~il!~~~~~!ik 
b ··ı · · y h d"ler katled" lecek memurları arasında geniş mik-

u un a u 1 1 yasta değişiklikler yapılacağın-
- Yazı~ı 5 ncide - dan bahsedilmektedir. 
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Namık 
Kenıaı 

Yazan : • izameddirı Nazif 
Namık Kemal ..• 
Tilrk tarihinin, Turk inkılabmın, 

Türk milletinin, Türk ırkının bu bilyil
ğünil, göçügUnUn ellinci yıl dönümünü 
idrak eden nesillere anlatmağa kalkış
mak, büyük bir küstahlık olur. 

Zira, Namık Kemal, Türk coğrafyası 
kadar, Türk tarihi, Türk.dili, Türk inkı· 
llbı kadar ve hatta Türkün Mustafa 
Kemali kadar bu nesiller tarafından bi. 
linmif, ·öğrenilmi§, anlaşılmış, ve mut
laka sevilmiş olan bir uludur. 

Doğuşunun değil, ölümilniln üstün
den elli yıl geçen bir Namık Kenialde 
ültramodern bir Mustafa Kemalin hat
laıını aramak hata olur. 
Namık Kemal ile Mustafa Kemal ara· 

sındaki fark dağlar değil, cihanlar de.. 
ğiJ, asırlar kadar büyüktür. Bunlardan 
biri umumi sağırl ğa muptcla bir muhit 
içinde dünyaya kulak verebilmek me
ziyetini göstermiş ve on seki.tinci asrr 
ı;ecikerek :sezebilmiş bir on dokuzuncu 
asır TOrküdür. Diğeri ise on dokuzuncu 
asnn ıon yıllarında yirminci asnn mu· 
kadderatını keşfetmek meziyetini gös. 
termi§ ve keşfini nazariyat bataklıktan 
içine. gömmiyerek müsbet yollardan 
yürümüş. metodla çalışmış, hedefine 
ı.tlatmak için bazı h~diselerden ders, ba
ti hadiselerden hız alml§ bir Türktür. 

unlar ıki ayn neslin .içinden fırla.. 
tarclır. Bunlann her birinin haya

t,n,da iki başka ve biribirine benzemez 
neslin hususiyetlerini görürüz. Biri bir 
"işlenmemiş,, lcr yığınının içinde belir
miştir. Diğeri olgunlaşma arifesinde bir 
milleti meziyetlerine meftun ve hayran 
ede ede baş olmuştur. Namık Kemal bir 
merhaledir, Mustafa Kemal bir; netice .. 
Namık Kemal statik bir hiddcttir, Mus. 
tafa Kemal soğukkanlı bir hareket .. 
Namık Kemalde. bir şeyler sczhce bu 
ıezişleri tahakkuk ettirecek rehberi a
ramak zaırını görüyoruz. Mustafa Ke· 
mal böyle bir zaafa hic bir zaman tu
tulmamıştır. 

O, aranılan, Türke mevud olan rehbe
ri kendi şahsında sezmek dirayetini ve 
yaratmak harikuladeliğini göstermiştir. 
Namık Kemal, zaman zaman faal bir 
politika hayatı içindeymiş gibi görün
mesine rağmen daima mücerred de ta

hayyülün ve ferdi vecdin adamı olmuş
tur. Mustafa Kemal, nihai merhaleye 
yaklaştığını yüzde yüz kestirdiği güne 
kadar, kendisinin ve milletinin düş· 

manlarına, daima "milcerredle uğraşı. 
yormuş. kitlenin dışında ve uzağında 
yaşıyormuş kan2atini,. aşılamış, ahval 

• vo şeraitin kendisine yar olmasını bek
lemekten ziyade ahval ve şeraitin ken
di arzularına uygun bir seyir almas.ını 
temin etmek hilnerini göstermiştir. 
Namık Kemal yarı bedbin, yarı nik· 

bindir. Nikbinliği, milletinin yüksek 
meziyetlerini, ırki asaletini ve tarihi· 
nin azametini bilişindendir. Bedbinliği 
ise devrin.deki nesilleri saran cehaletin 
derinliği, muhitindeki yorgunluk ve bu 
nalışın dehşetini anlayışındandır. Mexr 
leketi dışındaki dünyanın hızına ve sav 
Jetine bakan Namık Kemalin san'atı ge
niı yığınları istediği istikamete tevcih 
edebilecek gilcil bulamamanın azabı ile 
kıvranır. Onun dilindeki ate§, devamlı 
hUsranlardan gelme bir humnıanın ate· 
şidir. 

Namık Kemal devrinde altsi sadasız 
bir ses kalmak talihsizliğinden yılmış

tır. Mustafa Kema-1 ise bir dokunuşta 

hin "' deftil, btn nara atan yay gibi ge
r:f1mlı nesillere hitap etmek sandetinl 
tatmq bfr adamd·r. Namık Kemal, feda . 
k!r, !akat iradesi ve bünyesi zayıf bir 
Ziya Paıanın ve görüşü pek geniş olmı-

Donanmamız 
Karadeniz manevralarından 

lzmite döndü 
Donanmarnmn Karadenizdeki manev

raları bitmiş ve başta Ya\ıız olmak üzere 
butün gemiler lımite dönmil,lerdir. Ma· 
nevralarda istifadeli neticeler elde edil· 
miştir. 

Üniversite binalarmda tadilAt 
Univeristenin muhtelif fakilltelerlnde 

bu sene yapılan tadilat tamamlanmıştır. 

Şimdi diş tababeti şubesinde mühim bazı 
tesisat vücuda getirilecek ve tadilat yapı· 
lacaktır. Bu meyanda sterilizasyon ma· 
halli de vücuda getirilecektir. 

---o--

BUyük Millet Meclisi dün 
toplandı 

Ankara, 2 (A.A.) - B.M. Meclisi bu· 
gün Fikret Sılaym ba~kanlığmda toplan· 
mı~tır. 

Celsenm açılmasını müteakip Halil E· 
tem Eldem (İstanbul). Nuri (Muğla), 
lsmail Müştak Mayakon (Siirt) in öldük
lerine dair tezkereler okunmuş ve hatıra· 
lanna hürmeten ayakta bir dakika sükOt 
cdilmi§tir. 

Meclis, ıhtiyat zabitleri ve ihtiyat aske· 
rl mernurl~m kanununun dördüncü ınad· 
desinin deği5tirilmesine alt kanunun bi· 
rinci müzakeresini yaptıktan sonra pazar
tesi günü toplanmak üzere içtimaa niha· 
yet verilmiştir. 

yan bir Mithat P.ıışan.ın yanı baımda 

kıvranmış, durmuştur. 

Hareket adamı olmadığı için yığınla
ra kumanda etmek san'atının ve yığın· 
ların psikolojisini araıurmak f erağatl· 
nin adamı olmadığı için sesi çıkabildiği 

kadar bağırmı§ ve yaşayabildiği mUd. 
.detçe kendini sarfetmi§tir. 

Yığınlara kumanda ede ede büyü· 
müş, kitlelerin içinde yoğrula yoğrula, 

muasır sosyo~oji ve psikolojinin en bü
yük ve en Ustadane tecrübelerinden is· 

tifade ederek şahsında rehber yaratan 
Mustafa Kemal ise, h:ırekete geçtiği 

gün, Türk r.ıemleketinde harekete kabi

liyetli ve u!ak bir tashih ile (nümune 
muavin), (nümune arkadaş), (nUmune 

eleman) halini alabilecek temiz vatan

daşlardan mürekkep bir inkılap hazine
si bulabilmiştir. Bu bir hakikattir. 

Mustafa Kemali yetiştirmiş olan ah
val ve şeraitin, Türk ırkının ayni nesil· 

den olan diğer çocuklarında ayni aksul
amelleri yapmamış olduğu asla iddia e-

dilemez. Bütün bunlara bakarak deni· 
lebilir ki ütopist Namık Kemal zaman
ısız ve ıekilsiz belirmiş bir iısyandrr. 

Fakat ne olursa olsun, bu Namık Ke. 
mal öyle bir sestir ki.. öyle gür, öyle 
muhteşem, umumi ve utandmcı bir 

dur:gunluk içinde gümbürdemiş, öyle 
iliihi bir niramızdır ki bütün on doku
zuncu asrın içinde ancak onunla övilne
bfliriz: 

Erkek adam . 
Nizameddin NAZi F 

' C --= 

M· Cemiyeti 
lise acıyor 

d u d 'erH sen etıJI içinde t edr isat a hu~laya ~a k 
o l an y t' n l mek l ~ p Uç " • litımn o 'a<~ak 

Memleketimizde, kültür sahasında bu· ~ımları yalnız erkeklere mahsus olacaklJr . 
yük varlıklar gösteren \ e şık sık yeni bir ı lem !erit ve hem de nehari olan bu ye
adım atmakta bulunan Türk Maanf ce 
miyet Ankaradaki kollej, Bursadakı 1ı~ . 

Istanbuldaki yurtt an sonra l\taari l 'chfı 
letinin müsaadesile lzmırde de tam te~!" 

ni lıse maarif ,·ekaletinin verdiği müsaade 
ile, bu ders yılının biraz ilerlemiş olma·. 

sına rağmen derhal açılacak \"e biraz sü
ratli tedrisat yapılacak bu senenin teclri-

!atlı bil} uk bir !i-,e a;maktadır. 
"Ege lise,i .. i mini alan bu yeni kültuı satta noksan kalan kı mı ikmal edilecek 

yuva ı a rıa ınıflanndan ba~lı} arak 1lk, tir. 
orta ve lise kı~ımlannı ıhtiva edecektır. Türk maarif cemı:reti hazırladığı biı 
Ana ve ilk kı:.ımlannda muhteli l tedmatı programla yurdun d iğer yerlerinde de 
yapılacak. fakat ortamc!<tep \e lı e kı· böyle kültür yuvaları açacaktır. 

Bu k ı,, şeh·rde 
yak·ıcak madde sı
k ıntısı ~ekilmiyecek 

Bu sene odun ve kömurun kı. bida~e· Mangal kömürü, Rumeli cinsi 4·4.5 ku· 
ru~. Bulgarya 5 kuruştur. 

Kok \e antra~it fiyatları geçen senenin 
aynıdır. 

tinde şehrimize az miktarda gelme i kış 
aylarında mahrukat darhg ı çekileceği 
zannını vennı~c:e de havaların devamlı 
bir şekilde çok gtizel gitmeı:i ve bundan 

istifade ederek mütemadi ~(er )'apmak J9 3 
imkanını bulan yelkenli ve motörler!e çok Kaçakçı yakaland ı 
odun ve kömür gelmesi \aziyeti tahmin 
edilenin tam aksine çe'inniştir. Hemen 
bütün şehir sekenesi odun ve kömür ihti· 
yacını temin etmiş olma~ına rağmen son 
senelerde görülmemis derecede büyük o· 
dun stoklan vardır. Mangal kömürü sto· 
ku ihtiyaçtan fazladır. 

Bu yıl havaların iyi gitmiş olınası mü· 
nasebetile kok, antrasit, \'C emsali kömür-

Ankara, 2 (A.A.) - Ge~ bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilau, beşi 

ölü 193 ka~çı, 3281 kilo gümrük kaça· 
ğı, 224 kilo inhisar kaçağı, 5 gram eroin, 
87 defter sigara kağıdı, 162 Türk lirası 
ile 51 kaçakçı hay'\'am ele geçirmiştir. 

lerden de bnyük stoklar vücuda setiril· Pangaltıda bir apartman çöktü 
miştir. 

Odun ve kGmfü: iyatları Jıavalar iyi 
gittiğinden çok fazla ~-ükselmemiştir. En 
hi cins meşe odunları kesilmiş olarak eve 
teslim ~ekisi dört liradır. Daha bir derece 
aşağı cins meşeler 350·370 vesair cins o· 
dunlar da 320-340 kunı~tur. 

Kuçuk sanatlar kanununa 
aykırı hareketler 

Yapılan tahkikat birçok muesscselerin 
küçük sanatlar kanununa muhalif hare· 
kette bulunarak h:lla yabancı devletler ta· 
biiyetinde müstahdem kullandıklarını 

meydana çıkamııstır. Bu hususta yapı1an 
birçok şik€lyetler üzerine tahkikata baş
lanmıs ve bu surette çalışan birçok kim· 
selerde ikamet tezkeresi dahi bulunmadı

ğı anlasılmıstır. Bu hallere bilhassa Bey
oğlunun birçok eğlence yerlerinde tesadüf 
edilmektedir. Bu hususta kati tedbirler 
alınması kararlaşını5tır. 

----o-- --

Şirketi Hayriyenin kış tarifesi 
Şirketihayriyenin kış a)•lanna mah'-u" 

olarak hazırladığı yeni tarıfenın tatbikine 
pazartesi ~ünunden i tıbarcn ba~lanacak· 

tır. 

Dün akşatnPafigaltıda reni inşa edil· 
melde olan bir apartıman çökmü' ve iki 
ki~i enkaz altında kalarak yaralanmış

lardır. Yıkılan apartıman dershane soka· 
ğında Ba taki Karagözyana aittir. Kara· 
gözyan iki sene evvel Tayyare piyango· 
sundan 20 bin lira kazanmış ve iki ay 

kadar ewel apartımanm inşasına başlan· 
mıştı. Dün ikinci katın betonu dökülmüş 
ve ak§3m üzeri müthiş bir gürültü ile bi· 
na çökmüştür. işçilerden Aziz başından 
Hasan da bacağından yaralanmıstır. H~· 
disenin ebebi araştırılmaktadır. Akşam 
geç vakit bazı kimseler çöküntü sırasın· 
da binada bir kcıdm bulunduğunu iddia 
\.tmışlcrse de yapılan araştırmalar bunun 
doğru olmadığını göstenniştir. 

--o-

lngiltereden bir heyet geldi 

Demzbankm ısmarlayacağı \"3purlar 
hakkında tekliflerde bulunmak uıcre ln· 
gilterenın Bart001 And Lon müesse...c:esi 
~ehrimize bir heyet gondermiştir. Heyet 
Basvekalet ve iktisat vekaletine telgraf 
çekerek bu husu-ta tekliflerde bulunmuş· 
!ardır. 

BUyük şatr Nam•lc Kemalin ölümOnOn elUnel yıldönümü münasebetiyle dün bUtUn mekteplerle Üniversite ve 
Güzel San'atlnr Akademisinde mernsim yapılmıı ve ~airin bir çok eserleri okunarak hayatından bahsed:tmiştir. 

üniversite konferans salonunda >•apılan ihtifal merasiminde edebiyat frkultcsi profesörlerinden Ali Nihat tara
fından şairin hayatı anlatılmıı ve hukuk fakültesi profesörü Ziyaeddin Fahri tarafından da Namık Kemalin ideolojisi 
yapılmı tır. Resim Onivcrsitede y11pılan toplantıda alınmıştır, Ali Nihadı ve ihtifatde bulunanları gösteriyor, 

3 BJı<JNC.tKANU.N ~ 

·ffe 
Mekteplerde çı 

tedrisat kini ter 
Bn usulun yavaş yavaş 

başJandı '"" 1111 ~-t 
· taleır- Ad 

Sehriır.ııdeki mekteplcrın ekS(I" 
1- • • do]a)ı ..ıı 

ona ka{ı "elmemesınden .., CI' 
ob • • kJSll" 

lstanbul ilkmekteplenle bır nesi b 
mekteplerde 1932· 1933. ders ~pıtJl13l'1~ 
:retindcnberi çifte ted~sat )f11tkttP1tf 
dır. Bu ~ilde ders goren e.,"ıel' dl 
talebenin bir kısmı öğleden ınekttbt f ~ 
bir kısmı da AAJedcn sanra ed,;53t > 

Ut> 'fte t l' 

mekte \'e muallimler de çı ıneı-ıeP 
maktadırlar. Bir aralık baıt ~tu! . 
uç tedrisat da yapıldı~ı olnl\l~kilde ıe& 

Maarif müdürluğüniln bU :ı görfıldılJ 
satta ne de olsa aksaklıklar k8rsr ' 
den çifte tedrisatı kaldırtnağ~lk ıstbiV 
diğini yazmıştık Bu kararın pıerdcfl 
olarak bazı kazalarda m~te 111eı-teP 
tedrisat kaldırılmıştır. Dığer al ~ıe orrn ) 
de tedrisat ya\'3~ yava~ n ortJ 
kulacaktır. ı~t3Jlb~ ~ 

!\lektepler çoğaldıkça . ~de il"''·' 
mektep ve ilk mekteplenn bBti'ıı" 
sadece tek tedrisat )'apılf1'13ğa 
tır. 

-o-- fnS 
Edirnekapıda de 1 

araşt ı r ılıyor ~' 
~ · fuat P'1 ..> ~ 

Edirnekapıda Mu"ır c:1tfiı,.. -_A 

Ju Ali Fuade ait bir bOSıa;:le çc1' ~ 
tınnası yapılmaktadır. V duğil ~.d' 
bir hristiyanın buraY~ .gö~apılatl 87"ıt 
len iki milyon altın ıçın :> }Ji fo3 ~ 
malarda çalıştırılmak ~ereırıuteb3~~ 
rafından Fransad~ bır ft.' tıerle >'8fıl 
getirilmiştır. Son sısteın ~:ıoı.nt ol ~ 
araştırmaların iddıaların ı1-1 de '5) 

. . . ter verdıt:ı· AJJ 
nu göste:ır netice ıv. 
mektcdir. areU si 

Jandarma \·e poıısın ne:,ugaııe ~ ııt 
yapılan bu ara~tınnatarda tdı~ 11şld' 
iki adam boyu toprak katı 
nüz bir §eY çıkmamıştır . -o-- . 

iş Bankası ku~bar 
l·kram iyelerı ... ı~~ 

Tilrkı> .. J.-0 
Ankara: 2 (Hususi) - mbarasıı 1 kasının kumbaralı ve kU ertiP e) 

cari he..~plar ara~n~~~rınun 1'~ıf 
ikramiye prnnının bı~nde \'e rıotef 
banka umumi merkezın ~ 
runda yapılmıştır. 'kratllh·e ~ ~ 

Bu keşide ile 1938 1 ld~n ~ 
tatbikatı tamaml.a~m;f h~ gcıııŞ b'~11 ti 
essese 1939 yılı ıçın a yeııi pıao ıı.~ 
tatbikine hazırlannu~tırd. ·ı~k otııll ,.J 

• • (C\'Zl e 1 •.-<ı)1l 
SUSl)'Ctı tamamı iki bin ll1 "'d3 5-
miyc yektinunun otuz , ıarıtı )11 

sel ·1 . ıması ve ktJr a . 1 
tı mış o leee~ıdır· . ~ı>-t 

yerine beş defada çekı biri 'fil! ti 
1939 yılı ı..-ur'ala.nn~~oön(ltl\~!~ 

bankasının on DeŞıncı .!rıhinde çel' ııııııf 
düf eden 26 atrustO:, 

1 
de 1>3nkll ~ 

tir. Ancak mezkO~ gun 11 buluna ~ 
merkez ve subelerı ka~ · 25 ~./~J 

ı. 1 vSJ'll "V' 
k 'd bir gün eV\'f' J d·~er "· •1 

cşı e 9 ·ılının ıt:ı ..efil' 
yapılacaktır. 193 ~ udrıcit .... 

eylOl \'e 
rı, fUbat, mayıı:, .

1
ec.el'ur. 

tarının baı:ında çek• 

~~ t8S1 

Otomobil . 0~utiu~ 
Panga ltıda b ır ç f 

kolu kı rıldı bu ıı•ı' 
· r otoın'> ·ı ,ttı1' 

Dün Pangaltıda bı le otoıt1obl t'' 
k

.. "k b·ır rocu •• .,flll o' 
olmuı. uçu Y tte yara...-· "e f 
da kalarak ağır sure 5 nıı111•r'tıotoı1'0' 

128 • 
Kazayı yapan, }1usı.ıs1 0tD 

för Münir:n kullandığı 1arı11d3 .,ıı 
'.10 sıra ğrı.ı • 

biLJir. Dün saat 14·-blyeYe dO ffİ~· 
mo;,me Şişlid~~ .11arpang•ı~ı~ ııt'11 tı1' 
mekte olan :Munır, • getdiğı ıı 101rıfl' 
yet sokağının ba~ ... . c bir ıca e çıl« 

b·rdenbır "rıurı ol· 
kız çocuğunun 1 1< uzere o fe ,. 
dan d'ğcrine geçrne. 'r, rııes11 0ıır.ıl11 

.. ,. fv1uOI bS<ll • 
tığını görmuştur. . ara r >"'' 

.. le gıden bı.ı tt 
duğundan surat d oJaı1 ı1'I 

Elvin adın a ar.ıbJ11 geç 
ramanuş ve . ı;irıde . tel1 rı· 
ruyu bir kaç sanı)'~ışur. iş 1t

11 
~11'1 ~ 

kerlekleri altına al ·rn altJf\~ôıt1 r 
tikten sonra oto~o:oı~nun Jel ıf\ eıi1°~, 
lan kızcağızın bır taraf111 ,, 1'-' "' 

n 11cr cıı" . ..& 
vücudunun herne işli ço ıı•~11·· 

.. Ulmil• ve derhal Ş ş.ıföt gor Y tıf· 
hanesine kaldırılnU§ 
tahkikata başlanrnı~ur. 



3 ~tıu 
~ NCtKANUN - 1938 

~<ıta. dait:" 
/~Qrn_lk x-;"maJ 
~ lı~Asr ınuhakkak ki Namık Ke

"'ar· 
•• ın eseri artık okunmuyor. Ro

L '"'Yatr ı "\ le 0 arı, diğer mensur eserle-
• tıicnbcrı 
~ O!nı tekrar basılmadı, ara-

t ı.ıı ~Yor. ~alnız §ilrleri, Sadeddin 
~ z lınınetı ile, bir cild halinde 

· an . ~~ad nederım o da öyle pek faz. 
o ciJcı~· ltserseniz açıp bir tecrübe 
blrlıt e dııı, ınüntehabat kitablanna 

' aç ınanzumcden başka Uzedn':k, alakayla okunacak bir şey 
·~ it~ "Görüp ahkamı asrı ... " diye 

· de, "Vaveyla" "Bir muhacir l!tlıncı • 
,, adı" ''Maderle peder olup 

'•C d h ~ atd a a bir iki parça; işte o ka-

~li a da güzel olan ancak birkaç 

~da bil gençler onun eserini bizim 
dıı-a; .. llllyor. Mektepte edebiyat ta-

... "'de 
~cırıa Ondan biraz bahsetmesini 
~ r Ve 

~"· bıınd onunla temasları hemen 
~~ 80ıı.~n i~arct kalıyor. Zannederim 
ı.."'ğa da _bır Namık Kemal modası 

eu de b ~kan yoktur: dlli de, has
' UgUnün dtline ve hassasiye

't\dGf:'rçi henüz ihtişamlı söz söy-
t hııgu!l asından . kurtulmuş değiliz. 

~eli. aranan ıbtlşam, Namık Ke-
<l Naııı. lldckindcn başkadır. Muhak

• k a'k ıcernaı bir şair, bir muhar
t da~ılt S<ıçml~tir. 

l \·arcı a Ynşıyan başka bir Namık 
< ~~llıaı ır: hUrıiyet kahramanı Na
~~~ er anc,i diyebileceğimiz Na
~ oıa' Onu, hnlk arasında, az çok 

1 ~ltcırı herkes Sl'Ver. Hürriyet için, 
b:ı· "atan sevgisini yaymak için 

dllılr 'Ve bu bilinen unsurlı:rıa 
esta k l{ n urulmuştur. 

;~al'in hayatını iyi bilmeğe 
tın ~0l"lnUyorum: o destana inan
ıı, ~:in kArıdir. Onu bir şairdir 
illan ll' llluharrir diye değil, onu 
On dır diye, bir timsaldir diye (t; benim sevdiğim gibi seven-

' İ · lııı.aıt' Ç'.n, böyle bir kahraman di-
t~ ' hır timsal olmak hiç §Üphe

ecı>Jı: b" 
l(rıııı ır talidlr. Bu bakımdan 

~~e b aı, esen büsbütUn unutulsa 
e ıı ahu.Yar bir şair sayilabilir. 
~aıtllzcı bir fikrin, hUrriyct file-

~ : 
0lnıuştur. Namık Kemal için 

atan <ıq P<.'rvcr adam clroyen, ya-
) ~ ln('~hıketinin idaresine işti-

ı:., Osııı. l'lıalik olan adam demektir. 
:ı 11ın.;tn1ı Padişahlarını mcthctsc, 

)in araa etse bile yine bir cum
~ k cı bir demokrattır. Herhal-

\ ~l~~erıyctln onun hakkındaki ka· 
% ıı:ıu r. Bugün biz, ölümünUn el
-~ ~asebctiyle ona olan hilrme

' ~ filnt• • ~l't-1 121 söylerken onun temsil 
':~le, Vatandaşlığa aşkımızı i· 

Uyoruz. v Nunıllnh ATAÇ 

<ılt Disney' in 
~~!I annesi 

~ga . 
lınden zehirlenerek 

~ta.re öldü 
t '!)~ babası meşhur film ressa

~ "ı ~Y'in annesi ile babaaı bir 
1 l!ıti.v Ina uğramı3lıır ve 71 ya -
~ • b·ar ltadın, kurtanlamıyarak 
'neyin 80 ya11mdn olan ba

llaıı lah ÖlUnıden kurtarmıgtır. 
ı ... ~ kıkata göre, hııvagozi kaza-

lJli:. ıı.~ık bırakılmasından ileri 

~tıe~'iıl 
~ e hedı annesi, oğlunun geçen sene 
t-:;llizt b :e ettiği evde ölmUııtUr. Mi
.~ tı· a ası, annesine bu evi Mis-

~ıı. , 
.ı ı:tıllıı. 0Yle evll'ndiğinln ellinci yıl 

tıı asebeUyle hediye etmi§tl. 
ııe~ A ..__o-

ra, 3 rnerikaya gidiyor 
~e tlaıırı Cl~ususi) - Eski lngiliz 
' ~ lllıster Eden Amerikaya 
~ ~ bugün hareket edecektir. 
~tinen cyahati hakkındaki ha· 

:ııı. ~·r rne ~'l'aymis,, gazetesine gön-
~ tıkan ~itup~ şöyle demektedir: 
, :_~alıatt rl~ik devletlerine yapaca
; lll~ en dolayı ben de, karım 
:ıı ·.bir ~n~. ~liphesiz, bu seyaha

"t hu _ahıyetı yoktur. Fakat ümit 
~ \·e ıı;a:ctimizle eski arkada~la
:-, ~~ıı~ enı dostlar edinmek fırsa-

11\aya . 
k•""'' . gıtınek fırsatım her za
tıı: ··ı.ı 'tnd· 
"'tilıııl i . ır. Bugün bt ı a mu\'af-

~uı nıemnunum.,. 

HABER - Ak,am poıtaın 3 
~=========-==============================-============~=====-===========-=~-===========~~~==-~ 

IP©lrrtö ~lYlylYık 
altı-Ayın yirmi 

sında toplanıyor 
Ankara, 3 - Cumhuriyet halk partisi

nin be~inci büyük kurultayı 2J ilkkfi· 
nunda toplanacaktır. Yapılmakta olan 
hazırlıklar çok ilerlemiştir. Dahiliye veki
li \ e Parti Genel sekreteri Rehk Saydam 
Halk Partisi genel merkezine sık sık gi· 
derek hazırlıklarla me~gul olmaktadır. 

9 mayıs 935 de tQp!anan ,.e 16 mayıs 
935 de çalışmalarım bitiren dördüncü .. 
büyük Kurultay, besinci Kurultayın ma-
yıs 939 tarihinde toplanmasını kararlaş· 
tımuştı. Parti Nizamnamesinin 30 uncu 
maddesi mucibince fevkalade vaziyette 
başkan vekili Kurultayı toplantıya daYet 
edecektir. 

Evvelcede bildirildiği gibi toplantı ruz
namesinde ilk madde genel başkan seçi
midir. Fakat alakadarlardan sızan bazı 

haberlere göre, Parti nizamnamesinin i· 

kinci maddesinde de "Partinin değişmez 
genel başkam, onu kuran Kemal Atatürk 
tür,. yazılı olduğundan ebedi şefimizin 
büyük hatırasına hürmetle onun ebedi 
reis olarak kalması kararlaşacaktır. Ay· 
nca bütün Parti merkezlerinde Atamı

zın birer fotoğrafının asılı durmasile, 
yeni basılacak Parti nizamnamelerinin 
ilk sayfasına gene ölmez ~fimizin birer 
resminin basılması teklif edilmektedir. 

Kurultay genel başkan vekili Celal 
Bayar tarafından bir nutukla açılacak ve 
ilk celsede iki başkan ile altı sekreter se
çilecektir. Kurultay toplantısının bir haf 
ta kadar süreceği tahmin edilmektedir • 

Bu Kurultayın en mühim hususiyetle
rinden biri de halkın bütün dileklerinin 
halk partileri taraf mdan toplantıya bil
dirilmesi olacaktır. 

Parti merkezinde yakında kurulacak 
bir komi:.yon bütün vilayet kongrelerin-

• de tesbit edilen dilekleri tasnif edecek 
ve Kurultay toplantısına arzedecektir. 

Bu arada bilhassa hayat ucuzluğu ve 
vergi tenzilatı ön planı tutmaktadır. Bun 
dan başka, ziraat işlerinin programla~
tınalrak derhal ı lah edilmesi, köy kal-

kırmasına hız veril-•esi,ziraat makinesinin 
köylüye daha nafi olmasına çalışılması, 

yurdun imar edilmesi gibi daha bir çok 
mühim işler de vardır. 

Petrol gibi halkın ihtiyacı olan mad· 
delerin fiyatlannda yeniden tenzilat ya
pılması için de Kurultayda görü~meler 

yapılacaktır. Radyo gümrük resimlerinin 
indirilmesi ile tuz gibi bazı maddelerin 

memleketin her tarafında ucuzca satıl· 
masınm temini kurultayın görü~eceği baş 
lıca işler arasındadır. 

Nevzat Tandoğan vekil 

olacak ? 

mi 

Diğer taraf tan bazı rivayetlere göre, 
Ankara valisi Nevzat Tandoğan önümüz-

deki kısmi intihapta mebusluğa seçilerek 
Parti genel sekreterliğine tayin edilecek-
tir. Partinin bugünkü şekilde idare edil· 

mesi ibka edildiği takdirde Nevzat Tan

doğinın Dahiliye vekili olması ihtimalin

den bahsedilmektedir. 

Nevzat Tandoğan bugün Reisicumhur 
lsmet Inönü tarafından kabul edilmiş ve 
öğle yemeğine ahkonulmu~tur. 

Yeni Vali yarın 
sabah geliyor 

lstanbul valisi L('ıtii Kırdar Ankarada 
dahiliye vekaletiyle yapmakta olduğu te· 
maslarını bitirmi11Ur. Bu ak§am lstanbula 
gitmek üzere Ankaradan ayrılacaktlr. Ma
nisa yolunu takip etmediği takdirde Lfıt
fi Kırdar yarın sabah §chrimizde olacak-

tır. 

Vali muavini dcğ~ti 
İstanbul vali muavini HUdat Karataban 

mahalli idareler umum müdUr muavini 
Diliıverle becayiş edilmlutir. 

Verilen bazı malCUnatn göre, dahiliye 
vekaleti lstanbul vlliiyct ve beledlyesine 
alt bilumum muamelAt ve lglerin tetkilt
ten geçirilmesi için bir mUlkiye heyetini 
§ehrimize gönderecektir. Heyet, bilhassa 
belediyeye ait emlakin sureti idaresini 
ve bu arada bir zamanlar otomobil acen
teliği olarak kullanılan ve halen Dağcılık 
klübü olan Taksimdeki binanın vaziyetini 
gözden geçirecektir. Yapılan iddialara gö
re bu bina ve arazisi belediyeye her ay 
epey varidat temin ettlği halde son za. -
manlarda hiçbir kira alınmadan klübe 
tahsis edilmiştir. 

Dolmabahçe hadisesi 
Diğer tariftan alakadarlar, Atamızın 

tabutu ziyaret edildiği günlerde Dolma.
bahçe sarayı önünde vukua gelen ve bila
hare hastanede ölenlerle beraber 11 den 
fazla vatandaşın ölilmUne sebeb olan mil· 
essi! h!idisenin tahklkatiyle ehemmiyetle 
meşgul olmaktadırlar. Bu hususta mUdde
iumumilik te tahkikata başlamııı ve buna 
mUddelumumt muavinlerinden Fehmi me
mur edilmiştir. Tahkikatın ilk safhasın
da alman neticelere göre .işte büyük ted
birsizliltler görUlmUetUr. Saray kapısında 
toplanan on binlerce halkın arkası kesil
meden saray kapıları birdenbire kapatıl
mıu ve böylelikle dar bir eahada arkadan 
gelen halkın taz)ikiylc önde bulunanlar 
ezllmiıılerdir. 

Bu sırada saray kapısına. civar olan 
sokakların tutularak halkın mütemadiyen 
kapı önüne dolmı\smın önüne geçmcğe an
cak fıs i§ten geçtikten sonra bqlanmı;,
tır. 

Hadisede adi! ve Idart takibat lüzumlu 

kat'i olarak adliyeye intikal etmiş ola-

görlilürse milddclumumUik neticeyi YHa- DördilncU ıubeye tayin edilen Manisa 
yet idare mccilslne bildirecek ve burada emniyet mildürü Taceddin yeni vazifesi
verilecek !Uzumu muhakeme karariylc i§ ne başlamıetır. Altıncı eubcnin yeni tıefi 

----... ·· ····················---··--.-.··---·----.......... -... ........ -----~ 
1 Cumhurreisinin Sf!tJa 'zatı ! 

: . 

İsmet İnönü pazartesi1 

hareket edecel{ gu11u 
• • •• 

Ankara, 3 - Cuırihurrei,,imiz ismet lnönünün memleket dahılinde seya· 
hate çıkacakları haberi teeyyüt etmektedir. Bu seyahate lnönünün pazartesi 
günü a!~~:ımı baslamaları çok muhtemeldir .. Cumhurrcisimiz Ankara - Zongul· • 
dak hattında Eı;kipazar me\"kiine kadar gidecektir. İsmet lnönü oradan oto· 
mobille Kastamonu}'U şereflendireceklerdir. Cumhurreısimizin se} aha tim bu
radan şarka doğru uzatması da muhtemeldir. 

1smet l nönünün bu se} ahatınde yanında Dahiliye vekıli ve Parti umumi 
katibi Refik Saydam bulunacaktır . 

Harp Okulunu ziyaret 
Hci::ıicumhurumuz dıin saat 11 de Harp dkulunu ziyaret etmiş ve bina ö· • 

nünde Genelkurmay ikinci reisi orgeneral Asım Cündüz, mektep komutan 'e ! 
subayları tarafından karşılanmıştır. j ......................................... _ ......... ····-·········-··········································-·· 
Yeni mebuslar 

Hüseyin Cahit 
Yalçın 

Mebus namzetleri arasında 
gösteriliyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - On dört me· 
busluk açıktır. lkinciklinun girmeden ön
ce bu açık yerlere parti divanınca nam
zetler göstcrlleceği haberleri teeyyUd et
mektedir. 

Bir müddettir Ankara.da bulunan ve üç 
giln önce lstanbula dönen Hüse;>in Cahid 
Yalçın'ın açık mebusluklardan birine par
tice namzet gösterilmesinin de parti yük
sek divanınca takarrür ettiği kuvvetle 
söylenmektedir. 

Nıımzcdler arasında Ankara valisi Nev
zad Tandoğan'ın dn bulunacağı rivayetle
ri vardır. 

HenUz tceyyUd etmemiş bulunmasına 

rağmen riyaseticumhur umumi kiı.tibi Ha
san Riza Soyak'ın da mebus namzedi ola
rak gösterileceği söyleniyor. 
Rahatsızlığına binaen bir müddettenbe

ri vozücsine gidemfyen Uçüncü umumi 
milfetti§ Tahsin Uzer'in de mebus olaca
ğı söyleniyor. 

Amerikada garip bir 
teklif 

:Aasq,de, 

Lôndrada musiki ,.e sahne sanatı al<ı
demisi tarafından her sene yapılan müsa
baka}'! bu yıl Leonora Ston ismindeki 
bu kız kazanmış ,.e kendisine meşhur ~ 
sahne vazımm ismine izafe edilen "Alek· 
sandre Korda,, kupası verilmi~tir. Leono· 
ranın fatikbalde büyük bir yıldız olması 
muhtemeldir. 

lran Şehinşahı 
Berline git meği kabul etti 
lngilizce Deyli Telgraf gazetesinin Ber

lin muhabiri şu haberi veriyor: 
"Hitler Iran Şehinşahı Rıza Pehleviyi 

Almanyayı zirarete davet etmiştir. Rıza 
Pehlevi bu da,·eti kabul etmiş fakat ziya
ret tarihi henüz kararlaşmamıştır. Bu zi· 
yaret, Bitlerin, nü! uzunu yakın şarka ka· 

dar uzatmak istemesini meydana koy
maktadır. Hitlerin maksadı, Irandan de
mir yoluyla Karadenize ve Tuna yoluyla 
da Almanyaya kadar uzanmak suretile 
bir ticar~t sahası te is etmektir. Esasen 
son senelerde bir çok Alman firmaları I • 
rana giderek tabii servetleri işletmek tek
liflerinde bulunmaktadırlar. 

EyüpılY! U=flaln<d!Dn ne klYnarroı varı 
MEŞHUR Eyüplü Halit ''ben komiserim,, diye esnafı, ceza tahsili suretile do

landırırken yakalarımı~ Burada Eyüplü Halit haklıdır bence. Adamcağız es
nafa yalanı söylememiş ve esnaf da pekala Halidin ceza tah iline müstahak olmuş. 

Cezalarm tarhı pek karı~tığı ve pek fazlalaştığı ~u. sırada ceza almarun, ,·crc
siye mal almadan kolay olacağını düşüne bilen Halit mesleğinin değil komiseri, bel
ki kıdemine nazaran scrkomiserdir bir ! 

Elinde ceza zaptı ve tahsil kuponu bu lunmıyan adama velcvki komiser dahi olsa 
para veren cahilin cezasını Halit tahsil et miş iki! 



lÇERDE: 

• Atatürkün cenaze merasiminde lranı 
temsil etmiş olan heyet dün şehrimizden 
hareket etmiş ve merasimle uğurlanmıştır. 

• Emiııonündeki tramvay durak yerle
rinin değiştırıl.mesine karar \erilmiştir. 

Buradaki dığer binalar da yıkıldıktan 

sonra yeni durak yerleri kararla5tırılacak 
tır. 

• Denizbank \'apurlannın bacalarına 

yeni forsun takılmasına de' am edılmek

tedir. Ayni fors ba~ raklara da konacah 
ve beyaz üzerine kırmızı olacaktır. 

• Parlayıcı maddelerin muhafazasına 

dair belediye tarafından hazırlanan tali· 
matname !':ehir meclisinden geçmiştir.

1 Talimatnameye gore bu gibi maddelerin 
bulunduğu yerler bir sene zarfında icapl 
eden tcrtihat almaya mecburdurlar. 

• Yolcu 'e ruk nakliyatının ayn ayrı 
vapurlarla ) apılması hakkındaki kararın 
tatbikatına geçilmiş ve ilk olarak "Kara
deniz., vapuru koyun nakli için Trab· 
zona gönderilmistir. 

• Ticaret odası idare heyeti dün topla· 
narak bir haftalık i~ler tetkik edılmiştir.

1 • Baro, inzıbat mecli~ kanununun em·\ 
rcttiği işleri yapmak üzere toplantılarına 
devam etmektedir. Dün de bir içtıma ya
pılmıştır. 

• Dun maarifte, yapılan bir toplantıda 
hususi liselerin bütçeleri tetkik edil
miştir. Bu haf ta yapılacak diğer bir top· 
lantıda ecnebi ve azlık okilllannm bütçe
leri de tesbit olunacaktır. 

• Haydarpaşa liman şirketi hissedarla· 
n ayın 16 smda Ankarada fevkalade bir 
toplantı yapacaklardır. 

• Tilrkkuşu İstanbul şubesinde talebe 
ka} dma başlanmıştır ve nisana kadar de· 

Saçlar •• once dökülmeden 
Saçlar dökülmeğe başlad.ktan sonra, 

geçen giın de soylediğim gibi umudu 
kesmemelidir. Münasip tedavi ile dö
külmeyi gerilemek, bir kaç sene gecik
tirmek miımkün olur .. Fakat ne yapılsa 
büsbiıtün kesilemez. 

Onun önünü almak için sebore has. 
talıgının başladıgı, saçlann arasına ku
ru kepekler peyda olduğu zaman işe 

girişmelidir. Bu da, hatırınızda olsa ge
rektir. Çocuğun bülfığa yaklaştığı za
man, on iki yaşında iken başlr.r .. O yaş
ta saçları kepeklenmeğe başlıyan ço· 

cuğun sebore bastlığına tutulduğu, saçları birkaç yıl sonra db1cülmeğe 

başiayacağı ıhtimali daima hatıra gelmelidir. Zaten bu saç hastalığı irsi 
oldugundan, saçları dökülen annenin, babanın çocuklarında da öyle olması 
ihtimali vardır. Çocuk erkek ise ileride saçları büsbütün dökülecek, daz 
başlı olacak, 'kız ise saçlan seyrekleşecek diye o yaşta bunun önüne g~
meğe çalışmalıdır. 

Kepekler daha kuru iken ise başlanırsa saç hastalığının önünü almak 
hemen hemen muhakkaktır. Daha sonra, kepekler yağlı ve yapışkan olun
ca, gene tedavi edilir. Fakat daha güç clur, muvaffak olmak ihtimali de 
azalır. 

Çocuk böyle daha on iki yaşında iken saçlarının kepeklenmesine karşı 
en iyi çare katrandır. Katran kepekleri temizler .. başın derisi, y.iizün deri
si gibi düz ve parlak olur. Saçlar daha yumuşak, daha parla'Jı:: ve <la.ha canlı 
olurlar. Yeniden çıkan saçlar bile, katran sürüldiikten sonra, daha ça· 
lıuk çıktıkları ve daha kuvvetli oldukları göze çarpar. 

G ,.. 
yaz el n ; (O) ır o • lİll ve 1'-

· 1 vaıe ııı Katranı başa sürmek te pek 'kolaydır. Ardıç katranı ı e 
1 

a ınerbe 
nolin her birinden onar gram nisbetinde bir araya gelince sa~ a~kJUkte tja• 

olur. Bundan, gece çocuk yatacağı vakit bir fındık kadar biaııası 1talıt' 
şına konulur ve bir diş fırçasiyle başın her tarafına yayılır. 
sa kuru bir bezle silinir. · e'k ıaııındıt• 

• • L Hetn ı. te• Ertesı aabah sa~ları beyaz sabunla yıka)'lp başı tcın .. ,abaı• 
. .. 1"' ve her r ... u· 

Başlangıçta katran bir hafta miıddetle her gece suru ur yahut .., 
mizlenir. Çocu~un hergUn başını yıkamağa vakit. bulunınaısa, ratn) ıtartt' 
yeceğinden kcrkulursa saçları alkol ile eteri ve suyu (on bef g umıtU11dıır· 
tırarak İ!jerisine pamuk batırıp onunla katranı tem:zıeınek te 

01 Qitti~e •: 
Bir hafta sonra, artık her gece katran sürmeğe !uzum yoktur. hİÇ oııııaı 
ralık verilerek nihayet haftada bir defa sürülür. Fakat bunun 

sa altı ay devam etmesi iyi olur. 
1 

mak ıaı~: 
Kepekler gene peyda olursa katran sürmeğe tekrar baş a ııastalıJ 

dır. Çünkü katran kepekleri kaybettirir, fakat her vakit seb;:~tan s0nrtı 
nrn önünü birden almaz. Onun için kepekler, bir defa kay~o~ urıce ııef!I~ 
çocugun başına yine daima dikkat etmeği ve kepekler g~rU~k)er, bll'b 
işe tekrar başlamağı unutmamalıdır. Bir defa kaybolmuş keP I· 
tun kaybolmuş demek değildir . n ~nrıı >~ 

Kepekler yağlanıp ta hastalığın ikinci devresi başJa.dıkta ... ,.k ıaı 
. k""'kUrt katu- . jJıf· nız katran sürmek yetişmez. Katran merhcmıne u , hcl<iı11 ıŞ 

olur. Fakat öu devrede sebore hastalığını tedavi etmek ancai.( t 

Bu işi kendi kendine görmek dı;ğru olmaz. ekirt'· yalı ~ 
Zaten başlangıçta yalnız katran sürmeyi de, mütehassıs h Cit..d 'it 5~, 

hiç hekim bulunmıyan yerlerdeld okuyucular için yazıyoruınd. ar rr.üteb•" 
·b· oka ıtıP mütehassısı, hekim bulunan yerlerde hele İstanbul gı 1 arc arA 

sıslarr bulunan bir şehirde, dökülen yahut dökülecek saçlar~~r. 
için o mütehassıslardan birine gitmek, şüphesiz, en doğrusu 

'am edecektir. Kadro bu sene genişletil· ~ 

miş olduğundan müracaat eden bütün ~~~ 'fü~/ 
talebeler kaydolunacaktır. ~~ 

DIŞARDA: tr .. J Bu G o N ~" 
• Polon)a ile Sovyetler birliği arasında-=- 111 'C' 'EK DOROTHY MANUELLA EN oo,Nt:t 

ticaret mubadelelerini:1 fazlala~tınlma~ 1 V.l ,,/;;, L LAM Q UR FiLM~ 
uzcrinde yapılacak müzakerelere önamüz ~ 
deki hafta Varşovada başlanacaktır. . . ' E M A S 1 N D A 

1 

• Bugün saat 12,45 ve 2,30 da teniil.itlıhalk ve talebe matineleri 

• Ekuatör milli r_neciisi, ti~. partisı ~- IJI! ffiı lilJJl-~-.,.llJIWWOOR~~~----JI~ ~ 
şefi Aureli navarezı devlet reıslıgıne seç- x g ) ı 1 • - • 1 
miştir. Bu intihap, sol cenah partileri i· un macera arı • 

bus nuncan Sandys, dün söyledib'İ bir kitabımızdan da birer oz KADIS 
~tukta, Alr_nany~ ~ü~temleke taiepI~- tane H 1 malıdırlar AYNA R 
rıne karşı şıddeth bır lısan kullanmış 'e (X 9) 1 f'l . .. ·· d .. . . un macera arı ı mı uç gun en-
Almanyaya hucum etmıştir. beri Alkazar sinemasında yeniden gös· 

• Meteor ismindeki Alman ~'3PU:U terilmiye başlandı. 
25000 kilo ağırlığında muaz~a?1 bı~ çelik Vaktiyle gazetemizde tefrika edil -
kütlesi ile Heilbronna gel~ıştır. Bır oda miş olan polis müfettişi ( X'"'9 ) un 
bürüklüğünde olan bu çelık parç_ası~ı muhtelif maceraalrr çok rağbet gör -
Fallersleben fabrikası, halk otomobillen müştü. Bu münasebetle baştanbaşa re· 
imalatında kullanacaktır. simlerle yazılmış olan bu eseri yeni • 

• İngiltere hava nazırı ~ı~sley Vood, den kita halinde tabettirdik. ve 2o 
yanında hava erkanıharbıyesıne mensup . P. . . 
.. ld v h ld d- ~ğl ·· e · kuruş gıbı ucuz bır fıyatla satışa ÇI -uç subay o ugu a e un o e uı rı v • • 

P · lmi f H , l k serg"sini ziya· kardık. Matbaamızdan satıldıgı gıbı, 
arıedse gek . ş ır. a\ acı 1 1 

filmin devamı müddetince sinemada da 
ret ece ·tır. 

• Macaristan ile ç:ekoslovakya arasın- satılmaktadır. 
da posta, eşya ,·e yolcu münakalfitı pazar Çok rağbet kazanan _( ~ 9 ~ filmi-
tesi günü tekrar açılacaktır. ni ckuyuculanmıza tenzılatlı bılctlerle 

.. Beynelmilel bir kömür karteli vücude göstermeği de temin etmiş bulunuyo • 

getirmek üzere Alman ve İngiliz maden ruz. 
şirketleri arasında yapılan müzakereler Aşağıdaki kuponu kesip kişeye ver· 
uzun bir tevakkuf de,Tesinden sonra Ko- mek tenziliitlı bileti almak için kafidir. ...................... 
ıonya §ehrlnde yemden başlamıştır. (X 91 un maceraları 

• Litvanya hariciye nazın Laoraitis 
istifa etmiştir. Yerine kuvvetli bir ihtima· fif mi İÇ İn 
le göre Litvanyanın Londra büyük elçi i fenzilat kuponu 
Balatis tayin olunacaktır. nu kuponu kesip sinema kişesine 

• Brüksclde resmen bildirildiğine göre, ,·eriniz. Ten:dlAllı bilet alırsınız. 
cenubi Afrika milli müdafaa nazırı Pi· Dikkat: Bu l:upo11 11alnı: bugü'l 
rov ile Be!çik-a hükfuneti arasında yapı· (4 - 12. 938) tarihi için muteberdi 

lan müzakereler neticesinde Belçika kon· -

ŞEHiR TlVATROSt.; 
• Tepcbaşı Drnm kısmı 

1 O Birinciklnundan i
ı ıbarcn Vindsorun Sen 
k dınları. 

istiklal caddesinde 
Komedi kısmı 

12 Hirincik5nund:ın i
lıhnrcn: {Dama çık
mış bir güzel ..• ) 

gosu ile cenubi Afrikanm tayyare seferle- ~ ~ HER A '/( Ş A M ~ 
rilc birıe~mesi hakkında öir anlaşma ha· I r 
sıı. 0~~~~~~a nazırlar arasında ihtilaf Beyoğlu Eski AMBASADÖR salonunda 
çıkmış, kabinenin istifası mevzuubahs ol· 
mo~ 'e nihayet kralın müdahalesi üze· 
rıne malire nazmnm istifasile mesele hal-, 
lolunmu~tur. 
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Cephe,, tayyarele-
~n k natlarındadır! 

Salahiyet sahibi birçok asker, artrk 
harp cephelerini piyade siperle
rinde aramamak ıazımgeldiğini 

, söyliyor '"' :·· ............................. . 
~. ~ hlan.nıasmm tamamlanacağı güne kadar bir hap ~ıkmıyacağı anla,ıh· t 
~ hısaııa rahat nere aldırnmnz. Zln fullletıerln bütün cchttlcrlni ha'a si. t 

IIıa hasretmeleri, uznk gibi görUlen harbe son süratlc ula~mağa caba·. 

' '' fama lan min sına gelmez mi! •• 

············-~············ Yazan: Sadık Duman 

Atafürkün 
vasiyetnamesi 
Mahkeme bir celse 

daha akdedecek 
Anl<ara. 3 - Ankara UçüncU 

sulh hukuk mahkemesi, Atatilr· 
kUn vasiyetnamesinde ismi ge· 
çenlerin r.cd veya kabul husu
sundaki kanuni haklarını isti· 
mal etmeleri için 16 Sonk~nun· 
da bir celse akdcdecektir. Va
siyetnamenin açılı§Jnda kanuni 
varis olarak mahkemeye davet 
cdilmi olan Bayan Makbule 
fazla teessürü yüzün.den mah· 
kemenin bu husustaki talebine 

karşı söz söyleyemediğinden 

bu ikinci celseye lüzum görül. 

müştür. Vasiyetnamede diğer 

~ 
isnıi geçenlere de celsede ha
zır bulunmaları için tebliğat 

• yapılacaktır. 

Alma oyada 
Yahudiler hakkında 

kararlar 
Berlln, 2 (A. A.) - Dahiliye nuırı bu 

gUn neerettiği bir emirname ilo bUtUn 
Almanya itinde Alman yabudllerlnin gU

nUn bur aaatle.rindc dıean çıkmaktan ya
sak etmlııtır. Bu emir hillfında hareket 
edenlerden yüz elli marka kadar ceza ah· 
nacak ve linc bunlar bir haftadan altı 
hnftaya kadar hapscdfleceklerdir. 

Almanyanın tehdidi 
İngilizce Deyll Hernld gazetesi ~ ha-

beri veriyor: · 

l!.:ğer bir yahucli, Alman nazı liderlerin
den herhangi birine bir suikast yapacak 
olursa Almanyadaki bUtUn yahudiler der
hal katliam edilecektir. 

Bu tehdid, siyah muhafız alayının na
şiri cfkfin olan ve 500 bin basan Şvar:tr.e 
Korps gazetesinde neşredilmiştir. Gazete 
§Öyle yazıyor: 

miştl. 

Yahudilere ka~ı daha pratik ve derhal 
tatbik edilebilecek bir tehdid de gWi po
lis ııe!i tarafından çıkarılnn bir kararna
mede bulunmaktadır. ' 

Bu kararnamede eöyle deniliyor: 
"Yahudilerin Alman birliğinde yerleri 

yoktur. Blnııenaleyh, 28 şubat 1933 tarih· 
li bqvek!let kararnamesine tevfikan §U e
mir veri~tir: 

"Alman tabiyelindcn vcyıı labiyetf ol
mıyan yahudiler, Alman birliği günU olan 
cumartesi günleri evlerinde kalacaklar ve 
öğlej1n saat on ikiden akşnın saat !eki
ze kadar sokağa çıkmıyacaklardrı. 

Bu emre mugayir hareket edenler 28 
şub:ıt 1933 tarihll kararname mucibince 
cezalandırılacaktır . ., 

Romanyanın teklifi 

60 hk bir ırz düşmanı 
yakalandı 

"Bir yahudi silahı veya yahudl parasıy· 
la almmı~ bir sll6h Alman llderlerinden 
birine kalktığı gün, Almanynda bir tek 

Yahudi canlı kalmıyaeaktır.,, 'ı 
Anlaşılıyor ki bu tehdid bir Amerikan 

gazetesindeki teklif Uzerine yapılmıştır. 

Bu gazete, Bitlerle başlıca arkadaşları öl
dilrU!dilğU takdirde Amerikadaki cinayet 
suçlusu ve uzun cezalı mahpuslardan bir 
krsmınm serbest bırakılmasını teklif et-

Bilkrea, 3 (A. A.) - Hariciye nezareti 
namma söz sö,> 1 meğe salahiyettar olan 
.bir zat, merkez \"C cenubu earkt Avrupa
da yahudi meselesinin halli lc;in genlıı bir 
diplomasi hareketi hazırlanmaktan oldu
ğunu beyan etmiştir. 

p 

S ~da halk, lia\'a - si1flhlanrnasma ti tahrip edeceğine dair olan tahminler 
~~rdırnıarda bulunmağa başlamış- baştanbaşa manasızdır.,, 
~~ fM~~aca muhasarasında halk Bunlara o zaman cevap veren ender mü-

~lıklar göstermiş, yay ya- cllifler şu delile dayanıyorlardı.: 
\ltl kadınlar saçlarım kesip ver- .. _ Niçin Barselonayı misal olarak ele 

~·~evlerdeki su ~arına ve alıyorsunuz. Ya Madrit? Orası yalnız tay 
~~caya kadar eritilip ok ucu yare ile ckiil ayni zamanda ağır obüsler
\..~ .p 1~70-71 harbi sonunda, Al- le de d~lmektedir. Buna rağmen §ehir: 
C'i So ~rısj tahliye etmek için iste· de 1,5 mıl;ron halk. yaşıyor. f?~ek ~ı 
~ :tn!lyon altını Fransız vatan- lspanyada cumburıyct ccphesının mu
'-.~ basıı l'lcl • t kı dafaasından çıkanlan ders hava filolarının 
L~ teınin ent v~l sabıpsenfer dsae kıymetsizliği değildir. Orada ağır batar 

e mış erse u e . N' · ? z· 
i~te bö . . .. .. .. • yalar da bır §eY yapamıyor. ıçm ıra 

~~ltıaıcıii . yle bır gorunu~u var. halk ve ordu elele vermis, neye mal olw-
"~ erınden . bir çoğu. ~ir .yıllık sa olsun dayanrnağa karar ,-ermiştir. O 
~et' b 1 terkedıyorlar_. Dikışçı kız- harp siHihla değil fikirle kazanılacak 
\!.~ .artalıklannı vcnyorlar, gazete harptir. Hava filolarının kıymetini anla· 
~~ rt k:zançıanrun yansını terkede mamız için Almanya ile İtalya kal'§lsm
~' ~luyorlar. Tiyatrolar Fransız da müttefikimiz lngiltere ile bizim '.()'a" 
~ Utin menfaatine müsamereler ni Fransanın) uğramakta olduğumuz mil· 
~1ıır. lar. 'Velhasıl bir kaynaşmadır temadi bozgunlara dikkat ediniz. Hava si· 
' Ifilllanrnamızı tamamlamaz:;ak Almanya 
~~"~~in hr.ı. f d daima ilerliyecek ve biz daima geriliyece-\~bir • wdimet tara ın an ya- .... 
~~ropagandanın eseri olmadığı- gız ... 
~~lllden ve birdenbire başlamış Bu hakikati, bilhassa Milnih hadisesin· 
~~Son ~ Söylemek, Almanyarun ka- Clen sonra bütün Fransanrn anladığı gö
~~ı: ~ ~Yasi zaferlerin Fransada na- rülüyor. Saatte beş yüz kilometre süratle 
~\afi~· tntibah doğurduğunu anlat- uçan ve üssünden 2500 kilometrelik bir 
~ '-llr. mesafeye kadar yakarak bombalayarak 
~ t~ı-· gidip gene yaka yaka, bombalaya bomba-

otd;:ıuerinde ve manevralarda gör- Iay dönen filoların §errinden kurtulmak 
~Ue ınağrur olan ve ona güve- Fransarun bugün biricik milli ideali ha-

~alaiı l'lldanberi rahat uyku uyu- lini almıştır. 
~ ~l'atısız vatandası hava kuv- 1914 harbinde vazifesi yalnız keşiften 
\:~ olunca bu ordunun on para ibaret kalan tayyare, §imdi ilk hat sila
~ ~ atilanus ve hükfunete yar- hıdır. Hatta bir çok salahiyettar asker
,~ ~ tlatur. Miııt müdafaanın her ler diyorlar ki; 

1' ~~a kuv\•etlerine dayan- "- Artık harp cephelerini piyade si· 
~%elit geıdığini, dü~manın can e- perlerinde aramamalısmız. Cephe tayya
tl.' '~ev ~etniyen bir askeri toplulu- relerin kanatlanndadır.,, 
b~ ~ ""'-· Strf müdafaaya karar veımiş 
ı~ "«llıf Bu hakikate hasmı FransadaA daha 
' ~l esini başaramıyacağmı artık evvel ulaştığı için Almanya, vakit kazan· 
~~ en kalmamı tır Frnnsada da-

a~ " · ' mak için kendisine güleryüz gösteren ln-
' ler ~l, en salfilıiyettar ask~ giltere ve Fransaya aldanır gibi davraru-
"' Spanya harplerini göstere- yor, kuvvetini k'lillanarak daha süratli 

•ııı~. "ta~ adımlar atmıyor,. fakat onlar ayda alt-
\..~~ l~are, ta;-yare diyorsunuz, işte mışar uçak yapabilen endüstrilerini kuvb..' saı~arı ve Alman filoları ile her vetlcndirip ayda ~ yüz uçak yapmak is
\..~ ttıud ırıyor, cumliuriyetçi lspan· terlerken o da yada be§ yüz uçak çıkara· 
~'' dito ~faasmı zerre kadar sarsamı- bilen endüstrisini daha kuvvetlendirip ay
~ ~ ~~rdı • Barselonayı ele alalım. da 1000 uçak yaprnağa karar vermekte· 

'tcınadiyen tayyare hücum· dir. 

~ ~i , dur. Franko, zerre kadar Hava silahlarunasırun tamamlanacağı 
~ hı-...._~at!~· e:ı iptidai insanlık kaide- güne kadar bir harp ç1kmıyacağı anlaşı· 
~;1lbaı etrnıyor, çocukları, ihtiyarla- lıyor. Bu insana rabat nefes aldıramaz. 
~ tt ~a :~ par~alıyor. Buna rağmen Zira milletlerin bütün cehtlerini hava si

tal);i rınae tam üç milyon insan, Jahlanmasıt\a hasretmeleri uzak gibi gô· 
~ ..... ıtil)j ~~·aı ve c:crait içinde ya~ıyor- rülen harbe son süratle ula~ağa çabala-
'% Ce h 1Yorlar. Dernek ki tay- malan manasına gelmez mi? 

P e genlerinde manevi kuvve- \adık DUMAN 

Tahtakalode, yanrndıı çalıştırdığı 13 -
J 4 yaşındaki kızlara musallat olan bir ırz 
düşmanı yakalanmıştır. 

Tahtakalede şekercilik yapan ve ismi 
Metjhed Gani olan bu adıım !rnnlrdır. Ya
şı altmıgl.an fazladır; sakallan ağannıg, 
yUzü burıışnıug, başında tek saç kalmamıa
tır. 

Gani, gckercl dilkkAnmda en b!iyUğil 14 
yagmda olan dört tıınc kız çalıutırmakta
dır. Bu ırz dügmanınrn çirkin mahiyetini 
meydana çıkaran hadise, bu kızlardan Sil
lcymaniyede Fetva yokueunda oturnn 13 
ya3Iarmda Şaziyenin başından geçmişti:-. 
D!ln gece gayritabii bir halde evine dön~n 
Şaziyenin bazı hallen aUphe uyandırmış 
vo babasının sıkıştırması üzerine yavru
cak bıışrndnn geçenleri anlatm]itır. Bu fc
cl tafsilata inanmak lazımgellrse, hiı.dlse 
ııöyle olmuştur: 

Bundan bir hafta kadar evvel bir ak· 
eam işler bitip diğer kızlar gittikten son
ra, Şaziye J.Jstası ile beraber dUkkanda 
kalmış ve bu sırada Gani kızcıığıza ynk
la§arak çirkin bazı hareketlerde bulun -
muş, mümanaatine ve bağırmasına kıırşı 
afzmı kapamak suretiyle zorla tecavüz 
ctmigtir. 

Gani, tccavUzden sonra birı;:ok vaidlcrle 
kızcağızı kandırmağıı. muvaffak olduğu i
çin Şaziye bu hidiseyi kimseye söyllye
mem1ş ve aradan bir hafta geçtikten son
ra dUn akgam tekerr!lr eden ııynl tecavüz 
hadisesi iji meydana çıkarmıştır. 

Bir bafta önceki hAdiseden sonra ak
iamlan herkesten evvel evine dönen Şa
ziye dün akgam Gani tarafmdan bir be
haneyle tekrar dUkkdnda geç bırakılmış-

tır. BlltUn diğer lşçi kızlar gittikten sonra 
Gani Şaziyeyo sokulmuş ve tekrar teca-

vil%de bulunmuştur. Fakat yavrucak bu i
kinci hlldiseden sonra hastalanmış ve evi
ne döndüğü zaman hadiseyi babasına an
latmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu feci hidiseyl öğrenen Şazlyenln 

babası ne yapacağını §aşırmış, vaktin gec; 
olmasına baknııynrak kmyla birlikte Tah

ta.kale karakoluna ba§VUrmuş ve hadiseyi 
anlatmı§tır. Vaziyeti öğrenen zabıta me-

murlan kısa bir zamaft içinde Ganiyi ya. 
kahyarak karakola getirmişlerdir. Bu yag. 
lı ırz dQemanı h!dlseyi !nkAr etmişse de 
tahkikat sonunda her eeyin meydana çık
tığmr görerek tevı1 yollu itiraflarda bu
lunmugt:ur. 

Fakat hftdise bu kadarla da kapanma
mış ve Ganinin yanmda çalışan dört kü
çük kmn şehadetine mürncant edildiği 

zaman bun1nrm da - Şaziye derecesinde 
olmamakla beraber - ırz dUşmanmm men
fur hislerine alet oldukları tcsbit edilmiş
tir. Kızlardan 12 yaşında olan 'Marya, 

verdiği :ifadede ganinin kendisine de sa
ts.ştığrnı ve sık sık sahte bir baba mu· 
habbeti gösteren ustası tarafından sevı1-
diğini söylemiştir. Bu ifadelerle ırz dilş
manınm bu yaşta küçük kızlan yanında 

çalıştırmıısının sebebleri de anlaııılmış ol
maktadır. Ayrıca bnzı rivayetlere göre, 
zengin bir adam olıın Gani sırf böyle çir

kin tecavüzleri için Şt'kcrcilikle uğraş ·ı 
maktadır. Zabıta chemmiyetlE: tahkikata 
devam etmektedir. 

Romanya, al4kadar memleketlerin bir 
araya gelerek yahudiler iı:In Avrupa ha
ricinde bir mıntaka arayıp bulmalnnn• 

· teklif etmektedir. 

Fransa - ltalya 
ihtililfı şiddetlendi 

Paris, 3 (A.A.) - Gazeteler, harici:fc 
nazırı Bonnenin hariciye nezareti müdü
rü umumilerinden Leger ile uzun bir gö· 
rü~me yaptıktan sonra geçenlerde l talyan 
meclisinde yapılmış olan tezahurat hak· 
ı..,nda ltalya hükfunetinden izahat iste· 
mesi için Romadaki Fransız sefirine tali· 
mat venni~ olduğunu haber vennekte
dirler. 
Fransanın Roma büyük elçisi François

Poncet la~ist mebusan meclisinde yapı
lan Fransız aleyhtarı tezahürleri, ezcüm
le mebusların, "Tunus Tunus,, diye bağ
nşmalarım ve Jcont Cianonun nutkunda 
ltalyan taleplerini mevzuubahs eden frk· 
raları ltalyan harici}-e nazın kont Ciano 
nezdinde şiddetli surette protesto etmiştir. 

Roma coştu 1 
Roma, - Musolininin naşiri efkarı sa· 

yılan Gayda, Ciornale d'Italia gazetesin· 
de, Fransa aleyhinde şiddetli bir makale 
neşrederek diyor ki: 

"ltalyan milleti, hükOrneti ile mütesanit 
olarak her fodakarhğa hazırdır ve icap 
ederse Fransa üzerine yürüyecektir.,. 

Tnöuna gazetesi de 1881 senesinde 
Fransanm Tunusu iş~al etmek suretile 
Italyaya yap•f:rı hareketi ltalyanlarm 
hiç bir zaman unutLnıyacaklarıru yaz· 
dıktan Sonra Tunusla Korsika adasının 

ltalyaya iadesi zamanının artık geldiğim 
ilave ediyor. 

lngiltcre \teşebbüste bulunacak 
Londra, 3 - Parlamento mahafiline 

göre, Roma hüktimeti nezdinde bir teşeb· 
büs yaparak ltalyan meclisinde Fransa 
aleyhinde yapılan tezahüratın ve Roma 
gazetelerinde Fransa aleyhine mütevec-

cih şiddetli neşri>·aun ln"İlİz - ltaly:an 
mukareneti üzerinde yapacağı tesirler hak 
kında nazan dikkatini celbedecektır. 

İngiliz siyasi mahafili Çcmb~laynın 
Romaya gitmek niyetinde bulunduğu bir 
sırada yapılan bu tezahürat \'e neşnyatın 
hakiki bir tahrik teşkıl ett1ğı kanaatinde· 
dir. 
Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 2 (A.A.) - Frnnsu matouatı, 

İtalyan hariciye nazın kont Cianonun 
parl.amentoda söyledıği nutku şiddetli bir 
lisanla mevzuubahs etmektedir. 

Intransigeant: '"Bazı ecnebt'er r.e söy
lerse söylesin, Fransada ce~aret enerji 'e 
\'azife hissi hiç bozulmadan raşamaha
drr. Roma Korsika ve Tunus diye bağır· 
mak için kendisinde salahiyet buluyor. 
Paris cevap veriyor: "Nereye, dur,, ltal
~-anlara ver,ilecek te\"ap da Almanların 

müstemleke taleplerine verılccck cevabın 
aynıdır.: Kati bir "hayır!,, 

Matin: .. Öyle anlaşılıyor ki, Jtalya 
Fransa ile münasebetlerini iyileştirmek 
istemiyor. Buna kendimizden ziyade ltal
yanın hesabına müteessifiz. Biz mutlak 
bir sükCinetle yaşıyabiliriz. İtalya, iste
sin istemesin Fransız bayrağı olduğu yer
lerde kalacaktır . ., 

Ordre: "ltalya, açık konuştu. Şimdi 
Fransa da artık öyle açık bir lisan kullan· 
malıdır . ., 

Populaire ve Humanite gazeteleri. Ital· 
yanın Berlin • Roma mihverine istinat et
tirdiği zannedilecek olan hattı hareketini 
portesto maksadile Fran ız • Alman dek
larasyonunun imzasının tehirini istemek
tedir. 

Suriye Meclisinde ingiltereye cihadı 
mukaddes ilanı istendi 

650,000 Yahudi Ameri
kaya gitmek istiyor! 

Berut, 2 (A.A.) - Suriye meclisin. 
de bazı mebuslar fngiltcreye §iddetle 
hücum etmişler ve ingilterenin Filiı • 
tinde aldığı tedbirler üzerine bu mem 
lekete kartı cihadı mukaddes ilanı i. 
çin bir Pan • Arap kongresinin toplan. 
masını istemişlerdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Palestine Post 
gazetesinin neşrettiği istatistiklere gö. 
re bu senenin l Temmuzdan 31 ilkteı
rinine kadar Filistinde 1089 Arap, 219 

Yahudi, 42 İngiliz ve muhtelif millet. 
lere mensup 9 kiti ölmüıtür. Yarala -

nan Arapların miktan 504 tür. 
Berlin, 2 (A.A.) - National Zei. 

tung gazetesi, Amerikanın Yahudilik 
lehindeki bütün teşebbüslerin hareket 
noktasını teşkil etmesine rağmen tim· 
diye kadar Avrupadan kaçan Yahudilt 
den ancak 10.000 kişiyi kabul dtiğinc 
işaret etmektedir. 

650.000 Alman Yahudisi aylardanbe 
ri tercihen gitmek istedikleri Amerika. 
dan kendilerine müsaade verilmesini 

beklemektedirler. 
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Valnllnş ~e'ffsDır 

Bayan, hizmotçl kıza çıkıştı: 
- Sabahlc)in bakkalın çırağıyla mut

faktaki halin neydi? A),b ~eğil mi? Bir 
daha bakkal çırağı geldiği zaman mutfa
ğa ben gideceğim. 

Hizmetçi kız gülümseyerek cevnb ver
di: 

- Baş üstline. Fakat b:ıkkalın çırağı 
sarı:ınlardan hoşlanmıyor! 

"ZOO CAZ., 
- Bıı cazba11dm tamam olması ıçın bir 

şey eksik. 
- Biiyiik te sağlam bir demir kafes 

drğil mi? 
- İtalyan karikatürü -

$ lr 
Genç !ittir nişanlısına sordu: ' 
- Son şiirimi okudunuz mu? 
- Hayır. Yn siz? 

- J7 almıyor musun? 
- 1Jay'1. Stalistiklcre nazaran 1ıer 

1''ra11sız vatandaşı günde yedi cıgara içi·! 
yormuş. Hakiki bir ı·ata11daş olabilmek 1 
için benim bugün bir cıgara daha içmem 
IUzım! 

- Fransız karikatürü -

~elnltgevnş 
- Nazif san:ı çok benziyor. 
- Ne münasebet? O esmerdir, ben 

kumralım. O uzun boyludur, ben orta boy 
lu. O matruştur, benim bıyıklarım var. 
O aksinin biridir, bense bilakis uysal ta
biatlıyım. 

- Benziyor Onwı da bana senin gibi 
on lira borcu var ve o da senin g.ibi bN·· 
cunu ödemiyor. 

1 

TERB/J'ELI ÇOÇUK 1 
- Baba, yerimi bu bayana vermeliyim 

delil mi? 
- ltclyan J.:arikaliirü -

- ZiiraJanın boytm o kadar w:ımdm 
ki zavallı lıayvan susamadan çeyrek saat 
evvel sıt içmek mecburiyetinde kalır. 

- Fransız karikaturü -

Acemıı n~ 
Hakinı - Şu zatın saatini c,i•ıwsın. 
Maznun - Hayır efendim; iftira: 
Hakim - Sen evvelce de bir hırsızlık

tan mahkum olmu~un. 
Maznun - Yalan efendim. Bu benim 

ilk hırsızlığun ! 

BUZCUNUN SEVGiLiSi 
- Beş dakika daha dur, acele ne işin 

ı:ar sanki! 
- Fransız karikatürü -

~nr Dğn<e 
Kadını dansa kaldırmıştı. Biraz sonra 

§U sualle karşılaştı: 
- Dansı sever misiniz efendim? 
Erkek cevab verdi: 
- Evet çok severim; hele sizin gibi 

çok güzel bir kadınla olursa .. 
- Öyleyse dans etmeği niçin öğern • 

miyorsunuz? 

-- Aman yarabbi! Sarlıoşlııktan büW11 
saçlarım dökiUmiiş! 

IKuDıro> ık 
Ö ... 'nün geccyarısından sonra işini bi

tirip evine tlöndüğü sırada yolunu kesti
ler: 

- Ya paranı, ya canını! 
ö mütevekkiliıne: 
- İsterseniz, dedi, canımı alınız. O 

bendedir. Parama gelince o karımın ya· 
nmdadır. 

" 

J(omşu kadınlar - Bak biz komşımım 
saçlarını takma sa111yo1duk' 

4 ~· • ~;;t'l i ,. 
' Meçhul aılamm tanrnuuna uğnyan liıulm larılan besi. •• • 

A.. • 

CA İ! 
• 

I lngilf red şehir halkını 
kork a titretiyor 

M eçlıUI v korku11ç daın, 
kadın düşmanı ! 

Elinde us'ura ile karanlı!< sokaklarda dolaşıyor ~8 
rastladığı kadının üzerine hücum edere:< yarahyor '°"# 

--------------.;;,_- !ng~lterede Halifaks ~ehrinde bUyUk .bir dehşet hükUm surıııekte \16 ~ 

139 Y 1 da. gündilz bile hiçbir kadın yalnız grzm"ğ"' crsarct cd m('mcktec:Ursıı adıı.JS'' e o 
} Şehri korkutan, "Sessiz cani" ismi verilen meçhul bir ha)duddtır· ]tsdillıaflll 

de bir usturayla, karanlık sokak köşelerin de bekliyor vP oradan geçen ~ 

h zerine atılarak yüzlerini kesiyor... u ııe,ıııl' ~ 
a. pse Bu garlb haydud cıimdiye kadar, bir hafla için le, on kadmIIl ~ntardı.Jl. 

Son dçfo. olarak, bir gUnde Uç kadın caninin suikastinc uğraınl§tlr• Je)rill ~ 

h k 
.Alı. ' sabahleyin erkenden, diğeri akşam karanlık basarken, UçUncUsU de gece ~ m ' u m karşılaşmış ve ağır surette yaralanmı§lardır. !lk olar']C' 

• "Sessiz cani" bu garib faaliyetine 20 teşrlnisanidc ba§Iaınıştrr. rfll'3~~ 

Kati· ı lleykeltraş, uç faksta, otuz beş yaşlarında Misis Alis Makdonald isminde bir kadın.) Uı JıtlC~ 
Ayni gece, Mlııis An Kannon isminde ve 50 yaşlarında. bir kadın caniJl O~ 

. t '- d uğranrn~tır. . ıcadJ11" Jı (Ş 
ınsan ı sana ugrun a Ertesi gün "Sessiz cani" Misis Hilda Loc isminde yine yaşlıca. bırUS µili VıJ 

etmicıtfr. Bu vakalar ertesi ve daha ertesi gu··n do devam ediyor ve ı. _ -~ 
öldürmüş ile l\;isis Konstad Vud isminde iki kadın yaralanıyor. id ıcere "ğ!Y 

Bir senedcnberi bütün Amerikan efkarı 
umumiyesini meşgul eden daha nihayet 
ncticeelnmi.~ ve katil 139 sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

Ana, kız iki kadınla onların evinde ki
racı olan bir adamı öldUren Robert 1r-
vin, bu cinayetleri bazı mistik dilşüncelcr
le :§lediğini söylüyordu. KatitiJ? mildafaa
sını da yirmi senedenberi, üzerine aldığı 
bütün katil davalarında suçluyu idamdan 
kurtarmış olan bir avukat deruhte etml§
ti. 

Mis Meri Sutklü isminde bir genç kız da haydudun hUcumıınB i •"' 
ve ikisinde de yanağından birer ustura yemişUr. ,.e Jcorlt"ı.ıt' fi 

Bu hadiseler ııUphPsiz ki bülUn şehir halkını ayıığa kaJdırına:ıtı k bııŞlll~ ıf 
kafi gelmiştir, Bugün Halifaks'da kadınlar akşam Ustu vo gecelen ter ıcrte ııe~ 
kağa çıkamıyorlar. Ancak, bir yere gitmek mecbuıiyctlnde olanlıır Po 

15 
, F" 

sokağa çıkabiliyorlar. tdedif ~ eli 
Pdlisle beraber ııchrin hemen hemen bUtUn erkekleri sefcr~er h~e tesıı.du!n~ r 

siz cani" yi aramakla mşguldür. Fakat, şimdiye kadar adamın iıınC ~ fleri gl1r0 ~ 
lememiııtlr. Yalnız bir defasında sokak başında bckliyen polis ve n~a.h, )<oştuııtfl11 ~· 
ri bir kadına doğru atılan bir gölge görmüşler, fakat yakalamak 1'=1~tun c,.ıer 
man adam esrarengiz bir surette ortadan kaybolmuştur. O cl\'nrda b • 

dığı halde yine bulunamamıııtır. pt!' 
Şehrin polis müdirl bulunduğu bir beyanatta: 1 değiljııl· ,t<I' 

Robcrt 1svn geçen sene Noel yortusu "Bu vaknlann hepsinin bir tek kişi tarafınd:ın yapıldığmn khacnsiz Jd, btl~ c6il' 
gecesi evvelce kendisinin kiracı ol:ırak ŞOP Jcu halde, bu şekilde ortaya dehşet snçmak istiyen bir şebeke var. bile, tcV 
bulunduğu eve gidiyor ve ev sahibinin ka
rısı Meri Gedeonla küçUk kızı Veronika· 
yı ve evin diğer bir odasında yatan ln
giliz Blrnes'i öldürüyor. 
,Ertesi sabah, cinayet meydana çıktığı 

zaman katil Şikagoya. kaçmıştır. Bir 
mUddct başka bir isimli orada yaşıyor. 

Nihayet, kendisinden şilphc edilmeye ba"
lanôığını nnlıyarak, polise teslim oluyor. 

:P.obert lrvin, 29 ) aşında bir heykel • 
traştır. Polise teslinı olduğu gün bulun
duğu ve sonrada!\ mahkemede tekrar et· 
tiği ifadesine göre, bu cinayetleri sanat 
hakkında kendisinin düşünmekte olduğu 
bazı prensipler uğrunda işlemiştir. 

Hcykeltraş, Gedeon1nnn büyük kızı 

Stel'i seviyor ... Fakat kız bir müddet son-
ra evleniyor ... Robert onu unutamıyor .. 
Kızın bir heykelini yapmak istiyor. Zih
ninde "Yılan v cHavva,, ismiyle bir 
heyk('l tasarlamıştır. Bu heykelde bir yı. 
lan görülecek ve yılanın b~ı Etel'in çeh
resi olacak ... 

Robert lrvin bu düşUnceylc Eteli öl· 
dürmeye karar veriyor. ÇünkU, onun söy
lediğine göre, dünyada hiçbir şey kaybol
maz: eğer kızı öldürecek olursa onun şah 
siyetini kendisi alacak, bu suretle Ete
l'in ruhunu kendi ruhunda toplıyarak 
onu heykelinde daha iyi temsil edebile· 
cektir. 

Yine heykcllraşın söylediğine göre, bu 
düşünceyle Gedonların evine gidiyor. :Fa· 
kat EtC'J orada yoktur. Kendisini kızın 

annesi kal'§ılıyor. Katil, bu kadınla kav-

biri elimize geçtikten sonra, hepsi yakalanacak, hatüı yakalıınınasa 1' ~ 
mek korkusuyla artık faaliyetlerine nihayet vereceklerdir.,, ..ınill bir ıc ıc~· 

b' disclcı..... o. fç 
Demiııtir. Bununla beraber, halk bUtiln bu usturalama a çok o!S 

tarafından yapıldığını zannediyor. Çünkü, bu işle uğraşan haydudlar 
den birinin yabılanması ihti!Ilnll o nispc tc daha. fıızlalaFac~.ktır. :ıı 

ıt bertil' Mı 
.~· ffııdcde o oJdU&_d 

ga ediyor ve boğarak öldürüyor. lan Etcl de verdıgı . inin yaııı.n 0111~· 
Robcrt kadım öldürmek istemediğini, disini öldürmek .. ıst~di!cykeltrllş 1t1IŞ fi 

buna vaziyet icabı mecbur olduğunu söy- nu söy!Uyor. çunktı. · ·eti.Jldc} :ıı 
hb bt vazı) ıevb• ( 

IUyor ve bunu ispat için diyor ki: çok yakın bir a 11 

1 
J3lnsen~. · ııo?ıt 

"Etel'i öldürmek için cebimde ucu el- sık sık konuşurlsrtn ş. 
1 
... ıvecegi.Jll 

mash hcykeltraş çekici getirmi§tim. An
nesini öldürmek isteseydim bu çekici 
kullanırdım. Halbuki kndm kavga esnasın· 
da bogazını sıkcrken öldU ... ,. 

• C "'C ,. •• 
disinin o gece cvın "' J,r 
tin bilmesi 1aznndtl'• :ııobtrt ~ 

. k arın!\ görC'~ıcsSf ilO 
'Mahkemenın ar t l'i bBF b . ••E c sille 81 

\'in bu cinaretıerı d on sile il<f Jc' 
Katile göre ikinci cinayet de şöyle 15- lendirdiler ! .. di~·c. G<'B~ ~ uzdctı• şcl" ıırıı; 

lenmiştir: s:ıbnha karşr kadının küçük kı- diği kinle işlemıF:tıı". 
11 

dols)'l 20 i ııı e 
zı Veronika geliyor. O zaman RobC'rt, kı- nı öldilnnUŞ olınakht .. ınsYcti )ltırl 

.. UnCU c pe 
zıp ann('sinin kim tarafından öldürUdüğU- den 40 seneye, uç 139 sc 

, vcJ<fın 
nU anlıyacagrndan korkuyor ve söyleme· 99 sene ccm ıı.n • ı::(!' 

sin diye onu da öldürüyor. mahkum edilmiŞtir. . i rs.l'ord:ııcıı!C 
Üçüncü cinayete de ayni düşünce sebeb bb n ,·erdığ Jdllt°"' " 

Fakat adli tı ı. nds.tn o ,,tcdr>' 
olmuştur: Robert akşam eve geldiği za- ı bır ıııe" ı 

bC'rtin hastalık 1 •• bildiri! _.,f'IJ ' 
man, bitl15ik odadaki kiracı Birncs onu 5 sene yaşıyabileceı;t ·ıeıı ıcıw 0ıııP 
görmüştllr. Cinayetler işlenirken kadın - nda ,.crı ci . 
!arın bağırmasını bu adam herhalde i.Iılt- Heykeltras, hakki cc~i tıır la e: ~. 

·· .ııye ., 1.1ttıı1 61:1 
miştir. Pnkat, korkusundan dış;ırı çıka- Uraz etmiş ''C so) n h~ bit , 
mıyor. 

Yalnız polisler geldiği zaman işlttiklc· 
rini anlatacaktır. Onun için Robert !rvin 
bunu da öldürmeye karar veriyor ve bu 

~ mı zat118 
. cecl< "' olmadıgı soruldUeı-. •'sÖ)'m 6t: J>D· ti 

- Elinizdeki csırc le bir g ,d,ıe 
. ısorrıt8 dll l'11 

zün var mı?,, dıye s·ı bllı1' J3 ıı 
yıcıhktan ibarettir. • 

1,0rı;unuı. -· .. söylU) 
suretle ürünC'U cinayetini isliyor, ondnn temsil etligınızı 
sonra kaçıyor. 

Bugün J{under isminde biriyle evli o-

fikirde d<'ğiliın.,, 
Demiııtir. 

,, 
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Kızı şarkı 
ıöylemişti .. 
Sonra on· 
lan babası. 

lliıı.t b na sordu: 
O..~ ~: ~ır şarkısı söyle· 
Ço1t dı, nasıl buldun? 
~ &Uzel 0 . 

"tıı. &Uıılc . · kadar 'kı, 
'·-~ buı rııni hatırladım . 

, Ilı örı~nduğ.ım çiftlik 
~.qlflın ne geldi ve öküz 

J Cld\zıtı, gıcırtıunı duyar 

~Q?I 

~
ete takma diş 

'1 ~ Artık öküzlere, 

~{~ ıncklere de diş 
takmıya başla-
dılar .. 

~ Öyle ya 1 Onla· 
~ı. Yo;c 
""Ctırı d' ınu? H :n de bu 
h~, .., •§c herkeattn faz. 
'tt ardır ÇU k" b'l' . >'tdi . •• n u ı ırsı. 

t\'>,tll ğı §eyi fazla çiğne· 
ııı •. doğrudan doğruya 

~ ınd· • 
~~,,... ırır. Sonra, va· 

tııc: "111 ttıl:ı . lt • " zaman yedikle
•tıı aglın 

h\ta, a alarak onları 
~ · 1 Yavaş çıgnemeye 

.ı~da. ~ 
tıı i"l: miktarda sığır 
ı:ı ç. FUı'lclerden birinde 

~._- ~~~ beslenmesi için 
., ~\t ın olma:una dik

tdır 
tada, . 

·~ı.. dişleri her hangi "" }"' . 
1 
't 'it}> UzUnden bozulmu~ 
~ ~~ kırılmış olanların 
lt~ Yor. Yerine yeni 

~: l~t Ot, 
.'11"' 'tıc \Lıt~t ha baytarlard1 n gonra 

hıııtın Yvan dişçileri işe 
Utor 

,, ~ Oyunc~k .. 
111 ~ YıJdönü· 
l ı mü için am-

1.:aaı bir he· 
diye almak 

~ . f d ., a11td • ı: ıyor u •• 
'it. u. 

ıatcr • 
~. 1 ~ sın? Tiren mi, o. 

'llı>, ' Y<:kaa tayyare mi 
() ka 

\~ ''lt!c~r. bUyuk §ey iste
t!tr . ., ıgıın f Bir bisiklet 

Sar dalya 
Öğretmen 

sordu: 
Sar dal-

Elmanın birini yemiş ! 
Küçük Ca· 

na arkadaşı 
bir sepet el
ma getir· 
miıti .. 

- Bunlaı . 

dedi. 
anne.1 gönderdi, 

Can, elmaları 5aydı, beş ta
ne idi Arkadaşına -:löndü: 

- Peki, dedi. Anneme, gön
derdiji beş elma için te§ekkür 
edeceğim .. 

Bunun Uzerine, öteki ç.ccu· 
gun rengi attı: 

- Ne olur, kardeşim, dedi.. 
Altı elma için teşekkür et .. 

Kuyruklu yıldız 

~ 
~y 

O gün aga. 
b.:yisi kü
çilk Şermi-

ne: 
- Miki Fa-

re bir si.,._ .. ıa yıldızıdır, demi~. 
ti. 

Bunu unutmıyan Şermin, 

okulda öğretmen: 
- Kuyruklu yıldız nedir, bi· 

lir misiniz:? diye s?rduğu za
man, derhal cevap ıerdi: 

- Ben biliyorum, efendim ... 
Mi iti Fare 1.. 
~· ııını ıııııııııı...ııııımııu1111111 

Ahmak kim? 
Bir adam postaneye müracaat 

ederek sorar: 
- Bir mektubum var .. Zarfın 

üzerine dünyanın en ahmak a· 
damına diye ~·aıdım.. Acaba 
mektup kime gider dersiniz? 

Posta memuru c:akin bir ~ec:l 

cevap verir: 
- Gideceği adam bulunmayın 

ca mektuplar daiha asıl sahiple· 
rine iade olunur. 

HABER 
ÇOCUK SA y;. ASI 

Bümeee lruponu 
3 Birlnciktınun-1938 ----------

Bilmecemiz 14 ncü sayfamızda 

Bakalım ne 

Bu karışık çizgiler arasında 

ne var acaba? Merak ediyorsa
nız, derhal elinize boyalı 

kalemlerinizi alm ve içinde 
bulunan sayılara göre çizgiler 

Ayakkabısını yiyen 
adam ! 

Bir bahse tutuştuğu içın §BP· 
kasını yiyen adamın hıkayesıni 
bilirsiniz: 

Avustralyada bir Jngiliz, bir 
şey hakkında bahse girişiycr. 

- Böyle olmazsa şapkamı 

yerimi diyor. 
Tesadüf buya, hadise onun 

dediği gibi çıkmıyor. Adam da 
sözünü tutmuş olmal: için şap· 
kasını yiyor. 

Fakat nasıl yiyor? Lokantaya 
gidiyor. Gayet lezzetli yemek. 
ler getiriyor. Hasır şapkasını 

da parça parça doğra!•arak. ye
meklerin içine atıyor ve yeme· 
ğin kuvveti ile onlan yiycr. 

Huii gene o neyse.. Ne de 
olsa ot demektir ve ot, ctl~ 

beraber yenilebilir. Belki mi

de de hazmeder. 
Fakat, bugün daha fena bir 

misal gösteriyorlar: 

Bir adam, gene böyle bahse 
tutşmuş ve kaybedince, ayak· 
kaplarını yemiş .. 

B:lmem yalan, bilmem sahi, 
fakat anlattıkları hikaye şu: 

Bu adam, ayakkaplannı ye. 

mek için daha iyi ( !) bir usul 
bulmuş: Ayakkaplarını parça 
parça doğramış ... Bir tencere
ye koymuş .. Tereyağı, soğan 

ilhe etmiş, evvela kavurmuş, 

1 sonra su koymuş, pişirmiş, üze
rine tuz, biber ekmiş ve sıcak 
sıcak yemiş .. 

Fakat, her halde yenecek bir 
yemek olmamı tır. 

SahtekArhk anlaşılır ! 

Her ıeyde olduğu gibi sahte
kirhkta da ç~k "ileri,, giden· 
ler vardır. Bunlar bazı yerler. 
de bir şebeke halinde çalışır

lar ve bir çok imzaları taklid 
ederler. 

Şüphesiz, herkes ıstcdiği im· 
zayı, belli olmıyacak şekilde 

taklid edemez. Fakat, imza ne 
de olsa bir yazı veya çizgiler· 

çıkacak ? 
• 

arasındaki yerleri şu renklere 
boyayın: 

l ter sarı, 2 ler kırmızı, 3 
siyah .. 5 ile işaret edilmi§ olan 
yerleri de beyaz bırakırsınız. 

Yazısız hikaye : Çöp 

·< 

\ 

• 
inanılmaz şeyler ... 

Fakat doğru ! 
Yukar<'.aki resimleri takip e

derek bu aabrları okurıauız, 

dünyada ne garip ıeyler oldu· 
ğunu öğreneceksiniz: 

B:z biribirimizin elini sıka. 
rak sevgimizi gösteririz. Bu, 
en sammii selam şeklimizdir. 
ll al bu ki Eskimolular ellerini 
biribirine değdirmeyi çok fena 
ve uğursuz sayarlar ve ancak 
kavga edip ayrıldıkları zaman 
ellerini biribirine değdirirler. 

• "'Medeni .. insanlar sils ola
rak parmaklarına yUzük, ku
laklarına küpe takıyorlar. Hal
buki küpeyi kulaklarına takıla· 
cak yerde burunlanna takan 
bazı vahşi kabile halkı niçin 
gülünç sayılıyor? Şüphesiz, 

bunların süsleri pek iptidaidir. 
Fakat, kt!ndilerine göre güzel 
sayılabilir. 

"' Kadınların bugünku tuva. 
letleri hiç de yeni değildir. Bun 
dan 500 sene evvel de, Mısırlı 
kadınllar saçlarını keserler ve 
önlerinde kakül bırakırlardı. 

Bugünkü saç tuvaletlerinde· c 
zamanı andıran bir çok nokta
lar bulunabilir. 

(< Tayyarelerde bazı madeni 
p"rcılar ., verine lastik kov· 

den ibaret bir şekil olduğuna 
göre, gayet dikkatle bakıla ba· 
kıla çizilirse m~·.kcr.ımel taklid 
olunabilir. 

işte, "m"'' r sahtekarlar,. 
böyle yapıyorhr. 

Fakat, onların aklı ve maha. 
re ti var da polisin yok mu? Po-
liste de öyle mütehassıslar var· 
dır ki bunlar da, bir imza ha- 1 

kiki mi, sahte mi hiç yanılma· 
dan anlarlar • 

Bu İ§de kullanılan çok ince 

~iletler vardır. Mesela bunlar. 

dan biri mikroskbp gibi bir a
lettir. Şüphe edilen imzayı bu 

aletine altına kcyup bakarlar. 
İmza hakiki ise çizgiler gayet 
pürüzsüz gitmektedir. Sahte 
ise, iğri büğrülültler vardır ve 
el titriyerek yazılmıştır. 

Bu fark, gözle görülmez. Fa
kat, pertevsiz altında en ufak 
noktasına varıncıya kadar mey
dana çıkıyor. 

Hakiki imza gayet çabuk a· 
tılmıştır. Çünkü sahibi onu at. 
mağa alışmıştır. Halbuki, sah· 

tekfir, taklid ettiği imzayı, ya· 
vaş, yavaş atacaktır. Bunun 
içinde eli titriyecek veya kale· 
mi fazla b&stıracaktıı. 

Alet altında kalemin fazla 
bastırılıp bastırılmadığı da an· 

lafılmaktadır. Bir imza çabuk 
atılırsa, yani sahibinin elinden 

çıkarsa, kalem kağıdın üzerine 
az mürekkep bırakır. Halbuki, 
yavaş yavaş atılan bir imza ka. 

lem, kağıdın üzerinde daha çok 
kalıp fazla mürekkep bıraka· 
cağı için, daha koyu olur. 

Hülasa, yalancının mumu 
yatsıya kadar yanar dedikleri 
gibi sahtekarın da hilesi hiç 
bir zaman gizli kalamaz, mu· 
hakkak meydana çıkar .. 

• 

mak için tecrübeler yapılmak
tadır. Mesela, deniz tayyarele· 
rinin suya değen ve •'yüzdürü. 
cü,. adı verilen kısı:nları ma· 
den yerine bir nevi sert lfistik
ten yapılıyor ki o zaman tayya
re hem daha hafif oluyor, hem 
de suyun üzerinde daha iyi yü. 
züyor. 

• Hindıstanın cenubundaki 
adalarda yaşayan insanlar, bil. 
hassas Padauglar denilen ka
vim arasında bir adet vardır : 

Daha pek küçük yaşta genç kız 
ların boyunlarına halka geçirir
ler. Usti; , .. kô'111hn bıı halka· 

ŞaG:ta : 
Venedıği pek sevmiş ! 
Ahmet balık tutmağa meraklıy 

dı. Babasile beraber ltalyadan 
dönmü~tü. Arkadaşı Nejat sor 
du: 

- Nasıl ltalya çok güzel mem 
le.ket d~il mi? 

- Hakikaten çci. guzel, bil
hassa Yenedik şehri pek hoşuma 
gitti. 

- Neden? 
- Neden olacak evin pencere· 

sinden oltayı atıp sokaktan ba· 
Irk tutmak kabil de ondan. 

Tüccar olurum 1 
l\luallim !>mırta paraları öğre

tiyor "lşte bu beş kuruşluk. bu 
on kuru~lukl., diye çocuklara 
p.ö teriyordu. Cebinden bir elli 
kuruşluk çıkararak Salamona u 
zattı: 

- Söyle bakalım. dedi. Bu 
kaç kuruştur? Senin ot~a ne ya

parsın? 
Salamon duştlnmeden cevap 

\erdı!.. 
-- 13u elli kuru~tur. Yani yir 

mı limon, yirmı beş kutu kibrit, 
elli kutu firkete para~ıdır .. Be· 
nım olsa hiç durmam mektebi 
hırakır tüccar olurum! 

Mübalağa 
Birisi anlatıyordu: 
- Ahbablarımdan biri öyle 

dar bir apartımanda oturuyor ki, 

köpeği kuyruğunu ancak yukarı 
a~ğı sallıyabiliyor! 

Bir otel sahibi yeni ahçıc:mın 

yemeğini tatmış. suratını bunı~
turmuştu. Sordu: 

- Siz ne zamandanberi ahçı· 
c:mız? 

- Harp senelerinde zabitlere 
yemek pişirirdim .. T3m iiç defa 
yaralandım. 

Allaha çok şükredın . Be· 
reket ·izi öldürmemi ... ler! 

sıklet şampiyonları 

lar boynun büyümesine manı 
olur. Yalnız baş büyudüğü için 
halkaları bir daha çıkarmak ta 
kabil değildir. Bu suretle ba~ 

vucuttan tamamiyle ayrıdır. 
vucuttan tamamiyle ::ynlır. 

• kadın tuvaletlerinde pek 
muhteşem kıya!t!tlere sade eski 
zamanda değil, \lldukça yeni 
dev:elerde de tesadüf etmek 
kabildir. Bir kadın başının ü. 
zerinde yapılan b:.ı çiçekli ve 
kuşlu hctoz bundan ancak yir
mi sene kadar eski bir mazide 
çok moda idi ve :.>:!hassa A. 
vust•ırvada Pörüliıdu . 

Sarhoş aklı 
Sabaha karşı polis memuru 

bir sarhoşun elektrık alt;nda yerr 
çömelmiş \-azfyette bir şeyler a· 
radığını görür, sorar: 

- Yere yatmı!; böyle ne an 
yorsunuz? 

- Hiç polis efendi.. Yirmi beı.. 

kuruş dü~ürdüm de .. 

- Ne zaman \'e nerede? 
- Yanm aat ewel . Burada1 

beş ) üz metre kadar ileri de .. 
- Peki, burada ne diye an 

yorsun? 
Bura-.ı daha aydınlık da 11 

Hediye! 
Açıkgöz köylu. kaı:abadaki ah 

babına mektup yazar; mektu· 
bunda "bir iki güne kadar kasa· 
baya mı afir geleceğim: sizin 
e\·de kalırım. Sana da hediye o
larak iki hindi getiririm! .. der 
Bir hafta onra köylünün elleri 
boş geldiğini gören ka~abah: 

- Hani nerde hindiler? 
Diye sorar. Koylli ceYap verir: 
- J Iacet kalmadı: artık iyile~ 

tiler .. 

lasan eti yemem ! 
Köylü kadın , küçük lokantaya 

giren müşteriye hitap etti: 
- Bir şey mi yemek istiyorsu· 

nuz? Bir dakika sabredin de ko· 
cam gelsin .. 

Müşteri, gözleri falta~ı gibi a· 
Çarak ce\'ap verdi: 

- Çok te~ekkür ederim, fakat 
ın an eti yıyemem! 

Ann('sinin pişirdiği yemek 
- Biliyor musun, doktor an· 

nemin yemek pişirmesine mani 
oldu. 

- Vah vah .. annen hasta mı? 
- Hayır . annemin pişirdiği 

} emeklerden babam hastalandı 

da! .. 
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Makiyaj 
Sabahleyin yataktan kalkarken bir 

gün evvelltine nazaran daha güzel olmak 
elinizdedir. Bunun için sadece şunları ya· 
pacaksınız: 

1 - Makyajınızı tamamen silmeden 
yat mayınız. 

2 - Yatmadan evvel gözlerinizi yıka

yınız ve göz kapakları üzerine biraz krem 
sürünüz. 

3 ·- Mümkün ise yatmadan evvel bir 
banyo yapınız. imkan varsa kollarınızı 
ve bacaklarınızı kolonya ile oğunuz. 

4 - Saçlarınızı havalandırmak için 
gece fırçalayınız. 

5 - Sabahleyin kalkar kalkmaz bir pa· 
muk parçasını gülsuyuna batırınız ve 
bununla yüzünüzü, bilhassa göz kapak
fannızı siliniz. Gözlerinizin şişkinliğini 

alır. 

6 - Yataktan çıkar çıkmaz bir bardak 
soğuk su içiniz. Sabahleyin yüzünüzü, 
hatta vücudum .. ~.ı yıkıyorsanız, iç uzuv
lannızm da yıkanmağa ihtiyacı vardır. 

7 - Oğlcye kadar koku sürünmeyiniz. 
8 - Saçlarınızı fırçalayınız. Ondan 

sonra tuvaletinizi yapmadan birkaç saat 
serbest bırakınız. 

... * 

3 BlUz ve 1 ipekli rop 
Öğleden sonra bir ziyarete giderken, misafir kabul ederken zarif bluzlar veyahut 

ipekli robler giyilir. Vücuda ince bir zerafet veren bu bluzlar için bu senenin moda 
renkleri şerabi, tarçini. kırmızı, \'e fes rengidir. Bu renkler yüzlerdeki makyaj ile en 
iyi yakışan renkler olduğu için fevkalade beğenilmektedir. l'vlodellerimiz arasından 
kendinize en yakışacak olanı seçebilirsıniz: 

1 - Bu model krep marukenden yahut krep piklarnenden yapılır. Kol üstleri 
,·e göğsün yukarısı verev yapılmıştır. Kol kapakları düzdür. Çok orijinal olan bu 
model hakiki bir zarafet teşkil eder. 

2 - Bu model krep Viyolinden yapılmıştır. Roba kısmı ince işlemelidir. Yakası 
diktir. Yakanın yukan kısmında bal peteği şeklinde tıpkı büyük annelerimizin yeme
nilerindcki oyalan hatırlatan işlemeler işlenmi~tir. B u çeşi t bluzlar, yukarıya doğ· 

ru taranmış saçlarla çok iyi imtizaç etmektedir. 
3 -- Kızıl renkte krep dö~inden yapılmış olan bu rob son madadır. Ve son dere· 

ce gösterişlidir. Tuvaletlerinin herkesin gözüne çarpmasını istiycn bayanlara tavsiye 
edilir. Göğüs kısmı omuzların etrafında büzgülüdür. Yaka yüksek ve sıkıdır. Yük· 
sek ve sıkı yakalar boyunun ince ve uzun görünmesine yarar. Bu model ile yukarıya 
doğru taranmış saçlar ve göze kadar inik şapka çok iyi gider. Bu elbiseye renkli b ir 
ipekli kemer de çok güzel yakışır. 

4 - Bu da açık penbe kreb döşinden yapılmış sade ve ince bir modeldir. Kollar 
geniştir. Bileklerde darlaşır ve ince bir bilezik halinde kapanır. Göğüs balpeteği şek· 

linde işlenmiştir. Yaka devrik ve yatıktır. Bu bluz giyenleri zayıf ve çok genç gös· 
terir. 

Sıhhi bilgiler 

Uykusuzluğa karşı 
a ınacak tedbirler 

Eğer yatar yatmaz uyuyamıyorsanız ' 
fU tavsiyeleri tutunuz, çok fayda görecek
siniz. Evvela on dakika kadar sol tara-

fınıza yatınız. Sonra on dakika arkaüstü 
yatınız. Bu sırada bacaklarınızı üst üste 
koyunuz. i kinci en dakikanın hitamında 

sağa dönünüz. Sağ tarafa yatarak uyku· 
ya dalmak daha sıhhidir. Bu vaziyette 

kalbin atışı fazla hissedilmez. İnsanın 
dahili uzuvlarının ağırlığı daha iyi tak
sim edilmiş olur. 

Teneffüs sükunetli \'e muntazam ol
ır.a!ıdır. Uyuyan bir adam dikkat edile

cek olunursa nefes verişin nefes alıştan 
daha kuvvetli olduğu görülür. Uyanık i-
ken bu hareketi taklit ederseniz uykunuz 

mz. M idenin vaziyetile uyku arasında sı
kı bir münasebet vard ır. Hazımsızlık he
men hemen daima uykusuzluk tevlit eder. 

· Yatmazdan evvel ağır bir yemek yememe
lidir. 

Patırdının birçok kimseler tara fından 

zannedildiği gibi uykuya tesiri yoktur. 

Birçokları uyuyamamalarını köpek hav
lamaları, kedilerin miyavlaması, yahut 

odalarındaki saatin tıkırtıları gibi seslere 
hamlederler. Bu gibileri sırf başka bir 
sebebten dolayı uyanık kaldıkları için 
bu sesleri işitirler. Bu seslere küfretmek 
ve onları dinlemek uykusuzluğu arttırır. 
En iyisi onları duymamazlıktan gelmek-
tir. 1 

daha çabuk gelecektir. Bu çeşit teneffü· ------ -------

sün sesi bile telkin mahiyetinde olması 

dolayısile faydalıdır. 

Bazı kimselerde yatmadan evvel ah
ran sıcak bir banyo asabı yatıştırır ve 

uyku \'erir. Bazılarında ise soğuk duş ay
ni tesiri yapar. I Ierkes kendine en uyan 
şekli bulmalı ,.e onu tatbik etmelidir. 

Yatakta kitap okumak, okunan şey ha
fif olmak ve okuma müddeti çok uzun 

olmamak şartile uykuya çok yardım eder. 
Yarım saat okumak k5.fidir. Böylelikle 

dimağ glinün tac:alanndan ve üzüntülerin· ı 
den uzaklaştmlmış olur. j 

Gözleri dinlendirmek te uyku getirir. 
Bunu, gözkapaklarınızı kapatmadan evJ 
ve], gözlerinizi iyice ac:ağı döndürüp bur
nunuzun dibine bakm!ık suretile ~raparsı-

f t 

Bugünl<.ü zevke uygun 
bir yemek salonu ek reııtel< ı~·t 

Bugünün zevkine göre döşE!nmiş bir sa- J göre çok güzel birer mobilya sayılıyor., ancak bahçede yem. ok yııb' ıe r/ 
londa, bir yatak odasında, bir çalı$01aJ Kübik modaya göre yapılmış eşya ile es- nılabilir zannettiğintz·~etlbire ~'. ~ 
odasında ilk göze çarpan ~Y odayı süs· k' nl d k 1 .1 masa konmuc:tur. Bı dı''•l\!l 1~1 ( ı zama ar an a mış mobı ya; ayni :ı ı-
liyen ve döşeyen eşyanın tam bir tezat . . :Resme . b!I' lJ' 
halinde duruc:udur. Mesela salonda rok salonda, ayni odada pekala kullanılabili- olmaz demeyınız. digerı · d f 

"' =- tk"irane, · defi 
kıymetli bir halının üzerinde gayet kaba yor. Üzerinde inceden inceye işlenmiş, mz. Birisi sana ' gefüı!l ~-$ 

. nyana "htllı.ı 
bir masa görüyorsunuz. Yatak odasının sanatkarane kıymeti haiz mobilyaların lan iki şeyın ya .. el oıdog 
geniş pencerelerinde adi basma perdeler yam başında, eskiden yalnız sayfiyelerde manazranın çok guz ~' 
vardır. Bütün bunlar bugünün ze\·kine k 11 1 1 1A d edeceksiniz. u· i1'İ tt _,. 

·u anı an a e a e mobilyaya da rast gc- konıılfll ;• rııtı '"' 
liniyor. En kıymettar tahlolar, bembeyaz Masanın etrafına rcJe ııı:ts3 ,. _.,tJ 

dal yele rttı~ 
badanalı dıvarlara ac;ılabilir. Bir Fransız !ekli adi ha~ır san baını tı ·r ıır 

tı intı • ı bl -' 
muharririnin dediği gibi "son asrın zev· diği basit kır hara.. ·nde guıc uı ft'" 

ın uzerı tıılı Jtt 
ki, tezatlarla dolu.karmakarışık \'e acaip, yararlar. Masan sadeCC cflcert • 

b. d. .. .. ·· de )·oktur. ı·r l' 1---ın ır şey ır. sa ortusu ·ımic: ı · ftJ ııı·-
ba c;crı , bOS 

ginde bir buşam · 'tlerlc 
Bu mütaleaları okuduktan sonra resim· 3 c;erı 

ortalarından sırın• • , 
deki yemek odasını tetkik edecek olursa· "!iidur. " 

tül perdelerle örtu . .ı:ı)'1 
nız bu zevke tamamile uygun olarak ha· reler ov .,,ı,ı 

zırlanmış olduğunu görürsünüz. Bu sa- Çok geniş oJ:ın bu pe~::ırt:ır· ~~ir e 
londa bir defa en son moda, kıymetli bir yet bol bir ışıkla adct7ciır· yiil':ftıf ':' 
ag"'artan som olarak 'l·apılmıc:ı •. çok sanat- nk badana 1 li f:ı b1 

:. J rok açık re · ın"t ııı:ı 
kA • 1 ~ ' • kJ\ • d:tl 

arane ış enmiş, fiyatç:ı da çok pahalı o- tajcre yerleştirilmıŞ •1011tı 
lan alçak bir büfe vardı r. Fakat bu sanat- zolardaki çiçekler btı :urı:ır· 
karane ve kıym~tli büfe ile karşı karşıya bahar ha,·a:;ı jcindc ya, 
da dört ayaklı, adi tahtadan yapılmış, 



Oniveniteai bugün tehrin en kuvvetli bir ka
~ehniıtir. Şehrin niıbet.,n dıf mnhalleıini teı· 

daki bu binada hijkum.·tçilerin askerleri ve 
· kum torbaları ile kendilerine •iperler ya
n çekilmiı bulunuyorlar. Düpnan kuvvet· 

anca1c elli metre mesafede mevki almıılardır. 
'1.. Oniverıitenin eskiden tıp paviyonu olan 

1111llan mevkilerini tarauud eden bir alker 

1 . l \ a 

. .. 

Madrid, iki senedenberi faarlalarla devam eden hom
bardmanlardan sonra bir tarihi ıehir harabesini andll"' 
maktadır. Bununla beraber, hayat orada sene tabii ser 

rini takip ediyor. Busün Madridde 1 milyon 200 bin kiıi
lik bir nüfuı bulunmaktadır. 

Reıimde, yıkılan evlerin duvarları cbDinde oynayan 
çocuklar görülmekte~ir. Fakat, küçüklerin yüzlerinde neı'• 
bulmak biraz güçtür •• 

cıam atlayışı 
.. 

' 

Bir artist 
kazaya 
uğradı 

Yıldızların hayatı 

ıade Madet dola 
zıuuıec111mesln. 

Oalarm da batma 

1 
birçok kaza \'e fell.· 
ket gelmektedir. 

Meseli., kol değ • 
nelılerUe w bir aya 
iı sanlı olarak ge-
zen ba zavath artist - onlardan biridir. 

.. Mla Şlrley Ros çe • 
\irmekte oldaiu bir 
ftlınde dütmüş ve 
ağır slll'Ctte yara-
lanmıtb. 

Uzan müddet hu 
tanede yattıktan l'IOD 

ra nihayet ba §eldi· 
de gezebiliyor. 

Fakat stüdyoda ça 
lqmasma tekar bal-

• 
laması için blrka9 
ay daha g~eeektlr • 

I 

Viyana<fa 'Alman polisi Tuna<fa bUyUk'. bir mıı.nlvra yıı.pmışlır. Bu ınanev. 
ra'da bilhassa, su üzerinde bir salla dolaşan mitralyözlü polis kuvve1 leri tecrübe 
edilmiftir. Resimde, yarı yarıya suya batmış bir. aal üzerindeki polisl,ri" 
mitralJ.lzle y19.tıklara manevra aörUIUJ.or• 

Kıt ıporlartna lievesli olanlar 1:i.m un İçin liar yafmaıını beklemiyorlar. 
~wupanm bir çok ıehirlerinde •un'i kar dolu parklar vercbr ve kayakçılar 
burada kıt •porlanna pek eıbnden batlarlar. Resimde, Pariateki "Sergi par

la,, ncla aıidborikten ibaret olan ıun'i kar üzerinde kayakla kayan bir •porcu 
gÖrÜ)üyor. 

lsveç Kralının torunu ve bugUnkü veliaht Prens Bertih FransıJ ordusun
da staj görmektedir. Geçen gün yapılan bir merasimde kendisine onbaşı rüt
besi verilmiştir. Resimde merasimden ıonra, Prens,, neferlerin ananevi btr re. 
meğini yerken prUIUyor. Soldaki Oeneral Veygan'dır. 



~tre oşu 
Bu ınesafeye hazırlanan atletler neler yapmah, nasıl 

çahşmahdırlar 

800 metre ko§unun hususiyetleri bir-1 
çok bakımdan 400 metrC'olnkilC'rine ben- ı 

zer. Bu mesafede de sürat mUhir.l rol oy· 1 

nar. İdman tarzı hem n hemen 400 met
renin aynldır. ~absında ııUrnU ve muka
vemeti toplamı~ olan Sl)O metrede muvaf
fak olur. 

Bu mesafenin adıı.ml&n ekseriyetle uzun 
boylu kimselerdir. Bl:Syle olmakla beraber 
dilnya rekorlanna kadar yükselmiş olan 
Heredlt, ve Vudcrson'u unutmamak lfiznn
dır. Her lkf adamın boyuo vasatfan çok 
aşağıydı. 

800 metre ko3ucusu kendi temposunun 
mutlak AmJrf ve bilgini olmalıdır. Tabii 
sUrate malik olan koşucu en değerli a· 
damlarla başbaşa veya nz arkalarından 

giderek rakiplerini sonda. ntlntablllr. 

\''uzan· alfil oran 

surat kosucusu tipinde olan milsabıklar 
yarışı getirenlere fazla avans vermemeli
dirler. Ayağını rakibe uyduramk koşu çı
karmaya çalı~n birçok müptediler görü· 
nur. Ayni sUraU bazan idamo eltirm~k 

!Azımsa da ayni adımlar atmak bUyUk bir 
lıntndır. VUcut ldmruıda alıutığı şekilde e
for yapmalıdır. Kı.sa adımlarla koşmaya a
lır.ırnı§ bir koşucunun yarışta bUyük adım 
atması ağır netice doğurabilir. 

Serbest koşu 

(Atletizm Monitörü) 
talı bir harekettir ve nizamname mucibin
ce ceza görür. 

Bazı mUs:ıbakalarda ko§uculann bir 
kasti olmadan biribiıinJ c:erçeveye 60k • 

lukları varittir. Onderl ndun adım tnkip 
eden atletin arkasrndan veya yanından 

fırlıyarnk öne geçmeğe çıı.ll§an bir müsa-

bık maksadıaa eremez, nncak önde giden 

adamla b:ıebaşa yan§ırsn ikinci planda ta· 
kip vıızlfesinl gören atlet çerçeve içersi

ne almmıe bulunur. Başa geçebilmesi için 
dolaşmnk suretile birçok mesafe kaybet-

Her n:.esafede olduğu gibi, 800 de de meslne !Uzum vardır. Yanısm bilhassa son 
koşu eanll8Illda vücudu serbest bulanduı- Janna doğru böyle bir çerçeveden veya 
mak lbnndır. DUnyanm en 1>1 800 metre daha genlelndcn sakınmak lUmıdrr. 

Fenerbah~e;i Beştkta§m son defa 2·2 berabere katc1ık1An llk nısÇIJlb 
Fenerbah~nln gollerin den birini yaparkcr1 

~~şsülkt~Ş 
IF <e IFil ~ ~-

açı senenin en rrı,,, 
hirn karşıı aşrnaıar• 

dan b i r idir t!J'/~~ 
Yarın Şeref stadında senet\in en mü· taşla· Feneri karşı ka~na ~ 

him maçlarından biri oynanacak. Beşik· ken göreceğiz. . taJl1 ~·..ı~ 

Bu mcsnfenin en iyi adamları müsaba
kada ilk 600 metre,>i azami süratle ka
tetmek suretile vanııı kuvvetli olabilecek 
koşucuları ynrrşm kalan kısmında kpana
mıyacak bir mes.'.l.fede bırakmaya çalrşır
lar. 

koşucuları vUcutlarmm üst kısmını yan
şm ilk 600-700 metreslnde hiç kullan -
mazlıır. Kollar omuzdan itibaren hemen 
hemen uzatılmış vaziyette gevvek olarak 
sallandınlır. Bunun neticesi olarak tra • 
pezler ve eırl adaleler! takallUa etmez, 
atlet kolay bağlanmaz vo yanşm sonları
na doğru taze kalan vilcudunun nst kıs -
mmdan istifade ederek silrat koşularında 
olduğu gibi adnnlannı sıklaşt.ınr. 

Finlandiya - Almanya 
Milli matem dolayısı~e ·nkıta ~4' 

.... ,0 bır ı ... "" ~• birden oldukça u-.~ {lhiOl bl• tJI .. 
lik maçlarının, bô}'le ~ 1>3~taf11Ssı 
baka ile tekrar devam dl . 
garip bir cilvesi oıınu~ur. ç3;111' .. ı1 

·dir sU cSY 
Maç serretmerc epe}d na ıco;3 

Ser f ı::ta ı rakhlar, yann ~ e v da~ 

jimnastik karşılaşması 
600 metrenin sonunda başta giden grup 

eforunu devam etllrmeye ve fazln yave.§· 
•amadan yarışı bitirmeye, arkadan silrate 
kalkabileceklere fırs:ıt vermemeye uğra
şırlar. 

İyi bir derece elde edebllmek maksadile 
yapılan koşularda ilk 400 ikinci 400 e na-

• 
ıaran Uç veyn d5rt saniye çabuk kntecli-
Ilr. Yarışın bidayetinde kaybedilen za
manı koşunun ikinci kısmında tekrar elde 
etmeye lmkfin yoktur. Atlet teerUbeslni 
.arttırdıkı;ıt kC'ndl temposuna vakıf olur. 
hlt furu gaye koyduğu zamanda katet· 
tikten sonra son ve nzaınt efora geçer. 

Bazı/koşucular ilk turn çsı.buk geçtlece
ğfni idrak cdemlyerek yarışa yavaş yavaş 
başlarlar ve başta gldenf('rlc açılan ara,>'I 
bir daha kapatmaya lmkAn bulamazlar. 

Takım koşusu 

En iyi şekilde yarışan koşucu vncudu
nun her hareketinden (aktif) veya (pas
sl!) surette istifade eder, aktı! veya p:ı.s· 
sl! hareketlerine engel te~kD edebilecek 
IOzumsuz forlarn kapılmaz. 

800 Metrede çıkıt 

~zı koeucularSOO metreye a.yakt.& baf
larlar. Bu mesafe için ıUrat kO§USU çıkı
şı tflddetle ta\'tıfye olunur. tik 30, 4-0 ve 
hattA 50 metre:>i eUrnt ko§usu §eklinde 
kateden atlet mUteaklbeo yapacağı mor. 
dan bir oey kaybetmezler. MUsabıklar çok 
olduğu zııman silrat ko~sundan eıı bllyU'k 
istifadeyi tcm1n etm~ olan bavtn rahat bir 
vaziyet benimseyebilir. 

Çıkı§ eUrat!ni 50 metreden öte>-e getir
mek doğru değildir. VUcudun 800 metre 
gibi bir mesafenin Uzcrin:ie serbest çalıa· 

Berlin, (Hususi muhabirimiz yazı • 
yor) - Alet üzerinde jimnastik hali. 
hazırda eski ehemmiyetini kaybetm1ş 
olmakla beraber el'an bir çok memle· 

Bu mesafede takan koşusu ekseriyetle 
i;i netlce verir. Ayni taknndan olBn bir 
k~cu ilk 400 il aznmi sUratle katederek 

rakip takıma mensup mUsabıklnn gafil nv 
lar. KendlslnJ takibe kalkanlar alışık ol
madıktan bir tempoya atılarak Yorulur
lar. Yan~ tkincl kısmına kadar normal 
bir koşu yapmış olnn !eda.inin arkadaştan 
geriden ycıt13erek başı alırlar. 

ması, bilbıwıa son toptanışa kadar kolla- lliıı)l'!~•ift"'l'4lılı. 

Yanşta tabiye 

Koşucu yarışın temposuna şah&! tcmpo
euna uygun bulduğu znmıın başı almayıp 
kısa bir mesafe genden gitmeyi tercih 
etmelidir. Önde gidenler arkadan gclıın

lerbı vaziycUerlnJ merak eder, rahnt ko
Damazlar. Hcyecanl:ın artar. Bu beyeca
rım lrazından olarak vUcutlarmda "vaso
konstrikt8r'' lc-r faaliyete geçer, kalp da
rebanı artar, kan se; rint mUşkUlatla ta
k1p eder, umumi al va! batllC'şir. 

'Kafflsn<J ktrrısmın at· 

rın istirahat etmesi l(ı.zımdır. Bedeni YC?_r· 
gunluğun dlmağ Uzerindld tesiri ağırdır 
tempo eUrat.lnden kaybeder nefessizlik ve 
ağırlık bafgl5ııtcrlr. 

'Yarışın bilhassa son yüz metre&ndc 
tekrar eUrat kO§uııuna geçerek dlnlenmlg 
olan kolln.rda.n azam1 tstifade}1 temın e~ 
mek ve irade lruV'VeWs dlzlerl kaldrrarak 
§erlde doğru fırlamak l!mndır. 

surat koşusuna geçen atletin yeni bir 
vUcudrı girmişmiş gibi hareket edi§i e~Y
lece izah eGilebllir. ''Müsabakanin orta 
kısnnlarmda serbest fulelerle akan atlet 

kollarını gevşek tutarak yukarıya, bacak• 
lıırmı kalçadnn ileriye doğru sallar ve bu 
suretle muayyen ıı.dıUolerl kısmen veya 
tamamen istimal eder. Tempo çabuklaşm
cıı. \'ilcudun nispeten dlnlenm~ olan ada

leleri iş başmn geçer. Diz t1UraUe knlkar, 
dizden qağı seri bir hareketle 1~ln1 ya
par, kollar ku\-veUc aşağıya ve gerlya 
doğru çckc-r.,, 

Bu izahatı daha l:>i nnlryabllmek için yo 
ruluncaya kadar kollan yana doğru açrp 

kapatmak ve dinlenmek için omuzlarda.ı 
bqm Uzeı1nc kaldırıp indirmek kAfidlr. 
Her lkl harekette hemen h~men ayn! ıı.

daü vazife görUlUyonıa da ilk idmandan 
yorulan omuzlar lk.Jncl idmanda rahatlık 
ve serbt>Sti)•et bulurlar. 

Bazı koşucuların :>·arıe eonlarmn doğru 
pistten cekilulltlC'rl görUIUr. Bunlar ekseri· 
yetle iradesi zayıf olan kimselerdir. lyi 
bir derece yapmaya çalışnn her atletin 
mUcabnka sonlarına doğn.ı bitkin c'a<'ağmr 
hıı!Jr'nmak lfı.zınıdır. 

Koşucuyu 
almak 

çerçeve içerisine 

/.'rllool lwkw• 
tılı b" suksıyı 
çtılarnl) faul! 
dırdın! 

)t)~Ce ı Hrado, duluk Muu~ycn lıir alletln hareketlerine mfıni 
topuk 'amıı yerden kol· olmak için bazı rakiplerin tine geçerek 

kendil!tne yol venn~lerl görUlUr. Bu hıı· 

Olimpiyatlarda kadın far arasında pa. 
ralel tnmj>ıyonluğunu knzanan 

Amerikelı Morgar~t Ouff 

AJmaııların beden jiını1astıl<çisi 
'<ornad Frey 

ketlerde tatbik edilmektedir. Ameri· 
ka, İngiltere, Almanya, Finlandiya, 
ve Japonya. gibi büyUk spor memle.. 
ketlerinde bu nevi jimnastik bugün da 

dır. ·bfir suıdtatda ıl•~ 
Dığer taraftan. ö atar yaP ,~ 

hi beden terbiyesinin temcl!ni teşkil 

gün enteresan karşılaştıl nda 5Q1e~ 
Mesela. KadıkoY stad~ddel'l etıt 

ye • Topkapı maçı da cı ıa, etmektedir. 
MezkO.r memleketlerin spor sahala· 

nnda jimnastiğe ha.la yer ,-ermeleri 
bunun beden terbiyesinde oynadığı 
bü)'i.lk rolün bir isbatl demektir. 

dır. 113nacal' t;~~ 
Taksim stadında o} 01 da ~J'tı" 

ul~r rnaçt :...,dıv--
ray • 1 stanb "JI"' ~nı Şı>·· 
ceklerin hiç az oımı}-aca 

Jimnactiğin vatanı Almanyadır. 
A1ct: Gzerine çıkmamış, vUcudunu 

min edebiliriz .. 

bu nevi jimnastikle işletmemiş kadın ---------

veya erkek bir Alman ga)Tikabili tn·ı Alman ya k111srı 
savvurdur. Binaenaleyh bımıdaki her h8 P 

hangi bir jimnastik gösterişi veya mu B Uk uzme mU sa ~..;' 
sabakası son derece alaka uyandırır UY Y ~ucıııerl e tf.r! 
ve binlerce seyirci: toplar. BUtUn Alınan 'ta ol!lll >-Oı111 eti" 

Bu senenin en bUyUk jımnastik kar. Dresdendc yapılnltık gnnu 8ııııaıı 11 

§118.§ması geçen hafta 1940 olimpiyat. bakalarınm birinci 
lannın icra edileceği ~.nlandiya.nın 5unlardır: da. 
Helsinki §ehrinde Alman ve Finlnndi· f~rl<ekler aro..<ıın · zıne: 

d ıoo metre serbest yU ya takınılan arasında yapıl ı. 1 sıı Dünyanın en mUmtaz jimna.stikcile· 1 - J."işcr, 1 da. . · 
rlne rn:ılik bulunan bu iki m<·mleketin 400 metre serbest 56 8,. 

1 - Plath, 4 dıı- a. karşıla§mnsı bilhn.ssı:ı. jimnastik mn.h • 1 rn 
!elleri arasında derin alaka ile takip 100 ınetre kurbs a 9 ~s. 
edildi. Neticede Almanya takımı Fin. ı - Ohtdorf. 1 da· 
Ia.ndiyalılann 340,5 puvanına karşı 2 - Balke. 12 

:: 

6 ·ı al b · i tti B ..,.admlar arasın . .ı;..-e: 346, sayı ı e g e eyı tem n e . u 0 :u"'•·· 
umumi tasnif neticesidir, fl3,hsi olarak 400 metre serbe~iye. 
Finlandiyalı Uosikkinen maruf Alman Gra.tb. 5 da. 

44 t.U. 
jimnastikçisi Schuva.rzmann'ı mağlup 100 metre sırt us 20·4 sa· 

ederek birinci oldu. DUnyanıq haliha· l - Şmltz. 1 :-ıa.nı~: 
zı.rda en büyük jimnastikçisi olan Al· 100 metre kur da· 25,3 63' 

l - Vottrcgcr. 1 ma.nın genç bir Finlandiyalı taraf m • 
dan mağlCıp edilmesi bilhassa .Alman .ıd' 
kritikleri arasında bUyUk hayret uyan Belçi!.tada { \,1',ır-.f 

edll tı ı-•' dırdı. Alman takımındaki sporcuların Ut!tU ).ur;ın uc-0 ~ 
y~lan vasat olarak 28 dır. Buna mu. Anvcrste sırt ıaJndııll yi}Z uıd ııt' 
kabil vaaaU 23 yaşında bulunan ve Ai muvaffak otan 

110 
kraliçe, f>.S t~ ,ıf 

vnn Feggelen burııdıı 'ri"fjğl bir c~ .. 
manlara nlsbeten tecrübesi az olan unda gı " 

0 
il' u~Y' 

genç Finlandiyalı takımının elde ettiği yosunun havuz b )'de ıo ğ1l d !i 
netice 1940 olimpiyaUan için Alman· de.. geçenlerde t~ls 

0 
etınlO ~duıı!!bt~ 

larn bir ne\i ikaz oldu. 1936 olimpi - tistU yUzmede 1·1 41 
rekonınu 1 da. 13 sa· ,-af' 

yatlannda şahsi birinclliklerdcn hep - tır bS'·~ ,-t 
sini kaznnamamakla. beraber Alman yeniden kırmış 'selçikıılı ~sd• ,.f 
ekibi umumt tasnifte, bU)1lk farkla ve Ayni gUn r1ne ıcurbs . fı'J' 

Korthovl 200 rnetre ıs eı.oılştıf'· ... !lı} 
bihnkkin dUnyn birincisi olmuştu. ıes s "" 

En ziyade dikkati celp eden 19 yaşın bir Belçika rekoru rf S dS· 
daki Finlandiyalı Huhtamen oldu. Bu Kerthove bu mesafe> 
genç jinınastikçl Barfikste icra ettiği ~11T.milştUr. yari~ 
fevknltlde ekzerslzini tam ıki ~rende hasında 
ile tamamlıyarak alet Uzerlnde beden BarutgUcU sak .,,açısr ~u 11.ıı• 
kabiliyetinin erişebileceği mel"Wbcyl yapılaca •·~"rutg<l~ ... : , 
vilcudubeşerin mubayyerUiikul c;;e • güııO v- c:ıııv· .1 t' 
'klik d ec . ' ;thte k Bu hafta pazar ,,.9pılS .-rıcU " ,. • 

'\'l er esını gv:ı rerc sonsuz e d" nan~daki rnaçlsrr _· -a .. rutrl ,,.,o.:.,_ 
alkış ve takdir topladı. Buna mukabil ..... ,. .. e;• - P" ~ ,.,-

olimpiyat Barfiks şampiyonu Finlan- 1 - NI ıınuışı spô r:ıoıın s ""' .• ıt 
ıo 2 - t ,s. ·-"' Y" diyalı Sarvola btitiln Umitlerl boşa çı· krmları saat · rı sas ııJJI>'. ~ 

kararak Finlandiyalıları sukutu haya. BarutgUcU B uıkıı:ı:ıUl enç ts1' vııJ11t rfl' 
tgtıcU i , ~,.... 

le uğratta. ğanspor • Barll tsŞl sJ'°r 
6 

cft· 1 ~a-
Bir insan bu gibi mUsabakalan sey. ıo da. 4 - Nl.şall saat 1 ııtıııo pe" 
ttikt ..:: d b · k •·•ole"'bol müsa'bakast,

1 
.... 1 ... u bS~ nll~ş~ n,~(j re en sonra \·ucu u eşerın e zer • • • !>~"' v-ıo , r.~ 

13aru v ı• siz' ve terbiye sayesinde ne türlü ran· ı;anw.ı spor • 30 dll· ı;a~ı" 
dıman ortaya çıkarabildiğini görerek 113bakaııı, saat 15· ınu•sb• 
h te •1 " kt k d. · al ' Barutgü ... U pingponS · ayre uu§me en en ını amıyor. '" 

Suat ERLER da, 
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Lokant cılar ·n-
~~ · kil8p bekliyo ·ıar! 
g ede SOSyal hayal Lokantalar yılbaşından itibaren semtlerine, vaziyetlerine 

~a~asıl inkişaf etti ? göre sınıflara ayrılacak 
lı ve Halkevi gençleri bu yolda hayli çalıştılar ve çok ka~st~S:~~::.n B~u~: d~:~::::ı~r~~ ~o~ı ;~:!::a:~::ı~~et~:ır~· :~~~ s~:z:!~:ı :;~~ .. bir ntUceye vardınlaca.ğını öğre-

gUzel neticeler aldılar • ba~lanna ehemmiyetli meseleler açılmıe aldıklarmı görüyoruz. Bu da çok yerinde bir ıslahat olur. E
bir haldedir. DUn lokantacılar cemiyeti 1- Köfteci dilkklinları var. Bunlar hazan lektrllı:, biraz daha düzgün bir servis ve 
dare heyeti toplandı. Birkaç gUndenberl birkaç tencere yemek de pişirebiliyorlar. nihayet tabak tabak içinde bir çalı;,~ ve 
idare heyetinin faaliyeti, ıslahı mukarrer Bunlarm lokanta mefhumu içinde mevki- buna ;mukabil benim pişirdiğim yemeğin 
1Julunan lokantaların ve lokantacılarm, Ierl nedir? ayni vte benim verdiğimden daha az yeme· 
garsonlara ait ve fakat lokantaları all- Bu meselelerden gayri, asıl İstanbul ğin blr porsiyonu 50 kure. Bu yerinde bir 
kadar eden i;:ılerin Uzerinde tekasüf et- halkını alakalandıran bir nokta vardır. J fiat dı!ğilclir. Halkı yemek gibi zarurl ih
mektedir. Lokantaların nhçılığmı ıslah mtimkUn ola- tlyacr kar§ısmda lUks yapmak yoluyla aJ. 

Lokantaların yılba{lından itibaren ıımıf- cak mıdır? datmağa çalışanlardan kurtarmak llzun-
lara ve semUere ayrılması ve ıskara ye· Belediyenin bu nokta üzerinde ısrarın dır. 
mek p~iren, tatlı yapan, yemek p~iren harekete geçeceğinI yine lokantacılardan Şimdi biz de bir liste hazırlıyoruz;. Ce-
mUesseselerln biriblrinden tefriki, işleri- öğrendik. m.iyeilm.Wn. bu iş etrafında me{lgul oldu· 
nin yekdiğerlne tedahül etmemesi mu - Mesel! keçi ve kızıl karaman etleri lo- ğunu öğrendik. 
karrerdir. Bunun hazırlıklarına. ehemmi- kantalarda kullanılmıyacaktır. Bundan Bu, lokantacıların ve hele bizim gibi 
yetle devam edildiği şu sırada bizde, lo- başka, garsonların yüzde onları kaldınla· mtitevazı sermayeli lokantaların hayat iei-
kantacılar arasında bu meselenin dediko· caktır. 

dularını takip etmekle gUnUn meraklı bir Tatlıcı dükkanları yemek pi§iremiyecek-
lşine temas e~ bulunacağız. lerdlr. Bir fikre nazaran da lokantalarda 

Lokantacıların tasnifinde semtlerin esas ıskara yapılmtyacaktır. Bu gibi yemekler 
olacağını söyleml§tki. Beyoğlunun bUyUk 13kara işi yapan lokantalarda. olacak ve 
ve ana caddesi Uzerlndeki lokantıılarla fakat onlarda da. tencere içinde pişmiş 

Kasımpaşa mahalle aralarındaki tokan - yemek satılmıyacaktır. PlşmfD balık satan
taların birlbhinden dağ gibi nfrklarla ay- ll'Lr da ayrıca yemek nremiyeceklcrdlr. 
rılacağmda ı;ıUphc yoktur. Bu sureUe: 

Cemiyet azasından bir zat bu mUnase- Börekçiler, ahçılar, mahallebiciler, köf-
betle diyor ki: teciler kendilerine has işleri yapmaktan 

''Henüz tebellür eden kat'f bir karar ol- ileri geçemiycccklerdir ve lokantalar da 
mama~ma rağmen esas meseleler Uzerin· mahallcbicilerin yaptıkları tatlıları yapa -
deki prensipler maddeleştlrilmi§tir deni- mıyacaklar, diğer dükkanların kendilerine 
elbllir. Lokantalarda semt ve çalıetırdığı mahsus yemeklerini yani börek, köfte ve 
müstahdem miktarına göre bir taımif e- saire gibi yiyecekleri satamıyncaklardır. 
sası asla yanlı§ olama:ı:. Yalnız ayni semt- Bunun ne dereceye kadar tahakkuk et
te aralarında çok büyük farklar olan kü- tirlleceğini bilemeyiz. Ancak bu gUn bu 
çilk, büyük, çok bUyUk lokantalar mev- mevzu dahilinde faaliyet devam ctmekte
cuttur. Bunların tasnifi, malzemesi, yapısı dir. 
il;i ve mUsCahdemlnl üzerinden takdir olu- Divanyolunda mütevazı bir lokantası 

nacaktır. bulunan bir zatla da konuştuk. Diyor ki: 
Lokantaların altı sınıfa ayrılacaklarını "Ben kısa görüşümle loknntnlarm ıslah 

eanınm. ve inkıliı.bma 5iddctle taraftarım. Yüzde 
Beyoğlunda ve lstanbulda birinci ısmıfa onlara aleyhtnnm. Ben almam, öteki alır. .. -

Jtıo "' öabil olacak lokantalardan gayri pek Bunun manası nedir? !stlhdam cclilen iş-
' ' ,. ' n-.. meydanda. olmamuma rağmen listelerde- -çilt!rin paralarmı halktan nlmak mana81 

" ' Nl;;ıle' llAlJievl 
ı. e vu 0 

,, kl fiat yUksekliği ve yaptıkları i§ mumanı itibariyle tam bir ihtikar demektir. 
.,.~aı cut bulnn yeniliklerden bi· olarak giyinmiş olan üç yUz kadar ka- itibariyle birinci emıfa ithal olunacak Büyilk i§lcr gören lokantalar gilnde 
C ı-e,l'~Ytş mesele!!ldir. Anlattık- dınlı erkekli davetli grupunun balo mua· ı bazı lokantalar daha mevcuttur. 400·500 liraya kadar hasılat tesbit eder-
~ 11 ırkac; yıl cvvelsine kadar, §erctlne tnmamcn Unsiyet peyda eylemiş Sınıflara taksim olunan lokantaların ler. Yüzde on garson bakkı 40-50 lira tu· 

ııa gi 
~ l'ıııda ttniş bir Niğdcll §ehrin olduğunu görünce gediksiz ve kesin ola· listelerini iktısat idaresi tayin edecek ve tar. Ve bu parayı tamamen müstahdcmi-

ltQı.!E>zınek hakkmn malik değil- rak kanaat getirdim ki Niğdenln sosyali 1 fiatlar buna göre konacaktır.,, ne ·vermezler, kendileri de bir miktarını 
~llhia en kurtulmu§ ve zamanın inkişafı çok ilerdedir. Şimdi bazı mUhim meseleler meydan al- alırlar. Bunun manasrru artık siz tayin 

•·1t., . tınn uvgun bir kı,.-afctlc I maktadır. e..ı'-'-, "\i~ .. ,, ,, Niğde merkezinde olduğu gibi kazalar- wwz; 

dir.,, 

Görillllyor ki lokantacılar bir inltılap 

bekliyorlar. 
Ayrıca birçok lokantalar, civarındaki -

lerle rekabet edebilmek için bazı yemek
lerlnl fevka16.dc ucuz yaparak bunları bir 
nv halinde kullanmaktadırlar. Mesel! dö
ner kebabmm porsiyonunun on be§ ku~a 
Han eden lokantada diğer yemeklerin ta· 
bağı en a§ağı 30 kuru§tur. 

Onu yiyen ibittabl diğerini de yiye~k
tir. Mesele de kalmıyacaktır. 

Bugün girf§ilen ve yıl ba3mdan itlba
ron tatbikı dü§UnUlen bu ıslahat bilhassa 
fiatları da muayyen bir hadde ifrağ bakı
mından İstanbul halkı için de iaabetli bir 
hareket olur. 

:il;tanbulda mutfağı olmıyan balkın mik
tarını takdir :için en hUcrıı kö{lelcrde bile 
birkaç lokanta, bir iki ciğerci ve piyazcı, 
birkaç mahallebici, yumurta pişirip veren 
helvacı, sUt, yoğurt ve saire suretiyle 
karm doyuran yoğurtçu görürüz. BütUn 
bunlar bu yüzden geçinirler. 

1stanbulda bir jstatistik yapılııa. ~çı 
dUkkAnlan ekseriyeti alır vo belki kah· 
vclerden sonra gelir. 

Buna. nazaran lokanta meselesi yalnı1 
bu yilzden geçinen birkaç bin esnaf i§. 
değil, ayni zamanda İstanbul halkmın a· 
damakıllı bir davası ve derdidir. 
Bakalım, altmdan çapanoğlu çıktnazaa, 

eimclilik işUhamm açan bir 1§. 

Jstanbul Mnhnbfrl 
~l~retında görünmek için bir çok us-- Dtvamı 1' üncüdı Şurada burada bazı tatlıcı, mahallebi- Lokantalardaki yemek fiatlarmm da 
~bak tabaınmül etmek ve hatta ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~ 
~'1:~t görmek tehlikesini göze 1 Kn zı I gö ı ge H A B E R ' i N R E S 1 M L i Z A B 1 T A R O M A N ! · 18 1 
~ haı U -. .......... ıııiiiiiii .... İİİİİİıı .............................................................................................. .-lğtt>ıı • § Pheslz ki eski ve atıl 
"~ cıı ç ınıraslarmdan birisiydi. 

l'lj\. lllhurıyeUn genç ve yenilik 
~lı· h "e ~· U fena hali de ortadan 

ııı bir ltı lğdl'yi medeni hareketlere 
~ı "~ı eınleket vaziyetine sokmu§ 
~ U ~~.tin temini yolunda Niğde 
ı~ atun•u "'! el n bUyUk himmeti seb-

• l'ın e kaydetmek lazımdır. Mu· 

'cı~erıeştirdiği geri bir zihnl
~%r an hiç de farkı olmıyan 

etıer· i t qt
1 

ın değiştirmek husu-
l'llıllı~ hU~iik gayretler sarfcy

'e h lUr. Bu işlerin yerinde ve
' t lılfı!Jcrıe başarılmış olduğu· 

azı adı 
~ ~ba r. Bununla. beraber bir 
az: lı 1 olarak gö.stermek fay-

- "' "e ~n ve nikah merasiminin 
ııı,,~"-. 0ı>lu bir halde yapılması, 

liıı ~ınd 
dt>, tı e, Parti ve halkvel ida-

-ı~, C<lrct odasında bilümum 
~~ baıtta Vazife almı~ olan kim-

1.q iniıı o~·a, her toplantıya maa-
1C?b,, te>tnin edilmesi orta okul· 

"sa ' rcı11 1_ Yısının arttırılması ve 
r~ ~iZ] 
~ lerc 

1 
arıınızın spor kıyafetle-

• ·ıC?r ~~tak ettirilmesi gibi. 
''1~ ' ·~· ... ?tıı... ıgde soya! hayatının 
r ı. ""atlı . .., 1 

ı....~tttcrın ,,o unda devam eden 
·• ~ ,,.~ 'k t' daha seyyal bir ma
ltu ilııu''8a bir zamanda halk, a-
" h de"'· ~ lılıtn ~şllrmiştir. 

lııa(l :ugurnun ikinci gUnilnde 
Vali 'Oir düğUn balosu tertib 

l!t" O' rle ç un gece geç vakit bu 
:ı.ıtr.ı~ ı:e:ğırtınak nezaketini gös

> ltt"iııe en Polisin refakatinde o· 

1 
hal'tltg{ttı.ın. Burada gördU -

• llıııt'b et, itiraf etmellyim ki. 
doırrıu Oldu. Rüyilk snlon baıı-

' ı.... §lu lI b d ~ "''llfı · nzır ulun ugum 
V('ı balo icnblarına. uygun 
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-19- Hatıraları anlatan ve vesıkaları veren: 

ve ceketinin 
elimi soktum 

• 
A.K. 

\ı"iU • • 
l1ı~ l'i~rehta • Muharrir. 
Oda • !\arısı. 
c .. ;, k~tap dolu etajerler. Bir ka

v asili 
~lar .. ) ve Lıida uslu uslu çay 

'"harr· 
~ de ~r - İşte, üçüncü gündür ki 
de d rın bir tahayyül ve mürakab: 

On'" 
itler uyorum. Esmer - menekşe 
l:ı tU Ycryer crtahğı kaplıyordu. 

dı.ı, neı, harikulade ışıklarla tutu-

" d a_G 
~p c~ ene o budalaca dille bana 
~kon ğc başladın!.. Benimle in

i tıca u~ınan i~in sana belki bin .de
t•14 Cttıın 

lıtı. Gö' ~alvardım.. Henüz işten 
'ı~ iıı ruyorsun ki yorgunum .. 

Ct Ol 
5
lnda biraz da vicdan ve mer-

~~ ıtıaıı .. 
trir 

•ttr11 - Ben yazdığım gibi ko-
l~ ın. 

~lııııı- l?akat ben senin okuyucun 
~ "Be · ~da b· n senin karınım .. Halbuki 
bitap 't~?1ern kime hitap ettigin gi

ttııı 'Yorsun! Bana zerre ~adar 
b :fok 1 S • ki 1 b'" il• l<.ı ... enın tap arını, u· 
, ''l' tılrnış dallar,. nı, ''Girdap,,-

~l'c?cıtla.k~,, le~ini, "Yükseliş,, leri-
1\lc il er:, ıni okumaya bilirim. Fakat 

t• t, &ij:ıtıı _lıir odada yaşamam itiba. 
ll'ıccbtırcdık1erini dinlemeğe, işitme
~ ~trrc uın. Halbuki sen bütün bun
t ~ >'a~d ~adar hesaba katmıycrsun ! 
~ Sİlt~gın gibi konuşuyorsun! 1ş

• :ılıarr· en çıkaran budur!. 
~-~taıııa ır - Bu vaziyet seni bu kadar 
.~ b tıdırrn ş . \ el~ asın.. ey, yanı.. Hay 
>ı..·~ (~ \r~rsin !.. Rica ederim 

' ' lci h Yüksek bir sesle) Görü
~U:ı 01nutsuzluğun gölgeleri es-

t ~lltrJ de ~olaşıyor; göğsün, ağır 
~ ...._ c :Yukselip iniyor!. 

\L'bi 11 bcrhaı sust Geveze! Aman 
~"'Clfllıl c .~adar bahtsizim 1 ''Hoşnut· 
ı.;« Otı tolgeleri esmer yüzüıu'le do-1'.\ ı.._ .... 
~')cd~c kadar bahtsiziml Ve 
\,.!. \> ~ 1 senedir böylece sürüp git" b~l 8~nelik kan, koca hayatr 
~~ '1'ra:n bır tek canlı söz söyleme-

' ' d vayda iken kendimi eve (l' ••a:a iyi, daha ferah hissedi -
\~.~ '1n~tsuzluğun gölgeleri ... ,, 
~' ~ğüı geçirir. Yorgun bir 
~ Ltııar~eye gider, uzanır ve ağ-
'~ ·tir \ ·.~) - (Kanapcye yaldatarıık 
~ ~- ) tUdüsenka... ~ni affet! ... 
t~ ilPnıarn.. Şerefime söz veri 

"--~'(C" 
!\·~ li oz Yaılan arasında) inan-

h,..,~c c~ bu tenin elinde olmıyan 
'qd rı §1ındi7e kadar bir çok de-

tı~ 1 h Ctti,, . . F 
-~ <l<ıtırı ~., Ycrnın ettın. akat hep 

J tltıld 1Yor ınusun, buzlar çözül
~~,:, bir gün seninle (Taşköp-

~~t.ı· il <lurmuş, buzlann geçi
uırord 

~ S<lı .... uk. Ben o zamanlar 
tcı 1 litı~u~ ~şını n! kndı:ır se-
. 'di~ Ulti ~ımdi bu manzaradan 

:Q~ ~~rUtn .. Hatırlar mısm, sus
,~~)a ne kadar rica etmişt•m ... 

1 del\ lialbuki sen inandır.a : 
1~ ~'\ İlıcri 1lıahrum, sarı - l:urşuni 
~u.tııiı b nde, lbiribirini kovalaya
"' L l.ız k"' ~ 11(\ı~ Utlelcri yuvarlanryor .. 
~ tliı t~e hıçkırarak) Rüzgar, 

\·· de ~arını andırnuyaca'k kailar 
~ ~ tacı~~Ştin 1 Ben senden kaçmış, 
."l< ~ Ot~b··e Yere yuvarlanmışt!m ... 
~~İlae u~ altında eziliyordum ... 
, a i~i Ydıın.. Bu belki de benim 
'f\ tda >'il <>lacaıtıı .. Vasya, biz artık 
~~1;-etlcr§aınarnalıyız !.. Ben artık 
c >nrtıttı, cf tahammül edemem!. Sa-

\~;·_ •k~t .. aynlmanuz daha 

l~ Ludusya, Lüdüçkacığım 
....... ~ 

\~ tt~ tan~ 01.~rsun, hayattan alın
~'ir 1 Soz söylıe ! 

(i,._ " - :ac.ni B . b . "ltuıtı 1 •• m... enım.. enım 

l~ (luda ıstırap içinde in-

~ ,~; liayır S . . 
'-." ~h·•ı:y0raan ·· en benı hala biraz 
·'~il lllUn .' ayrılmamızın daha 

11l\t asıp olacag~ını kabul et
~~ .. :a 
i ".'1l~ili en lüzumundan fazla 
i'ı t.. ıtı! L" 

"'ll!aıtı 
1 
· uzumundan fazla 

c e ettim. Benim yerimde 

bir baş'kası olsaydı çoktan kaçardı .. Bü· 
tün bunlar çok acı geylcr 1 Çok ağır! •. 

Muharrir - Bana da kolay mı zan
nediycrsun?. 

Lüda - Evet .. Evet.. 
Muharrir - Evet, bütün bunlar ba. 

na da çok ağır geliyor, Ben bunları de
ğil yalnız söylemeğe, fakat yazmağa 

da mecbur oluyorum • 
Lüda - Öyle değil mi ya 1. • 
Muharrir - Ben de ycruldum .. Se

nin ıstırapların .. 
Lü.cla - Evet, evet .. 
Muharrir - Senin ıstırapların, oen

de acı düşünceler ve melal uyandırıyor. 
Güzel yüzünü ıstırap gölgel:riyle ka. 
rarmı§ gördükçe .. 

Lüda - (Haykırarak yerinden fır
lar) Gene yazdığın gibi konuıınaıa 
başladın! .. Seni bu tarz.da konuımaktan 
menediyorum. Niçin Mançulski falan 
§ekilde yazıyor da karısiyle insanca ko
nu~uyor? O karısiyle, hele yazdığı gi
bi konuşmağa bir cesaret etse, bak hali 
ne olur? Yalnız zavallı ben buna taham 
mül ediyorum. Senin bütün arkadaş
ların, kanlariylc ve arkadaşlariyle in
sanca konu~uyorlar. Artık 'kafi t Bun· 
dan sonra !benimle alay etmene müsaa
de edemem 1 Zavallı budala! .. 

Muharrir - Ben çok bahtsizim !. 
Ben bir kurbanım .. Ben, edebiyat salgı. 
mnın kurbanıyım!. 

Lüda - Kafi ı Artık kafi ı .. Yetişir ı 
Vasili Ncrehta, hayatta en sev.diğim 

§eyleri bana nefret ettirdin! Ben bir za
manlar, gökylizünil, gurubu, nehirleri, 
o kadar severdim ki .. Sen bütün bu 
sevgilerimi öldürdün t "Gökyüzünde 
pamuğu andıran bulutlar uçuşuyordu • 
.. Aman yarabbi!.. " .... Nehir, bulanık 
dalgalarını ... ,, iğreniyorum 1 ''Gurup, 
harikulade alevlerle yanarak!.,, her 
şeyi mi öldürdün!.. Her ıeyimi.. Sen 
Vasili, sen! .. 

Muharrir - Ne yapayım! Söyle ne 
yapayım? .. Sen haklısın .. Banu biliyo· 
rum .. Fakat ben ne yapayım? Ben yaz· 
d·ğım gibi konuşuyorum. Bu benim 
günah·mdır .. Bu benim talihsizliğim

dir .. Lüdüçko, gel bana yardım et! .. 
Beni insanca söz söylemeğe alıştır 1 
(Lüda bir ıeyler ıöymnek ister!) Ba. 
na küfretme 1 Bana acı şeyler söyle-

Devamı 14 üncü de 

/ 

Beraberce kalkıp pencereye gittik ve 1 
eok dikkatle kenarlarından sokağı araş

tırdık. Kar§ıda küçük bir sütçü dükka-ı 
nı vardı. Bnun kapısı yanında siyah sa
kallı. zayıf ve uzun boylu bir adamın a
rada sırada oteli gözliyerek beklediğini 
gördük. 
Mmdıkyan: 

- Gördünüz ya! dedi, o kadar bu işe 
ahşıkız ki hiç aldanmayız. Takibine ni
hayet vermek için burada kalmam la
zımdır. (1) 
Mmdıkyan haklıydı. Soyl!ndu, benim 

pijamalarımı giydi ve odaya geçerek yata
ğa uzandı. Bir iki dakika içinde hurultu
lu derin bir uykuya. dalmıştı. 

lçimde garip bir hissin zebunuyum. 
Şu ne oldu~unu hala anlamadığım ada
mın ceblerini karıştırmak arzusunu du· 
yuyorum. Hiç yapmadığım şey. Fakat 
sanki bu araştmş, bana bir takım haki· 
katler ifşa edecekmiş gibi bir hissikablel
vuku altındayım. 

Bir aralık odaya girdim ve biraz kuv
vetlice bir gürültü çıkardım. Bana mı 
dememi~ti. Sağdan sola bile dönmiyecek 
kadar vız gelmişti bu gürültü. Adama
kıllı derin bir uykudaydı. 

Dolabı açtım ve ceketinin iç cebine eli
mi soktum. San deriden bir portföy var
dı. Aldım. Üzerinde (M.B.) harfleri var
dı. (Mmdıkyan Bedros) adının doğru ol
duğu görülüyordu .. 

Nüfus tezkeresinde Kayserili olduğu 
yazılıydı. Tezkerenin içinde kurşun ka
lemle yazılmış enncnice bir mektup gör
düm. Mühim şeyler yoktu. Yalnız bir 
yerinde şöyle bir iki cümle gördüm: 

"Vali bey sizi sordtl. Mecliste çalışa

cak mısımz.,, 
"işler yolıma gimıişse serian diiniiniiz. 

Para balcıda. Telgraf bekliyoruz.,, 
Hırdavattan başka hiçbir şey yoktu. 

Diğer ceplerini de karıştırdım. Ropen 
Ccvahirciyanın bir kartından başka bir 
şey bulamadım. Bu kartın arkasında "is 
tediğın oldı1, tebrik eder, gozlerindcu ö
perim,, diye bir yazı vardı. 

Türkçe yazılmıştı. 
Mındıkyanm vali ile alakası ne olabi

lirdi? Mecliste çalışması ne demekti? Han 
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leri dudaklarında dondu. Bü
yük bir kinle açılan gözleri, 
genç kıza döndü. 

Foskari hiddetle bağırdı : 
- Buraya girmeye nasıl ce

saret edebiliyorsunuz ? 1. 
Lconor sür'atli adımlarla sa

lonun .ortasına gelmişti. Baba
sından, Silviyadan ve kapıdaki 
muhafızlardan nasıl kurtula -
bilmişti? Hakimlere doğru dö
nerek yan diz çökmüş bir hal. 
de kollarını unttı ve ağlar gi
bi bir sesle : 

- Beni affediniz. Onu mü~ 
dafaaya geldim 1 dedi .. 

Derin bir keder içindeydi .. 
Bu haliyle ne kadar da güzel 
görünüyordu. Herkes ona tak
dir dolu gözlerle bakmıştı. Yal. 
nız Altiyeri hareketsiz duru
yordu. 

Emperya, yavaş yavaş geri 
çckiLdi. Leonor bir ümitsizlikle 
kararan gözleriyle ancak ha
kimleri görebilmişti.. Burada 
Empcryanın bulunduğundan 

bile haberdar değildi. Foskari 
izahatına devam etmek isterken 
Leonor söze başladı: 

- O ne yaptı? Onu neden 
itham ediyorsunuz? Bir saat 
içinde dönmesi icap ederken 
henüz dönmedi. içinizde bir 
ç.~ları onun dostudur. Hele 
aiz Altiyeri 1 Siıe ganırsam bü-

yük hürmeti vardr. Sonra siz 
Maseniko, Grimani 1 Siz her za
man babamın yanına gelmez 
miydiniz?. 

Nihayet siz monsenyör! .. 
Zanneders<.m oğlunuzu da bir 
felaketten kurtarmıştı. Ve siz 
hepiniz efendiler! Onun en &a• 

dık dostları olduğunuz halde o· 
nu itham etmek, muhakeme et
mek. nihayet mahkum etmek 
ıçın burada toplanmışsınız. 

Mahkum etmek için olduğunu 
pekala biliyorum 1 Çünkü elini. 
ze düşenlerin kurtulduğu görül 
memiştir. Çünkü siz hunharsı· 
nız. Çünkü yanınızda mahkum 
ile müttehem birdir. 

Foskari mustarip bir halde: 
-Müsterih olunuz, madam! 

dedi. 
Leooor, dikkati çeken bir 

şiddetle cevap verdi: 
- Beni serbest bırakınız .... 

Ben bura.da onu müdafaa etmek 
için bulunuyorum.. İsterseniz 

ruhumu vücudumdan ayırınız. 
Çünkü o benim ruhum ve haya
tımdır. Ne o? Niçin hayret e
diyorsunuz? Dandolo ailesin
V en edik Cumhuriyeti bile Dan
dolo ailesi sayesinde kurulmuş. 
della ailesi sayesinde kurulmuş· 
tur. Zevcimin müdafaası ben
den başkasına ait olamaz. işte 
iburada bu hakla bulunuyorum .. 

gi mecliste çalışacaktı? Bittabi bu meclis ı 
Hınçak meclisi olamazdı ya! O halde bu 
cümle mühim olmak gerekti. 

Ropen Cevahirciyanın da, tebrik edecek 
kadar mühim gördüğü iş neydi? 

Ben, bu işin içinde bir şeyler olduğunu 
seziyor gibiydim, ama. neydi, ne olabilir
di, bir türlü bir hjdiseye bağlayıp izah e- ı 
demiyordum. 

Belki de benim ,·esvesemden ibaretti. 
Bunu muhakeme ederken Heştuninin 

geldiğini haber verdiler. Hemen yukarı 
aldırdım. Selfımlaşmadan: 

- Yahu, dedim. Ben bir cürüm işledim 
ama, bir taraftan da dertsiz kafama dert 
açtım. 

- Hayrola! 
Vaziyeti Reştuniye izah ettim. Dikkat· 

le dinledi. 
- Yok canım, dedi. Ihtimal ~lındık

yan bir çorap tezgahı kurulması işi için 
vilayet meclisinde ehlihibre olarak bulu
nacak. 

Vali ile başka ne işi olabilir? 
Ropen Cevahirciyanın tebrik ettiği iş 

de tamamen Mmdıkyanın şahsına taal
luk etse gerektir. Zira bu takdirde Ropen 
bunu açıkça yazmazdı. 

Belki hadiseyi Rcştuni gibi muhakeme 
etmek doğru olabilirdi, fakat benim zih· 
nim daima işin fena tarafında}'dr. Bu ci
heti Ropen Cevahirciyanla konu~mağa 
karar vererek biraz müsterih oldum. E· 
mir mucibince saat dörtte Ce,.-ahirciyanla 
buluşacağımı söylemedim. 

Reştuni Merzifondan bir mektup alınış. 
Mektubu (Artin Tomayan) yazıyor. 

"Ropen Ccvahirciyanla temas ederek cep 
hane ve silah işini hal,. etmemizi bildiri

yor. Aramızda takarrür eden tabirat ve 
şifre He yazılan bu mektupta davamıza 
ihanet eden bir enneninin Kızılırmak ke 
narında idam edildiğini haber veriyor. 

Panos, Gülbenk ve Mihircanın Kay~ 
riyc gittikleri Binboğa dağları istikameti
ne doğru yayılacaklarını, bir iki posta
nın çevrilmesine lüzum hasıl olduğunu da 
ilave ediyor. Biz de o zamana kadar olan 
işlerden bahsederek bir mektup yazdık, 
Reştuni bunu postaya ''ennek üzere gitti. 

Saat üçe doğru her ihtimale karşı re-

iÇ 

dingotumu giyerek Şahinpaşa oteline doğ
ru yürüdüm. 

Hüsrev paşaya ait işleri ikmal etmi~ ,.c 
istediği kırtasiyeyi de alarak pos
tayla göndermiştim. Bu itibarla artık Is
tanbulda zaptiyedeki hiunetime atfedecek 
bir işim kalmamıştı. Avrupaya gitmek 
hakkındaki emellerimin biran evvel ta· 
hakkuku lazımdı. Istanbulda bu işe gir
diğimden sonra hakikaten pek yakında 

ortalığın bir allak bullak olacağı aşikfir
dı. Ve bu vaziyette bir muvaffakiyetsizlik 
hasıl olursa kalburüstü olan bizler hüku

metin amansız eline düşecektik. Her şey
den önce zaptiye öldürmekle tanınacak 

t~illtımıza mensup olanların zaptiye e
linde ne hale geleceklerini söylemeğe bile 
lüzum yoktur. 

O kadar zihnen meşguldüm ki Şahin pa
şa oteline vardığımı bile farkedememiş, 

birdenbire koluma biri girince ürkmüş
tüm. 

- Bu kadar dalgınlığa sebeb ne? 
Bunu soran Ropen Cevahirciyandı. de

dim ki: 

- Sizin ne dereceye kadar Hmçak ha
reketinden rnalCimat sahibi olduğunuzu 

bilmiyorum. fakat, ben kendi hesabıma 
karşımızdakinin O manlı hükumeti oldu
ğunu düşünerek bir taraftan çok korku
yorum. diğer taraftan da işın başında si
zin gibi hatırlı birinin bulunmac:ma göre 
ilmitvar da oluyorum, ama, bilmem ne o· 
lacak? 

Teşkilat henüz pek ham bir haldedir. 
Ne paramız var,ııe cephanemiz var, ne 
muallem askerimiz. ne de i~e yarar sila· 
hnnız var. 

Bence büyük de' Jetlerden birinin fiilen 
ve nakden, maddeten himayesini görmez
sek bu işin çıkar yolu yok. 
Bunları söyliyerek Cevahirciyandan ü

mit verici mütalea \'e malfunat bekliyor· 
dum. Cevahirciyan dudakları arac:ından 
hiç çıkarmadığı sigarasını mutadı hari
cinde eline aldı \'C: 

( l>c\'ıımı \llrl 

(1) Bu hafiye .Mus(ofa adında biridir. 
Bilahare Hınçoklar tarafıııdan katledil
miş.tir. 
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"10'' LAR MECLISl 
mani olan biri ve bu adam ta. 
rafımızdan çoktan mahkumiyet 
damgasını giymiş bulunuyor • 
du, değil mi?. 

"l O" lar meclisi, engizitörler 
de dahil olduğu halde, dükün 
sarayında toplanırlardı. O ta
ınana ba1<arsak, ''10'' lar, en
gizitörler, iki ağzı .da keskin bir 
kılıca benzerlerdi. Bı~aklarını 

istedikleri gibi kullanıyorlardı. 
Hele hükumet reisleri, Kan. 

diyano gibi ndegin aınıfırun 

teveccüh ve muhabbetini ka· 
zanmı§ olursa, bu korkunç ve 
müthig siyasi mahkemenin diş. 
leri kendisini ve ona mensup 
bulunanları dağlamakta bir 
an tereddüt etmezdi. 

Foskari meclise girdi. Bu eı
ki binanın duvarları ve tavan· 
ları süslüydü. Meclisin ti cep
hesinde bulunan oyma ağaç is
kemlesine oturdu. Mecliste her
kes tamamdı. 

Yalnız Davilanın sandalyesi 
boştu. Büyük engizitör yalnız
ca girmişti. Acaba Rotan ne ol
muştu?. 

"10" lar meclisinin dokuz a
zası ,gizli bir tcplautı yapıru§
lardı. Yüzlerinde hi~ bir tees
sür alameti yoktu. iskemlele
rinde cansız birer cisim gibi o
turuyorlardı. önce konuşan 

Foıkari oldu: 
- Rolan Kandiyano, düıün

celcrimidn tatboone yeıane 

Dokuz azadan bazılan baıla
riyle tasdik ettiler. 

- Verdiğimiz bu kararın 

tatbikine yalnız fırsat mUsaade 
etmiyordu. Bugün yapılan cür
ınümeıhut bunu da ı<;rtadan 

kaldırdı. Bu gece, küçük bir 
kuş beyni bile taşımıyan halkın 
~ılgıncasına saadet gecelerini 
alkışladığı sırada Rotan Kandi. 
yanoyu bir 'katil gibi tevkif et
tim. Şüphe yok ki bu hareketi· 
mi tecviz edersiniz. 

Dokuz azanın dokuzu da 
ba~Jariyle tasdik ettiler. 

Büyük engizitör devam etti: 
- Efendiler 1 Bir dakika bile 

kaybememeliyiz. Rolan Kan
diyanoya merbut bulunanların 
bir ihtilaliyle karşılaşmamız 

ihtimali pek uıa'k değildir. Biz, 
kendimlzi ancak sürat sayesin
de kurtarabiliriz. Şunu da ili. 
ve etmeliyim ki, bu sür'at yıl
dırımdan daha seri olmalıdır. 

Elimizden kurtulamadan mahv
olmalıdır. 

"10'' lardan biri, ki adına 

Maseniko diyorlardı.. Cevap 
verdi: 

- Reye müracaa tcdelim ... 
Azadan Grimani ilive etti: 
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800 Metre koşu Hikaye 
O, yazdığı gibi 

konuşuyor 
( Baştarafı 13 iinciide) 

me ! .. Ben bunsuzda bet bahtım! Senin 
sözlerin, ağır çekiçler gibi kafama ine
rek dıtnağı perişanımı büsbütün ... (Bir
denbire birşey hatırlamış gibi avuci)c 
kendi nğzını ktıpar. Lüda inler.) Ha
yır, hayır söylemiyeceğim !.. Benim 
bunda hiç bir kabahatim yek 1 Istemiye
rck bu kelimeler ağzımdan dökülüyor 1 
Böyle anlarda derhal miırcttiphaneye 

koşarak, ağzımdan çıkanları hemen 
dizdirmek istiyorum .. Bu, yazıcılık işi 

çok kolaylaştırır .. Daha verimli bir ha
le sokar 1 Fakat aman yarabbi, neler 
söylüyorum, Lüda !. Lüda, bana her
kesin konuştuğu gibi konuşmasını öğ
ret! .. 

Lüda - Peki, biraz sükunet bul... 
Haydi bakalım ufak bir tecrübe yapa· 
lım .. Bana küçiık bir vak'a anlat.. Me
sela vatandaş harbine ait bir şey ..•. Ha
talı konuşmağa bac;ladığm dakikalarda 
ben yanlışlarını düzeltirim. Yalnız, he
yecanlanma!.. 

Muharrir - (Bir müddet düşüıt· 

dükten sonra, büyük bir canlılıkla). 

Gökyüzunü baştan başa s:msiyah bu
lutlar istila etmişti. Pek de uzak olmı
yan bir yerde makineli tüfeğin bir me
lodiyi andıran muttarid sesi işidiliycr
du: ta· ta- ta ..... 

Lüda - (Haykırır). Dur! .• 
Muharrir - (Durmak ister, fakat 

duramaz) Toplar bovvv diye gürleme
ğe başlad.lar. Adeta bunlara cevap 
olarak (Lüdn bir §eyler haykırır. Vas
ya yakalıarnk nvuciyle afrzını kapar. 
Faknt hepsi faydasızdır.) Evet, adeta 
bunlara cevap olarak kurşunlar fikü -
fiyü cliye ıslı - çalar.. Ta .. ta .. ta .• ta 
( Lüda daha kuvvetle Vasyanın ağzını 
kapar.) 

Lüda - (ümitsizlik içkide) Hiç bir 
şey yardım etmiyor. Hepsi faydasız ... 
Sen ıslah edilemiyecek kadar bozul • 
muşsun! (Mahzun ve kederli bir halde 
kana peye uzanır) 

Muharrir - (Odanın içinde bir aşağı 
bir yukarı dola~mağa bn~lar.) Ben malı 
volmuşum .• Ben mahvolmuŞum .. (Bir· 
denbire durur. ) 
Odanın içinde bir ölü sükuneti hü

küm sürer. Muharrir, saatin tıktak1a

rını dinler. Bu ümitsiz tiktaklar ara
sında onun bütün hayatı geçmiştir. Ken 
di kendine "Her ~ey mahvolmuş!.., di
ye söylenir! •. Uzaklardan, düdüğünü 

öttürerek şimendifer geçti.. Tekerlek -
ler (mahv~lmuş .. mahvolmuş .. mahvol· 
muş .... diye sesler çıkarıyorlardı. Mu
harriri ,ateş gibi yanan alını buz .gibi 

OIF" lJaştara/ı 10 uncuda 
Bazı antrenörler, dönemeçlerde rakibin 

geçllmlyeceğini ısrarla f§aret ederler. 
Teknik bakımdan virajlarda açıktan ko
şan atlet fazla mesafe katederse de bir 
kere düzlükte hızını almış bir koııucunun 
dönüşe girerken yavnşlaması doğru bir 
hareket değildir. Koşucu muvaffak olup 
olamıyacağını anlayıncaya kadar atak'ım 
devam ettirir. 

Yarış günü 
Müsabaka yapacak atlete muayyen tav 

siyelerde bulunmak her antrenörün vazi
fesidir. Bu tavsiyeler atlete göre deği~ 

şirse de umumi olanlan burada tekrarla· 
mak isterim. 

Koııu yapılacağı günün sabahı bir gece 
evvel erken istirahate çekilmiş olan atlet 
her kalktığı saatte yataktan ayrılır. Bazı 
serbest hareketlerde vlicudunun yorgun
luğunu giderdikten sonra nçık pencerenin 
karşısına geçer ve birkaç dC'rin 11efcs al
mak suretiyle ciğerlerini temizler. 

Atlet bundan sonra her sabahtan fark
sız olmak üzere bir kahvaltı eder, müsa
bakadan iki veya Uç saat ewel çok hafif 
bir yemeğe oturur. Sporcular ekseriyetle 
yapılacak müsabakayı düşUnUr, en milhim 
olan son yemeği çiğnemeden yutarlar. Bu, 
en bliyük hatalardan sayılabilir. Heye • 
canın vücut üzerindeki tesirlerini anlat -
mıştım. 13u tesirleri mUmkün mertebe u
zaklaştırmak lazımdır. Yemeklerinde su 
çay veya kahve içmeğe alıııık olan atlet 
yarış günü istisnai hareket etmez. 

Müsabakadan asgari yarım saat evvel 
eşofmana başlamak lazımdır. İlk evvela 
10 dakika jimnrıstik yapılır. Bundan son
ra birincisi yavaş ikincisi tam süratle ol
mak üzere fltl adet 50 metre koşulur. At· 
let ııimdi hafif bir masaja hazırdır. Ma
saj "cflöraj" §eklinde yapılacak, beş da
kikayı gcc:miyecektir. Bundan sonra vil -
cut bir battaniyeye sarılacak ve beş da
kika tam hareketsiz bir vaziyette bıra:kı· 
lacaktır. Son beş dakikadan istüade ede
rek atlet eşofman elbisesini liibis olarak 
lldi adımlarla çıkış yerine gider. Bilyilk 
yarrnlar bu ufak §C'ylere ehemmiyet ver
mekle knzanılır. 

800 Metre için çalışma 

programı 

Birinci \'O lldnci haftalar: 
Eşofman 15 dakikada 1200 metre jogg. 

15 er saniye fasıla ile ve dizleri yüksek 
kaldırarak 3 dakika yerinde sayarak ko
şu. Çok serbest koşuyla iki 200 metre, i- I 

cama dayadı. Ortalık karanyordu. LU
da ıstırap içinde inliyordu. 

-Rusçadan-
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- içimizden, bu gibi mese
lelerde itidaliyle hareket eden 
biri eksik. 

Diğer üç aza, birden ilave 
ettiler: 

- Doğru ... Reye müracaat 
edemeyiz. 

Altiyeri, alnında biriken ter
lerini sildi. Fc-s1rnri hiç te lüzu
mu olmıyan bir tebessümle de
di ki: 

- Evet, içimizden biri eksik. 
Fakat bunun sebebini biliyor 
musunuz? Meşhur Dav:lanın 

sandalyesinin neden boş kaldı
ğını izah etmezden evvel... 

Maseniko birdenbire bağır· 
d : 

- Belki Rolan Kancliyano
nun aziz dostlarından biridir. 

Büyük eng:zitör devam etti: 
- Daviladan bah.etmezdcn 

önce yapılması icap eden i~lcri 
yapalim. 

Foskari yerin3en l:alktı. Sa
lonun nihayetinde görünen ve 
boş bir salona açılan kapıyı aç
tı. Burada şahadet için gelenler 
bulunur!nrdı. Bugün hiç kimse 
yc-ktu. 

Engizitörün bir çok defa ça
ğırmasına ra.{men tek bir kişi 
bile gözükmemişti. 

Foskari eşikte durarak son 
defa bağırdı: • 

- Rolan Kandiyanonun ci-

nayetini bize haber veren kim
se, onun cani olduğu hakkında 
kim şahadet edecekse gelsin 1 

Biraz bekledikten sonra ye
rine döndü. Daha iskemlesine 
oturmamıştı ki hakinılerin tit
rediklerini farketti. 

Kendisi de dondu ...• Kapı e
şiginde bir kadın görünce şaşa
ladı. Bu kadın şuhmcşrep Em
peryaydı. Emperya solgun bir 
yüzle ilerliyordu. 

Altiycri sapsarı kesilmişti. 

Hakimler, hiç ummadikları 

bu manzaradan dclayı şaşırmış
lardı. 

Foskari sükutu bozarak 
sordu: 

- Ro1an Kandiyanoyu ha
ber veren siz misiniz?. 

- Evet benim .• 
- Gözlcrin:zle görd~' ğünü-

zü, kulaklarınızla işittiğinizi 

serbestçe söyleyin"z. Az evvel. 
Jan Davilanın, belki de Rolan 
Kandiyanonun dostu bulundu
ğ~ için mahkeme:le hazır bu· 
lunmadığını söyliycn azadan 
l\ia .. e.ıiko ayağa kalktı ve: 

- Serbest konuşunuz. ma· 
dam .. ihbar ettiğiniz adamı it. 
ha:ndan önce vicdanınıza danı· 
s•nız. Belki de SÖ) leyeccginiz 
Rolan Kan.liyanonun darağncı
nı b~ylamasına sebep olacaktır, 

Diğer iki aza bu sözleri tas. 

ki 100 metre. Cumartesi ve pazar gunlc· 
rl istirahat edilecektir. 
C~üncü \C dörclüncii haftalar: 
llk iki haftanın programına ilave olmak 

Uzcro salı, pcı,,embc ve cuma günleri çok 
serbest koııu ile 1000 metre katedilecek. 
Pazartesi ve çarşamba günU altı çıkış ve 
1500 metre arttırma yapılacaktır. 

Bc~incl harta: 
Pazartesi, tşofman. jogg. 1000 metre 

serbest koşu. 200 metre sürat. Salı. Eşof
man-jogg-1500 metre yanm süratel. 30 
metrelik Uç döpor. Çarşamba. Eşofman -
Jogg - 900 metre serbest koşu. 200 met
re sürat. Prrşembe - Eşofman - jogg -
100 metre serbest koşu - 200 metre ser
best :~oşu. Orta süratle 900 metre koşu. 

Cuma, Eşofman - Jogg - orta süratle 
1500 metre koııu. 

ter; 
Çünkü -ASPf RfN -serıe ı~ 

ı ·· soğuka ı 
denberi her tür u karŞ' 

~ .. fara 

Cumartesi, pazar istirahat. 
A ltıııcı hnfhı: 

gınlıklarına ve agrı d .. 
00

LI 

t ,. . . b. 'la"ç ol ug 
esıre şaşmaz ır ı 

Pazartesi, .E3ofman - jogg • Serbest ko
şu ile 900 metre. Salt. Eşofman - jogg -
15 dakika arn ile iki adet 200 metre koşu. 
Çarşamba, Eşofman - jogg - 15 dakika a
ra ile üç ndet 100 metre koşu. Perşc>mbe 
Eşofman - Jogg - 400 mt'tre koşu. Dört 
tane serbest çıkış. Ouma. Eşofman - J ogg 
1000 metre serbest koşu. Cumartesi, pa
zar istirahat. 

. isbat et~·işfir. • ·rıdeıı 
A S P l .. R 1 N in~fesirı • 

. 1 k . . , .. tf ! ~~ emın o ma ıçın" u en eA~eQ 
Q 

sına dikkat ediniz. 

l'eclinci harta: 
Pazartesi - Eşofman - jogg - orta sil -

ratle 600 metre. Snlr. Eşofman - Jogg - ' 
on dakika ara ile üç adet 100 metre. 1000 
metre çok 11crbest koşu. Çarşamba - Eşof 

man - Jogg • 900 metre denemesi. Pt>r
şcmbe, - Eşofman - 1000 metre jogg. Cu
ma - Eşofman - Jogg. 400 metre dene 
mesi. Cumartesi, pazar istirahat. 

, E3 ) 
13.A~ı:::~' 

~ 

SekJzlnci harta: 
Salı - Eşofman - jogg. 1000 metre ser

best koşu.100 metre sUrnt. Çarşamba, mü
sabakaya hazırlanır gibi C§ofman. 900 
metre dC'nrme koşusu. PeE"şembe, Eşof • 
man 1000 metre jogg. 150 metre sürat. 
Cuma, Eşofman - 1000 metre jogg. Cu -

~/ 
=m=n=rt=e=s-:i,=i=s=ti=ra=b::a=t=. =P=a::z=a=r=m=ü=sa=b=a=k=a=. ==ı--------d-- sosyal 

İyi blr netice elde edebilmek için id - Niğde e 
;~~:n .. :::m:.:::'.':.::·,:~:,:.; hayal . .,, 
hareketlerle boş yere efor sarf etmemek, 

1 

. 11 ,rıcı11 , 

ve muntazam yaşamak lazxmdır. ~ naşf(ITOf• ld~ıı rt 
eJtildC O • >' 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

1kinci keşide: 11 Z Birincikanun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Yeni tertipten bir bilet nlarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz, Siz de 

piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 
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dik ettiler. 
Emperya uzun bir ürpermey

le sarsıldı. önce kızardı. Son
ra sarar.dı. Pembe, tombul eL 
lerini göğsüne kavuşturdu. San 
ki bu haliyle kalbinin çarpıntı- • 
sına mani olmıya çalışıyordu .• 
Cehennemi bir gün geçirmişti. 

Dükün sarayında geçen faci
ayı adım adım takip ederek ne 
yaptığını bilmez bir halde ken· 
disini dışarı atmıştı. Acaba ken 
d 'sini çeken bu kar§ı durula
maz kuvve<; neydi?. 
Acaba Rotanın mahkumiye

tinden mi korkuyordu. Yoksa, 
aşkı, neticesi ölüme varacak 
böyle bir mahkeme huzurun
da şahadette bulunmasına mı 

mani oluyordu. Hata, bu daki
ka Ja bile, azalardan birin!n 
••sözleriniz, itham ettiğiniz a· 
da:nı ölüme sürükleyecektir,, 
deJiği kulaklarında çınlıyor.du. 

Ne olacaktı 1 Bu prestiş ettiği 
güzel baş yerlerde mi sürükle
necekti? Celladın kanlı baltası 
b.ı sevgili başı da mı k':>para _ 
ca '·tı?. Rolaııı mahkum etmek 
içiı;ı toplanan azaları siızd:i .• 

O mahkum olacak veya öl
dürülecek öyle mi? Bu olma
malıyd ! Bu pek müthiş olur
thı. Şahadeti kararlaştırılmış

tı. Daha hırsının tesirinde iken 
Altiyeriyle Bamboya onu malı-

kum ettirecek bir tarzda şaha
dette bulunmıya söz vermişti. 

Onu kurtamalıydı .. Onu kur
tarmamak kendisini mahvet
n:ek demek olmaz mıydı?. 

Bilyiı1c en gizi tör: 
- Söyleyiniz! dedi. 
Altiyeri Emperyanın yüzün

den, Rolanın lehind;: şahadette 
bulunacağını anlayarak kork
muştu. Büyümüş gözleriyle ka
dına yeyecekmiş gibi bakıyor
du. Kadın başını kaldırdı. Be
yaz dudakları titriyordu, Hid
detten gittikçe artan helecanı
nı teskine uğraşarak bağırdı: 

- Söyliyeceğim, hakikati 
söyliyeceğim, evet ... Evet hep
sini söyl;yecegim .. Müthiş ol
sa da birer birer aıılatmaktan 
çekinmiycceğim .. 

Altiyeri kadına dcğru eğil

mişti.. Kadının yüzün.de oku
duğu o korkunç ifşaat kendisin
de kuvvet bırakmamıştı. 

Başına ağır bir şey indirilmiş 
gibi elinde olmaksızın masanın 
üstüne diiştü. 

Emperya daha metin bir ses
le devam etti: 

- Bütün hakikati efendiler 1 
Şimdi öğreneceksiniz.. Beni 
dinleyiniz .. 

Tam bu s rada dükün salonu
na geçen kapı açıldı. Leonor 
görünmüştü. Emperyanın söz· 

• 

da da vaziyetin bu § Ne\'Şc}lil'• Jı,' 
min ediyorlar, .A.ksıırtıY~ 

11 
ta~ııı rJ ' 

kazalarında Jçtiınal )'M d~i!luğinl ~sf 
ret edilecek derecede 1 uyo'l" ıd ıı' 
yorlar. Bu vaziyetler ıuı 8Jıftııb edcll fP-

bıliycUnc .;ı11e 
mum zengin ka .,_rıc .. 

k surette, ;;~ 
yenilik, muhakka ııeJill 
kil bulmaktadır. • bir dıı\fŞ t~ 

Köy meselesini 11erı1. i i~ıı ~ ,ol ' 
11.Tli'}dc va ıs , u1tur 

elinde tutan ~·"l:> ~ ·ıcre k tef 
elli kadar mekteple Jto.> kÖ)'1crl11,e ~ 
mnğa çatıaırke~ ~\l)!~~:ğtştirtıle~u,-11 
yaşama §Ckillerını da •e ııc bir~!ıı)-e 
lamış ve birkaç nablY ,,··rnek'' ' 
çe köyü bu mevzuda 

0 .us! 
getirmiştir. ~tedcnbcri ~dl 

Bu örnek köylcrd~. kondıntııf'llltllcrl--c# t.·· •lU }C d esasen açık olan ,.o)' • 'BPınıı ' ıerı". 
~· Utlik ) .ı {l)-e 

kıyafetlerinde degış ınccli:ı.ı ~ 
lerin muhtar ve ihtiyar ·dnınc t " ti 

, ti •}C gıJ '..f1CP 
den başlamak sure Y ·eni ıııır•· ı~tl" 
m değiştirmek, onlax;ı; ıtfıfi gel.Pl Jl.111~ .J 
letmek, mnksndt t~~n koıunuıı bil ,1l1".J 

Halkevinin köycUIUk esi ,·c ·~ 
uğrundıı vnzif cJcndiri~~dcli gcııt1~...ıı 

. n NıS' ·niJl ııv 
mekteplerde oku} 11 

1 
kctıerı ~~dt 

ti1 devrelerinde ınenı c eteri dC ' d ııl I 
ne kendilerini vakfC~arııtı ıııe ıııd• 
mülhak'atmdaki toplu bler are-9 sebC 
nurlu bir yola sokan 

Yllabilir. Jf. ou.ıı•1 

silme~~ . ıı Dörde kasın . 

R c 
1 

1 

1111& 
~ .,ı(J 

. 1e !Jif •. :ıtcl" 
kli li) . ~CJV" td d 

Yukarki yeni şc tur ıo ... ı f' , 
• ntlUP a\·" '° 

d··ro kc•""'enız ın... ,·c ... ..e s· o c ...... r·kte tll" 
hcrbirisi ayni bUyUk :da. birertıf• 

011 
ı 

kalacak ve her par!:. J<alacal> c Jf 
birer tane de C harf ı biritlcl> 1 

1 rden "' f Doğru halleden c .,, 1ı,rıc:ı; • ıı;:ız ,,. u\ıı ~ 
marka büyUk bır " ··ı c b · ııı' 

il nııcu.. ııJll 
bir dolma kaleın, ç •·u'·uc oo O" • 
losyon ve ayrıca. 2 ğtı 
telif hediyeler verece ' 

~~t 

" \ 
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~~~ ZAYi 
~ 25 İnci ilk okuldan almı§ ol· 

~ 
lltca~dctnameyi zayi ettim. Y c· 

( ~:an hükmü yoktur. 
Sigaradan Kurtulmak için Hakkı Katran Pastilleri hem cigaradan vazgeçirir 

hem öksürükleri kökUnden keser 
' ~ Sabri Bombatepe 

. ~l~KETi HAYRIYEDEN: 

) 

,/ 

~lln &e.ziçi vapurlanna mahsus la§ tarifesi 5 Birinci- 1 
~ktir, 938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik edile· 

'~------------------------
'tekntk Okulu Satınalma 

Komisyonu Başk(lohğından : 
C!ıııt 

Mikdan Tahmin Fi Tutarı tık teminat Eksiltme 

~lt Lira K. Lira K. Saati 
ltt· rengi 440 m. 420 1848.00 

l'f'ttt 
265 .. 640 1696.00 Sıhh 

tl'i 390 " 650 2535.00 

~~\l 92 .. 560 423.20 
•iyah 82 ,, 380 311.60 

6813.80 5U.04 H 

489 55 268.95 
326 175 570.50 
326 60 195.(50 

978 25 244.SO 
978 11 107.58 
326 100 3-26.00 
326 30 97.80 
64 475 304.00 

326 450 1467.00 

3581.93 268.65 14,SO 

197 525 1034.25 77.57 15.00 

\ ~ilı: okulu ihtiyatı olan yukarda cins ve miktarile tutarı .ve ilk. ı:
~ Yazıtı malzemeden çama§lt'lar ile kumaşlar kapalı urf, ıskarpının 

~:1· ~~ltai~.tınesl 8.12.938 tarihine rastlayan pcrtcmbe glinü G~mUısu· 
~~ ?vtühcndis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komısyonda 
\ı ~~da yazılı saatlerde eartnamesine göre yapılacaktır. Is

~\ııt 2490 sayılı kanunla. §arlname tarif atı dairesinde tanzim edecek. 
'%ltlllektupla.rmı eksiltmeden 1 saat evelinc kadar komisyon ba.şka.:ı.. 
~~ bıız mukabilinde vermeleri. Şartnameyi, nUınunclerl görmek ve 

t Yatırmak Uzere eksiltmeden bir gUn evveline kadar Yıldızda 
ttlıııc~lcuıunıuza ve eksiltme günU de GUmüşsuyundaki komisyonumu· 

Crf, l>osta gecikmeleri l-.abul edilmez. (8597) 

~~I 

BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 188& 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Llraa1 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve Ucari ber ue,·ı banka nıuanıeJelerl 

~birikt· 00 · 'k · k ıır 1renJere28,8 lira ı ramıye verece 
'ı ''t n ~~-60 lir an&aeında Kumbaralı ve tbbarsız Tuarrur buaplarında 

~ar, ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue &§ağıdakl 
lkranıtye dağıtılacaktır: 

t Adet ı.ooo Liralık •.ooo Ltra 
• •• 600 .. 2.000 • 
• ., 250 .. ı.ooo • ,. 

•o .. ıoo ., 4.ooo .. 
loo 0 60 • &.ooo .. 
l.20 .. 40 " 4.800 • 

~ blt( l6o • 20 .. ~.200 " 

~~'r: l!eBaplarmdnkJ paralar blr sene içinde ım ~trMan aŞL 
• ere lkrn.mJye tıktı~• takdirde o/c 20 tazlaslrle ,·erli~ 

~ ltıı 
~rı "'atar 

lııtıhı •enecıe 4 defa. ı EylUl, ı Btrlnctklnun. ı Mart .a l Ha· 
"rt ''"A eek llArPk tir. 

• .. .... .,, • ".· .... 1 • • .. ... .! .. '• , ~- .. • 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! 
cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, 

Yavrularınızın midesini abur 
lezzetli 

HASAN 

• 1 

KALORi 
l«IJVVET 

GIDA .. 

Duna cocuklar bayılıyorlnr. Çok iş tablı \'c sc,·erek bUyUrler. Bu sar özlU unların ' 'ltamlnl bol, gıdası çok n 
kalorisi yUksektir. BUtUn cocuk dok tarları buna şahadet eder. A\Tupndıı. diplomnlarla musaddak birinciliği 

kazanmıştır. Du kadar yUksck evsafa mnllk tnbil gıda nncnk 

HASAN özlü unlarıdır 
Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, 

Çavdarözü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 

TERZ! 

Yavuz Sezen 
.Parla Kadın, Erkek Terzilik Akade. 
mllerlnden diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, Türk fo-

1 

l• .. w•e•~ .. ns.tll•n•d•e ............ ... 

GOMENTAL 
( Nezle ilacı ) 

~k defa ehemmiyet vermediğiniz bir • • LZLE ve GRlP mıkrobu yuvanızı 
yıkan bir dü~man olabilir. Bu mikropları imha etmek için GOMENTAL kul
lanmalı. Sureti istimali çok kola}'dır. NEZL" - . ve GR!P'e 1'arşı GOME'" 
TAL kullanınız. NEZLEDEN ileri gelen BAŞ AGRILARINI defeder, 
.i\~.FES YOLLARINI AÇAR. T E S t R 1 M U H A K K A K T J R her 
eczaııede bulunur. 

1939 YILBAŞI 

1 

UROLOC =OPERATÖR 

Dr. Kemal Ozsan 
Karaköydeki muayenehanesini (1ü· 

nelbası Istiklfı.l Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazarı üstüne} naklet· 
miştir. Telefon: 41235 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 
~üylQık ftlkraımnyesR 

500.000 Lirad r 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye 
Divanyolu. 

mUtehauıaı. lstanbul 
No. 104, Tel: 22398 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.000 
liralık ikramlY.elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mUklfat vardtr

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktir. 
Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden Jıenıen biletinizi alınız. 
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FAZLA YEMEK 
Ba.zan insan kendisini tubmıyarak 'e yi!h ~:t lıir 1::-;·':'am, ziyafet Hya <lav~tte mutaddaıı M A z o N 

·~ıa yer ve içer. Fakat çok geçmeden vilcudda ağırhk, MİDEDE EKŞiLiK veya kusma, elhasıl 
bir keyif bozulduğu hileMmt. o zaman derhal yanm bardak taze suya bir kahve kapğı: Mey va Tuzu 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN alınız 
GRtP • NEZLE • BAŞ ve DIŞ ve bütün ağrıları 

derhal ~f'Çirir. 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremlt>r arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanmnuı markadır. Ve. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaıma kadar mu
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların

daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
ıruUanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
e1iniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik
leri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev yerine 

sizlere vermek istiyecPkleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. 

•HEDiYELiKLER ... 
1 

H o z ı r ı o ı m ı 8 t ı r lı 
Her nevi saat, mücevherat, gümü~ 1 
gümüş kaplama çatal, bıçak, kns-

tal ve her türlü hediyelik eşya ı. 

F.Şiodler 
İstanbul Babçekapı Orozdibak kar
psında No. 11 iatanbul posta ku

tusu 736. Telefon: 23884 ı 
TOPTAN ve PERAKENDE 

·····-·········· • Resimli Hafta Neşriyatmdan t 

tATATüRK ALBüMü: 
t Mükemmel ve muvaffak bir eserı 
t olmasının kaqıhğını gördQ • 
t Kısa bir zaman içinde bütün mev- • 
t cudu tamamen tükenen bu kıymet- t 
• li eser, ikinci defa ve daha mükem- t 
t mel bir baskıyla piyasaya çıkmak t 

ı üzeEb:~~Ş:t~i~tUrkUn · : 

: 300 e yakın canlı hatırasını içinde : 
t toplayan ve güzel bir kapakla süslü t 
t bulunan bu eserin ikinci baskısının t 
t da ihtiyacı 'kal]llayamıyacağı mu- t 
t bak'kaktıf. t 
t Bu kıymetli eseri henilz teda- t 
t rik etmemiı bulunanlar bu t 
•. giinden müvezzilerine siparifte ı· 

bulunmalıdırlar 

1 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler çebref 
Güzelleştırır. 

RADY0LIN DiŞLERi, Dişler 11ı1de 

saııamlaştırır • 

RADYOLIN elitleri temizler ye parlatır, mikroplan JÜS.~ 
rür. Dit etlerini besli,_. haatalanmaJanna 1DlDi 
Ağız kokuıana keaer. Saı.b, öile ve ak.-m h• ~ 

IODl'll RADYOLIN 

ı ikinci baakıl1Dlll lstanlJul için ayrı- t 
t lan mahdut miktardlıki nüahalan t ---------------------

' 

Bngun tevzi ediliyor ı ............... 

"oudakla- l 
rınızın 

Gtl%elliğini ve cazibesini arttırmak 

URiNA 
.,.~ 

Vtlcudda toptanall .,tel~· .,,,, 
atat gibi ınaddelerl ~ 
misler ıezzetl haf, _ _. , ııoııta ,... 
dır. Y~ıneklerdell aJOI#· 
dak IU içerslJlde 

=.-.................................. .. 

Ronıatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

• SoQuk algınlaklaunı iyi eder 

Son moda renkleri nr. Sıhhidir , • 

Dudakları 
bozulmaz _Jj l

a illi ... 1 .... 11 .. 1.•ı=:·::: -· • 1 • - ş 1<et 
CAFER Müshil e ·dit 

1 
T .. k .. 1 k 1 .. ··ıbilıeketl 

eaırı atı a ımı o ay en ıyı mu 
Bihlmum eczanelerde bulunur -~--r:Jf!....-

m:::=m==:::::::::.-:::: r.:-.c:::=:=:::::::::-.1:::-.:1:11 

ADEMi 
ve BEL 

rabletleıi her eczanede aıaJ'lll& .Puta katma lW Bormobla 

• 


