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ında yeni bir hamleye başlangıçtır 
....... 12.400.000 Nüfus yaşayan 

'"'öylerde seri 
atedbir alınacak 
1262 Köyde köy kanununun tatbik 

edilebilmesine çalışılacak 

~ ·.::;Umh;:;lnön~l<r ; · t a 

V a ziyet 
lVah -irn! 
~nustaki ltalyanlara silaha sarılmaları 
:ınri verileceği F ransaya bildirildi 

Ahnacak tedbirler 
nelerdir? 

Milli Şefimiz İsmet İnönünün Kasta
monu havalisinde yapmakta bulundu. 
ğu seyahatin bir çok faydaları arasın
da bilhassa köylerimizin kalkınmasın-

( Dcı•amı 5 incide) 
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~ Reisicumhurumuz 1 
• 
ısnıet 

nönünün 
tetkikleri 
Kastamonu, 9 - Cumhurrelsimiz lsmet 

lnönil, diln saat 7,50 de Taşköprüye ha· 
reket etti, TaşköprUlüler !smet !nönüni1 
bilyük tezahilrntla karşıladılar. Reisicüm. 
bur kasabaya Uç dört yüz metre kala oto
mobilinden inerek halkın arasından yürü
ye yUrUye geçti. 

!smet İnönU, evvelA. belediyeye girerek, 
memurları kabul etti ve arkasından da bU
yük salonda halkla temıuılanna başladı. 
Rclslclimhunımuz ticaret odası ve beledi
ye reislerinden kendir ziraatl hakkında 

ma!Umat aldıktan sonra kendi ismini taşı
yan "İsmet 1nönil yatı mektebi., ni gezdi. 
lsmet lnönU tetkiklerinden sonra saat 
11,30 da Taşköprt:den hareket ederek 
12,45 de Kruıtamonuya geldi. 

Reisicümhurumuz yol gUzergahmdakl 
kendir havuzlannda da tetkikler yaptı. 

Zehirli gaz maskesi 
satışına şehrimizde 

başlandı 
üç boy üzerine yapılan n1as~eleri 

aiti liraya herkes alabilecek 
Kızılay Cemi. 

yeti tarafından. 

Ankara civarında 

kurulan gaz mas
kesi fabrikasında 

iki seneden beri 
sessiz, sadasız, fa. 
kat hümmah bir 
şekilde devam e
den çalışmalnrın 

müsbet neticesi ni
hayet görülmek
tedir . 

Türkiye vatan. 
daşlarının mühte
mel bir hava hu
cumunda zehirli 
gazlardan korun
maları için hususi 
bir tip olarak ter
tip olunan ve tec
rübeleri muvaffa_ 

:} 
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HAi K MASKESi 
'i , 1 

Maskelerin nasıl kııllanılacağmı izah eden bro§ ·jr 

kıyetli netice veren ''Halk gaz maske- 1 masını tensip etmiştir . 
leri,, büyük mikyasta imal edilmiş ve Kızılay Cemiyeti halk maskelerini 
hükumet bu maskelerin satışa çıkarıl. 1 IJF" ( Devamı 3 iincildc) 

Dümeni bozulan 
Şirket vapurunda 

400 .Yolcu 
iki buçuk saat ecel 

t . d••kt••t erı o u. ltaıY~~ "k~;~İ~;l~ğ~ahr~;ka~;,~dan 
biri tevkif edildi 

m~:!e~uv::~:~~t~:a:ö:~ş~~~~~:u:: Boğazda bir ltalyan vapuru bir gemiye çarpıp 
~:1~:;d:~sında köylünün giyim ihtiyacı yaraladıktan sonra Çanakkaleden geçip gitti 

İsmet İnönUnUn bu seyahatinden sonra 
muhtelif meseleler hakkında yeni karar
lar nlmacağı kuvvetle muhtemel görül-
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oır: l' azısı S itıcide 

mektedir. Bu kararların yalnız bu havali-
ye ait değil, bütün memlekete şamil ola
cağı sanılmaktadır. 

Vali Lutfi Kırda r 
Bu sabah Manisaya 

hareket etti 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar bu 

sabah vapurla ve Bandnma yoluyla .Ma

niııaya gitmiştir. Uıtfi Kırdar Manisadaki 
arkadaşlarına veda edecek ve ailesini ala
rak şehrimize dönecektir. 

Altı şirketin daha 
safin altnması 
kararlaştırıld ı 

Tramvay Şi rke ti Nafıadan 
11 anasının niltahın ı istiyor!,, 

DIF: l'azısı 2 mcidt 

---

Hün t;C<'<' biiJ iik lıir 1elılil\C ntıatan G~ ııu marnnın bu s:ıbnlı ş:ımaııılırnıln~ ken nl
dırclığıınıı bir rc"mi ... 

Dün akşam biri Boğaziçinde diğeri rette yaralanarak karaya ı.ampa etmiş 

limanda olmak üzere iki deniz kazası tir. 
olmuştur. Boğaziçindc ecnebi bandıra. Limanda olan diğer ka.za Şirketi 

1ı iki vapurun ~arpışmasından çıkanı Hayıiycnin 68 numaralı vapurumrn 
kazada vapurlardan biri tehlikeli su·l :::.ır- Devamı 5 incide 
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Rumen kabinesinde 
ihtilaf 

Demir muhafızlarla alAkaları 
teshil edilen zabitler 
ordudan çıkarıhyor 

Pam, g (Husus!) - Bllkreısten gelen 
haberler Demir muhafızlann gizlice ted
hf§ hareketlerine devam ve beyannameler 
dağrtara.k hUkfunete, rejime hücum et
tiklerini bildiriyor. 

Kodreanu'nun yerine geçen avukat Vlk
tor Voynn, hükfunetçe aranılrnasına rnğ· 
men henllz ynkalanamamı§ttr. 

Çemovlç divanıharbi reisi Albay Krlıı
tesku'yu ynralıyanlar, verdikleri ifadeler
de, Demir muhafızlann eulkast pl!nlnn
nı meydana çıkardığı lçln albayı öldilnne
fe teeebblls ettiklerini lKSylcmJşler ''C 

plln hakkında i!Gnatta bulunmuelardır. 

Patrik Miron kabLıeainln çekil~ et· 
r&fmda. eayialar dola~aktadır. Söylcnll
ditfne göre, Romanyalılar, pat.rlJc Mironun 
Demlr muhafız 1ıeflerln1n 61dUr1ilü§Qnde 
llkayt kalışını hoe görmemektedirler., 

Kabine auıı!I anumıda lhWA!lar çıkmıa· 
ur. Hilkfıinet orduda bir tıWiyeye glrla· 
mi§ ve ilk partide demir muhafız teekllAtJ
le allkalan tesbit edilen •o zabit tarde· 
dilm\aUr. 

Yahudiler biç bir müeaseaede 
çalıf amıyacaklar 

Bülı:rea, 8 (A. A.) - Romanya dahili· 
ye nazın, bir nutuk l!S)llyerek er.cUmle 
hUkCımctin yahudi meselesinde halihazır.. 

Göçmenlere 

tohumluk tevzii 
Bu sene yalnız vilayetimizde 

55 bin kilo buğday dağıtılacak 
Vilayetimizin Çatalca kazam dnhL 

linde yerleştirilen göçmenlere tohum. 
luk buğday tevzi edilmesi takarrür et· 
mi5tir. 

Bu göçmenlere Tunus ve karakılçık 
ncvilcrinden 55000 kilo t<"humluk tev. 
iit için Çatalca kayro.aknmhğma emır 
verilmiştir. 

Tohumlann mükemmel olması için 
bu senenin Trakya mahsulü kalburlıın 
mış ve dolgun taneli olması aranacak 
tır. Bunun için rnUba:y'Rat yine bizzat 
Trakya müstahsilindcn yapılacaktır. 

Memleketimize 1934 senesinden 
1938 haziranı sonuna. k:ıclar gelen göç 
menlere 387,357 lira tutarında 7150777 
kilo tohumluk bul;rday ve 128059 kilo 
dn muhtelf tohumluk te"z edilmiştir. 
Bu mikdann haricinde olarak sırf ye. 
meklik olarak tevzi edilen buğday 

mikdan da 1,360,989 lira tutannda 
23,389,811 kilodur. BiltUn bu tevziat· 
la memleketimize bu dört sene zarfın 
da Romanyadan gelen 68 973, Bulga.. 
rista.ncLi.n gelen 64,795, Yugoslavya • 
dan gelen 8538 ve diğer yabancı mcm· 
leketlerden gelen 1767 ırkdaşımız su. 
ratle müstahsil vn%iyete getirilmiştir. 

Randevucu Atinanrn 
kızı 

Harice kaçmak isterken 
yakalandı 

Randevuculuk ve fuh~a teş\ik 11uçlarl· 
Je tevkif olunan A Unanm 6UI: ortağı olan 
km ZW evvelki giln memleket haricine 
kaçmak isterken yakalanmıe ve mUddciu
mumlllk tarofırıdan pasaportu elinden a-
1Jnnır9trr. 

Kırşehir felaketzedelerine 
Bolulularm yardımı 

da pek büyük bir faaliyet sarfetmekte 
olduğunu ve son derecede mfüıkUI olan bu 
mt!!elenl:ı muslihnne bir surette he.lll ga.. 
ycıılnl elde etmeğc çe.lı51lltıktn bulunduğu- ' 
nu beyan etml§Ur. 

Bolu, 8 (A.A.) - Geçen yıl yer sar. 
sıntısından felakete uğnyn.n Kırşehir 
ve he.valisi bo.lkınn Bolunun yardım 
olmak için Hilfı.liahmcrin Bolu orman 
lanndan satın alacağı keresteleri, Bo. 
lu köylUleri tomruk halinde kereste 
fabrikası önüne parasız ndirmeyi ve 
fabrikalar da parasız biçmeyi ve kam 
yon sahipleri de Adapazann:ı. kadar 
naklini taahhUt etmişlerdir. Bu keres. 
telcrclen Bolunun Çarşamba köylUleri 
300 metre mikabını Titaş fabrikasına 
getirip, fabrika. 12X8 eb'adında 136 
metre kereste biçip ho.zırlamıştır. 

HUkf:mtt, cezri bir hal ıureU buluncıya 
kadar eenebt )ahutlilerle Romnnya tabU· 
yetini kaybetmiş olan yahudilcrln Roman. 
yaya girmelerine mfini olmak için Jimn. 
gelen bütUn tedbirleri ittihaz etmlştlr. Bu 
yabudller, ıır!.ık ccnebidirler \'C bilhassa 
Romanyn r.ı:...eksinin mutazarnr olmamıun 
nı t~in edecek aekilde i5 meselelerlnde 
huııust bir kontrola tAbicllrltr. Bu yabucll. 
ler, hiçbir Romen bllrosunda ve hiçbir Ro
men mUessesesindc lsUhdam edilemezler. 

Yoguslav kraliçesi Londrada 
f 

; Yugoslavyn krnlıçesl Marl dUn ak§am 
Londraya gelmiştir. Malftm olduğu Uzerc 
nalb prens Paul de Londradn bulunmak· 
tadır. 

Kızıltoprakta 

Bir genç 
alhnda 

kız tren 
öldü 

Dlln saat 11 de Kızıloprakta yirmi iki 
ya.alarmda bir kız tren altında kalarak 
lSlmUotUr. 

Bu fecl h!dlsenin kurbanı Cağe.loğlunda 
Mollakm f!Okağmda 17 numarada otunı.n 
ve Denlzbankta çalışan Hayrllnnlsadır. 

Hayrllnnlsa dUn Pendiklckf bir akrabam. 
na gitmek üzere Hnydarpneadnn trene 
b~, fakat tren Kızıltoprağa geldiği 

zaman Hayrllnıtlsa buradaki bir tımıdıi;'l· 
na uğramak için trenden inmek lırtem13, 

tam bu ıııradıı da tren hnreket etmiştir. 
K1%Cağız buna ehemmiyet vcrmlyerck a· 
şağı atlamış, fakat muvazen~slnl kaybe. 
derek lt'kerlcklerin altına dUşmQştur. 

Hatay gUmrUkleri mUdUrU 
An karada 

Hatay gUmri.ıklcri umum mUdürll 
ihsan Rasim, Hatay gümrük tc~killtı
nm kurulması ile hkenderunda teaiı 

edilecek serbest liman i~leri için temaı. 

lar yapmak Uzere ıehrimiı yoluyla An· 
karaya gitmi1tir. İskenderun ıerbeat li. 
man mıntakasında çalı1acak memur
lar yakında bir grup halinde bura.dan 
hareket edeceklerdir . 

Altı şirketin daha satın alınması 
~ararlaştınldı 

Tramvay şirketi Nafıadan il 

anasının 

nikahını . t• 1 ıs ıyor .,, • 
Ankara, 9 - Tramvay ~i:ketlnin saU- ken ell tltremJycı:ı katil .kadm, belki göz

naltnmaııı lçln nafia. vekaleti ile elrket lerl oyulurken de fazla ncı duymıyacaktır. 
murohhaslan arasmda cereyan eden mU
%akereler inkıtna uğramış ve murahhns
lar ı;ehrimizden ayrılmı:'}lardır. 

lnkıtaa fiat Uzcrlnde uyuııulanuı.ması ae· 
bcb olmuetur. HUkflmet her sene 40.000 
liralık taksitle 20 senede ödenmek Uzeı e 
800.000 Ura teklif etmiş, elrkct murah
hnsla.rı ise 15 milyon lıro. istiycrck nlhn
yet 14 milyon liraya inmışlerdir. Halbuki 
eirkctin emval ve emlakine nafia vekfıleti 
milhcndlııleri 1,850 000 ve belediye mU
hendislerl 1,750,000 lira kıym<'t tnkcllr et
miıılcrdi. Nafia vekaleti, hUkilmetin ve be
ledi)•cnin kumpı:ın~ adan olan alaca.klnrını 
tenzil ettikten sonra 800.000 lira. teklif 
etml§Ur ki, bu teklifte elrkctin tramvay 
hat ve arabalarının çok bozuk ve hurda o
luııu da gözönllne almllU§l.ır. Yapılan tah
kikatta ışirkctin nasıl olsa hUkumete sa
tacağı dUşUncesiyle yolları •;e arnbalan 
kasten tarn1r ettirmediği anlaşılmiştır. 

Şirketin bu kadar çok para istemesine 
sebeb, bundan 25 sene evvel 1200 altın ıı. 
raya aldığı arabalara. buı;Un 12000 Ura 
kıymet koymasıdır. Halbuki bu arabalar 
25 senelik çalışmadan sonra tamamen hur
da bir hale gclmlelerdlr. Bunlnnn buı;Un· 
kU vasaU kıymetlerlninso nncak 400 lira 
olmMJ Jlznngelmektcdfr. Bundan ba§ka 

mukavele ile bUtUn arabaların 50.000 ki
lometre yaptıktan tı0nra umumi bir ta.
mirden geçl.rilmeııl lı\znnken bugün 110000 
kilometre yapan nrabalar bUe bu eckilde 
t.amiı· görmemielerdir. Hatlarla tahtelarz 
kablolar da tamamen harab bir haldedir. 

Şirketin imtiyazı 1941 senesinde bit
mektedf r. Şirket bu tan1ıte mukavele mu

cibince bUUln te \satını mUkemmel bir ~e-' 
kilde hllkfunctc tcrketmeğe mecburdur. 
MUzakerelerm inkıtaa uğraması üzerine 
tramvay elrketi mUdUrlUğU Belçikada.ki 
merkezine mUnı.caııt ederek M. Speslynli 
buraya. çağırmıııtır. Spesiyal nym 19 un
da tstanbuldn bulunıı.caktır. 

• • • 
Ankara, 8 CA. A.) - Haber aldığmıtıa 

nazaran hlikfunetimlzin 11atma1mağa ka· 
:rar verdiği ııirketlcr meyanında İstanbul 

Tramvay, İstanbul Tünel, btnnbul Hava.
gazi, İzmir Tramvay ve Elektrik, 1.;mir 

Su, Bursa Elektrik ıslrkeUcrile mUttebid 

elektrik ııtrkctl elinde bulunan Edirne, 
Tekirdağ, Balıkesir, Gazi Anteb ,.e Mer
sin elektrik tce!slerl vardır. 

Nafia vekalrıtl ııatmalma. karomu bu 
elrkcllerc tebliğ etm.iıı ve mezkur şirket

ler de aatış:ı muvafakat ettiklerini bildir
mfıılcrdir. 

Şirketlerle yaktnda müzakerelere baş
lanacaktır. 

Ajansın verdiği malumat 

Ankara. 8 (A.A.) - Nafıa Vek!le.. 
tinin satm almağa karar vermie oldu. 
ğu İstanbul tramvay şirketinin mUmes 
silleri vekaletle temasa başlamış ve ve-

idam htikmü yerine getirildi 
Bu sab3b aldiğm:.t2 bir telgraf haberi, • kaUl kadm hakkmdakl idnm hUkmUnUn 

yerine getir'Jdlğini blldinnektedlr. Kadı
nın avukatları bUtun bir gUn af karan a
labilmek için uğraşmıvtar, fakat muva.f· 
fak olamamU1lardir. GözlerlnJn ÇJkarılıp 

çıkanlmadığınıı dair telgrafta bir sarahat 
yoksa. dıı, canavar kadının bu isteğinin ye

rine getirUerneyeceğl tabiidir. 
Anıı Hen, idam odaem& girer girmez 

bayılmıştır. 

kt.Jete teklif mahfyet'..ndc tel8kki edile 
miyecek bir muhtıra "ermişlerdir. Ve.. 
kAlet de bilmukabele tesisatı Jptidalye 
hnkktrıdaki dilşüncelerile müb3.yaa §e. 

raitini ihtiva eden bir muhtırayı ke:ı
dilerine tevdi etmiştir. 

Haber aldığımıza. göre, hükflmctl • 
mizin sarih ve müsbet mübayan şart
ları muvacehesinde ef rket mUmessillo
r.i BrUkselden Wimat istiyeceklerini 
diln vekllete bildirmişlerdir. 

Satın alınacak diğer tirketler 
Ankara, 8 (A.A.) - Haber aldığımı. 

r.a nazaran hUkflmetimizln satın alma.. 
ğa karar verdiği elrketler meyanında 
Jsta:ı bul tramvay. İstanbul Tünel, ls
tan bul havagazı, Izmlr tramvay ve e.. 
lektrik. İzmir BU. BU1'88. elektrik şlr. 
ketlerile müttehit elektril. eirketi elin
de bulunan Edirne, Tekirdağ, Balıkesir 
Gaziantep ve Mersin elektrf k tesisleri 
vardrr. 

Na!ıa Veklletl ımttn alma kararmı 
bu şirketlere tebliğ etmi§ ve mezkfır 
şirketler de satışa muvafakat ettikleri
ni bildirmişlerdir. 

Şirketlerle yakında müzakerelere 
başlanacaktır. 

Sıvas - Erzurum 
demiryolu 

Pazar gunu işletmeye açıhyor 
Erzincan. 8 C A.A.) - Sıvas - Erzu. 

rum hattım:ı Enincana l§lemeğe açı. 
Jı~ı töreni ayın 11 inde Bayındrrlık Ba
kanı Ali Çetinkaya tara!ından yapıla. 
caktır. 

Ankaradan,:elecek davetlilerden baş 
ka. civar vilayetlerin vali. halkevi ve 
belediye reislerinin f§tirak edecekleri 
heyetlerle diğer bir çok kimseler tö • 
re:ıde hazır bulunmak Uz.ere şehrimi~ 
geleceklerdir. 

lstasyonda. bUyUk bir tak yapılmt§, 
elektrik tesisatı da tamamlanmıetır. 

Bele<liye dahili aksamından bazı kı
sımlan henliz ikmal edilmiyen yeni hal 
kevi binasının salonunda davetliler §e.. 

refine bir ziyafet \"erecektir. 

• • • 
Açılış törenine §ehrimizdcn davet e. 

dilmiş ola:ılar dün ak~am Ankaraya 
gitmişlerdir. 

•• f 

tııtasyondan verilen i38rctlcr üzerine 
tren d0 rbal durdurulmuşsa da za\>allı kız 
aldığı ağır yaraların tE'slriyle biraz sonra 
lSlmUştUr. Hll.dlscde kimsenin kabahati ol
madtfr a.nl~lm~trr. 

Oerralıpa~a Jı:ısf.a.n<-slnl!e tıDyllk bir ı:am aşırhanc \"e mutfıılc blnııııı yııpılmı~. hlna 
Bina 102 tıfn UrBya mal f>lm'Q5tur. A)Ttca 80 bin liralık da makineleri olacaktır. 

ln~a.atr ikmal otunmn:ıtnr. 

Irak ve lrana 
uzanacak 

demi ryoll a rır11;;10r 
inşaat hararetle devam~ 

A 
) _ piyat' olı' 

Ankara. 8 (A. · tılit1a.ıct" t.O 
lrnk ve lra.na doğrU uzn dan iti~u 
d emiryolunun Diyarb3ıar ar oJ&Il I 

13 Uncü kilometreeine ıcad }iyetıe ~ 
kısmı Uzeri:ıdckl ior;;aat f:erıııde • (f 
!emektedir. Bu kısm1tar ıan ıııuııııı' ~ 
z:ımanda inşa ediiınekte 0 bitıııe~ tı-
bUyük köprlilcrin inŞıı.atı {et:IY' 
re olduğundan ya.kında raY 

na başlanacaktır. treiet ,fi' 
131 - 1607 inci ki1°~~i lı~ 

rnnda ycdınci kısmı:ı da. kJJld' tll 
larr ikmal edilmiş olup ya 
kasaya konacaktır. _..d.l)if' 

eld~ .. ' 
Hat 170 inci kilonıetrcd Vı11.~ 

t.Myonunda biri Tnt;van \1ğı,ı P""~ 
rindcn Iran hududuna d~içltı _:~ ~ 
diğeri de Paşur suytı ~~eıı geı.~ 
takıben ve Cizre llıerın 

1 
ıcol& .,,

rıın hududuna doğrU f k da! olıtl 
caktır. trak hududuna. ;~iştir·.~ 
mın harita.lan ikmnl e ttJil ~
bu haritalar n:rerınde b3 f 
hı tesbit edilecektir. tt:ll d• trJ 

lran hududuna giden b3 ce:Jııptl J 
listen 40 kilometre kadar tat' I~ 
han mevkiine kadar barlta 
edilmiştir. ' 

_--o---- d. esı 
Dolmabahçe hA 15 

tahl<ikatı , 
iı~~ 

Dotmaba.hçe sarayında bidl~~fıll 
zilnden vukua gelen f eei · tll"':ıt 
kikatına mUlkiye müfe~ttiletl ?t(uf~~~ 

d·•-1• r. Y dan dün .de devam c uu~ :ı yıPtı , 
ler hadise yerinde tetkt"lde~ib JCıl:tJ ,
ıonra eski polis mUdilril S ~rirf ,of 
davet ederek kendisin?enJ{ılıÇ• bıJ ;f 
vaplar almışlardır. Salih dJf tı' 
lcrin cevaplarını iki saat ka 

_: ·r 
clduktan gonra vernu~tı · 

Türk ~iner~~ 
J!abet 1~ 

Ankara, 8 (A.A.) - k 1~33 "' 
mııa göre, hariçten gtlece ıran ,? 
borcu tahvillerin:n rn~ha~sbdııt ~ 
tisman sandığı deUiletıyle ·tıı•uıı· 
tarda ve döviz nıukabilind~ 1 

d·ırniştır· i 
kQmetçc müsaade e 1 ·~il' 

----O--- deQİŞI 
Elçilerimiz arasında 

yapılmayac:!, ,,ıe~ 
Ankara, 8 (A.A.) -. rası l:c'rı 

d ·iliklerde tebr-ddUlit ıe .s:r • J • . ıeru> . '1!1' r 
rnzş cl.duğunu bildirnıı! ,ıdJı;r . 

• haber .. ı 
Anadolu AJnnsmın ·~Udil< yad•' ı 

re, elçiler ara.m:ıda değı:; ane Jel t.ı'> 
hakkında hükOmet~e bu& ut dtıı 

r :ıneV'C • 
lınmzş hiç bir 'kara ..ı -o---- ·yeıeı, 
Tutun beyie ikramı 

da "'gıtıhyor tıt~:, 
• tOtilI1 _,,~. 

1937 • 38 mali sene$l •t tıt f 
'iJ'IC at ~~ 

ikramiyelerinin te\'ıı t1cer J.' 
ikmal edilmiş otduğunda~r • ~ril~ ıt 

cııı• f1 · 
belerine bu hususta ·çin 1ıl 

1 
16 

Askerlik gubetcri bunun 
1 mtıO {., 

ramlyelerinden istifade e?~er~iııiı' 'eV 
't yetı"· 

baylarla erat ve ıehı rf nd• i ~dl 
lamalarını bir hnfta za ı )'otel• 
eeklerdir. Tevziata bU 

sonra başlanacaktır. 'ffİ 

~a 01,,'11 
Salih Kılıç çor~rı edJıel' f'fı 
Çorum valiliğine taY1 1• ıcıtıS• ~ ".Jüı-0 S• ' ı ..t' 1stanbul polis muu re dil" e11lr 
• . 1 ate uze fi ti 

vazıfesıne ba§ ar:ı ).rıl<' 
Haydarpa~adan kaJ1c11n 

. 1rnıo:tır. 
gehrimıztien ~ 

larılTl't ,ret Yeni vapur 1rııi1ı cıı' 
flndıın 1' tet'..ıı~ 

Dcnizbank tara ge~ 1,,r 
spari§ edilen l 1 va~u:eriıı6"tııı11~ 
ve gerekse sefer 5Ur r ll e( tı 

l ntJJtı • tıi' nıY yapılması karar a§ ur·atl (lf ~ 
Mersin tipi olanların 1 

UJ1 g11'1 ııcl 
çuk mil ve Ayvalık, 13ar ·ı fatll o 
run aür'atleri de birer mı 
trr. 



adai~ 

lı hav;;;sler 
t ~lale · 
'l bı§ l'1 ~ine pek tadlılaşma-

ldı. liani erbabı Alexandrc 
e~a ,., 

tt~' "!lChel ZCvaco'nun ro
.....ıı der i 

bir t·· • §lo o manada ... Ga· 
dot ~rıu kavga, bin bir tUrJU 

0
, azı U, devletler arasında blri

tr• 
0b~uınaıar, biribirinden top

' ır t • ~ la, arana suiknstlcr, i-
~tr. ~ta Yakılan şehirler, çiğ· 
l 'tılı kadar ki bir 11ehrin Uze-

6 d~ ı:o~.~k. çocuğundan birkaç 

1 
l'dugu haberi gazetelerin 

}. a tınc 
"'tı ti ı saytalarında yer bu-
" ro~ler gençlere sergüzcet 

• ~!arının okutturulmasının 
•a. , u iddia ederler· bu gı' -

4'\.'tu ' 
babı Panın son senelerindeki 

CllnıC'k de doğru olmıya· 

%ıı lrıı: 
ıt,,, 1 ' anıar hiçbir zamnn bu 

.. 1 b' 
ıtı.ı:ı.ilı ır hava içinde ya§ama-
lıitet anıagmasından, yani kU-

d llıcnılC'kC'tinin parampar
t::ı bt 

~"° llıi.l ti daha bir me\'slm 
d ddet lı;:in harb ihtimali 

ııe dil ~ 
ı ha §rnllştük... Dogrusu 

hlpercst adamlnrız ya! 
<l iki 
l t d tararı alevler içinde, biz 

'Ptt :~ip duruyoruz. Hnyalpe· 
ııı11h Ü§kU!pesendlz, harb var 

~t-,kkak bUtun dünyanın bi
tQl'a ını bekliyoruz. Hadiseler 

bııır. b 
~aba · u aym nihayetine 
~ ' Avrupa'ya ı;ıöyle birkaç can1 ilJı. tı na kıyacak bir muhare. ~ıı 

li Phesiz bunu dıı Afrika-
\ l ~"'Ya Avrupıı'da küçük bir • ... tb 
~ b" aıı. ederek atlatmak ka· 

trtYU~ devletlerin de biraz 
~'- lazım: dünyada küçllk 
~or 
l't~ • onıan pek çabuk, pek 

!.le :. lıı.tuveriyorlar. Böyle 
~b ıç kalınıyacak ve büyük 
!<( il~~ C!dilcbUmek i,çin, kendl
~llft llklarınr füın etmek mec
? t cekıer. 

~1t.ı b' '( b ır harbin, Avrupa için, 
~ "rde lr fazııetı de olacak. Bü

~elin haıc, adalet hisleri pek 
~ den başka hiçbir milleti 

l'i ~·oıc. Bir memleket için 

t'tıı,~ baııka bir memlekete il· • lıltı 
~~ l!ekadnr acı bir şey ol-
1-r Otlar. Gerçi 1914 ile 1918 

"e ,~ luvrandılar, onların da 
lcı. e atcııli demir girdi; fa

~11~1 unuttular. Çünkü mağ
' lıtl'ıl.etıer istilaya uğramamı~ 

~ltıu anlar da galib gelip ıstı-
~ ar ş·· ı h ·- . ıı.._'Q\tıa • oy e em çıgnenır, 

'l..~ı_ ıı. Zaferin zevkini tadıp 
~ller7a belki akılları baııları· 

de gönüllerine gelir. 
, b Nurullah ATAÇ 

• '• Ullku ' (U Yazımın birkaç ye-
1'.o(~) daıı.c nokta) yerine " .. " 
r ... karııınuş; bir clhnlenln 

~- · 'ite" 
L -~lıflıt Varken bir "l§te" de 
, l-a(at b Sunıann pek ehemmi· 
ttl\., lr Yerinde "cigara" ke
~ 1i leltıinde çıkmış. Biliyo
't ~ eııı 
~" d er de var; fakat ben 

ı/ tdinı ve öyle yazdım. 
~di N.A. 

.~~ Reisimizin 
t~i~ ~•kikleri 

8ahç . . 
ed·ı esı tanzım 

ıı t~tıı }( 1 ecek 
~~t'da: dün ı;:abahki tet • 
~l<lıtı' Şııfü ve Harbiyedeki 
~" lınas · · • er% ı ıçın alakadarla. 

'ltı ı. la.11t/'· .'1'.aksim bahçesinin 
't C\trda ltıın1 kararlaştınnı§ _ 
ı..~ he,~ t.etkiklerinden sonra 

t.a~h",.h·"etı ınudu .. H" .. il 
.~· ~"'llııı· ru usnu e 
\ bq'~ i ;n Ve '!'aksim meyda· 
~ leler§;~ etrafında görü§. 

~lla. l!a.I\ hi ~ın Nafıa Vekaleti 
~ltt..~ Cot~: ~t ile Fransız mi. 

lt ~ lt-, nın çalışmasını tes· 

\~~t~ d" 
1;<ttJ0( t "un de vilayet maka. 
~· ~ atın tebriklerini ka. !S birçok 
~~ • ~ :rnebUslar, .Merkez 
:.~ 't'hsı >.tehn!et Ali, Umu 
~~ trı.tt~ ~zer valiyi ziyaret 
~l' Çı~ar le rd~r saat 17 de 
'~ CetnH\

3
. Ünıversiteye git. 

~'r.etı . ılseııe fakülte de· 
erın· · d 1 ıa e etıni§tir. 

HABER - Ak::;am po~tası 3 

Haıa Kuru lnunun Faaliyeti 
Istanbulluların 
yeni validen 

istedikleri 
Su istiyen semt, ihtikarla mücadele, 

Ortaköyün açık lağıml_an ve 
Boğaziçi otobüslerı ... 

Şehrin , e ~ehlrlllerln dertlcrlle dalma yakından alakadar olmağı <>n lınşlıca 'a· 
zJfc bilen J!aber, htanbulun yeni nli ,-e bclcdJye reisine t tanbullulnrm dertlerini, 
arı:ularmı bildlmıcJ.: üzere sütunlarında bir anket aı;mıs bulunuyor. '-' 

Jlcm~erllcrlmizden soruyoruz: 
l - Yapılmasını fstedlğlnl:ı: aehfr l~lcrl nelerdir? 
2 - Yapılmamasını Lc;tedlğlniz han"'llcrldir? 
3 _Umumiyetle schlrdc yahut mahalle]erinizdc, sokağmızdl\ nelerden slklyct. 

rlslniz! 
Bunlan blıe mcktuıı n-yn şahsi müracaatla blldirlnlz ... Arzu edenler resim de 

gönderebilir. 

Kara nakiJ vasıtalarının sürati 
:Münevver bir zatla konuştuk: 
- Yapılması güç, zaman ve paraya ih

tiyaç gösteren işleri say1p dökmek §imdi
lik faydalı olmaz. Fakat benim söyliyece· 
ğim bir tek şey vnr ki, yeni valimiz bunu 
hemen yapabilir. 

Şehirdeki kara nakil vasıtaları son za
mnnlarda ylne alabildiğine sürüp gittikle
rini, kazaların arttığını görilyoruz. Sürat 
meselesi daimt bir kontrola tabi tutulmalı· 
dır. 

İhtikirla mücadele 
Beyoğlu Bekar sokağında, 6 numarada 

oturan Nazmiye isminde genç bir .kadın 
eöyle diyor: 

- Pazarlıksız salı§ kanunundan sonra, 
birtakım esnaf mUthi3 bfr ihtiklra baş
ladı. Yeni vali ve belediye reisi bu i§e 
bir çare aramalıdır. 
Eyüplüler su istiyorlar 
Eyübde, Karakavak caddesi 27 numara

da Ahmet Sezer yazryor: 
"Vilayetimizin sabık salahiyettarları 

belediye ve ııehlr meclislerinde, gazetele
rinde Kırkçe§me sularının mikroplu oldu
ğunu ve halkın sıhhatini korumak için 
halka bedava tcrkos suyu dahi vcrielece
ğinl ilin ettikleri halde, maalesef kapımın 
önünden geçen terkos suyu eebekesinden 
para~la su alabilmek için mllteaddid şl
faht müracaatlarıma vo son defa. resmi 
müracaatıma ııifahen verilen cevab menfi 
oldu. "Ayni şckebeden su verilirse ııeh
rin suyu sekteye uğrıyacakmış,, deniyor. 
Acaba bu şebekeyi döaemeğe karar veren 
belediye veya sular idaresi ve bunların mil 
hendislerl, fen memurları bu kadarcık bir 
fııl dü&Unmekten iclzler miydJ, yoksa bu 
mahzur bu mmtakadan Kırkçe§me suları
nın keııilmesine mlnl olmadığı zaman mı 
meydana çıktı. Bu ııebekeden bizlere çok 
yakın bir zamanda su verilmesini istiyo· 
rum.,, 

Seyyar satıcılar 
•. il 

Seyyar ııat1cılar namına 011man, Kenan 

Ve lağımlar mcydnnaa akıyor. Bundan !c· 
na bir koku basıl oluyor. Has~lık bizi teh
did ediyor. Geceleri çukurlara dü&mek im
kanı vardır. ÇUnkU mahallemizin fenerj 
yoktur. Yeni valimizden bu eksiklikleri 
tamaınlnmasmr bekliyoruz. 

Boğaziçi otobüsleri 

Boğaziçi, Yeniköyde oturan Bay Nail 
diyor ki; 

"- Hemen bütlln Boğaziçlller benhn 
gibi, Taksim - Yenimahalle arasında işli
ycn otobüslerden eikiyetçldirler. Bu oto
öüslerin şoförJori halkın hayatiyle. hJç a
lakadar olmndıklnn gibi scyrllseferle ala· 
kalı bütün nizamlara dn riaS-et etmezler. 

Bu yUzden benzini bittiğinden veyahut 
eksikliği dolayısiylc ötesi berisi bozuldu
ğundan yollıırda knlmr:ı otobüslere daima 
sık sık tesadüf edilir. Yeni valimizin bu 
nıü:ıkülferden bizi kurtaracağını Umid cdi-
yoruz.,, 

Sinema ve tramvaylar 

Cihangirde oturan Bay Kamil Toros da 
~:eni validen dileklerini §Öyle anlatıyor: 

.. _ Benim ııahsan diğer hcmecrilerlm· 
öen ayrı 'olarak sinema ve tramvaylardan 

!':!ikayetim vardır. Sinemalar her zaman 
alacakları müşteri adedinden fnzlıı bllet 
kesmekte ve bu j'llzden de birçok kimse
ler ayakta dahi kalmaktadır. 

Tramvay işine gelince, bu bütUn !stan
oulluların en mühim dertlerinden biridir. 
Sabah akşam işlerine gidip gelirken tram
vaylarda balık lştifi halinde çektiğimiz ıs
tırabı yeni vnlimizin dikkat nazarlarına 

arzcderim. Muhterem Lfıtfi Kırdardan 

tramvaylardaki bu vaziyete bir nihayet 
vermesini isterken, bunun bütlln lstanbul 
b'alkma çok bllyUk bir ijillk olacağını bll· 
<liririnı..,, 1 

ve Mustafa imzas!yle aldığımız mcktubda fll..ıııııı.ıll ... '11111'.--.ıııl'llllılllfllllllıı.ıll ........ , 
§Unlar yazılıdır: ' ı 

"Bizler Ja§e ve nalakal'lllZI ancak eUmiz. 
de çorab, kalem ve saire gibi aeyler sat
malda temin ediyoruz. Çocuk -
lıı.rımızı bu sayede bakmakla mUkellcfiz. 
Biz bunları 11atarken her yerde menedili· 
yoruz. BUyUk zararlara uğruyoruz. Yeni 
valimizden lııtirhammıız eudur ki, bize 15 

11938 
....... 

IResımnı 

IHlafta'ının --liradan 25 liraya kadar ceza yazılmakta- 18 ncU sayısı çıktı 
dır, bunu ortadan kaldınıın. ÇilnkU b<Syle 
bir parayı vermeğe iktidarımız olmadığın
dan hapishanelere kadar gidiyoruz. Bu 
yüzden çocuklarımız ailemiz aç kalıyorlar. 

Müvezzilerden arayınız 

Esasen elimizdeki Uç bee liradan ibaret bir 1-.ı'lllıl'Wllllllllllll .. Mll-.ıııl'lllııllllıll"._,..., 
sermaye ile baaka bir i§ yapmak imkanı 

yo~~':iıuriyetin çalıııkan evlatlarıyız. Ar- Cümlede bir kelimenin 

Alil Ayhk Gelir 
2122 396 Liradır .. 
Bu hasılatın ·&4 72 08 lirası piyankodan 

temin edildi 
Ankara, 9 - Türk Hava l~urumuı 

Genel Merkez heyeti dün saat 15 de 
Kurum merkezinde toplanmıştır. 

Toplantıya baıılarurken Atatürkün 
hatırasını taziz için ayağa kalkılarak 
be~ dakika sükut -edilmiş ve mütca. 
kiben mcr,kez idare heyetinin altı aylık 
çalışma raporu le murakıp raporu ve 
bilanço okunarak tasvip olunmu§ ve 
toplantıya nihayet verilmi§tir. 

Merkez idare beyctiin genel mer -
kez heyetine vermi§ olduğu raporda, 
Kurumun son altı aylık mesaisi şu su. 
retle izah edilmektedir. 

••Bu toplantımız, Türk milletini gün. 
lerce ıztırap ve gözyaşı içinde bırakan 
yalnız yurdumuzda değil, bütün mede
ni alemde kederli akisler uyandıran 
bir ölilmün matem günlerine raslıyor. 
14: yıllık tarihçesinin Jıer sayfası Bil. 
yük Şefe ait binbir hatıra ile dolu olan 
Türk Hava l\.urumunun yası, sonsuz 
ve derindir. O'nun takdir ve iltifatla. 
riyle şeref duymuş, loym~Ui alakadar
lanndan daima kuvvet almış bir te • 
§ekkül olmakla iftiharlnnan kurumu. 
muz, yarınki mesaisinde de, hep Bü -
yük Hamisinin §efkatli gölgesini ba. 
§Ucunda hissedecektir. 

Son acı günlerimizin biricik tesellisi 
olan yeni Şefimizi, milli ha vacılığımı. 
zın kurulmasında en çok emeği geç • 
mi§ bir sahsiyet olarak selamlamak, 
en zevkli vazifemizdir. 1.şe başladığı 

gündenberi Türk Hava }{urumuna 
fahri Başkanlıklarile feyiz aşılamış 

olan sayın !nönünün, ürkütücü haki· 
katlan Türk milletine bUtiin çıplaklı. 
ğı ile anlatmı§ olan sesi, hala. bütün 
:vatauda§lann kulaklarındadır. Bu ses, 
milli havacılığımızın Yl\rınki muvaffa. 
kıyetleri için en kuvvetli 1 eminattır. 
Kurwnı.ımuzun son altı aylık geliri, 

2.122.396 liradır. Bu rakamın 647.208 
lirası piyango hasılatıdır. Geçen altı 
aY.a nazaran gelirimizde 70.061 liralık 

bir artık yardır. Bu fazlalık, Türk şu· 
urunun, göklerimizi korumak davası 
yolundaki uyanıklığını hiç kaybetme. 
miş olduğunun kıymetli cir i~aretidir. 

Bu seneki İnönü kampımı. 111 i yeni 
talebe 27 si (c) bröveli e~i talebe ol. 
mak üzere 138 genç i§ti ı ak etmiştir. 
Yeni talebeden 57 ~i (c), 28 i yalnız 

(b), 9 u da yalnız (a) brov('si almağa 
muvaffak olmuşlar, eski talebe uçuş 
kabiliyetlerini arttırmışlardır. 

(c) brövesi alan gençlerden 28 kişi 
Ergazi motörlü kampına yetiştirilmiş 
ve kendilerine turizm brövesi verilmi.'.? 
tir. 

Motörlü okulumuzun teknik ders -
hanesi kurulmuş ve lüzumlu malzeme 
ile motörlerin chemiyeUi bir kısmı 

hava kıtalannın hediye ettikleri leva. 
zımla temin edilmiştir. 

Önümüzdeki yılların mı;saisfai başa. 
rabilmek için öğretmen namzetleri 
kadrosunun genişletilmesi zaruri gö· 
rülerek ( c ) brövesi alan gençlerden 
seçilen 29 kişi ile kadro kuvvetlendiril. 
miştir. 

Son altı ay içinde Türkkuşu kamp • 
larında 13.894 motörlü uçuş ve 
14.376 planör uçuşu yapılmış, sarfedi· 
len dikkat ve ihtimam sayesinde bu u. 
<:uşlarda h içbir kaza kayaedilmcmiş. 
tir. 

Geçen sene olduğu gibi. bu sene de 
Harbiye Mektebinin birinci ve ikinci 
sınıflarından havacılığa ayrılan tale
beye haftada iki defa, planörle uçıış 
dersi vcrilmeğc başlanmıştır. Bu ders. 
Iere iştirak eden 116 talebenin saYlsı 
iki yüze çıkarılacaktır. 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 
törenine Türkkuşu şubelerimizden ge 
len 220 talebe ile iştirak edilmiş, 12 
tayyareli bir TürkJ\uşu filosu ile pla. 
nörlerimiz -µçu§lar yapını, ve 18 para 
§litçümüz grup halinde atlamı§lardır. 

Zehirli gaz maskesi 
~ BaştaraJı 1 ıncidı 

Ankara ve lstanbulda toptan ve pera
kende olarak satmaktadır. Her mas'ke, 

ayrı; bir kutuda bulunmaktadır. Kutu. 
nun içinde maskenin nasıl kullanılaca

ğına, hangi nevi gazlara karşı müessir 
olduğuna, gazlardan ne §ekilde korunu 
lacağına dair geniş mallimat bulunmak. 
tadır. 

Taşradan yapılacak siparişlerin de 
Anlı:ara ve İstanbulda Kızılay depolan 

tarafından kabulü ve karşılanması mü

nasip görülmüştür. Bilahare daha ge. 
niş bir teşkilatla bu maskelerin tevzii 
Y.apılacaktır • 

Kızılay maske fabrikası her Türk 
vatan.da~ı maske sahibi oluncıya kadar 
imalatına devam edecektir, 

Maskeler ilx boy üzerindedir. Gerek 
büyük gerekse kUxük ve .orta boyların 
fiyatları altışar liradır. 

Hava taarruzlarından korunma 
kanunu 

Hava taarruzlarından korunma ka
nunu vilayete tebliğ edilmiştir. Kanun
la, bütün resmi, milli ve hususi mües -
seler hava tehlikesine karşı teşkilat 

vücuda getirnu:ğe mecburdurlar. Hu
susi idare ve belediyelerin bu maksat-

' 
la bütçelerine koyacakları paralar Da. 
hiliye Vekaletince tasvip olunacaktır. 

15 yaşını bitiren ve 60 yaşını ikmal 
etmiyen bütün vatandaşlar hava tehli
kesine karşı korunma tedbirleri almak 
ve korunma bilgisini edinmek ile mü. 
kelleftirler, bunun için herkesin 30 
saat ders ve talim görmesi lbımdrr. 

Hava tehlikesine karşı korunma 
için ya,pılacak -tatbikat ve manevralar
da bu kanun ve nizamnamelerin hil
kümlerine uygun olarak valiler ve ha
va müdafaa genel komutanlığı tarafın. 
dan verilecek emirlere herkes uymağa 

mecburdur. Su kanun hükümlerine 
aykırı hareket eden herkes beş liradan 
elli liraya kadar para cezasına çarpıla· 
caktır. Ayrıca alakadarlar tarafından 

kendisine verilen vazifeyi bir mazere. 
te mebni olmadan kabul etmiyenlcr de 

on beş günden altı aya kadar hapsedile
ccklerdir. Kendisine tevdi edilmi~ olan 
her nevi hava korunma eşyasını temel. 
lük veya tahrip edenler de altı aydan 
iki seneye ve bunların iyi muhafazası
na dikkat etmiyenler de bir aydan üç 
aya kadar hapisle cezalandırılacaktır. 

Hava korunma teşkilatında aldıkları 
vazife sırasında ifşası sır sayılan şeyleri 
harice bildiren kimseler de Türk ceza 
kanununun 198 inci maddesine göre ce. 
zalanacaktır. 

zettiğimiz ~ekilde namusumuz dairesinde 
laşemlzi temin etmekteyken hakkımızda 

mühim yeri 
yanlış hir temennidir. llillikis: lıür:ıtta buk.ınduklarını söylüyor 

Ye diyor ki: 

lstanbulun altın 
kaldırımları 

yapılan böyle ağır belediy~ cezalarına ta· CUMHl:RlYETTE: 
hammül edem!yoruz.,Dr. Lfıtfi Kırdardan H mı nalına hem .mıhına s~
bu acıklı halimlıl nazan dikkate almasını tunu m~harrlrı Abldın 
. . Dal'er dostumuz "Tunus, Tu· 

rıca edıyoruz.,, nusl,, başlığı altındaki fıkrasını 
Ortaköyde açık lAğımlar şö_yle _bitirhor. "Allnlı, hiçbir 
ort k .. d T rd' Çift b mıllctı, yabancılar tarahndan 

"Allah, hiç bir milleti )nbaıı· 
eılnr tarafından paylaşılan bir 
mal Yatil etine düşürmesin!,. 

Peynir gemisi lafı 
doğrumu? 

- urın peynir gemisi yürü· 
mez. 
Teşbihle hata olmaz derler a· 

ma, bu nrtık Tunuslulara naza
ran lıiç de yerinde olmıyan bir 
teşbih dol;rusu. 

TA:'\DA: 
\' GSUF Ziya (İslımbul yazı· 

sınd:ı : 
"Kalthrımlnn altın diye &öy· 

]enen htanbul,, dıyor .. 

a ~Y e &§ me ıven C amam- paylaşılamzyan lılr mal Yazlyeli-
lar sokagında, 2 numarada Bay Turhan A· ne düş!irmcsin !.,, Yl~Nl S ~11t\HTA: . 
k 'J • 11.1{ , Tunus meselesmclcn 

an yazıyor: t'staıl d:ı beşertljr, lıcşrr lın· lı:ıhsedcrek İtalyan iiııi· 

Peynirin hembey:ızlığını, Tu· 
nusluların rengini düşünerek 

Eski çnmlar lınrclnk oidu a,)ı· 
mm. Altın e$:ıc;ı ka!dmldıf;ından 
beridir, lstanlıulun knldırımları 
da v:ırnk:ı oldu arlık! 

Tilki: 1'ıi~ıttıın yol parası nllınd :ııı 

"Mahallemizin kaldırım taşları yoktur. ıasu; olmaz derler. Bu ıtır lılzcc nrsltclilcriniıı Tunus kin teza· 
- LMla zeytin küfesi yürü· knldırım yapar mı hiç dc\'let· 

mcz demeliydi bizce! 



* Ayın on ikisinde ba§lıyacak olan ik
tısat haftası için üniversite iklısat fakUl
tesi de bazı konferanslar tcrtib etmiştir. 

* Tıb fakültesine b:ığh ebe mektebi 
talebesinin de askerlik dersi görmeleri ka
rarla§tırılmıetır. Derslere nyın 12 sinde 
ba§lanacaktır. 

* lstanbul vilayeti baytar müdlirlüğü 
tarafmdan yapılmakta olan ruam müca
delesi bu ay sonunda bitecektir. Hastalık
lı görülen hayvanlar öldürülerek sahibleıi
nc kanuni tuminat verilmektedir. 

* lktısat fnkUltt'si profesörlüğüne ge
tinlmie olan eski Avusturya nazırların -
dnn ve Viyana Unlversitcsl iktısat profc
f!Öril Dobresbcrgcr dUn ilk dersini vcrmiır 
tir. Derste rektör ile birçok profesörler de 

bulunmuatur. 
* GUmrUk ve inhisarlar vekaleti teftiş 

heyeti rtlıliğlno tayin edilen lstanbul 
gümrUk ba.şmUdUrU, yeni vazifesine baş
lamak üzere çarşamba gUnU Ankara~'R gi
decektir. 

* Esnaf cemiyetlerinin 939 bütçesi ha
zırlanmıştır. Geçen sene 101 bin lira olan 
bütçe bu sene 120 bin liradır. 

* Cağaloğlundaki esnaf hastanesine 
bir muayene odruıı daha Uüve cdllmlştlr. 

* İstanbul \0 l1AycU dahilinde yeni ya· 
pılacak yolların 325 bin liralık tahsisatı 

klfi görülmemiş, 507 bin liraya ihtlyııç ol
duğu tcııbit edilmiotlr. 

* Almanya memleketimizden kUlliyeUi 
miktarda buğday almaktadır. Tonu 55 li
radan alınan bu buğdayların ihracatı pi
~·asada fiatların ylikselmesine sebeb ol
muştur. 

*Nafia vckAletindc milletler arası nak
Uyat işleri komiserliği ihdas edilmiş ve bu 
va.zlCeye naffa hukuk müşavir muavini 
Ziya Meriç tayin edilmiştir. 

• Hatay milli mUdafan mUsteşan İna
yet §ehrlmizc gelmiş ve Ankarayn git
ırıtetir. 

• Vnlversltcdc lnkılAb derslerine ba~
lanmış ve ilk ders profesör Mahmut Esat 
Bozkurt ta.rnfmdıın "AtatUrk ve 
me\"nıu i1%erinde vcrilmlstlr. 
DIŞARDA: 

* BrUkscldo bir yolcu trcnllc bir vinç -ngonu arasında çarpışma olmuş ve yolcu 
vagonlanndan biri ttı.mamlle parçalarurug
trr. Yolculardan 27 ıU pek ağır surette ya-

fju· Mu\141;. 
~41<NE7 

vz.~q,'1'/f 
~EMı' :Miİ
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YoRL.q~. 
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Gangsterlere 

., 

HABER - Akr;am postası 

karşı koyan kadınlar ! 

ralanmış.tır. Amerikada haydutların banka, büyüt: ticarethane gibi yerlere ani baskın yap· 
* !ngilterede bu!unmnkta olan Leton- tıklan ve içerdeklleri tehdit ederek kasayı soyup gittikleri çok olur. 

Loretta Yung'un sevgilisFfflier 
dolandmCI imiş ! d ,,1,r ~ 

ayan azalarına güzel k~ 1 

çekerek işini görnıu!11 ıııJ~~~ 
Amerika 

peşkeş 
Kuin.Meıi traruıatlantiği Ncvyork limn· 

nınıı. geldiği zaman polisicı- güvertede 
§ehri seyretmekte olan bir erkeğe doğru 
ilerllyerck silahlarını göğsüne dayıyor • 
lar; 

- Eller yukarı!. 
Adam soğukkanlılıkla ellerini yukarı 

kaldırıyor .• Yolcular bu beklenmez vaka
nın karuısında. 5aş1np kalmışlardır. Fakat 
haber bir eimHCk süratilc vapuru dolaş· 
tığı zaman halk biribirini ezerek tevkif 
olunan adamı görmek için hadisenin va. 
kun geldiği güverteye ko~uyorlar. 

Tevkif olunan ada.mm ismi Vilia.ın Buk. 
lendir. Amerikanın en şöhretli i§ adamı 
olarak tanınan bu zat Filipin §lnıendifer 
leri üzerinde Amerika piynsasmda çok 
mühim bir rol oynamaktadır. 

Bu iş adnmı bUyük bir milyarder gibi 
Amerika sinema alemine de tesir etıni§ 
ve en güzide bir yıldız olan Lorett Yung 
ile arkadaşlık etmlyc ba§lamı§tır. 

Polisler tarafından tevkif olunduğunu 

gören Vlliam Bukncr hiç olmazsa Los 
Anjelosa telgraf çekmesine müsaade edil
mesini rica etmiştir. Sinema yıldı:darına 
karvı hilrmct ''c muhabbet besliyen 'A -
merika polisi, mevkufun bu arzusunu ye
rine getirmesine izin venni§ler ve Viliam 
d!_ Lorcttıı Yungo. feci vazfyeüni bildir .. 
mek imktlntnt bulmu§tur. 

BUyUk bir ~ adamı olan Viliamm böyle 
ani olarak tevkifi bUtiln muhitinde derin 
bir heyecan uyandırmış, sebebi hakkında 
her tarafta tUriU şayialar, dedikodular 

bu n:ıcscıe ~ 
çıkmıetır. }{t'rkes . . ne ol3'8 

Cucesuıın ye aksini ''O n 
ktedlrler. 

ycctınla bekleme 

Mesele nedir? . "s,ııı~ b!! 
. .~ıne göre, . ...-

Haber \•enldıg guıel tı<•dJ 
adamı olsn Viliatn, ~k \'&.eitgt0~, 
tedarik ederek bunları 1...,jc ft.A.> 

ııat e ..... > ~r. ~ 
&yan azasına ın~s3 FiUpi.11 dt ,t 
rm nUfuzu ıuıyesınde teııı!D 

t ol 'e 
da hUkQmetin kon r tıtJ!lıfut'' ~ 
bul eden bir kanun ~ıa~erıeri bil· 5' 

1''ilipin adaları §iınen k ;,.ntrler t 
d a ·s.... \1 

kir gctırıncdiğin en " ve ııJJıS t 
w başlaJJlis .. ıatıl. 

yavaş nzalmaga \'),.il""" _.,, 
uııtur. ,. 

darlan sıfıra d!litn ini topl,,ıııJ' p 
bu aksi onların hCP5 ) e · A 

· ·o ııarıııııı •,ıı~ pin adaları deının gere~ ;; 
kazanç temin cdeccğille f)l' tfl rJf 

d vasıtas e~ 
gerekse propagan a ).;ıııt 

k tan sonra 
mlycyi inandırdı 

k 
rtnl$ttr. ..,,, 

yatla satı§& çı a clis.İ a,ıJİSI':, ı 
Vatington Ayan me e ıcsir ~de 

dığı kadml r vasrtASll zancr oıeı'V ıfY 
metin de dcnıiryolu ke. ~ ~ 

tan sonra tJl'• 
natını kazandık a}JJlatıııf el-' 
olmamasına bir sebep k ı~ ? 

Fakat i§ arkada§la:°1"' :ıtl ),.,~ 
eli

... den Vıli:ıtn ıtf, 
rayı verme gtn ~~v· 
bUtiln hileleri ıneydanıı ç cf1<4 

Ş . d' bUtUn AlllcıikaJl ı·;;m ııııı 
ım 1 diflCI ıı:;·-

sl bu muazzııın dolan • 
mesinl beklemektedir· t]tg0zli1~ıe 

B kalnn Vilianı bu aç 
a ' vabmı nasıl ''erecek· ya hariciye nazırı d6n Vikkers Arms- Fakat, bu sefer Nevyorkta böyle bir teşebbüse girişen gangsteı 1er baıkım 

trongun Bo.rrovdakl inısaat tezgahlarını yapaca.:ları yeri iyi intihap cdememi~ler.. 
1 
-----------------------~ 

gezmiştir. .. Uç haydut bir gün, Ncvyorktaki bir kadın gUzellik cnstitUsünc giriyorlar ve ID-.J B U G O N -~ıı311lllfllll".,.d1 9 
.. Fransada Valanıiyende sendikalar U- tabancalarını, iç erdeki kaıElınların üzerine çevirerek: s A K A R y A s •. nem ası .. 

deri Albcrt Tomas, "lş hUrrlyetine teca- - Davranma, yakarım 1 diye bağmyorlar. 1 
' 

'"1z.,t den dolayı altı ay hapse mahkum ol- Fakat, gerek berber kadınlar, gerek mU§teriler, :zannedildiği gibi pek korkak a.SO • G.50 ve 
9

.
30 

seansl"-nda. L j ~ 
muı ur. çıkmıyorlar ve haydutların tehdidini dirılemiyerek Üzerlerine atılıyorlar, ellerin· ıu~· B A 

Alber Tomu Vnlensiyen ve IJJ çelik- deki tuvalete mahsus makas, ustura, crmbutgibi aletlerle !haydutları yaralıyorlar, J E A N G A B 1 N ve M 1 R E L L E 
hanelerlndekl son grevforin ba§lıca. mes- saçlarını yoluyorlar, yUzlerini parçalıyorlar ... Gangsterler, Üzerlerine lhUcum eden ı::ı uııı ld ğu iddi dil k clir tarafmdan emsalsiz bir tar.zda. oynanını... -' 

o u a e me te · • bu on, on beş kadına karşı hiçbir şey yapamıyorlar ve o kadar afauıYor1ar ki ta. Va n 
1 
k G ö n o 11 e , 

* Sovyet R?Syada Nlkola Ycjov, ken- bancalarilc ateş bile edemiyorlar ... 
dl talebi Uzerine, dahiliye hıılk komiser- Bu 1>trada pclise haber veriliyor ve g angsterler tevkif edilerek götürülüyor. 
liği vazifesinden affedllmiatir. Nikola Ye- Kadınların haydutlan bu suretle ma ğlt'.'ip edişi Amerikanın ıganster hadise Filmi ve 2·30 - S.30 ve 8·

30 
da. sANDERS 

jov, au yoıu ne nakliyat halk komiserıı- ıeri tarihinde uk defa görülmüş t>ir va.kadır. . DOLORES DEL RIO ve GEORGES 
ğin1 muhafaza eylemektedir. Sovyetlcr bir 
Uği dahiliye halk komiserliğine Lavrentiy Londra mahkemesinde t•rafıodaD d 
Beria ta>in ec!ilmi§tir. H .. k" 1 . .. .. ERTUGRUI; SADİ ş h A 1 1 . e 

* Times gazetesinin Delhiden aldığı ha- a ım erın yuzune l'n~~~:;;~~~Og~~e) a ng ay teş er ÇI n \'adlslerl 

berlcre göre, Hindl!tanm şimali garbt hu- don1ates atan adam cKOR> J)i)•es 3 perde Fransızca sözlU filmi ve yeni Paramunt Jurnal ba 
dudunda Vaziristanda yapılan harekat, ve (Beşinci madde). Suvare saat 8.30 da 
eylıll ayına kadar, lnglltereye blr milyon Londro mahkemelerinden birinde, dava· , Kome .. dl.. lli~ll!llllfiMiımm•ElllllMIHllUHll!iJlllllJmııınııııllliDllll!IBll!'ılllilllr.ınıımılDiiııııııırnınifıl~~~ 
758 bin ingiliz lirasına, 291 ölil ve 851 ya- sını kaybeden l>ir ndam, hakimlerin yU· ~ nkında: Buruk bir -.....:.==================:::::.---
ralıya mal 0Jmu3tur. zUne domates ntmış ve bundan dolayı bir temsil hddisesl: 

* Bitler, dUn öğle Uzerl hususi trenle buçuk ny hapse mnhküm edilmiştir.. 1 
N S A N M A n U T 

XlJre git.mil ve marcrsal Göring ile birlik- Frank Harrison ismindeki bu adnm am
te, ilk Alman tayyare gemisinin denize in- casının vnsiyelnamcsindo kendisine aer
dlrilmlg merasimine riyaset etmlatir. Bu vctinden pay bırakmadığı için itiraz etmi§ 
ilk tayyare gemisine "Graf Zeppelin" ismi ve mahkemeye başvurmuştur. Fakat, mah-
verllmişUr. keme frankm aleyhinde karar vermiştir. 

* Norveçin merkezi Osloda kraliçe Buna kızan adam, derhal cebinden çı-
Maud'un cenaze töreni esnasında bir kaza kardığı domatesleri hAkimlerin sura.tına 

olmu§tur. Uzerinden birçok kiliinin alayı 
seyrettiği bir dam çökmüa, bir klgl ölmüş, 
dört klf l yaralanmıetır. 

atmıştır. Polislerin müdahalesi ile tutulan 
Frank, bu suçundan d<>layı tekrar mahke
meye verilmiş, \'O bir buçuk ay hapse 

HALK OPEflETt 
Bu nkş:ım ı;aat (9) da 
ı irice) bül ük operet 
REJİ: Raşit Rıza 

\hizik: Seyfettin Asal 
\'ozan: Yusuf Süruri 
ORKESTRA, BALE 

Cumartesi ve Pazar 
gündfiı matine: 

Saat (15) de 

* Cenubi Afrika milli müdafaa nazırı 
Plrov dUn Londradn kral tarnfmdnn kabul 
edilmiştir. Kral, cenubi Afrika nazırı ile 

mahkQm olmuştur. Yalnız, bu hapis mUd- --------------

uzun blr mülakatta bulurunuştur. 
• Filiplnde bOyUk blr kasırga cenubu 

earkt vilAyetlerinde mUhlm tahribat yap
mıştır. Sular ta.şmıv, mUnnkalii.t durnıu:ı -
hır. Şimdiye kadar 19 ceset bulunmuştur. 

* İsvtçrede milli meclis, ittifakla 19381 
aeneai 'bUtçesini kabul etmi§tlr. Masraf 
569 milyon lsviçre frankıdır. BUtçe açığı 
seben milyondur. 

* Almanyada amelenin mevcut işlere 
un gelmediğini na.zarı itibara alan hükQ
met sakat veya ihtiyarlar tarafından yapı
Jabllecek •aılfclerde gençlerin çalıumala· 
rrnı yasak etmiıtlr. 

deli zarfında Noel yortusu olduğundan 

cezasının af veya tehiri dU~UnUlmekte • 
dlr. Bunun için de ndnmın hakimlerden 
af dilemesi lll.zımgelecektir. 

Tonton amca 
6şok 

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra mutazaman di~lerinizi fırçala)'lruı· 



~"'CtKANoN-1938 
"t,rnkamarasında müzakereler 

llnıaoyaya ~ok şid
!etıe hücum edildi ., .. ~ y ·••erous~n sözleri: 
ahu~ilere yapılan muamele, müstemleke 
ahalısinin Hitlerden ne bekleyebileceğini 
, göstermiştir 
ttlcrj t, 8 (A.A.) - İngiliz müstcm- mek mecburiyetinde değiliz.,, 

lılı 'ö~Ut?ıcscıcsi, amele fırkası namına Hitlcrin ırk nazariyeler~ açıkça gös-
~t~c/~n. :Noel Bn'kerin Alman mUs. termi§Ür ki, kendisine geri 'kalmış miJ. 

lO:plc trıllin Almanyaya rucu etmesi- Jetleri emanet etmenin ihtimali yoktur. 
~f ~ltt~t:tı ~iUerin bu açıkça ifadesini Esasen yahudilere karşı ittihaz: edilmiş 
P ~ ~~~ Ütcrine Avam Kamarasrn- olan hattı hareket, onun boyunduruğu-

lıtup 16 1a nıevz:uu teşkil etmiştir. na teslim edı1ecek ırkların ondan ne 

~ 
"...., lir~:..:aöyJemi§tir: beklemeleri lizım olduğunu göster-

~ lstiltla • •n dört devlet konferansı- mlştir • 
~ ~ bchn Uldan biraz sonra yapılmı§ Biz:, halihuırda harbe hazırlanmak 

tı.... iıu,11 atı, Alman milstemlckeleri- için iki milyar sarfediyoruz:, ve ıayct 
"'lll'llz:, §artsız, manda ı;ister:ü harb çıkacak cluru, bu harp tecavüz 
~ilin "c hiç bir mühlet beklenil- cürmünü irtik!p etmİ§ olan hü'kCımctlc-
"l! ltı derhal Almanya ya rutu . t. re karıı yapılacaktır • 
( l'ılltclrnekte olduğu ektir.de Harp muhatarası mevcut olduğu halde 
~, • tecavüz: kuvvetlerine bizim bahrt tica-

ltt ~: ~eraay muabedcsinitl 119 retimiz:e ve arazimize hücum için kut-
ta• ~Ctiıı.ı Cai ile denizaıın memleket - Janabilecekleri yeni hareket üsleri ver 
~:_cdiro;eıcı bUtün hukukundan fera- memiz:i akıl kabul eder mi?. 
'lll!~ ''IJ:du. Ve bu madde, kanunen Eğer §İmdi Hitlere Tanganika mın. 
~ ttte kat'idir. takası veyahut garbi Afrika sahilleri 

~tctıc ~c. İtalyan zimamdarları, tcrkedilecek olursa Avrupayı ne hale 
~ltttt tinın nufusunu sun't surette getirmit ise, Afrikayı da o hale getire-
tt ~Ilı ~llıtakbel harplerde kulla- tektir: 
~tilli iltnid etmekte oldu'kları kuv Korku, §Urit ve tahrikatın hüküm 

llllıu :ttırrnak istemektedirler. sürmekte olduğu bir volkan .. 
'bıı ta ~er bir .devlet olmak itibarile Hitler, bundan bilistifade Avrupanm 
'lc~cyc erişmeleri için onlara simasını değiştirecek olan bliyük siyah 
~e mahreçler tedarik et- ordulan tensik edecektir. 

l un usta vaziyet 
, .vahim! 
~(A.. A.) - Bu sbahkf gau- Polis, bunları dağıtmııtır. Biru sonra, 

~, t~ BaYfalarmda bUylik baelık- birkaç yüz: İtalyan da toplanmağa ve 
\b ı. llcyhlnde yapılan nUmaylşler ''Giovineua,, İtalyan milli maqını 11ôy 

ı ~ 'l'tınusta vaziyetin vahnmet lcmeğe tcıebbüıı eylemişlerdir. Polis 
t~. 01dııfıınu teba.ril:r: ettirmekte- bunları da dağıtmıştır. 

l~ 
~ 11~ '11 "d b. k•f ıı. Q anı ar ır tev ı 

~.'lle(>.. . .A.) - Dlln faşistlerin le
~ ~~!1!nde yapılan nümayişler ~

lttı~ ~ editmi3 olan 16 kişi ara-
aıı. it 

ıı.., \> on .. oıosbane!li crk!nmdnn 
~~ \> lrtll!', Bu zatın halkı ''Tunu11'u 
~!4~euı" diye bağırmasa davet 

1 ~ıı töylcnmektedir. 
~~l>a lt er lı:olayhkla dağıtılmışlar

tıoııa ~ngoloshaı:ıesi, ltalyan mağa· 
~~, rarından muhafaza edilmek-

~ ~ilrbd 
"Q'ı...Olt en gelen yahudller, bu ı:ıe-

\.ı. ~ '\>e l."lhtıdJ ma,ğ!l.%81nnnm t.a§a 
. "'Old~Udilere fena muameleler 
~ u aôylemektedirle.r. 

>itı ~'tıı il h 
tt d er tanıhnda nüma-

\ ~ tt•rn ediyor 

4-l • & (.\_ 
\ ' .\.) - Fnı.nın:r:larm Tunus· 
~' ~ tJenlnde aldıkları: tedbir
~~ "' ~teur ltnıyan eehirlcrlnde 
\'d~ tarafından nUmayf§ler ya
'~· }t he.berter gelmcğe devam et.. 
'~~·~~erde nlaylnr teşkil odile-

~\ı,11. Korsika!" diye bağıra· 
V, Ceçmektedir. 

~~ik t 
~.g ....._ ransızJara verilmeli! 
'1~d 1• dU l> a r i s yilksek tahsil 
.. ~; ı~ &aat l I de, Kartiyc. 
\ı t Otcat Yanın aran talep

~!> c~~den muazzam bir teza
~ t "t~. lı'rarıı~ ve binlerce talebe, 
~' ~ , 1. lllz:lara, Habeşistan Ne. 
~lıra:~ V czüv Fransanındır !,, 

\. llct<lj İtalyan talebeleriyle a. 
r r. 
~~tq~ . 

t l~ ltaıYanlar da nümayiş 
~ 
ı-ı. !'lıq 
'll b ... a <tı 

~ t~11'"'<lctıcti :A.) - Burada İtalyan-
\.~ le >crıidc fli Protesto oıahiyctinde 
~~ ~'hiirıc11 taat 9 dan 12 ye kadar 
,\ tttıçlcr~ 0lınu§ttır. Ekserisi Kcr 
> ı...~~İtli en mür~kkep gruplar, 

~litıt rın:tan geçmek U.r:ere bir 
tcıcbbus etmiJle:-dir, 

Burada on, on beı kİ!İ tevkif edil· 
mi§tir. Bunlar arasında (ftalia) apor 
cemiyeti reisi, Tunus Dopo Lavcro şe. 
fi ve Tunustaki İtalyan eski muharip. 
leri cemiyeti reisi Ubaldorey de vardır. 

ltalyan konsolosluğunu mürek
kep hokkalarile bombardıman 1 

Paris, 8 (A.A.) - Tunustan bildi. 
rildiğine göre, diln akıam burada ye. 
niden İtalyan aleyhtan tezahürler ol
muıtur. Bin kadar tezahUreü, Italyan 
konsolosluğu önünde tezahür yapmış
lar, eve mürekkep iv.ıkkaları atmı§lar 
ve bazı camları krrmı§lardır. Tezahür • 
cüler, billhara İtalyan klübü önüne git 
nıişlerdir. Polis, tczahürcülerl bu iki 
bina 8nünden uzakla§tırmıştır. Halk, 
bilfilıara vatan gar'kılan söyliverek sch · 
ri gezmişlerdir. 

Bir tehdit 

Roma, 8 (A.A.) - Messagero gaze
tesi, Tunustan bildiriyor: 

Dün İtalyan konsolosluğu önün.de 
yapılan tezahürlere bilhassa gençler iş 

tirak etmiştir. Konsolosun odasına içi 
milrekl:ep ve zift dclu bir §i§e atılmış· 
trr. Konsolosun polis bürosundan iste. 

diği kuvvet, sebebi anlaşılamıyan bir 
teehhürle gelmi§tir. İtalyan başkonso. 
losu, Fransız: valisine cebir hareketle· 
rine nihayet verilmediği takdirde İtal-

yanların meşru müdafaaya tevessül e. 
deceklerini bildireccğinden Italyan ko. 
Ionisini haberdar eyleı..iştir. 

Bu sabahki bütün diğer gazeteler de 
bu yeni hftdiıeyi ilk sayfalarında ve 
büytı"k harflerle bildirmektedir. 

Trablusta nümayişler 

Trnblusgarb, 9 (A. A.) - Tunusta İtal-
1 yanlar n.Jeyhinde yapılan yeni nümayişler 

vo §iddet hareketleri, Libya ahalisi ara -
mnda bllyUk bir l.nf1a1 tevlid ~lmi§Ur. Dün 
ıabah Trablusta genç faşistlerden mUrek
kep btr grupla faıist llnlverslteliler grup. 
lan, milli marıılar söylemek ımrctilc şeb· 
rfn l!lokaklarını dola:m~lıırdır. 

---...-

D-ümeni 16 insanı öldUrdUgU için idama mahkOm edilen kadm 
•• 
Olmeden gözlerimi 

başından geçmiş ve dilmenin bozulma. k ' , d • 
Şirket vapuru 

( Baştarafı 1 incide) 

sile gecenin. karanlıkları a:asında eu. ili a r 1 n 1 z . ı y o r 
lardn. scrscnyane doln.şmagn ba.şlıynn y • 
vnpurdaki yUzlercc yolcu çok heye • G·· 1 . . t k t k , k .. ~ b. h. e b·r 
canıı dakikalar geçirmişlerdir. OZ erının, e er e 01 Ol ır ra ip V 1 

Bu sabah gerek yolculardan ve ge. h · b l k ı · İ · 
rekse a1akadarıaroan yaptığımız tah - ra 1 eye a 11nas1n1 IS ıyornlUŞ 
kikata göre bu hft.disenin tafsilatı şu· Geçen ayın allımıda, Amerikada on altı sandalyesinde can vereccğımi biliyorum. 
dur: ihtiyarı zehirllyerek öldUnnckten suçlu Bu oltimümun hiç değilse bir irıe yara • 

Yusuf kaptan idaresinde olan 68 nu Ana Hen'ln muhakemesi bJtirilmi§ ve katil masını isli) onım. ÖldilrUlmeden e .. -vel gfü: 

maralı vapur dün akşam saat 8,20 de kadının Jdamma karar \•erllmlşU. lerlmin çıkanlarak biı tanesinin kör bir 
köprüden Vaniköyü postnsını yapmak Ana Hen şimdi haphıhanedeki hUcrcsin- rahibe, diğerinin de bir rahibeye ta.kılıp 
Uzcre hareket et.rni§tir. Vapurda 3.4 de, elektrik sandalyesine göturUleceği gü. böylece iki din adamının dUnya~'t görme
yüz kadar yolcu vardır. 68 numara nU soğukkanlılıkla beklemektedir. Katilin lerlnc yardım etmek nnmsundayım. DUn
köprüden kalktıktan sonra doğru Üs. gelecek çarşamba gUnü idnmmn karar ''e- ya üzerinde benim inıındığrm ve masumi· 
kUda.ra uğramı§ ve ÜskUdar yolcula· rllmiş olduğundan eon defa olarak oğlu i- yetimin yegane şahidi olan Allah için çalı· 
nnı bıraktıktan sonra burndan hare • le görilşmeslne ve son nrzulannı bildir- ~an bu insanlara küçük bir hizmette bu-
ket etmiştir. Fakat iskeıedcn sUratle mesine müsaade edilmiştir. lunmak istiyorum.,, 
uzaklaşan vapurun kaptanı birdenbire Ana Hen oğlunu gayet soğukkanlılıkla Bu mektub, katil kadının canavarlığı 
dilmenin çalışmadığını ve sancak ala. kaıııılamış ve Ohio valisine hitaben bir hakkında iyi bir fikir verebilir. Diri diri 
bandıra.da kaldığını dehşetle gönnilş, mektup yollamrşlrr. Bu mekluptn şunlanf gözlerini oyduracnk kadar cesaret göstcr
ve soğukkanlılığını kaybetmiyerek va- yazıyor: mek, şüphesiz ki fedakarlık hudutlarını 
punı el dilmenile idareye başlamıştır. "'Yakında muhakkak eurette elektrik çoktan aşıyor. 16 r,avallı ihtivarı zehlrler
A~~ h~~n~ba ~şmem~iç~----------------------------~ 

de dildilk çalınmamış ve bu suretle K 0. · y k a 1 k 1 n m a 5 1 halk vaziyetten evvela haberdar ola. · 
mıımışlır. Fakat vapurun el dUmenile 
idaresi mUmkUn olamadığından 68 nu 
mara Üsküdar iskelesinden Boğaza 
doğru çıkacağı yerde gerisingeriye Sa 
lacak ve Haydarpaşa taraflarına düş. 
meğe ba.slamı§lır. Karanlıklar içinde 
ev\'ela hô.diseyi bissctmiyen halk vapu 
run akınlı ile gerilere dil~üğilnU gö
rerek bir kaza olduğun•ı anlamışhr 

ve heyecana dilşmüşlerdir. Bu sırada 
Yusuf kaptan gemiyi el dümeni ve 
çift uskurla Saraybumundan içeri ve 
limana doğru sokmak istemiş, fakat 
bu mıntakada şiddetle aknn sular bu 
manevraya. mani olmuştur. Vapur bu 
sırada. artık sularla Selimiye açıklan. 
na kadar sürüklenmiş ve gemiyi maha 

( Başlarafı l incide) 
da büyük bir hamlenin başlangı..cını 

tc§kil edeceği görülmektedir. Bilhassa 
köy kanununun feyizli bir ~ekilde neti. 
celerini vermesi yolunda daha hızla yü
rünmesi için faaliyete geçilecektir. 

Cumhuriyet idaremizin feyizli eser
lerinden biri olan 442 sayılı köy kanu. 
nu, Türkiye nUfusunun yüzde 78 ini 
tcgkil eden köylümüzün hlikmi ve ma
nevi gahsiyetine kavuşması ve demok
ratik bir idareye mazhariyeti iç.in çok 
faydalı olmuştur • 

Muhtarlıkla idare olunan 38,494 

köyümüzden 25.988 inde halen köy 
kanunu tatbik edilmektedir Bunlardan 

retle idare eden kaptan etraftan imdat 1000 den fazla nUfusu ihtiva eden 1361 
istemeğe başlamı§lır. köyde kanun tatbikatı çok iyi netice 

Vapurun deniz ortasında mütemadi. vermi§tir. 
yen serscriyane dolaşması vu sularla Nilfusları 500 - 1000 arasında olan 
sürüklenmesi halkı gittikçe fazla telfı 5507 köyümüz.de elde edilen neticeler 
§a. dü§tlrmüş ve vapurda. bulunan ka- de ümit vericidir. 
dın ve çocuklar bağırmağa başlamış • Ancak nüfusları 150 ile 500 arasında 
Jardır. Vapur müstahdemini ve erkek. 
ler kadın ve (<ocuklan teskin etmiyc 
{;alışırlarken diğer tnraftan civardan 
geçen vapurlardan imdat istenmesine 
devam edilmi§, nihayet boğazdan köp 
rUyc gelmekte olan Şirketin 56 numara 
Jı vapuru vaziyeti görerek dcrhnl 68 
in imdadına. koşmuştur. Bu vaziyet 
yolculan biraz teskin ctmiB. fakat 56 
numaralı vapur kUçUk olduğundan 

yUkUnil aldığı 68 i sulard:m kurtarıp 
bir türlü çekmeğe muvaffak olama. 
mı§br. Bu şekilde epey bir zaman uğ. 
ra.<jılmış ve biltUn çalıemalar bo~a git
miştir. 

flan 20,451 köyümüzün bütçe gelirleri. 
nin yüzde 70 - 80 i muhtar, imam, Jro. 
rucu, SJgırtmaç masraflarına kifayet et 
tiğinden köy kanununun icap ettirdiği 
diger işler yapılamaın ktadır. 

Bu miktara nüfuslar: ı 50 den az o. 
lup kanun hükümleri tatbik cciilemiyen 
11,175 köyUmüz; de ilave edildiği z:a
man 31,262 köyümüzde acil ve seri 
tedbirler alınması zarureti teharuz et
mt'ktedir. Dahiliye Vekaleti ve C. H. 
P. de bu lüzuma işaret etmiştir. 

12.400.000 nüfusun yaşadığı köyle. 
rimizde acil tedbirlerin alınmasr yolun 
da yeni kararlar arif esinde bulunduğu-

Nihayet Salacak iskelesinden vazi • ================ 
yeti görenler köprüye haber vermişler ma bandıralı Bemc vapuruyla Ciorcio i 
ve derhal 52 numaralı vapur köprüden simli İtalyan vapuru nı-asmda olmuıtur. 
hareket ederek imdada koşmuştur. 52 Köstenceden petrol yilkllycn Oricntal n
numnranın da kUçUk oluşu dalgalı ve eentesine alt Bcme vnpunı dün gece sııa.t 
akıntılı sularda güçlUk doğurmuş ve 19 da BUyUkdere önlerine gelmia ''c sıh
bln ınü§külat ilo 52 ve 56 numaralar hl kontrol için dernJrlemfştir. Bu sırnd:ı 
müştereken yedeğe almaJ<I suretile 68 yine Krıradcniz:den gelen ltalynn bandı
numarayı üskUdar iskclcslııe kadar ralı Ciorclo vapuru da Btiytikdere açıkla· 
çekebilmi§lerdir. vapurun üsktidar is nna gcldii:1 zaman sulara kapılarak §ld
kelcsine ikinci yanaşması köprüden dcUc Bcmo vnpurunun üzerine dU5mti1 ve 
hareketinden üç sante yakın bir za - vapurun sağ tarafındaki 1 numnmlı an
man sonra olmuş, böylelikle yüzlerce bnnna çarpmı§t.Ir. Çarp~mada nnbar saç
halk başıboş bir \'apur içinde gece Ian delindiği için sular girmcğc başlamış 
karanlığında 2,5 saat heyecanlı anlar vo anbardaki gnzler de denize ya)'tlmıştrr. 
yaşamışlardır. Üsküdar iskelesinde 68 Vapurun vaziyetini tehlikeli gört'n kaptan 
den çıkan halk 52 ile Boğaz iskelelcrL da derhal hareket ederek Bilyilkderc kı

köylü ile yaptığı temııslar bu kararların 
hakiki veçhesini tayin edecektir. 

Köy bankası 
Bilhassa, tesisi düşünülen mahalli 

idareler Imar Bankasının köylerin kal· 
kmmasmda müfit ve ~ardımcı olabil -
mesi için köylerin bu bankaya sermaye. 
dar olması tasavvur edilmiş ve Beledi
yeler Bankasında birikmiş olan miktar 
320.000 lirayı geçmiştir. Bu para ile 
nümune köylerimizden başlanarak pro~ 
ramlı işler için derhal ikrazata ba§lan
ması düşünulmektedir. 

Diğer tedbirler 
Esasen takarrur etmiş bulunan Halk 

evlerinin kültür noktasından köy kal. 
kınmasına ı§tiraklerinin temini, '.köylü
yü seyyar satıcı ve hassaten tefecilerin 
zararlarından vikaye edecek teşkilat 

kurulması, köy kalkınmasının plinl: 
bir ekilde tesrii için köy birlik tcş1cil5: 
tının tahakkuku, salma işlerinde her. 
hangi bir adalet izliğin önlenmesi için 

hazırlanan kanun layihasının ıktisabı ka 
nuniy et etmesinin tesrii köylulerc tahs;s 
edilen vakıfların köy idarelerinin mane· 
vi şahsiyetleri adına tescili, zirai asa
yişi koruma kanunu luyihasının bir an 
evvel inktisabı kanuniyet eylemesi iş. 
leri alınacak tedbirlerin başında gc:-
mektedir • 

r H A s·E·R-;i~ I ' yeni r~manları 

ı HARABE 
ÇOCUGU 
Nakleden: Haldun S. Kip 

"Subayın Knçırclığı Kız,, eseriyle 
olruyuculnrmuza kendini tanıtan ''e 

ne götürülmUşler ve 68 numara da yılannıı sokulmus ve gemiyi bu civardaki 
sonradan gönderilen 65 numaralı vn • tuğla. iskelesine rampa ettirmiştir. i 
purla limana getirilerek samandıraya ltal)·an 'bandıralı Ciorcio vapuru ise hli- j 

sevdiren muharrir, uzun bir müd. 
dettcnbcri HABER için yeni bir ro

man hnzırlıyordu. f ser bitmittir. 
"Harabe çocuğu,, genç bir reuamm, 
şaheser tnblosunu YÜcuda getir. 
melı emeliyle bir latç ııyını geçinne. 
ğe gittiği §İrio bir Anadolu kÖyÜ. 
nün tabii ve ncfig dekorları j'indıe 
baılayan bir eşkın hikayesidir. lzb· 
rap ile gane!eti, yeis ile ümidi çok 
ince bir ifade He canlandıran bu 
roman ''Subaym Knçırdığı Kız,, dan 
daha büyük bir zevk ve heyecanla 
tnki pedilecek bir eserdir. 

bağlanmıştır. dlscden sonra sanki bir 6C>Y olmamış gibi 
Tahkikat yapılıyor hareket edel'('k limanımızdan transit gc>ç-
Bu sabah htldiscden haberdar olan miı} ve bu sabaha karşı Çanakknledı>n 

Deniz Ticaret Müdilrlüğil de tahkika çıkıp sulnrmm:dan kaçmiştır. Brme ,·npu- 1 
ta başlamıştı. Diimein neden })ozuldu ru acentesi hfıdisedcn sonra mUddl'lumu- ı 
ğu ara~tınldığı gibi kaza ,•!1•enildikten mlHğe b3şvurmuşsa da bu vnkit mahkf'- .. 
sonra köpri.iden 52 numara gibi kücük medcn bir karar nl:n:ımadığı için ltnlyıın ... 
bir \'apur gönderilip de neden büyük vnpurunu resmen tevkif otm<>k mtimkUn 2 
bir \'apur gönderilmediği tetkik edil • olmamıştır. ~ 
mektedir. D<'niz ticaret direktörluğli tnrklkala l ~ 

68 numara bu snbah bır fen heyeti başlamış ve bu eabah rnrnh gC'mi Büyük· 1 ~ 
tarafından §llmandırada muayene edil derede bir heyet tıırafmdan mua;. ene edi!-1 j 
miştir. Bu sabah kendilerile göriişt.U • mfştir. 
ğümüz yolcular bilhassa Yusuf kapta· Bir istida ile ndliye;.·e müracaat cdcın 
nın maharetinden ve so(:ukkanblığın Bcme 'ııpunı acentesi kaçan h:ılynn \'ll

dan sitayişle bahsetmi~crdir. Alaka. punından 60.000 inglliz lirası urnr ziyan 
darlann söylediğine göre vapurun çift istemektedir. Acenta, blitün gaz hamule
uskurlu olması da müessif bir kazanın einln mahvolduğunu bildirerek bu .r.aran 
ileri gelmemesine sebep olmu~tur. \"apur kııçhğı için şehrimizdeki aeentesln-
Boğazda çarpışma den talcb etmektedir. 
Boğaz.içinde olan ikinci kaza. da Pana· rnuz ~u giinlerde Milli Şefimiı:in bir.zat 
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KARA 
ABDURRAHMAN 

Yazan: ikim im 
Padişah Orhanın hayat ve sal~natı 
içinde geçen gizli ve heyecanlı ta. 

rih vak'alan 

Pek yakmda 



:J<adııı qö.'Ziiqie 

Erkek, bir türlü büyüye· 
miyen çocuktur! 

Kadınlar nasd "cinsi latif,, ise, erkekler 
de "Cinsi nahif,, tir 

Ko~aya taha~küm etmeye kalkmak, tı pk ı çocuğu dögmek 
kadar yanhş bir terbiye usulüdür 
'1ca~an : ~do~h M . Stern 

Amerikanın tanınmıt kadın yaucılanndan 

'.l'aııınrıı ış Amerikan kadın yazıcıla-ı 
ruıJaıı J;diih l\I. ~tenı'ln N C\ yorkta 
iııt.':'ar eden nylık mecmualardan blrin-1 
de alelüınum crkcl>lcr hnkkında aı:ağı
l a ıı:ı.kl •ttiı;lmiz eğlenceli 'c enterc~an 
bir ~ azıı.ı r;ıl,nııo:tı r. Uu ~azıyı okuya
cak bal tmlnrmıız belkl l azılanlnrın 
Jı ıısini ıwk doi!ru bulucnldar, baylnrsa 
ileri "uriılcrı n.-rc \ c iddialara tama-1 
men lstlrak rtmc eler bile, erl<ck ru
hunun 1.ntlın ı;oziıylc ıı:ı.s ı : t a hlil cdil
di~lııi glzll~·cmlyeccklcrl gülünıS<.'mc

lrrlc okuync.akltırdır. 
"Birnz çene çalmak için arkadaşım 

Hnr) ete u.-;rnmıştım. ~frııafir odasında o
tl.rup eski mecmualarını karıştırırken 

arkadaşımın ~atak odasından acaib birta
kım sesler geldiğini duydum. Birisi ahla· 
yıp pufluyor, inliyor, yero, sert oldukla
rını tahmin ettiğim eşyalar fırlatıyordu. 

B n y:ıtt.k odasına mı, yoksa en yakın 

po:is merkezine mi koşmak arasında mü
tcr"ddid dururken kapı açıldı, içeriye bü
) ilk bir ııükünetle Haryet girdi. Deh§etli 
yorbun görünüyordu. Sesi titrekti. Merak 
ile: 

- Ne var Allah aşkına? diye sordum. 
- Bir şey yok, canım, diye cevab ver-

di. Con iişUtmuıı yalıyor. O kadar. 
Sonra inillill'rin, homurtuların, yere 

fırlatılan cşyn t.nkırtılarını arasından Z..lr 
ses duyuldu: 

- Hey? Beni susuzluktan mı öldürecek
siniz? Burada bir damla su yok. Dilim 
d!!mn.ğrmş yapıştı! 

Bu, bir erkek sesiydi. Bunu tekrar 
lniltller, homurtular ve yere fırlatılan 

eşya sesleri takip etti. 
Haryct yori;-un yorgun: 
- Galiba yastığı yine yere Cırlattı, de

di ve sonra içeri seslendi: 
- Bir dakikaya kadar geliyorum §eke· 

rim. 

- Bu adam da sana her fırsat düştük
çe "sen çocuksun der değil mi?,, dedim. 

Arkıı.daşmıın sesi kocasını müdafaa e
der bir ahenk aldı: 

- Canrm, Con diğer erkeklerden daha 
fena değildir, dedi. Erkekler hastalandık
ları vakit çocuklaşırlar. Banıı. bir dakika 
müsaade et, şimdi gelirim, 

Bunu söyliyerek yat.ak odasına gitti. 
Kendi kendime: 

- Hasta olsunlar, sıhhatte olsunlar 
erkeklerin çocuktan hiç farkı yoktur. Di
ye mınldandım. 

U!aktefek hastalıkların erkekleri kor
kutup sinirlendirdiğine §aşmamalı. Çünkü 
onlar da trpkı çocuklar gibi bünye itiba
riyle dahıı. az mukavim, acıya kadınlar
dan daha az mUtehammildirler. Kadın • 
lar nasıl cinsi l{ıtifse, erkekler de cins! 
nahiftir. Tabiat onlan öyle yaratmıştır. 

1.resela onlara çocukların lilkesi olan 
oyun .sahasında bir bakın. Oyunlar hem 
erkekler hem de çocuklar için gayet mü
him bir iştir. Neden erkekler kadınlarla 
briç oynamaktan nefret ederler? Çilnkil 
biz kadınlar oyunlarımızı erkekler gibi 
ciddi telakki etmeyiz. Zihinlerimiz başka 
yerlere dalıp gider. Yanımızdakilerle ko
nuşuruz. Biz dünyanın mUhlm meselele
rine temas ederken, erkekler, ellerindeki 
l.skambil kfığıtlariyle dört yaşındaki ço
cuklann çamurdan yaptıkları böreklerle 
alakadar oldukları derecede şiddetle alii.· 
kadar olurlar. 

Eğer oynanacak bir oyun kalmamışsa 
<'rkekler hemen oyun icad ederler. Onlar 
yetmişinde de yedisinde olduğu gibi oyun 
fhtlyaçlanna bir mahrl'ç bulmak isterler 
ı,tc bunun içindir ki erkekler işlerini ve 
hatta sevgil(lrini oyuna bcınzctirler. Ka
dın tc-kfımül odip büyüyc>bildiği için ne 
i şi, ne de aşkı oyuna çevirir. Kadın an
cak para kazanmak için çalışır. Sevd.ği 
z:ımanda vakit ~eçirmck veya spor olsun 
diye değil, içten sC'ver. 

Çocuklar kıymetsiz hırdı:watı saklama
"' pek SC\'<'rler. Bu sevgiyi aynen bUyUk 
erkeklerde de bulursunuz. Bir erkeğin 

ceblcrini boşaltın, ne bulursunuz? Bo3 
zarflar, içi yarı yarıya )>oşalmış sigara
lar, sinema ... e tramvay biletleri, c-ski bir 
çakı, belki de bir Çin parası. Herhangi 
bir çocuk kolu bacağı koupk bebeklerin
den, yamrı yumru teneke kutulnrından, 
üzeri esrart:ngiz çizgilerle karalanmış kı\
ğıt parçalarından nasıl aynlmak istemez
se, bir erkek de eski sUveterlerine, kırık 
gözlük çnrçcvelerine, eşi kaybolup tek 
kalmış çorablanna, eski kunduralarına 

ayni yapışkan taannildle bağlıdır.Evin er
keği bir iş seyahatinden dönUp de eski el
biselerinin kansı tarafından yahudiyc 
veya fıkaraya verildiğini öğrendiği zn -
man bütün mahalleliyi ayağa kaldırır. 

Sonra erkekleri eğlendirmek daha ko
laydır. lşte bu saydıklarımı gözönUnde 
tut.arak erkeklerin analık vazifesini ka
dınlardan daha iyi başarabileceklerini dU 
şUnUyorum. Çilnkü onlar çocuklarla ayni 
oyun seviyesinde kar§ıla.şacaklar, onlarla 
daha tabii olarak kayna.ş::ıcaklardır. Dik
kat edecek olursanız erkeklerin çocuklar
la kolayca ahbablık tesid ettiklerini, ar
kadaş olduklarını görürsUnüz. Kadınlarsa 
çocukları sadece murakabe ederler. Ka
dınlarda mes'uliyet hissi o kadar kuvvet
lidir ki, bu, onların küçUklerle kaynaş

masına mani olur. Hiçbir erkeğin bir o· 
yunun tam ortasında durarak çocuğuna: 

- Horolel senin saçın taranmak isU
yor ! dediğini işittiniz mi? 

Çocu{;'Un en büyük hususiyeti gayri -
mes'ul oluşudur. Erkek de tıpkı çocuk gi
bi gayrlmes'uldllr. Bir erkek, kendine 
bakmak hususunda çocuğundan farksız -
dır. Yağmur yağdığı vakit yağmurluğu· 
nu, soğuk olduğu "Vakit pal tosunu glyme
ği akıl etmez. Eğer bir erkeğin arkasın
dan koşup ona bakacak bir kansı, anne
si, hemşiresi, yahut hizmetçisi yoksa o 
erkeğin hali haraptır. Böyle bekii.r er
keklerin seçip yedikleri yemekler gUIUnç 
olduğu kadar da sıhhate muzır şeyler • 
dir. Mesela bol et yerler ve koyu çay 
ve ka:.ve içerler. Sıhhi taze sebzc.>lerden 
ve salatalardan sanki zehirmic; ·• i kaçı
nrrlar. Birçok erkeklere sa~Jr. mı kesil
mek zamanı geldiğini bile t'i) lemek iktıza 
eder. Saçlarının uzadığını bir tilrlU ken· 
dl kendilerine farkedemezler. Diş macu
nu ve traş sabunu tübünUn kapağını dU· 
şUrUp kaybederler, hemen hemen dalma 
sigaralannı yakacak kibrit ararlar. 

Postaya atılacak bir mektubu ha mek
tebe giden bir çocuğa vcrmi§slniz, ha da
iresine giderken sabahleyin kocanıza ver
mişsiniz; netice itibariyle hiç fark yok
tur. Çocuğa vermişseniz postaya atıla -
cağından hatta daha emin bile olabilirsl
nb:. Çünkü kocanıza verdiğiniz mektubun 
iki ay sonra paltosunun iç cebinden, ya
hut da Cılnt, edevat kutusundan çıkacağı

na hiç şüphe l'lmeyiniz. 
Erkeğin tıpkı çocuk gibi gayrimes'ul 

oluşunu en fazla sosyal toplantılarda gö
rürsünüz. Erkekler de tıpkı çocuklar gibi 
ev sahibi veya misafir olmak itibariyle 
uhdelerine bım vazüelcr dUştiiğUnil idrak 
edemezler. Şimdiye kadar hangi ev sa· 
hib<'sl kocasını, yahut diğer erkek misa
firleri yaşlı kadınlarla alakadar edip on
larla dans ettirebilmiş lir? 

Erkeklerde de tıpkı çocuklardd oldugu 
gibi delice ve çocukça bir inad vardır. 

Bir erkeğE' bilmediğimiz bir yerde yol 
sorduramazsınız. Bu, onun adeta kibrine 
dokunur. Söz dinlemediği için işini bcr
bad eden erkekler o kadar çoktur ki. 

Çocuk sır 11aklamağa b::ıyılır. Erkek de 
öyledir. Erkeklerin gizli et'.'miyetleri gü -
IUnç srrcmonllerlc doludur. Ill'rhangi bir 
ifj teşebbüsünü derhal bUy!ik bir ('lSrar 
perdesiyle örtmek c>rkeğfn b:ıriz bir hu· 
susiyctidir. Kadınlar gtln!Uk hayatlarının 
en harım tefcrrüabnı biriblrlerinc anlat
m aktan hiç çekinmezlerken , erkeklerin 
tıpkı rocuklarınki gibi, klmsf"nin nllfuz et 
m<'sine müsaade edemiyecekleri mukad -
des saydıklan sırları vardır. 

Hayalın bedeni, cismani cihetinde de er-

Yünlü kumaşlar • • 
me·vsımı 

3 

Eski zaman kadrnr evde kaldığı gtlnler 
tuvaletino ehemmiy"t vermez, evin içer
sinde çok itina.sız bir halde dolaşır durur
du. Hele hasta olduğu vakitler bUsbütUn 
k~ndini bırakırdı. Fakat bugd'n tuvalet ve 
süs telakkisi tamamlyle değişmiştir. Ba
yan yaln ız ziyaretlere giderken sUslcn -
miyor, evinin içcrsinde de iyi bir kıyafet
le gezmek istiyor. Bunda da çok haklıdır. 
Çilnkü kadın her §eyden evvel evinin öz 
malıdır. 

Kalktığı vakit vUcudunda hafif bir kı
rıklık hisscdc>n kadın ''galiba nezle olu
yorum. Bugün biraz dinleneyim. Fanila 
rob döşambrımı giyer, sıcak sıcak oturu
rum., diye düşünUyor. Bu dUşünceye hak
sız demek kolay değildir. ÇUnkU bugUnkU 
moda güzellik demek olduğu kadar da sıh 
hat demektir. 

kekler çocuklar kadar bnslttirler. Kadın- 1 Jar cinsiyeti birtakım fikri ve hissi duy-I 
gularla mezcedcrler. :Erkeklerde ise bu 

1 
tamamen aksinedir. Onlar bu işte tıpkı 

emziğinc uzanan bir çocuk kadar tek dü
şünceli ve serbesttirler. 

Çocuk nasıl unutkansa, erkek de öyle 1 
unutkandır. Kadının senei devriyeleri ha
tırlamak husuııunda gösterüıği taassub 
çocukça değil, bilakis tam büyük adam 

harcıdır. Asıl çocukça olan unutmaktır. 

Erkekler de çocuklar gibi yalnız halde 
yaş::ırlar. Sade kadınlar hassastırlar ve 
maziye bağlı kalacak kadar bUyUmliş ve 
tekiı.mUI etmiştirler. 

Erkekler de, çocuklar gibi, zeki, kadın
lar tarafından idare edildikleri vakit iyi 
olurlar. Zeki kadınlar, tıpkı kurnaz an
neler gibi, koc:ılannı d:lima mes'ut ve şen 
bulundurmak suretiyle kolayca arzuları

na münknd C"dcbilirler. 
Kocaya tahnk~üm etmC'ğe kalkmak, 

tıpkı çocuğu doğmC'k kadar yanlış bir 
terbiye usulüdür. En i~ i netice bol met
hetmek suretiyle elde edilir. Erkt'k de, 
tıpkı çocuk gibi pohpohlandığı vakit inlci
§af l'd r. 

l"ilmkl kadınlar dn mt'lhUsennya kar
şı zayıftırlar. Ama yapılan mcth hnkika-

Fennin ve mcdcnlyE'tln tekAmUlü yalnız 
kadının güzelliğini himayeye çalışmıyor, 

ayni zamanda sıhhatini de muhafaza için 
uğraşıyor. Dokumacılığın attığı hızlı n -
dımlar fanila kumaşlan hem zarif, hem de 
herkese elverişli bir hale gelirdi. 

Fanila kumaşlar, şimdi yalnız kış mev
simi için kullanılmıyor, ynzm bile rağbc;t
tedir. Kış sporları iç;ln gri fanila kumaş

tan tayyör yapan bayan yazın da plajda 
beyaz fanilfı tayyör giyiyor. BütUn bu ha
reketler bize fanila kuma5lar modasının 
daha ço.k uzun zaman devam edeceğini 

gösteriyor. 1939 kışının hükim kumaşı 

muhakkak fanila olacaktır. 
Fanila bugUn yalnız dı5 elbiselerinde de

ğil, ev elbiselerinde, hatta lç çamaşırla
rında kullanılıyor. YeryUzUnUn bellibaşh 
bütün terzihaneleri bu sene yünlll fanila-

te yakın olmal ıdır. Mescln şişman bir ka
dını, cildinin pürüzsüz pembeliğinden, gU
zel ensesinden bahsetmek suretile mcm
n~n edebilirsinlz. Lakin, belinin incecik, 
bacaklarının pek muntazam olduğunu id
dia edecek olursnnır. ondn uyandıracağı
nız his ols:ı olsa alay edildiği zehabın -
dan mütevellit. öfke hissi olur. 

Halbuki orangotan maymununa benzi. 
yen ve bütUn kadınlar tarafından istiskal 
edilen bir erkeğe bir kadın tutulsa da: 

- Kadınların dayan'.lmıyacağı bir ca
zlb"niz var! 

Dese hiç ı;üpht>slz o erkek hemen bU
yUk bir memnuniyetle ve tıpkı bir çocuk 
safiyetiyle bir kulağından öbür kulağına 
kadar şırıtır. 

Çocuklar ve erkekler kendilerinden kü
çük her şeye karşı bir tefevvuk hissi ta
§ırlnr. Onun için kurnaz bir kadın, cüs
sece daha küçük olduğu erkeğe karşı ze
bun görünmeli, onun bu t('fevvuk hissini 
körüklemelidir. Biz kadınlar, dünya ku -
rulduğu kurulalı crkcklcrlınizin bize kıır
şı tnkındıklan bu tefevvuk tavırlarını hoıı 
görmC"kte;iz. 

Çocuklarımızı da ikidt' birde: 
- Artık st'n büyüdün! tiözlcri; le cesa

retlendirmez miyiz? 

• 
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~ Holivudda bir cinayet mi ? 
~ev·m · kız me um 
G kadı öd. rdü! 

reta Garba ve Marlen Difrih tipleri 
sinema tarihine kanşıyor 

~ kız :t.neş'um kadını öldürdü! nanın filmlerini tercih ediyorlar. Çünkü 
ht ha~ddazı '\'erilen bu haber bir cina- romantik maceradan ziyade neşeye ihti
~ ti değildir. Sadece yıldızlar ara- yaçları var. 
~ rekabetin yeni bir neticesi... Bu yeni tarz artistler arasında da Con 

b... .'1'lltxı ,__ • Fon ten, An na Nigl, Mirnn. Loy, Ccn Art ur 
'"lle"• h 46Qm, senelerdenberi beyaz • .. a"'-- sayılıyor. te e le ""lll olan bir tipti : bir bakışı 

r e~1 
t (U ~ kendisine esir eden, peşinden Neşeli kızların oynayıp söyledikleri 
~ la,Leıı• • başnu türlü maceraya sokan bu filmlerde dikkate çarpan bir taraf da 
~ öpüşme ve sarmalaşma sahnelerinin az 

~ıı tıpı 
t, dd ~ u~ ~!nemaya getiren artist Li-

olmasıdır. Mesela, "Süveyş" ismindeki son 
filmlerden birinde bir tek öpüşme sahne
si yoktur. 

Bu inkılap niçin? 

~ :t:ııı lU dır diyebiliriz. Llya dö Putti 
··~~ ll"l Yaningsle beraber çevirdiği 
~gl'Unda katil" isimli filmde baş 
'~u:n olan kadın "esirlerini,, ölüme Şüphe.siz, buna sinemacılar: 
~ en bir vampirdi. _ Halk öyle istiyor da ondan, ceva-

ıı "aıxı 
tler Pir :roIUnde muvaffak olan ar- bmı verecekler ... 

\ .ıııa, ~evirde, Liya dö Puttidcn başka 
tt) \'el> ilki, :Norma Tıılmaç, Mey Mur-
~ ola :Negri idi. 

· llııl,r 
'( b· ' ~lneınanm geçen asrı sayılabi- lUr. Mesela, Cin Harlu'nun "Cehennem 
'!terı:~ devresinin kahramanlan. Son melekleri" filminde bir sahne vnrdır ki, 

trtta ~ \'aınplarıysa, Marlcn Ditrih, bu gün bir karikatilr gibi gelmektedir. 

Hakikaten, bugünün aşkta havai genç
leri düşünülürse filmlerin onlarla ne bü· 
yük bir tezad teşkil ettiği kolayca görü-

r "'arb 
b 

1 
°. Mcyvcst, Con Kravford ve 

~tıı•d 
Ctıı }f ur. 

11 te~1ar1u Öldü. Fakat yC'rine henüz bi
erıe ~ dcğiJdir \'e gcçmiyccektir de. 

li.tt oU:: de Yavaş yavaş ikinci derece nr-
~ ~a başlamı§lardır. 

~~~ze llolivudun en büyük sinema 
~tiııı~Cl'inden biri haber veriyor ve 
~· §U noktaya çekiyor : 

~il l>"t t.J:ııı 1 tihin veya Greta Garbonun 
~ •. li' ht?lki birçok kişiyi sinemaya çe
' <lltat nimdcn sonra: 
~ ~~ l)· 

! di ıttib (veya Garbo) ne teshirkii.r 
lıa Yene rasgcliyor musunuz? 

1

~11(1 I>eanna Durbin'in bir filminden 
, ~ l?ıcn herkes: . 

' lttıtaten "ne şeker şey!,, pıyor. 
\ ~ oluyor ki, bugün beğenilen 
~ .ı _ ,arbo, Marlen Ditrih, Con Krav

~ı:u 
~l'ıli • beann:ı. Durbin ve onun tipin-
•11~'. Yanı, meş'um kadın tipini de

\'~ li kız tipini temsil edenler •.• 
tL ~~irf(I • 

!\•~ 1 tin filmi ise ancak, meşhur ol- , 
~l<le~ın scyredilmektedr. Hatta, ···is-

Artist, Ben Laym·ın yanma, geniş bir 
kanape üzerine uzanır ve baygın bir va
ziyette durur. Bu sahneyi görüp de gUl
mckten kendini zor alanlar herhalde az 
değildir. 

"BugUnkU" filmlerde aşk yok mu? 
Şüphesiz var. Fakat, bugünün aşkı var. 
Mesela, Corc Raft'ın Doroti Lamurla be
raber çevirdiği "Şimal tavusu" ismindeki 
filmde artist ölmek üzeredir ve karı.ıısın
daki kadına : 

- Çabuk, çekli buradan git! diyor. 
Halbuki "eski'' bir filmde olsaydı, Doroti j 
Lamur'un dizlerine kapanır : ' 'Gözlerin 
mehtabda parhyan bir göl gibi,, tarzında 
sözler söylerdi.. Kadın da : "Beni bırakıp 
nereye gidiyorsun?,, gibi çığlıklar kopa-
rırdı ... 

DoroU Lamurda belki biraz Vamp tipi 
bulmak kabildir. Son günlerin meşhur 

yıldızlarından Hedi Lamur ile Sigrid Gü
ri de ayni tiptedir. Fakat onlar da ancak 
hür ve çapkın kadın temsil etmekle kalı· 
yorlar ve neşe cihetinden Deannalarla, 
Daryölerlc birleşiyorlar. O halde, yalan 
değll : 

RABER - Ak~am po tu t 7 
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s r 1 
Emeksiz, zahınetsiz, biraz yüzüne gözüne acayip bir çeki 

düzen vererek, alelade bir aktörlükle 
geçinip giden binlerce insan var ! 

-1-

Dilencilik, lstanbulda olduğu kadar 
dünyanın hiçbir yerinde mutekfimil VC 

modern bir şekle gelmiş değildir. 
Dilencilik kendine mahsus, bambaşka 

bir alemdir. Emeksiz, zahmetsiz, biraz 
yüzüne gözüne acaip bir çekidüzen vere
rek, alelade bir aktörlükle geçinip giden 
t,inlerce insan ,·ar. Bunların hayatları, a
ileleri, yaşayış tarzları, cemiyetleri, il· 
lemleri insanı hayretten hayrete düşüre· 
cck kadar meraklıdır. 

l stanbulda dilencilik yapabilmek haki· 
katen az buz ~Y değildir. Bu mesleğin er
batı öyle ince maharetler göstermişler, 
Ö) le çeşitler icat ve ibda etmişlerdir ki 
yeniden dilencilik yapabilecek insan, bu 
açıkgöz, emektar ve sabıkalı meslektaşla
rın arasında kendisine asla bir mevki te-
min edemez. 

Bu itibarla uzun müddet dilencilik sta· 
jı yaparak bir erbabının yanından yetiş· 
meğe mecburdur. Dilencilik yalnız bir mes 
lck değil ince sanattir de. 

Sahnelerimizde, seyircilerin merhameti
ni, ıstırabını uyandıracak rollerde mu
vaffak olmak için analarından emdikleri 
süt burnundan gelen sahne 'sanatkarları
mızın pek başaramadıkları bu işi bir di
lenci pek az gayret sarfile elde eder. 

Bu itibarla Çilcncilcr arasında, biraz 
yontularak büyük sahne adamları bulmak 
mümkündür. 
Dünyanın germü serdini tatmış 

feleğin çenberinden geçmiş nice hatipleri· 
miz var ki gırtlaklarını yırttıkları halde, 
bazı dilencilerin müessir hitabelerine ya
kın bir rnuvaffakiyet bile elde edemezler. 

Bu itibarla dilenciler arasında, biraz 
okutularak, büyük halk hatipleri çıka

bilir. 
! nsanlarm ruhiyatını asırlardanbcri 

t etkik etmiş psikologlar dilenciler kadar 
insan sarrafı değildirler. Bir dilenci çalı
nacak kapıyı, yanaşılacak adamı bir gö
rü~te takdir hassalarına sahip pratik bir 
psikologdur. 

Dilenciler cemiyetin tekamülüne la
kayt değildirler. Daima cemiyet inkılap· 
larile muvazi bir tekamül gösterirler. So-

Kuşlar için mtsır atan bir dilenci , 

kaklarda mukaddes kitapları muhrik ses·/ lar. Bu çocuklar onların zevk ve heves 
lerle okuyup halkı coşturan dilenciler,bu- mahsulleri olduğu halde, dilenciler bu 
gün bu seyyar adeti terkederek kendileri· maı;umları pekala merhamet celbine vesi
ne daha modern usullor bulmuşlardır. Hiç le bir hale getirirler. Yavruların çimdik
bir hayvan himaye cemiyeti azası, güver- ten nasipleri pek boldur. Onu ağlatarak: 
cinlere yem serpen dilenciler kadar hay- - l\faksım açtır! 
vanlığa yardım etmiş sayılamaz. Bu ayni Diye insanın merhamet ,.e şefkatinin 

zamanda mısır gibi yerli mahsulatın reva· bom teline dokunan dilenci kadın, akşa· 

cını da temin bakımından adamakıllı ik· ma kadar bir muharririn kazancından 
tisadi bir hareket telakki olunabilir • fazlasını toplar. Ekseriya bu çocuklar 

Dilencileri sınıflara taksim edip tetkik ariyettir. 
etmedikçe bunların esrarına ginnek müm- Dilenciliğin merhamet vasıtalarından 
kün değildir: biri olan çocuklar, biraz olgunca bir yaşa 

Dilenciler ya alil veya sakat olurlar, gelince köşelerde duran baba, ana veya 
ki bu sakatlıkları değme erbabının takdir vasisinin nezareti altında el açarlar, staj 
edemediği bir temarüz halinde olduğu yaparlar. 
halde yıllarca bir tarafında aksaklık gös- Ufak tefek satmak bahanesile dilenciler 
termeden tatbik olunur. hemen en fazla yekunu tutanlardır. l\lini 

H anendeler ses notalarında şaşırırlar,\ mini bir m ukavva kutu içinde beş on ka
fakat, dilenciler sahte illetlerinin tabii· remela, yahud bir sopaya dizilmiş çorap 
den daha firaklı asarından bir santim şaş bağlan, kundura bağları, veya beş on 
mazlar. düzüne iğne, firkete bunların sermayele-

Bunlar halkın bilhassa neşesi, eğlencesi • ridir. 

yiyip içmesi zam nlarında ortaya çıkar- Halkın burunlarının dibine kadar so
lar. Bela defi kabilinden parayla savula- kulup öyle istirhamkfır bir tavırla boyun 
caklarını bilirler. Hakikaten malfıl olan- bükük bir tane alınmasını yah·amlar ki 
lar otururlar, diğerleri seyyardı rlar. Yer- dayanamazsınız. Bunların daha lüksleri 
!eri yurtlan para buldukları mahal olur. vardır. Bir cam işportada acıbadem sata

Yahut kuca!;rında birkaç çocuklu olur- mna, bir sepette mandarina gezdircnine i re göre, bilhassa gençler Dcnn- Sevimli kız meş'um kadını öldürdil ... 

~··~eıge HABER_'_i_N_R_E_s_ı_M_L_l~z_A_s_ı_r_A __ R_o_M_!_N_!_:_24~1 
de tesadüf olunur. 

Hele zarf kağıt satanlar pek çoktur. 
Lokanta camekanlarına, ahçı dükkan

larının dıvar diplerine, tünel gi~esi önü
ne, vapur gişeleri kenarlarına, açık sucu 
dükktinlarınm ch·arlanna birikenler ara· 
sında bilhassa çocuklara, kadınlara tesa
düf olunur. 
Karnı tok bir bahtiyarın 20 parasına 

muhtaç bu fakire yardım etmesi çok mürn 
kündür. 

Dilencilerin bazıları geceleri çıkarlar. 

Ye yahut öyle bir vakitte görünürler ki 
insanın merhamet damarlarını ayağa kal 
dmr. Ya vapur parası çıkışmamıştır. 

Yahut evde hastası açtır, veyahut evladı 

hac;tanededir ve yani insanın merhamet 
zaafına dokunabilecek ne gibi hadiseler 
varsa onlardan bırine mu~aptır. Bunlar 
kuruşluk dilenciler değildir. Nadir alır
lar. fakat, tam alırlar. 

Eski bir elbise altında dayanılmaz acı· 
larla dolu gibi gösterdiği sapsan yüzü ile 
sürünerek yürüyen yeni hastaneden çık
ını Jara merhamet eden çok olur. 

Yeni ve görülmemiş bir usul daha dik
kat nazarımızı celbeder. lki çocuğun can
la başla dovuşup ağlaştıklarını görürsü
nüz. Müdahale etmemek mümkün değili 
dir. Meğer hadise şudur : 
Babası 15 kuruş \·ermi~tir, kaybetmiş

lerdir. Şimdi e\'e na:.ıl dönsünler. Halbu
ki babalarına ha~ta yatağında ekmek gö· 
türeceklerdir. 15 kuruşu verirsiniz, ka\ga 
biter. Ve bu çocuklar beş yüz metre öte
de diğer bir sokakta gene dö\•ü50rek ağ· 
laşırlar. 

Yağmurlu havada bir kö~ede kıvrılıp yat 
mış birini görürsünüz açtır.yersizdir.Elbise 

sizdir. ArtJk nasıl olur da bu biçare~·e bir 
kac kuru5 vermezsiniz. Dilencilerin enva· 
mı saymakla bitmez. BunL'\nn r:.:ct6r 
leri, profesyönelleri vardır. Profcsyönel· 

Devamı 10 u ncuda 
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Ali paşa yerinden fırladı. Saçları 
dikilmiş, yüzü sararmıştı. 

- DevletlQ paea. DedJ. ldlloş Kaplloviç 
Sırp tarihinde hUrriyctl vatan fedaisi O· 
Jırak mUebbcdcn payidar olacaktır. Do· 
kapva bunun intikamını almak için Mar
yadan kuvvetli bir vasıta bulamadığı gibJ 
fateklerine de Maryanın kocası Branko • 
vlçten daha etraflı birini bulamaz. Sırp. 
Jar mUnteklmdirler. HUdabcndiglr gazi 
hazreUerlnl meydanı harbde eebid ctme
ğe kadar varan bu adamlar için seni ı. 

:ııale bir mesele bile t~kll etmez. 
- Jyl ama, benin? izalcl vUcudumla el· 

lerlııe ne geçecektir? 
- Bundan Uemni kendimiz hUkmetme

llylı. Kanaatimce bu işin bir ucu da Eli· 
nbete müncet olmaktadır. Pa~ahn vakf 
olacak her tUrlU eulkastlerln önUne Ell
zabetln bir hail te1kil edecefi pek tabU ol· 
mak gerektir. 

Senin izalenle Ellubet et.nı.fmda ihdas 
olunacak vaka hUnkO.n da çileden çıka
racak ve belki bu fncircnln de itıa.fı ile 
bltecek, takat o zaman meydan boş kala
cak ve fasldlcr run~ıı fcso.dcuyanelcrinf 
kolaylıkla tatblka lmknn bulaca)tlardır. 

- Yani, bu Mdise maaıallab saltanat 
için de bJr fnlAket arzetmektcdlr ml de
mek fstcrsi!ılz? 

- Beli, devleUQ paşam. 
- Neden elmdiye kadar cmellnJ ta-

hakkuk ettiremedi dE'rsinlz? 
- ÇünkiJ ınram gelmcmf15U. Hcnfiz no 

ııen ve ne nevketllı bUnkll.r bu kadar zevk 
ve ldahat hırsiyle haremlerlnfze kapan· 
ma.mı§lınl%. Clhaddan cihada, zaferden 
zafereydlniz. Attan lnmı>dfnlz. Si!Ahı bı· 
ralnnadmu:. Şimdi sırası selmiş addoluna. 
bilir paşa. Bu iUbarla. hUnkdr kf emfrlJ. 
mtımhılndlr, kendilerine gaipten mUnfe -
htm otmuı bulunacak ki devleUCk §ahmn 
etrafmda pek meşguldürler. Bunun bayır
lı Mr tecelli olduilunu cörllyo?'U%. Abdl 
1.ıalrir, hflnUra bu \'aziyeU daha mfinasib 
bir dille arzedlp eenln de hayatın bağrg
Iatınm. 

- Ne yapmalıyım ~eyh efendi? 
- Maryayı de! ve rt.fetmelWn pqa! 
Ali pap yerinden fırladı. Saçları di

kllmil, g6zU btlzlllmllı?, yUzU saranxuştı. 
Haykırdı: 

- Hangi tarihte g8rUlmllşt0r l§1k ma
nukrumu bir vchm ile ltıA.! et&in ıeyh c. 
fendi! 

- Tarihe blglneııin pap, hep böyle o· 
Jagelml§tlr. Hem arzettfk ki buna lUırumu 
mübrem vardır. 

Ali pqa saçlarmı elleri arasına almıe: 
- Yapamam diyt1rek dolaşıyordu. 
- Yapamam eeyb efendi, yapamam. 

Bqka ne fstenıeniz peki. Fakat hiç olroaz-
8& bunun ihanetini bizzat görmeden P.liml 
Maryanın kanma buln§trrnmam. 

Şeyh Buharl, Ali paşanın bu a5zünde 

çok ıwn1mt ve clddt olduğunu ııezmemiş·ı· ~imdi hilnkAr Ah paşa.om başını korıı· 
değildi. Haklkatcn müşkül bir işti. Fakat rabilirdl. Bu \'nziyct knıııısında bile Ali 
başka da tare yoktu. lelerin seHimete paşa (vız gelir!) diyordu. O he.ide ne 
ermesi için Osmanlı sarayına ve en bU- yapmalıydı? 

yUk ''ezirlne l50kulan bu tufeyli mahluk- Kansı ona mUhim bir sır tevdi etmişti, 
lan izale earttı. ama ne dereceye kad3r doğruydu, bilmt-
Şeyh pafayt omuzlarından ok~ıırak: yordu. Artık son kozu olan bu ımn da 
- Sizde gayreti diniye de mi kalmadı ortaya dökmekten başka çare yoktu. Ya 

pap? Bir kahpe Sırplı tarihlere gere! ve isabet edecek ve kazanacaktı, veyahut da 
Un ealan slz gibi bir kabramant da yere kaybedecek ve bittabi Ali paşayla da 
mı serdi dcvleUlı? can dUvmanı olacaktı. 

Ali p~anm gözleri ya.earmıştı. Haki· - Paşa. Dedi. Bir p:ıydn ııe,·ketllı 

k"ten Marya klmblliı: bunu naSll bend et.· hUnkA.n unuttun! 
mfıti. Biçare paşa henllz harblcrln, darb- Ali paşa, bu telmlbi.n altında yeni bir 
larm bittiği eu ıırrada baremine kapanıp htıdlscnln saklı oldui:'"Unu anlam1yacak ka
Maryacığıyla zevk ve aafasına dalacak \'e dar çiğ bir \'('zir dC'ğildl. Durdu w~ :ııordu: 
son gUnlerlnJ uzun zamandanberl hasret- - Nedir !leyh? 
le beklediği dilber Sırplınuı göğsll.nde - Jan Paloologdan gclrn içleri altmla 
geçlrc~kkcn bu ne garlb tecelliydi! Hem dolu "nn bahk,, tan ne bünkara, ne de bl· 
ondan ayrılmak lizmıdr. hem de bu ıu. ıe. bir hisse çıkmadı Jl8(ja ! 
zum kendi eliyle yapılması istenen bir Alt paŞ3, 5eybln tıon kozlarmda.n birini 
cinayete bağlı bulunuyordu. O)ıın.dığma kanaat gcUrrniş, fakat, bu ko-

- Şeyh efendi, dedi. MUtaleala.rm doğ. zu kal"jısmda ne yapacağını !Jl!.§ırarak 
ru olabilir. HilnkA.r nezdinde &ınanım.ız birdenbire ş~yhln ellerine sarılarak hmç
lçln delllet etmiyebillrsln. Nihayet alacak krnklı bir sesle haykırmıştı: 
lan bir candır. Buna hazreti halik mi.ise.· - Ye.landır eeyh hazretleri! 
ade etmedikçe hUnkAr da ''Iz gelir. Yok Şeyh ııaklndi. Brçak tam kalbine rasla-
aksl halde delaletin do bir semere ''er- mıştı. Art.ık AH pnşanm dizgfnlerl §eyhin 
mez. Şu anda Maryanm blgllnah olduğu. eline geçmişti. 
na kanlfm. Bir bigllnahm kanına gire- - Yok, dedi. Paşa h

0

azreUerl de bilir· 
mem. Eğer if!JUtınız doğruysa nasıl olsa ler ki şeyh Buhnri Mlı olmryan mesele
meydant aleniyete ~ıkar. Ondan tı0nra va- !erle hiç kimsC1yl iı'acsı fasaddl etme%. 
nr fcabmt düfl{lnOr ,.e cezasını veririz Manhaza içinize üzilntU koymayın. Bu· 
!I{lphesiz. Meraka dUşmeJin! nu şaka maksadiylc nrzettik. Ne bilnk!rm 

Buhnrl, ~!lt!&ln eon ve knt'f gibi g6rü· buna ihtiyacı vnrdrr, ne de ben b8ytc bir 
nen bu bükmU karvı:ıında enıı;nlndı. Pnşa, eeye neuzUbllltıh el uzatınm. 
hayntmı dııbi istihkar c>dlyor, fakat bu Yalnız "dost uyur dUuman u)'ıımaz,, 
kaltaktan her ne tilrlU olursa olsun aynl· : derler. Manocl bir taraftan da Ja.n Pale· 
mnmağa a:ı:mctmt3 bulunuyordu. Şeyh bu ologun bu tedbirlerle mevkiinde durabiJ. 
habcrlerl aldığı Manoclln mektubunu da diğinl oğtcn~relı: belk.l de bir taraftan doıııt 
JlB§aya \•ermJş, fakat, onun da mlltaleası \'C bir taraftr..n dilşman bissfyaUyle ha- 1 
paşayı azminden döndilrememiı;ıtl .. Bir 8 • zırhklar yapmaktadır, billnc>mez. 
rahk: Ali paşada yelkenler suya inmJ15U. 

- Ben gibi saltanatı tenlyenln koca bir ÇünkU bu hakikaten bir suçtu. Koca \e· 
vezirini 81dUrecek henllz ne bir kTlıç, ne zir Bizans hUkUmdarmdan her sene ken
bir zehir knd edllmı!dl şeyhim. Sen me. dl şııbsma haraç alıyordu. Hcı:ı bunun 
rak etme! demJııtl. manası da bir fidyei necat demek değildi 

Bu manaıır:ı: gurur şeyhi bUsbütlln hay. do neydi? 1 Devamı var' 

rete dUşUnnUştU. Daha ııultan Mtiradm t••••,.•••••' •••• 
k<'llliklcri çurtımernlıjtı. Dünyaya korkunç tHaberin yeni tarihJ tefrikası: t 
eöhret ve de.h~et 11alıın sultan Murad gl· f · t 
bl bir hUnkA.r bile bir Sırplmm hançeri •• KARA •• 
alt.mda can vcrml,,U de AH pap kim olu-

yordu. Fakat gel de bunu anlat. Paşa Mar- t ABDURRAHMAN t 
yayı elinden kaçırmıunak :için her çareye t t 
başwrmağa razıydı. t • 
Şeyh alttan aldı olmadı, tebdid etU • va za n: B !!:< n m ~ m. 

olmadı, velhıuııl bu işte mağlOb oluyordu. • Padişah Orh:ınm hayat 'e saltanab f 
Halbuki bundan başka eline bir fırsat t lclnde geçen gizli '" he~tt.a.nlr tarl-:ı '* 
geçmeııl de gayri mümkUndil. Nerede ''e t \'&kalan t 
ne zaman paşanın ha~·att mevzubaha o- t Pek yakında t 
Jacaktı da şeyh yeni bir fırsata ka\-u~a- t••••~•• ,. • .., •• ..,,.t 
caktı. ' 

... , •• ~ Jm]mmJ~ IJ:t!J ~f!DICIJ~tmum-.~ " '. • • ,. ' • •• • l t 
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- Ya.nılmadığma emin misin! Bir teki 
olsun delilln vat mı! 

- Bir tek delille kanaat edecek de#i· 
lim. Bir tek mlsnl fennen Jılçbir şey is· 
pat etmez. Birçok delil lizmı. Bu delille-
ri ecn1ıı hastaların bana verecekler ve 
kat't olan kanaatimi tııkviye edecekler. 

- Demek bir delilin var! 
- Var evet. Bir tesadilf veya tal!. .. 

Makinenin kaza ölUmlerlnl haber vennl-
yeceğtndcn korkuyordum. 

-E? 1 
- Korkum boşmuş. Makine her tUrlU 

öJUmU haber veriyor. TabU billyonmn ge. 
çen gece bu eokakta bir adam lSldllrOldU. 

- Gazetede okudum. 
- Cinayetten bir sa.at e\"Vel ba adam 

bµradaydı vo makineyle kendiAlnl mua-
yene ('ttim. 

- Net.toe? 
- Şu pencereden atlayıp drp.n çıktığı 

\'&kit onun birkaç dakikalık örnrO kaldı· 
ğmr biliyordum. 

\'.'] 

NEI..RD-."T AL 1Ş BAŞINDA 
Nelkental, Madam Lagrnrom oda8l 5-

nünden geçiyordu. Durdu ve pencereyi \"Ur 

du. Kapıcı kodm dışarı çıktı. 
- Buyurun efendim. Bir vey mJ emretti 

niz? 
- Geçerken uğradım, cinayet baklanda 

yeni bir haber -.·ıır mı diye öğrenmek Is· 
tiyordum da .. Bana mahallenin gayet im· 

kin olduğunu 11öylentl§tinl:ı, halbuki cinn· 
let bile eksik değil! 

- Bırakın Allahaekına ! Sinirlerim M. 
lA yatl§mndr. 

- Tahkikat ne tıafhada T 

bat ç:okt&' ' 
_Nasıl bir kadm Jkgeuyor~ 

tan1§1Yorlar? Buraya sık :nıaıa~"IJ!I· 
- lçerl buyurun da 

gevezelik etmiş oluruz. d 
Nelkental fır83U kaçırına ı. 

••• 
rdU' Genç im:, Bartaza 80 • 

_ Doktor evde mi? rnrı. 
- Evet matına.zel. bu~:rstu~:; 
Bartnz anden koear&k 1A baflafllll çe 

pwnı açtı. Jan ve GaJlu~ rdt gısrdoıtr 
dikleri zaman genç krzt çe 

- ?tlari·Frıuuı! eiıi! 
- Rahat.sız .ctzncdhn ya 
Delikanlı sevinç içinde: ~.. ,-ı 
- Ne mUD&Mbet! dedl·Udncf dtf:.,. • 
GMç Jt.:ız, ltıboratuvara buııın!Jf11 ._ 

yardu. GaUuvanın orada ıeııcliJıl tor 
nin de canını r;ıkmı§tr. Ja.n ~ 
dı : e do!tu11l 

- .MariJrraıuı, sana Y~~derfltl· 
tor Jerar Galuvayı takdiIY' 

Jenıra döndü: ttJ 
- Malma.zel L6vt1yrtye .. ~P il&~ e 
Kısa bir tercddildU ynUteB 

- Nfşanlfrn. 
Jenır hUrmeUe eğildi~· ,t 
- Sizi tanımıştım ına ,.,_fı ~t 
Masanın Ucızrlndeld fotoı:;• .... 

mekteydl : bal19etd· _.tlf 
- J a.n bana sizdrn çok f 0ıııı'ı 
_ Nişa.nnnu: lıenüt resın d ~ıı~ 

buuıun uıı..
beraber yegane dOl'!lu . J.rdl. . _.dl. 
re nncatı: size b'lhsedebil k 9t~İıl 

~~renere ._,,. 6Y 
- Nı.sanla.ndığuıı Oo bın• D>' 

Hm. Sizi görlince onun heSll ti' 
ııevindim ı;rıne1' {Jr" 

- Birlblrimizi sık ıııık g 
'1lde edece~ ~nırnıı-

- Hiçbir §0Y öğTenilememfş. Kocam. Galuva r,evap ·vcnnedi· 
dan öğrendim. 

Gene; kız soroa: • 
- ·MaktuJUn bu cl\'"ara neden geldiği de galiba 

6ğrenUeıtı"""'• mJ ! - • Çıılı:ıyorounuz k ptteat• 
...... "11 - Hayır. Konuşuyordu 

- Bilmiyorum. di · 
Jeru müsaade iste · 'devll1'· 

- Belki de doktor Düranm daireme gir b gı • 
- Mlltıa:ıdcnhlc en 

mek lstiyorou?. di' o• 
- Niçin? Doktor 7!enginliğiyle meıbur Gen~ ku: ~ınsesiz~ 1caÇırQ-or Ol 

değil ki! - Benim ge em ıart111"' 
- Rica ederim! :aasta 

- Evet ama garip bir keşfi \ıırmış. Ma- tt'1' 
hallede herkes onun makinesinden bahse· Jan müdahale etti: ?t{sri • 
diyor, fakat makinenln ve te~fin neye da· - Onu mıu:ur gl:Sr dlf· 
lr olduğunu bilmiyor. Belkl de doktorun Jcrar maballrnin balükAtt iJ> JaJI! ,fi 
keşfini elde etmek i11Uyordu. - Şakayı da pek ııe,-etf! Jtad~ 

Madam I..agranj cevap vermedi. BUtUn Genç km 11cJCıınladr, 8~ıttıdtd1: ,,-
dikkatini kapının Snllnde duran bir spor sıktı. Jan onun kulağına -a.tı ııtt 

Ne za•• ... 
otomobili çckmlııtl. Otomobili bir kadın - Aklında olsun. il 
kullanıyordu. Arabadan atladı \'e avluya Galuva ba§mı ııalladı: . en doft'2 
girc>rck diptül pa\'yona doğru yilıildU. - Ben mi? Aı;la' }i~:ıı:ıetı'- , 

Madam Lagranj. NelkE:nt&le ft!!rldadl: lemese bile llğrennıek fl01"111 • . rraıı!I 
- Doktor DUranın nlı:anhın her halde.. Je>rar g!dinco :Mart· z;rilnüY"r· 

GUı:el kız doğruııu. - Si%1 çok seviyor g le şıvetl"."A 
d onu c0 - fl'I" A vmıturyalı başile tudik etü. Gözü - Evet. Ben e ( Df.fJOrJf~ 

MarLFransta Mada.m Lagranja sorou: ,_. ....... 

'f ••ıı •&&ffml3WL'Eafmt!~-(I "erdi: 
Güzin gözlerini muhatabına kaldrraı-a.lc ce,-aP 
- Gözlerim kuvvetlidir. A
Ekr!.'11: "hem de pek güzel,. dıye düşiındu. ek istı>~ \" 

Ç«ukken kendisini incitecek, kalbini kıracak bir ~ey yapılırsa yata· 
~ında, karanlıkta yalnız ba~ına sebebsiz sessiz ~!ardı. lşte Mil ü· 
zerinde o hali vardı. Şimdi büyük salonda, şamdanların parlak ziya· 
a altında, kollan arkmış, başı, koltuğun arkahğna dayanmı~. ha· 
reketsiz, yapayalnız oturuyordu: Yüzünde derin bir hüzün, derunt 
bir dimağ faaliyetinin bariz çizgileri vardı. Bu, tam bir ı~zhk \'e 

yalnızlık dakikalan. kendi,.ini, içinde gizli kalan dertlerle başbaşa 

bırakım,, gibiydi. Uzun zaman zihninden koğmağa çalı~tığı hakikat 
FEDAKARLIK 

- Belki de ruhi mazarratlarmdan ba)lsetrrl ~ bir 
Zannetrne.'11 .. Okuduğum kitaplar bana daima bu} 
ri:-. 

- SükCına mı ihtiyatınrz var? ~ 

gittikçe artan bir vuzuh ve msafsızlıkla göıünün önilnde beliriyordu. 
Bir ayak sesi, zavallı kızı drudığı derin düşüncelerden kurtatdı. 
Gelen Ekremdi. Güzini yalnız görünce tereddütle durdu. Fakat 

aile halkının evin ba~a bir tarafında olması ihtimalini düşünerek 
ilerledi. 

Güzin müteheyyiç bir halde hemen ayağa kalkmı~tr. 
- Bonjur Güzm ! 
- Bonjur Ekrem .. 
Ne söyliycceklerini bilemiyerek sustular 
Ekrem: "yarabbi, ne soğuk kız .. !,. diye dilşOnüyordu. 
Bu sırada kız kendıni topladı, yüzO tabii halini aldı. YUzııniin 

b:ran için kaybolan ctddi \"C mağmum çizgıleri tekrar belirdi. 
Biribirlerinden oldukça uzak jki koltuğa karşılıklı oturdular. 
- Valdeniz nasıl? 
- Çok iyi, teşekkür ederim. 
- Ya .. Remin? 
- O da çok iyi. 
Gene sustular .• Ekremde, huzün ile neşenin birl~esinden hasıl 

olan garip bir his vardı. Sordu: 
-Remin meşgul mü? 

Güzin, hafif bir sabır ızhk hareketini gizledi. Sanki suallerin 
tevali etmeı;inden korkuyormuş gibi çabuk çabuk cevap verdi: 
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- Annemle beraber, bir arkadaşmın çayına gıttıler. 
Mademki güzin yalnızdı. Bu \'aZİyette onu bırakıp gitmek pt>.k 

kabalık olacaktı. Binaenaleyh onun yanında kalıp konuşmaSJ, kız
rağızı meşgul etmesi lAzımdı. Bu düşünce Ekremde, kaçmak, bütün 
l:uvvetile kaçmak için mukavemet edcmiyecek derecee büyük bir arzu 
uyandırdı. Fakat yerinden kımıldamadı. l 'zun bir ı;ükuttan ronra, 
nihayet, sanki buradaki mevcudiyetinin sebebini anlatmak i"tiror 
mus gibi: 

- KlOpte kA!i derecede aza bulunmadığı için içtlı:ın 1-apılmadı, 
ben de buraya ~cldim, de.ii. 

- Remin sizin geleceğinizi ümit etmemişti.. Müteessif oldum. 

Ekrem Güıinin sözünü ke,..ti: 
- Oh, ne ehemmiyeti v2r? .. 
Sözün o kadar ani kesilişi. Gfizın için pek de ıftihan mucip bır 

tarzda olmamıştı. 

- Demek sfz gitmediniz? 

- Hayır, bilirsiniz ki ben balolardan çaylardan pek zevk almam. 
- Okumaj!ı mı tercih ediyor unuz? 
·- Evet, çok sevtrim. 
-- Bir ıarar '-'eml~ inden korkmryor musunuz? 

- Hq>imiz buna muhtaç d~l mı)'l.Z? soyttJOiştf· ~~ 
Güzin bunu gayet ciddi \'C tannan bir 51e h~ duydtJ· ~51\ 

bu ~ henüz ilk defa işitiyonnuş gibi garip bır 1 ~derı bit~ ~ 
şimdiye kadar dikkat ebnediği \eşimdi tıoştırıa ~ı~ \"e _şı_:,6 JJ"

'-a.rdr. Kendisini; sanki bu ana kadar hiç ta~~~a rtaYa 1'0~ ~~ 
k. limesi. her hareketile hususiyetlerinden bııını ~ir l<Sd gıuı"~. 
kelimt>si her hareketile kendisini yeniden tanıtan. c:;o~-ul<l~J 
karşıya ~nnedi"rordu. Güzin büsbutUn d~ğ~cırıı.:tı.i~ bir ııl' ~-' 
hat~ yüzüne bakıyor, gülUmsuyor, kendısıle sam 53111~ 
bi konuşuyordu. Bundan evvel aralarındaki anla 
Şimdi ne olmuştu? _.,llf(İt" 

oıo'':ı f1 ı' 
Güzin de\"am etti: 'ri:Ü ,ıe1'. ıcsJ9'1 f11 
- Ben b.ir kitabı beğenirsem onun mu}laffl V3fU'1· h1 r 

Eini görmek, tanımak için çok biJ)"Jk bir arzu duk jsteriftl' ~' 
ıstrra!l çekmiş mi? O da hiç re'miş mi? o~enın~ardlf]JI-~ Jt!Ç 

- Oirenseydiniı herhalde sukutu harale ndilerifll' 
l~r daima başkalarının sevgisini anlatırlar; ]\e 
saman hlhset.meıler. ~· 

- Belki de &e\-gılerinin hatırasına hnrrnetlt. • "" 
- Kıskançhklanndan zannederim. . . ıediklef1 
Öyle kimseler vardır ki, aşk kalblerınde g ' ti'}. 

titredikleri yeılne hazineleridir. "( oevlfll" 
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Qörmive; 
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~ llttı bir g .. IU 1 b'" d ~t u ş e Re ııye u-
41"tiııe 

0 
tı. Sessizce öpüştüler. 

~ «ttiYor~dar yaklaşmışlardı ki, 

ttti~c b: 
, toııc : .1r koltukta oturan kör, 
ııt~ tıı/inın bebeklerini onlara 
'~V- l!cli bir tavırla sordu· a ... n • 

it ltb c Yapıyorsunuz? 
~hı._" ~ole d · 

11 ""ttsıı • ostum ... Kıtap cku· 
~hı h !?\ısın? 
• , ayı 
it~ r.,, Sigaramı içiyorum. 

' \tt kederlerimle başba~ 

~'~Odada il ·· .. b. ''k"' IQ,."'"dU. \' zucu ır su ut 
"t 'llıl tı'lc ._ llnız, duvarda asılı du· 

11 t "'lcları 
~ tchn· .... 
>lfa ltaı 'iti. Rebii artık gitme. 
,Otıu ita ktr. Oamana veda etti. 

\ (tll Ptya kadar geçirdi. Ku-
0.: ten~ kadının kulağına 

ı, ,,_ 
k ~ Sir1tl 
.·~~ . n ! ..• Zavallı Osmanı 

, Oy]e .. 'f' k' ~ .'oııc . • muteessı ım ı ... 
»ili hı~-~~1 Uzerime diktiği za
"'t,. ıtqYor 
lıt JlPtl sanıyorum. 

~. tl:e, ~Onu bırakayım mı? 
~p td ne der?.. Fakat ... 
u erse · \t. hpl2la scnın uğruna her fe. 

'J t~ ktan çekinmem ... 
t~ 11~· l>aıar gUnü geleceksin 

~~:: D sıı bir hareket yolu tut· 
'Q~ "tlcce~· . 
\ ~;..~l gını tayin ederiz 
'~ili( ~anın izdivaçlarında Os 

lo:ır~ ~.trniş olan Rebii, bir 
' kha tuıc1 kadının büyüleyici 
~t <:ıı ne halaşlı gözlerine da. 
~ ~c~· Çıldırasıya &evmeğe 

\... 'd~~ı, genç, yakışıklı, mli-
:,~ r. 
~ ~İt le 

itti ~;.ir lta ncticC$in.dc Osıpa-
i( b· lcıi.nce, elemlerini döke

ır k 
~tb" Ucak arayan Leman, 

ll• • 
li '"~c 71 buldı·. llkönce kal-
~' ~tt Udunu verdi. 

ılo ~~~!~ Osmam pek seviyor. 
~h •• 11e l:l:lüna.sebct ve alaka

' ~. 1/~Cianında derin bir azap 
~jllcriil-<ı:t Lemanın sihiıli ve 

1 ~) Jr, " kil.rşısında iradesi elin· 
, ~ \:_ "en~ ı.. • _ 
~ ·-.:d~ :ıı: r;a·::nın r. ·şumı gıt.. 

\ otdıı,, ının seslerine kulakla· 

ıt ttıııu, .. 
tlc ~cbu, odasını karanfil. 

:\"" •Uaıea· 
~;'>Q lciri 

1
• 

~ tdıı, }tt 1tc, Lemanın gelmesi· 
•Sh erdivenlerde işittiği en 
~,~~Ot ~lllaşukasırun ayak aesi-
~ it~ ~Pıya koıuyordu. 
~ -..,t~1 ııı ..• Rebii, çılgın bir 

~fır lt 
~~. ~lt\an atladr açılır açılmaz, 
•~t ır·· 1 değil, Lemanın ko. 

• "Ofii ~- 1~ nce, sevgilisini ku -
"t\' a ~ 11<ti. li~ılan kollan sarktı; 
kııl\da ıç beklemediği bu zi. 
, heyecanından dizleri 

\' ~hıı]c 
. ~ o,ttıa toparladr: 

~ bti1'le~· sensin ha! .. Hangi 
~b.: del\ 

" elll be • ·· l'!e . nı beklemiyor -
\ ~;>U nı bırak da içeri gire-

• )'ccck cı'dd" · 'üh' 
~ ı ve m ım 

\ lıcı:_ 
' O "ilde 
: '~tı n .~utarak odaya gö. 
~~ lllustchziyane konu· 

'~·t.,.in 
~,:rıı bir ~e güzel kokuycr ! .. 

' baıd ~ıçek bahçesinde 6a. 
~~dırı e u çiçekleri benim i
\t 1 , 1: değil ıni? ~ ~ .. rı b' 

lııı.a, ır tarafa bırak da 
~~ nasıl gelebildiğini 
\t'~ ~aaıı 
~eı..l'tılt lt"nıı geldim? .. Nasıl 
lı."' ıı or de~·1· d ''f~ "tıt gı ım, ostum .. 
c ıı bir~ tanıamiyle geçti .. 

\~t 'ht1t1}'0 
aıae, Osmanın göz-

<lı.ı, r, dehşetten tüyleri 
~,,. 

~ ilta.nlt 
'trq 1\ bir nın omuzlarından 
d 1\ de b~~ale anlatıyordu: 

1~tdı~ S•ltt ':ı.diğin kazadan son. 
,:~ ı&ıın k . kU • l) zaman atıycn 

~t bl'tı.Urı. d ~ktorlardan bir kıs· 
tıl' a.ıınt ld . 

l teaeıı· .c uğunda bır. 
1Yc uğra~yordu. 

Ya~an: /kimim -~- Hatıraları anlntan ve t'Csikaları ı•cren: A.K. gözler 
Yazan: HID<Ayecn 

içlerin.den bir ikisi, yüzde bir de olsa, 
gözlerimin zaman geçtikçe iyiliğe yüz 
tutacağı 'kanaatindeydi ... Bu hayattan 
kurtulmak için intihardan başka çare 
yoktu. Fakat .. Lemanı öyle seviyordum 
ki ... Onun etrafımda dola§tığını hisset
tikçe, güzel sesini duydukça, kendimi 
öldürmeği unutuyor, o iki doktorun 
yüzde bir ihtimalile kendimi avutuyor
dum ... 

Hınç ak komitesi mensuplara 
taşırdı müstear • 

ısım 
• 

Bir gün, gözlerimin önünde sönük, 
oynak bir ı§ığın panldadığını hisset -
tim. Fakat, nedense, ne sana ne karı -
ma, ne de bir başkasına bunu söyleme. 
dim. Belki aldanıyordum. 

Hatırlarsın değil mi, bir gün karım, 
sen ve ben gezmeğe gitmiıtik. Bir ara
lık beni kır soframızın başında yalnız 
bıralmuı, karımla birlikte civarda çiçek 
tcplamak için uzakla§mıJtınız. Sıcak 

beni boğuyor, terler alnımdan sel gibi 
akıyordu. 

Terimi ıilmek, sıkıntımı hafifletmek 
için bir aralık gözlerimdeki siyah bağı 
kaldırdım. Siyah bezi kaldmnca, gözle
ri.m §iddetli bir lJık 'karşısında kaldı. 

Artık yavaş yavaş görmeğe başlıyor. 

dum. 

Ayağa kalktım; sizi aramağa koyul· 
dum. Fakat .. Birdenbire, hiç bekleme. 
diğim bir manzara karşısında bulun -
dum. Sen, karımın boynuna yapışmış
tın; öpüşüyordunuz. 

Başıma bir yıldırım düşseydi bu ka. 
dar şaşalamıyacaktım. 

Bu günden sonra, benim için namı 
bir cehennemi hayat başladığını tasav· 
vur edebilirsin sanırım. 

Haftalarca ıztırap çektim. Bir türlü 
kararımı veremiycrdum. Karımı, bu 
ihanetinden sonra daha çılgınca ıevi. 

yordum. 
Rebii, şimdi beni dikkatle dinle, dos· 

tum ... Leman benim hayatımdır, onsuz 
yaııyamam. Sana teklifim şu: Ben bir 
milddet .daha ,kör rolün.il takınacağım. 

Sen, bir daha dönmemek üzere, bura -
dan uzakla~acaksın ... Pek uzaklara gi. 
dcceksin ... Asla mektup yazmıyacaksın. 
Leman senin ne oldufunu, nereye ve 
niçin gittiğini bilmiyecek ... 

Seni öldürmemek için kendimi nasıl 
zorladığımı bilmezsin. Beni aldatma,ğa 
kalkışma ... Yolun açık olsun, Rebii. .. 

HiKAYECi 

-

"Eylfiliin birinci gii11ü umumi meclis 
toplanacaktır. Zatıôlitıizitı de lstanbııldan 
nıebusan meclisinde bıtlımmamz komite
mizce karargir olmuştur. Hınçakyatı amtr 
li milliyesinirı 1ıilıai ve kati kararlara bağ· 
lamnasımn tarilzi bir güm7 demek olan 
eylıilıln birirıdc Merzifonda isbatı vücut 
etmenizi rica eder ve 11izamnamei dalıili-
111iz m11klezasınca verilen vazifeye, ademi 
icabetim davayi millimizc ilzanet telakki 
olunacağım da zaten nzalummmz bulun
masına rağmen leamii/cn t'e ıısıtlen tebliğ 
eylerim cf ctıdim.,, 

Mektup şapografla teksir edilmiş bulun· 
duğu için bu tehdidin münhasıran bana 
yapılmamış olduğu ve haldkaten nizam· 
namemiz muktezasının bildirildiği mu
hakkaktı. 

Fakat kullanılan dil mühimdi. Bu mck· 
tup Hmçak mesaisinin artık yaydan çık· 
mış bir hale geldiğini ve Tomayamn da 

.kendisine (sosyalistan Ihnçak reisi ve 
icra komitesi komiseri) adını \ermiş bu· 
lunmasmm da bir hükumet kurmağa doğ 
ru yüründüğünü gösteriyordu. 

'Herne olursa olsun bu mektupla iki 
hissin tesiri altında kalmıştun. Biri; bana 
\'erilen mevkiin gururumu okşadığıydı. 
Diğeri, eğer icabet etmezsem ne olursa 

olsun bunların beni izale edebilmeğe ka
dar uğraşacakları noktasıydı. 

Çaresiz gitmek Hizımgelecekti. Ropen 
Ce\·ahirciyandan aldığım bir tezkerede 
de Merzifondan hareket etmiş bulunan 
Mardiros Civanyana vazifemin devri ve 
derhal Merzifona b eketim lüzumu bildi· 
riliyor ve buradakı faaliyetimin daha 
müfit olacağı kaydolunuyordu • 

Civanyan Mardiros 20 yaşında terütaze 
bir delikanlıydı. Çok ateşin olan bu genç 
kısa bir zaman zarfında Hınçak komitcsin 
de mühim yer almıştır. Kanıbet ismin
de bir adamın oğludur. Merzifon melde· 
binden mezun bulunduğu için bilhassa 
Türk düşmanlığı ile yetiştirilmiş ve IEİlli 
davaları için çok kuvvetli ]?ir eleman ha
line getirilmiştir. 

Efkereli olan Civanyan aldığı bu mü-
• him vazifelerinin seyyiatım (309 senesi 

mayısının 31) inci günü Ankara Yilareti 
istinaf maHkemesince ittihaz ve mahkc· 
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!ahım gibi bulunmak ister mi
sin? Cevap vermezden önce iyi. 
ce düşün •. Çünkü yapacağın iş
ler pek dehşetli olacak .. 

Haydut yemin ediyormuş gi
bi elini uzattı .. 

- Bu dakikadan itibaren 
emrinize itaat edeceğim.. İste

yeceğiniz §eyler ne ka.dar müt
hiş olursa olsun yapacağım .. 
işe kimden başlamak lazımsa 

§İmdi söyleyiniz .. Önce 'kimi öl
düreyim?. 

Rotanın annesi boğuk bir 
sesle cevap verdi : 

- Le~nor dö Dandolo 1 •• 
-9-

LE O NOR 
Rotanın tevkifinden sonra, 

Leonor, yarı çılgın bir halele 
ve ateşler içinde sekiz gün yat. 
tı. Ölümle mücadele etti. Niha
yet ı:enç ve kuvvetli vücudu 
hastalığa galebe çaldı. 

Babası, hastalığı sırasında, 

her an ölüme .doğru yaklaşan 

kızının başı ucundan ayrılma

mıştı. 

Dandolo kızını ~ok seviyor
du. Onun hastalığı müddetince 
için için ağlamıştı .. Bu ince vü. 
cüdün her gün biraz daha eri
diğini görerek tarif edilemez 
bir azap içindeydi. 

Onun ölümün pençesinden 
'kurtulması, babasını, büyük sc-

vince sürükledi.. 
Altiyeri bu sekiz gün zarfın

.da hiç gözükmemişti.. Yalnız 

başına Olivali adasında bir ser. 
seri gibi dolaşarak geçirmiş, 
sıksık evi önüne gelmiş, hiz
metçiden güzel kızın srhhatini 
sormakla iktifa etmişti .. 

Dandolo kıtmın kat'iyyen i
yileştiğine emin .olduktan son
ra gene istikbal endişesine düş. 
müş, kızında uyanacak yeni aş
kın kendisini ikbale sürükleye
ceğini, servete kavuşturacağı· 
nı düşünmiye başlamıştı. 

İki ay süren nekahat devre. 
sinin sonlarına .doğruydu. Bir 
gece Leonor, bahçede, o büyük 
Sidr ağacının altında oturmuş
tu. 

Büyük ve zevkli aşk dakika· 
ları yaşadığı bu ağacın altında, 
oturmak ona neş' e veriyordu ... 
Artık ağlamıyordu. Nişanlısı

nın başına gelen vak'amn kal. 
binde açt ğı yara yavaş yavaş 

iyileşmiye ba~lamrştı. Babası, 

ruhi haletini anlamak için eski 
hatıralarını yenilememiş bulun 
saydı, belki aşkını bile unut-
muş bulunacaktr. • 

O gece Leonor, kalbinde 
fazla bir helecan, ruhunda ga· 
rip bir sıkıntı hissediyordu . 

Dandolo, düşünceli kızının 

ellerini elleri içine alarak: 

mei temyizce tasdik olunan kararla idam 
sehpasında ödemi~tir. 

Ben kendisini çok severdim. Tornaya· 
nın amcazadesi Hirito tarafından komite
ye sokulmuş, protestan vazıı Kisipi ile 
Reştuninin teşviklerile ihtilalin icra me
murlu!:ru işini üzerine almış. sonraları lla
cıköylü Kasbar adındaki meh"'l.ep talebe
liğinden dağa çekilmi~ olan bir şaki ile 
el birliği yapmış ve nihayet o da diğerleri 
gibi azılı şakiler arasına girmiştir. 

Mardiros lstanbulda da iki cerh vakasi· 
le üzerine aldığı işi ağzına burnuna bu
laştırmıştır. 

Çok zeki, hüsnü ahlak sahibi bjri>·di. 
Ben babasının çok dostuydum. 

Bunun kanına giren melunlara MI~ la
net ederim. 

Neyse, Civanyan geldi, kendi::ıine vazife
yi dervettim. Zaten elimde ne mühür 
vardı, ne def ter. Otelimden başka da ne 
yazıhanem vardı, ne dükkanım. 

Binaenaleyh devir muamelesi pek kolay 
ca ve bir iki dakikada olm·erdi. Ben de 
ertesi günkü vapurla hareket etmek üze
re hazırlıklara başladım. Görüyordum ki 
bu işten halas olmağa imkan yok. Ancak 
ileride başımıza bir dert çıkarsa yakayı 

ucuz kurtarmak için mümkün olduğu ka
dar dikkatli davranıyordum. 

Civanyan Mardirosun elinde Anlasyan 
imzasilc bir şehadetname mevcuttu. lkirf' 
ci defa olarak bu ismi görüyordum. 

Filhakika Hınçak komitesine mensup 
olanlann hepsi müstear adla yadolunur
lardı. Hatta efradın da kayıtları böyley
di. 

Asker teşkilatı yapıldıI'.,rı zaman da müs
tear adlar esası teşkil etti. 

Bittabi Anlasyan da bir mllstear addı, 
ama, kimindi? Bunu her nedense anlamak 
istiyordum. Çünkü Panos tarafından mil
li davamız aleyhine bulunduğu için ko· 
mite icra kararile öldürülen Bedrosun 
üzerindeki şehadetnamesinde bu addan 
bahsediliyordu. Halbuki hatırlarda kal
mış olsa gerektir ki burada çöıemediğimiz 
bir işareti görmüştük. Bu işaretin Hınçak 
!ara muhalif bir teşekkülün rumuzu ol· 
masını düşünmüştük. Nihayet bu hadise 
üzerinde fazla duramadan daha mühim 
işlere dalmıştık. (x), (xı), (xu) gibi üç 

nevi olması (xu) den istihraç olunan bu 
işaretlerle bu Anlosyanm bir alakası 
olduğu muhakkaktı .. Bu meseleyi de öğ· 
renmek istiyordum. Civanyanm benim 
kadar hile malumatı olmadığı için bundan 
şormağa dahi lüzum görmedim. Yalnız 

Supik adında genç bir ermeni kadınının 
te~kilatıa mühim bir yer aldığını bildir
mesi, bana yeni bir haber oldu. 

Civanyanla öpüstük vedalastık. Bu kı· 
sa müddet zarfında biribirlınhl iyice bal• 
lanmı~, iyice ısmmıstJk. 

Gerek vapur, genık araba w ~ 
katır yolcululu ve hatti ayakla yaptılım 
yolculuk çok sakin geçti. Memfona aircli
ğim giiıı hafif bir yağmur ci&eliyordu. Hiç 
unutmam. Yabancı yol üzerinde· mühim 
hi:- ac.Jam karşılanacakmış gibi bir kala· 
balık ve hazırlık vardı. Czerime alınma· 
yacağım tabii olan bu hazırlıktan teveh· 
hüm bıle ettim. Belki buraya bir pa~a ve 
ya bJyük bir adam geliyordu. Onunla a~·
ni güne tesadüf etmek garip bir minnet· 
tarlık meydana getirebilirdi. 

Halbuki öğrendiğim zaman hayretler 
jr;iııde kaldım. Bu hazırlık bana imiş. Ro· 
pen Cevahirciyan da dahil olmak üzere 
birçok tanımadığım ermeni gençleri, es· 
naftan bazılan \'e hattn birkaç kadın ve 

(Tomayan Karabet), Aıtin, Kayayan 
l)ra}'a gelmiş bulunan Cebidelikyan Agop 
ve so:ı..radan adlannı öğrendiğim bazı bti· 
yüki'!r, Panos, Kasbar, Mihircan, Vahram 
(J:füibiumwni) Dercvenk rahibi Daniyel 
göze çarptyordu. 

Once Tomayanla kucaklaştık. 

Hü..'<fimetin aşağı yukan gözü önünde 
cereyan eden bu merasimi, bir saniye 

ehemmiyet verip de tahkike lüzum gönne" · 
melerine hayret ediyordum. Hatta bir ara
lık Tomayana: 

- Teşekk"iir ederim ama, şimdilik böy
le hareketler tehlikeli olmaz mı? dedim. 

Güldü. 

- Herhalde gafil avlanmamak için ted
birler aldığımıza inanırsın. 

Ve hatırlanan araba ile yeni satın alın· 
mış iki katlı, boyalı, temiz döşeli bir e\'C 
gittik. 

(Devamı var) 
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' bile korkmuştum. O dakikada. 
ki kendini~i bilmediğiniz mu • 
hakkaktı. 

-Devam ediniz 1 
- Biz:e doğru atıldınız. 'Bir 

şeyler bağırıyor.dunuz. Bu sıra 
da, üzerinize mızraklı askerler 
hücum ettiler, Her şeyi gözü. 
me aldım. Aralarına daldım. 

Sizi kollarımın arasına alarak 
buraya getirdim. 

Haydut bunları söylerken 
hakikaten titriyordu. 

Silvıya cevap verdi: 
- DemC'k halk mağlup ol -

du. 
- Evet hem ne mağlubiyet. 

Sen Mark·meydanında yüz, ka. 
nalın dalgaları ara~ında belki 
iki yüz. Dört beş ) üz de mec
ruh ve tevkif.. Şimdi şehirde
ki şu dcriıı siii<.utu dinleyiniz. 
Kanalda kayıkçıla:-ın şarkıla -
rını işidcLiliyor n.usJr.z? Ha -
yır değil mi? 

- Dc::ınck s~raya girileme
di? 

- Ne müna,ebet. Monscn 
yör Satanas kap•sını so1mıek 

kabil olmadı, Fakat siz neden 
bukadar alakad~r oluycrsu -
nuz? Haydi haydi, söyleyiniz. 
Siz kimsiniz? Sizi evinize gö· 
türmek isterim. Nerede oturu. 
yorsunuz? 

Silviya bunları işitmemiş gi 

bi hareket etti ve sor.du: 
- Bu ihtilal neden çıktı? 
- İhtilal mi dediniz? Juana 

hayJi kızım, fen odana git. 
Lüzum olursa seni çağırırım. 

Genç kız ayrıldı . 
Haydut yavaş bir sesle ·ce -

vap verdi: 
- İhtilal hakkında hiçbir 

şey bilmiyorum madam. Bili • 
yorsam Allah kahretsin beni. 
Bu hususta bildiğim bir şey 
varsa o da havaya tüfek atma. 
mız ve •'Yaşasın'Rolan Kandi· 
yano !,, diye bağırmamıza mu. 
kabil benim yirmi, adamları : 
mm da ikişer ekil almalandır. 

Silviya, şimdi baştan aşağ; 
dikkat kesilmişti. Derin bir he· 
lccanla dinliyordu. 

Haydut devam etti: 
- Eğer işin aslını bilseydim 

yüz ekü de verseler candan 
bağırmazdım. Ne ·söyledikleri. 
ni biliycr musunuz mRdam? 

- Ne söylüyorlardı? 
- Sesiniz titriyor. Bununla 

beraber siz harikulade cesur 
bir kadınsınız. Bu halinizle ba
na itimat veriyorsunuz. Bunun 
için söylüyorum: Diyorlardı ki 
hu bağırmalarımızın neticesin. 
de Rolan Kandiyano hapsedi
lecek ... Eğer böyle olduysa ya
narım. Buna sebebiyet veren -
]erden biri de olduğum için 
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Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
19 teşrinisani tarihli bilmeamizin halli 

§öyleydi. 

B1R KOL SAAT! KAZANAN 

Birinci: Ahmet Tufan 27 inci ilkokul, 1 

BiR BÜYÜK ŞlŞE KOLOi\'YA 
KAZANAN 

ikinci: Nuri Cemal Şen 16 mcı ilkokul. 

BlR RES1M ALBUMO KAZANAN 

Uçüncü: Behire Cuma lnönü lisesi son 
•mıf. 

BiRER PAKET ŞEKERLEl\1E 
KAZANANLAR 

1 - Ali Eremen Beşiktaş Altıntaş sok. 
2 - LQtfi Ozin Emirgan, 3 - Yaşar 
Kural Üsküdar 1inci,4: - Melek Şehre· 
mininde Saray maydan cad. 5 - Saadet 
Ankara P.T.T. evrak memuru Niyazi kı· 

zı, 6 - Aysen Göktepe Boğazkesen, 7 -
Nejat Gülgün Kadıköy Yoğurtçu mahal· 
lesi, 8 - Nermin Dinler 13 üncü okul, 

9 - Burhan Beşikta5 18 inci okul, 10 -
Şemsettin Yastutma Ankara çar. sok. 
14 - Süzan Şehremini, 11 - Turan Oz· 

çetin Unkapanı, 12 - Filler Taksim O.O 
13 -Şadi Agun Aşıkpasa, 14 - Gülçin 
Orkunt Hasfınn B~iktaş, 15 - Yurda· 
gül Ç'.e\ik Sirkeci, 16 - Süha Şerunan 

Taksim B.O. 17 - Necati Binici Kumka 
pı,, 18 - S. Baru Tozkoparan, 19 -
Mualla Aysel 52 inci okul 168, 20 - B. 
Ça~lı Samatya M.M. cad. 52. 

BiRER DEFTER KAZANA!\"LAR 

21 - Seyfettin Dikolcay küçükayasof· 
ya, 22 - Omer Ersun Ebussuut cad. 23 
- Rukiye Ogan Ni§antaş Rumeli cad 2, 
24 - Aca Bele Şişli Terakki lisesi 7. A. 
No. 371, 25 - Albert Eskenazi Beraber 
lik sok. Haskö~·. 26 - Erol Coşkun Sul· 
tanahmct Hisar sok. 25, 27 - Mardiros 
Samatya SulumanastJr sok 52, ~8 - Ba· 
haeddin Bayraktar Fatih O.O, 215, 29 -
Fikret Ktunuma sehremini 64, 30 - Hay 
rU_nnJsa Kadırga ilkokul. 31 - Aydıgü· 

ney Pcrtevniya lisesi, 32 - Sabıh sağlam 

P.T.T. memuru muzaffer oğlu, 33 - Ncc 
U'i Kansu Bakırköy, 31 - Daia Hillel Ga· 
lata şimşir sok. Arav han, 35 - Hüse· 
yin Oncü Bostancı ilkokul. 36 - Saba 
Suner, 37 - Nezihe Sezgin Bey~lu ak· 
~ kız sanat okulu, 38 - Belin Atam· 
yan Pangaltı Eşref efendi sok. 39 - ls· 
tavro Damyanoğlu Taksim cat. 75, 40 -
Ziya Çakır Sultanahmet ticaret mckte· 
binde 1228, 41 - Buthanettin Attila Be· 
yoğlu O.O. III. A. 42 - Rıza Czunyusuf 
43 - Alişoğlu Cağaloğlu, 

.. 
ince 111aharet istiyen 

esrarh ·bir meslek ! 
(Bn~ tnrnfı 7 incide) 

ler yüzde bir aidat ile yeni meslek mün· 
tcsiplerini istihdam ederler. 

Prof e.:;yönel dilencilerden bazılarının 

gösterdikleri maharet ve zeka insanı hay· 
ran eder. Meselfi bir örnek: 

Yeni taşman aileleri ko1larlar ve içle· 
rinden çeki düzeni yerinde olan biri bi.ı
kaç gün mahalle bakkalından o ev namı· 
na peşin para ile alış veriş yapar. Bir he
sabı cari açtırır. Az da olsa bir miktar 
dolandırıp savuşur. 

Matemi olan ailelere dadanırlar. Cena· 
zeyi müteakip eve girip ağlar, sızlarlar ve 
merhumun ;ıhbabhğmdan, kendisine u· 
lün'Ucenabından bahsederler. 

- Metrukesini de bile kölenize verirdi. 
Diyerek bir şeyler alıp sa\'Uşurlar. 

Bunların ıskatçı nevi de mühim bir >·e· 
kQn tutar. Aralarında güzel sesliler, bir 
kaç ayeti ezber bilenler, gözyaşı dökmekte 
mahir olanlar, kan ter içinde çalışır gibi 
hayırhah görünenler vardır. Çeşitleri ken· 
dileri kadar çoktur. 

Dilencilerin bu envamı bir dereceye ka· 
dar öğrendikten sonra bunların cemiyet 
hayatlarına girelim. İçlerinde, dilenci 
olmayana az nasip olmu~,servet sahipleri 
bulunan bu cemiyet efradı, kendilerinden 
başkasının vasıl olamadığı derin ve esrar
lı bir hayat içindedirler .. Bu dilencilikten 
daha meraklı c:afhalan ihtiva eder. Gele· 
cek yazımızda bunu anlatırız. 

-1 stanbul muhabiri 
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kendimi ula· affetmem. 
- Evet .. Dedikleri oldu. Ro 

lan Kaııdiyano hapse atıldı. 

Haydut heyecanla iki adnn 
geriledi, Boğuk bcğuk: 

- Nereden biliyorsunuz? -Diyo ısordu. • • 
- Zavallı Rotanı tevkif edi· 

Jirke:1 gördüm. Benimle bera • 
her nipnlısına varıncaya ka -
dar bütün doslarmun kendi 
•ini bırabverdiklerini gördüm. 
Sen, birtakım hunharlann oyun 
cağı olmuısun. Anladın mı yal 
ıuz &en ... 

Silviya müthiı bir haykırış. 
Ia yerinden fırladı ..• 

Haydut geri geri çekilirken 
earlcdi: 

- Fakat siz kimsiniz? 
Silviya herifin üzerine doğ· 

fU yürürken cevap verdi: 
- Ben onun anasıyım 1 
Haydut alnı yere değecek 

kadar eğildi. Dizleri üzerine 
dUtlü. Bir hıçkmlc, gcnit göğ. 
ıUnU parçalıyordu. Yavaı ya
VIJ r.öylenmiye başladı: 

- Anası mı? Demek niha· 
yet korktuğum felakete uğra. 
dım. Beni öldürünüz. 

Rotanın anne&i ıaıırmıı bir 
llaldeycU. 

Haydut morarmış bir yüzle 
kadına doğru atılı ve bağırdı: 

..:.. Dinleyinizi madam, dedi.. 

Ben hayatın.da her fenalığı 

yapmış bir adanum.. Şimdiye 
kadar yüz:lerce adam öldür
dilin, yüzlerce ev ve saray soy
dum. Fakat bu dakikada duy
duğum azabı, hissettiğuu ıstı

rabı hiçbirinde duymadım. 
Silviya şiddetle cevap verdi: 
- Ne demek istediğinizi 

izah ediniz 1. • 
- Oğlunuz monsenyör Ro

lan .. 
- Ene olmuş?. 

- Günlerim birinde kurduğum 
bir pusuda onunla karşılaşmış 
ve dövüımede mağlup olmuş

tum .Beni öldürmek hakkı iken 
bunu yapmadı. Bana hayatımı 

bağ.şladı. Kalbimde onun için 
büyük bir saygı ve sevgi duya
rım. işte beni tazip eden bu. 

Silviya hafif bir .scsie : 
- Zavallı asil evladım! diye 

mırıldandı. Oğlunun büyüklii· 
ğündan bahseden hayduda bak
tı. 

iskala Brino vahşi bir tavır· 
la sözüne devam etti: 

- Şimdi hayatımda birinci 
defa olarak beni tazip eden 
meseleyi anladınız mı? Size 
onun büyüklüğünü anlatamam. 
Benim bir cani olduğumu bil· 
mesine rağmen bana hitap e
dişleri hala 1rulaklarmıda çın• 
lar .. Ben böyle ulvi bir ada• 

Vefa - Beykoz 
maçı 

Kadıköyünde oynanacak 

Beşiktaşlı Hüsnli ile 
~r 

Hakki . 

btanbul futbol ajanlığı tarafından 

Taksim stadyomunda yapılacağı il!n edi
len Vefa - Beykoz takımları arasındaki 
lik maı;ı görlilen lüzum üzerine Kadıkl5y 
stadında yapılacaktır. 

Fcnerbahçenin bu hafta maçı olmadı· 
ğmdan husust bir oyun yapması düşünce
sine binaen KadıköyUndeki maçlar Taksim 
stadına alınmıştı. Fenerbahçe klübU ken
di sahasındaki maçların hasılatiyle nlfl- ı 

kadar olduğundan bu karara itiraz etmiş, 
futbol ajanlığı d:ı evvelce verilmiş olduğu· 
kararı değiştirmek suretile Vefa - Bey· 
koz maçının KndıköyUnde yapıimasmı ka
b~l etmiştir. 

lf ~ • 

Beden Terbiyesi Direktörlüğü htan_ 
bul Bölgesi Ajanlığından-

Görülen lüzum ıtUerine 11 - 12 - 1938 
pazar günü saat 14.45 de Taksim Sta· 
dında yapılacağ ıilan edilen V cfa - Bey
koz müsabakası ayni gün saat 14,15 
de Fenerbahçe stadında, ve Süleymani 
ye stadında saat 14,45 de yaılaeağı ilan 
edilen Galata Gençler - Kasımpa§a mü. 
.sabakası ayni gün saat 14,45 de Tak. 
sim stadında icra edilecektir. 

--o-

Umum Müdürlük 
KIUplerden istatistikler istedi 

Beden Terbiyesi umum mildtlrlüğil, teş
kilata dahil klilblore birer tamim göndcr
miıı, 936, 931 ve 938 aencsinin ta§riniev
vel sonuna kadar Uç senelik faaliyet, ve 
bilançoları hakkında malO.mnt istemiştir. 

~ı;lldaşlı llakkı 

Beden Terbiyesi 
Müdürlük Umum 

kadrosu 
Hazırlanan bütçe ikiyüz bin 

liralık oluyor 

, 

Beden terbiyesi umum müdUrlUSU teıı

kilatında çalı§acak kadro için 200.000 li· 

rahk bir bUtse hazırlanmaktadır. 

Ölürnden 
ku rfu ldu!~~-· 

iki kıymetli spoprtı 
kömUr çar 1 t• 

·Jli futbO ~ 
Beşiktaş ve ını antarıııdıtl • 

mızın kıymetli eleın t'.01' bil 
k. gece, 

ve Hakkı evvel ı . 
ka:ı:a geçirınişlerdır. odad• ~6' 

tlı:i gencin yattığı ·yice )~~ 
• k'. lirler J ,ıaıl"" 

mangaldakı om :tı"rli g• jl 
duğundan, çıkan ı;e ı ıaııııftıı'~r 

• 1 ğe ba§ "14 ,... 
cuyu zchır eıne 

1 
ba11ii:--..ci' 

ralık HüsnünUn yar ·~i ~ 
k ııcnıasr, ı 

yatağından a kurt\l ~ .iM 
hakkak bir ölümde~ ,,.;

11 
tıit ,..., !il 

. •• bJtıv lif 
Jc olmu~. Hiısnll' rada d 
dini sofaya atara'k 

0 
•. rUltıifl 

mııttır. Bu sırada gu 1 .. r ,c 
" ınuc; ' hemen yukarı ~ş ) ra~ ~ 

rıkara .Ji! 
da temiz havaya , itlefV"' 
facianın önüne gcçın mit oıtfJ 1. 

Sporcularımıza geç wr 
Almanya ile ~ı 
landa arası~ 

teın': 
Arltk spor cak t 

yapı lamı~,.~ 
Berlin, 8 (A·A_·). •ara Jıl 

resi şefi, ikinci bır JJ da JJcf 
ya ile Rclanda ara6lnta.ı1"2 

. · ·ntcı 
münasebetlcnnın 1 :g;.nıJl1 
Bu emre sebep, 11 1,ııd'" Umum müdürlükçe istenen mal\imata 

göre, klübler, senelik çalışma programla· 
nnı, son Uç sene zarfında yaptıkları mil· 
snbakalar, kazanılan rökorlar, muhtelif 
murabakalarda kazanılan mükafatlar, bu 
sporcuların lslrnleri, isleri, klilblerin tarih
seleri, binalar, salon ~maları, k!Ublcrin 
yerli ve ecnebi antr('nôrlerl hakkında mu
fassal malO.mat verilecektir. 

terdamda yapılacak ;:t~ 
rı 1utbol maçının d·ıııı!t 

Eski Türk Spor kurumu umumt klitibl r~isi tarafından ınene ~i 1jıo! 
Niznmeddin Kırşanın Beden terbiyesi u- lki memleket arasında 'fj 

murn müdUrlUğU teşkilatında 210 lira ına- !betlerinin inkıtaı, spor~ 
aGla müfettiş olacağı haber verilmekte· rinde ve cvvele~?.tınırıı 
dir. da ~amildir. .41 .,./..,,,..,. . . - ~,,.i 

GJnç takımların lik maçları 
yarm başlıyor 

------ Macar ta~ 
Amerikada bir boks maçı ı 3 1-' 

Genç takımlar likinin birinci rnüs:ıba
knsı yarın Beşfkta§la lııtanbulspor takım

ları arasında yapılacaktır. Tak!im stadyo
mundn yapılacak olan bu mUsabakaya sn· 
at bir buçukta başlanacaktır. 

lskoçyada .. _ ,,.. 
Saint - Louis, 8 (A.A.) ...-- Nev • Jer- Glaakov, 8 (A. J\.~ı 5 

seyli Toncy Oalcnto, Saint - Louisli Macar takmıını 1c1' " 

zenci Thoması dokuzuncu ravundda 

nakavt etmek suretiyle mağlup etmiş

tir • 
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İna karıt. hayatımı kendisine 
borçlu bulunduğum bir asile 
karşı bilmiyerek hareket ettim. 

İskala Brin~ birdenbire aya 
ğa kalkarak odada dolaımıya 
baıladı. Kendi kendine ko· 
nuşur gibi söyleniyordu: 

- Ona şiı"kran borcumu öde· 
yeeek yerde onun tevkifine ça
lıştım.. Hakikaten tevkif edil
di mi? Bunu bilmiyorum .• Fa
kat öğreneceğim .. Siz bugün, 
oğlunuz yerine beni öldürmek 
hakkım haiz.siniz.. Emrinize 
hazırım.. ÖldürUnü:ı: beni.. 
Tereddüde lüzum yok ... Siz ki 
o alicenap "damın annesisiniz .. 
Sizden ne saklayabilirim.. Si
ze hakikati söylemeliyim .. Be
nim o kalabalıkta ıüzerinize a· 
tılıp kaçkamlığımın sebebi 
yüz ekil mukabilinde sizi ül
d ürmckti .. Bana bu yüz cküyü 
tanımadığım bir adam vaad et· 
mişti.. 

- Beni mi öldürecektiniz?. 
- Evet, sizi... Mon&enyör 

Rolanın annesi madam.. Al· 
çaktığımın derecesini anlıyor

sunuz yal. • 
- Neye öldürmediniz?. 
- Bunu ben de bilmiyorum. 

Kanaldan gelirken kcllanmın 

arasındaydınız. Burada da 
Matlercc yalnız kaldık. Sizi 
pekala ötdürcbilirdim .• Fakat 

nedense bir türlil hançerimi 
kaldıramadım size.. Bu kadar 
adam öldürmÜ§ biri olduğum 
halde sizi öldüremedim .. Söyle
diklerim sizi korkutuyor değil 
mi madam .• Benimne alçak bir 
katil olduğumu anlıyorsunuz 

değil mi?. 
- Sana acıyorum, seni affe

diyorum. 
- Bana acıyor. beni aff cdi

yor. Oğluna karşı yapmadığım 
ey kalmadığı halde o beni ııf

f etti .. Annesine kar,ı yapmadı
ğım kalmadığı halde o da beni 
affediyor. 

Belki ilk defa clarak haydu
dun gözleri sulanmıştı .. Silviya 
hayduda doğru yürüdü .• Elini 
tuttu. Titriyordu eli.. Silviya 
yavaşça sordu: 

- Adın ne?. 
- iskala Brincı .. 
- Ala . . Yaptığın fenalıkları 

telafi etmek ister misin?. 
- Ne demek istiyorsunuz? .. 
- Oğlumu kurtarmak için 

bana yardım eder misiniz?. 
- Şüphe mi var? Hayatım 

bahasına olsa bile .. 
' 
- Rolan kurtuluncıya ka

dar .sana yap dediklerimi yap
mak, öldür dediklerimi öldür
mek, gece gündüz demeden ça
lışmak, elimde bir müdafaa si-

tir. 

\'alker, Black ,·c GIJllC:~" 
ştllr 

da birer gol yapını oC"' 
kareı s golle , .c tsk ' 
!arak hitama. croıl,tır. <lıJ 

~~ 'I bkoçyalılar fkfnel ~() 
cu ne oynamışla"1ıt· d~ 

ııeıı ..ı rslnnrnıstır. Saluıdn ~,r, 
iyi oyunculardan biri de ...ıJ ~ 

"11.D cu ı-r:,,,. 
mu~tur. l\fncnr O.ı- .. a.ııe•-
nalhdan takımının yceo 1 ~ J 

ı..ı1 ~~ 
f kOÇfO. fakOUI 11 ~ flJ~j 

oynamıı;ı olı1ul:ru ı~tıı~ 0f"' 
bariz b,, ···~~I~ 

Arjaf1*' 
1 klJJ'' 
942 dünya futbol ef111 

Mutlak kendi 111 istif 
Yapılmasını !~~r 

selle 
Arjantin 1942 1 tP 

Jşrtll J 
dUnya kupası ın9C • cW 0 
memleketlerinde terü~ıı. ı9~ 
dlr. Bu husus bııkkJJ1 •• 1' 0 

JşJ18"" • LUkscmburgda top ercce ,. t 
lcl kongre bir kartır ..rl\ ı 

çtar..- ıV 
Almanlar da bu nıs ,,ııı: 

}l!I" ' 
ketlerlnde yapılması ,,,,jlt 

'1l('IJY il 
bulunacaklardır. Be) 

1 
sf' 

ların ncredo yapıtınıı! ,,t.Jf• 
• ccC" 

hakkında kanır ver~ '( ' 

-- ur b'. 
Avusturyalı meşh ns ' 

lsviçre takırtl~.,~ 
}\\'" ' Şimdiye kad:ı~ ıtc!ııo~ b 

oynamakta olan ' 3eecl' \ot cP 
kcderck, Züriht' gid o}1l'~ 
Grasbopcr takıznınd3 tııf>.ş ~ 
Valterkoş eski .A''ll\,ııttı:! 

mel bir sporcusudur'· ~# 
kadar 46 defa enterrı:'(.l 
32 ya~mda oJmac:ın' ıP 
ne çok faydalı olaca~ f'll 



tyi bir hnzım. sıhhat ve 
neş'e demektir. M1DE ve 
hazmmız muntazaman 

MAZON 
~I E \ \ ı.\ T Zl 

l1 

almakla dlizeltilir. M1DE ve BARSAKLARJ boşaltır. HAZTMSIZLrK ve 
EKŞIUGt giderir. vücud ferahlık veru. AhnmRsı gayet !atıf, tesiri tabii, 
kolay, zararsız \'P katidir. MAZON ısını HOROZ m:ırkn ına dikknl .. 

'1A~~RI< ALB~;~· 
~\ilııc lQı ıra a 
'lepoııycır . 

Nezle - Grip 
hastalıklar 

- üşütmekten hasıl. ve 
hatırınıza 

nlan 

~ 
kr.liarta ııe~riyntından AtatUrı 

bir ~etinin mUklfatJ.'lı glkdü. 
' bıı an içlndo mevcudu tamameı. 

• İ'tJ eserin Uçuncü tabına ba§lnn 
~ !?r. gorı lı;:indc piyasaya çıkmıg bu 

' ttrnı 

' 

Y'en1er aeelc etmelidirler. 

-~ mı nııı 111ıumııınıru 11nııuıını:nn 

gelecek ilk a • • 
ısını 

Baş ... Diş - Romatiz"ıa Kadınların Ay Sancılarını Derhal 
Geçirir. Eczanelerden 1 Lik 12 tik Ambalajlarını 

Israrla Arayınız 

" • • ;,,.· • ~ " • • • 4' ' . • • • ' • ... 
Pastil Antiseptik 1 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs y olla· 

1 
rile geçen haatahklardan korur, grip ve 

boğaz rahatsızhldannda, ses kı sıkhğtnd.t 

pek faydalıdır. 

1 lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Heyoğlu - ı~tanbul ·-- ~. ·. . . .. .. . . . 

. ,- . . 

lsluııbul . Belediyesi · · - -ııanlai~ı 
. . . ., 

81 Birincikimunun 938 perşembe 1 - 294 
9 ,, ,, cuma 295 - 586 

10 ,, ,, cumnrtesi 5~7 743 
12 ,, ,, pazartesi 744 979 
Belediye emekli ve öksiızlPrinin 938 yılı ilçüncü tiçer nylıklan yukarıda 

göstcnlen günlerde \'e ciizd:ın tıtrn sayı lnrıiır. göre verileccğindrr. ny. k rnhıp. 
Jerinın cüzdaa!rırfle Zirnnt P..a'lknaına müracaatları (f.&19) 

-----·--------

· ·: :D9~ı,.t_:pe;jrt~~r!1~~r\! :,t,~: f i'!f tt~~ijrt~~·ii(~lti!_~~~ ~ 
· ~ ··<>._:: ~· <, · !•. l/mu_qi _:: tdar:~•J<i(~ij/(iri~~:=~~: ~ ·:. ~M. ~ •• 

11-J0-19a8 t..ırihindeki eksiltmesı fesh dılmış olan 2lt rıu lıra muham 
....,.._111••••••• men bedelli 1000 adet deri palto 20~12-1938 salı giinü saat 15 te kapnlı zer1 

11c ak~am. 

usulU ile A:ıkarada idare binasında sa tın ntmacaktır. 
Bu işe girmek ls tiycnler in 1646.25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini a} ni giln saat 14 e kadar komisyon reisli. 
ğine \'Crme-leri rnumdır. 

Sakınınız 

1 - l dnremizce temin t>dilen kamyon, nraoa mur;alllb:ılarilc tor-;)a muşaın. 
balannın dikim işi pazarlık Jsuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Pazarlık 20-Xlt-938 tarihine rnstlıyan salı günü saat 14,30 da Ra. 
bataşta Levnzım ve Mubayaat Şubesindeld Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartno.meler her gün sözil gcçm Şubeden almal:,ileccği gibi dikiş ör . 
neği ve dikiş vaziyeti de görülebilir. 

1\" - l steklilerin pazarlık iç:in ta)in edil~n gün , .e saatte yüzde 7 ,5 teminat. 
latiyle birlikte yukarda adı gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 

Cin!ti Mıktarı 

. . .. 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
J ... K.S. J. •. K.S. 

'< 7 ,5 Eksiltmenin 
teminatı •

6 
"kli ~aat1 

Lira I\. 

Elbi!(> ve T{asket 195 Takım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-
Palto 60 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık 14.30 
lsknrpin 213 Çift 4.10 873.30 65.50 Pnıarhk 15.-

1 - İdaremiz müstahdemini için yuı.tarda cins ve miktarı ynzılı 3 kalem eş. 
ya numune ve şartnameleri mucibince hizalan:ıda gosterilen usullerle satın B· 

lınacaktır. 

IT - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarml!a gösterilmiş. 
tir. 

III - Ekt 'tmc 15-12-938 tarihine rnsUıyan perşembe gunü hi:r.alarmdıı 
yazılı saatlerde Kabataşta le\•azım ''e mubayaat • ubcsind~i alım komi~yonuo 
da yapılacaktır. 

JV - Şnrtnnmelcr parnsız olarak her gUn sözü geı_:en şub~dcn ahnabile -
ccğl gibi numuneler de görülebilir. 

V - 1steklilPri::ı eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.S gU. 
venme parnlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8662) 
• • • 

Muhammen B. 
Cin"'i Ebadı ~lıktarı &heri Tutan ,..,_ 7.5 teminatı 

Lıra K Lirn R. Lira K. 
Çıralı tn.hta rno 30 30 18 M3 
Çıralı tahta 400X2$) 30 8 M3 
Çıralı tahta 400 25X3 10 M3 
Çıralı tah tn 400 2 8 18 M3 

54 1fi.- 2430.-
Diiz beyaz tahta 400 30 RO 10 M3 3a.- 390. 

2 20.- 211.50 
I - Yukarda ebat ,.e mıktan yazılı 54 metıı mıkubı <:tralı tahta He 10 

melre mikabı düz beyaz tnhta pazarlık usulıle s:ıtın alınacaktır. 
II - Muhammen bcdcllerıle muvakkat teminatları hizal~nnda gösterilmiş. 

tir. 
m Pazarlık 12-12-t:ı:-ıs tarihin ra~thyan paz:ırtcsi günü saat ı ~ de 

Kabataşta levazım \'C mübayaat ~ubc.,indekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - lsteklileriıı pazarlık için tayin edile::ı gün ''e Slatte yüzde 7.5 güven

me paralarilc birlikte yukarda adı geçen komisyona g-e!meleri ilan olunur. 
(8897) . . " 

Tayyare A pr. 

Okuyucuları. 
Şartnameler para sız olarak Anknrada malzeme dairesındc:ı. Hayclarpnşada \ 

tesel lilm ve sevk şefliğinden dnğıtıl nca ktır. C8807l 
1 - ~art namesi mu<'ibin<'e 3000 kılo :ırap sahuııu c>ksiltme uııuH) 1e satın 

alınacaktır. 
Ttl : 239.SS 

~-·-ı 1939 YIL A C 1 
tJ; Hava Kurumu Büyükpiyangosu 
~· ltf 1 ~ıüytYıe< D~r aımnve~ı 
~ı:~'tct an ~ayra · 500 000 L .. d ~bt, l3 N MOTEHASSISt 1 • 1 f a i r 
· ı t,~.0ılctırd kıraatbuıesi kar ! Ayrıca : 200.000, 150.000. 100.000, 70.0QO, 60.000, 50 .000. 30.000, ıo 000, 15.00L. 
~:· ö~ı~!"ld Farcı sokak No. : liralık ikranıivclerle (400.000 ve 10!lı.000) lira lık iki adot mUkflfat vardı r .•• 

en tnnra 3 ten 7 yl' j Keşide yı lbaşı gecesi yapılacaktır. 
ı Biletler (2,5) , (5) ve (1 0) l iralıktır. 

Vakit kaybetr.neden hemen bi letinizi alınız. 

II - Muh'lmmen bedelı beher kılosul 1 kuruş hesabıle 420 lira ve mu\'akkat 
teminatı 31.50 lirad ır. 

Jll - Ekı.;iltme 20-Xll -~~ t:ırihınf' r:ıstlıynn sa1ı giinii snnt 14 <le l{nba 
laştn Levazım ve Mubayaat .~ubesindeki Alım 'Komısyonunda yapılnC'nktır. 

n· - Şartnameler parasız olarak her giin sözii geçen ŞubNIE>n ıtlınnbilir. 

\ ' - 1stcklilerin eksiltmP win tay!ı edılı:an gün ve santte yüzde 7 ,5 gÜ\•enmc 
pıı.rnlariyle birliktE' yukard"t <ıriı gt'ren lrnmHffon:t ~ im IPri ilun o1nııur (8833) 

lst nnhol llba yhğından : 

l İstanbul 20 inci okula nlnnnn Bursn meık~z Koc..."1.e1i okulu öğrı tmenlerin 
den Giizin Sönrnez yapılan ~coliğnt:ı rağmen ı::imdiyc kadar vazifesine ~\n.. 
mnmıBtJr. Üç gün 7,arfında ödevine bnş l:ımndığı tnkdh'Clc> ıstifa et mi tıayılaca· 
ğ1 ilan olunur. (8847) 



12 HABER - Akşam postası 

1 Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevra 
kırıkhk ve tekmil ağrıların yegane devası 

~ .• . . . - . . . ~ . - . ~ . . -. 

• • •• • 

. . . 

1 tırabı SükUna, 
Hastalığı Sıhhate 

Ağrıları 

Çeviren 
Neş'eY 

Eksir 

GRiPiN 
Bilkimya ıaf ve kuvvetli maddelerden en 

aon aiıtem usullerle imal olunur. Çabuk tesir 
eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inat
çı baş ağrılarını, en sinsi dit ve ainir ağrılanm, 
roır.al 'zma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve aripi, daha ilk iıaretler belirdiği 
anda bir. kate "Gripin,, alarak defetmezseniz 
batka hastalıklara yol açmıt olursunuz. 

Her yerde ısrarla G R İ P 

İalmz evinizde değil 

Cebinizde bile 

BiR ŞISE 

NERVi 
BULUNMALI 

Uykuıuzluk - Sinir •inlan - Aubi 
Okıilrülder - Baypnhk - Baıclöame· 
;ı - Çarpmh •• tiairden il•ri ıelen 

bütün rftbatıızlıklan 

igi eder 

lstanhul l)efterdnrhğından : 
Kazanç Buhran 

Sıra Esami Mesleği Yeri Sene Lira. Kr. 
1 Yorgo Pançi Sabuncu A. Ç. Li 932 120.00 

ros moncular 
45 2 

2 1sak Bahar Yağ ve 32 it .. 226.00 
peynirci 

3 1srael Mayo Gaz ve ben· A.Ç. 934 102.94 
zinci Yt~ iskele 

22 No. 
4 Apostol Kunduracı Kemerli so. 936 54.00 

kak 12.1 
5 Zülfikar SUpürkeci Zmdankapı 934 108.00 

14 

Cilt varak No. 
7.23 ikinci 

7·12 it • 

510 ,. 

2-2 üçüncü 

].-65 
" 

Eminönü Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ye "şki adres1.eri 
yuılı eşhas yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan ara.§tı!malarila da büluna· 
mamış olduklarından hizalannda gösterilen senelere alt kazanç vergi!'i ve zam. 
ların1 ~vi ihbarnameleri ken:lileriııe bizzat tebliğ edilememiştir. 

Hukuk usulü muhake. ıelerl kanununun 141 • 142 inci maddesi hükmüne 
tevfikan, tebliğ yerine te~mek üzere keyfiyet lli.n olL•nur. (8945) 

GRiP • 1 
Y ıllardanberi tecrübe olunmuf ve 

la, Grip, nezle tedavisinde kat'i bir de•• 
ğuna umumi kanaat aetirilmiı bir ili~ 
diye kadar bütün beynelmilel aergilerd• 
iade diplomalarla altm madalyalar ve 
takdirname kazanmıfbr. 

Zamanında alınmıt bir tek "Gripiatf<i 
tinizi ağrılara ve hastalıklara kartl 
eder. 

GRiPiN 

--· Birinci sınır operatör •-•I 
Dr. Cafer Tayyar Kankat ı 

Paristen mezun. Halk maskeleri. 
Urnumt cerrahi; dimağ, ııinir cerrahi· 

si, ve kadın doğum müleha'l'ltııı, erkek T • • k • K 1 
Ve kadın Rrnl'JiyatJart Ve modern amcJi· u r 1 e 1 z 1 
yatlar, dimağ, .sinir, yiiı bııru!'iuklu~u. y 
meme karın ı.arkıklığı, :ımeliyntları, 
l\lııoyene; s:ıh:ıhlnrı 10 dan 12 ye kn· 
dar, salı, pcrşl'mhl', \'e cumartesi Rİinlt'rİ 1 Cemiyeti umumi 
10 dan 12 ye kadar meccanen. BeyojUıı 
Parmakkapı Rumeli han No. 1 te.lefoı ı 

44081i Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı uhirli gazlardall 
için yaptırılan halk maskeleri 1-12-938 tarihinden itibal"d 
edilmiştir. 

Niçin }Zlırap 
çekiyorsunuz? 

Bir defa da 

NEOKüRiN'i 
Tecrübe edinlz. 

Kili malümatı havi prospetllıılerile birlikte ayn ayn ~ 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerln Ankarad& uJll 
zimize, 1stanbulda Yenipostahane civarında Kızılay hanında 
rektörlüğüne müracaat~arı rica olunur. ~ 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya ~~.da 
müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleke~ 
bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapa~,ıtı 
ve posta masarifi cemiyetimize ait olmak üzere beher nıasJte 
verilir. 

1 CAFER MüshÜ Şe 
1 

Tesiri kati alımı kolay en iyi müıhil ıe 
Bilfunurn eczanelerde bulunur. 

IUihiiiiiiUQ111111i...:.-::U --

NEOKORiN 
Sizi bu müz'iç baş ağrısından kur. •• •• Hav_a KururnoLI 
taracaktır. B y K p y A N G 

NEOKORIN, kalbi yormaz u u 1 . 
ve Mideyi ~zmaz. t lkinci ktpde: 11 l Birincikinun / 938 de4i" 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 1ık ambala •• •• k .k . 45 QQQ 
30 kuruş. Her eczanede bulunur. Buyu 1 ramıye . 
~ Buodan t>aıka: b.000, 12 000, 

ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır. ._JJ; 
Or. Hafız Cemal Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal ~!"":" · ·• 

Oahilive mütehas9tsı. tstanbul piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına ıirmit otursuııuı-
Diwnyotu. No. 104, Td: 22398 


