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. lstanbu un maarif 
iŞierinde düzeltilmesi 
=····~~zım aksakhklar 

Hitler Fra 
Ademi teccivüz 

sava 
misakı 
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: rnesi C arında oturan çocukların Yenikapıya gönderil- : 
: , ~rnhcadnk i mektehin idaresinin Erenköyündeki : 

teklif ediyor 
Buna mukabil eski müstemle •••••••• ınuallimlere bırakılması dott-ru mu '! : 

••••• o • ~()() ············································· 

h 
Çocuk idarecisiz bir halde 

afta 1 arca nas il bırakılır kelerinin iadesini isteyeceği 
anlaşılmaktadır 

,, t • ,, rr " • 

09""' r azısı 4 ii11c17dc. 

B ulgarist~n 
Uç. senehk sllihlan
~a Programı yaptı 

en.ede rnilli müdafaa bütçesinden başk a 63,5 
s~' 1Yon liralık silah ve cephane alınacak 

hir t. __ Ya, 24 (AA.) • 1' • d" t•w• 
~un . · - Malıye nazırı mebusan mec ısıne tev ı et ıgı 

(l'akrtb ProJesi ile harbiye nezareti için 4 milyar 250 milyon levalık 
~a.ın krc~7 ~.315 nıilyon Türk lirası) munzam kredi istemiştir. Bu mun
?tıaıı.tna h ' uç sene üzerine münkasimdir ve milli müdafaa levazımı alm

arcedilecektir. 

Cin sularında 
bir lngiliz ganbotu 

.~~rnbardunan edildi 
~ 181tılrallığı mUtecaviz tayyarelerin 

ille alt olduğunu 

Fransız gazetelerin 
göre 

Buna Fransa 
razı değ i 1 

Paris, 24 (A. A.) - J ur - Eko dö P a
ris gazetesi yazıyor: 

"Münihte imza edilen dörtler itilifı

nın ferdasında Çcnıberlayn ile Hitlcr, 
İngiltere ile Almanya arasında bir dost
luk muahedesi akdetmek garabetini gös
terdikleri zaman bu hareketin en hafif 
mnnaslylc şayanı hayret olduğunu kay -
detmistik. Berlin, İngiltere ile oynadığı 
bu oyunu Fransayla tekrar etmek isti -

DllS"'" Devamı 13 üncüde 

Yunan ve Mısır 
kraliçeleri 

Yakında dünyaya 
birer ~·ocu k 
getirecekler 

Lcn dra, 24 (A.A.) - Yakm Şark 

memleketlerinden ikisinin krallık h a . 
nedaru, mes"ud bir hadiseye intizar et
mektedirler : 

Yunan velihatinin zevcesi 21 yaşın.. 
da prenses Frederika'run annesi ile ba
bası, bir çocuk doğurmak üzere olan 
kızlarının nezdlerine gelmişlerdir. 
Mısırda kralive Feride, Resüttin sa. 

rayma gitmiştir. 

Orada bir iki hafta sonra doğacağı 
tahmin edilen çocuğu dünyaya gel -
mesini bekliyecektir. 

Madam Atina 
meselesi 

Katlnanın evi de 
dün milhOrlendl 
Kaçakçılık ve fuhşa teşvik suçların. 

d-an t evkif edilmiş olan madam Atina 
ile şeriklerinden başlıcası olan Katina 
hakkındaki adli tahkikat ilerlemekte· 
dir. Işin mahkemeye intikal etmesi bir 
gün meselesi halini almıştır. Evvelki 
gün Atinanın Balo sokağındaki evi 
zabrta tarafından kapatılmıştı. D ün de 
Kat inanm Borsa sokağındaki 24 numa. 
ralı evi kapatılmış ve mühürlenmiştir. 

nı ıı1111 1 111ı ııııı 11111111 1 11ıı ı mıııı111111111ııııııı ı ıı111 11 1 1 ııııııııııı 1111 11 1ııı ın 

. Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

~------------°"=....:._r_az_ıs_ı_ı_3_ı_·;,_ıc_ii_de_ ıa1111R111111ı••"""'-wı•11eıtw!'Mlffl~ ' r··· Pek 
··~······· · · -- ·······~ ····································· • • • • 

~ 1-t .... Yakında 
i ""c:a Un ir Yll ırım'ın aşkı : ' 
~ 1

"
8

1iW'l ~aı~e~D<d! D ~ <sı~~ ~amaış'\.Çoıran ll'll a ~a'ttıo 
............. e~raıro 0 se1'Faı lf1le'lÇDeırD ~e ~lfil~ırDkaua ırı 

• • • • • • 

••••• . 1 ············•• ı:a ••···················· Yazan: IK MiM 

• • • • • ..... , a • 

~ 

Macarların Çekoslol'akyadan istediği Rii trnyamrı merkezi 
bir görütıÜ§ 

Çek - Macar ihtilafı 

Macarlar Çeklerin 
son. tekliflerini 

kabul etmediler 
Fakat müzakerelere yarın başla-

~. ~4 ~~l~c~i2L ~a: ~-e v~~ i2~ <A~.? ~I ~t~!ıııJ 
yidine imkan hasıl olmamış olan haber- hovun cenubunda kain Stiide muazzaw. 
!ere göre Macaristan ile Slovakya ara· nümayişler yapmış oldukları haber aınf, 
smdak.i müzakerelere bitaraf bir toprak- mıştır. Hepsinin yekOnu 800 kişiye bal 
t a ve hiç şüphesiz Viyanada bugün veya olan üç nümayişçi grupu, müstakil b 
yarın tekrar başlanacaktır. OF" Devamı 13 üncüde 

Hck Hcrline (Yitlccck mi ? ••••••••••••••••••••••••••••• 
~ . . . 

Varşova, 24 (A.A.) - Leh harıcıyc na- • 
zm Bekin yakında Berline gideceğine : 

• 

ISTANBUL Df.MIRSPOR 
K LO BO 

dair ortada bir şayia dola)ITiaktadır. Sa- : Çok zengin eşya piyangosu. Biletler 
lahiyettar mahafil, bu haberi teyit etme- : 50 kuruştur. Siz -Oe bir tane alarak 

mektedir, fakat epey bir zamandanberi : talihinizi tecrübe ediniz. 
mutasavver olan böyle bir ziyaretin im- : ( Tafsilat 15 inci sayfadadır.) 

kan haricinde olmadığı söylenmektedir. =•••••••••••••••••••••••••••• 

Şuşnig karısı ve sır ortalı baron ile beraber bir masaaa.... ':"'. r 
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AKŞAM PO!JTASI 
Saltibl •• Neı,igot Alüı/;;,;; 

Hasan Racim Us 
DAR E EV l ı lslanbul Ankara caddesi 
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Ressamlaı ın 

segalıaii 

R ESSAMLARIMIZDAN herbtrl, bir 
ay kadar kalmak Uzere, memle

ketin bir yerine gönderilmişti; yeni eser
lerle döndüler. Sanatkfırları böyle mem
leketi dolaşmağa davet etmenin çok bü
yük faydaları olacağına kanliın. Bundan 
sonra fırça.lnrdan çıkacak tablolarda va
tan toprağfnm gBrlileceğini söylemiyo
rum; fotoğrafm pek IUıl yapabileceği bu 
hizmeti ressamdan bcklcmeğe lüzum 

yoktur. Sanat adamından - gerçekten 
gördilğil şeylerden ziyade • kendi iç §.le
minde yarattığı, tasavvur ettiği şeyleri 

lstemeğe hakkımız vardır. Model, ister 
bir lru!nn, ister bir manzara olsun, sı:ınat

kA.r fçln ancak bir behane, tasavvur kuv
vetinl tahrik edecek bir vesiledir. Şair 

veya bestekA.r olsun, ressam olsun,' sa
natk!r, taıwlr'l ile değil tasa\"\'U.r'u ile 
dikkati çekmeğe layık bir adamdır. 

Ressamlarımızın bu kllı;;Uk seyahatle
ri asıl başka cihetten faydalı olacaktır: 
meVZl:lan olması lıizmıgelcn gcyle değil, 

bltab etmeleri lA.zımgclen insanlarla te
mas ettiler, topraı;'In şeklini, manzara
larını değil, insanlarmm içini görmeğe 

davet edildiler. Bunun neticesi olarak hal
ka hltab etmek için basltle~en bir sana

tın doğacağını, ressamlarımızm cıahst a
raştırmnlanndnn, ycnl bir UsH'lb, yeni 
bir güzellik ynratm::ık heveslerinden 

vazgeçip bUyUk kitlenin zihniyeti, onun 
gtlzellik tclfıkkllerl ile çaltşacaklnrmı da 
söylemiyorum. Bu - bazı kimselerin zan-

nett iğlnin aksine olnrak - bütUn memle
ket için bir felaket olur. Sanatkil.r, kendi 
fikir seviyesinden aşağı insanların zevki
ne hizmet edemez; onlara uyması iste
nemez; blllıkls vazifesi dalma kendini 
de, etrafını da aı;ımaktır. Fnkat bunun 
fçln etrafı ile temas etmesi lazımdır: et
rafının istediğini değil, aralarında yaşa

dığ! insanların ltcndilcrlnce do açıkça 

blllnmiyen derin tcmayüllorlnl anlamak 
lçln. .Münevverleri \'C halk tabakam ile 
Türk milletinin istediği san~t şu YCya bu 

eahsrn nnlıynbilccci;1, onun zevkine uya
cak sanat değil, kuvvetli bir hatsasiyete 
ve yaratıcı zekaya s:ıhib bir sanatkarın 

sezeceği sanattır. nessamlarunızm mem-

leketi dolaşma.lan, bu bakundan, k5kler
le temas bakımından hayırlıdır. San&tkfır 
hulya kurar, huiyasmı söyler; fakat mu

hitini tanıması, muhitiyle kaynaşması 

hulyasını zenr;iııleştirmek, kendisini sa
dece bir fcrd olmaktan kurtarıp blitün 
bir cemiyetln hassasiyetini temsil ede
cek hale getirmesi için laumdır. 

Bunun için bir aylık seyahat hiç şilphe
alz ki kafi değildir. Zaten resenmlarımız
dan bc!:lenen de seyahat kclimesinln i
fade ettiği kısa ve muval:kcıt temas de
ğlldlr. Bu bir aylık scynh::ıt bir yol gös
termeden, imltfuılnr hazırlamadan ibaret
tir. Yalnız rcssamlarunızı değil, diğer ısa
natkarlanmızı, muh:ırrirleriınizi de za
man zaman memlekette dolnşmağa, bU
yUk şehirlerde bUzilldUklcri filcmden çı

kıp geniş muhitle temasa davet etmek 
h!ç şllphcsiz sanatımız ve irfanımız için 
bir kazanç olur. 

Nurullah ATAÇ 

v~rat 
Emeldi binbası bay Necib Baranın eşi 

bayan Ressan Baran duçar olduğu hasta· 
hlctan kurtularnıyarak vefat etmiştir. Yükl 
sek ve temiz ahlakile muhitinde takdir 
edilen bayan Ressanm cenazesi gözya~1arı 1 
arasında kaldmlarak Ortaköy aile mnk· 
berine defnedilmistir. Tanndan rar ... 'llct 

1 
dileriı. 

fL\ .,.. • 

Meyveciliğimizinj Zabıta §talisliği 
inkişafı Bu senenin ilk altı ayında 

Meyve fidanlıkları 

Zirnaı~:::i~ ~~l:i~~i:n''.n sağlam 2 685 3 suç 1 u yaka 1 an~ ı' 
kaynaklarından biri olan meyveciliğimi· 9 56 ı k t 
zin inkişaf ve terakkisi için tesis edilmiş tJ s u ç u a ç l 
meyve istasyonlarını ve fidanlıklarını ço-

ğaltmak kararını vermiştir. Hazırlanan bir statistiğe göre biltün Me.'l'lleketimizde 1936 senesinde 45614 
Halen memleketimizde çalışma sahala· memleket polisi bu senenin ilk altı ayın· suç olmuş. 55727 suçlu yakalanmış, 

n 10·20 hektar arasında tehalüf etmek da 21355 suçla karşılaşmış ve 26853 suç- 1309 u kaçmış. 1935 de 45760 suç ol· 
üzere Arifıyede elma, Aydında incir. lu yakalamı~trr. Firar halinde bulunan muş 55685 suçlu yakalanmış, 1382 si 
lzmirde Zeytin, Giresonda fındık, Antal· suçluların yektinu 356 dır. Memleketi- firar etmiştı. 1934 senesinde de 45893 suç 
yada limon ve portakal, Gaziantepte fıs· mizde halen 4882 polis bulunduğuna na· olmuş, 71,161 i tutulmuş. 1783 ü firar 
tık ve Mal:ıtayada kaysı istasyonları var zaran bir polis memuruna isabet eden etmi~tir. Şu vaziyete göre memleketimiz· 
dır. Kastamonu, Niğde, lrmak. Erzin· suç r.iktan 1,3 ü bulmaktadır. de sı..ç miktarında hafif bir artma var· 
can, Kütahya, Ç.anakkale, Alanya, Tar- Geçen senenin hitamında polisimiz dır. Buna mukabil firar hadiseleri çok 
Eus ve İzmir civarında, Mersinlide birer 48326 suçla karşılaşmış ve 60022 suçluyu azalmıştır. 
meyve fidanlığı bulurumktadır. yakalanuşur. Geçen seneki firar halinde 1936 yılında memur başına düşen suç 
p,~ sene için fidanlıklardan 3.022. 965 bulunan suçluların yekunu 863 tü. Ge· miktarı 10,7, 1935 de 11 ve 1932 senesin· 

fidan dağıtılmıştır. Fidanlıkların erazisi çen sene polis kadrosunda 4682 m~mur de de gene 11 di. 1932 senesinde Türld· 
ise 3589 dekara ç1kanlmıştır. Bundan bulunduğuna göre memur başına 10,3 yedeki bütün polis mevcudu 3809 iken 
sonrn daha genişletilecek ve adeterl suç rnih."tarı düşmekteydi. halen beş bine yük:elmiştir. 
çoğaltılacak olan fida'llıklar ve me}":e -=~=.:..:.=..:__: __ :_ _________ "'.l_"""7ı:---f-:-:-------
istasyonlan ıle meyveciliğin memleketı· e ; z d 
m!zdE daha fazla inki~fı için çok ~aha I 
favdalı bir şekilde çalışılmış olacaktır. 
BÜhassa şimdiye kadar i~tigal me,·zuu 
haricinde kalan ve her biri milli servet 
bakımından ayn bir kıymet ifade eden 
d=ğer meyvelerin de ele alınması ve ~zer· 
!erinde işlenerek kalitelerinin yükseltılme
si mukarrerdir. 

Ankarada toplan:ıcak büyük ziraat 
k?ngresinde meyveciliğimiz içi~ ?e e· 
hc:nmiyetli bir yer ayrılmıştır. \em tes
bit edilecc!< köy ve ziraat kalkınma prog
ramının meyvecilik baslıca kısımlarından 
birini te~kil edece!•tir. 

Gemilerimizin 
telsiz makineleri 
Blrlnl•1 kAnu·ı sonuna 

hadar tan1amen 
değ·şt • r i lfAl•ek 

Bundan iki sene ewel Madritte topla
nan beynelmilel telsiz telgraf kongresine 
hükumetimiz de iştira.1< etmiş ve orada 
1940 senesi başına kadar bütün dünya 
da kullanılan telsizlerin ayni tipe ircaı 
her memleket murahhaslarmca taahhüt 
altına alınmıştı. Ayrıca 3222 numara!~ 
telsiz kanunile de teyin edilen bu yem 
seklin bütün gemilerimizde tatbiki için 
~ bir zaman kaldığından hazırlıklara 
ba~lannuştır. Denizbank ve armatöı leri· 
miz yeni tel iz cihazlarım hazırlamakta· 
dırlar .. 

epey zarar yap ı 
3 yelkenli karaya olurdu, 3 balıkçı 

kayığı da kayboldu 
Evvelki gün bozan hava dün akşam· ağaçlar d:vril~ş, ~uv~rlar çatlamı§ ve 

danberi açmışsa da hararet hfila düşük- bazı evlerın kıremıtlen uçmuştur. 

lüğünü muhafaza etmektedir. Maama- Fırtınil bilhassa Karadeniz.de şi:idetli 
fih rasathaneden verilen malumata gö- geçmiştir. Dün akşam havanın açma-
re, daha güzel geçecek bir çok günler sından sonra Karadenizdcn gelen mo· 

vardır. tör ve kayıkçılar Kefken liman:nda 
Hcı.vanın bird!:nbire bozması evvelki bilhassa bir çok vesaitin karaya V'1Jra · 

gece b:r fırtına halini almış ve denizde ika parçalandığını haber vermişlerdir. 
bazı kazalara sebep olmuştur. Davut - Fakt ahenüz res:ni makamlara bu hu-
paşa açıklanncla demirli bulunan Ah- susta malumat gelmemiştir. 
met Nuriye ait kömür yüklü bir )'el • 
kenli l:araya düşerek parçalanmış, Bu sabah lğneadada olan şu vak'aya 
Yavaşoğlu İsmail kaptanın 15 tonluk dair maJCımat gelmiştir: 
yelkenli motörü Yenikapı.da, Bartın li
manına ait Karabigalı tsmailin 28 ton
luk motörü de gene bu sahillerde kara
ya outrmuşlardır. 
Arnavutköyünde palamarını koparan 
üç balıkçı kayığı kayb:lmuştur. Bun -
dan başka şehrin muhtelif yerlerinde 

lan değişecek ve yerine yenileri konula· 
caktır. Armatör:cr elinde bulunan vapur
ların ise cihazları kamilen değişecektır. 

Birincikiinunun son haftasında yapıla· 
cak umumi bir kontrolden sonra telsiz 
cihazını beynelmilel mukavele hükümle
rıne uvdurmamı~ olan gemiler cihazları· - ~ 

nı renıleyinceye kadar seferden mcnedi· 
lecc!-..ler<li r. 

34 tonluk Hüdaverdi motörü, iğr.ea.. 
dada odun yüklerken birdenbire fırtına 
çıkını~ ve demirli bulunan motör bir 
denbire demirlerini ve iplerini kopara-
rak denize açılmıştır. 

Bu sırada motörde bulunan tayf atar 
tehlikeyi görerek kendilerini denize at· 
mışlar ve etraftan yetişenler tarafın -
dan kurtarılmışlardır. Hadiseden &0nra 
sular da kaybolan Hüdaverdi m~örü 

büyük bir tesatlüf neticesi olarak dün 
hava açtıktan sonra karadenizden lima· 
rumıza gelen diğer bir motör" tarafın
dan denizde başıboş dolaşırken görül 
müş ve yedeğe alınarak bu sabah lima. 
nımıı:a getirilmiştir. 

D~nizbankm yeni gelen vnpurlanndald 
telsiz cihaz'arı h~p hu beynelmilel hüküm 
lere uygun bu!urunaktadır. Fa!rnt . d J?r 
gemi!erd~~d telsiz cihazla? da es~ı ~ekıl- ---------------
lerde olduğundan bu gemılere yenı cıhaz· 
lar konulacaktır. Bu suretle yalnız Deniz 
bankın yirmi bir vapurunda telsiz cihaz· 

Karadenizdcn gelen Yunan bandıra· 
lı Komistire vapuru da evvelki ak§am 
Trabya önlerinde karaya oturmuşna da 
kurtarılmıştır. 

T©lfl)'Ü:©n ~m©~a 
ın o ıro ifil e©l n ~cesu 

Senfoni 
müsabakaS1

1
, 

Parti hi.rl ncl ve il'~ 
cjye mükafat ve.r.e'lı 

Halk partisı milli musilO net* 
halk arasına yaymak ve bu şelC~ 
nat hareketlerıne hız \·ermek .d 

C:l.J>' 
milli senfonı müsabakası a~ı. ı.r 

Müsabakaya gırecek beSteı-A' 
0 

karakterde hazırlayacakları seııf ~ f, 
30 mart 1939 tarihıne kada~ l' B" 'I 
sekreterliğıne gönderecekl~rdır.edii~ 
ler ikı jürı taratından tetkık bS~i 
Bunlardan ihzari Jüri, c~ur et~ 
filarmonik orkestrası şetı Pf3 ıe~ 
devlet konservatuvarı ôğretrne~ ~ 
Halil Bcdiden ve Ankara rad.ul ~~ 
rinden Mesut Cemil ve Ist.anbd. 511 
vatuvan öğretmenlerinden fer 1 

den mürekkep olacaktır. tt~ 

Bu jüri, eserleri teknik •.re ~ rPrJ 
kımlardan tctkık edecek ve .ası ~-' 
kaya gırebilecekleri seçecektır ·~· y 1 •iif!Sl• 

!kinci ve asıl müsabaka l . J. 
jüri a:z:alarile kültür bakanlı~ t!loıtr. 
tayin edilecek diğer azalardatl cV-ut·.d 
kil 11 kışiden mürekkep ola pi~ 
jüri de 25 mayıs 939 tarihinde 

10 rıce".~ 
cumhurbaşkanlığı filarmonik fo~ıefl :ı 
tarafından çalınacak olan ~n. ş\l ~" 
reyle seçecektir. Müsabaka ıçırı 

konmuştur: 1<~ 
ı - Senfoni normal bir o;aı ~;. 1 

yazılacaktır. (2-3 lü tahta saz sS• :J5 
2 _ Senfoni 25 dakikadan 1't 

kikadan uzun olmıyacaktır. <t ~ 
• - _1.ı.-eple """ 3 _ Senfonırun murt::U' efl ~., 

naklı yazılmış bir partısyon~· aııi )(/~ 
"h" k d 111' mart 1939 tarı ıne a ar, ·si 

part1 
tevdi edılme.1< uzere Halk ,J 
Sekreterliğine gönderilecekur. et ~r 

ı · ... · ıen cSCrl ,Ji 4 -- hzarı ıurı, ge . ·~ f •. 
dan müsabakaya i~tirakle~ u> 19391_ 
len senfonileri en geç 15 nısail o~:J 
hine kadar ayıracak ve ~~a~t~· 
partilerinin. yazdı~lma:.ı ıçın J 
na iade edılecektır. ~~ 

5 _ Bestek:lr1ara orkestra ılıi' ;I 
yazdmlması masrafına ~a" ~~J 
üzere yüzer lira verilecektır939 ~I 
partilen en geç 10 mayıs .1~; 
kadar Cumhurbaşkanlığı . fıl ur· ı:; 
kestrası şefliğıne teslim edı~ ~ 
yıstan 20 ma:nsa kadar Y ııil' ~ 
ıer Cumhurbaşkanlığı filartrl~).p ~ 
trası ıle prova edilecekt!r · 25 fil~.u? 
tarihinde Cumhurbaşkanlı~~~ ~ıl 
orkestrası, sentonılcri ın~ .;e tP";J 
huzurunda ikişer deıa çala ~ . 
kiben gizli reyle birincili~ v~~ 
kazanan senfoniler taayyun ~ ~",j 

Neticede bırinciliği. kaz:a~a ıc~ıi'· 
sahibıne 1000 lira. ikıncılı.ği ~it"' 
senfoni sahibine de 700 liı1l M 

--<>- ,çt" 
Sümer bankın 

lmtlhondıt 
&< aı.a nanı ıır ill1A 

3iirr.erbankın A vrupada ~eri 'I 
lah~ıli ıçin gbnderılecek ge~Ç aııı11111 ~ 
üze c açtığı müsabaka ıı:1tıll 1ı# '/ · · · Onıve~ Qll cesı te3bit edılmıştır. itı' 
lan ,.e 200 gencin girdiği bll f. 
13 ge•1ı; muvaffak olrnu~turİeı-etl~ 

hu gençler muhtelit mefl1 aoııil· 
heıdisl!k tahsil edecekler \"~ ardl'' 
bankanın i~erinde çalış:ıcal<l 



' • Mollison • 
a·recı 

1 ör üğüm günden sonr 
daha zihnimden çıkmadı,, d" 

!iOto 
lerk-. · A: Tay • 

-n ... 0RT Yarecı Mollison ve 
lı.1e h ADA: Mollisonun yem 

ş ur ta . 
~akında evi YYarecı Cim Mollison'un 
'il eneee·· 
. YYarecin· gı haber verilmişti .. 

'' . ın bu 'k' . -b"lli tanıyanı 1 ıncı evlenişi kendi -
ır alaka il ar tarafından çok büyük 

to e kar ı 
h Ilı.an gibi bir şı anmıştır. Çünkü Cim, 
~adan f ırıaceradan ayrılalı bir 

bır azıa ol d 
tncccrily ına an tekrar böyle 

a atıırn.., b 
~· --~ ulunuyor '-llll • 

dığı 'k 1\1ollisonu 
Jtıa ·il<lın ta n, geçenlerde boşan· 
il terası he Y:reci Emi Conscnla olan 

c ttrı.i te n unutulmarruştır Cim 
v Ot llubi Af . • 
. ilda ~ nkada tanışmışlar 

rı.,"1 1 ~rabc ı . _ ,,._n anrru"ı r ngıltereye gelerek 
·~ :r ardı c· . 

tı. r/ Bcfcl'in· • un Mollison Lendra 

<!" illi Conı Yapınış ve rekor kırmış-
011.... sorı d 

d .. ıek Üz a oradan Londraya 
tt ere bul 

ı:.,_ 80nra ay unuyordu. Bir müd· 
"l,lıted rı aur • . 
1 en b' J 

1 gıttiklerl bu ruc·k eri , ır tek ta .. 
dı. Ylc ni§anla YYarc ile ve biribir -

' nrnış olarak dönüyorlar-

t'altat . 
?nan • nı§anıa d 
laHı C\'Jcnecekı ~ ~ktan sonra ne za. 
k' ratntyort Ctını bir türlü katar • 
'nih ardı O k 

" ayet b" · adar kararsızdı Je tr ·· 
lir i>ara atma cun, Yazımı, tuğramı di· 

sc Yı tercih . 
"L 

0 sene ettıler: Yan ge-
rıerha evıenec ki . 

ngi bir sc c erdı, gelmezse 
11 ne .. ,, 

ar;ı 
c.,.ı,tı.d. onların "h 
iit· 1klerirıi h erhangi bir sene,, 

l ta\h. aber v d" . 
b'd ~ J arcci b' er ı. Hakıkaten, 
"• ıla ır ı aç 

lard r. ~vlenın k. sene daha nişanlı 
ı ç · c te h' bit · unku h ıç acele etmiyor. 

e~kl ' erban . . 
Cttli gı bır sene C'Vle"e· 

tll\i 
Yet 19 C:onson İle C' 

1" 32 de evı ım Mollisoa niha· 
'b_ _al:at, her e~diler. 
""lllı il Ycnı cvr . 
baı,. e Cil'!\ bı" "b· ının aksine olarak 

"Yı rı ırind 
ıı.· se}"ll.harın en ayrı olarak 

l\ISi .J e cık 
len· "e tay . 1Ycrlardı: 

ır C\'} Yarccı ld 
llıek . enınc,z b" .b. 0 ukları için, ev-
~Cnfı~tcrnişler v ırLoı ırleriyle boy ölçfiş. 
'- rır.ı e nd . 
"ara arasınd . ra ıle İskoçyada 

r \'e . a hır 
rnıışierd' Yarış yapmıya 

~ ... ı ı. 
end·ı. dan tıı;lerin. 
ahı ın crtcs' ~ .. 

ta, b.. ayrı tayy 1 gunu Londra • 
~ •e• . arclcr b" 

:Vorı " ••ılde b 1• ıncn kan ko· 
1 ar~11 ,.... a.1y1 5 c!l?ı.i 1 .roalcat . . eyahatine çıkı -
''tıd ş erdi. \' lll' gıttıkıel'i yerde tıir. 
ı...: an e.,. nız, bura • k 
vır ta "'el varın Ya arısı koca· 

..... l'Yare il ıştı. Çünkü E · · 
~•§al'lı e Sefer mı yenı 

hcrab • arıdıkta e çıkmıştı. 
er t n son b" 

rtıin ev1 nl!İltcre;e ra ır tayyar<..de 
rcıcrı cndiktcn s gelen Erni ile Ci· 
h c }'a orıra 
ayatlar t'ı Çıkınaı ayrı ayrı tavya-

~c tlc a;na. ınUessir arı b_elki evlilik 
ilrı k~ ınabilir ç·· 0 an bır hadise di 

r . ~a u · · unku -a1t11> ,_ tı tayy . , ondan ~nra 
lll" ~alnıı arec1 <l • 

lıcld.,t Şl<ır v aırna biribirine 
'ah ~ 4ie ha c evli ~ 

ilka §c' . Yatları b" . . y .. şadıl·ları 
l'aın <tlındc g ırıbırleriyle mü • 

?nırıa tı, berab cçıniştir 
:V • r 'le b er bir 'k· . 
araıarırru unlardan '. ~ sefer de yap-
s~n §tır bırın.cıe .k. . d 
~ tlcr • • ı ısı e 

a olarak l!:ıni 
' Londradan N ev 

o 

ilk karısı, beraber ufrradıklan bir f(.,zadnn sonra plaft!a istirahat eder· 
karısı Lidya; SACDA: Tayyareci onunla uzaktan telefonla konuşuyor •••. 

yorka uçmağa teşebbüs etmiş, fakat 
kocası buna mani olmuştu. Çünkü, ken. 
disi böyle bir sefere girişrr.i .. e cesaret 
etmediği halde karısının bu işe kalkış· 
ınasını doğru bulmuyordu. Bundan 
kendisinin şöhretine halel geleceğini 

düşünüyordu, 

Karı kcca tayyareci arasınclaki re
kabetin bu hali . alması, artık beraber 
yaşamalarına mani idi. Bir sene ayrı 

Fransada bir 
olomohll kazası 

Parisı, 24 (A.A.) - Maliyo nazın 

Marşando'nun kalemi mahsus müdür 

muavini Veyi Rabu, Şabli ile Sen - Flc. 

ranten arasındôl bir otomobil kazası ne 
ticesinde ölmüştür. 

Resimli Hafta 
Meccm ıııaıso n a·li'll 

C6 ın<eu sa~ıso 

Çtktı 
müvezzilerden 

arayınız 

REsimli Hafta 

29 Teşt inievvel nüsha sın 
temin için müvezziıerinize 

şimdiden tenbihlerde 
bulunmalısınız 

i yi J,~ğıda basılmıı 

52 
Savfa 5 Kuruş 

Valn Nureddin, lsmail Hal·kı Baltacı. 
oğlu, Kad'rca:ı Kaflı, (M. F.), Osman 
Cemal, Emin Ka.akuşun fıkra, yazı ve 
şiirleri, çocuklara c~lenceler, kadınlara 

İş örnekleri ve faydalı b:Igiler". 

yaşadılar ve ondan sonra, 1936 da Emi 
Conson kocası aleyhine boşanma da· 
vası açtı. Boşanmaları hakkmda~i ka -
rar bu tarihten çok scnra verilmiş ve 
nihayet kocasiyle evli bulunduğu müd
detçe onun ismi ile Emi Mollison ismi
ni taşıyan kadın tayyareci genç kızlık 
ismini tekrar almışttr: Bugün o artık 
Emi Consondur .. 

im Mo!lison a~ık ! 

Tayyareci kadın, kocasından ayrıl· 

dıktan sonra 1ngilterede bir kasabaya 
çekilmiştir. Cim Mollison da yeni se
ferlere hazırlandığını haber vermitşi. 

Onun için, tekrar evlenmiye karar 

verdiği iş:t-ilirıcc herkes hayret etti. 
Hem de Cim Mollison yakında eVlene
ceği kadını çok sevdiğini, ona, görür, 
g<Srmez aşık olduğunu söylemekte.dir. 

Tayyareci bulunduğu bir beyanatta 
şöyle diyor: 

1 

"Lidyayı geçon ağustos Rivierada 
gördüm, derhal sevdım .. Ondan sonra 
zihnimden çıkmaz oldu. O sırada Len· 
drada Emi ile boşanma oavamız görü
lüyordu. Lidyayı Rivierada bıraktım 

ve mahkemenin son celsesinde bulun • 
mak üzere Londraya geldim. 

"Bir hafta sonra eski karımdan ayrıl
mış, yeni karımla tekrar bµluştum. ö· 
nümüzdeki perşembe günü evlenece
ğiz.,, 

Görülüyor ki Cim Mollison bu ~c-fer 
sevdiği kadınla ne zaman evlenecek· 
lerini tayin için yazı mı, tura mı diye 
para atmıya lüzum görmemiş, di.lğün 
tarihini derhal tesbit etmiştir, 

Tayyarecinin evleneceği kadın dul -
dur ve ilk kocası bir İngiliz zabitidir. 
Ingiliz müstemlekesi olan Jamaykada 
babasından kalma büyük arazisi ve tar 
laları vardxr. Kadına bunlardan ayJ;ı 

on bin lira kadar para gelmektedir. 
Cim M~llison evl~nmesinin eski pr..ı· 

jelerine halel vermiycceğini söylüyor 
ve diyor ki: 

"- Karımla balayımızı tayyare i": 
bazı memleketleri dolagarnk gcçirece · 
ğiz. Ondan sonra ben <levri5lem rrko· 
rı:ınu kırmak içi:ı teşebbüse girfrece 
ğim.,, 

Cim Mollison, muhtelif tarihledc biı 
~ok rekorlar kırmıştır. 193·1 de Avust. 
ralyadan tngiltereyıc sekiz günde uça· 
rak bir dünya rekoru tesis etmişti. On 
dan bir sene ~onra da, Londra.rlar. Ka 
pa dört günde uçarak büyiı"'k bir dekct 
kırdı. Ayni sene Atlas Okyaıııosımu 

~arktan garbe g-:çme rekorunu. daha 
sonra da Cenui Atlas Okyanosu rcko. 
runu kırmıştır. 

Arner:kadan Avrupaya tek b1lşma 

r,elip Avrupadan Amerikaya ı;:ene tek 
ba5ına dönen ilk tayyareci de Cim Mol· 
lisondur. 

Şuşnig'in muhakemes· 
e e aybaşı 

Eski Başvekilin sır ortağı onun 
aleyhinde şahitlik edecek ... 

Eski Avusturya Başvekili Şuşnigin 

Alman hükfımcti tarafından muhakeme
sine gelecek ay başlanacaktır. 

l\Ialılmdur ki, Şuşnig, Viyana Alman· 
tarafından i~gal edildiği zaman tevkif o· 
lunmuş ve bır müddet Viyana civarında· 
ki tarihi bir şatoda muhafaza altında 
bulundurulduktan sonra, bir tecrit kam· 
pına sevkedilmi~ti. 

~uşnigın ıtham edildil:ri suç vazifesini 
suiistimal ve vatan hainliğidir. Eski baş· 
vekilin aleyhinde gösterilen vesikaların 
ba~ında da 19 şubatta yazdığı bir mek· 
tuptur. Şuşnig bu mektupta, Bitlerle 
Berhtesgadende gidip görüşmeye kendi -
sinin zorla mecbur edildiğini söylemekte· 

dir. 
Eski Avusturya başvekilinin "vazifesi· 

ni suiistimal,,i Avusturya bankasının H· 
!asındaki suçlulan tayinde görülen ac
zidir. "Vatana ihanet,, suçuna gelince, 
bu da Avusturyanın Almanyaya ilhakına 

mani olmak için çahşmac::ıchr. Çünkü Al· 
mantara göre, her Alman için milli vazi
fe cermen birliğine hizmettir. Avusturya 
ba•wekili buna mani olarak, milli vazi· 
fesini yapmamaktan maada bu yazife 

hil~fına hareket etmitşir. 

Diğer taraftan, Şuşnigin Berhtesgaden 
de Ilitlerle vardığı anlaşmaya riayet et· 
memesi de bir suç olarak ileri sürülmek· 
tedir. Fakat bu, siyasi bir harekettir ve 
Alman vatanda~ı sıfatı ile bir alakası 

yoktur. 
Şuşnig muhakemesi hakkında verilen 

diğer bir haber hakikaten büyük bir akis 

uyandırmıştır. Buna göre, eski başvekilin 
muhakemesinde onun aleyhine şahitlikte 

Spor Klübünün 
kasadarı 

1 milyon frank 
ihtilas etti 

Fransada müşterek bir idare altında 
çalışan Stnd ve Rnslng klüblerinin kıı
sndarı 1 milyon 60 bin frangı zimmetine 
geçirmekle suçlu olarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

lkl klübi:in idare heyeti, bazı mali se
bcblcrJen dolayı, kasalarında 1 milyon 
300 bin frangı ihtiyat olarak bulundu
ruyorlardı. Halbuki, geçenlerde kasadan 

bu paranın kaybolduğu görUlmUş, niha
yet kasadar H'.utnerden şüphe edilmiştir. 
Kutncr teTkif olunduktan sonTa 1 mil· 
yon 60 bin frank ihtilas ettiğini söyle
miştir. 

İhtilils davasına yakında başlanacak
tır. 

bulunacak olan anrı başında Şuşnig 

en yakın arkada~ı ve sır ortağı baron fc 
Fröhlih~tal bulunmaktadır. 

Baron Şuşnigin başvekilliği zamanmd 
k~bine şefi \'eya hususi katibi olarak ç 
lışmştır. Başvekil bütün kararlarınd 
ona bahseder, hatta hazan akıl danışırc 
Oyle ki, Avusturya hükOmetinin sırlaı 
n abaron fon Rröhlihştal herkesten faz 
v<ıkıfU \'e bu hususta başvekilden sonra 

geliyordu. 

Baron, başvekilin hususI hayatında da 
yakın arkadaşı olarak görülürdü. Ş 
nig, ilk karısı bir otomobil kazasında <. 
dükten sonra artist Vera Çervin ile evle 
meyi dü)ündüğü zaman evYe!a baroı 

bahsetmişti \'e kadınla beraber bir ye 
bulunduğu zaman arkada~ım da onlar. 
vanında gönnek kabildi . 

füki Avustuı-ya baş,·ekili barona büy 
itimat göstennesinde o zaman için ha 

lıydı. Çünkü arkadaşı onun ~ırlarınd 
hiçbirini ifşa etmemiş, her hususta bu 
timada layık oldu~runu isbat etmişti. 

Fakat bugün Şuşnigin davac;mda on 
aleyhinde en kuVYetli şahit olarak bar 
nun bulunacağı haber veriliyor. Esa 
Su<:nig tevkif edildiği halde baron f 
:. " 
Fröhlihştal'in serb~t gezmesi Viyana 
merak uyandırmı~tı. Halbuki, Şuşnı 
kabinesinin biitün azası Şuşnigle berab 
tevkif olunmuştu. 

Dört 
•• suren 

sene 

dava 
lngilterede tahkikatı ve davası dö 

senedir devam eden bir kazanın son cc 
sesi görülmüş ve karar bir iki gün soı 
raya bırakılmıştır. 

1934 senesi 22 eylfılUndc İngiltere 
bir maden ocağında infilak olmuş ve 1 
kişi ölmUş, birçoklnn da yaralı olar 

kurtarılmıştı. 

Kazanın neden ileri geldiği tUtün tal 

kikata rağmen anlaşılamamış, fnk 

mahkeme davaya devam etmiştir. Döı 

sene içinde yüzlerce celse açılmış, yfü 
lercc şahit dinlenmiştir. 

Son celsede dört senedenberi dnim 
mahkemeye gidip gelen kadınlar, ihti 

yarlar, biraz daha yaşlanmış olarak g 
rlilmliştür. Birçok kadınlar mahkemcy 

tekrar evlendikleri için isimleri değ~i 
olarak gelmişlerdir. 

Bu dava, adliye tarihinde en uzun siı 
ren davalardan biri sayılmaktadır. 

Parisle 1:adınların çaıı/alan•ır, müceıı1;erlcrini nşırmak/a ma1ıir bir :-·0111.:csfri.' 
bir polıs memuru güzel b11 oyun oynamıştır: 

Polıs, kadın kıyafetine giriyor, dudağına boya sı"irıiyor, şık bir şel~ilde giyiniyo 
t•e eline çantasım alıp kalabalık bir yere gidiyor. M aks Godşlay11 ismindekı yatık 
sici btt giizr.l ııe şık kadım göziine kestirmekle gecikmiyor. Fakat. tam çanlasu 
çarpacağı sırada başına "lwdının,, ;•umruğımu yiyor ı•e yere yıwarlamyor. Yankr 
ci tevkif edildikten sonra hastaneye kaldırılnnşlır. Resimde kadın kıya/ eline gire 
polis (solda) ile ;·tınkesici lıas/ancde yata1kcn göriilmektcdir. 
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Bir rr. d Lttenbcri fchrimizde bulunan 
DG.> uk i\1ıllet M ... clisi Rcisi AlıdUlhalik 
H nJa cl:..n u' .eyin. Dahiliye vekili ve 
Pa i nel <' ~r ten Şu mi Kaya, Harici· 
) e ' ' ılı Tt1, ik Itu,lu Ara::., Adliye vc
k ı u rı..ı Saracoğ.u da dun cıkşam hare· 
k t ~ n \r.l~ara trcnıle Ankaral a don· 
m..ı 1 e.dır. 

l\kclı reıc:ı \'C vc1.i1Lr Baydarpa:a is 
ta ;yonunda vali, 1 tnnbul komutanı, cm· 
nyet müdürü ve d'ğ.!r manıf zevat tara· 
fından u~urlanmı lardır. 

B.ı. vekıl Cc al Bayar da bugünlerde 
Ank· rnya gıd"ceı·tır. 

Ustusın•n psr a.,ını 
t; n ırak 

Poli u ta mm ceb nden para çalan 
bir b;ı'ckal çı. a ı yakalamıııtır. Kartal· 
da Ankara cadde inJe 16 numarada 

l t .. J sı S i.ir Iİ>alrosu 
/ı k St.ıı 

1??_38. pazarte 1 
r, mu aw·amı c;a • 

t 20 30 eh- 1 
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KOMEDY.\SI 
· !an: \' Ş0k .. pir. 

'{ç~ i: .\rni Giv •
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K u nı o r o}' n a! •' a n 
hf r Si u!ıve 

Nevra lj .0 Nezle 

0 u. RA >< iP ,Byı l!I N 
ı~lEKiMl't' ALT 
0~T EDEBiliR. 

Baş VP. Diş ağrııst• 

• 1 
ikinci şube memurları dür. de Be~ik· 

taşta bir kumarhane basmıılardır. Bu. 
Ycnihamam Gokağında 3 numaralı 

.Mehmedin kahvesid:r. Yapılan ani bir 
ba5kındn Yorgi, Ali ve Mustafa isimle· 
rinde üç kişi kumar oynarlarken } aka. 
lanmıı ve bunlardan Ali ile Muitafanın 
üzerinde esrar dl\ bulunmuştur. 

lstanbu un maarif 
işlerinde düzeltilmesi 

Dindir~ 

--------
lazım aksakhklar . ' 

:····~··· · ·········· · ····································· 
: Cibnli civarıada otu ran çocukların \'enikapıya gönderil- : 
! mesi, Çam. ıcadak i ınek tehin idaresinin Er en köyündeki 5 
: mualJimlere bırakılması doğru mu ? : 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 

•..••••••...•....•................•...................... : 
300 çocuk idarecisiz bir halde . 

haftalarca nasıl bırakılır ? Laleli cinayeti 
fa i 1 i Tahsil çağma erişen çocuklarımızm 1 yan, ders saatleri olmasına rağmen bula· 

sayısı yıldan yıla göğsümüzü kabartacak rr:ıyan ve çocuğunun iLkibeti hakkında A 1 k j 1 ı. d 
derecede artıyor. Cumhuriyet hükQmeti- kendisine malumat verebilecek sala.hiyet 8('8 Ç 0 8 r K 8 8 -
nin maarifi. tahsil ihtiyacını tamamile s~ibi bir idare adamına da ra::;tgelmiyen şıoı öldüren bu saba h 
karşı~ayabilmek için difini tırnağına bır baba, bu kontrolsüzlükten ve alaka· yaka lo od I 
takını~ bir vaziyettedir .. Yeniden mektep· sızlıktan acı acı dert yanmı~tır. • . • . . . J 
ler açılıyor; öğretmen ordumuza yeniden Ş:.mu da ka\"ded r k' . . k b' Evvelkı gece Lalehde hır cınayet ol· 

d 
v • ~ e ım ı, ye ı me te ın l''k .1., . . 

1 genç ve egerlı elemanlar katılıyor. zapt ve rabtı ''e d·s· 1 .. uhd . ük' 
1 

muş ve ter ı ·çı ııt yapan yırmı yaşa-• ı ıp mı esme y e· .. . . . . 
Cumhuriyet hükfunetinin maarife ver tilen Vefa lisesi idare mekanizması 800 rında Hudaı ısmınde bır genç, Sami a· 

diği kıymet ve ehemmiyet, en menfi gö· de?n fazla rocu"un m""' 1 .. t' . t ' ak· dında bir işkembeci tarafından bir kaç 
lir D ~u J}e Jfl) 8SUD , ; , 

rilşlü yabancıların bile kabul edecekleri taGır. Bu kadrova, ayn bır bin d b 1 • lıra atacak ıçın bıçakla kalbinden vuru-
bir hakikattir. • a a u u larak öldürülmüıtür. 

:Mektepler, bir müddettir, yeni yıl ted· ı nan 300 çocuğun terbiye vazifesini ver· Hadise Ordu caddesinde berber Ce-
mcnin ne derecere kadar doğru olabile-

risatma ba~lamış bulunuyorlar. Şehrin malin dükkanında geçmiştir. Burada 
ceği kolaylıkla takdir edilir. 

maarif ha} atında gözümüne çarpan bazı biribirlerine raslayan iki arkadaştan 
aksaklıklar. kulağımıza kadar gelen bazı Maarif idaresi bu vaziyetin sakatlığım Sami, ... s lira alacağını istemiş ve Hü· 
~ikfıyctler var ki, bunları alakadar ma· go:ınüş olacak ki · duyduğumuza göre • dai de onu oyalamak için bir arka. 
kamlara duyurmak lüzumunu gbrüyoruz. bu mektebe yeni bir kadro hazırlamı~ daşından olarak vereceğini ve 

Bilfarz geçen sene Cibalide açılan muh· \'e cumartesi ak~mı tebliğ etmistir. Za· b u n u n ıçın biraz bcklemeiini 
telit orta okul için de l:ıtanbul kültür di· rarın neresinden dönülse kardır. diye bildirmiştir. F a k a t bu sırada 
ıektörlüğü reni bir "mukadderat,, düşün· dü5ünerek son dakikada duyarak tahki· aralarındaki ağız kavgası büyümü§ 
ınOs \'e yeni formülünü Maarif vekaleti· kine imkan bulamadığımız bu haberin ve Sami birdenbi':"e bıçağım çekerek 
ne kabul ettirebilmiştir. Buna göre. Ciba· <k'ğru çıkmasını temenni ediyoruz. Hüdainin kalbine saplamıştır. HüJai· 
li ortaokulu muhtelit olmaktan çıkarıl· • • • nin cansız olarak yere yıkıldığını gören 
mış \'C sa:l::ce kız tak.belere ayrı\mı:;;tır. Gö:-ülüyor ki, şehirdeki mektep \'e tale- Sami kaçmışsa da bu sabah Aksarayda 
Ya erkrk talebeler? ... Kültür direktörlü· he \ 'aziyetleri, liiyıkı veçhile tetkik edil· saklan<lığı evde yakalanmıştır. Cesedi 
ğü, muhtelit ortaokulun erkek talebelerini rnec:en verilen hükümlere. imkansızlıklar m~ayene e<len adliye doktoru Enver 
açıkta bırakamaz ra! .. Onlar için ele yeni ıçiı:de imkan yaratmak gayretkeşliğine Karan, gömülmesine izin vermiştir. 
bir mclaep açılmasına lüzum gö.:ıtermiş istir.at ettirilm:ş. bu suretle bir takım ak· Mild.dciumumi muavinlerinden Remzi 
ve "Yenikapı., muhitini tensip etmi~tir. saklıkla:- ve c:mltılara yol açılmı~tır. h~dise tahkikatına el koymuştur. 
Cibali ~Yenilin~'. bu ~i ~mt~adı , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ... hrin hanta"ını bilenlere, veriien karar-
da!.i babetin derecesi hakkında iyi bir fi· 
kir \erebilir. Yani. sizin anlayacağınız, 

Cibalide oturan ailelerin çocukları artık 
"Yenıkapı .. ortaokuluna de\'am edecek· 
lerdir. 

Bır baş!{a misal: 
<;am'ıca kız ortaokulunun idaresi. 

zapt ve raptı, bir başka mektebin idare 
mekanizmasına muhaweldir. Bu mektep 
se nerededir bili>·or mu~unuz? Erenköyün 
de! Yani Çamhcada bulunan kız ortao· 
kulunun idaresinden Erenköyle Göztepe 
arasında bulunan bir mektebin idaresi 
mes.ıldi.ır. 

Yeni açılan Zeyrek ortao~rnlu da bu·ı 
gune kadar Çamlıca ortaokulu vaziyetin· 
devdı. 

1 Ortaokul!arm ihtiyacı karşılamadığını 
gören Istanbul Kültür direktörliiğü, ye· 
ni bir orta okul açılma;)mı zaruri gör
müs ve Maarif ,·ekftletini bu ihtiyaçtan 
re•:nen h.ıberdar etmiştir. Ancak, asgari 
w .. aitle ortamektep imkanlarını temini 
endic:? ıne düşen direktörlük. Zeyrekte j 
açılan orta:')kul binaı::ı:ıın Vefa lisesi ci· 
va:-ında oluc;unu nazarı itibara alarak, 
yeni mektep için ayrı bir idare kadrosu 
yapmak ihtiyacını duymamıştır. 

:;oo çocuk. koca bir bina içinde. idare· 
ciı:iz bir halde haftalarca ders görrnilşler
dir. 

Daha hirka~ gün evvel. 7..eyrek orta o· 
kulunda kayıtlı çocuğunu mektepte ara· 

Fransada kısmi 
A • • ayan seçımı 

Pnris, 2l (A.A.) - Avan meclisinin ' 
97 azasının tecdidi için Üç senede bir ya· j 
pılmakta olan intihabattan bu def aki 
intihabat, de. . üçte birinde hiç 
bir hadise zuhur etmeksizin yapılmı~tır. 

Dün tecdit edilmiş olup ekseriyeti çift· 
çi olan azalıklar serisi. siyasi noktai na· 
zardan üç strinin en mutedilidir. Daha 
ilk turdan itibaren. mutedil hrkalara 
doğru bir meyil görülmekteydi. Müteakip 
turlar, bu meyli teyit etmi~tir. Miıntchip· 

ler umumiyet iti'Jarile. daha ziyade esld 
ayana taraftar görünmüşlerdir. 

"DUnkü intihabat. memleketin her tür· 
lü macera aleyhinde karar \'ermi~ ve öl· 
çulu. muvazeneli ve rnü:;takar bir siyaset 
takip edilmesi temennisinde bulunmu~ 

olduğunu gö termi~tir. intihabat. Dalad· 
ye kabinesinin sulh si~·asetinin tasvib e
dilmekte olduğunu ithama mahal bırak· 

mıracak surette göstermiştir. Bu müzahe· 
retten ku\'vet alacak olan Daladye kabi· 
nesi. yarın memleketin beklemekte oldu· 
ğu kalkınma tedbirlerini alabilecektir." 

Ayan intihabatmm O~ünca turunu mü 
tPakip dahiliye nezareti, a~ağ1daki statis· 
tiği neşretmi~tir: 

• 

1 
Cumhurıyet demokrat birliği 27 azalık 

Sol CC!nah cumhuriyetçilen 10 ,, 
l\tü;;taldl radik;ıller 9 .. 
Radikal S03yalistlrr 40 .. 
Sosyalist cumhurıyetçiler 4 .. 
Cumhuriyetçi sosyalist birliği 2 ., 
Sosyalistlt'T' 4 ., 

amıık elde etmislerdir. 
l~::dikal 50Syalistler 6 azalık , müstakil 

radikaller bir azalık ve cumhuriyetçi 
sosyalistler 4 azalık kaybetmışlerdir. Sos· 
~·<sı:ı:tler bir azalık. cumhuri~·etçi sos· 
yalistler birliği bir azalık \'e cumhuriyet· 
~·i demokrat birliği 9 azalık kazanmı~lar
dır. 

Ayan meclisi hariciye enciimeni reı~ı 

Bcranjc. tekrar Guadclup ayanlığına in· 
tihap eclilmiştir. 

Hall~r şa mplyondsı 
Viyana, 22 (A. A.) - Sıklet ve gUJ. 

leler ikioci dünya eıımpiyonluğu mUsn
bakaları dün Kristal - Palasta başlamış
tır. ı\lman Libe!!. tüy sıklet ve Ameri
kalı Terlazzo, hafif ıııklct şampi}'onu un
vanını muhafaza etmişlerdir. 

l 1 1 A 1
, .. .. " h .. t•ııl' ıt1 

stan >u s ırc uçuncu 1.1" P 
mesinden : 1ııJ1l 

Ziynetı taraf mdan, kocası, s01'~ 
de Ya,·aşçaşahin mahalle ve_ rı Jl~ 
23 :'\o. \ı hanede mukim r!~ .. ~ r-JD· il 
ale\·hine mahkemenin 938·u::>6 .rııtl 1 

yasile a;ılan boşanma dava~1111 ııııı katı sırasında: Yeni ikameH!t ,.ııe 
huliyeti tahakkuk eden 1\ 1. ::ı ~:ılı~ 
tebligat icra edildiği halde ı~rıetl C' 
gelmemesi hasebıle hakkın~a '·~ ,-e 1 

karan tebliğine karar veıılrJll= c.""' 
katı l-12·938 perşembe giinıı ;ıe\~ 
tnlilç edilmic; olduğundan ınu11~0ııt, 
san Hüseyinin mezkur gün ,;e ·a bi' j 
kemede hazır bulunması ,,e~.11bıtl~ 
göndermesi aksi takdirde ~ndııtııı 
ruşmaya devam olunarak b~r ,.rriıı' 
kemeye almamıyacağ'ı teblt~ · 
mek iizere il5n olunur. 

Küçük flnıı.ır Alrıok 
hi rliğiudcrı : . ) ıf 

Cumhuriyetimizin on bc:ıı:ıcJ1111 ıcı 
mu münasebetlle blrliğirnlZ dLl,: 

- ~ı.ı yapılacak torenln progrnrı:ıı 
0

• 

28-10-1938: Gec• saat 21 d • 
1 - lstik'A.J marşı (koro) . ·,-e!> 111 2 - Kan borcu (Millı pı. tile"' 
3 - Şer'iye rnahkexnC'sl <lt0

6 
~,. 

W-10-1938: Gtlndüz saat 1 ıılll 1 

Yeni tesıs edilen ktitUph811c 

töreni. 
Gece sant 21 de: 
1 - 1etiklô.I mnrşı (koro) ) 
2 - S5ylev (Nc>cati VoJkOtı 
3 - Milli şlirlcr) ) 1 
4 - Knn borcu (Milli pjye' r;e&ı 
5 - Şer'iye mahkemesi (ltO 

30-10-1938: 
Gece saat 21 de: 
1 - tstik!Cıl marşr. 

2 - Monolog. 
11

\ ·,·r ~ 
3 - Kan borC'u <nııııt .rı' -oıı'l 
4 - Şcr'iye mnhkemc:ı; (I• 



r·ra nslsken 

Papasının 
mat ifeti 

iiME"si:·c~i ····-··--_... ......... -·-·. 

1 Hayırseve 
• 

a aş 

ettiler • • 
ıs a ' hamiyetleri 

Mahmut /(emal şimdi bütün masrafları veriLerek 
bir leyli mektebe yerleştiriiigor. 

Bu satırlan yazmamızın bnalıc:ı ecbC'bi 
ise Mahmut Kemalın kurtulduğunu bil
dirmek ve kimsesiz ya,TUnun blçareliği 
ktlrşısında. muhtelif vatanda Iarın ve 
ma.,rif cemiyeti idare heyetinin gci tC'r
diği yüksek hass:ısiyet, insan sev rliğe 
alenen tegekklir etmeyi blr torç bilmemiz 

dir. 

Geçenlerde matbaamıza müracaat 'e -
den ve kimsesiz olduğunu söyliyen Art
vinli bir çocuk hakkında, yine bu sntun
larda bir yazı yazmış, (Bu zavallı yav
ruyu kurtaracak bir elin uzanmasını is

tiyoruz) demiştik. 
Mahmut Kemalin hali, anlattıkları ha

kikaten yürekler acısıydı. 
Okumak için memlekctindl'n buraya 

geldiğini, fakat hiçbir mektebe gireme
diği, ne yatacak yeri, ne yiyecek ekmeği 
olmadığını yana yakıla söylemişti. Malı 

mut Kemalin anlattıklamıı dinlerl..en 
gözlerimiz dolmadı desek yalan söylemlı 
oluruz .• 

ederim. Kendisinin tahsil mnsrnflarını } 
deruhte ettiJ::'imi sa~ gılarnnla arzcderlm.,, 

Kayseri \'nllsi Adli Bayman 
Bu telgrafı aldığımız zaman, kimsesiz 

Mahmut Kemal, kendisin\ hlmr-ye etmek 
Uzere mürn~at etmiş olan ail lerden bi
rinin himayesine girtl}i§ti. Şimdi İhsan 
namında başka btr hayır sever vatandaş, 
kendisini Efürne lisesine leyli talebe ola
rak yerleştirmek ve bütün tahsil masraf
larını deruhte etmek üzere bulunuyor .• 

Bir küçUk ve zavallı yavrunun kimbilir 
yuvarlanm:ı~a namzet bulunduğu hangi 
hayat uçurumundan kurtu1masma böyle
ce biz de vnsrta olabildikse, bundan bü
yUk bir hnz duymaktnyrz. 

Zavallı dilşkün yurddaşlamnızı, hima
ye edecek hnyınııevcrlcrin Mehmet Ke
mal çocuğun hali karşısınd~ki hareket
leri, biz bu yavruyu kurtaracak tek bir 
elin uzanmasını isterken, on elin birden 
uzanmış olmıı.sı, memleket için meanu-
niyctlc karşılanacak bir harekettir. • 

HABERCİ 

Eski A 
tlıah ı ııst > ,, ı l • alı JılJ • : 1t ıTı, on gilnle bir ay arasında olmak üzere hapse 
~ıbı, ~alzbur .~· 1• il b' ı 1. )eri olarak bildirmişlik. Evvelce de yazdığımız 
1:.0 'l't a u g akı bu 16 Fransisken papa~. bulundukları devlet malı binayı 

ap 1 rı a zere 1-rn 'ılerine ı;erilen emre ilaal etmemişler, gelen memıırlara 
Pazar, , .~ /ar ı e bır:adal:i bütü ı eşyayı pencerelerden atmışlardır. Pa
~reııııd g " ı. rşı kenJıl rini mcv!rnm bir taarrnza uğramış mazlumlar 

~'ttll'§lardı:s:rmc,.e çalışmak suçuyla mc!;i.e1:uye ı·crilmiş t•e malıldim o· 

Kendisini muhtelif tavsiyeler yazarnk 
birkaç yere yolladıktan sonra hemen ka
leme sartlıp, malllın yazıyı yaz:mlftık ..• 
Fakat doğrusunu isterseniz bu yazıdan 
bir netice çıkacağını pek ummuyordum. 

Kış geldi bazı sokak lardao geçilmez 
hallol aldı 

rr~ 
:1..ttııtefli=-------------

Ben kızlarağnsıyım diyorum size, siz ise 
benden çoluk çocuk soruyorsunuz. Bıra
kın §imdi o boe şeyleri de bana çabuk bir 
13 bulun! 

Nasıl, beğendiniz mi kokozluğun aşk 

üzerindeki ustura gibi gayet keskin ve 
şifnlı tesirini? Bil tün hastalıkları aşkla 
tedaviye kalkışan o Avrupalı doktora 
sorarım gimdi: 

Aşkla tedavi etmiıı olduğu herhangi 
bir hastalığa dair bana böyle capcanlı 

bir örnek gösterebilir mi? 
Hı:aa .•. Şunu da ısöylemP.7.Scm in~afmz

lrk etmiş olurum. Aşk, bazan bir tek 
hrıstahğı adamakıllı tedavi edebilir ki 

Şimdi itirnf edeyim ki, yamlmırım, 

hem de çok yanılmışım .. 
Ba§ta maarif cemiyeti baokanı aaym 

Urfa saylavı Refet olduğu halde, muh
telif yerlerden 7-8 müracaat karaısmda 
kaldan. Maarif cemiyeti ba§kanı §l5yle 
bir mektup yollamıgtır ..• 

"Haber gazetesi direkt15rlllğUne, , 
''Gazetenizin 6 blrinciteşrin 938 gün ve 

1838 eayılı nüshasında (Bu zavallı ya,·
ruyu kurtaracak bir elin uzanma1nnı isti
yoruz) başltğı altında neşredilen ynzıyı 

okuduk. Bunda bahis mevzı;u olan Art
vinli .Mahmut J{emal Ayrılmaz hakkında 

hemen tahkikat yapılarak yurdumuza a
lınması için lst.anbulda resmt Uli.n işleri 

bliromuza emir verdik. Buna dair mezknr 
büromuz direktörlUğUnden aldığmıız ce
vabın bir ömeğlnl ilişik olarak ıunuyoruz. 

Memleketimizin muhtelif şehirlerinde
ki te§ekltllllerimiz '·asıtasile her sene 
bu gibi yüzlerce k.im8esb: çocukları himn
yesl altında okutmakta olan cemiyetimiz 
bu çocuğa da müşfik elini w:atmıştır. 

Saygılar ..• 
T. )f. C. Yönetim Kunılu Başkam 

Urfa Saylan 
Refet 

Maarif cemiyetinin bu tezkeresini 
muhtelif telefon ve mektuplar taklp et
ti. 

İçlerinde böyle kimsesiz birknç çocu -
ğu dahıı himaye ettikleri anlaşılanlar 

da bulundu~ halde, rnUracaatların ade
di dokuzu bulmuştur. 

Bu arada Kayseri valisi Bay Adli de, 
zavallı yavrunun vaziyetine şa~,ranı tak 
dlr bir aliika göstermiş ve bize şöyle 

bir telgraf çekmişti. 
"Bay Haberciye, 
"Gazetenizin, teşrin nllshasmda bah

ııettlğlniz okumağa hevesli kimsesiz 
Mahmut Kemalin mektep nakil vasıtasiy
le derhal Kayserlye gönderilmesini rica 

Resimli Hafta 

llavalarrn birdenbire bozmasilc artı.~ ktş ac!ama1ııllı gıldi sayılabilir. J{ışla ve 
yağmıtrlarla llC'Taber Jstanbulun birçok > J1 :eri. sollallları da tam manasilc geçılmeı 
bir lıale gelmi6tir. Rcsmimizde, Jıer tarafı yeni apartımanlarla dolu Şişlinin bir soka· 
ğını görıiyorsımuz. Yağmur ve karlar adamakıllı başladktan sonra bııranm halin: 
artık siz di4üniln. 

Çünkü-ASPİRiN seneler-
d b • "h t .. I".... v k ,~ en erı er ur u sogu a • 

4 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz. bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. -' . . 

29 Teşt ini evvel nüshasın 
temin için müvezziıerinize 

şimdiden tenbihlerde 
buıunmalısınız 

A S _ P_ 1 R i N in tesirinden 
• 

emin olmak için . " 
sına dikkat ediniz. - ---~.,.. 

p 

lütfen _marka-
~ 

f yi kağıd:ı lusılmı~ 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

Vala Nureddin, lsmail Halıkı Baltacı. 

oslu, Kııdircan Kaflı, (M. F.), Osman 
Cemal, Emin Karakuıun fıkra, yazı ve 
şiirleri, çocuklara eğlenceler, kadınlara 

I 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Dirliği IMlanbul şubesinden: 

'·-.. ~. ' . _, ...... ,. .·~ 

İf örnekleri ve faydalı bilgiler .•• 

1!---ııı-...,ı ., t" • .4· • • 

Senelik kongre bugünkü pazartesi günü saat 17,30 da Tepebaşmda HAL· 
KEV! salonunda yapılacağından lstanbuldaki üyelerin gelmeleri ehemmiyetle 

rica olunur. 
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AARER - l\lcsi'lm oostM'I 

Eğe' den röpo1 taj 

M c§l 1iiı ü ~ ©ı 1J 

Yazan: 1 
,.. 
u s G ONAY H u 

üzüm ve 
Güneş diyarı 
Manisa valisi doktor Lütfi Kırdar 

ile beraberiz. Vilayet obasının geniş 

balkonundan ovayı seyrediyoruz. Göz
lerimiz, ta uzaklarda ancak birer Ka
rartı hal:nde görünen "ışık,, dağları

nın eteklerine kadar uzanan ~aha ü
zerin.de dolaşıyor • Önümüzde, sağ ve 
solumuzda yakrn ve uzağı baştan aşağı 
yemyeşil görüyoruz. 

Bu yeşillik Manisanın bağlarıdır. 
Mestedici bir manzara kar§ısında 

bulunduğumuz muhakkaktı. Manisanın 

"bağ hayatı,, m çocukluğumda bir par
ça tattığım için kendimi o eski hatıra
ların tatlı hulyalarma kaptırmış gibi 
idim. Zümrüt ovanın en koyu yerlerini 
yararak geçen nazlı "Gediz., in sakin 
akışını seyrederken, bugün maziye ve 
mazinin hatıraları serisine karışmış o
lan o on yıl önceki hayata karşı içimde 
öyle bir hasret duygusu uyandı ki! .• 

''Üzüm diyarı., nda bambaşka bir 
"cazibe,,sa'klıdır. oyle bir cazibe ki 

bağ deryasının saadet f ı_şkıran ılık 

havasından, sade~ Manisaya ve Mani
sanın bağcılığına münhasır kalmı~ bir 
"aşk,, rn gizli manasından kuvvet alı
yor gibi hususiliğe malik. 

Ben, bu hususiliğin daha sihirli ta
raflarını tahlil etmcğe çalışırken Bay 
Lutfi Kırdar konuştu: 

''- Bu hatta seyahat etmiş olanlar 
pek iyi bilirler, izmirdcn ayrılarak Me
nemeni geçtikten sonra Manisa sınırla. 
nna doğru bir bağ silsilesidir, başlar, 
ve bu silsile Manisa.da ikiye ayrılır, \::iri 
Bandırma hattına, diğeri Alaşchire 

doğru uzanır, gider. Bu sahanın yüzde 
altmışı bağdır. Yani, 30 bin hekt:ır ü
zümlük .• ve otuz hin hektar arazideki 
bağdan yılda 500 bin çuval üzüm çıkar. 
Vasati hesapla 55 - 60 milyon kilo mah· 
sul.,, 
Rakamı görüyor musunuz? işte bu. 

nun içindir ki Manisaya "Üzüm diyarı,, 
diyorlar. 

Manisa sadece bu is.i:nle kalmıyor. U. 
zümle beraber "Gücnş,, de bir arada 
anılır; "üzüm ve Güneş diyan .•• ,, J 

Lfitfi Kırdar izah etti: • 
"- Üzümün muhite s.:>ktuğu parayı 

tasavvur edin! Karşımıza otuz milyon
luk muazzam bir yekUn çıkıyor demek 
tir ki üzümcülüğün en hususi kıymeti· 
ni bu cihette bulabiliriz. 

Bu hususiyete, umumi sağlığı takvi. 
ye eden "bol güneş,, i ilave ediniz;_ ne-

llcı tanesi u:ı illc:ye bcnziyen Manisa üzıimleri 

• 1 
Ve Manisamn ikinci blr adı da ''Saa

det Beldesi,, dir. 

;._,.,. Vzümle1 ba11dırı:u.'.etı 

yi ha tırlarsrnız?. 
Maddi varlık, ümran ve neş'eyi ~c -

min ediyor. Temiz :1ava, bol güneş Ltin· 
yeleri zindeleştiriyor. Bu iki şey ::ıeye 
müsavidir? 

Biz buna "saadet,, dedik! .• 

............... . ... 

Saadet Bc1:1esindc, 'Üzüm Bayramı,, 
diye bir gün kabul edildi. Bunu;ı iki 
senelik hayatı var. Şöhreti y;llardar. -
beri yalnız muhit:ne inhisar etme1de 
kalmış bir memleketin zengin vasıfları
nı yurdun her y:ınına duyrumak bir za· 
ruretti. 

Manisalılar bu zarurete Lutfi Kır. 

darın cevap verdiğini gördüler; iki yıl 
evvelki "Yirmi Bir Ağustos,. Mar.isa 
a dını memleketin her köşes:ne işittire
cek tarihin başlangıcıdır! ikinci üzüm 
bayramında Başbakanımız Celal Baya
n, Adliye ve iktısat Vekillerimizi bu 
bayramın için.de ve köyL.ilerimiz ara -
srnda gördük. 

:(. :(. :(. 

Manisanın en maruf bağcılarınöan 
olan bir dostum heni bağlarda ve nazlı 

l, Gedizin kıyılarında gezdir<li. Koca ova
yı ahenk ve sürur için.de gördüm. U
zaklardan ve yakınlardan kulaklarım 

tatlı kadın sesleri duydu. Dikkat ettım: 
Zeynebim. Zeynelıim.. havasında 

"Uzüm Şarkısı,. söylüyorlar. Bu şarkı
nın güftesini Manisada cperatör d'lk
tor Necdet hazırlamış. Onu genç h~ğcı 
kızların agzmdan dinlemek öyle zevkli 
oluyor kil 

Uziım kesiyorlar .. Ve üzüm keserler
ken, dinleyenler de, en sihirli hatıraları 
şahlandıran sesleriyle, şarkılarına de
vam ediyorlar: 
".3ö,l:yin, bu üzüm bz-şka nere!.:? var? 
Ta .;si bir inci, salluım bahar, 
n.ınun de - erini yiyenler anlar .• 

i çinde saflıj'ın özü gizli 0 ir, 
611 ii:ıii:n, cd:ılı b:r "Cdiz,, H 'id,, 

Biraz ötede ayni şarkının bjr ba~ka 
parçasını gene ayni tatlıhkla söyl~mek· 
teclirler: 
"Canını scvc"lcr bol üzüm ycs:n. 

t--- · M~illf(~z 'üzümlerinin bağltlTİ!a iörı7niişü. ,,,,.-:--- -

Hem yesin, hem üzüm türküsü desin!. 
Tanrıyı sevenler doğru söylesin; 

Bu ü~üm vnr mıcf•r J,.-.,1cn iJlrrct., "· 

ParaDaıro ne 
vaıP>itın ? 

lspirtlzma teerlibesinde kadın ölen ko
casının çağnlmasmı istemişti. Çağırdı -
lar. 

- Geldi, ne soralnn? 
- Ölmeden üç gün evvel maaş almış-

tı, nereye koymuş, onu sorun. 

~Oay 
Suzan - Dün bir müzisyen benim dün

yanın en güzel kızı olduğumu söyledL 
Müjgan - Bir ressam da sesinin dün

yanın en gilzel sesi olduğunu 
mükemmel olacak desene! 

~~ammıw~'ltg \?©~ 
- Bir şi.~e şarab verin. 
- Siyah mı, beyaz mı? 
- Renginin ehemmiyeti yok, içecek 

olanın iki gözü kördür. 

Filistinde Telaviv şehrinde bir kahve-
nin ücret tarifesi: 

Adi kahve: 20 para. 
Kahve: 1 kuruş. 
İyi kahve: 60 para. 
Fevkalade kahve: 2 kuruş. 
Halis kahve: 3 kuruş. 

Ne ayn Y 
- Britanya imparatorluğunun üzerin

de güne3 hiç batmnz. 
- Ne iyi, elektrik parası vermek yok! 

l}ı(lYJ rınıaızO o~ 
Üç arkadaş, Ali, Veli ve Murtaza bir 

pazar gezmeğe çıkmışlardı, otomobilde 
Ali bir aralık Velinin kulağına eğildi: 

- 'Murtaza bugünlerde para sıkmtısı 
çekiyor. BugUn otomobil parasını sen 
ver, yemek ve içki parasını da ben vere
yim. Ona masraf yaptırmıyalım. 

- Hay hay. 

Ali, biraz sonra Murtazanın kulağına 
eğildi: 

- Veli bugünlerde para sıkıntısı çe
kiyor. BugUn ona mac.ıraf yaptırmıyalım, 
sen yemek ve içki parasını ver, ben de 
otomobil parnı:ımı vereyim. 

- Hayhay! 

ltlltDyaıç 
- Hali bir adada kalsanız her şeyden 

önce ne istersiniz? 
- Bir dudak boyası! 
- Sonra? 
- Bir kutu pudra! .•• 

B:ı.stonro - Bu na"ıl ! 
~lüştcri - Biraz daha iyi olc;on; yük

sek mc' ki sahibi birisini dÖ\'e<•cj:;rim ! 
- 1tnlyan karikatürü -

Manisa üzümü destan dillerde! .• ., 
Dostuma, " gi.delim .. ,, dedim. Ve yo. 

la koyulduk. Tam otomobile bineceği -
miz sırac.la pek yakınımızda genç bir 
kızın tüyleri ürperten. kalbe akan ~esL 
ni duyduk. Ve durduk. 

Güzel bağcı km okuyordu: 
"Her yılın bu günü, gülün o~yın, 
Bu günü bağcdnr bayramı sayın, 
Türküm'.i doğudan batıya yayın!. 

On alsın .ı'Aanisa adı c'illerde, 
Dolnışsın üzümün tadı dillerde •. ,. 

İnsan, kızgın güneşin altında. gii'leş 
kao:iar b~rrak ve o nisbctte tatlı bir ses 
dinleyince, ÜzÜ'nü:ı ckğıl. üzümiiııı ye· 
tiştirdiği bu tatlı ses:n tadına doyamı. 
yor, doğrusu!. 

ayol! 
Kadın - Blllyonıın aJlll 

istedim. 
Erkek - N cdca ! ~ 
Kadın - Maf,razada US ,.-11 # 

küstahça danandı, ona I'# 
olduğu zanwnı ,·ennck l!i 

don. 

ti 
MekteP eııe~ 

Muallim - Hayvaniarııı ~· 
tüyleri kumaş olur, ya 1' 
yaparlar? ~ J 

Talebe - Tabağın kerıll 

ii ak ınT\l ~~ 
Bu kaldırım senin, şu ~~il' 

yalpa vurarak yürüyordll· 
rasgcldi: ,/ 

ıııe} 
- Merhaba! bu akşatxı 



r 

Dar ve sıkı elbiselerden hoşlananlar ıçın 
bırkaç örnek ~~g~ 
KADINLARA geniş elbiseleri piliscleri, pagod o • 

mutlan ne kadar tavsiye ederseniz e9,iniz bir blllıf vardır 
Jd dilz, dar ve sıkı elbiselerden vazge~mezler. Bunlar genç 
ince ve uzun boylu bayanlardır. Ve dar elbiselerden vaz
geçmemekte de çok haklıdırlar. Çünkil bu elbiseler mev
zun vilcutlara yakışır, 0nlann gençliğini v~ güzelliğini 
n:uhafaza eder. Biltün vücut inhinalannı meydana çıka
rır. Binaenaleyh sade \•e dar roplardan birkaç örnek ver. 
rnek doğru olur. 

1 - Koyu renkli yilnlüden yapılan b·ı ı obun gizli 
cepleri dekupc süslerle lmpatılmışt.ır. Yaka ve kol k~: ak· 
lıırı bey:!zdır. l{t'mcr ycş~l ve ltülrcngi k, ~, :löf;inden ya
pılmıştır. 

2 - Gri j.'!rseden yapılmış olan hı1 rop ı ike del:upc. 
lnlc süslUdUr. Vücuda tamamı tamamına oturması ..... rt
tır. Yüksekçe olan yalm.c;ı arkadan kapalıdır. 

3 - Çok zarif görünen bu ro;:> jerse<" yapılmıştır. 

üzeri ktilrcngtnin açıldı. koyulu • "'"1lanndan ibaret olan 
ııike r 1-·•"'erle süslenmi"'tir. 

oı,;er resim ı:ıiyah krcrtC'n ~-~"ılm - ...fi-"ı blr akşam 
elbisesidir. Bteklik ba3tan haF:ı düğmelidir. Ifollar beyaz 
1:.rc.ntcntlir. 

varsa, yani ufak çizgıll'ı hasıl olmağa ı 
ba;:ılnmışsa göz kapakları üzerine masaj 

yapmak IAzungelır. Fakat bu masaj çok 
itina istediğinden ancak alışkın bir el 
yapabilir. Binaenaleyh kendi kendinize 
göz kapaklarınıza masaj yapmağa kalk • 
mayınız. 

Buna mu!mbil alın nahiyesinde ve kaş
larınızın üzerinde kendi kendinize masaJ 
ynpablllrslnlz. Alın masajı çok kolaydır 
İki kaşın ortasmdaki noktadan başlar, da
lma aşağıdan yukarıya doğru devam et
mek ııartiyle kaş uçlarına doğru devan: 
eder. Kaşlar Uzerinde ma'3nj yapmak i 
çin baş ve §ebadet parmakları arasında 
deri tutulur ve kun·etıe sıkılır. Bu ha
reket on defa tekrar edilirse mae:ıj1 ta
mamlanmış olur. 

Sebze'er ve 
YUz masajı bittikten sonra boyun ma

eajma ge~ck çok faydalıdır. Boyun ma
eajınızı kendiniz yapmak isterseniz re
eimdcki hareketlere diltkntle bakınız. Fa
kat ııuraınnı sö •liyelim ki kenarlara ve 
enseye dobıı olan kısım üzerinde kendi 
kP-ndinlze boyun masajı yapmak çok güç
tilr. 

Mas'-ljmrzı bitirdikten sonra yUzUnUze 
hafif hafif vurnrnk mımtjda bozulan knn 
dcverant fanllyctlnl tekrar yerine getir· 
mck lbnndtr. 

Bu lzahatı okuduktan ve tavsiyeelrlmi-

sılılıat 
Sıhhatimiz için en faydalı sebzelerden { 

birisi enginardır. Enginar kara ciğer ve 
mide için çok faydalı bir sebzedir. Ço-

cuklard:ıki kemik hastalıklarına gayet 
iyi egllr. Taze enginar müzmin ishalleri 
iyi eder. 

Eski Romalılar kuşkonmazı gençliği 

muhafaza eden sihirli bir nebat telakkl 
ederlerdi. Bu yenmesi pek hoş bir ne

dQktorluk bakı-

Kuşkonmaz filizlerinden yapılan gurup } 
knlb çarpmtısma uğnyıınlara çok iyi ge
lir. Kuıkonmaz kökll romatizmalılar i
çin çok faydalı bir UAçtır. 

Kereviz mlde ve bareaklarm faaliye
tini arttırır. Dl§ etlerinin çekilmesine ve 
kaçmaııma mlnl olur. Romatlzmalılara 

çok yarar. Romatizmalılar kerevizi kay
naltp suyunu içerler ve ağrıyan yerle
rine kereviz suyu Ue banyo yaparlarsa 

Uhnnn çok faydalı bir sebzedir. Vll
cu t faaliyetini arttırır. İnsana enerji ve
rir. Di11 etleri ve skorplt hastatıklanna 
çok faydalıdır. Solucan dllşUrmeye ya
rar. 

Temizlenen ve yıkanan lft.bana yap • 
rakları ağrıyan yerlere konursa, bilhas
sa romatizma ağrılarında, ağrılan dindi
rir. 

Prnsa neşvünl"mn:vı arttınr. Boy at-. 



Ankaradaki lik maçl~ 
AokaragüeU 3 - UalatasaraY 1 

1'Başpehrivtmlı1t niı7sabakasına başlanma {lan ·evvel Tekirdağlı llüseyin Tıakem Sa- im. ı'ıtanisalı llalil, ve güre§ten bir"Sahne 

MillAylm ve Kara Ali gibi birinci sınıf pehllvaoların 
iştirak etmediği müsabakalarda 

Tekirdağh başpehlivan oldu 
Eminönü halkevl tarafından tertip e- J nar karşılaştı. Yarım saat sonunda Meh- çıktıklar. l\1üsabakanın bir saat olacağı 

dilen serbest ~üreş Türkiye başehlivan- met Kanar sayı hesabilc Hilmiyi yendi. ilan edildikten sonra güreş sert olarak 
Iık müsabakaları dün netieelenm.iştir. Neticede İbrahim Güner baş altı birinci- ba5ladı. Halil büyük bir cesaretle Hüse-

Hava bulutlu ve soğuk olduğundan si, Mehmet Kanar ikinci, Hilmi üçüncü yinin beline sarıldı ise de Hüseyin kafa 
profesyonel gUreşlere gelen seyirciler az- oldu. kol kaparak llalili yere vurdu. 
dı. Müsabakalara saat on dörtte başlan- Başa güreşmek üzere Babaeskili lb- Yerde Hyseyin ru~ yapmak için hayli 
dı. tık olarak baş altına Hilmi ile İbra- rahimle Pehlivnnköylü .Mustafa çağrıldı- uğra~ıyor, nitekim bir ara Halilin kolunu 
hlm karşılaştılar. Hilmi 21 inci dakikada !ar. İbrahim ringe geldi. !'\Tustafadan e- kaptı, sırtını yere getiriyordu. Halil 
tuşla galib geldi. ser olmayınca lbrahim hükmen galib ilan süratlc dönerek tehlikeli vaziyetten kur-

Mehmet Kanarla İbrahim Cüner gü- olundu. tuldu. Ayağa kalktılar, Halil mütemadi· 
reşti. İbrahim güreş başlar başlamaz Tekirdıı~: ı - Ha lil yen Hüscyinin beline atılıyor ve bir ara 
Mehmetli altına aldı. On dört dakika ezdi Bu müsabakadan sonra sıra günün en yakalayıp Ilüseyini yere attı. Alta dü!_;icn 
ve tuş yaparak haklı bir galibiyet ka- mühim güreşi olan Tekirdağlı ile Mani- Hüseyin bir kaç dakika sonra kalkmaya 
zandı. salı Halile gelmişti. mU\·affak oldu. Halil hakikaten çok ça-

Bundan sonra Hilmi ile Mehmet Ka- Her iki pehlİ\·an alkışlar ara~ında ringe !ışıyor, HÜ$Cyinin kafasını kapmasına 

Vefa 3 - lstanbulspor 2 
Yera: Ahmet - Süleyman, Vahi<l - j 1s1anbulspor : Saim - Ilasan, Samih -

Şükrü, Lfıtfi, Ab<lu-; - l\luhtcşcm, Uüse- j Tarık, S<•yfi, l~nb - Bahri, Ce\ a<l, llay-
yin, Sulhi, Latif, Acln:ın. i ri, Orhan, ismet. 

• Hakem: Şazi Tezcan (Gün<'ş) 

Kadıköy stadındaki ilk müsabaka Ve- ri yüzünden sayı kaydedcmiyen 1.stanbul
fa ile lstanbulspor klübleri arasında ya- ; sporlular nihayet devrenin son dakikala
pıldı. Tarafeynin gayretli oyunuyla baş- rında Cevadın ayağıyla ilk gollerini a
lıyan bu maçın beşinci dakikasından tabildiler. Birinci kısım böylece 2-1 Ve
sonra rüzgarla beraber oynıyan lstan • fa lehine bitti. 
bulsporlular Vefa kalesini sardılar. 1 k inci devr e 

Siyah sanlıların taz) ikı gittikçe arta- İkinci haftaym rüzgar 
rak 15 inci dakikaya kadar sUrdü. Bu 

" sırada arasıra yapılan Vefa akmlariyle 
Sulhinin favllü oyunu yüzünden netice
siz kalıyordu. 

altında oynr. 
yan lstanbulspor takımının enerjik oyu-

nuyla başladı. Vefa kalesini sık sık ziya
ret eden siyah beyazlılar liçüncü dakika
da Orhanın güzel bri şütü ile beraberli
ği temin ettiler. 

ra6rmen, çekip kurtuluyor. Güreş yarım 
f:lfr Devamı 13 iinciide 

lJemirspor a 
Ankara, 23 (Hususi) - Şehrimiz lik 

maçlarına bugün de :Muhafızgücü sta
dında kalabalık bir seyirci klitlesi önün
de devam ~dildL 

llk oyun hakem Omerin idaresinde, 
Galatasarayla Ankaragücü arasındaydı. 

Karşılıklı hücumlarla başlıyan müsaba

kanın ilk nısıf müddetinde Ankaragücü 
açık bir üstünlük tesis ettiyse de sık sık 
Galatasaray kalesini saran muhacimleri
nin fazla dribling yapmaları ve 18 çizgisi 
içinde lüzum~uz paslaşmaları yüzünden 
bir türlü gol çıkaramadı. 

Devrenin yarısından sonra rakibinin 
beceriksizliğinden cesaret alan Galata
saraylılar vaziyete hakim olmağa başla
dılar. Artık oyun Ankaragücü sahasında 
oynanıyordu. Bu sırada sol açığın güzel 
bir ortasını Galatasaray merkez muha
ci.mi sıkt bir ı:ütıe Güç ağlarına taktı ve 
birinci devre böylece l-0 Galata.sarayın 
galibiyetiyle nilıayctlcndi. 

Nihayet 19 uncu dakikada Muhteşemin 
ani bir akınında topu kapan Sulhi, ye§il 
beyazlıların ilk, biraz sonra da yine ay
ni oyuncu, İstanbulspor kalecisinin hata
sından istifade ederek ikinci golünli at
tr. 

Tehlikeyi sezen Vefa takımı bu bera
berlikten sonra açıklariyle hücuma baş
ladılar. 

18 inci dakikada 1stanbulspor müdafi
lerinin ilerde bulunmasından istifade e
den Muhteşem üçüncü Vefa golünü de 

Ankaradaki maçları sfyredenleidtn bir grup "(ön sıraaa ve baştan ikinci Galata· 
saraylı Gündüz) 

Üst liste iki gol yiyen sarı siyahlı ta
kını, hiç bozulmadan müsabakaya devam 
ederken, Vefa kalecisi bir penaltı yaptı. 
Bahri, bu fırsatı - topu dıııarı atarak -
heba etti. Vcfalılara nispetle daha düz
gün oynıyan, fakat kale ağzında acelelc-

attı. Bundan sonraki müddet zarfında 

oyun İstanbulsporun baskısı altında de-

vam ederken müsabaka 
galibiyetiyle neticelendi. 

Vefanın 3-2 

F enerbahçe 6 - Hilal O 
F enerbahçe: lliisamettin - :Yaşar, Le

bib, - Necdet, Angelidis, Esat - Saim, 
Ali Rıza, Şinasi, Şaban, Fikret .. 

Hakem: Tarık Ozerengin 

Kadıköy stadındaki ikinci maçı yapan 
Fener - Hilal takımlarından sarılacivert· 
liler oyuna rakiplerini ihmal eder bir 
tarzda ba§ladılar. Buna mukabil Hilalli· 
Ier cidden güzel bir müdafaa oyunu tat
bik ediyorlardı. Fenerin baskısı gittikçe 
ziyadel~irl•en 10 uncu dakikada Şaban 
SarılacivertlilP""irı ilk golünii attı. Bu 
sayından sonra Fener gollerinin tevali 
edeceği sanılırken. muhacimlcrin - Fikret 
müstesna - fazla çalım yapmaları Ye bu· 
na mukabil !Iilallilerin de canla ba~la 

Hilal: ı\!urat - Akif, Fahir - Cevdet, 
Galip, Rüstem - i nayet, Mustafa, Hakkı 
Naim, Lutfi .. 

(Siileymaniye) 

kalelerini korumaları yüzünden ilk devre 
1-0 Fener lehine bitti. 

İkinci devre 
İkinci kısı;nda soliçe geçen Fikret 

Fener hücum hattının daha iyi çalışması· 

na sebeb olrr . ..:~tu. llk kısımda sarfettik· 
leri enerjider ~onra bu devrede kesilen 
Hilalliler, Alı Rızanın ikinci ve üçüncü, 
Şinasini:ı dörr;üncü,' ve beşinci. Saimi~ 
d~ altıncı Frner gollerini atmalarına ma· 
ni olamadılar. 

M. T. 

Dünkü giir<şlerden bir görıimi: 

Mülayim 
Kirofu mağlup etti 
Ankara, 23 (A. A.) - Ankaragücü 

stadında muazzam bir seyirci kütlesi hu
zurunda profesyonel güreş müsabakaları 
yapılmıştır. 

Bugünkü karşılaşma, Bulgar Kirofla 
Mülayim pehlivan arasında idi. 53 ün
cli dakikaya kadar Mülayimin ezici bir 
hakimiyeti altında cereyan eden karşı
laşma, 53 üncü dakikada Kirofun Mü
Hi.;;;min tatbik ettiği sert oyunlara ta
hammül edemiyerek sahayı terketmesi ü

zerine Mülayim pehlivan hakem heyeti-

Barutgücü 
19 mayıs kupasını kazandı 

Dün Bakırköydeki Barutgücü sahasın
da Bakırköy halkevi tarafından ortaya 
konulmuş olan 19 Mayıs kupası maçınm 
finali oynanmıştır. 

Müsabaka, Demirsporla BarutgUcü ta
kımları arasında cereyan etmiş ve Güçlü
lerin bariz hakimiyeti altında 5-1 Demir
sporlularm mağlf.ıbiyetile sona ermiştir. 
Kupa merasimle güçlülere verilmiştir. 

nin ittifakla verdiği kararla galib ilan 
edilmiştir. 

ingiltere - Avrupa maçı 
Tes h il ed'len t a r a fe yn tak ı mları 

çahşm ağa başladı 
Londra, 23 (A. A.) - Avrupa muhte

liti ile Arsenal sahasında karşılaşacak 

olan Brilanya futbol takımı şu şekilde 
tcsbit edilmiştir: 

Kaleci: Vuldley (Celzea). 
Müdafiler: Fproston (Totcnham), Hop

gud (Arsctınl). 

Muavinler: Vilingham (Hurlersficld), 
Yung (Hudersfield), Koping (Arst>nal). 

Muhacimler: Mnthcvs (Stoke sili), 
Robinson (Şefild), Lavton (f<:verton). 
Guldav (VcsUıam Un:ıytid), Boyes (E
vcrton ). 

Yedekler: 
~Iuhacim: Drome> (Ast on Villa) mua. 

vin Vels <Kaılton). 
Amstcr<lam. 23 ( A. A.) - 2G ilktcşriıı 

de Lontlrada Bı-itnnya milli takımıyla 1[ 
k::ırııı laşacak olnn Avrupa muhte!lt i, Hol. 
lan la B mi!li takımıyla yaptığı tecrübe 
maçını ::?-1 kazanmıştır. A vrupıı muhte
liti birinci hrıftcıymı b"r:ıberliklcı hitir . 
miştir. 

Bu maçta edinilen intibaa göre, hücum 

hattı mütereddid davranmış, sağaçık oy
nıyan Fransız Aston çok muvaffak ol
mu~. mcrk<'z muhacim İtalyan Piola 
kentlisinden beklenen oyunu göstereme

miştir. Tadilat yapılmadığı takdirde bu 
takımın Britnnya seçme takımı karşısın
da nasıl muvaffak olacağı cayi sual gö
rülmüştür. 

Harbiye 2 ~ 
İkinci devrede Galatasıı.r& e~ 

arttıracağı ümid ediliyordll· ııeı 
lecisinin hatası yüzündell rııııl' 
düştü. Bu devrenin ortal3 ~ ~ 
dafilerin sebebiyet verdilı:~ 
tıdan iki gol daha yiyeD dılJlf· 

· ol lar maçı 3-1 kaybetnıi.Ş . e 
Oemir~por - harb1Y rll 

1.kinci müsabaka ocı:nifS~ jJcl 

arasında, İhsanın hakeın~? 
Maçın başlangıcında topu ıı! ·re)Y 
sıf sahasına sokan aarbl 1g.l"· 

dakikada ilk gollerini ıı.tU: ctJ 
sonra oyun mütevazin bitııı~ 
Karşılıklı hücumlar esnıı.;ıırb'J 
nun 33 lincü dakikasında O. 
çığının ortaladığı topu cvııı 

.rSPot 
şiltle ikinci defa De~ sS~~ 
taktı. Devrenin son dakılt tJll 
sporlular da bir sayı kafde ııı' 
fak olarak birinci kısmı 2·1 

diler. ıtıl.ıl 
İkinci devrede, Dernir5JlO~ıır 

men hakim bir oyun ~:'.111~ııı!D 
cu dakikada beraberJıgı t . J 

'Jel" sonra oyunun bitmesine 1 ııJ 
da liçüncü gollerini aınrtılı 
ikiye karşı üç golle ycndiJcf• 

n(ğmDırd<e 
1 

Lik maçlar . r 
1 rııı!I 

İzmir, 23 - Lik ınaç ıı cıııı' 
vam edildi. İlk maç Ateşle P ~ 
kımlarx arasında yapıldl·ştY 
gençlerden teşkil edilen ~te·C~ 
zel bir oyu:ıla rakibini 4.0 iıı } 

Bundan sonra DoğansJlOt o ~ 
k de,,...Aai O• fl: 
arşılaştı. Birinci v•..,.. F ue 

maçı bire karşı iki sarı 

el' 
A tlellzm bir1 11 tı-
kazandı. 

lzm.ir, 23 - İzmir atleı::; 
lerine çok alakasız bir şelt ·~ 
lanmış ve bugün sona erd~ ,pf 
sabakalar iki klüp atıctJet" ı\~ 
adeUi. Üçoktan Fahri ve . ~ 
Süha arasında cereyan e.ttıt# 
Çünkü mukavemetıer tllil9ıııfl 
koşuları Fahri ve atlaıllıı. 

0
w1 

ha kazanmıştır. RakiP ceıef( 
müsabakalarda küçük detC ııl' 
dilmiştir. Neticede 78 pu''ıı. j~ 
rinci, 73 puvanla Alsan':'tc oW 
puvanla Yamanlar üçilncU ııt l 

Ankara m u 11tt 
seçt1e11ıer . 

ıııdll 1 
Cumhuriyet bayra.II1 ,., 

futbol maçları için An1tatfl·J!l~ 
dilmiş olan Büreş ve AtiJl~d1ııl 
nin gelcmiyecekleri anııışı ~~'J 

-şıl!h 
Ankara karışığı ile kn1 c~ 
!stanbultlan Güneş ve fcrı 
leri çağrılmışlardır. ]t!lıf' 

Bu iki İstanbul klilbilrıc ııııı~! 
olan Ankara muhteliti içi11 ..ıııe 

·ılJle;" 
!erden futbolcülerin seçı dC 5e 

mtştır. Aşağıdaki resrniıııiı rıııljll 
karanın kıymetli sporcuıııt ıcf 

_ w ··orııç 
saga. dogru) Hasan···•· s::ıJifl 
Basrı ''Gençlerbirlıgı ,.)! 

• fl 
Arif "Demirspcır" ve f-i.Z 
cü" görülmektedir. · 

~. 
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ikinci haftaymda her iki takımda da 
d('ğişiklik yapılmıştı, BC'ı;iktaşta Nuri 
merkez muavin, Hüsnü <le müdafi oynu
yor. Galatasaraysa Adnanı beke, Bcdiiyi 

Güneş 2 -
llal.em: Nuri 

Şeref stad:nın ilk müsabakası, bir 
hafta evvel, Beşiktnştnn on bir gol yi
yerek mağliıb olan Topkapı ile Güneş a-

§ı ta~ kal ..• 
~ ecısmın elinde kalan şütlcrclcn biri 

M elımet Alinin sarnşturdu~ıı üç gol 
tehlikesi 

1 
Topkapı : Abdüllındlr - Hakkı, 

haddin - H ayri, Tahsin, Be,sim - Ziya, 
Yunus, Kamil, Salahaddin, llamcli. 

Dosut (1:.tanbulspor) 

sonlarına doğru müsabakanın llk sayı

sını Mclihin ortasında Omcrin kafasiyle 
Güneş kaydetti ve birinci kısım böylece 
sona erdi. 

İkinci devre 
İkinci kısımda Güneşliler ha.ki -

yet kurmağıı. muvaffak olmakla beraber 
gol atamıyorlardı. Güneşin bu neticesiz 
üstünlüğü 20 inci dakikaya kadar sürdü, 

Haıbige yılmaz 
1oda Ue nç!erbirli
ğinl 2 - O yendi 

Harbiye yılmaz, gayrifederclcr arasm
dn büyük muvaffakıyetler knzanan bir 
klüptür. Şişli ve civarındaki gençlerin 
kurduğu bu teşekkül muntazaman çalış
makta ve her hafta da §ehrin muhtelif 
klüplcriyle maçlar yapmaktadır. Dün de 
Kndıköyilndeki Altınordu sahasır.dn Mo
da Gcnçlerblrliği ile knrşılaşmışlar ve 
baştan başa hakim bir oyundan sonra 
2-0 galib gelmişlerdir. 

Beykoz O - Sülegmaniqe o 
Beykoz: Safa - Sadettin, Balıadır -ı 

}\fustafa, Krmal, Cahil - Tur1ıan, Mik
rop, Etem, Kazım, Muzaffer. 

Hakem: Kemal Halim 
Beykozun Şehapsız takımına karşı Sü· J 

leymaniye gayrif edere klüpler şampiyonu / 
Şişliden aldığı Hıraç ve JJiran gibi iki' 
kıymetli elemanla takviye edilmiş bir
haldcydi. Fakat siyahbeyazhlar bu iki 
yeni oyuncudan Diranı • Şişlinin o ele a· 

Sitleymaniyr: Muvaffak - Rulıi, B 
/zan - lbra!ıim, Orlıan, lbrahim - 1 
raç, Kudret, DıJniş, Diran, Nizamettin 
( 1 stanbulspor) 
vuca sığmaz solaçı!;rrnı • eski yerinde < 
natmayıp içe alınca bu oyuncudan ede<. 
!eri i~tifadenin yüzde ellisini kaybettiİ 
Üstelik te ilk devrede Diran tam 
unutuldu. 

llk dakikalarda Beykozun 
nadığı birinci kısmın ortalamdan son 

ki zamanda Süleymaniye aj;,rrr bastı 

da iki taraf da gol çıkaramadı ve biri 
haftaym O-O bitti. 1 

İkinci devre 

ikinci de\Tede - ilk kısım gibi • Be~ 
zun biribirini kovalayan akınlarile b 
!ayan bu arada gene Şi~linin hiçbir 
satı kaçırmayan Jirayir <Mih.Top) u 
muhakkak gollük pozisyondan istifad~ 
demedi. 

Bu haf tay mm ortalarından sonra g 
Siileymaniyenin üstünlüğü temin eU 
görüldü. Fakat siyahbeyazlılar da· c 

muhacim hattını iyi teskil edememel 
\ c merkez muhahimin şahsi oyunu , 
~ünden yakaladıkları fırsatlarda gol 
madılar. 

B takımları maçı 

Ua ıatasoray, 
Beşlktaşı mağlôp e tti 

Maç iki tarafın da ·galibiyeti temin 
dccck olan tek golü atabilmesi için şar\ 

tiği • müthis enerjiye rağmen golsüz olal( 

Dün Şeref stadında Gnlntasarny - Be-

şiktaş A timleri maçmdnn evvel ayni 

klüblerin B takınılan karşıln§tılar. 

Vaktin müsaadesizliği yüzUnden on 

beş dakika evvel bitirilen ve bu yüzden 

nihayete erdi. 
En.Er. 

ikinci kümeler 
!kinci küme tnkrmlan arasında Sül~ 

maniye stadında yapılması icab ed 

dünkU futbol lik müsabakaları sahan 
maç yapmağa mllsait olmayışı 
~ehir edilmiştir~ 

Eşfak ve Bedii Beşiktaş müdafaasını aşmaga Çalı§ıyorlar 



~t--m!--··---Senenln son gecesiydi. Burun 
damarlamnm yandığını ve l::albl
mln soğuduğunu hissettim. Dı
§arda yıldIZSız bir gece ve tipi 
vardı. Havanın bu frrtmalı hali 
Uzerimde sruıki elektrikli raııeler 
uyandırıyordu. Beynim zeveban 
halinde bir maden gibi kaynıyor
du. BUtUn sinirlerim, derecesine 
göre buhran ve hezeyan denllen 
bu hissin elinde <ıslr kaldığı za
man kendimde artık evde kala
cak kuvvet bulamadrm, başrm a
çık ve paltosuz sokağa fırladnn. 
Evlerin yağmur olukları kudur
muş kediler gibi homurdanr ·or
lardı. Fırtmanm boğuk gUrültil
leri arasında, znmanm ebediye
te dUşUşUnU, çalan saatlerin '"e
sini duyar gibi oluyordum. 

Tuhaf şey, herkes için nc>şell 
bir tarih olan sene başları beni 

hemen her defasında ayni mane
v! azabın tahtı tesirinde bulur. 
Bu acaba, her Noel yortusunda 
geçen günlerimi sayarak ve ihtf
yarladığmıı hissederek ölUmUn 
yaklaı;ıtığını gördUğUm için mi
dir? Herhalde bu gUnlerde daima 
esrarengiz bir korkunun tesiri al
tında kalır ve bu korkuya kar
aı kendlml mlldafaa edecek kuv-
veti kendimde bulamam. Böy 

le gUnlerde şeytan da dalına kar

§Dna kötil sergUzcştlcr çıknrmağı 
unutmaz. 

Faraza, diln, bir salona girdi

ğim zaman kar§ıdaki kanapede 

oturmuş kadınlar arasında me -

!ekler kadar gUzel bir yUz gör

düm. Evet, oydu. Ta kendisi. On 
beş sened<;:nberi görmemiştim. i

çimden onu bana tekrar veren 
Allaha uUkrl:dJyorum. Yerimde 

adetft. mıhlanmış kalmıştnn. Bir

den ev sahibinin eli bir sihir
b:ı.zm dcğ.ı.eği gtbi omuzuma te -

mas ettiği zaman k endime gel

dlın. 

- Ooo, azizim Ho!!ınann, ne 
diişiinUyorsunuz? 

Bu şaşkmhğmıdan fena halde 

mııhcub olmuştum. Vaziyeti dil

zeltebilmek için çay mat:ısına 

doğru yııkla~ıyordum. Tam bu 

s:rrnda o da beni g!SrdU, yerinden 
kalktı ve son derece 18.kayt bir 

sesle: 

- Vay ... Siz burada mımıız? 
Tekrar g!Srdllğilme çok memnun 

oldum. Nasılsınız? 

Dedi ve cevabrmı beklemeden, 
batta şn§kmhğımm farkına blla 

varmadan gitti, yerine oturdu. 
Yanındaki kadına şu sözleri söy
lUyorı:Iu: 

- Demek gelecek harta şato
da gUzel bir konser dlnliyebile -
ceğiz .•• 

Kafama yıldırım isabet etmiş 

olsaydı beni bu kadar sarsmazdı. 

Kalbinin aşklyle yetiştirmiş ol

duğu bir gülü tam kol.:11) acağı 
sırada burnu on tarafından so
kulmuş bir adamın hissettiği aza
bı duyuyordum. Bu şaşkınlık i

çinde geriye doğru bir adım at

tnn. Ve arkamdaki çay masasına 

çarparak Uzerlndeki blltlln !in -
canlarıyla beraber de\irdim. O 

k!ldar mahcub olmuştum ki yerin 

açılarak beni içine almasını te

menni ediyordum. Allahtnn tn -
nmmış bir artist klavsenin başı

na oturdu da ben salonda unutu
lur gibi oldum. Müzik bittiği 2a
man herkes artisti alkışladı. 

Bir ara salonda bir punç tep
slslnln başında onunla karşı kar

eıya geldik. Tepsiden aldığı bir 
kadehi bana uzatırken: 

- Eskiden olduğu gibi benim 
elimden bir kadeh içmek iste

mez misiniz? dJye sordu. K" iehl 

elinden alırken parmaklarım o

nun incecik parmaklarma dokıın

muştn. Sanki bir anda damarla

rrmdakt kan krvılcrmlanmıştı. 

Kadehi bir yudumda bitirdim. 

Sanki gözlerimin önUnde bir bu-

• 

lut te.:ıekkUl e~tl. BUtün hlsle
rim sıınki bir sarho§luk içinde yU 

zUyordu. Kendime geldiğim za

man onu yanımda, benimle be -
raber yine yastıklnrla bczenmig 

bir sedirin U.StUnde oturur gl>r
dilın. 

Julie, sevgilim eski tebc-ssnm 
ve tatlılıkla yanımdaydı. Bu nen 
ba bir rilya mıydı? ister ha!d 

kat, ister rUya olsun:kendimi bu 
&leme vermL5tim. Bana şöyle hJ

tab ettiğini duyuyordum: 
- Teodor, seni seviyorum. 

Yalnız senin için yaşıyorum. Be
nim ııiirim, benim saadctlmsln. 

Ben de cevab veriyordum: 

- Allah bizi .ekrar kavu~tur
du. Artık cehennemlerin butün 

kuvvetleri bir araya gelse bir da
ha bizi blribirlmizden ayınunnz. 

Birden bulunduğumuz salonun 

ince perdeleri aralandı ve gayet
le çirkin, kurbağa gözlli bir adam 
peyda oldu. 

- Hay Allah cezasını versin, 
diyordu, Julle de nerelere gitti. 

Ben hfilfı rüya gördUğUmll Z"n

ncdlyordum. Julle acele ayağa 

kalktı ve: 

- Artık içeri gltsek, her.kese 
karışsak, daha iyi yaparız gali

ba, dedi, görüyorsunuz ki kocam 

beni anyor. Her zamanki gibi 

neşelisiniz, azizim Teodor, fakat, 

haddinden fıızla punç içmek de 
doğru değil. 

'ümitsiz bir feryad savurdum: . 

- Seni bUsbUtUn mU kaybet
tim? 

Kocası: 

- Söylediğiniz gıöl nz.lzlm, di
ye cevab verdi. 

Artık bu kadanruı. t\sabmım 

tahammUIU knlmamıııtı. Birden 
yerimden fırladım. Salondan çık

tım, merdivenlerden koşarak in

dim ve kendimi dışarı attım. 

Bardaktan boşanırcasına ya

ğan bir yağmur yUzUmU kırbnç

lıyordu. Nereye gittiğimi bilme

den alabildiğine koşuyordum. E
ğer karşıma Thiermann'm mey

hanesi çıkmamış olsaydı, klmbi

lir daha ne kadar zaman ko~a

cakton. Oraya nefes nefese ve 

gözleri yerinden uğramış bir 
halde fırtına gibi girdim. Beni 

sarho~ zannettiler. Fakat üze -
rimde palto ve baermda ı;:npka 

olmadığı halde elbisele'rbnin te

mizliğini gören meyhnne sahibi 
yanrma yaklaş:ırak ne istediğimi 

nezaketle sordu: 

- Bir bardak İngiliz birası i

le, iyi tüttinlil bir pipo getir, dJ. 

ye cevab verdim. İstediklerim 

hemen getirildi. Meyhanedckller 
hayretle karı3ık bir merakla be

nJ sUzüyorlardı. Cam birden tlç 

kere vuruldu ve bir ses: "Çabuk 

knpryı açın.benim.,, diye baı;trdı. 

Meyhaneci ellerinde birer meşa

le ile kapıya koştu. İçeri uzun 
boylu bir adam girdi. YUzU bir 

iskelet yUzUne benziyordu. Başı

nı dııima du\•arlara çevirerek 

geçti ve bir masanın başına o

turdu. Meyhanecinin elindeki 

mE'şnleleri masanın önüne koy

durdu. Bu adam temiz kılıklı ve 

dUşUnceliydi. O da benim gibi bi

ra ve tUtUn ısmarladı. Piposunu 

ndetA sabırsızlıkla denilecek bir 
acele ile ddldurnrak etrafını he

men bir duman bulutuyla dol
durdu. Dumanların araomdıı 

şapkasını ve pelerinini çıkardı. 

Çizmelerinin içlnde terlikleri bu

lunduğunu ha)Tetle gördUm. Bir 

taraftan sigarasını içiyor, bir ta

raftan da bir teneke kutu için
den çıkardığı bir suru otlan 

tetkik ediyordu. 

O:ıunla bir konuRma yolu aça

r ek kendi.sini çok aliılmdar etti

ği anlZ?..5ılnn bu otlar hakkmda 

bazı sualler sormak istedim. Ba-

na birden: 
- Nebatat ilminde hIÇ'de kuv

vetli olmadığınız anla9ılıyor, de

di, yoksa bu otların hattı UstUva
da yetl.~en nebatı:ı.ttan olduklarını 

hemen anlamanız icab ederdi. 
İşte bakınız, bunlar Amerikada 

meahur Chimbarnço yanardağı -
nıa UstUndcn getirilmiştir. 

Bu adamın konuşuşu ve yU

zUnUn çizgileri bana yabancı gel
miyordu. Onu kabuslarımda bir 

çok kereler gördUğUmii hatırlı -
yorum. Kapının camlarına yeni
den vuruldu. Meyhane sahibi 
koştu ve kapıyı açtt. Yeni golen 

adam içeri girmeden bağırıyor

du: 

- Her şeyden evvel nynala
rmızm Ustlinü iyice örfün. Ay

nanın üzeri.ne btiyilk bir hnvlu ör 
ten meyhaneci: 

- İşte general Suvnrov ört
tüm, buyurunuz, dedi. Bu ge

niş yaknlı, kaim bir palto giymiş 
kilçUcUk bir adamdı. Sert adım

larla salona girmiş \'e tfı yanımı

z:ı gelerek nebatat mütc>hnssısı 

ile benim arama oturmu§tu. lk.i
mlzin pipolarmdan çıkan duman

dan pek rahatsız oluyordu. Bir 

kasab da nebatat mütehassısına 

dönerek kendi tUtününU evde U· 

nuttuğundan şikAyet ediyordu. 
Cebimde parlak madenden gUzcl 
ve yepyeni bir tUtUn tnbakası 

vardı. Hemen çıkararak kemali 

nezaketle ona ikram etllm. Ta
bakayı görilr görmez iki eliyle 
yüzünU kapadı ve ba§mı öte 

tarafa çevirerek: 

- Hay Allah cezn.smı versin, 
çekiliniz, çekiliniz. Şu Allahın 

belası aynayı ver diye bnğırd.L 

Sesi ok heyecanlıydı. Her tarafı 
titriyordu. Onu bir deli zannet -

tim. Göz ucuyla hareketlerini 

takip ediyordum. Birden yUzll • 

niln bUsbUtlln değiştiğini gl>rdUm. 
Çizgileri, rengi, YllzUnUn manası 
mlltemadiyen değişiyordu. Bu se

fer buz gibi ter dökmeğe basla

mıştrm. itiraf ederim ki bu a

damdan çok korkmuştum, 

"Bu general Suvnrov tebdili la 
yafet etmiş şeytan olmasın? A
caba buraya bana yeni bir oyun 

oynamak için mi geldi?,, diye 
düşünüyordum. Bir az sonra bu 

iki adam aralarında konuşma~a 

başlamı:ılardı. Genç bir ressamın 
teşhir ettiği güzel bir kadın res

minden bahsediyorlardı. Uzun 
boylusu: 

- Hnkiknten fevkalade bir 

resim, diyordu, sanki modelinin 
aksetmiş bir hayali zannedilir. 

- Ne dediniz? aksetmlı;ı bir 
hayali mi? şeytandan başka kim 

bir hayal! ala~ilir? 

Generaı hiddetten iskemlesin

den doğrularak bağırıyordu: 

- Gösterin onu bana bakalım. 
Böyle şey olur mu? bu ne saç
ma şey •.• 

Uzun boylu adam muhatabı -
nm bu hiddetine kızdı. Yerinden 

kalktı ve eliyle karşısındakinin 
çenesini okşıynrnk acı bir tebes-

' sUmle: 
- Yavaş, efendiciğim, bu kn

dar çabulc hiddet buyurmayınız. 

ÇünltU böyle sert muameleler -

den pek ho3lanmam. Sonra sizi 
pencereden fırlntıverlrfm. 

General Suvarov gözlerini kı

sarak uzun boylu adama baktı 

ve ııapkasmı alarak kapıya doğru 
ilerledi. 

- Pis hcrit, diye bağırıyor
du, kuduz §eytan. Hoşça kal. E
ğer artık aynalar benim aksimi 

vermiyorlarsa bile hiç olmıızsa 

gölgemi muhafaza edebildim. 

Halbuki sen ... Sen ... Maamafih, 

bu pek ho:;a gidecek bir ııcy de
ğildir. 

IrnçUk adam çıkıp gitml!}tl. U

zun boylusu bir müddet dilşUn-

ceye daldı. Sonra o da yerinden 
kalktı. Meyhanenin ortasında 

yUrllrken haldkaten yere gölge

sinin vurmadığını hafl'etle gör
düm. 

Gölgesi olmıyan bu adam beni 
merak içinde bırakmıştı: Ben de 

koısarak arkasından sokağa fır • 
!adım. Fakat meydanda kimseler 

~ 
yoktu. Adam herhalde gitmişti. 
O znmnn anahtarımı paltomun 

cebinde unutmuş olduğum aklı

ma geldi. Artık evime girmeğe 
bu akşam fçln imkan yoktu. (AJ
tm kartal) otelinin sahibi olan 

nrkadaşumı giderek bu geceyi o

rada g<'çirmcğe karar verdim. O
tele gittim ve bana tahsis edi
den mükellef odayn çıktım. Kar
§ıda UstU gUzel perdelerle örtU

ıu bli}ilk bir ayna vardı. Bilmi

yorum niçin gittim, perdeleri 

kaldırarnk aynada kcnrllme ba!(
tım. Halim o kadar berbattı ki 

kendi kendimi tanıyamadım. Son 
ra birden aynanın içinden bana 

doğru yalrlaı;:ın bir şekil görü -

yorum zannettim. Bu hakikaten 

Julie'nln yüzUydU. 
- Ah sevgilim, sen misin? 

Bu sualime cevabmış gibi ya

tnğnı Ustilndeki örtllnUn altından 

doğru bir iç çekme duydum. He

men ko~tum. Fakat hayret, ya

takta general Suvarov vardı. Bu 

gnrib adam derin bir uyku için

deydi. Ve uykusu arasında yük
sek sesle konuşuyor, hnrekctler 

ediyordu. Dudaltlnn arasında da· 
ima bir isim vardı: 

- Gullletta, Gullletta! 
Adamı şiddetle sllktim, uyan

dı. Burad:ı, bana tahsis edilen bu 

odada ne· aradığını sordum. Onu 

uyandırarak geçirdiği mUthlş kA
bustan kurtardığım lçln bana te

§Ckkür ettikten sonra bu odanm 

kendisine ait olduğunu ve kapıcı
nm yanlışlıkla beni bu odaya ge

Urmiş oldu&'Unu söyledi. 

- Beni herhalde biraz evvel 
dell zannetmişsinizdir, dedi. Fa

kat siz de bazan benim gibi blr

takon izah edilemez hissiyatın 

tesiri altında kalıyorsanız ~u -
hakkak beni mazur görürsUnUz. 

- Ben de tamamiyle öyleyim, 

diye cevab verdim, hatta biraz 
evvel Julieyi gördUğllm zrunan. 

- Julio mi? Julle mi? Oh ... 

Rica ederim, beni rııL~t bırnkı
nız ve aynayı sıkıca kapayınız. 

- Fak~t. dedim, nn.sıl oluyor 
da tanımadığınız bir kndının ismi 

sizi bu kadar tehyiç edebiliyor? 

Bana yUzUnUz her dakika değişi
yor gibi geliyor. Haydi biraz sn. 

kin olunuz. Milsaade ederseniz 

sab:ıha kadar şurada, yanınızda 

istirahat edeyim. 
- Hayır, hayır, yerlml tnma. 

miyle size bırakabilirim. Çünkü 

görilyorum ki benim için artık 

istirahat etmek, uyumak imkanı 

kalmadı. Julie'nJn ismini telll.f 
fuz etmeyiniz. Yulie, Guilletta ... 

Çok garib ... Ne olursa olsun 

size derdimi anlctmak istiyorum. 

Kilçtik ııdnm lmryolnüan atladı 

ve aynanın Uzeri:ıdekl perdeleri 
kaldırdı. Od:ıdal:i btitUn eşyanın 

aksini nyn:ı.da görUyorum. Yal
nız Suvıırovun hnyali yoktu. O 

aynaya nksetmiyordu. 

- İşte g1SrUyorsunuz, diye s5-
2Une devam etti, ne için bu ka
dar bolbahtnn. Ben aksimi Gul

liettaya verdim. O bana bunu 

bir daha geri vermiyecektlr. 

Hayret içindeydim. KUçük a

dam t9tırabı içinde kendini tek

rar yatağa atmıştı. Sonra yine 

horlamağa başladı. Ben do ya

nma uzandım. Asabım o kadar 

gerilmişti ki zihnim sanki bir la

birent içindeymiş gibi yolunu ~n.
şırmı::ıtı. Bu labirentin i<:;inde 

binlerce garlb §ekilli hnyaleUer 

dolll§ryordu. Birden etra!onda 

her şcylnküçüldiiğUnU ve bebek 

eşyası haline geldiğini gördUm. 

Sonra bu §ekiller tekrar büyil

meğe başladılat. BüyUdtiler, bU

yUdUler. Ve hepsinin ortasında 

Julle elinde tuttuğu bir punç ka 
dehini bana uzatıyordu. 

- lç, sevgilim, bu ilahi içki

den iç! 

Elimi uzattnn. O zaman ar

kamdan bir ses: "İçme, içme, di

ye b:ı.E;'II'dı. Bu şeytanın içkisi -

dlr." 
Geriye döndilm. arkamda ge -

neral Suvıırov vcrdı. Julle ısrar 

ediyordu: 

- Neden korkuyorsun, bize

bediyete kadar blribirimizln de

(;11 miyiz? Kendi aksini bir buse
ye mukabil bana vermedJn mi? 

Ellini tekrar kadehe doğru u

zatıyordum ki, Suvarovun. sesi 

daha kuvvetli o'arak tekrar et

ti: 
- içme, içme, diye bağırdı. 

sıma tebessüm eden şu gUzel kız 

§eytanın kendinden başka bir 

§CY değildir. Eğer içersen her 

şey mahvolacak, hakikatle kar§ı 

karşrya kalacaksın. 

Julie de bala ısrar ediyordu. 

Birden etrafımdaki kU;Ucilk in -

sancıklar delice dans etmeğe 

ba~ladılar. O kadnr çnbuk dönil

yorlardı ki, onlarla beraber ba
§ım da dönüyor ve nrtık etrafı 

farkedemiyecek bir hale geliyor

dum. Bu kfıbusum e:ıbahle~in 

sant on birde otelin garsonu be
ni uyandırıncaya kadar devam 

etti. KUçilk adam erkenden kalk
mış ve giderken de ba!la içinde 

kendi hikayesi yazılı olan birta

kım kağıtlar bırakmıııtı. İşte 

hikayesi: 

Erasme, bir sabah uyandığı 

zaman, hayatta en büylik emeli

nin tahakkuk etmiş olduğunu gör 

dU. ltalyada bir seyahat yapma
sına yetecek kadar bir mirasa 

konmuştu. Karısı ayrılırken, ağ

lıyarak: 

- Allaha.ısmarladık, diyordu, 

arada sırada beni de dil!Jiln. Ve 
bilhas.<ıa seyahat şapkanı lıay

betme. 
Erasme, Floransada kendi mil

letinden neşeli bir grupa tesadüf 
etti Bu grup çok para sarfedi

yor ve gece gUndUz ziyafetler ve 
şenlikler içinde yaşıyordu. Şık 

ve güzel kadınlar arasında son 
derece lliks bir hayat geçirili -

yordu. İçlerinde yalnız Era!"me 

sevgili karısının hatır.ısına sadık 

kalmağa uğra~ıyordu. 

Yine bl>yte bir sefııhat gece

sinde Erasme'in kadmlarn kareı 

lakaytlığı meclisin istihzalarına 

scbeb olurken arkadaııtarmdan 

birinin metresi olan genç ve gü

zel bir ltnlyan kadını ona: 

- Dikkat edin, de~ti. Eğer 

Guilfotta'~ıı görecek 

ka~binizln ytizu günc:ı _, 
kalmış kar gibi erf)'ece 

Tam bu sırada odn>11 ~ 
giymiş, melekler kııdat ~ 
kadın girdi. Güzel eibiS 

la?1nı ve göğsUnUn b1t' 
meydanda bırakıyor, 

çıldırtıcı güzel kolttllat 

yordu. Kollarmda '\le ~ 
kıymetli ta!)lar pırıldJ)'0 

tun genç kızlar: "İşte G 
}31J 

diye bağnşıyorlardl· f11'" 
kadın gelmiş ve Eı119 

nma oturmuştu. Zn'-şl]J 
kendini rllyada ~ eJ 'I 
Ömründe bu kadar gnı. ~ 
dm görmemi:ti. Knlb~ 
canla çarptığını hisse 

Guiliettaya adetli kor 
yordu. Kadın bir dolll 

na uzatarak: "DUşll~ 
kndmı olmaklığım bo, df1' 
der mJ, sert yııbancı ·" ~ 

du. Evvela kızarınış,:;I ~ 
bırr. 

sararmıştı. BoşanınIŞ 

bi yerinden fırladı ,<e 

dizlerine kapanarak: /... 

- Evet, diye ba~-~ 
ğim sensin, ey ıncte 1'. 
Sen benim bUtUn ri1 j 

kadmıydm. ~. 

Mec1iste bulunanları'~ 
Erasme'in bu hal~ sıı.t~ 
na hrunlettiler. Egleııti.,, 
den• daha parlak bir şe / 

vama başladı. • 
Ii,.... 

Şafak sökerken Gul~ 
ne döneceğini sıyledl;cdi- ~ 
na refakat etmek iS dl~_,/ 
kadın bunu kabul etıııe ,, t 
disini bir daha Lercde , 

ceğini söyllyerek çıktl~J 

rasmc de mahzun ııı "' ıt6Ş 
nln yolunu tuttu. sır if 
uzun boylu ve zayı! b I 
karşılaştı. Bu adaın: ~.J 

- Aman bu ne bı:ı.l <Jl"ı/ 
rasme, dedi, ı:ııo.Jıa!le ıt' 
sizinle alay edccektcrı f 
dönmekte acele c~ ıJf ~ 1 

_ Siz kim oluyorsu11 1, bli) 
na no.sıl oluyor da ııJO; 
ediyorsunuz? Haydi Y() f 
vam ediniz. ı;~ 

- Siııirlenmcy,inl" · ıı ~ 
natlarıne. malik olsflll rJ'1' 

.aJtııl sabah Gulllettayı > I 
nız. tl,1' 

Erasme e.damı:ı gır )1 t;i 
nlmak istedi, fakat z;t:.. 
bir hareketle Iturtula 

koşa kaç~."-··--• 14 ji~, 9F'~ 
Yazan ti 

HcffiFm8 

Çeviren tJI 
SYall: oeır 
~-



ar eşlerin 
~: a iye sırrı ! 
~~!Fb~~~ır=e~ rgnır bü~çeleırı var : ~a"' · 
~a= ~ ~~ m.asıraıif mlÜ!ş'\tere~'ltaır; 
~~~ ~aılf'<aılaroınn aınoe namonaı 

~~ınH~awaı yatç:uıro'1orDaır 
Pri;illa ev işlerine bayılır; boş vakit bulur bul
ı:naz ınutbağa koşarmı~ ... Rozmt•ri «kardeşlerim 
ışlerinıe müdahale ederlerse hüngür büogiir 
ağlarim!n diyor ••• Lota, etrafındakilere ~ık sık 

Onlar tc!!ad~ na. ihnt veı·mckteo hoşlanır! 

.. 

l. -----·-·--..:....-
t 1 1 ••• f~tf• 1 f t 

lQz değildir. }Iüfe·rı.·a~nı ismi taşıyan üç döndüğüm vakit unutulmuş olduğumu e
de filın ÇcVirj akikı Uç kız kardeştir. üçU sefle gördünı. !nsan sinemacılıkta hem 

~llıaınada f;~~~· _Loıa Lanı" Tor§i Blan" çabuk parlıyor. hem de çabuk unut ulu - ... , 
'Pıı..ı~ '' u.a:ıını çe "rdi k bize lazım olan her şeyi alan odur. O ol--~te nltnı vı . Rozmeri Lan yor. Kardeşlerime bunu anlattım. Fa at 
0Ylıadı. l>l'i.s:"' arıynn kadrn" filminde bir hoca gibi değil. !len onlara bazan mnsa biz perişan olurduk. 
fn ... , uıa Laıı "B . 
\'~de kendin· .. roklın kovboyu,. nasihatler veririm. J<'akat onlar tama - Bizim meslekte çok mektup yazmak la 

emer atud 
1 

gosterdi. Bu üç film de miyle serbesttirler. Btt İıasihııtleri ister- zım. Fakat sinemacıların yanında kfıtip-
8111eına Yolarnıaa çev ·ıru B" k lcrsc tutarlar, istemezlerse tutmazlar. ftnıaıa ~irketinin u.. k l'1 •• ır tc 

dıgı s· " :ı.rde§le muka\'ele 
tak göl'lil!Uy~.ellia talihinde ilk defa ola-

lik ctmeğe razı olanlar dünyanm parası-

nı i!ltiyorlar. Biz o kadar zengin değiliz 
ki. Hem zengin de olsak, ne diye o ka-

' Rozmeri, Lola Prisilla 

\'aıtırı. :a 
llıa o li \'\ı t ta . 
h ç helllşir.ele B sınemıı. sahasında Tal 
z e~lrelcr gö~ enet hemşireler, Yung 
aıı.ı!lnda "al dil. Fakat bunlar ayni 
0lıı.ıaııı " 1enıad1 a birisi d . ı ar ve içlerinden hiç 

Ro:ı:meri hayatı:ırrndan bahsederken: 
"- Şüphe yok ki biz de ar-amızda mü

naka~aiar yaparız, diyor. Fakat bu m!i
nak&şalar biri'birimize nekadar çok bağlı 
olduğumu:ı:u ispat gibi garib bir netice 
verir. Herı}mizin zevkleri ayrı ayrıdır. 

Kaı;sfcşlerim bana müdahale ettikleri va
kit hün~r hiingür ağlar ve dişlerimi gt

eırdatırım. Fakat çabucak beırışırız ... 

dar para verelim? Annem bu işi çok gü 
zel başarıyor.,, 

Broklin kovboyu, Prisillanm ilçUncü fil
midir. O bu filmi çevirdikten sonra Kali-

Yazan: 
Maırmaırada 

Rahmı YA~JZ 
©smanDı <§les'ltıroyerr 

(k{aç ay<dloır taıhteO[Q)allllftr DerD bDır 
aYtı nınıa s· 

tılarn1c k ıııema sanatından 
Pelt kıs aldı. M 

fomiyadn istirahat eden ablalarının ya-
1nJ11a döndü. Bu filmin nasıl karşılanaca-

'ff aaı ı ıvetı ın n 'ffeDce u~ratmoşDaırd 
t~ı a zal!ıa . eseıa Natal Talmaç 
,__ 'll.tnez a .. u n fılın çevirdi ve evlenir Hakikaten üç kardeşin zevkleri ço!c ğını .Prisilla merakla bekliyor. ÇünkU i-
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ayndır. I..ola tayyörden b:ışka bir ı;cy - Nasıl.. Ermeni ihtiyat zabiti mi? d.JJ. ardeıfüır birfu· n :azgcçti. Sonra bu 
~r, birlbirier· . ırlerıyle iyi gcçineme- giymez. Rozmeri spor elbisesini üzerin- drr,. filmi iyi karşılanmırmıştr. 
\ıi katdı:ı§lc.r ınhı kıskandılar. Halbuki den çıkarmaz,. Prisilla ise eline ne gc-

ikinci filmi olan "erkekler çok budala-
Muhabere sınıfından öyle mi ? 

-Evet.. 
Sol'I._ • enı biıöib" 1 çerse OJllU giyer. Genç kız, sözlQrine şöy-
~ ·«ır, he il' erini çok sc- k k dl b b k l • 1 ....,,ryorı 111 de ke di le devam ediyor: at en sine e e muamc esı yapı ma-
~I ar. Uç k ~ hesaplarına çalış- smr istemez. 

Prisllla gençliğinden mağrurdur. Fa- Levazımatı umumiye reisi rahat bir ne
fes aldı .. Benzin tenekelerinin buraya na· 
sıl geldiğini öğrenmiş, anlamış bulunuyor 
du. Hiç ~üphesiz bu nekeleri taburdan a
şıran o ihtiyat zabiti getirmişti. lsmail 
Hakkı pa~ f?öyle bir tahkikata isminin 
karşnasını değil, hatta kendisinden bu 
hususa dair malOlilat sorulmasını bile teh 
likeli buluyordu. Binaenaleyh suçlu mu
h2.terc zabitinin mevcudiyeti artık bütün 
bunları silmiş temizlemiş sayılabilirdi. 

~r. ıraza:rde§uı. ll>.Ü§terek bir but- "- Hiç sabırh değilim, fakat elbise 

tor. '.l' llara nUe Çn\'e :masraf miiştercktir. }'rovasma tahammuı edebiliyorum. Ter
lrtbı abu bir . anıına bankaya konu- zi dükkanlarında saaHeree kalmak can't

..tQ~ ·t ~n.ra bu ~•car~t §irketinde olduğu mı sıkımıyor. Haftada on beş saat rad-
l::... akdırJe b emeıreler birlbirlerinden ;roda çnlre~·orum. Resim yapmağı çok 
~ ahsdjy 1 '':t>... keıı.diır or ar. En büyükleri severim, fakat iki ay evvel başladığım bir 
- ~il'- lYle <>ö~' 

lr dil <u ile göru "' _<""Sen gazetecilere: resmi lıüla bitiremedim.,, 

Ortan 'J. tO.Cuğıı !linUı:, nilemizin en tat- Lola yalnız oturur. Fakat iki kUçük 
derk Calatı "' o ur,, dcııneği unutmaz. 

"Mesleğe girmeden evvel evde her işi 

ben yaparc1ım. Onun için ev işlerine ha-
la bayılırım. Boş vakit bulur bulmaz ya 
mutfağa koşarrm, ·yahut da evi tcmizle-

meğc kalkarım. Halbuki kardeşlerim hiç 
de öyle değil. Bazan ı~oln bize gelir, or

talığı darmadağınık eder de öyle gider. 
Onun bu haline çok kızarım ama ablam eıı . ., ~\OZJı3eri abı kardeşi yeni bir ev satrnalmı~lardrr. 0-

0~a.ı · Sizi ~eki asından bahse - rada anneleriyle beraber otururlar. olduğu için ağzmıı :ıçmam. Sonra bana 
leaıyıeaYdı, halhıti.z; P Çe_v:fren ablamdır. O Prisilla: 

Levazım reisi, topal ayağile ~eke seke 
merkez kumandanlığında nçıktı, büyük 
binadaki dairesinin yolunu tuttu. 

l~ı.._ abıas... ~ok fena olurdu cUm-
••r. li: ·111 nekad 11 "AnnQm\z,· daima bizimle meşgııl olur, 

ltn~lilt 'en kU~Ukıo?'i a_r. beğendiğini nn- diyor. Eve hakan, mektuplanmızı yazan. 

olan iyiliklerini de unutamam. Beni 3i

ncmaya y~rleştircn. bu mesleğin muvnf
f akıyet sırlarrnı öğreten o oldu . ., 

Karargahı umuminin istihbarat §Ubesi· 
le "Dersaadet merkez kumandanlığı,, yal
nız bu telsiz işi etrafında sıkı bir faaliyet t~lar lr llıodeJi ld:Pnsııın "abl~larımın 

h,_ 'll'ı k 
0 uğul?\ i · ·---------=-ı:::m:::aımı= _____ 1S1 _______ ._ _____ 11Z1111:.~-==-~-----·----"'ll~. barır d çın adeta kol- , ' 

'C '' emekten kend_ini nla-

~ta~ ktı ltardl'., 1 
"" er Y "'' anneı ri ..... l'tn a-.ar1a e ve l'abalarile 
2ıtılll ltf'dtır. Hay:~ :Sabalan tekaüt bir 

lhilqar olsam da gönlüm ... 
ıı !:alışı~ 1rı.rn b d 
al'egır. "'ııntı~ " u evresini ktzla-

lt~ıarııı de tok 'rnh c bnbalarnıa bağhlığı 
llleJ~"' rn ııiııcnıa at C<'~riyor. Anneleri 

<ıll.l' ç nıesle ~. ' 
ltarcl ol{ ~ahş~ b"ınde bcğf'!nll _ 
leıt heuı•riııc ö ıı:ı bir kadındır. Fakat 

a)•at l'nck ol 
clora ın~cı id an ve onları mes-
d sın are e>d 

ti tı.(I l'lıaya ba;ıı en ablalarıdır. llk 
drr. b • roıt Loı-. 

1 
) n ve ile ismin·l 

l q.al'd .. an . 

Herkes.in bildiği rneş-
hur sözü niçin 
madığımı tabii, 

Kimisi: 
- ihtiyar 

gönlüm tazedir ... 

t~mamla· 

anlıidmız. 

olsam .da 

Der ve ya§ı ilerlediği 

halele tazelikte devam e· tttıı aı "3lcrı de i 1~inf alan bu kn:-
llıakt ~ n"l'l'l:ı. der. Fakat buna karşd!k, ~ a tcreddU Ya gir~rken ayni 

dı u nuc?Jln b <"tıneınişler,dir. daha ger~ekten ihtiyar de-
l r. l.fl'>ta ir dördu nilcbilecek bir yaşa varma· 
~llltJ · O da ~ acu km daha var- dan önce - gönlü taze kal-
tıc Ye ~ ıneşguldU vyoı:kta operaya ı;:a- sa bile · tazelikte devam e-
§İllıd1·d· 

1 
bir ı::er"f hr. 'R:ara<'ıılerinin ismi- ..ı d ·· l"' 1 ~ k tl K a· .. .. " ,,, .uemez , e s~ c~e. gon uy e sevmege .a anır. en ısını 

· " rij CSj "l" 
Ci ltız 1 Phc c-a·ı . 1 ave edccC'ğine artık büsbi:tür, halsiz tanır ve umudunu keser. 
tı :a '1 ı ınıy0 y 

et tt r eg ahı 1 r. alnız be§in- Bu fark r.cderıdir? Bir taraftan, yetmiş yaşına geldiği 
ıııt tt · ~..ı. - a artnı 

esı "' '""Br j,._. 
11 ııneslekine Iha- halde hfüa baba olmağa gayret eden erkekler; bir taraf-

bf.. •·tar,.,~~ ~·utnd(I lıı· 
• bıı ""Otleti ınova Univer- tan da hcn~z kırk beşinde iken dini eteğini kesen tJııa h llden b" . 
~ ayatı Ya ırı,ıe evlendi ve erkc;.h." ~. 

ler tı lt12 1tal'd ıJarnakla iktifa etti. Vakıa, kadrn!arda olduğu gibi, erkeklerde de bir son. 
l' ' hlıh .. ~ sılerin fil . . . 
tltfitt ...._, a '"flou ınlcrini seyreden- bahar mevsimi var.dır. O mevsıme ırışen erkekt.e artık 

li 1 t')J ton vut otel" r·ı baba olmak kLidreti 1~almaz. l~a<lınların pek çoğunda son Y (1 fltt rcı Lolo. . ı mini scy-
~iiı z San..... He noznıe,..,;.,.•ı b" "b" bahar r.lf'VSiminin c11i yaşlarına cıo:;ru geldiğine bakarak, 

erı . o.ı!J;;l:ırd · •J ın ı-
Çeı\ b ~ tih ır. Çc1nk·· . krık !;>;!şin.le, yahut ellisinde halS:z kalan erkekleııi de son· 

n 1 "' 1 rt u ıkisinin 11tııı r d ı~. or. t."'ak ve aeslC'ri biribirine bahar mevd::,ine crİ§miş, ötekileri de müstesna olarnk 
.ror 'fi}' at l'!lı kı · kalmış farzd.c:ıler vardır. 

• llo~n . 0 r. Loıa sö, lerkcn bu 
l; "ti, Sozır • Itontr:ı.ıto söyıti _ 1Ialh'1hi er~ e!dcrin s.:nb~ı.Jıı.ar mcvsi:ni geç, pek geç 

f'· ı~:t• ano gelir. D::ıh:: c'oğrusu erkeklerdeiti sonbahJ.r .değil, kış mev-
l!ıı.r.ıi • 1 E>n t' '·i 1 simidir E:-1.r,.ğiıı baba clmak kudreti epeyce ihtiyarladığı 
i. 1 .. ı.! ,. o :ı.n t 

it 1 d r rı'l J' id Ub•i Lolndrr. v~kit yi!-L:ntin her tarafı bü~bütün buru~tuğu vakit kayb-o ,.. a (\ • n ra 1 . 
"'-1 l v " n1ı " z 11 fılm ÇC'vir- olur. Cnd;ın önce ka} bolur!:a. bmı.u tab~i saymamah, sebe· 

ı::r1dıkt11 .. fı.ytp :tr "" boşandı. Ilrrinci , bini aram;ı.l \'e sebebi yok etmeğe çalırmalıdır. ı 
"ltı" ·• o · 0 l nl•t.. " 

Jı.ı ,_ 1 
' r. 1 ııra Cı11., • or Lolad1.n Du sehep te. en cok defa yine kuruntudur: Elli yaşı. 

l{ııa ..<>laıı.rıı r n-,g ... rsı 1 . . . t.. 1 
rı-tr ıı . iklncı k c ev - na g-:!ın::~ erkek ha.sız kalırmıs <la, baı.;a o amazmış da ..... 

l :ı.ı <Ur oeası re .. .. 1 1 . 1 . k ~ . h. k. <...e1 ıı.: • Jıeor s•e:-ser:iz. alt<T.ış yeô yaşına ge mış şu er egm ı ·a-
yesinl. dinleviniı Dıı ya§ta1ti erkeğe artık ihtiyarlamı~ de· 

ı .. :; l::\'l•ıı.t ,.11 ,. mek ;blrseriz b"l~ biraz sabrediniz. Bu zat kendisiyle yaşıt 
~ıı. ..... d 7 

'"l'].. ~- , o d l . ·• ırrı . :ı ·ı~ .. .., . olan :ık ,.~:.,·. l•cr "C"'" rhn•rr. l·av~"f"... nun vaı:;ın an 
• dıy .. ı> l!mcmna'.ln 

. 'I' k l 
rnr nıesltl:e 

Yazan : Dr. G. A. 
bir erkek bai...,lmağa muhtaçtır, diye kendisine bir eş bu
lurlar ve y:ı~lı olursa, erkeğine iyi bakamaz diye otuz !beş 

yajında bir hatun seçerler. İlk eşinin sağlığında, ikis: de 
elli yaı;ına geldiklerindenbcri, en lbc'ş günde bir ancak bir 
kilometre yol - o da güçlükle - alabilirlcrmi§. Onun için 
er!.ek de eşi gibı sonbahar mevsimine geldiğini farzeder
miş. Halht!ki otuz beş yaşındaki hatun \ ~eldiğ"indenberi, 
yani tıeş y:l oluyor, hemen her gün bir kilometre yol al
mafa 1!ıaşhmış .. Demek ki daha elli yaşındaylcen duydu
ğu halsizliğiı: sebebi sculece bir kuruntu idi. Şimdi heki
me başvı.:rıwısı da :!lalsizlikten dolayı değil, henüz kırk 

ya:şında bult.ınan ikinci eşine böyle hergün yolculuktan bir 
zarar gelip ge!miycceğini anlamak içindir. 

Biraz ilerlemiş bir yaşta gelen halsizliğin gerçekten 
ve ihtiyar:kktan mı, ydksa ihtiyarlamış olmak kuruntusun· 
d~ mı ileri geldiğini farketmek için emniyetli alametler de 
vardrr: -Bir kere. r;erçek~en ihtiyarlamak neticesi halsizlik ya-
vaıı yavas ITdi. Halsizlikle birlikte bütün viicud ihtiyarlar. :. - ... 
Kmşıklar her tarafa yayılır, vücudun derisi gevşer, sarkar, 
b:r çoğunda v~cudun ötesi, berisi yağ tabalcalariyle dolar. 

Sonra da gerçekten ihtiyar olanın halsizliğinde gönül 
tazel:ği de kalmaz .. Gerçekten ihtiyar erkek, genç ve kıv
rak k:dınl:ırın yanın.da bile hiçbir arzu hissetmez. 

Kuruntu ile kentli kendilerini halsiz yapanların bazı
larına <l:ı halsizliğin yavaş yavaş geldiği de olur. Fakat 
ince aranıl•rsa. halsitliğin ilkin birdenbire başladığı anla· 
şı1ır: Y:ne ihtiyarlamış olmak kuruntusu, yahut herhangi 

bir geçici sebepten bir günlük dermansızlık... ~ 

Bu kurnntu, şiiphe bir l<cre gelince, on.dan sonr:ı hal. ı 
sizlik y::.va§ ~ avnş yerleşir. 

Fakat ikinci atamet, gönlün taze kalması daima sağ- ( 
lam ve emniyetli bir alamettir. Cünkü gönül tazeliği vü- ı 
cutta ~-;:-monların Memc"kte oldukl~rma delfilet eder. Hor. 

monlar iy! i§ledil:çe hal izlik gerçekten değil, Eeçici bir 
1
1 

sebepte,, e:"". ziynrle kunıntudan demektir. 

Gönfü tt:ı:e 1"•'·'ı'·r-ı inc:an ihti•·arlamaz. JJ 

ve aramaya girişti. 
Levazımatı umumiyenin oe liaşK"uma 

danlık vekaletine verdiği bir rapor, val 
mahallinde elde edilen benzin t.enekeleı 
nin muhabere taburuna ait miri benzi 
lerden bulunduğunu haber vermiş, bu k 
dar delil karşısında zabit vekili dilm 
bazı ifşaatta bulunmuştu. 

Mesele dehşetli ehemmiyet kesbetm" 
ti. Derhal bir heyet seçildi. Dikranm a 
zından kaçırdılanm tahkik ve tetkik 
koyuldu. 

Davist tslaşe düşüyor 
Davist, Ay~ sultanın günlerce yatı 

misafiri olduktan sonra cephane nakil ı 
lcıinin daha geriye bırakıldığını duynlU 
bu arada irtibatı muvakkaten kaybetti 
Brodeyle görüşmek, çoktandır yoklamad 
ğı Marmarayı bir defa daha gönnck, B 
ğaz kıtasına kadar uzanmak niyetile l 
tanbuldan a)Tılmış, peI"§eJlbe pazannd< 
ki telsiz istasyonunun meydana çıkan 

masmdan bir gün evvel "Çanakkale,, g 
misi ile hareket etmişti. 

Yeni amiral Paşoviçin hazırladığı h 
ruç hareketi yüzünden Davistin derhc: 
Çanakkaleye gitmesi mecburiyet halin 
gelmi~ti. Delikanlı, aylardır Marmarad 
cirit oynayan üç lngiliz tahtelbahirin" 
birçok noksanlarım r.mvaffakiyetle i\ 
mam etmiş. hatta bu meyanda, yolum 
bulup Romanya yoluyla Almanyadan gc 
len tcrpidolardan bir kısım dahi aşırma 
ğa, bunları tnhtelbahirlere \'ermeğe mu 
vaffak olmuştu. Fakat, tiyublerin uyma 
ması yüzünden bu torpidolar kullanıla 

mamı~tı. Delikanlı, harbin başlangıcın 

dan itibaren yıllardır muvaf fakiyetle ida 
r-e ettiği servisini hiç de tehlikede hisset 
:niyor, hesaplı hareketlerle i~i iyi idar 
ettiğini, sanıyor, adamlarının ele geçme
sine ihtimal vermiyordu. 

Marmarada Osmanlı destroyerleri biı 

ka\ aydır tahtelbahir faaliyetini felce uğ 
r-~tmış; kapiten Brodeyin kımıldayısına. 
meycan bırakılmamış, gözünü budakdan 
saKmmaz lngiliz komodoru gizli üste atıl 
durmağa icbar cdilmi~ti. 

Davist, büyük bir emniyetle Çanakka· 
leye varmıştı. Şehrin önünde funda ede~ 
etmez liman reisliğinden gelen bir Oika 
ile liman reisi gemiye gelmiş, Da,•isti sor
mu~tu: 

- Abdullah kaptan orada mı? 
Başta bulunan tayfa liman reisine cc

VaIJ \'C:di: 
- Burada .. ne yapacaksınız? 
- Git söyle .. Liman reisiyim ben. Gö-

rüşmek istiyorum. 
Bir dakika sonra liman reislle Da\ it 

kal"§ı karşıya geldiler. Delikanlı içinde 
bir önı:ezişin sıkıntısı ve dudaklarında bir 
tebessümle liman rebini karşıladı.El sıkış 
tılar. Reis mukaddemeye lüzum görme· 
den Da\'iste .§Unu tebliğ etti : 

(IJc,·runı \ar) 
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IKapı arkasında bir adamın 
düşmesinden çıkan yumuşak 

·s am, kızgın oldu~u Alemdar 
düşürmeğe u~raşıqordu •• g z 

Bir aJamm ikbali veyn idbarı sultan 
Selime al· kası veya nlii.ka.sızlığı ile ölçü
lilyordu. Belki Selim p:ıdişah olaydı bu 
kadar nUfuz ve tesiri olmıyacakU. A
lem dara bir iş yaptırabilmek için sultan 
Selime alaka. göstermek kafiydi. İşte, 

Ramiz paşa da, hiç hoşlanmadığı Milfid 
efendl~i böylelikle nefyettlrmek ve hat
tA sonra da menfasında boğdurmak isti
yordu. Arkadaşları Tahsin, Refik, Behiç 
ve Galip efendiler, Rnmlzin vıızife ve 
vnzi:> etini suilstim!ll ederek birçok baş
lar yeme w c kalkmasını doğru bulmamıe
lar, birkaç kere lt€'ndisine nasihat et -
mialerdl Fakat Ramiz p:ış:ı, kaptan derya 
olduktan sonra tamnmiyle değişmiş ve 
Rumeli cemiyetinin gayesini lııtlhsalden 

sonra iş kabul etmiyecekleri bakkmdaki 
taahhüdilnU unutmuş, mUmkUn olduğu 

kadar Alemd!lra intisaba gayret ederek 
işte devlet i terine fıilen burnunu sok· 
muştu. :Maahaza diğer Rusçuk Ayanı da 
vazife kabul etmiyecekleri hakkındaki 

taahhütlerini tutmamışlardı, ama, hiçbi
risi Rnmiz kadar ileıi gitmeği de aklın
dan gcçirmemiı;ti. 

Fakat şimdi Alemdara teklif ettiğinde 
ynya kalm tı. Atık ı;özlü bir adam olıın 
Milfid efendi, köse kethüda yoluyla sad
razam Alemdarla tnruşmış ve kendine 
fevkalade güzel bir cariye takdim etmiş, 
vnz!yetini demirden kazığa bağlamıştı. 

Blnaennleyh Alemdar MUfide el slliınek 
bte.mezdl. Halbuki bir taraftan Ram1z pa
§8 da ll!rıır ediyordu. Ramlzi ba5mdan at
mak gUçtU. Çünkü Ra.nılz ayni zamanda 
padis:ıhm da sevdiği bir ndamdL Önce 
kendisinden intikam alacak Ra.nılz olur
du. Velinimeti olduğunu düeUnmez, ölU
mUne kad.'l.r giderdi. Paşa onun ısranna 
d~yannmıynrak meydanı lahm erlerinin 
tnkibine karar verdi ve bu anılık Müfid 
cfencli Kastamonuyn nefyolundu. 

Hud.ise şeyhülisliun Arapzade Arif e
fendinin kulnf;'lna gitmiş, Arnpzade bu 
i.se pek içerlemişti. Hem karıyı alıyor, 

hem de herifi siırliyordu. Hiç henUz ser
dar olan bir ndıım:ı bu hnl yakışır mıydı? 

meclislerde Alemdar namma köse kethil- \ 
da bulunduğu zamanlar taşı gediğine 

koymaktan çekinmiyor ve mesela: 

- Devletlü paşa usul bilmezler. Aman 
Ahmet efendi. Siz kayıtlı olunuz. Diye
rek telmihan etrafa Alemdarı bir daği 

gibi göstermeye çalı§ıyordu. Maahazn kö
se kethUd:ı bu hilecikleri yutacak köse
lerden değildi. Hatta şeybüllslfımm sabık 
kaymak:ım Tayyar paşayla ve Musa pa
şayla mUnıısebette olduğunu dahi öğren
miş vc işi Alemdnra tafsilatıyla bildir -
miştL 

Alemdarl.ı şeyhülislii.mın arnsı adama
kıllı açıktı. Artık devlet umuru sUkün 
bulmuş addolunabilirdi. Bir serdarın şey
hülislamı idam ettirmesi mümkün değil
di lnkılAb olmu§. tahtm sahibi yerine 
geçmişti. Memleket ilk zamanlan gibi A
lemdarın diktatörlUğU altmda değildi. 

Binaenaleyh şeyhillislıi.m için açıktan a
çığa Alemdar aleyhtarlığı yapmakta bU
yük bir tehlike yoktu. Şeyhülisllm, le
kesiz, günahsız insan olmıyan bu ıama
nm en temiz şahsiyetlerinden biridir. 

Bir gece padişah Mahmut hiç yemek 
yememiş Vt: saray erkanını telii§a düşür
mü!itU. Mahmut çok yerdi, oburdu hattıı.. 
Nasıl olup da hastalığı filiin yokken ye
mek yemezdi. Demek bunda bir iş vardı. 

Filhakika genç padişah çok asabi ve hır
çın bir haldeydi. Sebt!bsiz haykırıyor, ba
ğırıyor, önüne geleni kırıyor, döğüyordu. 

Her gün şöyle bir hava almak mutadıy
kcn buglin odasınd:ın bile dışarı çıkma
mI§tı. Ne Cevrlyt, ne en seYdlğiql bile 
görmek istiyordu. 

Padişah niçin kızmıgtı, kime kızmıştı? 
Bunu a nlamak mümkün değildi 

öğleye doğru şeyhUlfslam geldi ve he
men huzuru hUnkara girdi. Padişah Mah
mut elini uzatnrıık: 

- Buyur Ari! efendi. Nasılsın, nice -
sin? 

- Omrll hümayunun e!zun olsun pa
dişahım. 

- leler nice gidiyor? Şimdiye dek 
bin kadar mücrimi toplatıp hakkında i
eab eden cezayı tertib eyledim. Amcam 

sultan Selim hazretlerinin ruhu şad o-
lur! 

- İrade hUnkarnnmdır ama, devleti 
aliyenize bu hal bir dehşet verdi hünk~
rım. Halk, Selimci veya Mustafncı diye 
kırılıyor. Ve o onu, o onu katil ve imha 
ediyor. Bu halin sonu nice olur? 

Bu icraat değil, tedhiş padişahnn. Ar
tık serdarm devletin Alemdarın elini bu 
gibi mezalim sanılacak umurdan geri çek
sek, dainizce isabet olur padişahım. 

Sultan Mahmut, şeyhüliı::lfımı tasdik et
mişti. Doğruydu. Artık bu Selim moda
sını kaldırmak lazımdı. Devlete nizam ver 
mek ve nizamı cedidi tesise gayret ey

lemek gerekti. Sonra kendi isml unutul
muş, Selimin ismi kök salmıştı. Hiç bu 
olur iş miydi? Selim ölmilştU, Mahmut 
hUkUmdardı. ÖIUnUn methUsenasiyle uğ -
ra.5mak yanlr~tr. Halka padigah Arahmudu 
tanıtrp sevdirmek gerekti. 

- Arü efendi. Dedi. Meydanı Uhm 
erlerinin nef~ine ben hat yazmadığım 

halde Alemdar paşa bunları sUrdUrUp 
mahvetmtŞ. Hntt.A Müfid efendiden bir 
de cariye rüşvet almış diyor lar, ne bu
yurursun? 

Tam sırasıydı. İşte sözU padişah ken· 
dlsi açmıştL Şeyhillislô.m cebkeninin kol
larını kIVIrarak önce bir Ayet okuyup 
tefsir elti ve sonra da bu hft.diseyi iza
ha baı.ıladı : 

- Alemd~r §ecf ve bahadır bir serdar
dır padişahnn. Elhak kendfslne hürmet 
ve muhabbetimiz vardır. Hünkar dostu

dur. Ancak Darlissaltanayı da Tuna boyu 
sanmakta hakkı yoktur. tst:ınbul padişah 

mıı.karrı, hilafet merkezidir. Burada ser
darın borusu değil, hllnknrır. fermanı hU
klim sürmek adet ve an'ancdir. 

Ecdadı izaınrmızdan kimse, serdarına bu 
kadnr yüz vernıiş değildir. Filhal Müfid 
efendiden bnrma bir kız aldığı dainize de 
ihbar olundu. Yaldde bulunduğu halde 
yine merkumanı nefyeylemiş ve hakla
rında hattı hümayun vardır qiye namı 
padişa.lıiyi alet etmiştir. 

(Devamı var) 

ses duquLdu . ~~ 
İskemlesini mutfak kııpısmm önüne ka- diğinl tahmin ediyordu. tçerı 

dar götürmUetU. l{apıcı odaya gelerek çin ne yapmıılıydı? 
gramofonu diki§ makinesinin Ustüne yer- Gramofon sesini işitince a~lın' ııe 
le§tirdi. Liber ayağa kalktı, gözUnU ka- kir geldi. Plfı.k değiştiriııncsiJli ~ 
pıdan ayrrmakııızın gramofonu kurdu, cekti. Makineyi kurar ve yeni~ 
plağı koydu. ken kapıcının kapıya dikltat e 

_ Ah! diye söylendi, ne olurdu dış nl hesaplıyordu. 
d'' ıed8 kapıyı kapamama §ef mü.saade etsey 1 • Gramofon susunca bir hntıl 1'~ 

O zaman burada sizinle bol bol geveze- divenlere atıldı. Gramofon ş~r ~at 
ilk edebilirdik. Fakat ne yapalım ki eef rar baeladığı zaman o birincı 
razı olmadı. Elbet bunun bir rıebebl o- mişti bile... ı 
laeak ama ben manasız buluyorum. Ev- ntı\ 

ÜçUncü kata gelince Benun _1f1 vela beni burada iskemleye çivilediği . ,-v 
nı çaldı. !çerden ayak seslcrı · ust 

için, sonra ... 

Cümlesinin sonu:ıu genç kadının eMe
sine doğru eğilerek kulağına fısıldadı. 

- Terbiyesiz! 

Liber, bunun adetA bir iltifat maka
mında söylendiğini anlamıştı. Mıuunafih 
fazla ileri gitmenin henüz zamanı gelme
diğini 'bildiği için tekrar yerine döndü. 

Kapıcı kadın : 

- Bakın :ıu plağı dinleyin, dedi, en 
çok sevdiğim §arkılardan biridir. 

Gramofonda yarım tango ahengiyle, 
son filmlerden birinin meşhur şarkıla -
rmdan biri çalmıyordu. 

Madam Kantöbiz oarkryı gramofonla 
beraber mınldanmnğa başladı. Plağın so
nuna gelince Libcr t eklif etti: 

- Şarkı sahiden çok güzelmiş. Bir da

ha çalalım. 

Plak boşta dönmeğe başlamıştı. Llber 
iskemlesinden kalktı, geri geri gramo
fona kadar gitti. Sonra b irkaç saniye i
çin gözünil kapıdnn ayırarak makineyi 
kurdu. Şarkı tekrar ba§lndığı zaman 
genç kadına bakarak "tam sırası!" diye 
dllşUndU ve ona doğru giderek öpmeğe 
davrandı. Kadın buna kızmamakln bera
ber ba!'mt çevirdi ve glilerclt razı olma
dığmı belll e ttt . 

Liber tekrar nöbet yerine döndU. 
Memnundu. İçinden : "Bir adım attık. Ak
§ama kadar i.§imiz olacağa benziyor,, de
di. 

Stefan bu sırada binanın UçUncU l:atı

na çıkmağa başlamış bulunuyordu. 
Birkaç dakikadanbcri binnnm önUnde 

a.5ağı yukarı dolaşmaktaydı. Sokakta si
vil polis olmadığına dikkat etmişti. Fa
kat herhalde kapıcı klübesinde beklenil-

kapı arkasında kesildi. Kapın~ rtf 
mında pencere şeklindeki kUçUI< 

dı. Delikanlı sordu! , 
Jtll• 

- Yüzbaşı Benua bumda 

- Benim efendim. 

- Sizinle görUşmek ıstl~'<>~ 
'I 

- Siz kimsiniz': ndmız ne · 11 
- tsmimi bilmezsiniz. BIJ'Sıc~v 

~im. Çok mUhim bir mesele .,t 

malümat vereceğim. Çok ncelC 
1 ~ııP rem bir mesele hnkkındn .. · 

izahat verEmem tabıt ! e 
5,,.ıctıl 

- Neye dair olduğunu s J 

çeri giremı>zslniz. 

Stefan bağırdı! 

- Öyleyse geber hain! ~ 
eli ~il 

Dört tabanca sesi işiill · l1'tt 
dan biri pencere §eklindkl del ~ 
ti. Kapıda duran adamın knf1l' ..ı ~ 

}tllr 
sU hizasında kapıyı deldi. 111 
srnda bir adamın yere dU!iıtl~t 
kan yumugak ses duyuldu. ..ııı: 

·.,orv 
gramofon şarkıya devam edlJ 

t ik arzu! ilk öpücük l :ilk .,ııı 
Ste!an merdivenden sarkıırB~ 

baktı. Gramofon çok kuvvctU ~ ~ 
A§ağıdan tabanca sesi auyulıtl 
caktı; kimseler görUnmtıyordU• ..; 

;ı(, ~il". 
Stefan gUrUltü ynpmnn:ıao& ığ\ 

merdivenden indi. Alt kata gel~ 
bir an durakladı. Kapıcı odıı.S 1.tı 
den görünmeksizin geçmek katııı ',J 
leri üzerinde eğildi, vücudu ~net. 
bütün adaleleri gerildi ve bır , 
sıçradı. !kinci ham lede soknğl bO 

ıl"ııı 
Serbestti. içinden gelen . ~0~ıı· 

••••• • Pek yakında ············~~············································· • 

arzu onu ko§mnğa teşvik ecfü it' t' 
disine hfıkim oldu ve sakin 1: ~ 

?>fJF 
arkasına bakmaksızın Şan d5 ır e 

• • 

Hem Alemcfar, şeyhülisüı.m efendinin 
izzetinefsini ktracnk hareketler yapmak
tan da geri durmuyordu. B:ıbUssunde 

önünde kendine ynptığı hakareti henllz 
unutmamıştı. Bu yüzden hnlk indinde 
ııcyhülislimm on paralık değeri kalma -
mıştı. Şimdi de • eydanı J..fı.hm erlerini 
eUrcrkcn kendine bir tek kelime bile da
nışmannştı. Pek llln, nma, 5eyhllllslam 
sils değil, bcll:i bilfiil bütün lslamiyet 
fi.leminln vekiliydi. 

• • • • • • Hünkar Yıldırım'ın aşkı 
• • • • 

ru yürlidil. Her an arkndnn b 
r<JO• 

muzuna yapışacağını sanl}·o 

: kimseler g6rUnmedi. ti 
: Mariytls kahvesinin önUndctı ~;c cı 

Şeyhülislam için için nlevleniyor ve 
zaten kızgın ve kırgın olduğu Alemdan 
gl5zden düşürmeye çah'jıyordu. Kalabalık 

• • • • • • 

Vo l<dlorom leaye zldnn göz kamaştoıran lhlaya'tı, 
esıraıro, sefa!Mletaeırn ve entrDkauaırı : da oradaydr. C:ıddeye çı1ttı. , 

• usc' 
• geçiyordu. Birden koştu, otob • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yazan: iKi MiM (DC 

...,: ve nrkn sahnnbğma ntlnd'" .:;; 

11 
Bir taraftan ben boyalarımı tanzim ederken, diğer taraftan, o, 

dö emenin üzerine si~·ah bir kumaş seriyordu. Ve sonra, modellik 
yapmağa alışmış bir arti t z~vce tavrile ~rkamı dönmemi bile rica 
etmeden soyunmağa ba~ladı. 

Çınlçıplaktı. 

- Sen gene konu~mağa devam et ki canım sıkı1masm! 

Aklıma ne geldiyc::e, münasebetli münasebetsiz sôylemeğe başla· 

öım. Go?lerim kama~mıştı, nef;:.-s alamıyordum. 

- Ne de olsa gwe çocul~sun - diye sitem etti - A, vallahi kı
zarıyor! lyi ama bir re5 am için bu kaJar şeyin ehemmiyeti olur mu? 
Sanki beni hiç görır. .. mi. in gibi duruyorsun .. Ama ciddi ol ,.e yak
laqna, Yokc::a hemen g'yinirim .. Sana uğur getirmek istiyorum. Gü
zelim, d -ıl m'? R m'mı iyi yapmağa çalış ve çabuk ol. Akşam ol· 
madan bitinncli ·n~ Bakalım nen.adar istidadın var. görmek isterim. 

Sırtüstü yatını tı. "' ğ baca1Yını hafifçe bükmü;til. Baygın bay· 
gın b::m:ı h 1 n: ordu. Az kal .. ın kendimi tutamıyacaktım. LlUdn bu 
bç ı m ihfmal tablo ill se)Ted "eklere mahı;us olduğu hatırıma gel· 
d:. Daha i:. de'., clar<ık. lıip olduirum bu -- el vücuda, ipek gibi 
parlayan p:.inız üı tene, ;: ün c::aflığma, zenginl;ğine bakıyordum .. 
Ofke ile hayret ara m 'a idim. Bana öyle geliyordu ki, Aliye. zavallı 
!J.~ıkım, şimdi re~ am olan benle aldatıyo:du! Evet, hakikaten böyle 
zannediyordum. 

- Ellerini su tülün üzerine koy da, po::.t üzerinde imiş gibi olsun 
dedim. 

- Resmi öyle mi yapacak m? 

- E\-et. 
- Peki: B..ıyle Jaha guze; ob~~ .. Kap!an postu yap, olmaz mr, 

• Ygilim? 

'#-EOCl!EIEJllmmEFfdoım.tmracrJ• b 
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Saat yedide tablo bitti. Büyük bir ressam olduğumu iddia et· 

miyorum. Hattfi orta bir ressam oldui;.'Wllu bile ... Fakat sanatin ha· 
raretli bir nşıkıymı. Elinlde palet, sehpanın ününde, gayretten baş· 
ka bir şey dü~ünmüyorum. Şunu kabul etmeliyim ki, karyoladan 
sarkan kaplan postu, resimde, Aliyenin kendisinden daha canlı gö
rünüyordu. Kaplan, itaat emreden mütekallis parmaklar altında. 
bir köle kadar muti görünüyordu. Aliyeye gelince, onu, bir tasvirci 
rer.ıxırnm sakim geçen dakikalarile yapmıştım; ama onu gördüm 
gjbi değil. zalim tebessümile, gözlerinin insanı kahreden parlakhği
ıe \'e istirahati inc:ana intizar, kendini terkedişi bir müdafaa hissini 
\':!ren tavrile, olduğu gibi yapmı;>tım .. 

- Bakabilir miyim? 
- E\·et. 
- Sevgilim, bu ne ~ayanı hayret §;y! Yalnız bu tablonun i~mini 

kibar kadın., 'koymamalısın. Hatta buna yakın bir isim de istemem. 
Bunun ismini ... dur bakayım ... şey koy; "Mesalin:,, 

- Peki. 
- Tabloyu duvara çevir. Şimdilik hiç kimse gönnesin .• 

Arkasına mantosunu aldı: "Biliyor musun, yoruldum!,. dedi ve 
çapkın bir tavırla samıclı • 

- Sen de yoruldun mu, sevgilim? Odanda bir karı:ı.VC 
Yere oturdu, ben de yanma çöktüm. • pf.l 
- Aliye, gene eskisi gibi oturduk; Sıdıka hanımın ı.:ı. 

fl da böyle oturmu~tuk, değil mi? 
- Artık o zamanlardan bahsetme.. . ;4~ 
Her şeyden evvel onu temin, ikna etmek istirordtıf11·, tı 1 

mizdi ve kendime hfildm olmasını biliyordum. Binae~aıe;ı~ 
olmağa gayret ediyor ve Aliyeyi kapalı atölyemde ,elı~ ıııt· ~ 
lunduruyor<lum. La.kin hiçbir arzu eseri göstenniyııruı e-OeJI 
tabiatimin bazı hususiyetleridir: Başkalarını memnun 
etmiyen şeyleri keşf etmeğe çal~mm. 

- Yüzümün bazı hatlarını de~iştir ki, ne olur n~ 
l:es beni tanımasın! 

- Ya Haydar bey? 

Aliye muammalı bir tavırla: 
- Aaa! o! diye mırıldandı. ıc ı?1 
Ve nüfuzunu bana isbat etmekle koltuklan kab~~f·· ~ 
- Onun yuvasını yapacağım .. Bana "çocuğum,, dı~ ~~ 

çen gün bitişik odada yakaladım .. Kendini yalnız zn~itl i 
Ne yapıyordu, biliyor musun? Baş örtümle eldivcnıer:..ıJtl' !\ 

' "r"'- ı püp duruyordu. Saçlanma ve elime dainıa mcnek~ Sll ti~-eJl · 
yu domuz gibi çekiyordu. ~1üsterih ol. şimdiye kadar~~ r ,-e 
me kar~ı bir fenalık yapmadı. Yalnız gözlerile beni Y1~e1' ~ 
tes gibi kıpkınnızı oluyor. O zaman, ileride Eeninlc ede 
de olduğumu söylüyor, buz gibi donduruyorum ... 

- Onun fikri ne? ·rdC d 
- Çok muvafık buluyor. Llıkin oğlu Cahit bu fil\l 
- Seni seviyor mu? 

(Devamı var) 



~!'~ 

ihtilôfı 
lan Macar mahfillerinde bildirildiğine gö 
re, bugün öğleden sonra toplanan 
nazırlar meclisinde tetkik olunan Çekos· 
lovak teklifleri, bugünkü şeklinde bir an· 
laşma zemini teşkil edemiyecek mahiyet· 
tedir • 
Macarlara göre ltütenyada 
ihtilat genişliyor 
Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar A· 

jansı bildiriyor: 
Hudut mıntakalarından gelen son 

haberlere göre, Beregszasz'da, şehri 

terkeden Çekler. halkın bütün Buğday 
sto1darını müsadere eylemişlerdir. 

Komarnoda, Çekler, mahkeme nrşiv 
leri de dahil olmak üzere bütün resmt 
dairelerin evrakını başka yere naklet

miı:.ıtir. Çek lejyonerleri generali Ste
f anekin heykeli de bötürülmü§tür. Bu 
suretle ı;ehir parkında yalnız Macar 
muharriri Jokaj ile Macar generali 
ma !)kı.ınm heykePeri kalmı~tır. 

Rute:Jyadan gelen mültedlerin bil
dirdi~;ne göre, ihtilnl hareketi azn.lmııı 
dcffeildir. Bilakis yerli halk arasında 

gittikçe daha ziyade geniş1emektedir. 

M.al ı, Qn1 ola o şofiir 
Bir müddet e\•vel köprü üzerinde 60 

ya5larında Froso i~minde bir kadını çiğ· 
niyere.1< öldüren şofor Tevfibrin duruşma· 

sı asliye dördüncü cezada yapılmış ve 
suçlu sekiz ay hapse mahküm edilmiştir. 

on harbi· ~la "" . 21 c \ \ 
l'Jt< '-ı nı . 

\<ı ıı :r. ( ..:ı n !) 1'1.ı 'a· . ı 
Japonlar, Han 1 mck üzere Hongko.lgu terkctmiştir. 

l.~nn Kokiytıye· Büyük elı;i Ha.IL{euya, Hayf a:ıg -
f.ltlf} 1 I 

l-0~.ı. n nıı.ııı j 
~b! · "'a '> \ fl,!.!ili7 ~umhotu 

" g Cr\ı~·o A.} ' . . 
Al r: \mırallık dairc.;i 

lıayrı. 1 
born1ard 

b· ~ Sanü ınıan 
r~~ bo Pa}pr layyare~i. Şang· 

~arı ak ıtı\ııar a~:1?<'tunun etraımda 
lir 01nı satnı b •ardır. Ge.'llinin 
Ca.'l'ıbcı Uştur. lkı ~ bombalard'1n m\itecs
~ tir tun zırhı b atnara harap olmuŞtur. 
~"'; ' ırçok Y"rlerinden delin· 

ti •• "lllQ lik . 
"'il. ild • daıre . 
}'0ıttur 1tnı lllc!ckcİ· tayyarelerin tabiiye-
l{lltı~ ır. Nüfusça telefat 
lI <ltı y ton '>ıı& or. <ıtıı l'or 

1 h . ;e, 23 ( /\ 
ar r· tın t Cinlı ~.) - Bütün Kan· 
l l'l.ı 1 l z lerın at""]".ı•w. 

"'\l • ''i1 cuıgı yangın· 

l:ı... l ı r n . , ' t .• 
·~ıl · • ~ ı "'mc· 

L iz l"'• q l l t • '"' • 
"tr!e •ı :lıl • } .e r. a. •ll • 
ır.· l eri 1 lllııtaı 

t r } ı , .,a ına ' a!•m ' er 
cı J an,, · · 1 lıtı ~ <tc:. } ,, ı to.In °c1klan alevl~n-
b •aJ ... ' 1 UIUna r. \ <ın ııçılır <Jlüm ka} l:e-
0·~un 1-r· rı ıı ~nların tel' ıdi altmd..ı 
J n I>o~ur . ;,ızn • ha tane i ta:.ıli} .! 

"' gc . l'l. Oıt}c tıı.l'rı 
c ltı bı dı ~ J l/\..J\. } 
b a lleru ~. ll':'e g · - Domei aja.:sı. 
at~aı <'ıı Japon re, Ynngtse boyı.. •• · 
~:ıgr arının 1:. g~rnıleri, Çin sr 'ıil 
hkrıı.ı en_;i C°" araJ ateşine ra ·men 
'°a arın,. ı 'er , ~- c 

t'tlıkı .. g lr. · . 'e 'lnkeun• n 
ı ~ tı ' lŞıerd· 
\'lll li tı 1tt r 

1 
ır. Bu gemilerin 

)o~ •laları t ' tt '"u1rnaktndır. 
'l?lın J ~. 'J (A a"ıyor 
bel arıcın A.J - n 
~ t trc I;'° ?tıetnbc1l ornei jan-
ta eı'lldc ı..tJrc, Çi,1 kıta;ırıcan aldığı ha
tcclır1ar. tnıırn .. at 1: .:ırı Yangtse cep-
. nıııı aah~·'l kı a!a .. ı at n~e bulunma~. 

ltı te ı_ 1ller • nehri · 
ti tıı;etr ın le ki iık n şım:ıl ve 
ı. ÇeJq,.,. ,·le!\ nra hat mev.GUeri. 
'tı. .. , ·t ccn b 

"' - t> • lır ....... u a do<Yru gc· 
' "il. •;.ıc-t h b 
" \' O§ıı '1ton denü... areketi, ilan. 
e Jatı<ı 1c.J;.ı br ryolu ve Vu 

tı L tı ta Y"r:ca d ung 

J'
uo ll' r y ar .. :eri r· a ger:lemekte 

, ı ıcatt ı 
ol\\ .l an e le e o.an kıta·a-

l' o'-lıt n-e'lt•ea· 
tı Okyo hiivük . 
""'~ra 1 ' 2:1 fA..f\. 

1 
1 »zalıiirat 

·ı..ıı .. ~ a b . _ ı-
li'·ır. YUk t('z h" anto •ın zap-

1 il.brik ı UrlerJe kutlnn-
l' .l a "ı 

<! a!>orı n d"'dUk 
:t-. "ıt- ~ el ~tıv:ıffakıv~;rı. ve r"dvo. 

. tur. (l • ı t z h 1 il rilJ"rır til· 

Kunning - Çunking yolu ile gidecek
tir. 

Japon ~aıete \İ logil'zler2e 
mııaımaya wulıuJif 
!'okyo, 23 (A.A.) - Bir nasyona. 

list propaganda te:ıekkülü olan "Şiun
so", İngiltere ile Japonya arasın.da bir 
anlaşma husulünü istiyen mutedil mah
fillere şiddetle hücum etmekte ve gün
delik büyük bir gazete olan "Yomirui 
Şimbu~,. da bir beyanname neşrederek 
Japonyanın İngiltere ile niçin uyuşa. 

mıyacağını izah eylemektedir. 
Beyannamede japonyanın dünyanın 

en iyi ordu ve donanmasına, sağlam 

bir iktısadiyata ve tükenmez iaşe im. 
kanlanııa malik clduğu kaydedilmekte, 
1.1gi1teren:n i:;e Ja ;:o ya ile anlqma· 
<a~ .ıaE hnzır~akı !:ı.:vvetlerile şarkta, 

bLı1 i..k Okyanosta ve Avustralyada ha 't. 
!arını ve menfaatlerini korumağa muk
te?ır bulunmadığını tebarüz ettiril
mel.te:iir. 

Beyanamede. hulasa olarak, şöyle 

denilmektedir: 
İngiltere japonyaya karşı tecvız e

crı -niyecek bir tarzı harel:et ittihaz et
ti~i takdirde, Japonlar onu cezalandır
mağa azmetmelidirler. 

ltıılyanm tu\·siyt>Sİ 
Homa, 23 (A.A.) - "'Giornale .d't. 

talia., gazetesinde Virginio Gayda hu· 
l.1saten şöyle demektedir: 

"İtalya, Çin - Japon ihtilafının iJaş. 
langıcındanberi Japoııyanın askeri kuv
xetini takdir ettiği için, Uzak Şarktan 
gelen haberleri memnuniyetle ve hay
ret etmeden karşılamaktadır. I~antonun 
sukutu Çin mukavemeti için öl<lürücü 
bir darbe, büyük demckrasiler için de 
nahoş bir sürprizdir.,, 

Gayda, bundan sonra, Çine, kemali 
cesaretle ve vakit kaybetmeden, Ja. 
ponya ile doğrudan doğruya müzai<ere. 
ye girişmesini tavsıye etmekte ve ıun 
ları il5ve eylemektedir: 

"Şimdi mümkün olan yegane çare! 
hal Japonların tam bir muzafferiyet 
elde !:tmel~ri lir. Japonların Hint Ok. 
yanosu sahillerinde bulunması - k 
bundan içtinap edilebilirdi - ortaya 
beynelmilel yeni rr.ec:elcler çıkarmıJ. 
tır.,. 

~ aı b:ıv !'!• 'l f "l.rlle~ t ... rt P olun. 
'"l • ık a ı ırıı. • 

~ l' l '1 Ve l r k j;.. .ra ll'"D 1 --------------~-
\:ıt ftı> 11' rnı "h ut e'3ı nshl.!ri l it i k t.i.; Ü k h 1 rs 1 z 

1-t il l\ny Şt 'il' L"rlıfYını '' 8k8131: d J 
b '>"t!'> • e• J 

rcı iC(Jrh, 23 11 l"ı(>d. ? Jozcf ,.~ Sanıuel adında iki çocuk 
,.., 'lı aı tı < A.f\ ı c • 

rt ~ ... t\ }\ "l.n h ıb ,.,· - İyi mem polis tarafından muhtelif slrketln 
lıj Y"' , e ·r~ "'. sucundan :·akalanmışlardır. KUçllk 1 "· . • l ' öl.c, Mare 

'1'flıf' tn r~ • ""ko--dn hırSt7ların yaşları 11 • 15 arasında. 
·~İ j· l'~ el ' . ~ dır. Şimdiye kadnr Pangnltıda Hayat 

l h,.. c:'i!i rı • ı . npnrtmanıııdnn. Nurlpaşa apartma • 
, 'l:ı<{o~. .. n.., onı.:a 

, nından, Ileyoğlunda Tatar apartma 
(!!~ı . . 3 ( /\. " 

l b •4
\) nındnn muhtı:'lif eşyalar çalmışlar 

U ak anı ır lngıltcre bü- \·e 1 "'pıların to!tmaklarını sökerek 
nnkeu't.·a gı't-.; hurdacılara satrnışlardır. 

15 yaşında 
bir kız 

ArnavutköyUnde 
boğulmak lan 

1' urtarıldı 
Dün Arnavutköyünde Boğaziçi Ese· 

ai önünde bir haaise olmuş ve denize 
düşen bir kızcağız, tesadüfen ölümd~n 
kurtarılmıştır. 

Aktntıburnundaki gazino garsonla. 
rından Apustol dün öğleden sonra de· 
niz kenarına gittiği zaman feci bir ma:-: 
zara ile karırlaımış tır. Şi.ddetle akaıı 

sularda bir kız ç.ocuğu çırpınmaktadır. 
Apusotl soğuk kanlılığını kaybetme. 

miş ve derhal denize atlayarak kt7cağı· 
zı yakalamıJ. civardan yetişen kayıkçı. 
Jar ikisini de karaya çıkarmışlardır . 
Fazla su yutması yüzünden baygın bir 

halde bulunan kız, Beyoğlu bastahanC: 
sine kaldırılmıştır. Yapılan tahk:katta 
15 yaşlarında bulunan kızın, Bebekte 
aralık sokakta 17 numarada oturar. 
gümrük müdürlerinden Nizameddinin 
manevi evladı Sabriye oalduğu anlaşıl 

mıştır. 

Sabriyenin Boğaziçi Lisesi önünden 
denize düştüğünü etraftan görenler 01. 

muştur. Kendisini tamamen k aybeden 
Sabriyenin ifadesini alma'k kabil olma· 
dığmdan hadisenin sebebi henüz öğre. 
n ilememiş tir. 

Sofyadaki 
suikast 

Bulgar resmi tebliğine göre 

llıuvazeoes&z bir 
odamın eseridir 

Sofya, 23 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
General Peef ve binbaşı Stoyanovun 

katilleri meselesi etrafındaki adli tah. 
kikat daha nihayetlenmemiştir. 

Fakat şimdiye kadar elde edilen ma· 
lOmata göre, cinayet, daha çocuklu
ğundanberi cinai temayüller gösteren 
ve muvazenesiz bir kimse olan Kiro. 
vun şahsi bir eseridir. Bir çok sene 

evvel, köyünde bazı köylüleri öldür
müş ve o zaman mahküm da olmuştu. 
Katilin müddeiumumiye hitaben brrak- ~ 

tığı bir mektup, Kirov'u yüksek §ah
siyetleri öldürüp bilahare intihar et.. 

mek ı:uretil~ meşhur o'm2k istiyen bir 
manitık olarak göstermektedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Dünkü güreşler 
_.. Baştarafı 8 incide 

saat Halilin zaman zaman atılışlarile ve 
Hüseyinın sık sık Balili yere atarak altta 
ezmesile geçti. Fakat bir türlü tuş olamı· 
yordu. Halil §İmdiye kadar hiçbir pehli· 
vanm Hüseyine karşı gösteremediği cesa· 
retle güreşiyor. Hüseyinin acı kuvveti al· 
tından bp.yük bir maharet ve muvaffaki
yetle kurtuluyordu. 

Birinci devre neticesiz olarak bitti. 
!kinci kısmın başlangıcında Hüseyin 

çok sert hamlelerle rakibinin üzerine a· 
tıldı. Ve üçüncü dakiakda da başını sım· 
sıkı yakaladığı Balili yere vurdu ve ü· 
zerine çıakrak tuşu yaptı. 

Bu suretle l\1ülayim, Kara Ali gibi bir 
çok mühim rakiplerin i~tirak etmediği 
bu seneki Türkiye başpehlivan müsaba· 
kalannda Tekirdağlı Hüseyin gene birin· 
ciliği kazarvnış oldu. 

Marsilya Heledlvc 
meclisi nzttsı ıtalyada 

tevkif edildi 

Roma, 23 (A.A.) - "Mcssaggero" 
ga::etesinin Koni'<len aldığı malCımata 
göre, Marsilyanın komünist belediye 
dairesi azasından olup bir konferans 
vermek üzere It:ılyan hududu civ.ırın. 
daki kasabalara gitmiş elan Davit Le
on geçen perşembe günü gezmeğe çık· 
mış fakat bir daha advet etmemiştir. ı 

Bıı gazetenin ilave ettiğine göre, Da. 
vit Leon İtalyan topraklarında pasapcrtu j 
olma'aığı için karabinye devriyeleri ta- 1 
rafından tevkif ed:lmiştir. Hududu ni- ı 
çin geçtiği anlaşılıncaya kadar, Da
vit Leon Koni şehrinin hapisanesinde ı 
kalacaktır • 

r , 

HUktimetın emfrlerlnc itaat edenleri 

.. 

• 

Fılistinde lngiliz askerleri tarafından 

Kudüs, 24 (A.A.) - 16 yaşından yu 
karı erkek çocukların kaydeüilerek bi-

rer hüviyet varakası almaları hükfi
metçe geçende emredilmiştir. Arap li-

derleri mukabil bir emirname neşrede. 
rek hüviyet varakası alan araplann kat 
ledileceğini bildirmiştir. 

Asiler dün Yafa istasyonunu yakma
ğa teşebbüs etmişlerdir. İtfaiye ateşin 

yayılmasına mani olmağa muvaffak ol. 
muştur. Hasarat mühim değildir. 

First Rr.,yal Dragoons alayı, dün 
Tciresias vapuru ile Hayfaya gelmiş -
tir • 

.. 

yakalanan iki Arap mucahidi 

Londra, 23 CA.A.) - Britanya impara
torluğu yahudileri mümessillerinden mü· 
rekkep olarak burada toplanan bir komi· 
tc Filistine doi::rnı Yahudi muhacerctinin 
herhangi bir tahdide maruz tutulmasına 
muarız olduğunu bildirmiş ve lngiliz ma· 
kamlannm tethise nihayet vermek hak· 
kmdaki kararım memnuniyetle kaydey· 
!emiştir . 

Kabul edilen karar sureti, aynca, niza· 
mı yeniden temin edebilecek bir hükQ
metin tesisi neticesinde, Filistinin inkişa· 
h yolunda bu memleket Arapları ve Ya
hudileri ara~mda daimi bir iş birliği te
essüs edeceğini de bildirmektedir. 

öğle •• • 
uzerı 

oto 
Bugün öğle üezri saat 12,30 da Divan-, 

yolunda bir otomobil kaza~ı olmuş e 
yaşlıca bir adam ba~mdan ve bacakla
rından ağırca yaralanarak hastaneye kal· 
dmlnuştır. 

Hitlerin Fransaya 
teklifi 

Ba..5tnrnfı 7 incide 
yor. Bitler tarafındıın Frans:ıyn teklif e
dilen bu muhayyel ademi tecavüz paktı, 
Almanya şimdiye kadar birçok imzalarını 
inkar ettiği için, bize hiçbir emniyet te
min etmez. Fazla olarak yalnız usul sa
hasında evvela Fmnsaya 10 veya 20 
senelik bir ademi tecavüz vaadettiktcn 
sonra mUstemlckc sııhasmdn ondan vic
danlı ve aklıselim sahibi hiçbir Fransı
zm kabul edemlycceği fedakarlıklar, fe
ragatlcr ve imtiyazlar istemek oldukça 
manasız ve garib bir hareket olur.,. 

Londradan (Figaro) gazetesine bildi
riliyor: 

''İngiliz efklin umumiyesinin şlmdiki 
haleti ruhiyesi karşısında Çemberlnynm 
imparatorluğa aid mllstcmlcke mandnla
rmdnn bazılarını tcrkctmesi mUmkün 
değildir. Bu itibarla Berlin ile yapılacak 
istişarelerin mahiyeti ne olabileceğini 

tayin etmek oldukça müşküldür. Çünkü 
Almanya eski müstemlekelerinin inde -
sinden ba§kn bir mevzun dair J..ondra ile 
mUzakercyc girişmeyi kabul etmiyor ... 

Lc'ıistan - Almanya 
arlcnıi tt>caviiz misnkı 
Varşova. 23 (A.A.) - Havas muhabi· 

rinin Ulu t,.ovani Kru~er Kodzİ"P.İ gazete 
sinin verdiğı haber etrafında aldığı malfi· 
mata göre. bu haber, Polonya politik 
mahfillerinde ıc;rarla dolaşan şayialara 
te:'diman 01maktadır. Bu şayialara göre 
26· 1-934 tarihinde Almanya ile Lehistan 

da 
ı ol u 

Kzaya sebcb olan otomobil Mararis· 
tandan satın alman ve henüz plakası bi· 

le deği5tirilmemiş olan bir arabadır. P~
te bcledi;·csine ait 62782 numarayı ta~1-
yan otomobil Bakırköyünde oturan Niya

zi isminde bir gence aittir. Niyazi bJndan 

bir müddet evvel Macaristana gitmiş ve 
dönerken de çok beğendiği bu otomobili 
alarak ..... hrimize getirmiştir. 

Niyazi Ileyazıt tarafından ilerlerken 
karşıdan gelen bir tramvayın arkasından 
birdenbire bir adam fırlamış ve karşıdan 

karşıya geçmek için otomobilin önünden 
koşmu~tur. Fakat mesafe bulunmadığın· 

dan ve adamın da tramvayın arkasından 
ani olarak çıkmış bulunmasından Niyazi 
bütün gayretine rar,rmen otomobili dur-

duramamış yalnız direksiyonu birdenbire 
kırar~ bir kazaya mani olmak istemiş
tir • 

Fakat buna rağmen araba ihtiyarca 
olan bu adama çarparak yere yuvarla -
mış ve direksiyonun çevrilmesi ile de 

karşıdan gelen ve içinde yolcular bulu
nan bir silivrl otobüsünün ön tarafına 
hızla çarpmıştır. 

Etraftan koşuşanlar, çiğnenen adamı 
Divanyolu eczahanesine kaldırmışlar ve 
iik tedavisi yapıldıktan sonra imda.d o
tomobili çağırarak hastahaneye gönder
mişlerdir. 

Fatih Belediye başhekiminin c\ayısı 

olan ve odun tüccarlığı yaptığı anlaşı
lan yaralı 72 yaşlarında Mustafa Mah
muttur. 

Hnstnhane;deki muayenede omuz ke· 
miklerinin kırıldığı görülmüştür. 

Vaziyeti ağırcadır. Carpışm:ıda o· 
tobüs ve otomobil hasara uğramışla ·dır. 
Fakat otobüsteki yolculara ve huı:usi 
otomobili kullanan Niyaziye bir şey el. 
mamıştır. Hadise tahkikatına b:ı~lan -
mıştır; 

arasında on sene için aktolunan ademi ===================== 
teca\ "iz deklaraı:;yonu yakmda daha on se 
ne ıçin tecdit edilecek \·e ~ ahut belki de 
iki memleketi alf:.kadar eden b~m mestle· 
lcri istıhdaf eyliyen hususi anlaşmalarla 

takviye olunacaktır. 
Dığer taraftan ayni mahfiller, bu yeni 

anla~ınanm Danzig mesde!;ini a'akadar 
etmesi ihtimalini reddetmemektedir. 



> 

ay ol 
Baştara/ı 9 uncuda 

Ondan sonra Erasme birçok defalar 
Gullietuıyı gördil. Ona ilfını aşk ett... 
Kndm onun sözlerine karşı tamamile lfı

kayt görünmemekle beraber harekatı da 

hiç Umit verici değildi. 
Ernsmc bir gün yolda arkadaşların

dan birine rasgeldi. Arkadaşı ona bu 
yaptığının bir delilik olduğunu Guilietta 
hakkmdıı. söylenen sözlere biraz dikkat 
etmesini ve evdeki müşfik knrısını unut
mamasını tavsiye etti. Erasme başını el
leri arasına aldı ve gözynşlnrının alıma
~ına mnni olamadı: "Hayai l'~rd~mc 

diyordu, nrknd:ı51, seni mahvedecek olan 
bu n§kı burada bırak, gel seninle hemen 
Floransadan kaçalım.,, 

- Peki pe>kl dostum ... Haklısın, bu şe
hir bana felaket getirecek! 

Hemen bu akşam gidelim. 
lki nrkıı.dnş hızlı hızlı yürümeğe b:ışla

mışlardı. Birdenbire yine o uzun boylu 
zayıf adamla karşılaştılar. 

- Haydi bakalım, nsilzadem, acele e
diniz. Güzel Guilietta sizi görmek için 
çıldırıyor. 

Arknda§ı: 

- Allah cnnrru nlsm, diye homurdan
dı. Bu adam Sinyor Dapertuttodur. Ona 
mucizeler doktoru derler. Mel'un bir şar
latandır. Guillettaya cehennemi iksl,rler 
satan bu heriftir. 

- Ne dedin? Bu herif Guiliettanın 

evine gidiyor, öylcrml? 

Arkadaşının cevab vermesine vakit 
knlmndan bir balkondnn Guiliettonun gü
zel sesini duydu. Çıldırtıcı kadın davetli 
bulunduğu bir villanın balkonundan onu 
çağırıyordu. Ernsme verdiği bütün ka -
rarlan unutmuş, her §eyden vazgeçmiş
ti. Koşarak onun yanına gitti. Snlonda 
oldukça çiı kin bir ltnlyan delikanlısı Gu
illettanın "yanından ayrılmıyor, onu mli
temadiyen taciz ediyordu. Bundan fena 
halde sinirlenen Erasme gitmeğe karar 
vereli. Gui!ietta onun peşinden koşarak 
yolunu kesti, onu öperek gönlünn aldı ve 

da.ima kendisinin kalacağını vaadetti. 
Onlar geri döndükleri vakit izzetinefsi 
rencide olan öbür a3ık Erasme'in önUne 
çıktı ve onu tahkir etti. Erasme bu hare
kete mukabelede bulundu ve İtalyan de
IikıınllllI birdenbire çektiği bir hançerle 
onun üzerine yilrüyUnce, Erıuıme de fırt
lnğmn sarıldı ve altına aldığı adamı bir 
tekmeyle öldürdü. Kendi de bayılmıştı. 

Gözlerinl açtığı z2man kendini Guilliet
tanın odasında buldu. Genç kadın ona: 

- Zavallı sevgilim, diyordu, seni kur
taracağım. Fnkat hemen buradan, seni 
bu kadar seven benden ayrılıp gitmen la
zımdır. Biz biribirimizi artık bir daha gö
remiyeceğiz. 

Erasme ne pahasına olursa olsun onu bı 
rnkıp gitmiyeceğinl söyledi. Gullietta: 
"Heylınt, diyordu, orada eskiden bu ka
dar sevdiğin küçük karım bulacaksın ve 
onun yanında beni yavaş yavaş unutacak
sın ... 

Genç adamı fil dişinden kolları arasm
da nşkla sıkıyor ve devam ediyordu: "Ah! 
hiç olmazsa nşk bizi tekrar kavuııturun
caya k:ıd~r akeinl olsun bana brrakabil
seydln ! ... ., 

Karşılarında büyük bir Venedik aynası 
pırıldıyordu. 

- Aksimi mi? ne demek istiyorsun? 
Onu nasıl saklryabilirsin? O benden ay
rılır mı? 

- Demek bunu benden csfrgiyorııun? 
Demek bana senden hiçbir §ey kalmrya
cak. Su aynadan tebessüm eden aksin 
bile ..• 

Akan gözyaşları Alman delikanlısının 
ateşten yanan yanakları üzerinde kuru
yordu. O zaman Ernsme heyecan içinde, 
eğer imktln olsaydı aynadaki aksini ona 
bırakacağını söyledi. Bu sözleri henüz 
bitirmı,u ki. aynadaki aksinin kayboldu
ğunu gördü. Kollarının nrasında sıkmak
ta olduğu Gulliettn da bir duman gibi 
kaybolmuştu. Boş odada birtakım garib 
sesler gU!Uşüyordu. Erasmc korku ve 
dehşet içinde fırladı. Odadan ve bina -
dan ~ıktı. Derhal kuvvetli kolların ken
disini kavradığını ve bir arabanın içine 
atıldığını hissetti. Araba yıldırım glbj 
koşmağa bnşlnmıştı. Yolda kendisini kn
çırruı adamın Dapertutto olduğunu nnlı
yıı.n Erosme arabadan kendini atarak nr
kndaşmm evine koştu ve vaziyeti ona 
anlattı. Arkadaşı ona Floransadan kaçma-

Jçiıı ne lAzmuıa temin etti Gölgesinin 
o?mamast y{lzllndcn yollarda başına gel
tniyen musibet Jrcılmamrştı. Nihayet ken
ii memleketine kavuştu. Karısı ve.cocuk-

lan onu tehalükle karşılamışlardı. Bir an 
için felfıketlerinin artık sona erdiğini bi
le üınid etmişti. Aynada aksi vermedi
ğini etrafından saklamağa muvaffak olu
yordu. Hattil Guilietta bile hatırasından 
yavaş yavaş siliniyordu. Fakat bir ak
şam çocuğuyla oynarken, ellerini soba 
borularına sürerek siyahlntmrş oian ço
cuk babasının yüzünü okşamış ve: 

- Bak, baba, yüzün nasıl kapkara oldu 
diye bağrrmağa başlamıştı. Sonra baba
sının kollarından sıyrılarak onun yerin
den doğrulmaı;ına vakit bırakmadan eli
ne geçirdiği bir aynayı yüzüne tutmu5-
tu. Babasının aynada nksini görC'miyen 
çocuk birdenbire bağırarak aynayı yere j 
fırlattı ve bağırarak kaçtı. Gürültiiye 
koşan annesine anlattı. Ernsme zorla 
gülmeğe çalışarak iiili izaha çalıştıysa 

da kadın onu ellnde>n tutarak bir ayna
nın karşısına götürdü. Orada kocasının 
hayalini göremejince: 

- Defol, diye bağırdı, defol mel'un ... 
Heı·hnlde şeytanla anlıı.ştın. Yahut d:ı 

sen benim Erasme'm değil, cehcnncm
lerclcn gelme bir mahlüksun. 
Kadın mütemadiyen haç çıkarıyordu. 

Erasme ynpncnğını bilmez bir halde so
kağa fırlndı ve serseri gibi dolaşmağa 
başladı. Guiliettayı dü~Unüyor ve: 

- Beni bu hale getirmen için sana ne 
yaptım, diyordu. Knrnn heni istemiyor, 
dünya yüzünde kimse beni istemiyor, 
Gui!ietta bana merhamet et, merhamet 
et. Seni şimdi nerelerde bulacağım?. 

- Buraya çok yakm bir yerde, efen
dim, o da sizi tekrar görelilmek için deli 
oluyor. 

Bunu söyliyen o korkunç Dapertutto 
idi. 

- Emrinize amadeyim, diye devam 
etti, Gullietta sizi etiniz ve canınızla bul
duktan sonra aksinizi size zevkle iade e
decektir. 

Erasme kendinden geçmiş bir halde: 
"Beni onun yanma götürün, diye bağır
dı, her şeyimle onun olacağım.,, 

- Müsaade buyurun, bunun için ufak 
bir işin halli lazım. Artık koparmanız i
cab eden bazı bağlarla bnjfü bulunuyor
sunuz. Zira, Gullietta size tamamen ma
lik olmnk isliyor. Tabii knnnız ve çocu
ğunuz ..• 

- Pek ii.Ia, karım, çocuğum? 
- Onlardan kurtulmanız liizım. Bu 

gayetle basit bir iştir. Sizin için en ufak 
bir tehlikesi bile yoktur. Şu elimdeki şi
şenin içinde bulunan ilüc•n iki damlıı.sı 

insanı her şeyden kurtarabilir. İnanın ba
na, kendileri bil~ ir-;in farkına varmrya
caklardır. Alınız aziz.im. Bu ilüçta hafif 
bir acı bndem kokusu vardır ve derin, 
sonsuz bir uyku verir. 

- Alçak, bana böyle bir cinayet yap
mağı ne cesaretle teklif ediyorsun? 

- Size kim cinayetten bahsediyor. 
Siz Guiliettnj, görmek istediniz. Ben de 
size bunun yolunu gösterelim. Alınız ve 
kadın gibi korkak olmayınız. 

Erasme bir baş dönmesi içindeydi. 
Birden elinde o mcınlıus şişe olduğu hal
de kendini karısının :;ıı.tağı başında bul
du. Kadın uykusu içinde Allaha dua e
diyordu. Bu manzara karşısında kalbi
nin parçalandığını hissetti ve pencereyi 
açarak elindeki şişeyi pencereden frr -
lnttı. Yandaki odaya kapanarak talihsiz
liği için gözyaşlan dökmeğe ba.~ladı. Ne 
olursa olsun bir kere daha Guillettay:ı 

görmek istiyordu. Bu sırada saat on iki)i 
çaldı ve tam on ikinci vuruşta Gullictta 
göründü. Ona: 

- Sev~lim, diyordu, aksini endıkane 
sakladım. Bak. 

Bu sözleri söylerken aynanın llzerin -
deki perdeyi indirmişti. 

l~rasme orada Flornnsalr kadrna s:ırıl
mış bir vaziyette kendi aksini gördü. 
Onu kendi!'ine iade etmesini, DnpC'rtutto
nun istediği cinayeti ı~IiyC'r.ıiyecC'f,ini 

söyledi. Guilif"tta: "B<'ni dinle>, diyord•ı, 
bağlarrn çözUlmcJik<'e biz birlC'f}emr:> iz. 
Bu bağları bir rahlb bağladı. Onu yalnız 
sen koparabilirsin, bu cinayeti i;;leml'ne 
hacet Yok. Yaln•z brnim olmak iı;:in dün
ya yii:r.ündrkl ailenden '"azgeçtı;;.ıni şu 
küğrda yaz ... 

Erasmt> bM•an n~nğıva titrivordu. r.ı•i
lie>tta onu çılgın bus"1erlP knndırrnağıı 
uğrnıııyordu. Bu sırada Dapertutto da 
güzükmUştil. Elinde denılrd".ln bir kalE'm 
vardı. Sel bilf"~İndeki dr.marlardnn biri 
de kel!i!mi<1tf. Ka"l akn·nrd•ı: "Yt>z .•• yaz'., 
diyt> ısr<ır f"diyorlnı-dı. FraıP11" knl<'ml nl
dı ve kıı.nına batrrarnk yazmnğa başladı. 
Tam imzalıvae:ub. aır.AAıı hir hAvol -...i-. 
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Kayseri tayyare fabrikasında yapıla·} 
cak hanıara 14-10-938 günü talip çıkma
dığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. J\luhammen bedeli 87369 
lira 20 kuru~tur. llk teminatı 5618 lira 
50 kuru~tur. ihalesi 7-11-938 pzaratesi 
günü saat 15 de M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi 438 kuruş mu
kabilinde alınır. İsteklilerin teklif mektup 
lann:ı ve ilk teminatlarını mektup Ycya 
makbuzlamm Ko. na ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kanunun emrettiği 
vesikaları vermeleri. (554) (7589) 

• • * 
Balıkesir Kor birliklerinin ihtiyacı olan 

520 ton Un kapalı zarfla eksiltmeye kon
mu~tur. Eksiltmesi 3-11-938 perşembe 

günü saat 16 da Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. tık teminatı 
4110 liradır. Taliplerin muayyen saatten 
bir saat evvel kanunun 2-3 üncü madde
lerindeki belgelerle birlikte teklif mektup
larını Balıkesirde Kor satınalma komis
yonuna vermeleri. Şartname ve evsafı An
kara, !stanbul ve lzmir levazım amirliği 
satınalma komisyonunda görülebilir. 

(565) (7645) 

Sebzeler ve 
sıhhat 

llnştarafı 7 incide 
mıyan çocuklara çok faydalıdır. Güzel 
bir müleyyindlr. Kan hUcumlanna iyi 
gelir. 

lspanak fazla. miktarda madeni cisim
leri ihtiva ettiği için kansızlık ve kuv
vetsizlikte çok faydalıdır. Yalnız muan
nid surette kabızdan muztarib olanlara, 
böbrek hastalarma, romatizmalılara ya -
ramaz. 

Marul müferrih ve müsekkin bir seb
zedir. Uykusuzluktan şikiıyet edenlere 
tavsiye edilir. Eski zaman doktorlarmm 
söylediklerine inanmak 111.zımgelirse aşkı 
söndürür. 

Sebzelerin en faydalılarından birisi de 
hindibadır. Müshildir, mukavvidir. Cildi 
güzelleştirir. Egzemalılara, Romatizma
lrlarn çok i:ri gelir. Çok hindiba yiyen
ler romatizmadan hiç korkmazlar. Kara
ciğer hastalıltlarında da pek faydalıdır. 

ya girdi ve karısının sesi: 
- Era!!mC', Erasme, ruhunu şeytana 

mı vermek istiyorsun, Allaha.~kına im -

zalnma! 
lıllahın ismini duyan Guilietta birden 

ŞC'klini değiştirdi ve ce.u~nnemi bir mah
lük şekline girdi. Eraı:;me: "Geriye şey
tan, dive ba~rırıyordu. Geldiğin yere, ce
henn<'me c!ön !., 

BirdPn Fiml}Pkler c;a:rtı, gök gürültfü~ü
nc benzer !lC'!lle>r du ·uldu ve ye>r ikiye 
hö!UnC'rck Guilietta ve Danertutto kny
boldulnr. Sonra hC'r şey eski hnline dön
dü. rrnsm<>'in aklı b:ıRın:ı µ'l'ldi~i zaman 
kerki oclnvn. karısının yamna gitti. Ka
drn t~ tir bir <'('!"}(': 

- tı"ı'·ach bn .. ·na gc>le>n büyük fela
keti "İmdi bili ·onım ve sana ncryonım. 
Fnlmt hu halinle artık bir aile babası o
lnMı~<ım . eİ'llOi SP\"fıhntc rJk ve kaybolan 
h"v<:linl nr:ı. 0:111 bulur bulmnz he>rnen 
yine ban-ı l·l'lcı f!p,.,i burnun s:ıbırsızlıkla 
ve rt"'kh b,..klivE'cC'~im. 

2',aı.\'"11T rrr"mrı ı,-.,"."lsını ve ror .. ~•nu 
5 .... 1 ii. B ... s•ommu aldı ve yola c;ıktı. Bu
gUn kimse onun ne olduğunu, nerede bu
l•ınılııibııw hilmlıuu:- , 

ODlON ... t ODto• .... t 

Tüm birliklerinin ihtiyacı için aşağıda yazılı saderağı 7-!1·93~ ~ 
saat 10 da kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Isteklilerin 36 ... Jel'·! 
\'eya ayn ayrı fiyat t:klif edebilirler. Ve buna ~ör~ teminat ve~e?ı~~ 
sunda Tilin. Sa. Al. l\..o. da yapılacaktır. Isteklılerın ~artnamesı.nı laflııl 
meye gireceklerin yukarıda yazılı gün ve ~aatte vesika ve temın~t dcıı 
mektuplarile beraber Ko. na gelmeleri teklif mektupları ihale saatıil 
vel Ko. na verilmesi lazımdır. (563) (76,13) ll1' t· 

Cinsi miktarı Fiyatı J) 
Kilo Lira J" 

Samsun 
Amasya 
Çorum 
Merzifon 

Sadeyağ 15.000 11625 
u ,, 7.500 7300 

,, " 7,500 7500 

,, " G.000 5cno 

36,000 35535 ~ 
:(.. * :{.. rf\9 ı> 

Sıvastaki birliklerin ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar kapaJı zg 9'~ 
konulmuştur. Şartnamesi hergün Ko. na görebilirler. lhale Sıvasta t~~# 
yapılacaktır. 1 ı~ekliler kanunun 2-3 cü maddelerindeki vesaikle ve ılk 
lif mektuplarını Sıvasta Tilin. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (562) (7642biit1 ,-e· 

Cinsi Kilo Mu Be Mu Te lhale 

ı5~ Li Ku Li Ku 

Ekmeklik un 
Sadeyağ 

363500 50890 3816 75 8-11-938 1!1 
17500 17237 50 1292 82 7-11-938 

lı ~ jı • • ~eli J 
İzmir Mst. Mv. Merkez kıtaatmm Birecik hudut Tb. ıçı~ t f'-

27700 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt- fabrika ununa verilen fl~ 
lı go··ru··ıdu··gu~··nden 2s-ıo 1ı11 meye konmuştur. lhalesi 7-11-938 pazaı- pıY 

tesi günü saat 15,30 da lzmir Mst. Mv. nü saat 15 de ihalesi ~ ef. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi- tekrar kapalı zarf us~c ~ 
len tutan 26315 liradır. llk teminatı 1974 çıkanlmıştır. 1steklilerı~tl ):1f 

liradır. Şartnamesi hergün Ko. dagörülebi evsafını görmek her ~t1.}.!V 
lir. lstekliler ticaret odasında kayıtlı ol- Al. Ko. da görebilirler. c<' 
duklanna dair vesika göstermek mecburi- ayyen saatten bir sa.at lllıı.~ 
yetindedirler. Eksiltmeye itşirak edecekler mektuplarına teminat bLlı ~ 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin banka mektuplannı Illg}C ıeri r 
deki ve şartnamesinde yazılı vesikalarla linde Ko. Rs. ne verırıc 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saa- gecikmeler kabul edilIIlgiıJ l 
tinden en geç bir saat evvel Ko. na ver
meleri. (560) (7640)J 

*** 
Ankara garnizon birlik ve müessesele-

ri eratı için 125 ton kuru fasulyenin ka
palı zarfla eksiltmesi 15-11-938 günü sa
at 15 de Ankarada Levazım !mirliği satı
nalma komisyonunda yapılacaktrr. Mu
hammen bedeli 15625 lira, ilk teminatı 

1171 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görtiIUr. Kanur.i vesikalarda bulu
nan teklif mektublarmm saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (557) (7582) 

* * • 
Ankara garnizonu ve milessescleri e

ratı için 110 ton pirinç kapalı zarfla ek
siltmesi 14-11-938 saat 15 de Ankarada 
Levazım amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 22000 
lira. ilk teminatı 1650 liradır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülUr. Kanu
ni veııikalnrın bulunduğu teklif mektup
larının saat "14" c kadar Ankarada le
vazım amirliği satınalma koml!'lyonuna 
verilmesi. (555) (7500) 

• • • 

• • • f 
1.1 fll 

lzmlrde Uç erat pavyon oıP 
10-938 gUnil istekli çıkJJlıı. ·C ı 
rar kapalı zarfla eksUt:JJlC~1 ıifr 
tur. Muhammen bedeli 687 tııle 
minatı 4490 liradır. Eksil J>f>'J" 
çarşamba günü saat 15 <Jc ııııtl4 

i.S .. ·eıJI M. V. satınalma koı:n J rı.l<ı ~ 

caktır. Şartnamesi 344 Jttl ~ıı 
k rıt!11 .t de alınır. İsteklilerin a i! Jllf" 

vcsikalariyle birlikte tcl.d "'c~ 
belli saatten bir saat c(~!i) ( 
komisyona vermeleri. 

• • • el 
• rııcJ 

Bursa garnizonunun ibtı) gS' 
kilo sade yağının 4 - :ı:ı. ~ıl' 1 
ma günü saat 11 de J3t1ıı ()' 
nalma komisyonunda kaP' t~~ 
siltmesi yapılacaktır. 111' 1 /lç-1, 
liradır. Şartnamesi tstaııbll~ıı. 
vazım limirlikle!"i eatın:ı.l ıP' 
nunda ve Bursa tUmen ı;st~ı-Ol' 
yonunda her gün parnsı:ı: ~d,t t 

·r :.-> t 
teklilerin belli saatten bı jS)-oP 

kadar kanuni vesaikle ıı.oııı (1~6Ô 
caatları. (636) 

1'-
I<ayse>ri garnizonu kıtaatının 430,GOO 0 r • J rf an t'~1;t kilo unu kapalı zarf ile satın alına- t-l~;;ı;ı . 

caktır. Muhammen bedeli 53750 lira RÖNTGEN M01"E !Js.ı''51~ 
ilk teminatı 3937 lira 5J.) kuruştur. Türbe, Bozkurd kıraııto1''1' , f 
Şartnamesi İstanbul, Ankara, Lv. Anı . 'iısmda eski Klod Farer 

6

3 ttı1 
Sa. Al. Ko. da ve Kayseri Kor. Sa. Al 8 - 10. öğlede~sont11 
Ko. da görtHebilir. Eksiltmesi 26-1(1 kadar. ~~ 
-938 pazartesi günü saat 16 da m:.y- ~~1.11 
seri Kor Sa. Al. Ko. da yapılacaktır.lı•••••- C ,, ." 
tstekliıer 2490 say11ı kanunun 2-3 cuı Dr. Hafız e :ısı•. 
m'l.rldclerindc yazılı vesaik ile tem!- Dahiliye mütehassı~~ı: ı: 
nallarını havi kapalı zarflarını ihll.lc Divanyolu. No. 104, 
günü ve saatinden bir sa:ıt evvel Sa..IL••Iİıı•• ............ 
AI. Ko. na vermeleri. '(515) (7316) 
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l\ n ~ 1 k Barsak, Karaciğer ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bu üç 
q 'U) z ı uzvun ıyj işlcrncslnl lemin için muhakkak gece y11lnrken ve 

sabah aç knrnına bir knhve kıışıaı MAZO.S MEYVA TUZU M ahnır. Ahnm.,. soyet tolif, te>id tabii•• kolayd.,, MAZON Meyva Tuzu 
nun ismi taklid edilebilir, 
fakat ne terkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat., 

°'it.~M ~Vekaletinden: 1~---·---------------B•ııra c ttnıek Uz """uınhu: Muzika Okulu binasının kalörüer tesisatı· 
1 

D 1 t D e 

1 
ı 

~ kaı~ctetıe de~~ ~~!~~ .~cr•t olarak 98 lira ile bir kalörifer ustasına ve e v e e m 1 r y o a r 1 
OriferciJc . .on er .ıtcıçisine ihtiyaç vardır. Binaenaleyh alına.. 

ı - r~ rın: 
2 ~~ b ID . a - Ecnebt b. k. I t 

- San· ır adınla evli olmamak, s an u emırsp 
~: ~e~;~~~~l~~:j~;~:k olmak, _ 

•• •• 
tııhur lorıfer tcsi . ' , 
Jrtı edecek a satını ıdareye muktedir olmakla beraber icabm<la 

... T:rJ. ... ı·nıes·uliyet;rzdaları da tamir edebilecek kabiliyette olmak ve başlı ba- Büyu·· k eşya pı·ya g 
c 1 b·ıı • eruh.c cd•'-'I 1 · • l d lil gıye d • ~ı;;ı me en ıç n e zumlu olan nazari ve 

lı. L l'aJip oinı c aahıp . ulunrnak. . 
ıı~ar da arın cvra• . 

tj.. • a M. b V :n ın~bitelen1e birlikte 2 - 11 • 938 tarihine kadar 
., ırr.tilı nı. Em k. . 

ta&. , ' ilnlar1 da r' a ır. ınşaat ıubesinc mUracaat etmeleri ve taliple-
&ı ıJan en aan'at M · · Olunur umum d. cc tcabit edilecek gUnde yapıla· 
\ . (585) (7775) N 8pı lşlerı llA 

l~f~a v~'kaıetinden: 
l{C§lf b Eksıttmeyc k 

edeli· 2459 onuıru . ış: En:urumda grup inşaatının ikmali işidir. 
~ 2 - E:k. ·ı 83 lira 4 t kuruştur ' 
"Pı i 1 . sı tıne 2 , 1 • 

§ erı ekaiJ+- - - DSE çarşamba günü aaat 15 de Nafıa Vek!leti 
3 ~e komi · tur• - Eksiltın ıyonu odasında kapalı zarf uıulıle yapılacaktır. 

'l§ bedel tnuka~·~rtnames: v~ bur.ı müteferrl evrak altı lira on bCf 
4 - 1" •lınde J"'P • 1 · ild'. l'. · " d alı bil. ~lı\' k ı:.ksilt .,., ' 1§ erı umum m ur ugun en na ır. 

~aı a ~at ternina~eye gircbi~mek için isteklilerin 13549 lira 17 kuruşluk 
q ac~?Sterıncıerj 1;;rın<: leri ve Nafıa Vekil etinden alınnuı ehliyet vesi· 
lafttt ız gUıı e..,v 

1 
~ınaır. Ba; veıi1ca eksiltmenin yapılacağı günder. en 

tıtı~ en .aı bir k:ı bır :11tid~ ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve iatida-
dir daır i§i y ern.d~ 150 bir: lira kıymetinde bu ite benzer bir iş yap. 

· llu · aptıran id t.' .ı_ alı ·k ·ı· · ·ı · kt i rt?tu tntidd · • ıerUÇn nmış vesı a ı ıştın mesı mu az • 
Ycccltı et ıarEınd 'k • · -erdir • a v<.-s1 a talebınde bulunmıyanlar eksıltmcye gı-
S - f • 

h~ba . stcklilerin . 
tabiti gUnu saat teklıf mektuplarını ihale gilnli olan 2 _ 11 - 938 çar-

ndc tesJinı d 14 e kadıır eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
c ccekler1ir. Postada olacak gecikrmler kabul edilmez. 

(4317) (7483) Adr 
.. ·~~ Vekaletinden: 
tz~artıarı haiz~~ı hAkimler kanununun fiçüncil maddesinde gösterilen evsat 
~ "' Diyaz.bak anlardan otuzar lira maa~la, Adana, Trabzon, Erzuruma al
~ti~nu. Arıt :r, Samsun, Konya,Sıvas, Antebe beşer ve El~ığ, Kars, ve 
~can. Çol'Unıa Ya. Denizli. Kayseri, Isparta, Malatya, Muğlaya dörder ve 

llaınzecıi aİı Aınasn. Kır§ehir, Urfa, Şebinkarahisar. Zonguldağa üçer, 
2 ..... 1' . nacaktır. 

~' . alıplenn 1stedikJen tvrakı mQsbitelerile Adliye veldletine müracaat tarihleri 
at 3 ..... Yııt.A_ Ytrlere tarinleri iaa edilecektir. 
~I 1 -.ırtda kad . " 

tek ısa~r e Yer iöste roıar:ı gOstenlen rerler dolduğu halde o yerlere murac:ıt 
4 t eden lllah nnemış olanlar bulunursa bunlar arac;mda kur'a çekile· 

1't İsti~ ~\'\>ell ~Here tayin muameleleri yapılacaktır. 
... ~ ~nda &öst ar~. bu!unduklan yerlere tayinleri icra edılecek ve bilfilla· 

1 
l'lludürlUğf.ın erdikten yerlere tayinleri yapılacağından hemen zat işlen 
le ' nıUracaat etmeleri. (7726) 

"aıı 
'ıtllc.J ~ b rn Amirliği iatrnalma komisyonLJ ilanları 1 

Ilı ku " bin -
:~ Ue ~it a.ıuıı:ıı11:~: btiytıtt ve 910 bin İsteklilerin kanuni \·esikalarile beraber 
ile r>erıe bin ldet erkekli dl~tıı kap. 'u•!:! saatte komisyona gelmeleri. 

t\1, l llıbe ttıııu sarı ferıııejUp 3-ıı. (296) (7647) 
~l'fl ltı!rıı~ Saat ı~ d 
"e ' e~u 61 aatırıaı e Tophane-
'llıı ıııı.rnlltıetlnıeııi Ye.pıırna Ro. da kapalı 
bu er'"- C!rt }{o. d acaktır. Şartname 

lr "•ı terın a g6rUı b 
"e . l'aurıı C!JUpJer e Ulr. Kap-
~'tttetıel'lii llr berbırtn 'Yrı ihale edile. 
'"- i'te be r, latekııı e ayn ayn "ıat 
~ttıı re.ber etfn ka 
lteı-...., ~eıı bt teklif rn nunı vesika. 
~~lllltı ta.ı: saat El\.'\'el ektuptannı ihale 
-,lı {23 ~lıı bedeli~· na vermeleri. 

1ıra. l~ k 42 liradır. ttk 
Utuıstur. 

rı-.~Oo.o00 • • <287> <7t67> 
~ ı>c 'det 4 

' llellıb 8.IUnı1nyo 
llıe ~de t\1. : &ilntı 8'l.at ~ düğnıe 3-11-
~drı-e aııııac . Sa. Al. }{o 4.30 da Top. 
~e o.' tıt te alttrr. l'nhrn,. da açık ekııflt. 
lettıı ll.ıııııııcaırnınatı 25 ı· lıı bedeli 330 U-
"'- ita l<:o ıradır ş ~lt tıuıı.ı · da g6ruı · nrtname 

e ~o \'esıkaJarı ebfllr. istekli 
· ııa g Yle b • do Nrneıert eraber beJU 

tUııa torı Y~il • • .. C28s) (7468) 

~lztı &aaı 14~ ~1ercirn 
ttlt e~tlı~ı le l'oPhanek 4· 1 l ·~•38 cuma 
ij ~ıltrne i~ttnaırna ~e lstanbul le\':ı· 
Sarı~ litad e alınacak onııs} onunda .. 
lill~ ır lık tır 1' a 
ttııltr. ve ~ • tenıına;ı ahrnin bede· 

• • • 
33 ton bulgur 4·11·938 cuma günil saat 

14,30 da Tophanede İstanbul levazım ~
mirliği satınalma komisyonunda açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3795 
lira. ilk teminatı 284 lira 62 kuruştur. 
Şartname ve nürnuneşi komısyonda görü· 
lür. isteklilerin kanuni vesikalari!e bera· 
be; belli saatte komisyona gelmeleri. 

(298) (7649) 

• • • 
Tophanede Sahpazannda levazım yol· 

lama müdürlüğü anbannda mevcut biri 
30 beygir kuvvetindekı Bolinder marka· 
it, diğeri 25 beygir kuv,·etindeki Do\iÇ 
mad·ah iki adet motörün pazarlıkla art· 
tırması 25·10-938 salı günü saat 14 de 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Her ikisiniıı 
tahmin bedeli bin lira. temin:ıtı 150 lira 
drr. Motörler yollama anbannda görüle· 
bilir. İsteklilerin belli ~aatte komisyona 
gelmeleri. (302) (7686) 

l°'abtt ~tekliıe İlrrıunesı k 36o liradır. 
Ui saa ıın kanunı ornısronda gö· ··--

lte kotnısy vtsıkaıarla be· MÜSTAMEL 

Sahlb,nln Sesi ~13Qo • ona gelınelen. 
~t ı kilo • • (295) (7646) 
llll 5 d hlfka 

~tlili e l'oPha 4· ı l-g38 
ve 

Kolombla ~ ·ı~ ~tırıaı necıe Ista CUnıa günrı 
l~s lhttle a1ı nıa konı· nbu1 levazım Gramofonlarını 

"lı~ttır • İlk ~ac~ktır. 1 
{onunda açık Satın alıyoruz. 

~l'tı\aT\'ı:,ıınatı 239 a~nıin bedeli ll SirkPci Kızıl av Han geçidi No. 6 
ı korn;sy ıra 62 ku· ı 

onda görülü - , r. 

Çekiliş : 22 - 11 - 938 

1 Frijirter, radyo, ta han haltları~ oda takımı, bisiklet, 
totoğraf maki- !-·--:-...... . ....... __ i takımları, l<ol 
!leleri, . Kızılay !Hedıyeler! saatleri, likör 
ışlemelı sofra i. .__: .. ___ ....... _.J ve çay takımları, 
mutfak malzemeleri, kadın ve erkek ıçin çok zengin 

tuhafiye ve eşyalar 

Biletler 50 k U r U Ş 
Mukabi inde 

) 
SirlCeci: Tramvay caddesinde Nihat lşıli gramofon ve plak mağazasında, Emin· 

:>nünde T ekkollu Cemal, Ankara caddesinde 105 No. ilan bürosunda, Karaköyde 
Uğur gişesinde, Beyoğlunda htiklal Cad. Fransız Tiyatro su yanında Zengin gişe-
;inde ve diğer hususi bayiler de de satılmaktadır. r 

Hediyelerin çekili~ tarihinden üç ay sonraya kadar alınması mercndur 

a 

Csküdar - Kadıköy ve havai isi 

Halk Tramv 
Türk Anoninı Şirke n 

<C lYI lfili1 lfD lYI IFÜ V <®t Ü liil 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

TENZILATLI TA 
Cumhuriyetin 15 inci yıld önümü münasebetile 25 birin citeşrin 1938 giinü başla

mak ve 4 ikinciteşrin 1938 gÜ nüne kadar (dahil) devam etmek üzere tramvaylan
mızda, ·mıntaka tevhidi sure tiyle tenzilat yapılmı§ ve mın takalar aşağıdaki şekli 

almıştır: 

1 

12 

22 

6 

8 

20 

Hattın adı 

Üsküdar -Kısıklı 

Kadıköy - Üsküdar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahçe . 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet Bayramı münacebetile 11 gün 

{ 1- Üsküdar - Dağlarbaşı 
2- Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 1-
Kadıköy - lbrahimağa 

2- lbrahirnağa - Karacaahmet 
3- Karacaahmet - Usküdar 

{ 
1- Kadıköy - lbrahimağa 

2- lbrahimağa - Karacaahmet 
3- Karacaahmet - Bağlarbaş 

4- Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 
1- Kadıköy - K.ızıltoprak 

2- Kızıltoprak - Erenköy 
3- Erenköy - Bostana 

' 1- Kadıköy - Kızıltoprak 

\ 2- Kızıltoprak - Fenerbahçe 

' 1- Kadıköy - Gazhane 

( 1- Kadıköy - Moda 

Bu suretle, halen tatbik e dilen tarifeye nazaran, vasati hesapla yüzde 24 nisbe
tinde tenzilat yanılmı~tır. 



• 

KASE 

NEVROZiN 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 

En tiddetli bat, dit ainlannı, Ü§Ütmıekten mütevellid bütün 
sancı ve ıızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa kartı 

çok müeaıirdir. 

~fideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
ismine dikkat: Taklidlerinclen sakınınız ve Nevrozin yerine 

bafka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

I --\ SQ.IER~ ,. -

r; .,., ~~ 
l ~yı, ~ . .. ~ ,.. 

.;~ . 1 ... __ 

~~ 

l/i .. L. I h ''·~·· .. ,, ;; ,. rM •••• ~ T ~ d 
~~ 4 " QQreı ofrn•• ı•u.rvıfalı:tyttı elde etMek demektir. Haıllll " ... 
• \ ' Ml.ı Dit clll ( ten) her ,.,•fi• ,..., ... u tevltd euıoı O a.ı ab• lıı:• ... 

t• hlffl" o ldulı.lennı "'••"wd duycıı1ı1•unu arıluaınıı.. 
& ı.t,.• "•fi oı,...ak ıç n t•tli" ı•rıt baılt rıçıtayl 
taUt .. edltlll. 
alt parça p•mwk ı fvp oır ıı .. LOTlON ff&CllLE 
S.CHIA.C,• Ilı l tl•bfUI wı Oftun • y01UftDl&l h•I" 

•a" taMı1..-1ınıa. Mıae"'etin ıçını duın Dı 

~ euııtte ""tu:ı ederııır. yUıO"OıQ plstllı; 

"'%.'~~"'°'S.#'- ~~~~: .. :,:!: :::,':ı:aı~Q .. m l•ı• Dır ~..,.~ 

Lotion 
Faciale 
Scherk 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaşile ku~tüyü yastıklar 

Yorgan, şilte \ 'C yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşlarının 
en iyisi ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
Satış yerlerimiz: Ankarada. Beyoğlunda Yerli Mallar pazarı . 

ı·---·· ·: ' ·=··-... . --··:z::••·----·-=--····==-=====-f CAFERMüshü-Şekeri ~ 
H Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ı 
H BilUmum eczanelerde bulunur. 
ı: ::::::::::a::=--· m:a::;;a.:::.=:..--•• :::ı=-ıwm-.:::::::::-......::::=mmaa 

r ... KIRALIK YAZIHANE ..--• 

1 
Ankara caddesinde 99-1 numaralı ve müceddeden tamir edilen ADALET 1 

hanında her türlü konforu havi ferah kat ve odalar kiralıktır. Görmek istiyen· 
terin mezkfrr hana; görüşmek istiyenlerin Ankara caddesinde 105 numarada 
ilan bürosuna müracaatları. 

.................................................................... i 

•• 

= 

Osram-ımJ-ampullan kulla
nınız. Osram - ~ • ampullan 
sarf edecekleri cereyana 

. '"' 

AMPULLARI' 
, AEG 

' Türkiye Vekilleri: ___...__,, __ ......;; 'Elektron' 
Türle l\nonim Elektrik Şirketi -Dmumıy~si. 

İSTAN.BUL P.K. 1449 
•• Tür:; Anoninı Şirketi 

~İSTANBUL P.K. IJ4.f 

r:" __ , • ~ 

tU.RKIYE~ VEKiLi 
• 

NECiP E-Rs-cs 5 
G A LATA - s E. s L j ., H A N "l U L FA R trıf 
VE HEZAREN -CADDESİ · 

• 

TURK ve PARTi 
BA YRAKLARINIZl 
Sümeır Bank Veroa Manıar Pazarından alınız 

Pazarlarımız, Feshaoe mamulatı bayrakların yegane satış yeridir. İstanbul-Ankara - İzmir - Adana 


