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~============:;:=====-======================== ==========-=======-====-==================::ç=======~ Istanbulda veremle ispanya harlJinde son vaziyet 

mücadele işi 
Bir devlet meselesi halinde 
devlet tarafından yapllacak 

Ankara, 24 (Hususi) - Hükumet, 
"crcm nisbetleri, Türkiyeye göre acı bir 
rekor teşkil etmekte olan İstanbulda, 

;\rcrcmte mücadele yolunda esaslı tedbir
ler almak isin tetkikler yaptırmaktadır. 
l>evlet bilt!(esinden İstanbulda büyük 
bir verem sanatoryomu inşa edilecek,· 

tir. 
Diğer taraftan Sıhhat Bakanlığı ve

remin sebepleri ve bunlarla mücadele 
için ara§tırmalarda bulunacaktır. Vali 
MuhMdin Ustündağdan 60n Ankara 8C• 

yahatinde §Chrin sıhhi vaziyeti üzerin
de izahat alınmııtır. 

10,000 gayrimübadil 
\laziyetlerinin ıslahını 
hükUme ten bekliyor· 

1934 iç·nde itfa edileceği 
vaad olunduğu halde bonolar 

elan i fa edilmemiştir 
Gnyrlmübndill~rln on senodcnberl hnllecUlcnıtycn dertleri ,.e bonolal' 

fltn ele inin yeni snfhnsı hakkında GııyrlnıÜhnd.iller cemiyeti erklinın· 
~n btr :mt gczct<'mize iznbnt vel' ırtılştir. 12 inci ~n)·fıula okuyunuz. 

·ı·sı·nde yabudi 
cu ları kampına 

ateş açıldı 
kudüs, 24 (A.A.) - 25 kişiden mü- takdirde köylerini terkedeeeJyerini bll-

tekkc.p bir çete Heb:-on yolunda bir o- dirmişlerdir. Son kargaıalıklar netice -
tobu ·· d su urdurmuştur. Haydutlar, yol - inde mukabele hilmisil olmak iizere 
tulann kamil en Arap oldu "gunu göre -r ,_ polis miktarının arttırılması mezkQr 
e,. bunları serbest brrakmıı::lardır. Bir cı k :ı tedbirler meyanındadır. 1 eri müfreze 5eteyi aramaktadır. Yahudi ajansının reisi Wcizman•ın 

teşebbüsü üzerine yahudi müesseseleri, 

?ayat pahalılığı tazminatının ilgası için 

teşekkül eden milli meclisin gösterdiği 
bütçeye müteallik sebepleri nazarı dik· 

le ~cçlıul §lÜııslar, yahudi çoctiklarının 
•itJ:ıınpına tüfekle birlr,aç el ateş etmi§ler

ır ·Çocuklara bir ey olmamıştır. 
liebron mıntakasmdaki köylüler yUk 

~k komisere müracaat ederek bükQ
~::za tedbirleri almağa devam ettiği kate alara~ greve nihayet vermiılerdir. , 

u celinde imar 
işi ilerliyor 

Şimd"ye kadar dokuz milyon 
lira sarfed;ldi 

Japonlar bir yiirilyüş CS?tmmul<ı ... 

Çinli er ani bir 
t_~arruza geçtiler 

..,ustevli kıtalara garptan ve 
cenuptan hücum ediyorlar 

W: :Yazısı 12 h:ıclde 

Asiler Teruele 
400. 000 kişilik 
ordu sevkettiler 

Fakat bir aydır uğraştıkları halde ~ehrl harap ve kuvvetlerlnl 
israf etmekten başka bir şeye muvaffak olamadilar 

-.. 

- -.. 

. Teruel civarındaki mu.1ıarcbeler sıfırm i(Jlfmaa 'bazan sc7dz dereceyi bulan soğuk hauada certnşn etmektedir. 
Askerler bu scbeble srnl8tkı örtülere bilı'iinerelc harbediyorlar ... 

Roma ve Berlinin kararı : 

artta ispanyada 
taarruza geçilecek 

Aynı zamanda Almanya Avusturyayı ilhak ede
cek ve Japonya Hongkong civarına saldıracak 

Madrid, 24 (A. A.) - Teruel etra· 
fmda knnlr muharebeler devam et
mektedir. Asiler bir ay uğra§tıktan 
sonra cumhuriyetçilerin altı gi.inde 
zaptettikleri §Chri istirdad edememek-

Hariciye Vekili 
DUo Ceoevreye 

hareket etti 
Hariciye Vekilı Dr. Tevfik RUştü 

Aras dUn gece saat 22 de ekspresle 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Hariciye Vekilimizi istasyonda es
ki Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, 

Trabzon saylavı Hasan Saka, Bclçi -
kanın Ankara sefiri ve emniyet mü
dürü ile dostları uğurlamt~lardır. 
Rüştü Aras Cenevrede bir hafta ka

dar kalacaktır. 

tedirler. Halbuki asiler, Teruel önüne 
Guadalajara cephesinden 400.000 kişi 
ve Sarn.gos'dan da İtalyan takviye 
kıt'ala.n getirmişlerdir. Bununla bera
ber Teruel §imdi asi topçu kuvvetle
rinin ateşi altındadır. 

Tenıele karş yapılan mukabil taar· 
ruz çenberinin başlıca noktalarını 

Krunpillo, Sanblas, Voncud ev La Mu· 
eala teşkil eylemektedir. 

A.Siler, Campillo - C.Oncud - Villas· 
tar yarım çenberinl teş\il ettikten 
sonra şehri ihata etnieğe ve Sagonte 
yolunu kesmeğe uğraşmı§lardır. 

Teruelin takriben beş kilometre şi
mali şarkisinde bulunan 'V'e Rlo Al· 
fambrer geçidine haklın olan El Yb· 
Jet.en civannda üç gUn kanlı muhare
beler cereyan etmiştir. 

_... Devamı 12 incide 

Anhaıada muvaffahiyelli maçlar yapan 

lstanbul muhteliti 
bu sabah döndü 
Son knrşılaşmalnrın revanşı 5 ve 6 

şubatta Istanbulda yapılacak 

inh~sarlar Vel<İIİ -----------------~--.....-------------~~Y-a_z_ıs_ı_ı2 __ ın_c_ıd_e __ _ 

Vueckn 1.epeckn GUmrUkle tüccar 
arasındaki ihtilafı 

tetkik ediyor 
Ankaradan §ehrimize gelen inhisar· 

:ar vekili Ali Rana Tarhan bugiln in
hisarlar idaresine giderek meşgul ol
muş, Balkan tütün kongresi mesaisi il· 
7.erinde a.lp:kadarlardan izahat almış
tır. 

Vekil şehrimizde birkaç gün kalıp 
inhisarların satış işleri ile gümrük -
lcrde yeni ithalat kararnamesinin 
ta.tbikı srrasında noksan alınmış olan 
gilmrük resminden dolayı gümrük i -
daresiyle tUccn.r arasında çıkan ihti • 
lô.fı tetkik edecektir, 

Altın, altın • • • 
Jltikfımet yeni ziynet nlhnlnrı hn tll'lllR~n knı•nr \'Cl'Öİ. no~rnı::U 

bu knrıll'B pekse' indik. Keneli kcncllınlzo: 
- Altın elimize geçmiyor. Dnrl l cnl ziynet altınlnrmı dük.kim· 

Jıırdn. , .o knClmlnrlln ~ürl.'llm tle gözlerimizi ncşelcndirclhn. 
.Dcllik. 
\·nktne altın de' rinclo bahalıırmnz " i)z ~ümüş ise sliklıt altın

dır.,. dt'.mlşlcr. Jl'nknt altın ınUbıu'lclc tmhnsmclnn çekildikten sonl'R bn 
sözün hUkmU biraz da dc~ştf. ÇUnkU nlhndnn hnh etmek mUstcsnn o
larak gümllş değil, nıtm kn<lnr lnsnnın hO!:mnn ~ldlyor • 

A\·nıpn gnzctclcl'iniıı ,·cnllklcrl hn\'odlsc gfiro Anıcrlknlrlnr nl
tmn bılanı)nr. J<'ı·nnsı7Jnrm .Anıcrlkn bnnknlnnmlnkl nltmlnrmı mil· 
yonlıırJa geri gönclcrlyorlnrmış .. l"'"cnl gckn nltmlnrı i,.;e memlcket
Jerlnln gümrUklcrin<le,n içeri bırnl.."llnrorlnrnıı.,. Halbuki bizim glhi 
bir çok memleketler nltmı hnclntlnrmdnn dı.:nrıyn hırnJcmıyorlnr. 
Dünynclnkl ekonomik mm·nzcııcşlzliğiııl lmııclnn clnlın açık surette 
~ tcrcıı bir delil olur mu? II.K. 
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\Sahibi 011 N~ırigot Müdürü :.· •• : 
Hasan Rasim Us .. Degvz•L mı· ? 

İDARE EV J ı lstanbul Ank~ra caddesi :i • 
,_.. ....... , tt••ntııut 1tt. Ter.ırwr adrnı ı "'•n••• a A aza •• =.i 

Vazı lşlerJ.a.telefonu. 23872 . •• Jkf mesele 
ı dır e .. .. : 2 4 3 7 O :: •ı 

Hatıralarını anlatan 
CEYMS NOBODİ 

Entellicens Servisin en meşhur casu~lanndan 

TEFRİKA 

NO: 14 
11 An : 2 o 3 3 !S ij M ekteplcrdeki yoksul çocukıara i! 
A e o N E ş A R T L A R 1 !i yardım teşkilatı işlerinde ç,alı§an bir =ı· ''Bob Parker ile Con Kolllnsl buldum, 
eınaıık~.r~:'·~.:· ~,_:;.-;•·"~ !i zat anıattı: İı 
e •vlıM TIO • • ••• o • •• .. 
3 ... ,... ' • too • •

1
0
00

0 •• : •• : ''Adakadar okluğum mektepteki:= 
• eyıık ""' ıto • ! U yoksul çocıtk"lara yardım için hami- Eı 

-----@jlYJ o~aırn~taını ... 
~a.ı~I TlYıırrKD~ır 

il yctli ldmsclerin gayretiyle elimiz- fı 
:: den geleni yapmıya çıalışıy(Yruz. Fa- i! 
jil kat maalesef gayretimiz nispetinde H 
i iş görcbilrnek irnkanında1ı mahru - i! . :: :. muz. :: 
~i Çiinkit; nıcseıa bin :<xıhmct ve me- U 
~i şckkatle elli lira toplasak - nizcım· İl 

Yazan: Şekip Giiudilz i5 nama ·mucibince - bunun yarısını ii B ULGARlSTAND.A:Kt kardeşle- n KızıUıy merkezine göndermeye mec-g 
rimiz.in yarım asırdanberi de- !! buru::. Geri kalan para ise pek cüz'i ii 

vam eden azabına artık nihayet veri- ia olduğundan biiyük bir i§e yaramı- !i 
liyor. Kemalist cumhuriyetin bu çok ij yor. Gayretlerimiz, mektepteki yok· ;! 
insani hamlesini başarmak vazifesi i! sul çocukların d.oyıtrulması bakı - !i 
ve şerefi Jcendisine ve arkadaş1arma :; mmdan çok faydalı olamıyor. iİ 
tevdi edilmiş bulunduğu için Başvekil H Merlccz, aldığı para?arı har vurup i: 

kaçmaları için 
Oradakiler hayretlerini gizleyemedi

ler .. Bokeman söylendi: 
- Bctbaht 1 Böyle bir tedbirsizliği 

nasıl ol::lu da yaptı?. 
Lui Bril atıldı: 
- AEtık olan oldu.. Ahlayıp ofla· 

mak para etmez .. Şimdi halletmek mec
buriyetinde olduğumuz başka bir mese 
le var: • Henüz ele geçmiyen arkadaş-

1amruzı kurtarmak için ne yapmalıyız? 
- Bravo! diye muhavereye ben de 

kanştım.. Şimdiki halde yapılacak i!'I 
bundan ibarettir. 

Bokeman fi~rimize iştirak etti: 
- Hakkınız var. Arkadaşlarımıza 

tehlikeyi derhal haber vermeliyiz. 
Sordum: 

Bayar'ı ve başkanlık ettiği hükılmeti P ... harman srnmruyor da, yardım 4.<ıfo- 'i 
-:t i= - Nasıl haber vereceksiniz? Çabuk 

tebrike layık görürüz. •• :: riyle me~gıtl olmuyor iddiasında de· ! ... = 
• 'ı: davranmak lazrm .. Belki bir saat sonra 

Bulgaristadaki Türklerle biz, hiçbir ii ğilirn süphesiz... Böyle bir iddia !: çok geç ~almış olabiliriz. 
zaman, Orta Avrupayı çok düşündü _ i~ şüph~iz nankörlük olur. Şubelerde ~j Ben daha sözlerimi tamamlamamıı 
ren ''azlıklar meselesi,, nde muhtelif i=.· toplanan ..vıranın bir T:ısmmı 1ner- •• =·1 .r- tım ki Lui Bril kenarda duran bir fıçt-
devletlerin oynamak istedikleri ve oy- ii keze almak tabii faydalıdır, merke- U nın kapağını açmış ve içerisinden bir te-
nadrklan rollere benzer bir rol oyna _ .:

1
. zin .toplu vardımda bulım.abilmesini ff d lefon santralı mey ana çrkarmıştr. Ma· 

mış, onların kimi gizli kimi açık emel- : te-muı eder. Ancak, mekteplerdeki =i •s 1 nivelayı sevirip kulaklığı alarak çağır-
lerirıe muvazi bir emelimiz olduğu i- !! yoksul çocuklara yardım teşkilatı J dr: 
çin alakalı görünmüş değiliz. il bu. p..ıra gönderme~ ~inden istisna H _ Allo 1 La Loi sokağı mı? Sen ml-

Romanya, Çekoslovakya ve Lehis- •

1
: cdıfae ... ,, • • • ji sin? "Tuz ve Biber,, •. Evet, sesini tanı-

tanriaki azlıklar, bu azhklarla dil, din : yorum amma sen gene numaranı söyle •. 
veyı ırk ben"'"yı"ı:>ı· veya bır· ıı·gıv· olan Bir arkadmnrnız anlattı: .! Ş ki • • "" ,. · r Pekala... imdi söyleyece erımı gayet 
büyi.ik ve Iıriiçi.ik devletler için bir "hu· H ''lstanbııl 1.Jelcdiyesi şehir meclisi, ii ldik~atle dinle: Sağ tarafındaki masanın 
dud tashihi" sebebi, bir siyas"ı "fthrı·k f: pirine unu torbalarına yapıklığı ta· ıı= w •• çekmecesinde kırmızı bir zarf var, onu 
Vasttası ve A vrupanın siyasi nabzını i! rihi lwyd~rr:1'°'kl.a çok yerinde bir Trn· ıı al .. içinde bir takım isimler ve isimle-
bozmak için ikide bir salgmla.~tırılan U :ar vermıştır. Yalnız bu kara~da b~- H! rin yanmda adresler yazılr bir liste ola-
bir hastalıktır Fara Çek 1 k :: ... ı nol\..~a>ılıl\lar 'L'!Qrdır. EvveUi tarıh ' · za os ova ya- :s • . . 1 cak.. Bravo, işte o liste .. Oradaki adrcs-
daki Sudet dağlılanm ve hatta Avus· Si ~onma:::::labcra:::zl :u Jibı b ~ubu~: rİ lere derhal bisikletli adamlar gönder ve 
turyayı Almanya, Romanya ve Çekos- ii ın ne ·d·k:OO~ ıae k ~~a ~ ~egını :. haber ver ki şafakla beraber evleri Al
lovakyadaki Macar azlığını Macaristan if n:zhta~ı ı. _ı ·,, de 

0 
ra ı~k"'"ncı dr tad: Pı manlar tarafından basılacak ve araşhr

Romany B b d;..1_: ... h. :: rı ua11A .. .-oy 11nna.~ı ı .Ltza e er ı. . ,J anın asara yasın ö.11.l UK - :: k' l b l r == ma yapılacaktır. Bu vaziyette evlerındeın 
rain azlığını Sovyetlcr ve yine Çekos- ii ·ı, unt:a

7
rm

7
_ ozu ~ .zamal ~:f.~~:n- ~I· evrakı derhal yaksınlar .. Yırtmak kafl 

1 
. v •• ce sa ı m.awrına 1Twnı o ıın,..~uıı.:fın, ' 

ovıı.kyadakı Leh azlıgmı Lehistan da- U Ilı. • b' z aaı.- z· değilkiir, evrak muhakkak yakılmalıdır. 
• birt 1 .b :: cmcı ır mesc e ıı.u var: ma um 1 ıks 
ıma. a mn garı ve hususi dikkat- i! ol<lurjı, üzere pirinç ıtnıı yalmz tor- Haberciler hemen şimdi yola ç ın-
ler altında bulundurmuşlar ve bulun- .: 1 ı . :J- d v•7 • ,,,_ lar • • ;: >a ara.u. cyı , aynı zamaııu.u- mu - · 
duruyorıa:· Bız hıçbir zaman onlara =i lccıvva kutularda &.ı satılmak-tadır. 1 lyi anladın mı? Söylediklerimi tekrar 
benzemedık. Bul.,.aristandakı· Türkle- !: v • ·: et bakayım · 

• ö :: Onlara da 11apıld1qı tarı1ıle ondan 1 ·• 
rı ıısla siy~si bir em.elimizi tervic et- H sonra nckrıiuır mMdet daya~abilir- Pı Uzun .. uzadıya di~led~ Deva~ etti: 
meye t~vık etm?dı~. Bulgaristanla !! se 0 farilıi>ı ele lwrjdıtrulması lazım- H - M ukemmel .. Şımdı bana Mıs Ka-
olan munasebetlerımızde şöyle veya :: dır. E velin evini ver •• 
böyle bir değişiklik elde etmek niyeti ii Piyasada birine unundan başlca ft Bif kaç saniye kekeledi ,sonra konuş-
~e bu büyük kütleyi t~rik~ kalk~şma- ~~ arpa mm, yıılaf 1mu, mercimek unu, § mağa başladı: 
ık. Fakat bu çok dıkkatb, nazık ve :: bakla unıı ve buna mümasil birço7c !I - Kiminle konuşuyorum?. Mis Par

~nsaflı sıyas:ımıza Bulgaristandan da~ ~i mılar da ·uardır ki, bu unlar bilJı.as- fi kins mi? Mis Parkins, ben Lui Bril.. 
ıına fena kar~tlıklar geldi. Bulgaris- :: sa çocııl• gıdaları olarak fatima1 e· ii Gayet emin membalardan öğrendik ki 
tan yanrbaşımızda ve gözlerimiz önün- is dilmekterlir. Bu tarih 1ısu.Wnün bu İi bir kaç !dakikaya kadar orada araştır-
de bunlara daima fenalık yaptr, nefes 5! kııtular.a da frıtbikı ıaZ1mdır . ., H mayacaklar .. Telaşlanmayın, ihtiyatlt .. ., 
aldırmadı, onları ezdi. :::::::= =::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: davranırsanız tehlikeyi atlataıbiliriz. Mis 

Bugün, hiçbir suretle tekzip edil- Kavele tarafırnldan rica edin, elindeki 
mekten korlmııyarak söyliyebiliriz: Bir zina davası oda bütün evrakı hemen şimdi yaksın. Onu 
dünyanın hi~bir yerinde hiçbir azlık k 8 r 8 f ihbar etiklerini söyleyin.. isticvaba çeki-
Bulgaristandaki Türkler kadar fena lirse her §eyi inkar etsin .• Almanlar a-
bir vaziyete düşürülmemi~ir. Asliye dördüncü ceza mahkemesi, leyhinde kat'i bir delil bulamazlarsa 

Şükran i::minde bir kadınla işçi Ha- k · · ak ~ b Almanlar Sudet dağlılarınm Çekos- endisını serbest hır maga mec ur 
lit hakkındaki zina davasını netice-lovakyadaki vaziyetlerinden şikayet kalırlar. Fakat evrak,ı yakması ve inkar 

etmektedirler. Halbuki bu dağlıların lendirmiştir. Mahkeme, suçu sabit gör- dan şaşmaması şart. .•. 
düğü için her ikisini de üçer ay hap

mektepleri, hastanelri, spor teşkilat • se mahkUın etmiştir. 
ları, klüpleri, siyasi partileri ve her 
§eyleri Çekoslovakyadaki Çeklerin Suçlular derhal tevkif olunarak 
mekteplerinden, hastanelerinden, sP<>r tevkifhaneye gönderilmişlerdir. 
teş~ilatlarından ve mümasil her Çek 
teşkilatından daha muntazam, daha 
manalı ve daha mükemmeldir. 

Bulgaristan ise Türkün fü:elerinl 
kapatmıştır. 

Bulgaristan ise Türkün bütün spor 
ve kültür teşkilatlarını kapatmıştır. 

Bulgaristan ise Türkün siyasi en u
f ak bir hakkını tanımamakta ısrar 
etmiştir. Bulgaristan Türkünün bütün 
münevverleri ya hapis ve tazyik altın
dadır; ya nefyedilmiştir, ya kaçmış
tır, yahut zorla Bulgaristandan koğul
ınustur. Bulga.ristandaki Türkün bir 
tiyatrosu yoktur, bir klübü yoktur, 
hatta gazetesi yoktur. 

Şarkt Avrupanın büyük Türk dev
letine komc:ıu zayıf bir devletin 1,5 
milyon Türkü böyle berbad bir hale 
dfüıürebilmesi bu devletin elindeki 
imkanların çokluğuna, politikasmı 
gizlemeye muvaffak oluşuna veya 
Türk devletinin sa~rr ve kör oluc:una 
asla hamJcdilem"z. Bu ancak bizim 
lüzumundan cok di'riist krı1rrı'lkta ıs
rar edişimizin bir tn!;hsizliğidir. 

Bulgaristan, Türkiyenin, kendi hu
duttan dısmda hiçbir istili enıı>Ii bes
lememe-sinden: hirb'r knmsuMtıZlln iç 

istifade ederclt ı.udutları içinde kalan 
kardcşlerimiz.i ezebilmiştir. 

Türk milleti Bulgaristandan getire
ceğimiz kardeşlerimize kucak açmış 
bekliyor. Fakat. içimizde burgulan acı 
sualler var: 

Acaba 1,5 milyon Türktcn kaçı kal
mıştır? 

Acaba anavataL.a gelecek olanlar 
servetlerinden, mallarından neka.darı
nr ku.·t:ırabileceklcr? 

Hükumetin bu 1şi, prensip halinde, 
ve azami has.,::ısiyc~lc ve süratle halle
decc~inc ina:!şyors:ı.k, tatbilt:ıtta d" 
derece diklt~t' i bir k'Jntrol kuracağı-
na inanıyoruz. 

Şckip GONDOZ 

Haydi Allaha ısın.adadık .. 

Lui Bril fıçıyı tekrar kapadı. Yanı
mıza gelerek eski yerine oturdu. Dost
larını kurtarnuş olduğu kanaatile cesur
delikanlı pek ne§'eli idi. Kendisini teb
rik ettim: 

- TeşkiJatınız ve tertibatmız ldoğru
tıu mü},emmel .• 

- Tam mSnasiyle mükemmel deni
lemezse de pek te fena değil. Maamafih 
bize Hizım olan şeylerin en esaslısı 

mevcut. .• 
- Nedir o?. 
- Hududun öte tarafına haber gön-

dermek imkanma malikiz .. 
- Yo!c camm?. 
- Ciddi söylüyorum. İsterseniz size -

li@ln)t@lfi'l Amcea.,. 
lil1 o ın nvn \?® ff~nca 

ta ıra.rff H ©ı ırn 

uğr&jıJorumı ,, 

Umttmi Harpıte ~tar emrinde 
ç<ılı.Jan casuslardan Libe ve Flord 

Kalo , 
tecrübesini yaptırayım. Gördüğünüz 

telefon santralı bizim yegane haber al
ma vasıtamız değildir. Buna bitişik bir 
salonda telsiz telefon tesisat.muz bile 
var. 

Hayretle sordum: 
- Verici istasyon mui'. 
- Maalesef hayır .• Böyle bir istas-

yon çabuk keşfedileceği cihetle tehlik,eli 
olduktan başka kurmak imkanlarınıdan · 
da mahrumuz. Bahsettiğim makine tel
siz telefon alıcı makinesidir •• Bununla 
Eyfel kulesi nC1riyatını dinleyebiliyo-
ruz. 

- Peki amma, cephe ile muhabere 
için ne yapıyorsunuz?. 

- Muhtelif vasıtalarımız var. Mese
la postacılarımız var ki, gayet emin a
damlardır. Holanda hududunu ge~ip o
radan cepheye gidiyorlar. Fakat terci
han posta güvercinleri ~utlanmaktayız. 
Gönderdiğimiz yüz güvercinden altmışı 
muhakkak menzile varıyor, geri kalanı 
kayboluyor veya Almanlar tarafından 

öldürülüyor. ' 

- Teşebbüs çok iyi .• Hangi askeri 
güvercin postalariyle temas halindesi
niz?. 

- Elimizde Havrden, Dünkerkten 
ve Kaleden getirilmiş güvercinler var •• 

- Şu halde İngiltere ordusiyle mu
habere etmek imkanlarına maliksiniz? •• 

- Evet. .• 
- Yazacağım bir mektubu gönder-

me~ lutfunda bulunur musunuz? 
- Hay hay! Maalmemnuniye .• 
Güvercinlerin boynuna takılacak ku

tuya göre hazırlanmış hususi bir kiğıda 
şifreli olarak şu notu yaıJdrk: 

''General Sir W. Bıldı'e verilinesi ri
casiyle: 

Bob Parkcr ile ' Con Kollinsi buldum. 
Kaçmalan için uğraıryonun. Fransız 

erkanıbarbiyesine burac!a te.'ılikeli bazı 
adam!ar ke~rettiğimin bi!clirilmeıini ri
ca eclerim. ls~mleri Flora K.alo, Kin, 

Libe ve Rotoksidir. lıgal albndaki Fran 
ırz topraklannda çalışıyorlar. Bunlar
dan Kin, Miı Kavel isimli bir lngilizi 
ele verdi. Bana verilecek talimatınız var 
sa 12 numaralı şifre ile ve küçük ilanlar 
şeklinde yazılmasını rica ederim. Bu 
ilttnlan buraya girmesi ya.sak olmıyan 

"Nieuwe Rotterdamache Couramt,, isim 
li Holanda gazetesiyle neırettirirıiniz. 

123. x. 18. 

Lui Brile vermeden önce mektubu 
deşifre ederek onlara da okuyarak 'kjen
dilerinden bir şey saklamak istemediği
mi dostlarıma anlattım. Mis Kaveli ele 
verenin Kin olduğunu öğrenince Boke
man bağırdı: 

- Sefil mahhik ! Kadıncağız onu te
davi etmiş. sefaletten ~urtarnmıtı. Nan
kör! 

(Devamı var) 
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QDneşln doluıo Gtıneaın batıp 

17,14 7,20 
Vııldt Sal>nb tlll~ IL1nıH Alrpm Yat01 ıımali 

rı,54 12,2s 14,rı9 11,ıı1 18,49 5,36 
L.Uzumıu Telefonlar 

Yanrın: • 
htanr.al lçtn: 21222, B•»otlıı lcln: '484', K.a4Jl<llY 

için: 60020, C~kllda.r ıcın: 60G2!1. 
ı·osllköy, Bftkırklıv, Brhrk, Tralı:ra. BUTftkd•"" I'.,. 

ııalı:ıhcn. l{andllfl, Er!'nkd,v. Karlal, Bil) llkada, Jl•r 
b~ll. llıırırıu, Kınalı l('ln: Telefon muhabtre meı:ııure1I• 
"' ~ nnırın dtmek kAfldlr. 
Ramı ltfal)etı.1: 2~111 
D~nfı ,, ,. SG • • 20 

.. 0:~11&ıcl 1aoaıa knleııl: 21996. Oalata ~ıroıeııtı 

f'lıhbl lmı!ad: 44998. ~lllddelammnillJı:: 22290. :&r.mnl• 
set nıUdllrlUtU: 24382. 

El•ktrtk ŞlrkrU: 
Btyofla: 4'81)1 • btanbnlı 2437!1. 
Rular lclıır.,•lı 

~Yolluı 4t783. B~,ıktaeı 40938. ('ltlftll: 20222. :N' .. 
nıo•nıllnbPI 21708. t'•kllılar - Kaclıkll7: 110773, 

Ravacllzl: 

htanl>ul: 24 378. Kııdıkl17: 60790. Reynlla: 44FA2. 
Taksi otomoblll istemek ıc:ı .. 

'Be) <>tin cUırll: iOOM. Bebek C!lbetl: 38 - 101. JCa4t" 
kliT ı-Lhl'll: 60447. 

Deniz yolları 
Telefon: 
l~tnnbııl ıırentrllfl: 22740. Rarakilr: 423ft2. 
AJudan)'a)a: Pazar, Balı, Pcrtemtıe, Cuma stınleıi 

ıt.at 8,30 da Tophane rılttıınuıdaıı kalkar. 
Jl.arııbltA>a: Balı '" Cuma ı;unım aıı.at 19 da Tol'" 

haııı rı.bt.mındıı.n kalkar ve Teldrdat, MUreııe, Erd~ 
Şarköy lokelelcrlne uı:n~arak Karablra:ra. vanr. 
AkdPnlı POılla.,, yarın saat nnda barelıet eder, Gtll• 

bnlu, Çanıkkaleye Ujlrıyo.rak lmroıa ~!der. 
ı.:ar:ıoS.nlı rıo•tn•ı, yana saat 12 de hareket etıet• 

Zlın~hlak. tnctıoıu, Aya.-:ııc, Samşun, Ünye, Glreııtııı.I 
Val<:fıl(ebtr a Trahır.ııa utrıyarak P.lzcye g:ldcr: 
Memleket; dışı Clenız set'erıerl 

Bonııuıya 'nııorları: Cumartesi ı;llnler1 13 de KNteJI.' 
ce~e: Balı' ı;nnıert 18 de P!H, Berat ~kenderlr•Y•· 

ltalpıı 'aporLuı: Cuma gllnlert ııaa.t 10 da }'lrtl 
Brendız1, Vcnedlk, Trlyeate,;-e. 
Avrupa hattı : 
81rke<I hla~yoıı ~IU•lllrlU,!O: Tele!oo 230711 ~• 
l;k'mı•lon rk•Pre&I her ı;lla Slrkeclcleıı .saat 22 de ,...• 

ita• vo Avrupadan geleni aaat 7,2:! to Slrkeclyo aıW' 
vual.ıt eder. 

Kunrnn.ol)'onrl 20,30 da ko.lkar, 10,22 de gelir. 
F.dlrno po•tası ber glln ııaat 8,50 de hareket edll'~ 

111,33 de gelir. 
MOzeıer 

A71MJOha, Roma - Bl.u.n•, Yunan. r""r!MI Te (ilııill 
ltılsk, Aık•rl J\IUıo ve aarıııcw, ticaret \;e Saııtlyl ııı•• 1 sesi, Sıhhi mUze: 

(Bu mllzeler her glln 841ll 10 dan 16 l'lL kadar acılL• 1 
tır.) 

Ttlrlt n İılıhn e..~lrrl mUıetıl P&ı:artulden bUP 
her gtlll uo.t ıo dan 16 ya ka<lılr ve Cuma gtlıılerl ıs 
deo 17 ye kadar açıktır. 

Tookap• lllUreıl her ı:nn aa.a.t 13 den ıa '1& ıu.d&t 
açıktır. 

MOnakasa 11.anıarı 
• Antalya gümrük binası inşaatı müna .. 

ka~ayn konulmuştur. Keşif bedeli (73780'~ 
muvakkat teminatı da (4939) liradır. Ek .. 
siltmc 28·1-938 cuma günü Antalya vilA" 
yeti dcfterdarlı~ında yapılacaktır. 

• İnhisarlar idare.sinin Trabzonda 3•aP" 
tıracağı 145,Gll lira tutan keşif bedelli t{l• 
tün bakımevi inşa:ıtı yarınki sah günü saııt 
15 de eksiltmeye konulmuştur. İsteklileriıl 
muayyen saatte lnhfsarlar idaresinin inŞ• 
at şubesine müracaat etmeleri Hiııındır. 

Konferansı ar 
• Üniversite tarih doçenti l\lükriınI0 

Halil yarın akşam saat 20,30 da Eminöııil 
hnlkevinde (Türk fethinılcn sonra btaıı~ 
bul) mevzulu bir konferans verecektir. 
Geçen ••n•nln Bugonond• 

neler oldu ~ k• 
• Yugoslavya - Bulgar dostluk misil 

bugün Belgrrırtda imza edilmiştir. • 1 
• Almanyn hava nazırı Göring, l\fusolıll 

ile iki saatten fazla süren bir mülakat l'11P:' 
tıktan sonra Romadan ayrılmıştır. 

Tlyatroıar 

Bugiin Tatildir 
OPERET KIS~l 

Saal 20,30 da. 
AYNAROZ KADlSl Jo[G" 
K<•medl ı; tııblo. Yazan: Celil 
oablp oıtlu. 
Rn.a.t H.30 da 
M •Wt BONCUK ı:P· 
Yaz111 Zeki Tıı~lıln. :ıını.zık: F. 

ımTn'.lRUL s·m TEK Ttl'ATBOS11 o 
Bu gece: (Kadıköy • Süreyya), y:ırı, 

gece: (Bnkırköy), Çarşamba: (0sküd11r); 
sinemalarında~ 

HANHfLAR TERZİHA~ESİ -vod,·il 3 pel'. 
de. 

~EDZADEB"~I TURA:'\ TffATltOS~-p.\ d 
S:ınatkıir Kaşit ve arkaclasl:ırı, oku)"~ı:· 

Kil~ük Semiha ve ?.lışel yaryetesi, giin'W ' 

Kazıklı hiimmn vodvil 3 perde, ,:fecc: SS
dnkat zayi ı'Olur mu kdmedi 3 perde 

l'JlrnJ:ATIF.B'\cŞJ 1 <:t. ..... l\"ATnonA "" 

Profesör Z.'\Tt SUNGUR ller akeam re11yen:r. 
prograQ'lla bUyllk muv• rro.ıuyc!lcr kazanmalı!.Dd 

Esnaf ·cemiyet
lerinde yardır11 

'fohsisat 27 bf JJ 
liraya çıkarıhyot,,, 
Esnaf cemiyetlerinin derhal k~ 

ya karar verdikleri esnaf hastaJl::;. 
çin el'an bir bina bulunamaftl -" 
Sıhhiye vekaletinin hastane oıııc ıcı 
binalar için araqığı şartlar gayet_::ıı, 
olduğundan bulunan binaların ııer 
de bir kusur çıkmaktadır. ~cl' 

Bu sene esnaf cemiyetleri aıe\if" 
yardım tahsisatı olarak ı2,000 ıJ'' 
ayırmışlardır. Fakat bu para f evl< r! 
de tahsisatla beraber 27,000 lirll~ııf' 
kanlacaktır. Bunun için de he.I' e )(11' 

tan muayene cüzdanı alırke~ 2~tı~ 
ruşluk bir teberrü istenecektır: J.i' 
bunu rızası olan esnaf verecekti!· Jıl' 

·pe 
nca yardım teşkilatı menfaati 11 d" 
şm bir müsamere verilecek, yıııı 



--~1aıa aa 
Zengin tık 

~ EliGtN, ihtiyaçlarını tatmin 
"'la ettikten sonra da parası artan 
li~llıa derler. Onun insanlığa ettiği 
~et~~ büyük olduğu in.kar edile-

~ •11 Çikkü ihtiyaçlarından artan pa-e 1 .. 
t\rat' UZutnsuz, fakat gii?.e1 şeyleri 
~t. dtıı.~.ştır. Konaklar. bahçeler, ziy
~trni 0~dan doğruya bir ihtfyacm 
~ ilini istihdaf etmiyen faaliyet 

ttfe~:tllltı icadıdır. İlme, sanate, feJ
~ileb· ~ok Y3J'dun etmiştir. Hatti 
'l'~hr ki dünyada ?.enginlik ol
~ın 1

' Yani herkes rızkından faz

~l~il e kaza.nnıa.sayd1, insan oğlunun 
~~ n güzel hissi olan merhamet de 

Yeni posta gemileri için 
on milyon daha harcanacak 

Mevcut es. i vapur~ardan bir kısmı şilep haline 
getir·ı~cek ve ayrıca şilep de yaptırılacak 

4 edenıezdi. 

~ lıı~f nli~n insanlığa ettiği iyiUkJe~ 
~~l~rı ~ k:ılkmryorum; fakat kötil
'ahib· n de söyliyereğim. Faz'a para 
e~ ıııe 

at111d ~nır. nahvet aşılıyor, ona 
la~ı alnleri ezmek, hırpalamak, a-
• .. ·~:ttrnıak arzusunu veriyor. Ona 
"'llı:ltsın · 
~ 1ıı~ ın de insanlığın bir parçl\81 

~alal'tn u \ tturuyor. Zengin, baş
~ aılltın ıstırabına sevinmese bile o
tiıııik ha göstennemeğe başlıyor. Zen
~e 6teıı:'ll'sı doğurup böylece sahibin· 
~ Ya 1 hisleri, merhameti, güzellik· 
)o!', ttl'a.tll'ıak ihtiyacını da öldUril
er.tııil' atta pek fazla para sahibinde 
1ete, ~t tabrtalannı da körleştiriyor: 
~a eınıeketıerinde işlerin az çok 
ltı g\tt1~· j . 
~ b &tn sezlnce paralarını he • 

l'eıııer.aşka menıleketlere gönderlve-
~~lıi~dkendi memleketlerinin parası 

" e "o &u\>lı YD.ryanlar.,, 
ı~t ~ \{k ze 
• tıı.1.ı.r oginler hemen daima dev-
a~aıııt lı. ~k~basma öfkelenir ve ferde 
l'i~et lirrıyet verilmesini ister. Hür

~~~~· glizet söz ve güzel şey. Fakat 
~eti ?.enginin ı'sted· ... f rcı· hür · , ~atıl ıgı e ın rı-

~~l~~l ekseriya cemiyetin, eemi
~ıı L., toptulukiann hilrriyetini bo -
~lı... '1Utr· 
~. lıı 1Yettır. BUyUk zenginin iste-
~k. e:ınr alabildiğine inkişat ettir· 
~Qiltıı. aftndakileri istediği kadar e
ttıı ek hu . 
~ı Olıır? rrtyetidir. Güler ve: ''Kim 
~h:' ~e · onıar da benim gıoi yap. 
1l ""l'il'e~: F'akat bilir ki ferdin azamı 
1,laıı L ınden en çok istifade edecek 
""il' 'lltta 

keıı.d. . Yegane istifade edecek o-
'> lStdir 

~~~· . 
~ ı eo~~· ~nce, en büyük fenalı
~ baba~eYım. O da aile reisidir, o 

)cttı. terıa.ı; ve bunun için söyliyece

oıı.:~. ~~ vazgeçmesine imkô.n 
li!' ~~arı:gtınu sever, sevdiği için 
le,· ~aııcar • &.rzularmı yerine geti
tl baııı in' ona • fukaranın, hatta or· 
~eli tu. sanıa.rnı birkaç aylık ge. 
~ ı~. iki tarınd~ Oyuncak alır. Yüz 
~ dehŞQt ~ liralık otomobil... Bu
~veq~. fu.

1
_ ını hiç düşUndUnüz mil? 

l'kı... cı:aranın 41 Cıı.ı.. "<ll't neo_ı para nedir. sınıf 
a~ da r? henüz öğrenmemiş ço-

a.ltı ondan ! 
~ ~; i'aJı: ster. Babası bittabi 
~ ~lt.n fj at 0 da baba olduğu f çin 
~ ~inı .. ztihnesne içi zehirlenir ve 

aıİ ~lıgi~gu zaman çocuğundan a-
~~1erde ÇQcuğuıı oyuncağı fukara 

'Q" <:Ocuğu.ıı 
l~~a ltt\l.habbet· babaya ve babanın 
\.'> Ilı.de bir ınl azaltır ... Bu söy· 
~ · llili;ı tnelodram kokusu mu 

!\'\} oııun. f k 
~ ~la dolud' a at hayat melo-

tq ~n ur ... 
~ ltıd~. Q:?1iYet ic~in lilzuınlu bİr a-

~cı.. !ilyOl'tlz· 
\lıı<te 11: otan nı · medeniyet r.engf-
tı 1l ıiah etnleketıerde ötekilerde-
' ıı ~ a ilerı gt gı~~l l"beat b diyor. Fakat zen. 
~ı 1 ''. ~U.n ll'akılacak bir adam de-

~tet-.._ cernf.·ete f ~ . ·<ııeni-ı. ~ aydalı olmMI· 
~I~ .., goı .. 

'~j,~llı1tı onünde tutun: yok-
'lle er de<su • 

l' l>aratır."' • çırkinlikler, 7.eVk· 

Hükfunetin, deniz ticaret filomuzu 
ihya için tatbikma giriştiği progra
mın birinci kısmı bu sene filen ta
hakkuk etmiş bulunacaktır. 

Posta vapurlarımız Almanya.nm 
muhtelif şehirlerindeki şantiyelerde 

yapılmaktadrr. Şimdiki halde kızağa 
konulmuş olan Mersin ve Marmara 
hatlarına ait orta boy ve küçük to

najdaki vapurların in~aatı hayli iler
lemiş bulun.maktadır. Bunlardan 
"Trak,. ismi verilen vapurun tekne 
kısmı bitirilmiş ve merasimle deniz.e 
indiril:.niştir. Bir ay sonra da ikinci 
vapurumuz denize indirilecektir. 

1500 ile 3500 tonluk olan bu gemile
rin in.~tı ilerlerken diğer taraftan 
mukavelesi sonradan yapılmış olan 
'{aradeniz hattı ile dış postalar için 
yapılacak beşer bin tonluk büyilk üç 
vapurumuz da önümüz.deki aylar için-

de tezgiha konulacaktır. Ayni bUyük· 
lükte ve ayni tipte yapılacak olan bu 

gemiler, tekne saçtan, ahşap kısım • 
ları, kazan ve pervaneleri beraber ya- \ 

pılmakta olduğundan inşaat uzun sUr
miyecek, üç vapurumuz birer, ikişer 
ay fasıla ile bitecektir. 

Deniz yolları işletmesine ait bu va
purlar bittikten sonra, bUkitrnet de
niz ticaret programınm ikinci kısmı-

nı tatbik mevkiine koyacaktır. Bu i
kinci kısım programda on milyon li
ralık gemi inşaatı işi vardır. 
Programın bu kısmının tatbikıyle 

yeni kurulmakta olan Denizbank meş-

Zeytin yağı 
f:yatları 

Romanya müşterilerimiz 
arasına girince 

Vilkselmeğe be~!adı 
Bu seneki zeytinyağı rekoltesinin 

çok olacağı anlaşılması üzerine aürat-

le ucuzlamıya başlıyan 7.eytinyağı ve 
sabun fiatıarı tekrar yükselmeğe baş-

lamıştır. Buna sebeb mevcut 
zeytinyağı müşterilerimizin arasına. 

Romanyanm da karışması ve ihracat 
imk8.nla.nnın artmasıdır. 

Son bir hafta zarfında 7.eytinyağı 

fiatıarmda kiloda beş ve sabun fiat
lannda iki kuruşluk bir yükselme 

görlilmUştUr. Piyasada bugünkU şart· 
lar içinde fiatlarm bir miktar da.ha 
yükselmesi, belki de son beş senenin 

en yUkesk fiatı olan geçen senenin 
fiatmı da geçmesi ihtimal dahilinde 
olduğu söylenmektedir. 

1932 senesindenberi mütemadiyen 
düşen zeytinyağı rekoltemiz, o zaman 
35.000 ton iken 936 senesinde 18,000 
tona kadar düşmüştü. Bizimle bera -

ber dünya rekoltesi de düşük olduğun
dan 1933 senesinde 23 kuruşa kadar 
düşen toptan zeytinyağı fiatları, 936 

da M kuruşa kadar yUkselmi§ bulu
nuyordu. Bu seneki ?.eytinyağı rekol
tesi ise 32,000 ton olmuştur. Fakat 
tspanvadaki dahili harb doJayısiyle 
en bilyük 7.eytinyağı müstahsilinin 
beynelmilel piyasadan çekilmiş bulu
nuşu dfinya fiatları üzerine müessir 
olmaktadır. 

gul olacaktır. Evvelce, iktısat vek1 -
letinde bu iş için bir proje hazırla
narak veka.tet mütehassıs~yla de
nizyollan fen azaları tarafından tet
kik edilmişti. Şimdi bu proje Deniz

banka verilecek, Denizbank bunun 
üz~rinde yeni ihtiyaç ve vaziyetleri 

nazarı itibara alarak tekrar işliye -
cektir. İşittiğimize göre, programm i-

Terkosta 
hamamcı~ara 

tenziıat 
Kabul edildi, fakat 
klfi gürillmtlyor 
İstanbul belediyesi hamamcılara 

bekledikleri cevabı nihayet vermiştir. 
Belediye bu cevabında ha.mamcılan 

şehir suyunu pahalı bulmaktaki iddia· 

larmda haklı görmekle beraber, bu -
günkü şartlar içinde sular idaresinin 

hamamcılar için ucuz su vermesine 
imkan olmadığını da gözönüne koy
maktadır. Yalruz dahiliye vekaleti • 
nin halkın temizliği bakımından bu 
işe verdiği ehemmiyetten de bahse -

den belediye - şehrin umumi bütçe -
sinden karşılanmak suretiyle - İstan-

bul hamamlarına. üçte bir fiat t.enzilA.
tlyle su vereceğini bildirmektedir. 
Ancak bu işin hu.suli için, İstanbul 
hamamlarının kullandığı suyun kıy • 
meti tutannm üçte biri kadar bir tah

sisat kabul edilerek şehir bütçesinden 
ayrılması iktıza ettiğinden bu tenzi
latın da şimdi yapılamıyacağı hatır • 
latılmakta şubat toplantısında şehir 

meclisine, daimi encUınen namına bu 
teklifin yapılacağı bildirilmektedir. 

Hamamcılar, suyun bedelinden üçte 
bir tenzilat yapılınca hamamlara ve -

rileeek olan bir metre mikft.bı 10 ku· 
ruştan suyla dahi idare edilemiyeceği 
kanaatindedirler. Fakat ne de olsa bu 
günkiine nazaran daha müsait bir va· 

zlyet olduğundan hamamcılar bunu 

memnuniyetle karşılamışlardır. 
Bugünkü su fiatıyla hamamcılar 

mütemadi zarar halinde olduklarım 

görmüşlerdir. tstanbulun en kötn bir 
hamamına bir aylık su hesabı olarak 
300 lira gelmiştir. Bundan dolayı tak· 
sili hamam usulfinUn derhal tatbila 

zaruri görWmektedir. 
Belediye hamamcıların Kırkçeşme 

suyu lrulla.nma.k hususundaki taleple
rini büsbUtUn reddetmiştir. 

Medrese ve camilerin 
parasız ktraeıları 
Vil!yet, hemen ekseri camilerin ve 

mescitlerin meşruta hanelerinde, oda-

larında parasız olarak yerleşmiş olan 

kimseleri çıkarmakta.dır. Bu odalar· 
dan mabetlerle alika.sl olmıyanlar bl· 
IS.hare kiraya verilecektir. 

Medreseleri şimdiye kadar i~ et. 

mekte olan kimSeler tamamen çıkar
tılmıştır. ~urul1eh A. T A.Ç 

84!l;·tin.~.,-a_d_a_n _ _:__ --:;ı:ı=s~ m;Lım pr;;;ü~· , .. ~-·~-... --~--~--·ı 
let Meclisinde husust bir komisyon tarafın 

,.ll ı dan tetkik ediliyordu. Encüm~n mürettip, 
ti ı\ti11a en er malbaacı vesaire gibi sana ilan birlik çer-
)tlr. ı23(A 

• ~ A ) A çeveslnden çıkarmıc, yalnız yazı ve basın 
l · ~. tina a1"ansı bı'ldl- "' '" işlerile alakalı olanların birliğe alınması· il .• .,~..,, "'t> ·'<t t na karar vermi"-lir. 
,ıb.._ : el"ik .., 

'~w~'ııırctu eden beyannameler • Üniversiteden 32 kişilik bir talebe ka-
~ · ~ııu e nıcını ,_ filesi Bursaya gidip Ulu dağa çıkmıştır. i ,. ihı;.1 cr:~~:n sukun ve M M 

ı, ıh "c tcşcbb' • Vakfıkebirde dün akşam uç saniye su-
tt cd~•tt '-da Us cyliyen ban es ren bir zelzele olmuştur. 

'1 lllitt;r,tnlillı, payitahtı terke da- • Kurban bayramında Uluddda bir rıtm 
çevrileC'ektlr. Senaryosu Bursada bir heyet 
tarafından hazırlanmaktadır. 

• Bundan -sonra memleketimize getirile
cek nebat ve ağaç tohmumlarının Ankara
daki tohumları ıslah istasyonunca nümu
nelerl tetkik edilmeden memlekete sokul· 
mamaları a!Akadarlara bildirilmiştir. 

• Mezbaha işçilerinin de hafla ta1ilin

den istifade clmeler1 ve et ihtiyacının bir 

kinci kısm.ı için lüzum göriilen 10 
milyon lira, 939 bütçesinden verile -
cektir. 

Denizyolları işletmesinin yeni va -
purları tamamen geldikten sonra el
deki kadroda bulunan ve esaslı bir 
tamirle daha bir müddet kullanılma
sı mümkUn olan eski vasıtalarla bir -
likte, Denizbank elinde on beşten faz
la posta vapuru bulunacaktır. Bun -
lar kabotaj hatlarımız Uıtiyacma ka· 
fi geleceği gibi, ileride açılacak olan 
İstanbul • İzmir - Pire - lskenderiye 
ve İstanbul - İzmir - Mersin - İskende
run - Portsalt gibi harici hatlara iki 
büyük vapur tahsisi de kabil olacak
tır. 

Denizbank alacağı bu tahsisattan 
bir kısmıyla yeni şilepler yaptıracak· 
tır. Denizyolları vapurlarından, İnö· 
nü, Sadıkza.de gibi şilep olmıya elve -
rişli birka~ vapur da tadil olunarak 
şilep haline sokulacaktll'. Bu suretle 
Denizbankm elinde kuvvetıi bir şllep 
filosu bulunacaktır. Banka bu şilep -
lerle ihracat mevsiminde Uıracat mal· 
larmı taşıyacak ve devletin hariçten 
yaptığı mU.bayaatın nakliyattnı temin 
edecektir. Bu §ilepler icabında ecne
bi hatlara da çalıştırılacaktır. 

Programın ikinci kısmında inşası 

mukarrer gemilerden bir veya iki ta.. 
nesinin yeniden kurulmakta olan ken· 
di t.ersa.nemizde yapılması da mevzu
bahstır. 

Deniz işçileri 
kanunu 

Tatbik mevkiine girince 
Mevcut eski nakil 
vasıtaları tasfiyeye 

uğrayacak 
Öğrendiğimiz.e göre iktısat vekileti 

teşkilatı uzun müddettenberi, esasla· 
n hazırlanmakta olan deniz işçileri 
kanun llyihasmı ta.nzjme ba§lamı§-

tır. Çok yalmı bir za.nıanda deni7.Ci -
terimizin ha.yat ve istikbalini koruya
cak olan bu projen.in kanun §eklini a
la.cağı anlaşılmaktadır. 

Deniz işçileri kanunu da aynen ka
ra igçileri kanunu gibi gerek i§ vere
nin. gerekse işçinin bütün hukukunu 
koruyacak hükümleri ihtiva edecek
tir. Yalnız denizin karaya na.za.ran 
~kkatli oluşu gözönünde bulundu
nıla.ra.k deniz adamlan için dünyanm 
her tarafmda kabul edilmiş olan e -
saslar bu kanuna. da konulmuş bu • 
lunmaktadlr. Bu arada deniz ku.alan· 
na karşı deniz adamlarmm korunma· 
sım tem1n edecek her tUrlU tedbirler 

de kanun layihasmda cerpiş edilmiş
tir. 

Yalnız bu kanunla deniz nakil vası
talarında bUtün dünyaca aranmakta 
olan şartların bulunması esası konu
lacağı için mevcut deniz nakil va:;ıta
la.rım.ızrn bu şeraite aykm dtlşecekle· 
rl gözönUnde bulundurulma.ktadll'. 
Bunun için yeni gelecek vapurlarla 
bir sene içinde esasen. bir tasfiyeye 
uğrıyacak olan deniz na.kil vasıtaları
mızın çıkacak kanunla ikinci bir tas
fiyeye uğnyaca.ğı anlaşılmaktadll'. 

gün evelden temini alakadarlara bildiril· 
miştir. 

• İstanbul vil.Ayeli ziraat müdilrlliğü fi. 
• dan tevzline devam etmektedir. 

• İstanbul Emniyet rofidürlüAünün tab
liye ettiAI hariciye nezareti binasına der
terdarhk ve millt emlftk miidürlüğü, orman 
mildilrl~ü taşınmıştır. 

• tstanbulda acılan zehlrlf ı:razlar kurs
lanna devam edenlerin sayısı 18000 i bul· 
maştnr. 

• ne lclşflik bir ecnebt mühendis ı:rru
pu şehrimize ı:relmiştlr. memleketimJzde 
tetkikat yapacaklardır. 

KURUN'da 

Hatay davamızın 
son safhası 

A SU/ US Hariciye vekilimizin Cenwrc· 
ue hareketi dolayısile diyor 1.:i: 

.Ma.lılmdur ki Hatay meselesinde son ılı· 
til:if büküınet tarafından ~IiHeUer cenıi~c
ti konseyin gönderilen mulıtıra ile lıa~la· 
mışlır. Du protesto cemiyet adına. olnr:ık 
intihabatı idare ic;in beynelmilel komis
yonca yapılım nizamnameye aillir. Millet
ler cemiyeti komisyonu bu nizarunanıcyi 
yaparken Hataydakl Fransız memurlon 
He istişarelerde bulunmuş, icap eden alı
,·alde hep onlardan maiılmat olarak çalış
mış, nizamname )apıldıktan sonra da tat
biki Icın Fransa vasitasile Suriye mıında . 
idaresine reY.meo taı.dik ellirmiştir. Hala)' 
meselesinde alAkası Fransadnn aşağı ol· 
mıyan, hlc olmazsa Fransa ile aynı hak 
ve saJahlyet mevkiinde tanınması iktiza 
eden Türkiye ise adeta yabancı bir devlet 
gibi dava dışında tutulmuş, her şey olup 
bitlikte! sonra sadece malumat husuJI için 
Ankaraya n\ıamnamenln bir sureti gönde
rilmiştir. 

lşte cumhuriyet bilkQmeti çok haklı O• 

tarak beynelmilel komisyonun her şeyden 
evvel bir Türk ve Türkiye davası olan Ha
ray meselesinde bu garlp ve bir taraflı 
vaziyetini protesto etmiştir. Bu itibarla 
bu defa Cenevre müessesesi kendi adına 
hareket eden intihabat komisyonun bu yan 
lış muamelesini tetkik edecektir. 

Tilrkiye cumhuriyetinin Milletler cemi
yeti konseyi nezdinde yaptığı protesto a
çık hakikat hilArına hareket edilmiş oldu
ğu içindir. Şimdi Cenevrede toplanacak 
olan Milletler cemiyeU konseyinden bu 
haklı, bu çok makul itirazımızın kabul ~ 
dilmesini bekllyoruz. 

Aksi takdfrde hükCımetlmiz tarafından 
mühim kararlar verileceğini tahmin edl· 
yoruz. 

CUMHURI YET' de 

Dayak ve falaka 
usulüne avdet mı? 
Y UNUS NADi başmakaleıinde ba:ı ta

lebelerin hocalar.ına el kaldırmaları 
11e hatt4 sil6h çekmeleri hddiselerini mek
teplerde maddl ceza usulünün kaldırılma
sı yüzünden olduğunu iddia ederek dlyor
ki: 

"tlıni yalnız Jdtaplarda gördüklerinden 
ibaret bilen bazı pedagoji listadlarımız bir 
vakit terbiye usulünde çok ileri gitmiş 
bazı garp pedagoll mütehassıslannın fi· 
kil'lerine bayılarak bizde de mekteplerde 
talebeye karşı maddi ceza usulünün kaldı· 
nlması lehine kuvvetli bir hareket yap
mışlardı. Galiba bu zatlann bu propa.gan· 
dalan müessir olarak bizde de mektep 
ve talebe hayatı inzibatının manevt otori· 
teye bırııkılma~ı muvafık ve kAfi gelcce· 
iti neticesinde karar kılındı. İşin safhala· 
rını yakından takip etmediğimiz için ne 
yapıldığını pek Jyi bilmiyoruz. Fakat ikide 
bir hocalarına el kaldırmaktan bile ileri 
gittlAini gördüğümüz bazı talebe aıgmlık
lan bAdiselerinln, her tekerrür ve tevall
sinde mekteplerimizde disipline, daha doğ
rusu disiplinsizliğe dair işittiğimiz sözler. 
den bizde toplanan kanaat şudur ki bazı 
pedagoji üstadla.rımızın bazı Avrupa usul· 
terine bayılarak yapmış oldukları propa-
ganda müessir olmuş, mekteplerimizden 
maddi ceza usulü kaldırılarak galiba onun 
yerine de kilfi kuvvette manevi otorite ko 
nulmamış ve bundan da mekteplerimizin 
disiplini ikide bir tüylerimizi ürpertecek 
şekiller gösterecek veçbile bozulmuştur.,, 

"O halde bu yanlış yoldan hemen dön
meliyiz. l\IektepJerimizden manevi otori
te kalksın demek istemiyoruz. Onu maddi 
cezalarla da teyit elmeğe ihtiyaç Yardır ve 
bu lhUyaç mulloktır. Talebe olan çocuk· 
lanmızın hayn için ve memleketimizin 
yüksek - ve en yüksek - menfaatleri itin .. ,. 

TAN' da 

Terueı 
muharebeleri 

O a!ER RIZA Doğrul yazıyor: 
İspanya cumhuriyetinin yeni ordu

su, kolay muvarra.kiyetlere alışan a~ilere 
ilk mühim darbeyi Teruelde indirdi \'e 

bu mühim mevkii ve şehri zaptetmeklo 
İspanya cumhuriyetinin açtığı baJl'ıs har· 
binin yeni bir devreye girmek üzere ol· 
duAunu gösterdi. HAdise, ast İspanyayı fı. 
dela temelinden sarsmı, ve esl liderlerin 
nüruzu ve prestiji bUyük bir buhran se· 
çirmişUr. Ast İspanya~a bu sarsıntı ve 
buhran devam e4iyor. Bunlara nit tay
yare kuvvetlerinin son hafta zarfında J,ö. 
rü körilne saldırışları, Temeli geri almak 
için bu mıntakaya kuduzca savletleri, ,.e 
şel1re her yandan ateş yağdrımaları her 
bu sarsıntı ve buhranın önünü almak i-
çindir. • 

Fakat esller. kuvvetli müttefiklerinden 
yığın yığın aldıktan silahlan denemele· 
rine rağmen cumhuriyet ordusunu yerin· 
den oynıılmıya imklln bulamamışlar ve ih
timal ki, büyük ve kaU taarruzları için sak 

(Lfıtfen sayfayı çeviriniz), 



üğ~n 
nldu? ' 

hanı yangJnı 
'Bu sabah mahallinde .. esrareı yakalandı 

lieşlf yapıldı Emniyet 'kaçakçılık memurları ta- üzerinde iki paket eroin buıuıılll 

.Ka ı1lre sokaklarında kurulan b'"eler, saAıth: . 
ıarı.il adar fakir. ere yiyecek ve l~ecek dağıttl 

l\alırcıoğlu hanındaki yangın tah
kikatına mildi!eiu.mumilik ve za'bılaCa 
mü§tercken devam edilmekteair. • 

rafıudan dün do bir çok esrar vo c
-rofncl yakalanmıştır. I 

Sala.haddin iSJPi~.e bJ.ı genç diln 
Galatada sokak ortasında eroin ce
Jcerken yakalanmıştır. 

~~ ~ 
• Galatada do}JıŞaD Cemalin uı~~ 

de afyon, Frnngjll ismlnde bir !ur· 
ntnin-'ttı-ertnde't!Stal' 'bulunınu~· OevJ$ r~s.ler.inin hediy~lerile Kubbe Dün müddeiumuiİrl muavinlerinden 

~d. itfaiye lfomandaoi İhsan, E
minönü merkez memuru Ali ve mü -· 
hen(iisler olduğu haldP. handa keşü 

~al?flmı~tı.ı-. ~u sa._b3!1 j}tin_ci ~ef.a Jı..a-. 
na gidilmiş, öğleye kadar mahallinde 

Cufa.lo~lunt'ıa?f smailin kahye
sinde 'arama y . Jılmış, iki pakel.et·o-
111 He tin'" miktar esrar bulunmuş

tur. ı:ımall er9i.ıtl ,sabık alt Aqp Hil
mi den nldtğ'Int söylemiş. ~lilml' de 

Şehremininde Jiesic[ Ccmal:e 
v';ıöc esrarkeşferi .topladtğl b" 
hnmış, dUn gece anf bir 'ba!I~~ 

§~.r2yı E>ir h~zine.v..e d~rıcl.ü 

(;eceleri, resıni 
:v.e husqşf ıniles -
eeaeler binlerce fe 
'Derlerle, lanosJar
'18: donanıyor. Şe
'iiir ;Din'.Oii' ci1er 
:,eç_n)ıh:mi .. ~rı -
yor. Her yeme or
·kestra çalıyor. Halk, "çiyor, gülüyor, 
eğ1enly6f. • .. 

...... dteller.de oda. bulmanm imkinı vok. "' '" , . ._ . ... ~ . 
• ~b .. rB.ahall~lefi pi!e ,,dolu . • Yakm ve 
~ lf!hirler:den, köylerden gelen 
lialkm birçoğu, geceyi kahvelerde, 

180kaklaröa '.g~irttıek 1!1C~buriyetin -
~€:.#....... ......... • ~ ~........ ......,w.., 

J}ralm a.rzuı~le birç-0k eğlenceler 

terüp oliind~ içlıi: sokaklarm bir
Wir.~ .. bRah. ~baŞlaimcl& çalgı-

GllmrOk mf.'morları 
'""' ~- ~ .. #4ıl ~ ... ... .. .u ·- . .... 

arası.oda 

Bir kısmı hıt.Jk; d~n. merasiminin 
icra olunacağı Jlelyopolis sarayı ö • 
nüne. toplanmwtı. 

Küçük Kraliçe, son tu\'aletini yapı
yorou. Paristen fülhassa "'getif-tnen 
gelinlik robunu giymişti..Parisih lllC!j
hur (Vort) terzibanesiJaraiından ya
pılan bu rob7 \amamıyle güinüş dan· 
tela.dandır. Eteği tül· ve "t!ırmıf işle -
melidir. Uzunlnğu be~ metreden" faz-
ladır. • 
• Saat 9. İki saat sonra, Kral lı"nnık
un hediyesi olan ·kıym~ttar bir taç, 
ğüzeı b~ı üzerine koı:ulaCak. Bu ta
cın üzetinaCTô "":~ıflanµJara 1Ciyılfet 
biçmenin imkaniyôKtur:- - - ....... 

Hediyeler . "-'" .. 
K~ şar~yı adeta 9ir hazineye ;mı 
~· ~~~ı ~~·.J9P.-· 
ra bUtiln dün a. hükümdarlannın he-""'~ .. -·- ..,,.. .,, -- ... 
dl);.ele}'i btr Ji~lon,<!a !,~hir .• ~E!m~ir. 

Jskcnilel'iye :P~trikr i, +fü~ YJ.lnlara 
. ait ktyme tar bir .. taç, ve .. bir :nı:dlJl
lık.hepiye ~tmişıir. 

-Prens.Mehmet Ali, imparatoriçei.Ö· 
jeniye ait bir tül örtü vcrmiftir. 

Ana kraliçenin hediyesi, 4 milyon 
franklık .C3)> .bin .lira) . 9ir pırlanta 

gcrdanlıktır. İngiltere sefiri. kral na.. 

mma değerli iki tilfenklc av levazımı 
hediye etmiştir. "Fran.Sa cwiıhurreisi 
de oir Scvr takımı gqndermi§fir ... 

Toplar ab~ı.v.or 

' ~lar ~~meY..c b1t9,~adr. ffetüp 
Mt.lfır ıJıl\lkI, .Y,CJ!İ kraljs9nin ~ta ıo· 
tury,uınf.qu h&~ aldı . 

.Kmlise, şekiz at .koşulu m.AA~m 
bir arn,~yla lielY~®.<füs ~aYWl~ 
ÇlkIY.Q.T· +PW am_bal[lrJla t'P~ • , 
1er,- Dam Donörlcr. - • 

· ... ;-- -"- . ..ınerasim Ku11be sarayında y~pıldı. 
••~• ' .,..,. t • • • • I e 

Ziyafet, büyük salonda verildi .• ~ 
aileşi mensuplarıyla l\Uıl'lar ve yük
sek memurlar ha.zır bulundular. 
- Davetlilere Scvr niamulfitll\aan ku
tıilar h.e<liyc QlUnaü. '· .. · 

. ... ' ... ... \i4"tı • • 

m.JmıB. dört csmrcı cürnıll ' 
haHnde yakalanmıştır. 
4~ " • .. .. • aeıı 
-J!ivdc l.2 gram esrarla. ~)şe ~ 

ııır'tlıı~ csia'i' ıiargliesl Luıun.ıtı" . t ~t;~ika( YJ!:PlJIJlı~J ır. . .-
eYakalannı şttr. 

.• ı~yUplo ?ılô°sııt J ı;mlııdo t;j" ~ ,.. .., • 

Yaı;j;mtn .'Sıktıgı _trıkotaJ {abrık~-

sı~m '8arın>i, 1iafi"Odalıfaf(ve öi.ğer 15a Habeş 1• s ta 8 itkimselerinuadelen a1ınmı,Şbr':'Yan 
gının nasıl ve neden çıkttğı "' buğiln • 
tesbit edilebilecektir. 

-----.ıııı ..... _ - • ita.iga ve Almanya ar~Ul:d'! 
kongresı 1ı .. ,ı de laş 1 yo ~arın son toplantısını f~"·ısa fl pay 1 1 

.Y.Jl W '11.Jlr 1 
Roma, 24 (A.A.) - Havas ajansı- bulunm~ktadırlar. Bunlar. ).l 

.. .. ~· .. • • mn muhab1ri bltiiirlyor: ma:tze:ttlesl kullanmak'tailtrlaf· 
Tütun ko~~i . b~ ?gleden 1)';1 habe_r alan _ı:p~hflllere ~öf~· .Buna mukabil diploma.tik °' 

sonra yapacaği .ıçtımada müşterek İJ.8;l)'ada "Afrika lmparatorl~ğu,. i- ıer, t~yanın Frl\_nea ve ln ı 
Balkan ofisi hakkında hazırlana.n kinci yddlSntfmU"II!Unaseoetlle mayıs ye bir misal göstermek nzere e 
niza.m~eyi 1ıjtir~CE:k, ,ya!"}D ~n blttuyetftltle ~ltlel""tre 1taltan"'ttcatt senesinde '1nglJtereden aJdığ~ 
toplantısını yaparak ofise ait proje arasında yapılacak olan görtlştiıele- ve lillhalısa Djoubalan:dr Alıtl ~ 
ve nizamna_meve l<at'i ~klini ~ere - rtn başltca .mevzuqıuı UP.~t!lP.P~e terkeaeceği.}\aklttnda doı~aJl 

;;o;. ;v meselesi teşktl edecektir. ıara inanmamaktadırlar. ~ 
ccktir. Sfy~t m~fJII~~."'ftalyanın Afrika ~·Ayni n:aJıfiİier, '192' ~pi 

Bu hususa ait hazırlanacak mtihtı- mttstemıeırererıntn :şlmard~n ltaın htıtatıınalı"1tnAnıırııi.. ttafraD~ ~ 
rayı ~H~P k2~,ın~sajsjzı..e ~ - tıe Almanyanın mdşterelt alyasetlne eraZiyt başka-:blr devlete ıerı~ 
ha.yet verecektir. amaile._bultinöur.dukları_nı .kay.det- sine mani ol""""nnu V"' J>ııJl1 

• '* .... ' mektqdlrler. . :r. ·~ - • ~"'° ~ te 
l • • v~~Mttğl ~t.a~dlrde gene .fogil f. 

~ ..... .uh .SQn SByahati esnasında g~neral iade etmeje mecbur bulU,~4~ 
8Zhl lfSIZ Y,q,n~lom_bcrg,~areş~l J!alb~nruı beyaıi •etbi~ktedlt1el-. • ~ 

.... • ' nezareti altında .Libyşda Y.l\Pilan Dtğe'r cihetten Alman de'7'tet~~ 
., \l.Ç il .. Ş li\n~de se~kuıceyş .ameıryatrgıfi'tiıU~ttır:'A1- ıarı.başk'a eratı parı:ıaıannı ~e 

1>. I l I I man askert afaŞesfnhl a~ bu yıl ay- yalnız eski Alman milste"ınle~ ti 
~e ge~ er 1 nl .JP!!lta~u.ı ıt:r.ar~t e t!tl JS~l«ın- k"JI~ 

Za.bıtiı. memurları bir aydanberi: mektedtr. ntn ,tad~şını tstedik\erfnf P.I pJ 
Beyoğltİnda muhtelif ·yerleri . soyant ""'afi! ftalyan - Alman kumpany&$t- ~~r etmfş .o1~M!l\.n i$!n J>lldi~ 

nın Habeşistan itttttnıtı.~rtiit lŞ!~Uce ıtalyaya aft erazlY,f kasdetJ!1.! 
iki aiılı hİnniı ~alamışıarmr: Bun-4 f1 rivayet elUlmelttMtt. aı;nta.rdıt. 
lar K&zım ve P.iç Mehmet ismiiıde iki ı :.Arpele .t.eştlııi bah~ı:teslle 30.Jl.QO Zannedildiğine göre şimdtıiye 
sa bık"aJidrr. tınlı.an ,ı\rAAt' ... ~pıe!esf .ı:a!\ı~a ~- al~r .sTJ8~c.e ı!.ngj,\~~r.el'f .e)ı,ell!J~c.J 

1 rd ,...,, manyaya gt"ttecekt1r." ~~mJe~ v.e 1.Pn .. ~ d!lfll ~~ıp9tı.., •• ~ 
~elerce hapishane e e.yatw ~- - Blrçok'-2\.lttian ış~ıeri şarkt !tal- battı .hareket ta~Iı> etmestpl 1"'> 

mıtı olan bu.iki hırsiz,-Taksjm ve civ.a-, 
1 
yan A.ıtrilfasinın eenü.P fu.llntehasında etliıcl: '°rrl.'tlkRM1Itf'°çtl!Ut-iıımıştıl'· 

rıridaki dükkan ye ~vleri ~ak q~-

su.eunda muta.bık ..kalmışlar, .. bir IU'" 
ewel, işe b23~ilfl'.dır. H.Ir1Jızla.r _ev

velki gece sa.baha.karşı .Eiruz.ağa.qa 
bir. benzinci dilk~ .kili4ıni )91.JP~ 
;N>T"İ oiMniRlerdir. ~abaIJ.e bekcisi do-
~ ~.;!:-".llf ..... a,u y ,a I ,__ ... 

laşn1ten.tm~ i~.JJl~l P!-. 
duklarinı ~gö~, .]J\.k&\~k ~e·: 

mi3tir· .Bekçinin ,gelcijilni W'~ )lır·! 
ŞJzlar_dükkinM:n ... !!!laY.!P ~~a ~ 
ıamııla.rdır .. Be~çi iki :ınnT,Zr~a.k.~-· 
wya~nı ... ~IaY.ffi~ i~il.~l 1silih ~t • 
mıJ. P.jç •!f.!11m~t ~~r!~ 1~up,. 
bekçiye teslim ol!U\ijtur. . . ·~~ ;.. Rfwm ise, Tophaı1eye doğru kaç-
mıs'trr: "Bekçı, silih seS'lerine gelen meJ 
mi.ırıara, Kizrmın k~tığmı söylemiş, ~ 
memurlar birkaç saat sonra Kaiımı. 
Orta.köyde yakalamış} roır: .Bunların: 
c;.aldıkları e.syalar .~am~n m,jyJtana: 
çıl\arJ!m!§t r. 

-- -

H ~ ~ ~ .B 
ZAY! - 25-7-!J:U tarlrıtıı.ae me~n l~tarıhwu.ıı etı ,ok stiJJan hakiki 

ol~uğumn da1r1ca~t ~ura\inf Zl\Yl . 
eltMım"aen:" >;en'Mnı - aiaca.tım:. akşam gazeiesidir. ilanlarını 
dnn lıilkmU olmıyacq.ğı UAn olunur. HABER'c verenler .kar ederler. 
• • ~~.raif"~r: '..64.0 S'~lAhJlIDlln J_. ___________ .... 

~ -



Günün meselesi . 

~. Kimsesiz çocukla-rı CJüşmeden 
1

;~::!;~;~:b(:;m·~·;:;y~~;;:' ~vve~ _hi'!1~Ye etmek lazımdı~ 
Gozlerınız pek nuzel ~ımayesızıık yu~ nden mahvoımava mahkum 

J-- · · .. ~ • • ~ .... · ! bır çocuk daha: 
hoşuf:!l~ gıdıyor-sun~~ 1~ y~ş'n~a 
~.':lu~ '?..Y~~- k~n':lş~ası kafamın Samsunlu Fazıl 
JÇJOd~JSJ ŞUp:IJeyl Sildi i bU kadın Bizde,Jdmaesizkalmış§iocuklarayar-

ffiU~;:ıa,kak kaçıktı dun edecek bir te§kilat hemen hemen ., .. 111f:" ~.' • k .,...'l,.:.u yo 6...,ı.uır. 

~arumda~i ~encerer;in !~n~ !.~- 1iycr. Her elin akpm U.ti1 bana ye- Maalcaef bu huausta, medeni memıo-
aü pddr.. .... .....,.. .... .... hoprindea aeri JrabDlt .......... 

lıl. -.Bama Wif8dl)wa &IDdeaclL • ~ llılltlıe ele...._· &d m '*,_ ,_... J!l=lfi -.,., e11t puMnı W. 
Jı:bme de omm km o1datm Wlmn ı.. _,... diye yaptıfı it pelC dar, w 
ml c1c Mukadderdir ·•·• mevzii bir serçeve içinde kalan latan· 

Ben: bul belediycıinin bir mües&e8C6i vardır 
- Olabilir, diyerek aöd Jma kamüj amma, bu ihtiyacın yüzde değil, binde 

iıteSt.m. ~u aı~~ iWYMı cenc !t!Jıtı: J!riJıi _eijc ka~mıya kM. i değildir. 
I ' !I ... • 

- A- cıeıdi, aiz benim botuma gitti- Zaten dil§mil§ socuklan himaye et· 
Diz. Hele &ô~er'ini! pek güzel dOtru· mcden evv~ dü§memlı ,Ç<>Cuklan dü§-
su .• Sizin kız olduğunun bir türlü iiıa- mekten kurtatmak llzmi gefudi. Halbtiki 
namıyorum.:diye abUk Al>uk söylemnl· tıtanbulda nlce'Zı.Valli'~tı][ yavnıntr, 

ye iba§JadJ. • 1 
• aüj~ ffi~iCJ#ftk-l~dC.~t~!~~ U• 

" ~ Onun böyle konıumuıar kafamın ; .. ı... ~lffi! V!V1'r !E!,fOr, ~ an~ 
i ... u... , >• j llıl ·~ ~ .r:ıu ~ .bili 

deJY ıill>he.li Plii.- »ıı ıffW» ~. Allah 'r. 
kak azıcık ta kaçıktı. • * • 

Diln matbaaya bir çocuk ~eldi. U
tangaç b'fr1ia:ıi vardi Yaztvetl. ~~-

~ • '•"' ...... ... , 4 • .. . ~5 ... ,.~~ 
dı . .o~ py,ıamdap girin~= ~9~ ~ 
~S.WYJ ~!'H!· ;x'anıma sokuJwı· 
ca, g&lerini yere cgdi. Öylece durdu. 

- Ne var Yavrum, bir §er mi ist1yor
aun? diye sohlyof; la.'kat 'ct.kp 1 'iliiıiı-
1of4um;; • • • , . . h 

· M~~X~ §nüp.e ~~f· ~ 
ııvt)u ı»_t\11ı;ı)!Jt ıılli Jwtı~ordu. 
Bu vaziyet etraf~ arkada§lann da 
mef&kırlı ~~ olacak ti, hepsi 
de biçare çocukla alakadar olmağa bq
ladılar. Uzun israrlardan sonra bqmı 
bir miktar kaldırdı. Gıyct hafif bir 6CS

lf anlatmaja ~dı.. , 
I J .. I 

-ta• EU'll ~ .U ~
~ Babam $aıpSunda llican inahalleai 
Karabey aokak 14 numarada oturan, es-

• ' 
~~.ilk ıııemu_r.lanndanClır. A~fE 
~~gı ~1nrl~ ıffl~ W ~
~ ,n:leıj4i3~ \ifn' ~ ~eyden 

kovdu. Okiımak ta istiyordum. Kalk
tım Zon~afl)ttal& dıyıxnm yanma ~h
tim. ~~c:n~~~e~pktU.~~
Mt, ~ ıW ~ .Y.Obı.ıl, k.en~ini ..hile 
ıı:çindirmektcn a.cizmi§. Onun için ;ts
tanbula geldim. Mcktcplerlcien ' biMe 
.öinp ok'tımak için ,basvürmadık yer ' l\ı-
~a)ız?· . • . ..r. ~ ' c. 

J.gı ~ J:nıs~ .aY.dır iburada_yııp .. 
Hiç kimsem yok . .Bahrisefit oteli ia'hibi 
baııa acıdı, ~tacak bir yer verdi. Ce
bimde bef, o\ı param vardı .• o gayeae 
·~'- .,. .ı......... .. ı... 
ae ougüne Jtal(1af ~qqı &.o:yµ,~um. 
F.MA,t ;timdi ...P,e ,;ya pıt$aix!n?. .Belediye 
reis mua'linini gcfrdüm. '!Bir şey yapa
mayız,, dedi. Bi~vurtnfl~ık_yer brrak,iria
drm. §imdi son oia{ilk size f51dim.. • 

~a!_a!h ~ r'un\\~ J\aji' ~ı~r AfMn w 
iati .. JW.an iiJiı~ onu .himaye içi,ı. 
kime, nereye müracaat edebilirdik. Bir-
den bire aklnıuza ~ukları :Htınaye 

Cemitcti et<rı. 7~~fonu açıp ;.xinkcii 
ıtuı"1ıııc. XARY-'11 .Mıuı ~w.ı .;mlııttJk •• 
AJdıiwız ~vap.: 

.. _ Maa'Ieıef tiir 9ey yapamayız .. .:Bi- 'I 
.ım ccmixct \lllcajç 12 y:;ı_ımdan a§Clğt ~ 

' • • .1 

Bo~çı ııaliiberinden bir laımmı ıüsliyen liu gÜze} ~ \alDıDI~ 
devam ederse kiın.:mağa malıktmc'iurlar. 

Boğaziçin deki 
çam ağaçl~rıı 

~aJ<ımsızlık yüzü~der 
çürivecek mi ? 

Tanııbya veya BüyUkdereden otomo 
bille l&tanbula döncrlı::eıı gerek Hacıos
man bayırında, gerekse Tarabya yoku
ıunda etraf miza bir ~ere Oa.kt:mızsa, 
orıilard&kı gU.zel ~ ağaçlannı gör· 
JnÜf6ilnUZdlir.:"'BÜİılar Boğazın o kıamı 
İÇİn bµ.1~ e- Zll'!_lCttİt .. 

Fagt ,Ç9k bakmiau: bir halde bır~
maktndır. 1!-er ~ Bü~ercye gidip 
gelen Naci isn:ilndeki bir okuyucumuz 
biz müracaat ederek, 11in'Mii bu çam a-' . .... ~~ 
ğaçJaI:mm çürümeğe başladıihnı yana • • eı~ 

y:a}Ela anlattı: 
- Geçen sene 8-10 ağaç kurudu, 

gitti. Dikkat ettim bu sene de ağaçlara 
haataİık gelmif .• ŞinKli tam m~dif. 
§er ~laçi'an ~~ ~~yafı artıı 
tohumlan tcmizlcnmez!_C, _l'.alanpa tır

tıllar çıkacak ve artık onchn sonra iş 
i§tcn g~ecektir. O yoldan her geçişte 

~ukİap himaye ~ebiljr''4en Y,arct ol
du. 

Şaşırdlk ve telefonu kapadik. Dün
denbCri aç olduğunu anlatiığmuz zavaı
\ı Pazıla b:J oıi para v~rmcktcn f,aşlta 
yp~aca}c ~ır şare bulamam!§t\k. . . .. 

• 

içjn:ı sızlıyor. I.tlt{cn nazarı ~ti cel
bcdiniz .. kl~ 

Bay Naci ile kon!lltuktan ~bir 
fırsatını bulup be? d~ ~ ba!a • 
landığı söyl~en ~am ,!li,açlarma ka4a!' 
gittim. O}nı_.YUcum~un tanwncn .J.ıakla 
varml3 lf.oca ~oca Ç!lınlann hu~ • 
mağa b laqıiını pizzat gördüm. ~p Jt
le ~angi ~aıre ~dardır ~ilmiyotum. 
Fakat şu satırla~ nazan dikkati 
celbederim. 

Alakadan kimse eif an g~en, 

bu ağa_ç1~n k~ja ~m~P._J1!· ~
letin b}r tef. a_ğa~ ~eti~~o!t is~ pir 
yığın Jed~rltk :1-!l~tan ~~c
Qiğj, ~aha ill!m~epl~~ afa_ç y~ 
tiştirmek i~in, bir ~~ pro~a~ ~
ptldığr pir devirde yati~ koc3!!13.:!1 a
ğaçların ~ürümesine göz ~amaz. 

}MB~CJ ' 

Bu vazife için ise, Çocuklan Himaye 
teşkilatı harcltete ye5meli değil miy4i? 
Diğer taraftan, hiç bir §~ yapıl~ 
belediyenin ):>u çocukcağt;ı ~sta?Jbu)~n 
memleketine yollamaJU ıazmı ge)mez; 
miydi?. 

Fakat hiç llir §ey _yapy~ı, v.e kil· 
çük Fazıl, aç biilns sok~~ı~ k~dı. 

Şim4i pu ~tırları yaz~~ ._eeıki. 
~ediıeyi veya Çoc~arı ~!~ 
kurumunu har ke~e ~tiı:_ebili~~ ~~ 
düşünüyor ve bir saniye teseDi bulu .. v . ~ j ... 

:yorum .. 

. 
Küçük ve büyük kjtaplar 

~er mde st~uf!ı .gibi Jı.j~p e.ıu· ı 
h~betinde ileri gidenler, son derece 

bü~jk veya ıtnl:niminicı"lc kitaplar azan 
ııuG •• ... ' • ~ ,.. '"' ' "' 
lar pek çoktur. Tibetin ve :fanjurun 

incili 108 cilttir ve 10.000 sayrfası var. 

Şer~ a~rHjı~'1& ~kilo ~pop~r. 
J3rit!J mUzesinde, ,ikiı1.:i ~aı;lın he· 

.. , .. . ' .ı. -
<!i>:eai olan !lir atks v_Edı! ki bo~ 
1 ıpetre ~ş 1Mntıgı, eni de ..ı metre 15 
santimdir. 

1893 Şikago sergisinde tCJhir edi· 

len ve Dokata h~ti dairesinde o-.. "' ... .. .,_ 
~ Y ... ~ \q.taJmı ,HWb :JP ~o 
380 gramdır. Ayni sergide ıbir bafka 
J.?~P 4~a var~. Bı,ıntın da ~~rltp 

f 30 kil.oy:du ve sayıfalannm .P.~ 
2,J90 dı. 

Bunların aksi olarak tra,n piri Ömeı: 
Ha~amın Bü!Jaüedıün """'iaziti ot<lufU 
65 saynalık rcsfm!i bir eserin~ '61ry!ht· 
JiığU on ,küru§ıuklar kailiı.rorr. .....,ı, ... 

18,9.6 da .Londra.da basılın bir J.P..~
lin beyukl'b.ğ~ ~olf'45 santimet~. 

• • • ' .u..ı. ' """'.._ 
Yazısı {176, resimlFri de 27 aaJ1!!dır. 

Oksf or ünive•sitesi tarafından bu
tınlan bir ba~ka incilik bü~~ i 
penilik bir posta pulu kadardır.' , ...... 

18 ind yüz ylk!a, :Boi}lf.i~ ~J!Uf• 
lannın Uıilctleri bfy~iljtffide ,Mta~ 
™malt, bastırmak moda idi. Hattl t,8 
ltil~iınt ıki aplardari° ~~ ~jıJ 
tüphaneler vardı. 



Mu a meKtuou E.nerjhnizi yanhş 
Avrupa ölçüsi"e 

ölçmeyelim 
Bütün Eqede düzgün 

yoHar Muğladadır 
Bu sabah resim- yanda Erzurum ile 

ase,, da manasını Yazan: ri Anadoluyu gös-
ll küçük "Larou- ~ Erzincan vilayetle 

Vila '1 f'I hududu ı çinae i at oe sı(Jıı aı n, 
1 <ıouhıaı ın cınslerl islah eall~gur 

bilmediğim fran- n I • R CI s; nı A DA s A L teren kırmızı renk 
sızca bir kelimey: ten gayri bir renk-
arıyordum. Bu ke- le ve ''Ermenislan, 
limenin fransızcast "empaler", türk- ' etiketi ile gösteriliyordu. Fena halde 
çesi de "kazıklamak,, masdarıdır. Şu kızdığımı ve haritayı <>nüne fırlattı
yazıyı okuyacak olan bütün sayın va. ' ğmıı gören müessese sahibine teessil
tandaşlarımdan dilerim. 1908 tarihli rümU izah edince ''pardon m&yö, 
Larusun son tab'mı açsınlar ve 346 bir hafta zarfında hakiki Türkiyenin 
ıncı sayfasının birinci sütununda be- haritasını hazırlatmak borcum ol • 
nim gibi bu kelimeyi arasınlar; derhal sun,, cevabiyle büyük bir nezakette 
§U cümleyi okuyacaklardır: ' 'Les bulunmuştu. ~,~, 

tures emplaent encore les criminels Bir hastane köşesinde muhtelif mll- Muğ1ıı<14 yeni kurubn fenni arıcılık ista,,yonundan bir görüm.~ 
notoires,.. !etlere mensup birçok doktorlarla bir 

Yani ''Türkler hala maruf müc; (tekamUl kursu) takip ediyorum. Bir Muğla, (Husust) - Eğe havzasın
da niltus ve btitçe cihetinden belki 
en fakir bir vilA.yet olan Muğladakt 
yollar, hem mesafe. hem de kazala
ra ayrılan koUar ttibarlyle çoktur, 
Bir senedenberi ikmal edilen ve ils
tUnde ışlenen yollar bln kilometre
den fazladır. lşin pek çok, karşı
lığın gayet az olmasına rağmen, bu
rada alınan neticeler bolkl bUtUn 
Tllrklye için bir rekordur. 

rim.Ieri kazıklarlar,, cümlesini!.. aralık meflfi.ç bir hastadan belkemiği 
Ben cedlerimizin tarihin hangi suyu almak icab etti. Hastalık dolayı

devrinde suçlularını kazıkladıklannı siyle bel kemiği sert ve iğri olduğun· 
hatırlamryorum; ancak 1938 sene.-;in- dan ne servisin Fransız asistanı, ve 
de yaşıyan bir Türk sıfatiyle, mede- ne de iki İspanyol doktor su alabil· 
nt Nevyork şehrinde hala suçsuzla· diler. Sıra bana geldiği zaman, Fran· 
rm bile gözleri oyularak linç edildik- sız dostumun gözlerindeki gizli iti
lerini gazetelerde okuyorum. matsızlık parıltısını okumuştum. Bir 

Bu kUçlik Higat Parisin en bUyilk ham.lede bel kemiği kanalına girmiş 
ve cihanşümul şöhreti olan bir kü • ve istenilen suyu almıştım. Hayretini 
kütüphanesi tarafından basılmakta gizlemiyen dostuma, bizim için de bu
ve Marsilyadan Buenos Ayrese, Kahi- nun alelade bir şey olduğunu ve Tilrk 
reden tskandinavyaya kadar her hekimlerinin bütün gUn en modem 
fransızca bilen okurun masası üstün- hastanelerde çalışarak fransızcadan 
de bulunmaktadır. Bu kitap daha. iki başka, diğer dünya tıb edebiyatını da 
sene evvel en büyük Türkü ve son takip ettiklerini o esnada anlatamaz.. 
çeyrek asrm en kudretli dehasını ba- (Devamı 15 lncide) 

Yoll&rımızın dUzgUnlilğfl Eğe hav
zasında nam salmıştır. O kadar ki 
gece karanlığında bile olsa. Muğla 
vtlA.yetlnln hududuna girdlğinlzl an
layablllrslnlz: Mes<.'lA Aydından Muğ 
laya gelirken lkl vlllyet arasındaki 
hududun nerede başladığını sorma
ğa hacet yoktur. Otomoblllnlz çu· 
kurlardan, sert sarsıntılardan kur· 
tulup ta dUz ve rahat bir şosede kay
mağa. başladığı nokta~an itibaren şmda kara bir kalpak olduğu halde Dr. Raıim ADASAL 

''Ankarada bir Tilı'k jeneraliu gibf 
yanlış ve kısa. bir ibareyle kaydedi
yordu. Pariste tahsilde bulunan has
sas Türk çocuklarmm enerjik müda
haleleri ve ikazlariyle halbk.arımızm 
portresini asrileştirdiler. 

A vrupanın genjş beldelerinde bir 
müddet y~amak fırsatını bulan bü· 
tün vatanda.şiarımız gUn geçmiyor ki 
medeni dünya sakinlerin.in affedilmez 
cehaletleri ve yalnız kendilerini dev 
aynalarında aksettiren tahammülsüz 
hodbinliklerlyle karşılaşmasmlar. Ka 
famda acı ibret dersleri olarak sakla· 
dığım birçok hatıralardan ancak bir 
ikisini canlandırmakla iktifa ediyo -
rum. 

Pariste (Kartiye La.ten) talebe sem 
tini duymıyan münevverimiz yoktur. 
Sorbond:ın birkaç adını ötede bulu
nan en merkezi caddesinde bütün 
gün yüzlerce kitap teşhir eden ve sa-

tan meşhur bir kütüphane va.rdrr. Bir 
gUn sokak üstü etalajlarmı gözden 
geçirirken meşrutiyet devrin.de ve Be
ratta basılmış olan bir kitap nazan 
dikkatimi celbetmişti. Fransızca, ' 'A-

rab harfleriyle türk~e nasıl öğren1-
lir ?,, başlığını taşıyordu. Açtnn, pey
niri panayır kabilinden tahrif edici ve 
a.rab harfleriyle yazılı kelimelerle do
luydu. Belli ki Türk ve mUslüman ol· 
mıyan bir Suriyeli tarafından yazıl

mıştı. Yanıbaşmıda duran ve rumca 
konuşan iki Yunanh talebe, herhalde 
bizi çok iyi tanıyan iki kız 1'Ne yazık! 
Türk dostlarımız artık bu harfleri ve 
bu lisanı kullanmıyorlar ki ... ,, diyor
lardL 

l{endilerine kendi lis:ınlariyle teşek
kür ettim ve üç frank kıymetinde o
lan bu mUsta.hase nevinden kitabı or. 
tadan ka ld?rdrm: bereket versin ki 
kUtnphanede ~ka nUsh?l:ın yoktu: 

bütçemi sarsacak kadar fazlasını buJ
saydim, sefarethanrm!ze müracaat et
mek borcum olacaktı... DUşUndlim, 
dilnyanın en me.'3hur bir ilim merke
zinde üniversiteyi gıda1andıran bu 
kütüphane s:ı.hibi bu kit"nla neyi öğ
retmeyi kastediyordu? Demek ki bi
zim başdöndürücü inkılaplarrmızdan 

bih~berdi: veyahut bihaber gibi görU
nüyordu. 

Yurdumdan bir kurmay arkada.cıım 
umumi bir Avrupa harıta.sı ısmarla
mıştı. Parisin d:ıha zivade harita sa
tan başka bir kUtUplıanesinde bana J 

uzattıktan yeni bir haritada doğu m l 
vilayetlerimizin bir kısmı ve bu me-

flacilı dü/oc fd: -
vena caımnnnrn inşasına uğursuz 

~Dr yolda be»şuanmoş"ı 
E l\IlNONU meyda.n.uım açılmBtil mini kapıcı Kara Mehmet ağa, sahip 

hakkındaki .kınar, yakında lerine bedellerini vennedl. Ağannı 
to.tnik mevkilae konacak, etrafta.ki 7olsuz barekeilcrlni duyan şeybJ.s. 
dükk.tinJar yıkılarak Yenicami bli· lAm San'ullah efendi, Saliye sulta. 
tün azameti ve gilzelliğlle meydana na yazdığı tezkerede: "hayır eserle
çıkacaktır. Bu güzel işin arifesinde, rin1z ha.ksrzhklarla lekeleniyor., dl· 
mimar Davut ağanın dehasına ölmez 7erek, herkesin hakkım verdlrdl. 
bir nişane olan bu büyük mabedin Camlln inşasına b&f mimar Davut 
tarihinden bahsetmek isterim. ağa ta7ln edildi. 10 muharrem 1000 

ttçüncü l\lebmet devrinde, İsta.n· da temel atıldı. Davut ağa bir yıl
bulda namus, mal, ırz, can, hemen dan fazla inşaata nezaret etti. Bu yıl, 
herşey tehlikede idi. Halit bizardı. İstanbul i~ln telAketll ve uğursuz 
Sefaletten, ı'lişvot vermekten, soyul• bir yıldı. Memlekette para buhranı 
maktan ylire~r:l yananlar, dert yan• vardı. Açlık baş göstemılştl. Ustellk 
ı:na.k, şikAyet etnıck istedikçe, önle· bir de veba başladı. Halkı kndı ge
rine binbir engel çıkardı. Çıkmasa çirdi. Nttlus zayla.tı binleri buldu. 
da dinllyecek kimdi? •• Hırsız rtcalln Bunların arasında mimar Davut a· 
elinde inllren, onların zulfunlerine ğa da vardı. 
ve cehaletlerine kurban giden hal· Ağamn yerine suyolu nazırı. dal· 
km feryadına kim kulak verecek, gıç Ahmet çavuş başm.Jma.r oldu, in· 
haklı şikdyetlerJ itibar göztiııe .kim şa.ata, Davut ağanın yaptığı plAn il• 
alacaktı? zerinden devam ve nezaret etti. 

Saray mı?.. a 1012 de tlçilncft Mehmet öltlnce, 
Saraydakiler, halkı cehl1ne ve ih· Safiye sultan, eski seraya gönderil• 

til'asına kurban eden hükô.mettn mttr dl. İki J'll sonra o da dOnyasmı de
toklp ricalinden, memu.rla.ruıdan da- tJşttrrU. Bunun üzerine Valide ca
ba açgözlü idi. Uçtincü Mehmet dev- mil, (Yenlcam:l) yapılamadı, 1071 
rinde sa.ray hırsızlığı, sar&f inşası yılma kadar böylece tamamlanma
saray iı1lkAbı son haddini bulmuş, dan kaldı. 
ricalin ve erkAnın .lıt:lkAp lrtişasma Bu ım-ada Uç gO.n dren bir yangın 
taş çıkartmıştı. Tavanlan J'O.ldızb, oldu. Yenlcaml hasara uğt'adı. Halk 
duvarları çinilerle sUsltt, ayet ve du· cami avlularma sığmdJ. FelAketze
alarla çevrelenmiş saray salonların deler dört beş gUn aç kaldı. Turhan 
da ba.yk~ gibi tö.ne1en ve milletin sultan, yangında evleri yananların 
başına belA kesilenler için en büyük ihtt7açlarmı t.emln etmek, Jardmıda 
gaye fJUfdU: bulunmak için, J'&DgID ferlerini ge-

Rüşvetfe, hediye Ue toplanan para zerken, 1arım kalan ve bir kı81D.1 da 
o kadar çoktu ki, sarayda konulacak. yanan Venlcamt alAkasnu çektJ, lb., 
boş bir yer kalmadı. Padişah ( tğri) det evinin .. yar ve &Jtyara ve bilhas· 
seferine gittiği zaman sanki gezme- sa kefere ve rlayaya karşı., 7anm 
ğe, zevk ve safa etmeie gidlyorm~ b1Takdmasmı mtlnasfp görmedi, ta
gibl, lrtikA.pla irtişa ile biriken para- mamlanmasmı emretti. Bina eminli· 
la.rdao mühim miktarda aldı, bera- ğlne Hacı tbralılm ağa t&Jin edildi. 
ber götllrdtt. Eskt bfna tamfr edildi, tamamlan .. 

Safiye suJta~ o~lu Ut;tincli Mehmet dı. AynC'a hfr minare btr medre8e. 
sefere .;ıkhfcı zaman, Halkalı sara71 T&llDla fla biP tirbe eklendi. Yent 
na karlar oğnrlar, dönUşte etrafını cam.Un kıble kapısma hakkolonan 
kuşatan yeniçerilere avuç avuç al· beyitler, tnşaatm 1074 de tamam• 
tın serperdi. land1ıt'l ıı:&terlyor. • 

Bu irtlk1\p ve ihtişam sttrttp Jdder- Ycnlcaml, sanat bakımınc'lan ts-
ken, bir "'4Jn valide Snltanm kafasın· tanbnl caınflerl içinde başta gelen• 
da yeni hir fikir uyandı. Yenic:erile- lemendlr. Maladen, (İslAm sanayii) 
re. şnnlar:ı bunlara., bol bol para da- adlı kltabmda Yenl cami hakkında. 
~tın.akla. kazandıITT ·şerefi, camiler, şunları söy1llyor: "Yeni camı, gerek 
c:ecımPl('r, tmaret1er yaptuarak bir dtşmıiaki aygunlu~ ~etll~, ge
k:ıt daha. yUkseltmek lstodl. Ve işe rek k sUs1erlnln ~nı:dnlliH bakımın· 
Emfnönün<le bir canrl yantırmakla dan İRhınhnMakl camilerin en gll
ba<:lamaTa karar verdi. (1006) zellertııdendlr. Camlln fçlndekl be-

o de,1rrlP., EmtnönUnrten Sf'rkect- yaz zeminli mavi ve 7~ çiniler şllr 
ve Jrn.fltıt' n'7ıınn.n kıvı ynlmdi mnha.I· mrsral&rı Kibl blrihlrlne b&i:lanmış. 
lelerinden fbarettt. R~t'ada bir slna- zevkli btr ahenk veriJmt~. HJhrap 
ırok, Biuuıs u1"a.nınr1an kalma bir sadedir, fakat J'aldızb ve J"eŞU renk. 
de .k.l.llse mevcuttu. Camlln yapılma- ı lerle sllslll be;raz mermerden OJma 
81 trln. sfnaaokla ldlhıeden başka mJbrap, harllmlAdedtr ... 
birçok ev yıktmidı. Fakat, blna e- Hiı.!eyin Btı§tü 2'ırpcm 

Muğla vtUyetlne girdiğinize hükme
debilirsiniz. 

Eğenin muvaffak esert 
VUA.yetimiz Arap, lngntz ve Ma· 

car atlarından milrekkep glizel bir 
damızlık aşımev1 vücuda getirmiştir. 
Bu damızlık cins a.Uar lçln merkezde 
vücuda getirilen sıfat istasyonu, ya· 
ol aşımevf Eğenin çok muvaffak e
serlerinden biridir. lstasyonda mev
cut atlar fenni aşım sayesinde bütün 
vtl!yetin kısraklarına kAfi gelmek
tedir. Böylece bütün kısraklar ltu gil. 
zel cinslerden yavrulamağa başla· 
mışlardır. Köylülerin elindeki cılız 
erkek atlar çiirUğe çıkarılmıştır. 

Bundan başka vUA.yetlmlz sığırla· 
rm ıslAhı için de cins Plevne kırması 
boğalar getirmiş ve bu hayvanlar 
köylere dağrtılmıştır.MUA.s ve Muğla 
köylerinin çoğunda bu bo~alardan 
vardır. VllAyet yeniden bu boğalar
dan ısmarlamıştır. Bu parU damız
lıklar da geldikten sonra bUtUn vil!· 
yet bir cins fizerlnden kat'f bir ısl!h 
devrine girecek ve hayvanlann ıs· 
lthı meselesi vflAyetlmlzde en ame· 
il şekilde hallolunmuş bulunacaktır. 

Tavukçuluk istasyonu 
Muğtada bUtUn vUA.yetln ta.vukla

nnın bir sistem dahntnde ıslA.hı için 
fenni bir tavukçuluk istasyonu da 
vücuda getirllmlştlr. Blltiln köyler
de blrer şubesi bulunacak olan bu 
Jstasyon, kabul ettiği iki tip tavuğu 
bütUn vflA.yette az zamanda Uretecek
tlr. 

Bundan başka vflA.yetlmlzde gtl· 
zel bir fidanlık kurulmuş ve fenni 
arıcılık istasyonu da tesis edilmiş
tir. Yakın bir A.tlde bu eserlerin gü
zel neticeleriyle karşılaşacağız. 

Herkes bir kar
ga öldürecek 

Tekirdağmda muzır hayvanlarla 
şiddetli bir mücadele başladı 

Tekirdağ (Husust) - Tektrdağın
da muzır. hayvanlarla. mücadeleye 
başlanmıştır. 

18 yaşından 50 yaşına kadar her 
erkek 15 Şubat 938 tarihine kadar 
birer karga öldürmekle mükellef tu
tulmuş ve bu karar biltiln köylere 
ve mlllhakata bildtrllmlştir. Yakında 
vUA.yet mıntakasındaki domuzları 

öldürmek için Uç büyük snrek avı ter· 
tip edilecektir. Bu avlarda bln ka
dar domuz öldUrUleceği tahmin edU
mektedir. 

Mıllet mektepleri 
Teklrdağında.kl okuma yazma bil· 

meyen yurtdaşlara yazı ve okuma 
öğretmek Uzere Halkevinde halk 
dershaneleri açtlruıştır. A ve B ders
hanelerine (140) kişi devam etmek· 
tedtr. Ceza evtnde de bu hafta bir 
kurs açılacak, mahkumlara muhte· 
Uf dersler verilmeğe başlanace ktır. 

Bartın çarşısı 
Belediye bir kaç ahşap dllh kam 

da Oı tadan kaldırracak 
Bartın, (Hususi) - Kasabamızm 

çarşısını bundan kuk sene evvel 
baştanbaşa yakan büyük yR.n~ından 
sonra, bütün dükkA.n ve mağazaların 
k~rglr yapılması emredlldllH için, 
çarşımız, birçok kaza ve hatta. vilA· 
yet merkezlerlnlnkinden daha çok 
muntazam ve sokaklar gonlşçedir. 
Bununla beraber, o bUyUlt yangın
dan kurtulan bazı münferit veya kü· 
çtık adacıklar halindeki a.hşap dük· 
kAnlar. çarşının tntlzamım ve güzel
liğini bozmakta devam ediyor. Bu 

Orman ~ rda 
dev et eli 

.~letme tat llkatıoa 
b11fraa holoda 

ba~Jaodı 
Bartın, (Husue:ıt) - Ormanlarda. 

devlet işletmesi hakkındaki kararın 
ilk defa olarak vfJA.yutlmizdeki BU• 
yıı ·dUz ve KeJtepe ()rmanJarında tat
bikine başlanmıştır. Orman umum 
ınüuürlüğü işletme ~besi müdür mu• 
avini Rıdvan, işletme Amiri Muzaf
fer Yener ve mUheOO.ls Adll Safran· 
foluya giderek faal.!yete geçmişler
dir. Evvela. Keltepe ormanında dam• 
ga ve kesim yapıl~ğa başlanmış
tır. 

Devlet işletmestnfn hedefi, orma
na devlet elinden ba~asrnı sokma• 
mak suretiyle onu taJırfpten koru• 
maktır. Devletçe lşlettıen ormanlar-
dan kesilen ağaçlar arman hududu 
dışına çıkarılacak vem-ada. arttırma 
lle talip olanlara. satılacaktır. Bu 
kütükleri ve ağaçları alanlar ta.bit ts• 
tedlklerl şekilde kullanmakta ser
bestlrler. 

Yurddan ı 
KUçUk Haberler -•Eğe bağlarına. musallat olan yazı 

m böceklerle mücadele tedbirleri lıa.k
kmda Bornuva ziraat mücadele enstlo
tlisU. müdürti doktor Nihad ta.rafmda.Iı 
bir b~ yazılmış ve bütün bağcılar& 
ve köylere dağıtılmıştır. 

• Bazı mmtakalarda tahribat ya.
pan "penbe kurt" la.rm Uşaka da gel· 
diği anlaşıldığından ziraat vekileti u .. 
ea.k ve ha valisinden 1zmir mmtakSSf.t 
na. pamuk elyafı ve ~iğidi getirilmen:ıe 
sini mahalline bildirmiş ve t.edblrler' 
alınmıştir. 

•Konya belediyesi, 'belediye huducl 
lan dahilinde bundan sonra yapılacak 
bina temellerinin kerpiçten yapılnlSr' 
sm.ı menetmiştir. Temeller badema taŞ 
ve zeminden muhakkak bir metre yi1lc 
seklikte olacaktır. 

• Palamut ihracaıtçılan tzmirde bit 
toplantı yapmışlar, ve neticede pal&" 
mut nizamnamesinde bazı tadilat y&" 

pılmasını istiyen bir rapor hazırla. "' 
mışlardır. Rapor iktısat vekiletine ve .. 
rilecektir. 

• lzm.irde, Bayraklıda on yedi ldşi" 
nin paramparça olarak yanın.asiyle 
neticelenen benzin deposu iştiali JIJ.tl" 

hakemesine şubatm yedisinde 1t;ıx1l1' 
amceza mahkemesinde başlanacak* o . 
tır. 

• Bozkır kazası halkı, lise ve ort& 
okulda okuyan çocuklarının t;ahSi.UC6 
rine devamlarını kolaylaştll'IIlak l~ 
Konyada bir pansiyon a.çmağa. ksl' 
vermişlerdir. · 

• M.ahklimlan boş oturmaktan ~; 
tarmak için Karaman hapisbanesill' 
imalathane ve atölyeler e.çıtınrştII'• 
Burada hiçbir sanat sahibi olın~ 

··;;.retil" ma.hkfunlara muhtelif işler oc.~ -
mektedir. 

• Konya halkevi edebiyat salı~: 
da iktidar, ehliyet ve eser sahibi geJl ~ 
lerl himaye ve onlara yardmı etDle 
karar vermiştir. ı.1 

• Mersin sulh hakimliğine, Bafi1' 1 

kazası sulh h!kimi Hikmet ta.ybl 
0 

lunmuştur. 130' 
• Balıkesir müddeiumumili~neolı.ıJ)' 

lu mliddeiumumisi Cemil tayın 
muştur. ~ 

--------~ 

==========~ l t~ıil, 
dilkktı.nların kırk senedenber ıı,o 
rlne de izin \'erllmerUğl cibetl~s.ııt 
men hepsi ha.rap, yıkılmağa 
bir vaziyet almışlardır. 1 tıô' 

Belediye, ~·arşının güze11i~ltltetıll: 
~an ''e ayni zamanda yangrnU~J(ıo 
kesini de arttıran bu harap d rıtlıŞ" 
ların kaldırılmasını kararlaştı f !Jlıı# 
tır; bu hususta. icap eden kanu;ır. 
ameleye tevessuı etmek nzere 



lllaşıklarınızı nasıl 

1 
Yıkamalısın·ız? 

~llar, bıçaklar ve tabaklar nasıl temiz. 
\enlr? ~11~rlnlz1o bozulmaması lçln 

ne yapmalısınız 'l 

l,ha 
k 'ic s • "b" r le, aıre gı ı so ra takımlarını 

tı b' bayanlarımızın en hoşlanma • 
\ ır ıcydir. Hakları da var .. Zira, 
ıar!'1lcaznak, · elleri suya aokmak, 
tın rnanikilrlerini bozar. Bu ıda, 

lııi b Çok sinirlendirir. Kızaran el.. 
" Otuları 'k.. l . . .. . • •c ''b nıanı ur erını gosterır-

\ akınız, derler, ellerim ne hal 
~ıı . 

ıı~a 
,~Oktu Yctte hem haklan vardır, hem 
~ "ard:· llulaşık yıkamanın da bir u.. 

trj i~· r. :Sunu ihmal edip öğreıune
~ ~ın b" tırtıak oyle sıkıntı çekerler; elleri-
)tt td larının bozulduğundan §L 
~.. Ctler 
"llıı • 

c,, ~n de bilmezdim. Faka~ bir 
tcrı adınJığını, ev işlerini pek iyi 

\ıı..:'l' eme gittim ve: 
ıt"'t 'Yıc • · ' fııı~ 'tc e cı~ım, dedim. Siz meraklı, 
~"l· li.~ l§lerinde çok titiz bir ka

~ttıd' 1~rnctçiniz varken gene işleri 
ta ın~ .. 

tij,.,.., gormek istersiniz. Bazan 
·"unca 

' • Hatta bulaşıklan bile 
': '<>r~ l3ir gün, gaz yumup açıncıya 
e ~'hc1t Y1 toplattınız. Dikkat ettim, 

Otııııl'tı la.at sonra her şey yerli yeri-
• lı§tu V • h" • · e sız ıç yorulmamı1-

'~ "~ Usuı da' . 
•q lialbuk· . ıresmde çalışırım da 
t 10ıııanır ~- bır çok kadınlar sofra 
~it tcl>s· ılmezler. Benim bUyük 
" • tı, bar~tn Ya.rdır. Yemek bitti mi, 

1~1tı llıcr· akları, çatallan, ilah .. bu 
~~ ıne k . 

~~ ıt tötUru .. oyanm, hep bırden 
trı, ath· rurn. Daha siz kahvenizi 

-,ın u .. 
~ Stune bir tencere su ko 

ll~ıu kakao 

y~rım. Su ısınırken, tabaklan, bardak -
ları, bulaşık teknesinin üzerine yanya. 
na dizerim. Sıra ile yıkarım.. 

- Sofra takımlantll% her zaman ter
temiz, parlaktır. 

-Tabii.. Yıkar yıkamaz kurular kal 
d rırım. Sofra takımlarını yıkadıktan 

sonra ıtlak bırakmak doğru değildir. 

Bozulur, çok defa Uzeıinde su lekesi ka.. 
lır. Bunun için hemen kurulamalı .. 

- Bulaşık suyuna bir ıey kanıtın 
yor musunuz? 

- 'l·encerenin dibine iki kaşık kadar 
soda koyanm. Bir de ceviz büyüklüğün
de sabun parçası .. 

- Çok yağlı, balıklı tabaklan, ça • 
talları nasıl yıkarsınız? Bunlar, çok f e
na kokarlar .• 

- Yıkamazdan evvel musluğun altı. 
na tutarım. Yahut bir gazete k!ğıldı ile 
silerim; yağları, aal~alan ve balık ar
tıklarını çıkarırım ve en sonra yıkanm. 

- Ben, bazan bulaşıklarımı sofradan 
kalkar kalkmaz yıkayamıyorum. Ya bir 
misafir geliyor, ya yemekten sonra so. 
kağa çıkıyoruz; sinemaya, tiyatroya gi
diyoruz. Ekseriyetle ertesi günil yıla -
yorum. Fakat, çok zahmet çekiyorum .. 
Kaplar lekeleniyor. Çıkarmak zor olu. 
yor. 

- Bunun da kolayı var: Yumurta, 
sirke gibi §eylere sürülen bıçaklan, 

çatallan, kaııklan, sofradan kaldırır 

kaldırmaz, ıslak bir paçavra ile siliniz .. 
Öyle bırakınız. Tabii temizlenmiı de
ğildir. Fakat, ertesi sabaha kadar leke· 
lenmcden idurur. Tencerelere gelince: 
Yansına kadar su doldurunuz, tabak _ 
lan bulaşık tenekesine koyuriuz, üzer ~ 
]erine biraz su dökUnUz.. 

- Ya bardaklar, sUrahiler?. 
- Bulaıık için ısıttığım su ile ilk ev-

vel bunları yıkarım. Ve hemen kurula 
blifenin gözüne koyarım. 

- Bıçakları .• 
- Söyledim a .. Bunlan çabuk yıka • 

malt. Fakat yıkarken çok dikkat etıne
li. Saplannı mümkUn olduğu kadar sı
cak suya solanamalı.. Soda, kemik, veya 
tahta saplı bıçaklan bozar .• 

- Gümilş takinılan?. 

- Temizce yıkanır, kurulanır, bir 
gUderi parçasiyle parlatılır. 

- tki gözilm teyzeciğim .• Sana bir 
şey ·daha soracağım. Ben o kadar moda 
meraklısı, tıklık cklisi değilim. Fakat, 
ellerimin daima gUzel, tırnaklarımın el. 
Hllı olmasmı isterim. Halbuki bul&§ık· 
tan ellerim kızarıyor, hazan ııııyor, 

manikilrilm bozuluyor. ne vaoavırn. bu-
nun için. •• 

Teyzem gül dil: 
- Ondan kolay ne var? dedi. Ustik 

eldiven kullanırsan ellerin ve manikU • 
rün bozulmaz. 

Siiıeyli ŞEFiK 

--~~~-O~~ı ,J 
Bu kadife boneyi kendiniz 

yapabilirsiniz 

Bu Bone, kadifeden, fötrden yahut ta 

mantonun ayni kumaşından yapılır. E.. 

ğer kumaştan Iapılacak ise kuına§t bir 

pamuk bez üzerine koyunuz ve iğne ar

aı dikiniz. Kenarlannı, hclczunt bUkUL 

müş korldeli veya kadife ile çevirinb, 

Meşe palamudu !eklinde siyah ipekten 

yapılmış bir pUskü1 taktruz. 

Harç: 38 santimetre kumaJ; 60 ıan. 

timetre 12 numaralı kordel4, bir ipek 

püskül; iç tarafa, başın -dokunacağı yere 

mahsus 60 ıantimetre kabaca bir kor-

del!. 
Biçki kalıbı: Uç parçadır. DildJ payı 

•yn: 
I - Bonenin tepesi; II ve IIl - Yan 

·taranan. 

Ekleme: Kumaıı biçki kalıplarının 

UstUne koyunuz, kesiniz. 1 ve 2 num.1-

ralı yanlarını, tepeliğin kısımlan araama 

getiriniz .. Uçlarının tam noktalar üze• 

rine gelmesine dikk'at ediniz. Ve iğne 
ardt dikiniz. Sonra .. kalın kordetıyı da 

iç tarafa illve ediniz. 
Ko1'deli veya kadife atlall, dikitleri 

görülmiyecek surette etrafına çeviriniz. 

10 santimetre boyunda ve enseye dotru 

sarkan ipek bir püskül takınıs. 

Bizans ve ıran kadınları 
ıncllerle süslü nalin giyerıerdl 

ıran kadınlan 18 ind asıtda b8yte 
anlınlarla geziyorlardı: Bunlann taa • 
malan incilerle silsliiydil, 1937 de ka • 
dın iskarpinleri azami dereoede dekol • 
telcımi§ bulunuyor. Belki de gilniln bi
rinde, tık kadınlann çıplak ayaklann 
lda böyle taamalan incilerle •Uslenmlt 
nalinler göreceliz. 

Ayakkaplar: aon eUl eene içinde çok 
gtızelleıtl Fakat, Bbans lradmlarmm 
giydiklerinin kibma bne varamadı, ·.e 
varmaaına da imkin yoktur. 

Bu eiSzlerimizl isbat için (Viyana) 
mUzeslnde bulunna ve imparator (JUıtl
niyen) devrine ait olduğu s8yleneıı bir 
ayakkabıyı göaterebiliriz· 

Uzerl, yanlan, değerli tatlarla, hıcf. 
terle aUalildllr. Uat tarafında altın sır
ma ile işlenmiş bir kuı resmi bulun • 
maktadır, 

16 ıncı asırda doktora imtihanı verecek 
talebelere neler soruyorlardı ? 

Aşk budalası kız kan 
ahnsa iyileşir mi ? 

Esk.I insanlar, sıtıska DBDetnnı 
DD&hô bnırceza, şeyttaınaın esarı 

sayaırıaır<dlı 
Eaki zamanda, (Hipolcrat) tan aonra. Tababcte lüzumlu otlar burada ~ti~ •, 

ndının etrafınada ebedi bir töhret ha • tirilmeğe ba~andı. 

lesi ören doktor (Galien) olmuıturı 14 Uncu Lui zamanında fakilltddo 
Bu Yunanlı doktor, milattan 210 yıl kimya, tabiiyat ve nebatat kürsüleri te-

evvel Gercgamada doğmuı ve 131 yılın- sis olundu. 
da iSlmilştür. Beyni, sinirlerin ana tc- Az sonra tababet, fenne müstenit bir 
meli olarak tayin etmiş, adalelerin va. sana't haline girdi. Şarlatanlar azaldr. 

zifelerini kavramış, guddeler ilzerinde Acayip bir doktor imtihanı 
tt:tkiklerde bulunmuştur. Eskiden doktorlann imtihanlan da 

Ondan sonra, yüz yıllarca hiç biriler-

leme hareekti göriilmedi. (Payens( le
rin taassubu teşrih tetkiklerine mini oL 
du. Hıristiyanlann tuzumsuz gayreti de 
eski kanunlan kuvvetlendirındrten baş 
ka bir i§e yaramadı. 

Orta zamana kadar ve orta zam3nda 
bütUn ilimlerin, fenlerin Ustadı olan 
papaslara gelir1.:e, bunlar tababetc karşı 
hiç bir meyil ve al!lka göstermediler, 
tababetle asla uğraşmadılar. 

Şeytan parma.~ 
Umumi pislikten ileri gelen mUthiş 

cilt hastahklan bile dikkat nazarlarını 

Çt"kmedi. 
Her yerde, her ~de §eytan parmağı 

görülüyordu. Sari hastalıklar, ilahi bir 
ceza, istiska illeti ise vilcuda girip sak
lanan bir şeytanın eseri tclikki olunu • 
yor.du. 

Böyle olmakla beraber, ltalyada, 8-
inci asra kadar eserleri baki kalan me1-
hur (Solerme) tıp mektebinin, (Mont 
- Cassin) dağm1daki manastırda otu -
ran papaslar tara!ından tesis edı1diği 

zannolunmaktadır. 

13 UncU Lui zamanında faklllte mtın.. 

pek acayipti. 1589 da, doktora imtiha -
nını veren talebelere şu sualler sorulu. 
yordu: 

"Ömril uzatmak için yiyecek mi, içe
cek mi, yoksa hava mı lazımdır? 
"Aşk budalası bir kızdan kan alınsa 

iyi olur mu? 
"Musiki; hastalara şifa verir mi? 
"Çapkınlığın saç döki.llınesine ne t~ 

airi var? 
.. Edebiyatla uğra§&nlar evlenme.ti mi, 

evlenmemeli mi?,, 
Zavallı talebeler. bir düzüne mUmey· 

yiz karşısında ter döker, dururlardı. t. 
ıin fenası, cevaplann lıitince verilmeet 
mecburiyeti idi. Her §eyden ziyade be
lağatc ehemmiyet veriliyrdu. 

imtihan salonunun yanınlda, talebe 
tarafından mUkcmmel bir sofra hazırlan 
ma~n ve burada nefis yemekler, praplar 
bulundurmak adetti. Saat 12 oldu ~ 
mUmeyyizler yemek salonuna geçerler 
ve numaralarmı, yemeklerin, praplarm 
nefasetine göre verirlerdi. Malfunatm 
azlığına, çokluğuna alclınnazlardr. 

Çiçek nşısmı kim buldu ? 
tesipleri cndiıeye dUpiye baflaclılar: Bu sıralarda blitiln ilimler, fenler dev 
Bu kadar yeni iliçlar varken böyle eski adımlariyle iletiyor, hergün yeni yeni 
tertiplere mUracaat caiz mi idi? fCYler keşfolunuyordu. 

Buna nihayet Yermek için on iki dok- 18 inci yüz yılın sonuna kloğru İn • 
tor ıeçil:li. Bunlar, mevcut itiçtan tet.. gniz doktorlar•fldan (Jenner) tarafın • 
kik ve formüllerini tayin tdeceklerdL dan tatbik oluno.n çiçek aşısı bugUn bin-

Zaman geçti. Saçlar, sakallar uzuyor, lercc insanın hayatını kurtarıyor. 
beya.zlaııyor ve (Düsturu edviye) ya- Sonra, hastaların hararet derecelerini 
va; pvaı doğuyordu. - tesbit, hastalığın seyrini taklp için mü.. 

On ild doktordan bu yıl birisi, öbllr · kemmel bir alet yapıldı: Tennomrire .. 
yıl atekisi ölilyordu. Nihayet vazüele.. 19 uncu asırda, a~liyatlar kolayla§-
ri bitmeden on ikisi ide göçtü, gitti. tr. Daha evvel, ameliyat yapmak gUçtU.' 

Ycrkrine baıkala.n eeçildi. 1637 yılı Zira, hiç bir hasta acıya dayanamıyor. 
ıonuna doğru Fransa, ilaçlann fenni du.. Daha ameliyatın ba§langıcmda 
"olarak hazırlanması için bir f ormUllcr ölllp gidiyordu. 
mecmuasına sahip olmuştu. Bir eczane- Bugün (Pastör metodu)', kuduzun a. 
de ne gibi ıeyler bulundurdmak Uzun nünU alıyor. (Rontken ile muayene u-
geldiğini öğrcnmi~ti. Bunu hueu't bir disit) ismi altında ve bir kaç gUnldc te-
kı\nunla m~buriyet altına aldı. tını kurtarıyor. 

Bir ec1anede ne!er bu'unurdn Veba gibi hastalıklann tahn'batr a.. 
iyi bir eczanede; kunduz ve tesbih nltıldr. Vaktiyle (Fıkara ancısı)' denl-

b8cekleri, kertenkele ve yılan derileri; len ve insanı ıstıraplariyle ktvandıra 

aUlUk. tilki ciğeri, k!omuz k\ınağı, in • kıvrandırn öldüren sancı bugün (Apan-
san, kaz, C:Srdek, teke w dana ilikleri... disti) ismi altında ve bir kaç günde te.. 
Könek, leylek, gUvercin ptsliklerl, misk davi olunuyor. 
ve muhtelif hayvanların tUyleri, YUz yıllardan beri yorulmadan bu 
kü~Urt, ka.ranfıl Ulh bulunuyordu. kaaar devamlı çalışma sarf eden taba • 
Doktorlarla eczacılar arasında, tamam bet ayni zam.anda hem bir fen, han bir 

otuz yrl sUren bir ihtil.Af çıktı. Niha - san'at halini almıştır. Diğer ferilere da· 
yet, parlamentonun mlldahale!!i ile nl • yanan bu fen, devrimizin en bliyük mu. 
havet buldu. 111ç suiistimali sona erdi. vaffakıyetl, en büyük ıerefidir. 

Parlste bir (Nebatat bahçesi) açıldı. • • 

tıte, 'dilnyanm en kGçtlr, aı eiono • 
mile, en pratik ve aı tuhaf bir nakil 
vurtaa.. 

Pransar mOhenclisterinden (Detım.l) 
tarafmdan yapılan n JdlçWdUl'lnden, 
hafiflilindeo kinaye olarak (OtocWc\) 
ismi Yerilen bu 8n.banm boyu ı metre 
60 untimdlr. YUTiılekllll 75, eni ie 73 
antim 1ıcadu ya nr, ya yoktur. Buna 
rağmen, içinde rahatça oturulur, iste
nilen Y.ete ,plilir. Bfr aP.artıman kapı-

DeUma1 otocufunu tec
rübe ederken; otocu
fun önden ,görünÜ§Ü ve 
kontı?lake l:aroserl. 

1Sından kolayca geçebilir. 
'asisiz"dir. Tamamile tahtadan vı 

ya kontrplakcdenldir. Uç tekerleklidir: 
Arkada iki motris, 8nde de tek bir te • 
kerleği vardır. MotörU gayet küçüktür. 
Ağırlığı kırk be§ kilodur. En fazla 
sllr'ati, saatte 30 Kilometredir. Yol dils 
ve asfalt olursa, 40 kilometre de yapar. 
Sarfiyatı: 100 kilometrede 2 kilo boll • 
zin yakar. 1 

(DeHmal )~r\ıbclerlnden ço-k mem. 
nundur. Herkesin intifırlesi i~n ihtira 
bera ti alınaını§tı.r. 
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Çok heyecanlı olan 
maç 2 - 1 bitti 

Ank<ıra, 23 - Şehrimizde bulunan 
İstanbul muhteliti ikinci karşılaşma
sını bugiln havanın tahammıilsüz so
ğuğuna rağmen stadı dolduran 9 bine 
yakın bir meraklı kütlesi önünde yine 
Ankara muhteliti ile yaptı. 

Bugünkü maç düııkünün rcva.n.§ı ma 
hiyetinde olduğundan her iki takımda 
en kuvvetli kndroları ile sahaya çık
mış bulunuyorlardı. 

İstanbul muhtcliti şöyle dizilmişti: 
Cihad - IW§ad, Faruk - M. Re§ad, 

Esad, Eşfak - FikTet, Mur'ad, Bületıd, 
MuJıteşcm, Neddet. 

Buna mukabil Ankara muhtcliti de 
ta~:nnmda yaptığı mühim tadilatla 
şöylece s1ralarunı3 bulunuyordu: 

Fuad - Yaşar, Nihad - Oaı>id, Ha..'lmı, 
OrJıan - Fahri, Oclal, Rıza, Ya§ar, /s
kendCr. 

Hakem, Gençler birliğinden eski Fe 
nerli İhsanın idaresinde ba!ihyan o -
yun derhal İstanbul lehine bir cere -
yan aldı. 

lstanbu'un ilk goUl 
Fikretin soldan An.kara kalesine 

kadar sürüklfyerck birdenbire Mura
da gesirdiği topu, daha ikinci dakika
da. Muradın çektiği sıkı bir §Üt ile An
kara ağlarına takılmış görüyoruz. An
kara muhteliti bu hiç beklemediği bir 
zaınrı.nda yediği golUn tesirile olacak, 
birdenbfrn harekete geç.erek İstanbul 
kalesini zorlıır.ııya ba§ladı. 

lstanbula penaltı cezası ve 
beraberlik golü 

Esad, ceza çizgisi üzerinde durdur
mak istediği bir Ankara hücumunu 
hatalı kestiği için hakem penaltı ce
zası verdi. İskender bu gUzel fırsattan 
lsUf ade ederek güzel bir köşe vuru§U 
ile takımına beraberlik sayısını ka • 
7.andrıdı. Devre deha ziyade Aılkara
nın baskısı altında, fakat golsüz geçti
ğinden 1-1 berabere neticelendi. Bu 
devrenin. 31 inci İstanbul takımından 
Murad çıktı, yerine Haşim girdi. 

A1ı1uırcıda dün oynanan muhtelitler 
maçmda takımrnıızm gal.cbesinde bü
yUk 1ıi.sseleri olan iki oyuııcu: kaleci 

Cihad, sol iç Haşim 

iki nci devre: l 
lkinci devrede esmekte olan rüzga-

rı dn. lehlerine alan İstanbullular, An
kara kalesini tazyike başladılar ve 
bir aralık nisbi bir hakimiyet tesisine 
bile muvaffak oldular. Ankaralılar, 
htanbulun kaleleri için çok tehlikeij. 
olan bu ziyaretlerine ancak arada bir 
görülen ferdi hücumlarla mukabele e
diyorlardı. Fakat Ankara mUdafansı
nın ve bilhassa Yaşann yerinde ve 
sert müdahaleleri, İstanbul muhacim
lorinc bir tilrlü gol jmk~nlan vc.rmi
~;ordu. 

Rir hadise! 
BugUn, düne. naı.aran daha encrjrn 

disine favullü yaptığı şaı·jdan sinir
lenerek nyak salladı. Bunu gören ha
kem, Fikrcti oyundan çıkararak İs -
tanbul aleyhine frildk cezası verdi. 
Hakikaten yerinde olmıyan bu cezayı 
protesto eden E§f nk da ayni zaman
da ve aynL cezaya c,;ar;pılarak oyun -
dan çıkarıldı. 

lstanbul takım1 9 kişi 
Bu suretle 9 ki§iyle oyuna devama 

mecbur kalan İstanbul muhteliti Muh
teşemi geriye alarak forvette Bülend, 
Haşim ve Necdet olduğu halde oyuna 
başladı. 

Bu fırsatı bir ganimet sayan Anka
ralılar bliyilk bir enerji ile İstanbul 
kalesine sık sık hücuma başladılar. 
Fakn.t.bugün 22 oyuncunun en muvaf
fak olanı İstanbul kalecisi Cihad, ha
rikalar yaratıyor '\e her ne pozisyon· 
da. olursa olsun çekilen §utları ya 
kor.nere gönderiyor veyahut kendisi
ne has bir soğukkanlılık ve meharctle 
yakalıyordu. • 

~ ----·· , 

At?karadaki dii.>ı7:-ı1 maçta Tıakem ta
rafından oyuıı harici edilen muhtcli

timiziıı tki 'kıymetli clemam: 
Kaptan Fikret ve haf bek E1;f ak 

Ankaranm nefes aldırmıyan hUcum 
la.nndan zorlukla kurtulabilen tstan -
bul aJmıcılarr, yeniden hücumlarını 
tazelemeye başladılar. 

lstanbulun galibiyet golü 
· 37 inci dakika: Bülend geriden al
mı§ olduğu derin bir pası kovalıya -
rak ve karaısma çıkan muavin ve mü
dafileri de atlattıktan sonra Ankara 
kalesine kadar sokuldu ve bu sırada 
çektiği sıkı bir şUt golposta çarparak 
geri geldi. Fakat bu sırada yeti§Cll 
H~im gUul bir vuruııla topu ikinci 
ve son defa Ankara ağlarına. takmıB 
oldu. 

Son dakikalar 
9 kif]i olmalarına ve 3 forvetle sa

lı&nınya mecbur oldukları halde lst:tn 
bulun yaptığı bu ikinci sayı Ankara
lıları hayrete düşürdü. Ve bunun tesi
riledir ki, elde etmiıs oldukları gol a
vantajını kaybetmemek için canla 
başla çalışan İstanbul oyuncuları An
kara kalesini oyunun sonuna kadar 
çok müşkül vaziyete soktular. Fakat, , 
her iki tarafın da azami gayretine 
rağmen netice üzerinde bir değişiklik 
olmadığından, maç 2-1 İstanbul muh
telitinin galibiyctile neticelendi. 

BeşiktCt:'J Doğan...<;por maçından iki enstantane •. , 

Şild nıaç arı 
J! ef a ile Kasımpaşa lJenişemedi/et 
. Beşiktaş DoQansporu 9 -1, Beykoz Karagümrü~O 

lstanbul mıntakası ~ild maçlarının l 
Taksim stadındaki karşıla.5maları 

Topkap1 ile Eyüb, Karagümrük }le de 
Beykoz arasında yapılacaktı. 

Saat bir buçukta hakem Ahmet A· 
demin davetiyle Topkapılılar sahaya 
çıktıkları halde, Eyüblüler ortada gö
rünmediler. Sonradan ö~'l"Cndiğimiz.e 

göre, bu seneki lik maçlarında puvan 
puvana gelen takımlar için tatbik e
dil~ averaj usuliyle ikinci kümeye 
düşürülen Eyüblüler, bu karara itiraz 
ettiklerinden §ild müsabakasına gir -
ın1yece klenniş. 

Beykoz; 3 • Karagiimri1k ; 1 \ 
Saat üçte Nuri Eosutun hakemliği 

He Beykoz :ve Karagümrük takımları 
karşılaştılar. Sayılacak kadar az bir 

Kar§ılıklı akınlarla ve mütevazin 
bir şekilde başlryan oyun daha çok 
sarı siyah sahasında oynanırken, ge
riden uzun bir vuruşla ileri atılan to
pu Şehap ofsayt vaziyetinde kaparak 
mtisabakanm ilk sayısını Karagümrük 
ağlarına taktı. 

.İkinci devrenin son dakika -
larında sol açık mevkiine g~erck Ka
ra.gümrük kalesine doğru akan Şe -
hap, topu demarke bir vaziyette olan 
Turbana geçirdi; Turhan da. gUrel bir 
vole ile takımının ikinci golünü attı 
ve ilk kırk beş dakika 2-1 Beykoz le
hine bitti. 

İkinci haftaymda rüzgarı arkala -
rma alan Beykozlular, - ilk kısma. na
zaran - daha üstün bir oyun çıkardı
larsa da dakikalar ilerledikçe sertle
f]Cn favullar yüzünden hakem Beyko~
lu Turhan?~ KaragümrUklU Galibi o
yundan çıkardı. Bu suretle r.ııyıflıynn 
siyah - san hücum hattı da i" göre -
mcz bir hale geldi. 

Devre ortalarında Beykozdan Şe -
l1ap şahsi bir gayretle yine üçüncu' 
golü de takımına kazandırdı. Bundan 
sonra iki takımın da gayretleri seme
resiz kaldığından, :müsabaka 3-l Bey
kozun galebesiyle nihayetlenmiş oldu. 

Vefa; O - Knsımpaşa; O 
Dün Beşiktaş stadında şild maçla

rına devam edildi. llk karşılaşmayı 
birinci kümeClc be§inci olan Vefa ile 

3 - 1 mağlOp etti 
Eyüp sahaya 
geımedığinden 

hüKmen yenıldi 
ikinci kümede oynıyan Kruuınpa§a 

yaptılar. Bu oyunda. her iki takım da 
tam bir buçuk sa.at biribiriyle didişti
ler, uğraştılar ve tek bir gol yapama
dılar. Maçın 15 er dakikalık iki <lev
relik temdidinde yine iki takım da sa
yı yapamadığından oyundan netice a
lınamadı ve iki taraf da golsüz bera· 
bere olarak, gelecek hafta yeniden 
karşılaşmak üzere sahadan ayrıldılar. 
Bu :maçın en mühim tarafı birinci kil
mede iyi dereceler almıı olan Vefa 
takımınm ha. ıuıru nedense küçlik gö
rerek oldukça noksan bir kadro ile 
sahaya ~ıkmasıydI. Kasnnp~alılar 

dün birnzcık azimle uğraşsalardı, pek 
rua. hasımlarını yenerek ilk oyunda 
büyilk bir muvaffakıyet kazanabilir
lerdi. Maamafih Kasımpaşanm dünkü 
oyunu yine büyük bir muvaffakıyet 

olarak lehlerine kaydedilecek bir ha
disedir. 
Oyuncuların likaydane hareketi devre 
nin 15 inci dakikasına. kadar devam 
etti . .Vefalılar da. bu zamana kadar 
gol yapam~ayı tabii gördüklerinden 
maça lazım.gelen ehemmiyeti vermedi
ler ve kendilerinin zayıf kadrolarını 

Kasımpaşanm atılgan ve gayretli 
gençlerinin oyunlarına kaptırdılar. 
Dakikalar ilerledikçe Vefa.da hiçbir 

hareket eseri göıiilmüyordu. Kasım -
pa.salılarsa daha iyi oynamağa. ve da· 

hn şuurlu hareket etmeye devam ede
rek devrenin nihayetine kadar faik 

oyunlarını götürdüler ve birinci dev -
reyi golsüz bitirdiler. 

İkinci devreye her iki taraf da çok 
kuvvetle bagladılcr, fakat gerek Ve
fa, ve gerek Kasıınpaşa müdafaası 

hasımlarına göz açtırmıyarak gol 
yaptınnadı ve bu devrede Kasımpa-:ıa
lıJar büyilk bir enerji gösterdiler. Ve
fanın beceriksiz forvetleri bir iki gol 
fırsatını iyi kullanamadı. Ve binneti
ce gol de yapamadı. Ve devrenin sonu 

na. kadar vaziyet ®ğişıııediğin -
den hakem ve saha. komiseri maçın ya 
rım saat temdidi Jizımgcldiğini söyli-

ycrek yeniden kur'a çekildi, takımlar 

yerlerini aldılar. 1lk on beş dakikayı 
Vefa daha n.ğır basar bir §ekllde oy
nadı, fakat gol yapamadı. İkinci on 
beş dakikada iki t{ıraf da mütevazin 
bir oyun oynadılar ve tam iki saat oy
nanan bu oyunda Vefa - Kasmıpaş!l. 

takımları berabere kalarak ikisi de 
tasfiyeye uğramada~ sahadan ayrıldı
lar. 

tanbulsporlu Adnan ~ 
dar'*'inde oynandı. Bu maça. ~ 
lılar kolu sakat olan HUsnil ~k 
Mehmet Aliden mahrum ol&J"1" 
lar· 

Maça Beşiktaşw hUcuınu jle 
landı. Hemen ilk dakika,.da. Il ,,t 
Şcref e verdiği bir pası, ~ dV 
le neticelendirdi. Oyunun ilk & 
snı.da. yapılan bu golle Beşi~ 
gün yeni bir rekor yapa.cnğı. b 
sıl olduYi8 da, Beşiktaşlılar f. 
sonra on beş yirmi dakik& lı1I' 
hfLkiın oynamalarına rağmeil .,~ 
1U gol yapamadılar. Bund& pogş 
kalecisi de bliyük bir rol alJJ11 

nuyordu. 10<1' 

Yirmi ikincf dakika.da ~ 
yaptığı ikinci golden so~1 f, 
biribirini takip eden iki ~1c~ 
ha yaparak sayılan dörde !r'~e ~ 
birinci devre 4-0 BeşiJ...'taŞ lell ~ 

İkinci devre de Beşikuışııı tıtJ 'I. 
yetiyle başladı ve hemen de ·~ • 
miyet tesirini göste~k acşı öf' 
ref vasrtasiyle bir gol k~ e~ 
golle beş gol yemelerine . ~~ t_ 
ğer taknnlanmızda ckscrlY' te 
düğümüz sert, daha. doğrUstl ~ 
oyuna hiçbir zaman ya.ıı~e 
ğansporlular sportmence ınll bu 
tiler ve soldan yaptıkları b~~· 
esnasında bir de gol kazalld~~ı 

Bu maçın en şayanı nıeIXl11 ~ 
tarafı da, genek Doğa.nSp0r ~ 
sc Beşiktaş takımlarının P o>'P J 

ve favulsuz_. temiz bir o~ ~eOı 
lannda oldu. 00 dakilık did·ğt!ıetl 
ri Beşik~ sol hafına, d~~ 
Doğansporlulara verilen 3 tıJlel'' ~ 
nış cezasını buraya kayde 1~t1 çın nekadar iyi oynandığı 
fi bir delildir. ~1'l 

Beşlkta.s forvedlerinill ıııtı~1 
altında ancak müdaf a.a.~rs. ıııt" ~ 
bir hale gelen DoğansJJ?r~ 'İ' 
taş Eşref, Hakkı, Feyzl• 1711 
siyle dört gol daha yııp~ .,., ıl 
rede gol adedini beşe çık ~tJ li 
Beşiktnşın tam hfı.kiın bit O) 

da 9-1 galcbesile bitti. ( .ıl 

Yağlı gür~şl!ıı~ 
Dün Çemberlitaş AJle rıı'-dl'"' 

her hafta olduğu gibi, ~ ~~ ~ 
müsabakaları yapılınışt.Jf ~O 
Yusufla Silivrili Musa d9' ~ ~~ 
mışlardır. Küçük ortada.. tif· ~~r 
selli Mümin galip geııtıl;'ılı 
ortayı Çatalcalı Reccb e f~~, 
Ba.5 altına yapılan gUre:;id ııt~~ 
Şahinle KUçUkpazarlı ıı ;ı~ ç, f. 
kalmışlardır. Başa d~ ıı~ ~ti 
1brahim Mehmedi, Şile~1Jir· fiı1 ıY 
manyalı Ahmcdi yenırı~;e~ ~ 
sc Rahmi İbrahimi yeıı 

bir ~Yµn çıkaran ~karalılar, yeni • 
den Zstnnbul kalesine doğru sokulına
~·a. ba,Bladılar. Karşılıklı hUcumlarla, 
fakat neticesiz geçen maçın 31 inci 
clakikasında hiç de hoşa gitmiyen bir 
hfldise oldu : Fikret, ayağına geçırdi
ği topla soldan Ankara kalesine gir
mek Uzcreykcn. iki Ankaralmm ken- Dün Vefanın 7xır~ısııu1.a büyUTc bir rnuvaf!a7ayct 

Beşiktaş; 9 - Doğan spor; 1 
Şeref stadında günün ikinci ve son 

oyunu ikinci kümeden Doğansporla 

Besiktaş arasİnda Hakem ls- Jcayı kuanm)~, 
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Duırn akşam yapnDan l<dldlalı boks 

'I Y orgo rakibini 
Müsabaka baştan 

Kiryakonun 

Boksör YorgcJ ile Kirııa7:o 

Taksim liki maçları 
Şişli lturluluşu, AınavulkÖJJ Eseganı yendi 

DUn saöah Taksim stadyomunda 
stad liki müsabakalarına devam edil
di. llk olarak oynanan Arnavutköy -
Eseyan ikinci takımlar maçı 2-0 Ar

navutköy lehine, Şişli - Kurtuluş ikin
ci takımları müsabakası da ta.rafla -

rın birer golil ile berabere bittikten 
sonra, Arnavutköy ile Eı5eyan birin
ci timleri karşıl3.§Tnışlardrr. Müteva -

zin şekilde oynanan bu oyunun ikinci 

devresinde, fırsattan istifade etmesi
ni daha iyi beceren Amavutk~ylüler, 
müsabakanın yegine sayısını kayde -
derek galip gelmişlerdir. 

Gayrücdere klüplerin son karşılaş
ması Şişli ve Kurtuluş A ta.kımlan 

beyninde ve büyük bir kalabalık ö
nünde olmu§'tur. 

lzmirli V ahabın çalıştırdığı Şişli 
klllbU, bilhassa ilk devrede çok Ustun 
bir oyun çıkararak, Suldur, Vahab ,.e 
Diranın ayağıyla Uç gol kaydetmiş -
tir. 

İkinci devrede Kurtuluş merkez mu
hacim! takını•.:un yegane sayısını kay
dettikten sonra, müsabaka durgunlaş
mış ve netice değişmeden 3-1 Şişli le
hine nihayctleİımiştir. 

193~ smıcsindeh.i (lflnya. kupMt maçları esna8mda alınan bN f'eMm,, sı. 
delcar'ın nıüthiş bir §iUü ile A1.wdıır ya taJcımı hcsabtna Fransa~ pthğt 

gofü göa termektedir 



R'@tstcUm.hur Atatllrk, 

gilnü, halkın co§kl\11 gösterileri ara
sında Yalovaya onur verdi. 

BUyUk Önder, 1935 yılında yapıl

masına başlanan oteli gezdi Ali.katı
lardan izahat aldı. Bu gU7.el otele O
tel Termal Yalova adı verildi. 

. 
Yakın yucd tetkikleri: S 

ıstanbulun dikili 
taşlarından 

Çenberlitaş 
Diva.nyolundan 

yukarıya doğru gl 
d1nlz; Çarşı.kapı 

yoluna koyulduğu
nuz aman gözü • 
num sağ tarafta 
camim mezarlılt • 
na bitişik bir ye· 
rinae büyükçe U· 

1irk illerıne bakış 

Ankaranın coğrafiya v-e 
tarih bakımından önemi 

Son yapılan kazılar bize neler öQretlyor? 

' zun bir taş yığım 
göreceksiniz! Bu, 
tqm adına Cem· 
berlitaş derler. 

Bu, 9 üstüvane 
şeklinde taftan ya 
pılımştı.Şiındi bun 
da.n ancak 7 tane 
kalmıştır. Diğer i
kisi temelini kuv· 

Yabancı memleketleri birer birer 
gözden geçirirken yurdumuzun türUl 
illerini de inceleyeceğiz. Bu hafta, 
ilk olarak, Türklyenln idare merkezi 
ve tarihte bUyUk bir önemi olan An· 
karayı görecellz. 

Ankara, Orta Anatınlu~ayt~ 
tarih bakımından en değerli bir felı
ridir; uzaklardan dağlarla çevril· 
m1ş, basık sırtlarla kapalı bir alanın 
ortasında ve bUytlk bir tepenin tlB· 
tUndedlr. Tepenin önünden gecen 
EngUrll çayı Kuzey tarafından gelen 
Çulruk cayı ile de birleşir ve bozkır
lar arasından bir şerit gibi akar. 

ANKARA 

vetlendirmek tl7.ere Osmanlı impara • 

torlarmda.n Mustafa zamanında yapı· 

lan kalın taş duvarm arasında kal • 

Ankaraıµn tarih bakımından de- --------------
ğıulnl son yapılan araştirınalardaD· Kı$ meyvalanndan 
göreıtm.~ 

Elma mıştrr. Buna Çemberlitaş denmesinin TtlrUl çağlarda Ankara 
tUrlil sebebleri vardır. Ya, her taşın bi . 
ribirine bağlanması için lfonan çem.· Bu araştırmalarda, Ankaranın ta-

berlerden, yahut da taşla yangmlardan rlbten evvelki çağlarda 3000 yıl ön-
ce Asyada.n gelen Eti Türkleri ta

korunması için etrafına demir çem • rP.fmdan kuruldutu aonucuna varıl· 
ber geçirilmesindendir. Bazı bilgfnler mıştır. 

buna (Yatıktaş) da derler. Türkler, bugUn Ankara adını taşı-
Bu taı koatantin fAIDDJJmda Roma· Y"n bu şehri kurarken, şehre blr 

ls\m aramışlar, tarihte benzerine 
Cian getirtilmiştir. Taşm ftzerlne de çC\k tesadUt edilen ve Baykal gölüne 
kendi heykelini koymuştu. Evvelce dökillen kilçük bir nehrin ismini ona 
boyu elli metreydi. Daha sonra yın' 8 vermeği uygun görmtişlerdir. Tarih· 

te Ankara. ismi ilZJırinde tllrlll bil
bunun UJıerine (Jüliyen) de heykelini gller ileri sUrtllmeltedlr. 

koymuştu. Fakat, 1081 yılında İstan· Bunlardan biri de Ankova lsınl· 
bulda giddetli bir zelzele olmU§ ve tq. dit. Bu isme Boğaz k6ytınde yapılan 
1ar dUşmllftür. kazılarda meydana çıkarılan eserler 

Uıerlnde rastlanmıştır. 
Dllşen taşlan Aleksi Komlnos tek· 

rar toplatarak tamir ettirmiştir. 
Taş UJıerinde o zamandan kalma bir 

haç resmi ile runtca yazılar vardır. 

Birçok tarih btlglnlerl Ankara 
hP. tkında tllrlll bllgller verınektedlr
leT. 

Bunlara göre, şehrin adı Gaznell 

Geçen hafta kıl metsfml mey\fala· 
rmdan portakalı görmüştük. Bu haf· 
ta da, yine kış mevsiminde yetıten el
mayı ~ğiz. Elriıa portakal kadar 
imana faydası dokUDaD: bir meyva • 
dır. Vücuttaki faydalarını §Öyle anla· 
tabllirilı: mideyi tem~, bamıı ko-
layl8ftmr. Barsaklarr da cıe,.enfekte 
eeer. Elma. TUrkiyenin tilrlU. villyetle
rinde yetiıtlrllir. En gilul elmalar A· 
masyadan çıkar. Bu mevsimlerde A· 
masyanm elma bahçeleri göriilecek en 
gU7.el manzaralarmdandrr. Elma ağaç
lan, ren, renk elmalarla sttslenmıştir. 
Siz de bu-yemişi bol bol yeylniz. Elma 
insanı ayni zamanda g(lrelteştirir. Bu 
yıl yurdumuzdan 100 milyon kiloya 
yakm elma çıkarılacaktır, 

Bebe.tin, dansJ 
Bir, Olfana, bir buyana 
Atlar ıırrar 11üzel bebek. 
Prk düıkünüm bil ki sana, 
Bebek demtk, evldt demek. 
Bir ouana, bir buyana 
va,anmedttt arla hopla. 

Mümut zamanın.da {allr;Bf 18ıiil
nf' çevrilmiş ve daha ~ra "tıl4ıt'ım 
Bnyazıt zamaiund"t.. da ükrar ~ Au· 
kara" olmuştur. 

Ankara birçok aava$Jara alan ol· 
muştur. Tarihten 6 asır evvel Lldyen 
kralı bu~ 
kender tarafll( an~~Juııan Mı 
ra, bundan aonra Bo:mablarm eline 
geçmiş, JıQmalJJardan Au-guatqs.. za· 
me.nında çök ,J>1'1'lak bir devir c~r~ 
m1lştllr. 

Ankara, mmevtıerden sonra Abba
ıt hUktlmdarlarından Haruntırreşl· 
din tdateılne de geçmı,. bundan ıon-
ra Blnunılılara Te Ulus muıınmaıı· 
Jarından Selç6kllere ve daha ıonra 
tıhanlle.re geterek eski sahipleri o
lan Türklerin eltnde kallnıştır. 

Tilrk devrimindeki değeri 
Ankara, 1914 • 1918 yıllannda ta

rihte Hnemll bir devir açmıf; yeni 
TUrk c u m h u r l y e t 1 'JI l n 
merkezi olmuştur. 27-U-1919 

' tarihinde Atatllrk Ankaraya giderek 
Türkiye Kamutayını ve bugUnktı re
jimin temellerini kurmuştur. 

BUylk '8••Jl ~ :Ankara 
.A'nl:an.$. ntlfuıu son zamanlarda 

1'10- bftıe yaklapılfbr. Şehirde m°' 
dern fabrikalar kurulm~r. JDr'i
llye yaprltn son demtrrotu fab· 
rlkalarda tufünıl&cık kömllrtliı. da-
ha kol~ ıttl'rlhll_eelnl teıillıı edece,k· 
tir. ~ 
~ ~ktrelltn kalbidir. BI· 

$ ~arl~ 74f'1lllkler1D karal"' 
-.ı 1e't \!4t...,Pie ,Mtar&dır. Sis, 
~tarhı il' 

ve 
kU$1&r 

Acar sabahleyin g~erlnl açtığı .I&" 

man sevinçle yatağından fırladı. Yet
ler, ağaçlar, damlar her taraf bembe" 
yar.dl. 

- Ane, Ayşe ka1ksana kız! ~ 
ki.lk kalk l>&k, ne güz.el, kar yağıDJlt 

ikisi birden pencereye Jmetular. Bil 
cOJıel marıW'ayı sevbıçle aeyredlyotl 
lardı.. 

O inrada ağa.çlarm herlnde titre" 
fml ldlçtıcllk k\lş1arm birer birer bab• 
çedeki kümesin yanma doğnı iJl~ 
lında tawklardan arta kalan yem ,,,. 

tıklarmı topladıkla.nm gördüler. 
Ş\mdiye kadar bahçelerinde bu ka

dar çok kllf görmemi§lerdL Bunlaflll 
arumda gilvyrcinler, boynu .ıyali 
ha1kalı kumnıla.J: da vardı. 

- APl>ey,, bunlar aç kalmışlar ,,,. 
UK. 

if!lvet;-btltsana .Jıa.ı: her ~ 
kaplamış. Nereden yiyeOek bul~ 
lierf 

- Haydi bunlara biraz yem vetr' 
Um. .. 

- Haydi. Sen ekmek tenekes~ 
bir parça. çkmek al, ama bayat ol • 
sun. .. 

İki kard~ bahçeye koşuştulal'• -
karların Uzerine ekmek kırıntılarıo' 
attıl~. Zayallı kuşlar ağaç~~ 
rinden onlan gö7.etliyorlardı. ~ 

gl1vercinler ekınek kınnbla.n_ ~ 
yaklqtılar. Onlan görllnce ~~ 
de cesareti arttı. Hepsi birer btref 01 

raya toplandılar ve Ayşe tl~---~~ 
elanek kınntılarmı yemeye~ 

lait. . "' .. 
Şfmcli etrafları kuş dolmuştu. 

yak1an diplerine ka~a.r yakl~ 
neredeyse a.vuçlarma geleoeJPer- fi, 

Bir dakika içinde, yerde bir 
kalmamıştı. . ~ 

- Ane, kot k<>f ... Bir ~a 
ekmek al. Bunlar çök acıkmJllat ... 

- Ha §(Sym dOyurtlll biı.kalJJll 
nmm. Yarm yine veririz. Şimdi 
haısmarladik. Bizim de kanuJll!S ı 
tı. SolJ!& okula geç kalırız. 

Gill o'lbldlr. Yanakların Bv haf.tmım en m.Ulim ~ biri, :Ankara.da lstanlnılun 

l 
l(trpiklerln ne de kara w 

Ytyece~ maddelerlmn ucuzlafılma.91 fçin An1«Jmda ~bakanı!' bafkmılıiJt Neıeıisln lracalcların 81 '9İtl bir fldn ht.uıTlan1fldcr. Ynı pldnda latanbıl.Z büabütünı bafwr; 
aıtındtJ bir toplaıntı yaptlm1~tır. Bu toplantub flk o1arak et fiatl4nnın on Atla, ııçra, atla ııçra biçim alaoııktır. Yu1canlaki reatmde, BUyUk Ônder Atatürküls 
1cuntf ucuzlatılması mrarla§tınım.,ıır. Diğer maddelerde de ayni §eki"lde Emin Recep Mnm f)lnlannt ıncelei'ketl gMyonuttUZ. Yanındakiler, Ba§brild_•. 

L...-__ TWU.duk '/acakt~ı~r·~-------------------''~"*~"~=~·~=~=~~~~~~~~~~~-llay;~~-CJ~r~w~l~g~l!lleri~~Bakanl~ şakrA Koyadar. 



aşa aş an 
muam a 1 

Çocuğu öldilrdiim 
Diyor. Halbuki 
tahkikat onun 

masum olduQunu 
gösteriyor 

.. 

Stan Laurel çıplaklar 
cemiyetine mensup! 
Meşhur komik çorap deilştıırnr 

gibi karı daAlştırıyor 
Hollywood'dan gelen haberlere gö

re, Laurel'in evvelki kansı Misi Vir
clnya L:ıurel meehur komikle yine 
mahkemelik olmuotur. 
M~ Laurel mahkemeye verdiği 

ı.tldUmda eöyle demektedir: 
.. Geçen EYiM e,yalanmı toplamak 

f~in LaureJ'in api.!tihıanma gitml§ • 
tim. Girmeden ~1 ~cereden §fSy· 
le blr içeri baktlm. Bit de ne göreyim: 
Laurel, anadan doim:& çırçıplak oda
da llç apğJ bet yukarı dolaezyordu. 
Bu ar8d& gözllme blr de kadm ilişti. 
Onun da' aı?tmda bir rob dö pmbr
dan ~ka bir ,ey yoktu. Bu sırada I· 
şıklar aöndilrWdU ve ben de daha 
fazla bir gey gön!medim.,, 

. Madam Vlrchiya, bu istidayı, Lan· 
rel'in kendisi aleytılne açtığı davaya 
mukabil vermiştir. Laurel mahkeme
ye mnlicaa.tıa Vlrclılyanm yeni kan· 
myla. kendiıinl miltemadlyen rahatsız 
ettiğtndeıt ıiklyet etmJı ve bunun ö
ntı.ne geçilmesini f8temişt1. 

Madam Virclnya iltidasında hakla
rındaki talik kararının 24 birincikl
nun 1936 tarihinde verildiğini, halbu· 
ki o tarihten sonra Laurel ile kendi· 
ıtnln yine kan koca olarak yaşadık
larını iddia etmekte ve talik kararı
nın iptal edilmesini istemektedir. 

Laurel'ln yen! kansı, Vera Şuvalua 
adında gtbe1 bir Rus mugannlyesidir. 
Laurel'in bu son ka.nsıyla geçirdiği 

bal ayı, filmlerinde olduğu kadar ka
nşık ve gIDUnç olmll§tur. 

La.urel bu Rua dilberiyle evlenir 
evlenmez bal ayım geçirmek için Ari· 
mnada büyük bir otele gitmiş, fakat 
eski kansının da ayni otelde oldu~u 
görllnce ne yapacağmı eaenınıttn"· O
telin d1ter mqetenıert ~ için pek 
ııkmtılı olan bu vaziyetle yakından a
li.kadar olmueJa,r ve Laurel'e ecel 
terleri döktUren birçok gtllUnç . sah • 
nelere plılt olmuşlardır. 

Bütun dllnyada pek sevilen bu ko
miğin kadmlara kaqı bUyUk bir zaafı 

-· 
vardır. Bu son aldığı Rus· artısti, o

nan tamam beşincl karısıdır. Laurel 
eski kansı için: 

- Efer beni rahat bırakmazsa na
fakasını keeeceğ{ın! diyor. • • 

Sabık mdam La.urel ise onun f çin 
göyle demf§tir: 

- Laurel iyi çocuktur. Yalnız bir 
kusuru var. Çorap değiştirir gibi ka· 
n değf§tlnnek merakında. 



Ga~ri mübadi lerin 
HükUmetten dilekleri 

Amerikada 
faşistlere 
hücum ! 

yorlar. Şimdiye kadat iaUlakakların 
yilzdQ kırk beşi Yerilmiştir. EmlAk 
satışları bitirilemediği ve mevcut 
bonolar tamamen itfa edllşmedlğt 
l~lu hükümeı yeni tevılat y&pmıyo.r. 

Hültü.metçe resmi tahvllltla tebdili/ 
mevzuubahs olan gayrimübndil bo
nolarının son günlerde kıymetlenme 
st firfıll"l emllkhıe ait satışların ha· 
rar-Eı'lea11aealae aebab olmuştur. B<>c 
noların fiyatı.nın yükselmesi bittabi 
~ilerinde bono bulunan ı;ayrlmüba
dlllerl memmın ettiği gib1. bonoları
nt önce 'fOlt :paba&rna ehlen Pıkar..mış 
olanları da mUteessir etmiştir. 

Cemiyetin teşebbüs ve dilekleri 

Amerika Dablllye 
N~zırı gDzel bir 
nutuk söyledi 

V a§İngton, 23 (A. A.) _ Burada 
bir toplaı:ıtz emıasında nutuk söyliyen 
dahiliye nazırı lckes, §iddetlc dikta
törlüklere hücum etmiı ve ezcümle de
miştir ki: "\'f~tıt!t:Qız tabi!)~ g~re, ıa;rrı

mübaım bonolarmm henüz itfa edil
miş kısmının Ylt!jı bş.şka\§rmın e
lindedir. Gayrimübadlll~r. bono kıy
metlerinin artıp eksllml"slndcn ziya
de bakiye isUl)kaklarının verilmesi
ni fstomekt.edfrler. Gayrlmübadlller 
cemiyeti umumi kAtfbl Şahap. gerek 
bonoların yükselmesi, gerekse is
ihkak işleri etrafında bir muhqrrl
rlmlze şu izahatı vermiştir: 

"- Bonntarı Ter~n ve itfa. eden 
hükumettir. Binaenaleyh, bu temev
\ilçlerln hakiki ~ebeblerlnl bittabi 
resmi makamlar daha iyi blltr. Be
nim lfttJuıl kanaatime gellıwe hu bir 
arz ve talep meselesinden başka bir 
tıeY delildir. Bono çok miktarda llfa 
edilirse bittabi fiyatı yükselir. Az 
mal satılırsa dllşer. Şimdiye kadar 
bono kıymetlerinin bu kadar fazla 
düşmesi, itfa işinin çok yavaş gitmiş 
olmasından llerl geliyordu. Satışa çı 
kanlan mallara yüksek kıymet ko
nulmuş olmasının da bunda btlyfik 
tesiri vardı. 

93-4 senesi nisan ayında yapılan 
resmi bir HA.na göre. ilk pa.rtl bono
ların itfa işi bu tarihten itibaren al
tı ay zarfında ikmal edtlecektl. Hal
buki aradan seneler geçti. HA.lA. bo
nolar itfa edilemedi. Daha ortada bir 
çok bono vardır. Mevcut bonolar itfa 
edilemediği tçln de yeni tevziat ya.c. 
ı>ılamıyor. 

Komisyon itleri ağır gidiyor 
De,·let mevzuatına göre, bu işlerin 

sUratlP. ve verilen müddet ,.o mühlet 
zarfında ikmal edilmesi IA.zım iken 
bu: yapılmamı.,Ur. GayrlmUbadil
lerJn zaranna olan bu vaziyetin sa
iklerini çalışma tarz ve sistemlerin
de aramak JA.zımdır. GayrlmUbadll-
ler komisyonu, işlerin biran evvel 
tasfiye edilmesi için kµrulmu~tu. 
Fakp.t bµ gaye tahakkuk ctm~q1. 
On bin gayrlmftbadi1 senelerdenberi 
haklarını almak zamanını bekit-
• 1 

Ş~ay, 24 (A. A.) ~ Tlentsbı • 
Fuke~ demicyolu ce~eslndeki slikO.n, 
bugUD. Çin kıt'alarmm ant bir taamı
~ Ue ihlit edilmiştir. Çinliler bu taar
ruz neticesinde, YençoV'un 20 kllomet
te enWMınd& ki.in Li&ngsiatien'i gerl 
almışlardır. 

. Çin krt'alan ~ ve oenuptaD 
Taitlqa u.etine de taamıza geçmi§ • 
lerdir. 

Yanıın Sovyet konşo!osluğu 
~. 23 (A.. A.) _. Nankjnin 

HAJ~ııden aonra Soyyet l>üyil)c el
çiliğinin yerleştiğj SoyYet \)Mkonao; 
loal~ binam1 dün agam şiddetli bir 
yangın neticesinde mahvolm~ur. 

Ygın~ kaadt olduğu kuvvetle talı· 
min edilmektedir. 

Milli Çin hJl.kum~ti ve Jppoııya 
TQ~, Aa (A, A:> - P.ün öğJW.eıı 

liC)QQ. Rlll ınff>usW.1 rnar~al Ç§.nj -
Kay - Şek hUXfwetin~ k~ı Jıpp;ya
ıım Utride jtt.IJ!H etrııek nJyetinde gu
lundQiµ ~ b~ket hıı:l!.kıııdil hük<ı
ımt~ bUI JALall,Qf kvclh ~işlerdir. 

!EsCWnle Minaeito partisi §6flerin -
den 'Kava.eki, 3aponyanın artık bun -
da.n Wyte mllıt YJn hilkftmetl ile a?A
kadar olmaınak hakkındaki kararını 
l?fülirt!l 1§ .üıı.ıuıuff!li hükumet ~ 
yannamesini mevzubahs ederek demiş 
tir kl: 

"'- Hlllffinıetten bu husustaki fik
l'iai .arih au~te bildirmesini taıeb 
ederim. Zira, bu vesika, eğer UçUncU 
dovJ~tler tavassut ~erlenıe, ~ilkiime· 
tjn ~ - Kay - ~k ile yeniden tema-
11 Yl''mllıaJW~e g~mçk ibtJma1i ok 
duğuıw telmih eder m&b1yet:tedir.,, 

84 u t 1 ~ K080Je buua verdi· 
il ...,. ...... ., .... ..,.,,.: 
•- "'9DJll4t CIRt ,.,._ mem• 

ketfn ft ~CJ ::ımna~ ka.pa.-
Bl!Q ~ 4'i!!4il'· Fuat 41k 
taraftan Japon hUkO.ıneti bundan son-
ra~ Jctt'iw. muıt Cin hUJdlnıe. 
ti ile hiçbir s~ .ma.akel'Ei8ftie gt.mıt
)"1e4111til'. J&peıı ~. Çanli -
Kay - §ek fda~jne 1taT§I bundan 
flOtıM ıtızwnıı takditinde ancak harp 

' :1A- .. • ua.ıı edftillıl",;, 

lı;te bizim c~miyet cep1aesladeo :is
tediğimiz istihkak bakiyesl9ln bir'n 
evvel verllmesldir.. GayrlnıUhadlller 
bir taraftan iatihkaklarmı alamıyor 
lıır, biP taraftan da hı1eı-lnlfl tet:ırU 
için lç,urulmuş olan, fakat filUyatta 
lrn netleeyJ temin ed~uılyen komis
yon masraflarını ödiyorlar. Bonola
rm itfası gayrimtibadtHer tçln çok 
pahnlı olmaktadır. 8enelerdeaberl 
YÜ?J lir!llk honqle.rm tr..<luiiW~kl 
kıymeti l 1 lira idi. Bu U ~lr~a mu-.. 
kabil mal verildikten maada itfa 
masarifi olarak gayrlml,ibadlller he
sabrna bona başına 6-'l Ura hesabı
mızdan muraf omyor. Bu dl\h& he 
zanuınll kJHIU i\~Yfm ru:l&c~tJr! 
lşt.e. bunun irin dl7orıız ki, gayr.Imn
bndillçr komlsyonu roqsmir "bir neti
ce vermemiştir: 

Cemiyet.imiz son defa hükfimet 
nezdlq!,\e yonldeo lf,eşehbiliilElrde bu
ltıpmµfilur, Reislgıiz Qle\ıUR lıuuşil 
Müştak Mşynkon ilo µı~b'!S Mlta~. 
ŞUkrU, General Beşim Ömer ve bir
de hendQn mUrekkep J>lr heyet Baş
vekillc, maliye vekilini ayrı ayrı zi
yaret edeı ek tasfiye teıer-lnln uza
nrnsınıp gayrlmUhadiJl.er zUmr.esl i
çin t~IO.fisl ı;ayr;kabll zararlara se· 
bel> olduğu izah ed\)mlş ve işlerin 
tesrii lstlrha.nı olunmuştur. Bu te-
17ebbüs ve fstirhamlarrmıza karşı 
kat'i :valUerile bulunuldu. 

IUzce. hUkumeUn ıay.rlmllbadiller 
işini derhal dqvletl~şt,.irerek en !tıs~ 
zamanda lcat'I bir neticey~ ba~lama
sı zamanı gelmiştir. 

Cumhuriyet rejimi, her cephede 
bUyük mu\'aftaldyeUer göstermişti.-. 
Yalnız, bu gayrlmübadlller işinin 
bUkfimetln yüksek arzularına uygun 
Gitmediği göıiilüyor. Fakat, bunun 
d&. pek yakında hayırlı bir neticeye 
raptcdileccığfnl umuyoruz .•• 

ıtaıva 
. Macarlstanı ikna 

edememiş r 
. Buda'.peŞte, 23 (A. A.) - Ayan ve 
mebtıaa.n hariciye encilmenlerhı.in 
m~trte:ek bir ~lôZltuıında. söz eöyll
~ hariciye na.!ll"l de l{enya; ~ 
deinişttr ki : 

11
- Budapeşte Uçler konf era.nsr, 1-

ta.lya.nın, AkdeniZde meşgul bulunma-
8! dolayuıiyle Orta Avrupa rneselele
rile uğraı;aeak vaziyette olmadığını 
ve bu sebepten Roma protokollarmı 

imza eden devletler arasında teessU.s 
eden irtibatın malısu's surette gev§e
m~ bulunduğu hakkmdaki şayiaları 
tamamjyle tekzip etmiştir. 

Hiç kimse bif4en anti konıUnistle
rln paktmş iltihakı :ve yahut milletler 
oemiyetin.den çıkmayı taleb etmemiş
tir. Millet~ cemiyeti, bizi her şeyden 
evvel Macar. a1calliyetleri ba.kımıııdan 
alikada.r eylamektedW. KiUetlu eemi
yetinin faaliyeti hakkindakl lıUkmU -
mildi, cemiietin pu akalUyetler ıııew 
selesindeki müstakbel hattı hareketi-: 
ne bakarak vereceğiz. 

General FrankÖ hüki\metinin bu -
kukan tanınması, gesen eylfilde ka
rıu- verilen filen tanınmanın !'Jl&nhld 
bir neticesidir ve bütün Macarların 
Frankoya kar§ı hissettikleri oempa · ~ 
tiye te:ceman olmaktadll'.. 

İtalyanın ve A,vust~mm §il~ : 
Janma meselesinde Macaristanm hu • 
kuk müsavatını taıumaları, UÇ devlet 
e.ra.sındaki hakiki tesanüdü gösteren 
mühim bir keyfiyettir. 

··-- Kendi memleketlerinde fikir ve 
kelim hürriyetine :malik olmıyan ve 
bizzat kendi vatandatları üzerinde 
ırk, din ve siyasi kanaat dolayısile 

§fddetU tazyikler yapan milletler, ha
riçte de bittabi iyi koJD§u olıunamıt
lardır. Kendi memlekeilerinde kendi 
hareketlerini mUdaf aa etmeye alıpQa
mış 01'.n f8'18t liderierlntn dttnys. ef
kin umumiyesine ald:rıt etmemeleri 
bir tesadüf eseri değileJr. 

İnsanlar, ancak ümitleri kesildiği 
zamandır ki, hilrriyetıerişi, ya§IUllak 
için bot bir ümid mukabilinde sağ ve
Y~ sol diktatörlilklere terkederler.,, 

lckes, aynca, demokruiyi tehdit e
den tehlikeyi de tebarüz ettirerek de· 
mi§tir ki; 
·~Bu Walike, dl~elliBIJl meea.t

si, hayatı ve mallan ~ tesldal 
gösteren ekonaznik kuvvetin otqkı::.ft,

tik küçtık bir-~ elinde gitgide 
daha fajda bir 8Ul'ette teklsüf an.et
mesidir.,, 

Tu)1celinin 
imarı 

Ankara, 24 (Hususi mubabirimu
den) - Tuncelinde ba§lıyan büyUk ba
yındırlık hareketleri, dev adımlarla 

ilerlemektedir. Bugüne ~adar yol, melı;
tep, kııta, karakol, hükOmet binalan, 
köprü, lise binalan, sıı, hastane, dl&· 
panser ve yeni hayatın eserleri olan mü 
esaeseler veya b.liıadırhk mre~etleri 
için !l milyon liralık fazla para aarfcdil
mi§tir. 

Son iki aylık cürümler ıtatiatiğiııe 

g;):-e, bugiln Tu!t..:ell kanuna •:vkın ftr!> 
di haı-ck,etler balıtımındaıı örnek bir h~ 
zu~ ve sul.rfuı içindedir. Bueline blda.r 
ıapan yüzU g&rmeoilt olan topraklarda 
ekim vardır. Bugünlerde Maden Tetkik 
Enatitüıüniln bir araıtmna kolu Tun
celine giıderek maden araıtınnalan ya· 
pacaktır. 

Bu havalide zengin demir madenlerj 
bulunması ihtimali çok kuvvetli görül
mektedir. 

Tuncelindeki su vaziyetinin tanzimi 
için &ular umum müdilrliliü tegkil!tı 

iÇİiıde ayrı bU i§ daircainin burada ~
rulmas! muvafık görühni!Jtür. Muhtelif 
kaza merkezlerin'ae leyli mektepler a
Ç!lacaktır. Elbiz Halkevi, Tunceli ka
zalarında birer kültür hareketi yarat -
UJak ~ir. sık sık seyahatler tertip !tmek
teldir. 

Umumi müfettiş general :Abdullah 
Alf.C!oialUll ~ı~a A~!ar~ ~cı~: 
ği haber verilmektedir. 

• YUGOSLA VYA'dn 8 teşrinievvel 936 
anlaşmasile milli anlaşma bloku namı al
lıorla toplımım müşterek muhalefet partlu 
ile Sırp • Hırvat köyJü toplnntısı. siyasi 
fnııliyeUerinde lıirliği temin etmek üzere 
bir komite teşkil etmişlerdir. Bu komite 
«Jiln ilk defa toplanmış Ye 6 şubatta yapı· 
lacak ayan seçiıni mcselelerile meşgul ol· 
muştur. 

Ma.car harici siyaseti, devamlı ve 
müstakardır. Macar menafine kar.şı 

anlama zihniyeti gö6terdiler, Macaris 
ta.nm dostluğuna. itimad edebilirler.,, 

E 
• Yusosla,•ya b{l,1vl!kili Sto)•ad.inoviç, 

ncUmen, de Kanyanın beyanatmı lQ gün ~en ~hnnuyn se)'nhatin®ıı dün 
tasvib etmiştir. Sa.bık bffv~U ko~t akwm ~şt .20,30 dJ avdtıt etmiş istnsyon
Betblcn, :ŞudaP§f!ı! k~~JJ!fl neti~ :: ~ıı bütün hükumet ızalıırı ·c Alınnnyn mus 
}erinden dolayı de ılaııyayı tebrik et- lahatgü~rı tanıfından •ıµıılanınıftır. 
ıpi§ ve biç kimsenin Macaristandan • Y!Jio,,fuv )1illq)r»eti, Aimnnyada um 
MiJletıaı' Qf.miJ&ÜJldNI 'ıkmaJl ve a.a- ~sol~cl!N' aMlık µll'eliudeılit. Bu ..................... .-n lllalla .. 
t.t fN L 

0 

llll ~ Dü ~ ile ............. •11PA'lld'•. 

..... etmedfil ~··· ~ ~ • llltlll'ta ~ lllwwwd """"""' mmm ,apttlr ta:n:ftıt.en mp ıpd • R~ ~D _.,._ Mit resmine lfli-
yetle kıydı malilln&t eylem1fth', ~ eylJyecek kıtalar, Alman uaulil ~ 

,-tarak geçeceklerdir. Bu kıtalar, f!D>didea 
lkttst VeliJH raria . bu ı!'b•em yjlrOyOte aılfmak üzer~ ,.j~ 

i
l lere bHlamıtlardır. 

R°e ~f Gr • Yuaoalavya valide )craJiçesi, ;JJlP.mijf 
lktısa.t vek1U Şakir Keaebima ,vm qluJlıırJ kftçiilc Tomi.ıılav v.e prens Andrc 

Ankaradan eehrimiu gelmesi muhte- 1 oldqğu halde. dün ııeç vakit Lon~n 8'11: 
ldir' V :ıc·ı burada Dthir.bank ,.,1..,. , mittir. Pr.eruı ıTornislfv ve ~rens Andre tah ı 

~ • • e l n -- ~- 1 sillerini JngiJterede yapş_cn\JnrlJl~R n!fk 
rıY.le IDe§gUl o~. ~ ~ 1e!Jd.~JB~. ~ _ 

sı er ·eruele 
400.000 kişilik 
ordu sevkeftiler 
~ &~tarafı 1 incide 

Pek yakında l'eruelln zaptı i~n bü
~ muharebeler ola.cak.br. Bu mın
takaya pek mühim kuv;vetler getir -
miş olan asilerin mücadeleye şiddetle 
devam edeceklari muha klaiktıt. 

Muharebe şiddetini kaybetti 
Barselona., 24 • (A. A:> _ kesmi teb 

liğ: 

"Terucl cephesinde muharebe şid
detini kaybetmiştir. Asilerin bUttın 

hücumları tardedilmişUr.,. 

Denizden bombardıpıan 
Valensiya, 24: (A. A.) - Resmi bir 

tebllğe göre, beş harb gemisi dün -sa· 
balı §ehre 40 obil.ı:; atmışlarsa da. ni
pnda isabet olmadığı için bunlar 
bijyU.k tahribat husule gctirememia -
lerdir. 

Bu 5 gemi anwııda son zamanlar
da asi filosuna iltihak eden iki İtal
yan muhribi bulunmaktaydı. 
Astlere göre 

Salamanka, 24. (A. A) - ReamJ 
tebliğ: 

Muhtelif cephelerde ka~ değer 
bir §eY olmamışUr. 3 dil.Şman avcı 

tayyaresi dilşµriilmüftür. 
Salamankamn bombardımanı 

Cebelüttarık, 23 (A .A.) - Evvel· 
ki gii!ı saat 11,30 da milteaddid cum
~y~ ~Y@ filoları tarafuıdarı 
yapılan Sala.manka bombardımanı, ev
velki sanıldığmdan daha fula basa
n ve zayiatı badi olmu§tur. 

Salamankada bombardımana eahit 
olarak bugfuı Cebelüttarıka. gelen sö
züne inanılır kimselerin ifadelerine 
göre, ölt1miktarı225, yaralıların milc
tan 400 dtır. 20 bomba oe1ıir dahiline, 
15 bomba da surlu haricine dÜ;§Dlfte
tiir. Bombalatdan ikisi, general Fran
ko nezdinde bulunan yabanCI devlet 
milmeuillerlnin oturmakta olduğu 

büyülr otel civarında patlamıvtır. 
Serteyl bombardıman 

Cebeltlttarık, 24 (A. A.) - tspm .. 
yol •mtrari)'tlt tayymı1eri clOn ai
leden sonra Septe llınuımı boımbardJ. 
'!1&11 etmlflerdtr. 
Fransız kBylerlnl bombardıman 

Perpignaa, 33 (A. A.) - B.ug8ıı 
öğleden sonra )ıücum bombardıman 

tayyaresinden mürekkep iki Franko 
ha.va filosu !kl defa Pu~ üze -
rinde uçarak şehri J:>ombudıman et .. 
~er ye ~ gbwk noktalarına 
30 kadar }?Qpıba a~mı§!arğır. ŞtJ bom
balardan birk~ı hedefe isabet etmif 
ve birk!Ç kiViııin ölümUne ~bebfyet 
vermiştir. İstasyonun bazı m~ • 
l&tı ile uzaklarda bir çiftlik binası 

yıkılmıştır. 

Puigcerdayı bombardıman ederken 
Franko tayyareleri iki defa Fransız 
toprakları \!ı.erinden g~erek 06'1eja
ya bombalar bırakmışlardır. Bunda 
hudut muhafazası kıt'asmdan ikl 
Fransız neferi yaralanmamak için ye
re yatmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Angoustrine'de bir tarlaya da bir 
bomba düşmüş, fakat patiamamı§tır. 
Fransız köylerinde hiçbir yaralı yoli
tur. 
w~ ~ela olarak bava bombardımanına 

maruz kalan Pouigcerda ahalisi pani~e 
tutulm~ ve Bourirnıdame Fransız kö
yüne ka~mağa batlamııtır. Yaralıların 
Bouriadame'da ilk tedavikri yapılmıg
tır. • 

Fransanın şarkı Pireene Pref~i, 

Fransız topraklarına 11 bombanın ıdü1-
mcsi üzerine halkın heyecanı kartıımda 

hük,lımet!cn, ~Yil ahalini'! müdafaasını 
temin huausundalizım gelen bütiln ted-

birlerin alınmasını, eyalete tayayre filo

lan :gönd~rilmesini ve hud~! bo~ca 
hava ıWidafQ batuyaluı kouulmasını ... ,,,.. . 

·M-1~ .,. !a.ın .. 
kararlan 

J-ı 

Parla, 24 (A..A.) - ~" ve 
"Populaire,, ıazeteleri, Franko latalan
nın Teruel önlliıde hezimete uğran:ıalan 
üzerine Berliıı ve Roma biikumetlerinin 
bpanya itini bitirmek üzere FrıPkoya 

~ok miktarda silih göniermeğe karar 
verdiklerini ~ilnkü "Frankonun muvaf
f~e~Yif Muaolini!!!aı iıahi~ 

sebebiyet vereceğini ve bu inbi 
leri de süru1diyectğini,, yaz 
lar • , 

"Populaire,, diyor ki: 
"Bir ~ok y~rltrdcn gelen 

göre, İtalya, asilere silah ve iıı_, 
dcnnckte devam eylemektedir· 

de Majorqiıe ismindeki 1taıyaıı ,1 
terinin Valensiya • .Baraelon ve 

birleri §tddetli bir surette 
na devamları da buiıu göstenııe 

Musolini, İspanya i§ini çabul: 
mck,, istemektedir, Her zaınaJl 

g'ibi, dahili ve harici gfisJükle~ 
ileri hareketle örtmek tasa 
Teruel, lapanyada Faşizm ınu 
de yeni bir &af1ıa açmaktadır.,, 

•oe•vro,, IU malCUnatı ilave 
.. Bunun iÇin 1 so~und"1 

ren Avusturya ve İtalya tarlldYl• 
burg ve Münihtcn şimdiye kadit 
memif miktarda bomba, tayYafC fi 

ralyöc acvkcdilmektcdir. ,, 

Aynı zamanda A vustul1' 
Hong Kung ve f8panyaY" 
hUcum ! 

Londra1 23 (A.A.) - "S~) 
fence, ,gazetesi diyor ki: 

Amele partisi meb'usıarıııdaD 
Vilkmsou'un sö;·lC\1iğine gğ~~,.ıfl 
ile Muıolini mart ay,ında ~.ı 
ma.k, ve ispanyada büyük bit 

&e~k buausunda ffiUta~ 
dır. Bu faaliyetler Ja~lann tıı ~ 
tela!! dü§ürmck maksadiylc 
lrjonga yapacakları taarruza tef' 
tir ilecelctir. dl 
"Ademi .mtldabale kollle 

BarçeloQı.J, ı4 (A.A.) - cussıJı 
çi İlpanyayı ziyaret edeıı :lııgD' 
mebuslan matbuata aıağıdaki bC 
bulunmu§lardır: 

"~ir komedi şeklini alan ad~ 
dahale, timdi L.panya ~ bit 
meul*.t meselesi~ aımı.tUS'• 

Ademi mUd•h•w,. ba1r:ild 
eaklaml§tır. ÇilnkU buna ~ 
le ~iltere; faaliyetle a~ 
hareket etmit olu~.,. 

f!fcb'L!J!fr. ~urif~ , 
timdi kılvvetlibir orduya ~~ 
nu ve siyasi !>..i!!iJ!n, ~er~ . 
vetli bir tekilde ~endiffi ı.öı~ 
v~ e~lcrd!r • 

lstanbul 
muhteJti 

lki müsabaka yapmak ~~~tciİ' 
ray! ıttmif olan İstanbul ~ 
bol takımı bu sabah ıchfiınil' 

tür. - - - - - - ~~pi 
Mıntaka jjflnci reıtj Mub~. 

ajanı Abdullahın riyaset cttııJ~ı 
!arımız Ankaradald büyük. ısı~ 
~erinden ldolayı ibüyilk bi' 
ded"r.Icr. 

Bilh"1aaikiuci-yanid~ 
aon yinıı:. dakikayı doku~ ~ 
olan f utbok·uerimiz şayanı. 
muvaffakıyet ıöstermişlctöif• 

Seyahat hakkııpa bu "':~ıııı" 
ğüınüz mıntaka ~ci reilı 

Z! şunları GÖyledi: ~)) 
- Ankara müsabalı.Ua tıi,,. 

memnunuz. Evvelce dav~ 
yunculardan bazılaruun ~J' 
mühim mazeretlerle bu 61 ~ 
rak edememeleri ~UnlddS ~ 
li bir on bir ç.ı~ 61 
cuklar her iki mUsabaka;;IV ıJ! 
rlni tam minasiylc başa ı,et' 

Bilhassa ikinci oyunda• • ...; ~ 
ayette iken dokuz kiti~ 
MttnmP'a Bm.ad w ~ 
..,_ ...w bir OJUA ~
bu w ~~la Ob8' ~ 
Plkr~ Etvak. Faruk ·~ 
mımızın ialebclerirıde .BJ 
olanlardır. ~ ~I 

Ankara muhtcliti gel~~, 
de ph?miu ıclerek - ş"~ 
la§Ilagmalannın m-aııt1P1 ti /' 
marteai ve şubat pazartC 
P,Jla~~-



Bağrı 
(Baı tarafı dünkü nüshamızda) 

Acaba sağ mıydı?. 

yanık ... 
- Halim ağa ta~dın mı? 
Kucak~tılar .• Halim tğa, eı'Jsi arka-

dqı merhum tütün kolcuıunun yadigi· 
nnı bağrına basarken ıözlerirlden yaı· 
lar l>offnıyordu. 

- ömer bu ne hal?. Sen bitmi§sin 
be evladım?. 

-, ·-......... _............ -
11azan • ·--·-.. ,, 

i I ' • 

t-:" ......... ~!~~~!.'.!! ................ ..t 
bulamadı. Senelerce süren bir ayrılık· 
tan sonra ayni şehirde, ayni havayı te· 
neffüs eden ana oğlun biribirini bulama 

masr .• garip tecelli. Uzun haı:p senele

rinin gönlüne yı~dığı ~ret acılan Ö· • 
merin kalbini öyle eziY.or ki 1 

-5-

Be)'tli zonkluyot, biriken yaJlar eö -

':r~i aiu'uyor, bulandırıyordu. Ken<ij: 
sını tutmasa, hemen bir yıkık duvar di 
bine çökecek, hıçkıra hıçkıra ailaya
~ak, batını Y.erlere vuraca'5tI. Q böyle 
nı.i düıünUyort!u?. 

Kapıdan &irer cimıu ihtiyar ana
eaftyla, ~ uıun s.uılrpealclar, öpü
§cc~kler, ağlapcaklardı. Baba ncligin 

- Bittik ya! 

- Az. kalsın ~nrııuyaeat:JJV •• . . 
Sıcak bir yaz akJamrydr.. ömer son ı 

cenazey\ gömdükt~ sonra kızgın bir 

ıüneı altında saatlerce kazma sallama-

Ömer dalg\n dal.em ıdilşlinlirk~ o
muzlan çökük bir ihtiy:ar: 

kısık bir hıÇkınk fırladı. Sonra bir taı 
gibi olduğu yere yı19Jdt. 

-öyle ... 

babı;'. t~ etrafmda aıcak bir ç~ba i
çerken ,anacağı, y,aıh gözlerle kendillini 
seyrederek, ayrılık gütılerioi, çektiği roı-

11.k heye~ dakikaıı geçer geçmez. 
• nın yorgunluğunu gidermek için, me-

- Dil§ünme evlat, diyordu. Büyük 
sevap işleyeceksin .• 

Kendi eliyle gömdüğü bu cşki kefen· 

li ölü, onwı uzun yıllar hasretini taıı
dığı ihtiyar anacağıydı .. Ömer anasını .sordu: zarlık yanındaki çeşmeye yanaştı. Nasırlı ellerine tükürdü, oğuşturdu. 

kuıtıları, o harp senelerinin yobullu
ğunu, korkulannı anlatacak, allaya • 
taktı. •• 

- Halim ata. anam nerede, anam? . 
Arıa mı gördün mü?. 

Ağıını mualuğa dayayarak kana 'k,a· 
na şu i!fti.. Kollanru, yüzünü yrkıidr .. 

Kazmasına yapı.§t:ı. Anacığının has
retinden zaten yUreği katuy,ordu. Na
sıl reddedebilirdi? • 

Uzaktan acı acı bir k.ZSpek ul~r, 

talkın veren imamm bat ucunda yara· 

salar u~uşuyordu • - Anan mı? Onu büyük yangından 

ıonra. g~en yıl gördüm .. Amma, §irndi 

nerededir, nerede oturur, ne yapar bil

mem .. 

• 
Islattığı mendilini, mengeneyle sıkılı • 

Karanlık bir geceydi. Esen rü.zgirda 
Yanık blr harabe kokusu vırdı.. Omer, 

yonnu, gibi sancıyan almna koydu. 

Sonra çeşme dibine çömelerek dinlen
di .•• 

o. bir servi dibinide sulrur açmağa 

çalrşır~en, tabutun baı ucunda ~mel

mif iki ihtiyar fıaıl fwl kıonuşuyorlar
dı: 

Reıat ENiS 
-SON-

çatlay_acalanıı gibi zookhy.an bapı sı
karken: 

- Sen görldil~ünde naıılQı? Koca
~ mı?. 

Gün kararır kararmaz, etrafı hafü bir 
bulamklık \caplamıştı. Sıcak yaz. akşam- Zavallı hatuncağızuı kimsC$i yokmuş. Deniz fenerleri 

Sisli, fırtınalı havalarda gemilere 
şahili, denizdeki kayalık yerleri gös· 

tennek için sahillerde, deniz ortasın· 

daki kayalıklarda yakılan fenerlerin iea· 
dr çok eskidir. 

-Niçin sağ döndüm?. 
- Niçin gebenncidim?. 

Diye söyleniyordu. • 
l{a4n sopasını slirüyerek geçen bir 

tnaballe belc_çisi onu gördü: 

- Onu aen~ hasretin, h•rbin yok
ıulluiu koeattı evl~t ... Bak bana •. Ha

li~ a ;a pek te yafl! şayılnıu değil mi? 

Amma, belim bükUldli.. Ayağımı •ilril· 

yorum .• Hele ıen genç yapğuında ~ 
camışıın ya.. Ne yapalıaı evlat? Harp 

lannın sessizliği .. Çıt yoly. Sade, hiç 

durmadan akan çe§menin çağıltısı .. Ve, 

arada, ,tehre dönen sürplerin çıng:rak.-
4n: arnba tekerlekleri, nal sesleri. •. 

Allahtan başk,.. GUnlerce kur.sağma 

bir lokma ekmek dli§mcdiği olurmuş. 
Mahnlleli, bu ihtiyar kadma arada yar-

dım edermiş amma .. Zaman malQm ... 
Herkes kendine bakmaktan ieiz •. Biça
renin bir telı; evllteığm Vatmı§ •• O da 
Çanakkaleden ıdönıncıniş.. 

• 
- Heyyy, Ömer! .• 

- Ömer, heyyy ! .. 
,. • 1 ' • • 

• • e • • P r 

Eski devirlerde, kuleler üze.rinde 

ate§ler yakılır, işaret verilirdi. 
lsanın doğU§UDdan 900 sene -evvel, 

- Hi§t, arkadq .• Kimsin sen?. 

Önıer evvela bir §ey anlamadı. Şaıkırı 
fa§kın bakt: .. Bekçi çekingen bir ta"vır-
la Yaklqtı •. Omuzunu tuttu: 

- He~irem burada ne ~orıun?. 
l{öıe batında yanan §lgün zi~ı fe 

nenn sarı ııığında balaJtılar. Bekçi ba
§rnı salladı: 

bu. .Scf erberlik b~.. Kolay, mı? Elbet 

çökeceğiz .•. Anan da kocadı elbet .. Sağ 
olıun da .•• . . 

Harabelikte saatlerce konuıtular. Ö· 
ıner harbi, Halim ağa yedikleri ıUpürge 
tohumunu anla~t. 

Ağır a~ır kalktı.. İmam Vacip E

fendi ı~lcni~ordu. Yanında !dört beş 

Jöıilik bir cemaat ve yerde bir tabut 

vardı .. Yorl,;un yorgun yaklaştı . . İmam 
omuzunu okşuyordu: 

Ömer, bu eski kefenli ölüyü çukuru

na indirirken yıkık mezar taşının dibi· 

ne diz çökmil§ bir meczup kısık sesle 

Kur'an okuyordu. Ortahk kararmıştı ... 
Çar~abu~ mezarın üstünü örttüler •. Ce
maat uzaklaştı .• Ömer, biraz ilerideki 
servi ağaeınm arkasmda bekledi. imam 
Vacip Efendi, taze topraklann ÜE\tüne 
ayağını vurarak talkın veriyordu: 

(Sicge) burnunda bir fener vardı. 3 
üncü yüı ~lda. 1akenderiyc limanı ö
nündeki (Faros) adasında bulunan fe

nerin yüksekliği bin ku.de (dirsek urun 
luğwıda bir nevi eski ölgli) idi. 

&ki fen erlerde odun, odun körnü· 
rU, reçineli mep.Jeler, kocam<'.n lamba· - Allah Allah .. Sen aı:ıa ya~cı 

&clıniyorsun .• Gözüm ıaınyor ammar. -...... 
- Sen ömer nmin bel. -...... 
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Ömer mfzarcılık yapıyor. Bu onun 

eski sanatıdir. i§i olmadığı ~er. sa

atlerce ıokaklan ldoJafl)'Or', ~eldifi 
• 

- Ömer .. Bağrı Yanık .. Sen merha

metli adamsın .. Şu fa'Jsiri defnedelim. .. 
Biçare hatuQun Allahtan gayri kimse-

ciği yokmuı.. ; .• - Yaaa Ayşe bintl Mehmet .. 
• • il • • • 

lar yakılırdı. 

• 
bildiklerine eonıyor •• Füat. harpten 
d&ı\lf ünlin ikinci YJ)ıdır lrji b'1l anuım 

Sabahtanberi bu kaçıncısı idi? Zaval

lı nıiU~t. '~~. haatahktan k:ınhp gi· 
diyor. 

ömcrin kulaklan oğuldadı. Dizleri 
tutuldu. Gözleri karardt.. Boğanndan 

§hndi kullanılan fenc.Jer, °1791 do 

Tölers c Borda tarafından icat olun

du. 1867 .de elektrikli fenerlerin tec
rlibesi yapıldı. 

• - ... -MWU il & 

E' l z . 
---.._~~~~~~~~~~~~~..,-----------~-----------
riııc •el:yor v~ ~l&ın şı:şl~de inliyor-
~u: "Evveli on,µ, kurtvJy.1ı11I Heı- ıey:
acn evvel onun hay;tıııı ı.,, 

. I>üşesin hareketinden bir aaat aonra, 
11'iaıet1ihının ön~ bir süvari dur· 
dlJ. At köpükler içincle.yjli ve üzerinde 
\1 Mıdom'un hademclerine malısua üni
f ornıa Yardı. Derlia\ dü§CSin nudine 
~Jıl edilmesini iatedi ~c ço'Jı; mühim 

.ı.r ıucaelcııin mevz.uu bahsolduğcnu 
60Yledi. Eliı)de, dilfeae vedl~k ti'it 
oı~~tı.ıbu v.ardr. 

?i Ona, düı;ıin gittiği haber verildi. 
ere ye? Bunu bltmiyorlanlı:.. Süvari 

:Y~klannı ideta yiyordu. Tam bu 
~ıracta, üstü bqı toz i~inde bulunan eli· 

t.cr bir süvari de avluya girdi ve kendi· 
•1ııc ld .. i . di: ogru lerlıyen hademeye §öyle de-

bc-:- büıesc u.decc ıunu si:iykyin ki, 
te ~ nıatmazel dö Lespar gönderdi; i~
i . u kadar dostum ben, bir iki saat 

:: bu a.vluy,a ~erleşiyorum; siıin asıl 
ıun ltnınız bunu anlayacaktır. Siz de 
.... u <ınlayın ki ben ,suauzlı;ktan ölüye-
• "ltl. • 

liadeıne bu . .. . baka k 
~Ordu: , garıp suvanye ra 

ttıı - VcrdUr! Kont dö Moliis'ün ada-
YRn!.. ~ 

\rcrcıilr en scvi-ı: b .. 1: .. 1 ... nı·· d. 
l\'Jl .. AU -pı .,_umte lt 

.lUl \çnarm..ı .. ı.- .1.M~ .. ,_ .ı..: >taAı •• terine ~:-.,:v-ı ltQ'f..U~ ~r ~:n .u: 
aaıcu oturdu ve gayet mütevazi bir .a· 
1U911ce'. ıusadı~ toR.ar _çt$i •• Hwnıc 
"'- 8' ~~ Prıp 8--i;r.J. miiraak•· ,.. .............. ... 
.... '::....,...- t Wc• ..... ... 
~ ,., a amı· ..... ~ ..... 
~.,~·· biltiln Tilcuduyla nrp.. 
ic ~ İ$eriye d~ atıldı. Hlldeme dQfrq ,. ___ ._ ba 

- Alaı ·~ jırdı: 
"1 kont bazretıeri. • ~· 
._ e inler gibi ıordu • 
~ercdc?. • 

~lbıı..-,. obütiin heyecan ve dehıeti bu 
'"...._Yth. 

- Gitti! Burada bir süvari daha 
var ve o da düşeai soruyor. . 

Şale birdenöire donmu§ gibi hare
ketsiz. kalarak mmldandı: Gitmi§ ! N C· 

reye? Niçin?. Kendisiiıe gösterilen ada· 

ma 'dogru döndü ve Vandom'uıı bade.' 
mesini tanıdı. Hademe de ıüpbeıiz onu 

~ .. -
tanımrıtı. 

- Kon ~retleri, dedi, 1'J~dım la 
dil~~ bu mektu~ getiri~~·· 

Şa1c mektubu~ aldı ve aç
tı. Harckctleriııde ideta bir çıl~n.l)al· 
leci .nzdı. Bu harelcet, onun ~ile o

lan münasebetlerinin samimiyetini açık· 
sa biı şekilde gösteriyordu. Fakat o, ne 
yaptığını bilmiyordu. Mektubu okudu: 

"- Hcrşey meydana çıkııuJtır. Ka
çın ve Bh1ya. gelerek bize iltihak e
din .. Oradan Nant'a gideceğiz. İcap e
derse' gidip Roşel'e kapanacak ve dahili 
bir harp çıkaracağız. Derhal gelin.,. 

Şale, yüzünde'k,i teri silmeği dü§ün
meden bile, gayrftuuri bir halde sordu: 

et - Düşes nerede? 

Ve cevabı beklemeden, .5ılgın bir ü
mitsizlik jestiyle inledi: 

- Gitti? Nereye? .. Niç&n gitti?. 
Bunun üzerine, Vandom'un haldcıne

si: 

- Kont hazretleri. dedi. cf cndim dil
§ese, lnıPfl benzer, ü~ .ıııektup .yaunış~ 
tr. Bir tek ,mektubun varamıyacağından 
korkuyordu. Ben, üçüncli <Marak Jıare
ket ettim. ilk babe~ 4oin& Val dö 

ar-'9. .h ....... .,,. • 5 ..... 

&lienlltl. .. • ._.,_ W '* 
, .. ~cı1sı11tııaeW.mrM • .._ 
fC9 bandan enel de bir mektup aJdı. · 

Dllfeairı bismetçisi Marin de kop· 
rak uluya gelmif ve oher fC)'i duynıut· 
tu. Sırdqhiın verdiği bir Wibalilikle 
Şalenin yanma yaklaprak fısıldadı : 

- Madam, gayet garip bir vaziyette 
aldığı bir mektubu okUduktan ~onra, 

~irdtnbire.hareket etti .• 

ıs -
KAH'R.J\YAN Ki~ 241' 

On üçüncü Lui, Meta sakin bir 
sesle: 

- Pekala, dedi, sizi affetmemi isti
. yorsunuz, evvela kardinaldan af dile
. mckle işe biaşİaym .. 

Dü'kj d' Anju, kardinalın, kendisine bu 
' hicabı hissettirmiyeceği fi.midiyle ona 
ı .doğru döndü.. Fakat bir eli masa
.ya dayanmı§ olduğu halde, hareketsiz 
, ve dimdik duran Rijliyö de, bu tarziye-
1 yi bekler gibi bir hal vardı. Korkunç bir 
'an geçti. Nihayet, hicabından çılgın bir 
, hale gelml§ olan Gaston, bir adını iler
liyerek Qc)ğuk bir sealc kekeledi: 
. - Kardioal hazretleri, sizden affını. 
zı rica cdiy.orum.. 

. O zan:ıan, pyaru hayret bir hidise 
vuku buldu. Karldinal. bu deh§etli sah
neye nihayet verecek bir kaç sözle ce
vap ~creçcfi yerde, gidip kapıyı açq ve 

. o~cırun elinden altm l,c;ıpakh ağır bir 
)(itap alarak masanm üzerine ko.ydu. 
Soııra bu kitabı a&tı ve nihayet, Qoy· 
nunda taşıdığı elmas işlemeli haçı çıka
rarak, a~d~ duran kitabın üzerine koy- · 
du. Kral. d~vrinin en büyük komedya
crtij: olan bu adamın harcketlenni hay· 
retle takip cı:!iyordu. Gaston ise titri· 
yordu. Son bir is~n hissiyle ~r bir 
hal almağa ~ı?.rak kekeledi: 

- Mösyö, bir prens af dileyecek ~
dar izzetinefsini ~ ınnca .. 

Rj~iY.ö aözilnü keserek: 
- O zaman, dedi, bu prens, J:>u af ri-

caŞ,Jna muhatap olanları kendi fevkine 
'~~ oıuı. o~ 9W da bir 

1 
pnlQI pbi llarüet ederek, ~ afW.: 

.•~kmkı~~~ 
; dllkleri tedbirleri ahrlaz. Sfr, •Jtbı&'-
: ı~rtnldn kumandanına gidip ~~·Un 
1 

ikametgihmı aragtırmaamr emrettim .• -
Size gelince, monsenyör, iJte İncil, i§te 
T~ aramızda temsil eden haç ve it· 
te, nihayet, hazırladıfun tahriri bir 
formül.. Bunu okuyun, monsenyör ve 
elinizi tncile koyarak bunu tekrar edin! 
'..A~ o .zaman, sadece affıma deİil, 

f~t dostluğuma.ve ümit ederim lçi,ay,
oi .zamanda majestenin 1lluhabbetin9 
mlistahak olursunuz .• 

On Oçüneü Lui: 
- Evet, evet!. ıı 

Diye bağırdı .• 
Dük d' Anju da Ri~iyöııiln. ~§ 

olduğu ~ğı1ı aldı ve okud~ &onra: 
- Haz.mm l dedi. 
Kral da §Öyle dedi: • 

- Şu halde, sizden istenen ~ ya· 
pın!.. ' 

Gaston elini uzattı ve, ~ek sesle# 
katl:iinal tarafından hazri'larian yemiµi 
tekrarladı; 

"Tanrı ve ineil namma, kral ve nasi· 
liatlerine sadakat göstcrcee~ yemin 
ediyorum.. Kralı ve kralın aevdiklcrini 
seveceğime ve hürmet edeceğime ye
min Cdiyorum. Krala, devlete ~ devle
ti temsil edenlerin aleyhine duyacağım. 
bütün şeyleri, olduğu gibi krala tekrar 
edeceğime yemin ediyorum.., 

Cezadan kurtulacağına tamamiyle 
emniyet gctirmi! olan Gaston bu söz
leri kuvvetli bir sesle söylemişti. Bunu 
bitirince derhal krala dönerek ilave et-
ti: 

- Sir, bundan sonra lcplı bir karde§ 
gibi 1tfvecek ve ona hizmet edeceğim! 

O zaman, On UçUncil Luinin mah· 
zun çehresinde bir sevinç üadcsi belir
di .Şüpheler içinde ezilen kalbi ferahla
dı. 

Gastona doğru yürüd~ onu kollan 
anma aJdı vo Dd yam~ &penik, 
!JB~ Cledl: 1 

-Her fCY aff~~. 
Eğer beni bir kardct gibi RVCRerl, \ieıa 
de sana kendi oğlum nazariyle blla· 
rnn .. 

- Sir, mademki majeeteleri bu b
dar büyük bir iliccnaphk g&sterixor· 
lar, zavallı Ornanoyu da affetmenin im· 
kanı yok mu? O benim için ~ bir 
dost, bir muallim, bir babay~ •• 
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Falih. M. E.: 
B u rON tafailitile kaıalrterinlıi; 

meziyet ve kuıurlamun: ai%I 
hayrete dı:.i1Urecek kadar vazıh ve sa· 
rih olarak huıuıiyetlerinizi: tuttuğu

nuz veya dütün.düğilnUz ltt~ muvaf· 
Eak olup olmıyacağtnızı; nihayet bet 
farkla yatınızı ıize aöyllyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklınızdan yazacağınız dört aatır

lık yazıyı; ıon aylardaki imzalarnu· 
lan ikı ini gönderiniz. 

Gençsiniz. Yaşınız 20 den ek<ıik olmak 
gerek. (Tam bir tahlil için bütün ısı~dik· 
letlmt göndermemiş olduğunu:ı ıçın bu 
noktada ısrar etmiyorum), Yeni alİşlığınız j 
\'eya beğendiğiniz bir şeyi lüzumsuz yer· J 
lorde de bol bol kullanmak hu'lusiyelleri-
11lzden biridir. Fayda beklenecek bir şeyi 
süs olarak istimal etmeniz nndir değildir. 
Uysal bir tablatiniz var. tabiatiniz başka 
menfi tesirler olmazsa ılnlıa razla da inkl· 
şaf edebilir. llerıye alt büyük emellerıniz ·-------.... ___ .., _____ ___ 
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vardır. Heyecanlı şeylerden hoşlanırsınız. 

Hakkınız:da dol\a razıa tarsilAt verebilmek 
ll!ıim için sol elınlzle yazınızı, dirseğiniz
den bileııinize kadar uzuntuıtunu, elinizin 
şeklini .• Ve bu rezılıklarım hakkındnkı 
mütnlennızı sönderıniz. 
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Taksfm R. M. 1076: 
Sizin de imznnııı okuyamnılım. Okun

mıyan bir imzanın tahliline imkAn yok· 
tur. Zira, imza her bir harfe verilen şckiJ 
ile imzanın umumi biçimi yazı analizlerin 
de çok şeyler ifade eder. Size bugün şun 
tarı söyliycceAim: 

lnliz:ımı, yııplıAınız bir işle bunun harf· 
el ~klin!n süzelliğinl sever ve bunu te
mln edersiniz. Sizi alAkalandıran bir şey, 
bunun tderrfialına dikkat etmenize mani 
olur, çünkü bütün dikkntinlzl onun tefer· 
ri!ah değil kendisi alıtr, halbuki he~ey, 
bir sQrO tderrüatın heyeti mecmuasından 
başka sayılamaL Hassas ve zekisiniz. Yaz
dığım gibi bazı ah\'alde dikkat ekııikliAi· 
niz olmasa alnco~ınız neticeler daha büyük 
olllcaktır. Ruhi meselelerde ya hep, veya 
hiç taraftarısınız. Son zamanlarda sizi 
fazla sıkacak bir hllcllse olmn<hih muhak
kaktır. Halen hayatınız, alıştdhı\ıı bir se-
yir takip etmektedir. Siz bu seyir e~nnsın
da flerislle meşı:nılsunuz. Kafanızda proje
ler var. Biltlln tahlillerim hakkındaki dil· 
şOncenlıl, imzanızın açık şeklini, sol eli· 
nfzle yazacağınız yazıyı, elinizin şeklini 

ve parmak lzlerlnlzl ıti5nrterlrsenfz tıım bir 
tnhlil ynrımnmn lml:lln vermiş olıırırunuz. 

M. K. paşa. F. Y.: 
Hayatınızdan memnun olduğunuzu zan

netmiyorum. Talısizliğınııe ınandığınız da 
muhakkaktır. Fakat tam bir muvaffakiyet 
için baZJ noksanlarınız vardır ki bazdan 
şunlardır: İradeniz, düşündüklerinizin ve 
iı>tcdiklerinizin tahakkukunu lemin ede
cek kadar kuvvetli değılıiir. Bu itibarla 
evellı iradcnizı kuvvetlendirmelisiniz, bu· 
nu nasıl temin edebileceğinizi sorarsanız, 
ayrıca yazarım. Temayüz etmek istiyorsu
nuz, fakat kendinizi gösterecek tedbirler 
almı)'orsunuz. Yaptığınız işlerin • harici 
şekillerinin güzelll~ine ehenırolyet verme
mek de bu :ırada zikredilebilir. LAubali 
hareketlerden sakınmalısınız. ZekAnııı nl· 
çin daha iyi kullıınmıyonunuı? BiHQn bu 
iyi harekellerlnlzl kıymellendlrmek için 
tavsiyelerime rlyayellniz, hayatınızda yeni 
bir devir açabilir, umuml malılmatıauı da 
arttırmalısınız. 
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Gedlkpa,a A. A. 8: 
Simdi ye kndar size cevap •erflmemfş ol· 

ma~ına lmkAo yoktur. Cevabı sönnemlt 
olmanız milmkQndfir. Tam bir tahlil için 
IAzım olanları tekrar sönderir~enlz hemeD 
tekrar cevap •eririm. MQracantlerin çok
lolu, maalesef derhal cevap verme~e im 
kAn bırakmamaktadır. 
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Suadlue • ffırcın: 
Orta boylu, dolgunca vQ~ono, llfyattan· 

. Cevaplan veren 

·Profesör Sanerk 
I 

a~a!olo!I ve Orafomatr. 
mUte aası• 

na fulaca ballı, JmeU işlere de lstldaUı 
bİ'I- İatsınız. Sualinize vereceğim cevap 
(bayır)dır. Dalma vaziyeti silkfuıeUo mu· 

• hakeme etmek bir zarurettir. 

-3.ı-

Siıll - Nur: 
Slnlrll denecek bir k~raktertnb var. 

Halbuki uyw ıörünnıektesiniz. Ayni nzl· 
yetlerde verdiğiniz kararlar, aldığınız ta• 
vırlar blle dalma ayni ddlldir. Hisleriniz, 
kararlarınız üzerinde fazlaca müessir ı~ 
rQnmektedir. Bnı hmıuslarda hOkfunleri· 
mi tamamlamak için diğer bir yazınıza •e 
başka lmzalarınııa mzum ıörmekleyim. 

Yaşınızı kat'1 olarak tahmin edemedim, 
Fakat herhalde 20 den fazla olacaktır. 

-342-

Jt. Saffet: 
Gençsiniz. Ameıt işlere de kabtııyetlnls 

ıyidir. Dikkatiniz daha ziyade inkişaf et
melidir. Yaptığınızı tekrar kontrole · allf-
mamış bulunuyorsunuz. Hayatta mutlaka 
muvarfak olmak •e temayüz etmek kara~ 
rınclasınız, bu huııuııta zaman zaman de
jlişen emelleriniz vardır. Muntazam •mesa
iye, zamanında ve heıtaph istirahate ahş-
ma1mnız. Kısaca: DilşOnülmOs bir proı
ramla obrunlaşmalt •• Size en mOhlm tav· 
slyt:m !>ud1;1r. Siz ne diyorsunuz? 

-S4S
Ankara • 'fwaı:. 
Şoförllllt sizin için mftnulp m1' aaaHne 

derhal evet dlyemlyeceğlm, çftnkO acul ve 
blru asabi olduktın bıı'ka gôı1erlnlıde de 
zaaf olması muhtemeldir. Bu tahlilimi dol· 
nı buluyorsanız, başka bir meslek intihap 
edtnız. 

--34C-
lıt. Balıkpazar • l/act. B. S.: 
Gönıterdlğlnlz yazının tabJJllnden yaıı 

sahibinin doğru ve samımı olduğunu an· 
tadım. Yaşı 35-40 arasındadır. İşlerde aW
ıan değildir. Düşünerek barekeU sever. 
Kendbile lşhlrlllf yaparsanız herhanll 
bir beup •e kasftle aldatılmazsınız. Bu 
bnaalfml, dlRer mftşabedelerlolsle takviye 
edebilirsiniz. 

mm 

242 KAHRAMAN RTZ K A H R A"Y A N K I ~ 243 -- ----------------~-~~~~------~----------------------Kral kardinala baktı.. Fakat Rişliyö
nün siyasetinde, müsamahayı bu kadar 
genitletmek mevsuu bahis bile olamu
dı. Bunun için lma ve ıen bir jest yap
tı. Kral içini çekti ve Gutonun ricası
na cevap vermeden sadece f(Syle dedi: 

- Git bakalım kardqim .. Git Gaston 
ve sözlerimi unutma •• 

Gaston kralın önünde eğildi. Riıti
yönün, kendisine bir §eyler söylemesi
ni veya dostça bir jest yapmasını bir 
aaniye bekledi. Fak.at bunlardan hiç bi
risinin yapılmadığını görünce, ıende· 
liyerek dı§anya çıktı.. 

On Üçilncil Luiyle kardinal d~ Rit
liyö yalnız kaldılar. Kralın çehresi aap
a.ırıydı •• Ri§liyö lıe hareketsiz duruyor
du ve çehresinde ıert bir ifade vardı. 

- Sir, dedi. majestelerinden mezu
nJyetirnl istemekle ke&bi teref eyle-

. ' tıtn ... 

On UçüncU Lui hayretle bağırdı: 
- Nasıl ka.rdeıimin ettiği yemine 

ntmen mi?. 
- Bu yemin, prensin sadakati husu· 

il' Oda beni temin t:diyor: O kadar •• 
Sir, etrafımdaki düşmanlarımın çoklu· 

gunu dUşUnün. Kral mezuniyetime mll
sa'\de ettiği takdiııde, hayatımı bağışla

m·ş olaca~tır. Beni affedin, Sir. Haya
twlı sizin için bir defa daha tehilfc:eye 
at•nak icap ederse, asla tereddüt etmi· 
yı.:eğimf siz de bilirsiniz. Fakat karan-

111'. adi, şerefsiz bir tuzağın içinde öl
m, k •. Bu cidden beni korkutuyor. Ba§· 
ka birisi de devlet itlerini benim kadar 
id?re edebilir ve hattı asillcrinizin coı· 

kıı nlulsJannı belki de benden daha iyi 
terkin ettirebilir .• Vakia 1spanya ile A· 
vuaturya, Fransayı tehdit ediyorlar. 
Vrkia İngiltere bizim zaafımızı bekli
yot>. Protestanlar devlet içön her za
mrnkinden daha teblllıcdi olmuşlardır. 

Kardinalm çizdiği bu tablodan deh- 1 1 
,e~ içinde kalın On Uçündl Lui, onun 
18riln0 keserek heyecanla bağırdı: 

- Fakat bu kadar tehlikenin 6nilııeıı 
ıizden batka biç Çmae geçemc%. 

- Sir, m kralaınızl Hlkimi mutlak
smız 1 Eğer yerimde b1mıım emrecll

yorsa.nu, beni ölllme mahkQm ediyor• 
ıuuuz, demektir!. • 

- Ne mUnaıebet canımı .• Blru bek
leyin... 

Ve Ri§liyö heyecan içinde beklerken, 
kral masasmm batına geçti, kalemi al· 
dı ve ıUr'atle ıuntan yudı: 

''M<>aya ta kardinal, 
,.Size bu mektubu, phmıua 1r,arp 

yapılan adt hareketleri tel'in ve &iln· 
den gllne ıize kartı daha futa artaıı 

takdir ve muhabbet hlalcrimi bhar için 
yazıyorum.. Size ıunu da bildiriyorum 
ki, f&hsmızm, benim ve devletin emni· 
yeti için alacağınız bUtUn tedbirleri pe-

tinen tasvip ediyorum. Bu kararımdan 
hiç bir zaman geçmiyeceğime ve phsı• 
nıı aleyhine yapılacak her hare.ti ph 
sıma yapılmı1 nazariyle bakacağıma e• 
min olabilirainlz.,, 

Kral bu mektuba tarih ve bma1I1U 
attı. MilhrUnil bastı ve derhal kardina• • 
la verdi. Kardinal ateıin bir bakıtla bu 
mektuba göz gezdirdi ve aan çehresi 
birdenbire kınrarai; gurur ve ıevinç 

iradesi aldı. Filhakika bu mektup ona 
bir nevi diktatörlük salihiyeti veriyor· 
du; onu ldeta Fransa krabnm ıeviye· 

ıine yilbeltiyor ve blltUn "CIUpanlarmı 
pençesine teslim ediyordu. 

Ri~liyö sevincini gizledi. Kralın ö
nünde eğildi ve aadcce ,ayte mırildan
dı: 

- Hayatım ıize aittir, Sir. Ne ister· 
seniz yapın.. • 

Ve Ri11iy8 bu tazler U.ıerinc, odadan 
çıktt • Bekleme aalonlarlyle koridorlar· 
da bUyUk bir kalabalık vardı. Bu kala· 
balık, brdlnalm ~nOnde btıyOk bir 
bllrmetle efildi. Munffer 'Rlt1'vl' b11 
efrf en başlara ~ tehdit dolu bir na• 
zar atf ettL. · · 

--------------------------------------~-------------------------XL 

MACLOPLAR 

Ayni ciin, öfleye dofru, dütcs "dö 
Şevröz, büyük bir heyecan içinde neti
ceyi bekliyordu. Herıcy hazırdı. Avluda 
bir araba bekliyordu ve üzerinde, her 
taraftan geçmesine mUaaade verecek 
mütevazi bir elbise vardı. Haber gelin· 
cc, kofup. bunu kraliçe An d'Otrig'e 
'bildirecek, aoma mütereddit bir kaç 
mev'J9l içtima! sahibi utllere kopcak, 
l>elld onian da Uma edecekti ve o zaman 
kimbllir? Belki, On Uçilncil Lui tahtın· 
dan indirilecek Gutorı kral olacak. 
kendisi do urayuı en uWıiyettar ph
aiyeti haline celccctld. Bu dütünc:eyle 
saral'dı ve llrpcrerek saate baktı.. 

- Tam öğle 1 diye mınldandı. Giiıcl 
aslanımın, çelik pençe.ini canavarın ü
ze. ine kaldırdığı an, kurtulut anı.. ölüm 
anı .• 

Tam bu anda, pencerelerden birlainin 
camı kırıldı. Bir tq, halmın üzerine 
dü~tü •• Bu ta§a bir klğıt aanlıydı. Dü
fel silrat}F bu taıı aldı, kağıdı açtı ve 
ıu satırlan okudu: 

"Vuku bulacak hadiseden benim ta· 
rafımdan haberdar edilen kardinal, 
Flöriye kralın aililışörlerinden ınüte
ıeklıcil bir tabur gönderdi. Siz bu mek· 
tubu aldığınız anda, aşıkınız tevkif cdi
lece~. Size ka1'fl olan qlamı, eevldi· 
iin:z insanı öldilrmek için yaptığım al· 
çaklıkta atçebilinlnlz .. ,, 

Bu mektup lmulı değildi. Fakat im
za~a biç te ihtiyaç yoktu.. Bu mektubun 
her tarah Luvinyinin aıtmu bağırıyor• 
cıu. 

DllJcs da Şevr8z bir dakika, ezilıniı 
bir vuiyette hare'kjetsiz kaldı. Asabiye· 
tinin mvcbevt bir kuvveti sayesinde a· 
,akta durabOdl. Uç aenedenberi, Riıli· 
y5n0n alDmtlnll hurrlıyan ve hayatım 
bu yolda tehlikeye aobn bu kadın. Rit
ımsvn. Gutonu. kralı. krı;llçeyl. her 

şeyı unuttu. Ve kalb:nin en mahrem 
kötelerinden ancak qkının feryadını 

duydu. Duda.klatında yalnu !planın 

ismi titredi..~ 
Bu güzel ve muhteris kadın tuzağa 

dil§milıtü! Şaleyi bu suikaate tefrik 
için, aılıj oyunu oynaınıştı. Şimdi iao 
onun kurtulması için; bil!tereddUt, bü· 
tün ıervetini, unvanını, kudretini, hat
tı güzelliğini bile feda etmeğe hazırdı. 

Çdgm gibi kekeledi: 
- Hanrl, Hanriciğim! Sevgilim, eğer 

ölürsen, ben de seninle alcc~ğiml .. 
Bu zaaf buhranı az ıUrdü.. Hemen a• 

keblnde biltün enerjisini. mevcudiyeti"' 
n1n biltün canlı kuvvetlerinJ topladı. Bir 
kaç dakika içinde, bllyükçe bir valizin 
içine kıymetli altın ve mllc~rat ola• 
rak ne varsa doldurdu: Eeasen bunlar, 
batlı bqına birer ıervetti, çOnktl ude
ce dil§eal~ tacı iki yilz elli bin lir1I 
krymetindeydf. Bu valizi arabuma koy.
durdu, sonra etrafına Omitabllk dolu 
bir nazar atfederek mmldandı: 

- Eğer vaktinde yetltlnem. onu 
kurtannm ve beraber kaçarız. Eğer ya• 
kalanm.ıısa, o zamanda servetimle, mu
hafu:lannı teshir etmeğe çahprmı. E
ğer mahkfun edilmipe, eğer öUlne.. · 

Kollannı ,ıidirdi, göılerinden acı ga. 
yaılan döküldü. Bu yeni z-aafı da çabU• 
cak yenerek, sür'atle apğıya indi, ara
baaına yerlqti ve arabacıya fU emd 
verdi: 

- Son ıUr'atle, Flöriye.. •' 
Gariptir ki, bu 1rısdm Luvlnytyl tJlt 

an bile dU,Unmedi. Bir tek lt.net d~ 
cesl bile zihninden geçmedi. Kocama& 
gelince, o, onun nuannda mevcut ~ 
ğildi bile... -

Araba bütün hmyte hareket etmlr 
ti. Biraz aônra Parla dı§ına çıktın 10" 
rulmayan atlannm hep ayni bmySa P1ı5-
riye doğru yoluna devam eti. 

Araba gayet tabi! olarak mutad bl!• 
yllk yolu takip ediyordu. Bu arab1I 
Kont dö Şato ~ difer. bir yoldan Pa-

\ 
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A • • ı • • • ı üksürük n ndcs darlığı boğmaca 

V r U P a O Ç US 1 e ve kızamık öksilrilklcrl için pek te· 
slrll i!Açnr. Her eczanede ve ecza ö 1çm.eye1 i m depolonndı bulunur. 

dl?tı (Baı tarnfı 6 ıncıda) arasındaki tıçurum, kainatın iki sey-
Ça. • baha sonra. Tilrk talebesinin bir yaresi arasındaki ıuçurum 'kxular de
~~ auvaresine .götUrdUğUm bu mU· r\ndir. Avrupalı1arın ke?ı<U medeni
>.toı er Fransız genci, Tilrk k•zln.rmın yctleri diye övilndükleri şey, mihani· 
lııiuf°ercıen Alfrcd dö Milsse'ye kadar ki 1'C 8tnai terakk"idcn başka bir §e1J 11 

btı- n Fransız edebi eserlerini bUyü.k değildir; manevi medeniyet 1.1e 3a<Jdct 
ttlıı:chareUe tn.hlil ettiklerini gö- htlSU8Unda §arkıılıZar il.!tümlür,,. 
lıııı.ı ' çarnaçar: ''Nekadar aldanmı- Halbuki biz kızgın çöllerde hurma 
~"":•.itirafında bulunmuştu. ağaçlarının gölgeleri altında defli 
~ atisın scf ahat ve rezalet kö§elc - rakkaseleri seyreden şarkhlardan da 
lcı e ikidebirdc gülUnç olduğu kadar değiliz; Avrupanın en can noktasını 
to Bkandatlere sebebiyet veren Kon- i,Şgal ediyor; onlar gibi hemen ayni 
~ lııUslUınanlnrını "Tilrk" sanan ve saatte yatıp kalkıyoruz. 
llıe~~t kuduzunn kadar varan poligam Bir iki gUn evvel değerli muhıınirl
tııe11 ~siyahileri bizimle mukayese miz Niza.meddin Nazif "Ordumuz ve 

~il' ansızlar gördüm.· Avrupa orduları,, yazısyla uzaktan 
tlıtıe :arta önce okuduğumuz Mari- yine bu mevzua temas ediyor ve aşa
t~ltiri ~uasmda bir Fransız mUte- ğı yukarı ''ancak Türkün kudreti kar
~lt tı-Jark kapısı,. etiketi altında §ısında hakikati sezen mağrur Avru
llllre~ı 1 ve güzel bir ynzı ile umu· pa zihniyeti her vakit ölçU olarak 
l'\ııı ~ e ~'Vtılpalıların megıılornanile- Türk ordusunu almıştır .. ,, cUrnlesile 
'!Ilı nkıd ediyor ve ancak sark kapı- fikirlerini ileri sUrUyordu. 
~ ağır tokmakları yUzlerine çarp
~: SOnra anlamaya başladıklarmı Zaman zaman (mikromani) dene
'41' cı:ırcıu. Bu müellife göre r Garplı- cek kadar bir tevazu la Avrupa azaıne· 
?erdi ~ ~rk-ı tanımaktan çek-inmi§- tini ve kudretini göklere ~ıkardığırnı· 
'le~· Liselerde AStJClnın ne tarihi ue zı ve bir gazete p~asının yalan yan
L'lı Oi f elaef csi ok.,mur. Bir Siyam ve lış bir takdirini kudrctimire ölçU ola-
lciııı " "nıünevtıerino ''1·lapolyon" un rak aldığımızı görüyorum. Bence bi-
~ı ~lduğu 80rttlttr da ui'lcmczso der- zlm ata mirası olan kudretimiz için en 
~flıı::~nı.ct leopar. Halbuki FraMı:: ktlçUk ta.bit ölçU, bizzat bu 5z kudre
dQ,. wu-ucrzerinin çoğu Napolyon ka- timlzin kendisidir. 
~~hur, 'V6 Am.JCl 7ıcsabına bilyiik Yanlı§ Avrupa ölçUsUne kıymet ve
(~kb ler ifa etmi§ o'lan imparator recek kadar kendimizi kUçUk görml· 
~i'l'Ço~) den tam.amiyle bihaberdirler. f yelim! ... 
~Zarda Amııpalı t'le şarklı Dr. Rasim J\DASAL 

~ Meyva Fidanları 
Ş ~ın rncşhur qılı ve teminatlı muhtelif meyva fidanlarından 
"e PTALI, KAYISI, ELMA, ARMUT 

8aire alınnk fstiyenlerln bu glinden itibaren şubat nihayetine kadar 
Sirke el KUçUk Karadeniz oteli mUstecirl 

Abdi'ye müracaat etmeleri ilan olunur. 

l'ürk Hava Kuruinu 
~üyük Piyangosu 

&~· ~cü keşide 11 Şubat 938 ~edir. 
. &~uk ikramiye 50.000 Lıradır. 
liralı( iltı ad ha,.ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .. (20.000 ve 10.000) 

Sıltltl.iye et lllUkfHat varılır. 
~ kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

"taka;a caddesiilde 
1 

kirahk dükkan 
'laıtıt 

(fcPolar;u.rdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve ark~daki 
}l· lcıraııktır 

lir l ·ıc!tiril . 
· 'tcycnı .tnek aıırctiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebl-

'-~VakJı yurdu !due memuruna mür:.tl.cn.•'•••••••ı 

-k'ASADA 
SAKLAOl~INl2 

DAllA 
KURU 
8 i (l 

(~ŞM[ 
VAZİ y ~TİN O~OİQ 

ONU rAİZLıE:. 
~AN IG4YA ·VEl21NIZ 

~ususı S'ARTLARIMIZI 
SO~UNUZ 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Miı 
'sokak No. 28 Marten apartımaruna 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve çoeuk. da
hili hastalıklanna bakar. 

ÜZEiR GARiH 
Dit muayenchııneıinde sabahtan 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklal caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep ıokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

ıs anbul Haricı Askeri 1 
kıtaatı ilan·ıan ·. · 

Çorluda yaptırılacak ''F" tipi iki 1 
ha.ngnr hamıım mutfak su tesisatı ve 
6 adet ernt paviyonu inşaatı kapalı 

znrfla eksiltmeye konulmu§tur. Bu in- 1 

§aatın heyeti umumiyesinin ke§if be- 1 
deli "852,522" lira 89 kuruştur. Ek- ı 
siltme 17 şubat 938 perşembe günU 
saat 15 de Ankarada M. M. vekaleti 
satınalma komisyonunda yapılacak -
tır. K~if projo ve eartnameler 42 li
ra 63 kuru.~a M. M. vekaleti satınal
ma komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler 37851 liralık knnuni ilk te
mlnatlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ilncU maddelerinde yazılı Ye idari 
eartnamcnin 4 UncU maddesinin "F" 
fıkrasında ynzılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını yukarda yazılı i
hale saatinden behemehal bir saat ev
vel M. M. Vekaleti satınalnıa komis-
yonuna vermeleri. (708) ( 423) 

X 9 un 

Maceraları 
BUyUk bir cild hnlinde. Ynlnız re. 
sımlerderı ibaret l<;indekt kUçUk 
kontışmalarla hlı; yorulmadan X 9 
un harikulade mnceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

xou 
sizin gibi çocu~larını:z: da <:ok se. 
ver. 
Bu onıarm ayni z:ımruıda eğlerıcelı 
oır okumn kitnbı da olur. 

Fi:.~ ~o kuruştur 
.-Ocuklarınızı teşvik ediniz. Haftn. 
ı klarından ayıracakları küc;lik ye. 
Onlarla bu kUçUk ı-akıımı kısa bir 

X 9 un 

Nezle 
Baş 

- Grip 

- Diş 
Romatizma ve bütün sancıları 
şayan1 hayret bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
S E F A L i N i isteyiniz. 

' ' ~ . I • ' ' • • .,.., ı • •\ \ tf' ~ -; p• 
~ ' 

••--- Sigara tlryakllarlna mUJda i••••ll!I 
Fennin son icadı ve y iizde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızlıklan A \TUpadan gelmıştir 

Satış yeri: Pi PO PAZARI Sultan Hamam 
f 10 adet ilacı ile beraber 150 kuruş -----

K U Ş T U. r y u~ t:zun ve soğuk kış gecelerinde rahat, deva rn- 1 
h uyku temin eden yegane vasıtadır. 

Yastıklar bir liradan başlar, her keseye uygun ceşitleri vardır. Dalına yumu- · 
şak ve bütün dünyanın memnuniyetle kullandığı bu tüyleri ; lstanbulda Çak
makçılarda Sandalyeciler sokak Kuştüyü fabrikasın~ (telefon: 23027), Be 
yoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Paza nnda ve Beyoğlunda Karıman 
geçidinde bulursunuz ... 
Yastık, şilte, yorgan ve çocuk için her çeş it ve saire ... --------
Beher metre murabbaına 5 lira bed Ml tahmin edilen Aksaray yangın ye

rinde M.imar Kemalettin mahallesinde Mesihpa.']ıı sokağında 12 inci adada 2 
metre 50 santim yilzlü, 22 metre 61 santimetre murabbaı sahalı arsa satıl
mak üzere açık arttırmaya konulmuştu r. Şaıtnatncsi levazım mUdUrlüğünde 
görülebilir. İstekliler 8 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 25-1-938 l'Salı günU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (159) 
• 

Ke11if bedeli 1250 lira olan Yakacık ta Ayazma bahçesindeki gazinonun 
tamiri açık 'eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrnkilc §artnnmcsi levazım mü
dUrlüğilnde görUlebilir. İstekliler 2490 NC>. 1ı kanunda yazılı vesikadan baska 
Nafia mUdUrlüğünden alacakları Fen e bliyet vesiknsile 93 lira 75 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 25-1-38 salı gUnil snat 14 de DaimJ 
Encümede bulunmalıdırlar. (i) (155) 

inhisarlar u. Müdürı9ğünden: ı\.nnnda elde ederek 

1 .n~cera~a:ı kitabından birer tane 1 Cibali Fabrikasında mevcut (713) boJ kola çuvallan 28 - 1 - 938 cu -
dınmcl~?ırler. ma güniine rastlıyan saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı her 

M u raca at yer 1 1 giin Cibali fabrikasında görebilecekleri ve pazarlık için yüzde 15 teminat para-
' An'cara cadde•! VAKlT l.ütUphanesi ı letiyle birl~te muayyen gUn ve saatte Kabatnş Levazım ve mübayaat şubesi 

miidiirlüğürldeki sat:ı§ komisyonuna gelmeleri itan olunur. (304) 



8otnjet Rusyada 'fi'. Ohakhovorostov,· sinema cn8titüsü şef ma1cbıf3ti, her 
ıabalı C1'inin ya7.mrııdaki havuzda ba uyo yapar. Buna kendisi 1928 den. 
kıarı.sl da 1934 tc11bcri <lcı-am etme l:tcdir. Bu fotofjt·af, 24 ilkkarııoula, 
ve sıfırdan a§<lğı 8 derece 8oğıık bir kavada alınmı§tır. 

tık Alman tayyarecllerindcıı ntto TAi iental'in 1896 da tliişiip öldilğü Rin011 
civarında gcııt; püinörcfi1cr içi11 bir d crshaııl! n~ılnıt§lır. Burada çocıı1clar 
plcinörcillük derslerini üç haf ta deva m eden bir kursta gönncktedirlcr. 

A1manyada hükitmct namına ln..cta ettirilen ''Vilhclm Gü.~t1of" yatı 1/am
lmrgda denize indirilmi~tir. Resim, bu, mcr~m esnasında almm~tır. 

Yugos1.avya Ba§vc1..-ili Stoyadinoviçiıı 
Bcrlin ziyareti csnasmda. Prusya Baş 

vekili ve Alm<mya haııa nazın Gene· 
ral Göring misafir nazın bennutad 

bir av partisine davet etmiştir. Rc-

8imdc iki mızır ava çılcma::dan bira.c: 
eooeı görülmek-tcdır 

Mısır Kralı Fanı7;, zevcesi 1.-ralırcııc 

lıcdiycler,i arasında resmi11i gördüğü· 

nij.: milccvlıcri de vermiştir. Değeri 

6000 ingili:; lirasıdn-. 

;~~ 
Tlabeş imparatoriçesi) lngiltcrcniıı 1.·ı şma sı1ıhati nfüsait oını.acl1d1 

çen gün Londra<lcm lt'ilis~iııc harchct ctmiJ}tir. Resimde 1mılift1 ,.Jl>1' 
tinden biraz evvel lmpamtorl(I 1Jcrab cır görülüyor. Kraliçe J;oe<JS' 

rılırk<l'lı fatasyonda ağlamıştır. 


