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istifasını bedbinane tefsir ediyorlar : 
1 

Fransızlar Şahtın 

nıanya iktisada· 19 deki 
Bi~~iyetinden farklı 
a ı · gılız gazetesi haber veriyor ' 

eğilıniş ! · 
• 1Ye Nazırı da 

1 

istifa edecek 
ans12l 
rafl ara göre silahlanma mas- ' 

arı Alman ·ekonomisini 
çok sarsmış 

Göbbelsin 
makalesi: 

Amerika Alman· 
yayı ac bırak .malt 

tasavvurundan 
sakınmalıdır 

· Paris, 22 - Almanyanm maii 
ve iktisadi vaziyeti Fransa ve lıı-

f\ l> giltercde büyük bir alaka ile takip 'i' r. P'unıc (Devamı 5 intidc) 

.&rpten 
'1ııOtknıaz ! 
aııı~~~nı~ . garp hudutl~rında. i~eri 

1 ıçın hır tek emır kaf ıdır1,, 
_.. Yazısı s incidı 

Dün Eminönü nhtımmtla vuku
bulan feci infiliı.k · ctrafındnki tahki.-
kat tekemmül etmiş ve vnknya ııa. ı 
hid olanların üadeleri tamnmen 
tesbit edilmiştir. l 
Kazanın, benzin deposunun işti-~ 

alinden ileri geldiği tceyyüd etmek- N 
tedir. Ifastar.eye kalclınlmış olnn 
dört yarnlmm vaziyeti salah kes
betmektcdir. Kaybolan makinist 
Manolun cesedi bulunamamıştır. Bu 
zavallının infiliıkla parça parça oı .. 
duğu anlaşılıyor. 1 

Hadisenin tnhkikatilc müddciu • .' 
mumi muavinlerinden Turgud meş
gul olmaktadır. 

• 

,, Geminin lnfiliıktn ynrnlnnnn tayfala rm'dıın U!;il .• , 

Belgrad müzakereleri 

lllF" 1' azısı 

l'lt:aıDyanornı 6$t®do~n şe~nu~e . . _ 

inkişaf etmedi(razuı4üncüdtJ 
HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve rnükaf atlı 

müsabakasıdır 

No.: 12 Kasımpaşa: Ferhande Yanardağ 
Oknyuculnrımıı.a dağıtacnğmıız mükfıfatlnrm lul meti 800 lirnl, 

n~kmdır. 

160 lirn kıymetinde bir radyo, kristal llüfe talmnlnrı, lnymefll <'C'b 

\"O kol aatll'ri, nıu5a.nıbalar, clblsclll.Jrr, isfrnilm <'~yayı nlabil

ınck s:ıliihlyctinl \·eren 20, lrı, 10 Jirn gibi ıınnı kıymetinde kart

lar muh~lif e\' esası ,.e aire. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 12 
11.1.939 - 11.3.9.,::ı 

Müsabakamıza iş

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı · topla • 

maya başlayınız 

Tino Roc; 1 

Korsikalı şarkıcı 

Tino Rossi 

Subatın 11 inde memle-• 
ketimize geliyor 

.-: l' azısı 3 üncüde 

• 



2 

El' Ezher camiinde 
ilan olunan Halifelik il 

Yazan: NDzame<dldan Nazif 
~ısır 1Kralı Majes~~ Fariıkulev-1 . 1-~nlkını? yüzde ~o~sanı islan: 

vel ın El Ezber Camu tarafından dınıne salık olan Turkıyeden baş
''Halife, ,ilan edildiği bildiriliyor. ka yeryüzünde Uç müstakil dev
İmparator Yavuzun "Mütevekkilü 1 vardır: 

1 

Alellfilı,, ı peşine takıp İstanbula 
' getirişinden dört buçuk asır onra 

ve Kemalist inkılap meclisinin ha. 
lifeliği lağvedişinden tam on beş 
yıl sonra, Kahirenin El' Ezber 
camiinde cereyan eden bu hadise, 
İslam dilnyasında bir manevi mü. 
messil beHrmesi suretinde değil, 
ancak, §imali Afrlkada Musolini· 
nin kılıç kuşanmasına mukabele e
den bir jest suretinde mütalea e
dilebilir • 

1 - İran. Şii'dir. Yani oldum 
olasıya halifeliğin dli§manr. 

2 - Efganistan. Bu devlet, yir
minci asrın §arttan içindedir ve 
l:ir halife kabul etmekten fersah. 
larca uzakk~dadır .• 

* llardlnde umumt muvazeneden aynlan tahstsatla \.iliyet claht
llnde sekiz Jandarma nUmune kara kolo inşa cdlloılstır. \.11iyet asayf
'fnl teminde büyük rol oynıyan bo karakol binaJan her tUrlll istirahat 
ve müdafaa t.ertlbahnı muhte"idlr. Resim bonlardan birisine altur. 

r- ıt: Mersinde memleket hastanesi genişletilerek ya~~-sdtt 
nup çıkanlım!J ve hastaneye yenJ bir pavyon UA,·e ~ 
bo yenJ pavyonu gösteriyor. 

Türkiyenin bu hidise karşısın. 
da hiç bir resmi fikri olama%. Ke
malist Türkiye, en sekter bir tarz
da lfilkdir ve laik olmakta devam 
etmemek için her hangi bir tema
yül izhar etmiı değildir. Türkiye. 
nin, halifelik mevzuu etrafında 

k.onuımayı dahi kabul etmediğini 
.dünyanın hiç bir tarafında bilrni
yen kalmamı§tır. Türk milletine 
gelince, Kemalist hudutlar içinde 

yaşayan on aekiz milyonun da bu 
hadiseye tamamiyle lakayd oldu-

ğunu söylemeğe dahi liizum yok
tur. Zira Türk milleti, hilifette 
müsbet bir mana bulmuı, batta 

vehmetmiı olsaydı, uğrunda dSrt 
buçuk asır kılıç salladığı müesse. 

seyi devam ettirmesinden daha ta· 
bii bir ıey olamazdı. Ve onu böy
le bir arzusundan cebren menet
mek kimsenin kan olamazdı. 

Hayır r.. Kemalist Türkiye, Os. 
mantı imparatorluğunun bu mira
sım, yalnıı: tarihi Önderinin phsl 

bir hareketi ile değil, bütün mil
letin umumi temayülüne uyarak 
memleket dıJına çıkarmzı ve kö
künden taramııtır. 

Şimdi Tilrkte din yalnız phsi 
bir akide ve yalnız bir vicdan iıi
dir. Seçcadesi üstünde bağdaı 
kurup tesbihini eline alan bir va· 

tanda§, inandığı doğruya namaz 
ve niyazında tamamiyle hürdür. 
Fakat Müslüman Türkün seçcade
si başka §eydir, Türkiye devleti
nin bayrağı da baıka .• 

3 - Irak. Eğer böyle bir mües· 
seseye inansaydı, müttefikimiz 
hükümdar Gaziyülevvel bizzat hı:
lifeliğini ilan etmez miydi?. İngil
tereden gelecek her türlil tavsiye 
ve tnbihlere rağmen Hindistanda. 
ki "yan milstakil,, veya "dörtte 
bir müstakil,, devletçiklerden .de 
Kahirenin mUsbet bir cevap bek
lemesine ihtimal verilemez. Zira 
bunlardan bazdan, bilfarz Hay
daribad Nezumı, §allsırun veya 
oğlunu halife yaptırmak hevesine 
zaman zaman tutulur. Ve nihayet 
küçilklü bUyUklU müslüman raca. 
lardan hiç biri, iddiası bu kadar 
geni§ olan bir milesscaenin 50 bin 
kiıilik bir orduya ve Mısırın ıi. 
yast imkinlarına dayanarak, Med· 
resetülezherde dokunan yeni 
"Rayeti islinu mazhan fevzü nus
ret,, eyleyebileceğine inandırıla-
mu. 

Binaenaleyh Majeste FarQkul. 
evvelin halifeliği; 

1 - Türkiyede ancak havadis 
kabilinden gazetelerde okunur. 

2 - HaTkının ekseriyeti müslil
man olan üç müstakil krallıkta bir 
vecd ve alika uyandıramaz. 

Alfabe kit~bı 
müsabakası 

Birinciliği kazanana 1800 
lira verilecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - İlk· 

mekteplerin birinci sınıflarında 

1939 - 1940 yılından itibaren ·ıç 

yıl okutulmak Uzere açılan alfabe 

kitabı müsabakası neticelenmiı, 

müsabakaya iıtirak edenlerin ki· 

tapları Maarif Vekilliğince tesbit 

edilen ve ekaeriıi ilkmektep mual 
!imlerinden milteıekkil bir komis

yon tarafından tetkik edilerek ne
ticede Edirne Kurtuluı ilk mekte

bi baıöğretmeni Murat özgör ile 
Edirne ilk mektebi öğretmeni İh-

san Gökçe birinciliği, Balıkesir 
Necatibey Muallim mektebi iı mu 

allimi Mahir Gürsel ikinciliği, 
Kayseri Bozaltı ilkmektebi baımu 

allimi Hilmi Güçlü üçüncülüğü, 
btanbul 15 inci ilkmektep muil-

3 - ltalyada mutlaka ve Fran
sada ergeç (*) Mısıra :.ar§ı bir 
çekingenlik doğurur. Bolıevik 
Cumhuriyetlerdeki müslümanlar
dan ise bahıe bile lilzum yok. 

4 - Hindistanda, ve Cava gibi 
elli milyon nüfuslu bir Holanda 
müstemlekesinde, 

limlerinden Nimet Çalapala ile ls
tanbul mlısevi lisesi öğretmcnelrin 
den Rakım Çalapala dördüncülü
ğ.i, Balıkesir Dursunbey ikinci ilk 
mektep ba.1öğretmeni Ahmet On· 
gür beıinciliği kazanmıılardır. 

5 - Çinde kırk mily.cn müslil. 
man var ve bunlar çantada kek· 
liktir ama, orada herkes Japon 
derdiyle me§gul. 

Kalıyor Yemenle Hicaz ve Ne-

Birinciye 3 sene mUddetle her 
sene 600 lira, ikinrJye bir defaya 
mahsus olmak üzere 600 lira, 3 - 4 
ve 5 inciye bir defaya mahsus ol
mak üzere 200 lira mükafat veri
lecektir, 

-0---

Mısırın genç hükümdanna cid. Hukuk ilmini Yayma 
Kurumunun bir tavzihi 

Et fiyatlarına yapılan 
1 

zam 
kati görülmiyor ! 

T opfancılar ve kasaplar şimdiki 
halde hiç kazanmadıkları 

iddiasındalar 
Belediyede toplanan narh ko-ı Toptancılar fiyatları kafi gör

misyonunun geçen hafta et fiyat· miyerek kesimi kıstıklarından Dev 
larma yaptığı zammı kasaplar az Jet Ziraat ıJletmeleri Kurumu 
görmüılerdir. Gerek toptancılar , kesimini 500 koyuna kadar yük
gere'kse kasaplar bugünkü fiyat- seltmiıtir • 
larla dahi et satı§ından bir ıey Şehrimizde bulunan Devlet Zi. 
kuanmadıklannı iddia etmekte ve . raat tıletmeleri Umum müdürü 
geçen aene bu zamanda !Goyun eti Şefik Sayer mezbahaya gidip pe
fiyatlarının vasati 52 kuruı oldu- rakendeci kasaplarla temasta bu
ğunu ileri sürmektedirler. lunarak vaziyeti yalandan tetkik 

Filhakika et fiyatlan geçen sene etmiı ve Ziraat Vekili Faik Kurd
bu tarihte buıenekinden vasati o. oflu ile yapılan temaslar netice. 
larak on kuru§, daha yüksekti. Bu siiıde Devlet Ziraat işletmeleri 
sene et fiyatlarının mutedil bir Kurumunun toptancıların her 
hadde kalmasında bilhassa Devlet türlü hareketlerine karşı icabında 
Ziraat İ§letme1eri' kurumunun devamlı bir ıekilde tstanbulun et 
devlet namuı' et piyasasında na· ihtiyacrru tamamen karşılayacak" 
zım vazifesi alması ~mil olmuştur. şekilde tertibat alınası tekarrür et· 

H h I • k . 1 miştir. Kurum şimdi süra'tle dev
aya te 1 es 1 n- let çiftliklerinden kasaplık hayvan 

toplamaktadır. 

den korunma Bugün tstanbulda et fiyatları 
Kanunun tatbikine 

başlamyor 
Hava tehli!:esinden korunma 

kanun hükümlerinin tatbikatı ü. 
zerinde faaliyete geçilmek üzere 
önümüzdeki hafta vilayette top· 
lautılara başlanacaktır. Bu husus
tak: kanun ayın dokuzundan itiba

Bursadan daha ucuz.dur. Bu hiç 
bir zaman vaki olmamııtır. 

Belediye mezat 
dairesi 

lslAh ve tanzimine 
lüzum görUldU 

Un fiyatları 
zam yapılaf11 
Yapılan neşriydat1 kate uygun 8,,, 
Ankara, 21 (A.A·) 

Vekaletinden: ı 
Birkaç gündenberi 1 

zetelerinde Maliye ~ 
verilen bir emirle .değ 
çıkarılacak olan unJJrUI 
hal yeni çuvallarla S1 

bir defa kullanılan S 
daha ku1Ianılmaması i• 
.>U yüzden çuval fiyatl 
ğı ve bu artışın, eJcn'IC~ 
tesir edeceği ıeklinde 
zıldığı görülmektedir. 

Bu yazılar hakikat' 
değildir. Buğdayı ko~ 
üzerinde, ağzı kur§UD 
valların altlarından ., 
dan delindikten sonra 
rilır.emiş un doldı.:rutııı" 
le bazı mahallerde yap 
len kaçakçılığın meni i 
çuvalların içten ve rn• 
ile yamalanması, içten 
el dikişiyle yamalanı:nıf j 
kullanılmaması 11 • 5 ~ 
hinde alakadarlara te 
ve o tarihtenberi bu ~ 
le yapılmakta bulunın~t 

Yoksa değirmenlerifl 
kullanılan çuvalları JJ~ 
veya yırtığı olmadıks• .,c 
tan men.-::lunması veyafı 
fasında yeni çuval kull 
bar edilmesi mevzuu 
görülen lüzum üzerio• 
beyan clunur. 

Maarif Vekaletin 
toplantı 

Camiülezherdc halife Unvanını 
vermesi, halla islim olan veya te. 

baası arasında milyonlarca müs
lüman bulunan devletler ta1'fın
dan ne derece ehemmiyetle 'kar§ı

lanabilir?. Bunu kestirmek müm. 
kündür. Majeste- Farukulevvel'in 
halife illin edildiği demr içinde 
ancak lki devletin resmi mümessili 
bulunmuı: 

1 - Yemen !mamhğt, 

2 - Hicaz ve Necid krallığı .. 

İddiası, dünyanın ~J lat'asın-

- Hicaz ve Necid krallığı 
"Mübarek makamlar,, ın sahibi oL 
duğu halde neden hilaf et iddiasın· 
da değildir?. 

- Zira Majeste Abdülaziz bini 
Yusuf Vehabidir. Ve Vehabiler 
halifelikte müsbet bir mana bul-
mazlar • 

*** 
Mısırın genç kralını halife ola. 

rak tanıması tamamiyle kendi da
hili i~idir. Camiyülezherde görü
len iki murahhastan Yemeni tem-

Hukuk ilmini yayma kurumu 
başkanlığından: 

Ahmet Rami Yargı isminde biri
sinin kurumumuzda gQya seksen 
lira maaşla (Tetkik hakimliği) yap· 
tığına dair ta•/-:fı~ bir hüsnühal 
şahadetnamesini Eskişehir valisine, 
Bursa müddeiumumiliğine, Gümüş
hane valiliğine göstererek memuri
yet istediğini öğrendik, kurumu 
muz: 

ren mer'iyet mevkiine girmiştir. Sırf halkın acil zaruretler kar
Fakat henüz kanunun tatbikatına ııs·nda, sıkıntıaım gidermek için 
ait nizam.name çikmamııtır. elindeki eıyasını aatma11na gene 

Vilayette yapılacak toplantılar. ayni maksatlarla bir yere rehin e. 
.da, İstanbul şehrinin ve vilayete dilmiş eşyanın satııına kolaylık 
bağlı kasaba ve köylerin hava teh· olmak ve gerek satıcı ve gerekse 
likesinden kt.>runmaları için alına- alıcının aldanmasına meydan ver· 
cak tedbirler birer birer tesbit 1:di- memek üzere belediye tarafından 
lecektir. Şimdilik bu tedbirler ka. kurulmuı elan Sandal bedesteni 
nunun maddeleri üzerine göre tes 1 mezad mahalline son zamanlarda 
bit ~lunacaktır. Fakat niza~~ame 1 yeni eşya satan esnafın arız ol
g~ldıkten sonra kanunun fııh tat-' duğu ve mezad dairesinin heme.n 
bıkatı ba1layacaktır. ekseriyetle tliccar ve esnafa aıt 

Askerlik h.~zmetiyl.~ mük~llef ·, yeni eıyarun satııı ile uğra§tığı 
vatandaşların uç ay muddetle ıtfa- nazarı dikkati celbetmiştir. Bu 
iye hizmeti görmeleri hususu da j şekilde halk eşyası yeni eşyanın 
bun izamname hükümlerine göre arasında kaybolmakta ve gayeden 

Ankara 21 - B~· ~ 
kili Hasan Ali YüceliD 
tında orta tedrisat UflltJJfl 
Avni, Vekfilet şube ~ 
Ankaradaki lise ve ort ~ 
dürlerinin iştiraldle bir t 
pılmıştır. ~ 

Vekil, müdürlerden Jc~ 
seleri haklGnda izahat teJ'~ ı 
toplantılanm her hafta~ 
rarlastmlmıştır.Topl3?t ,;ı 
tedrisat müesseseleriınııe 

daki müslümanları milli telakki ve 
ayrılıkların üstünde bir manevi 
bağla eşiğine bağlamak ve 

mutlaka beynelmilel bir hakimi-
• yet kurmak ile hUlba edilebilen 

halifeliğin, Mısır ve Hicaz _ Necit 
krallılclan ile Yemen İmamlığının 

sil edenler: İmam Yahyanın ka· 
harar. ltalyan ittihası karşısında 
İngiltereden müzaheret umduğu
nu ifade eder. 

- Hicaz murahhasının bu me· 

1 - Böyle birisine 
vermemiştir. 

asla vazife 

2 - Kurumumuzda 80 lira maaş
la hiçbir kimse yoktur ve çalışma 
mıştır. 

rasime iıtirakini ise Uç gUn evvel 3 _ Kurumumuzda "tetkik M 
imzalanan ve Hicaza büyUk fay- 'cimliği,, diye bir vazife de mevcut 

dalar vaad eden Hicaz - Mmr ir değildir. Binaenaleyh işte sahtekfu
mUşterek kuvvetlerine dayanarak tısadl antaımasına atfetmek asla Jık vardır. 
böyle bir iddiaya uygıın bir ifacle mantıksızlık aay:lamaz. 
ye ulaıabileceğine bugünkil d:i:ı· 

ya §artları içinde inanmak, müın
kün değildir. Avrupada Hıristiva., 
milletlerin kurduğu bir cumhur'.
yet, iki imparatorluk, bir krallık, 
bir de Bolşevik Cumhuriyet!er 
Birliği vardır. Yani Fransa Cum. 
hurlycti ile İngiltere ve İtalya im· 
paratorluklan, Hofaı•:la !:: .~lıfı. 
ve Sovyetler, Asyanın ve Afrika· 
run milyonlarca ve milyon:.3.rca 
ınfülüman halkı Uzerine hakimdir. 

Bilhassa Fransanın ve !talyarun, 
bunları 1ngiltereye fazla dost bır 
merkeze bağlamak isteyeceklerine 
inanılabilir mi?, 

Keyfiyeti Devlet memurlarının ve 
Biz tecrübesini yapmış olmak ~alkm dikkatli gözleri önünnc arze

sıfatiyle biliyoruz: Hilafet deni- derim. 
len müessese.den kimseye hayır 

gelmemi~tir. Bilakis bu müessese 
islam hükChnetleri arast:-ıda Ht::al: 
ve muhabbetsizlik yaratmıştır. 

Karde~ Mısırın da bu müessese· 
den fayda görmiyeceği muhak. 
kaktır. 

Nizameddin NAZiF 

(*) Yani ltalya ile dost olacağı: 
anla~acağı veya kozunu payla~r.ıca-
ğı gün. • 

Başkan 

Manisa mebusu 
Refik Jnce 

tatbik mevkiine konulacaktır. de uzaklaşılmakta.dır. 
Zehirli.gazlerden korunmak içi.n Belediye, bu noktalan nazarı 

ikmal edılen kurslara muhtelıf dikkate alarak mezad idaresinin de 
mazeretler dolayısiyle gelemeyen j ıslah ve tanzimine ve burasının 
vatandaılar için yeniden ıehrin : halkın ihtiyaçlarına daha uygun 
her tarafında kurslar açılmııtır. 1 bir ıekle getirilmesine karar ver
Bu. vata~aşl~ra. kurslara gel~e-; miştir. Bu çok mlihim mesele ü. 
len teblığ. edıl.mıı v.e daveı_.e ıca-, zerinde tetkikl~r y;;pılmaktadır. 
bet etmedıklerı takdırde ugraya- 1 Bu arada mezad ve teşhir işinin 
cakları ceza da blldirilmi§tir. 1 daha büyük rılr kolayh!,ta ve gü· 

ıronit:on amca inli gilnüne ~apılmasının mümkün 
olup olmııdıgı noktas:nda da tet

C ene fct e kikler yapılmaktadır • 

!er münakaşa edilecekti!~ 
Diğer \ilayetlerdekİ .0 dt 

müesseseleri müdürlert fi' 
böyle aralarında her::; 
naralc görüşmelerde ~ 

dır. ro1tl'~ 
Bu hususta, bir tali 

;ırlanarak alakadarlar3 
cektir. 

~d 
Trakya talebe ~ ı 
Edirne, 21 (A.A.) , JIS'_.ı 

Edirnede kurulan Traı;;" 
kek talebe yurtlarının ~.) 
çesi muhtelif kayn~..ıc ~ 
arada bir kısmı da ·1 uı-~
miyetinden temin ediletl ~ 
·elirlerle 18 bin liraY1~. '(Pj 
cudu da 180,i butınu~ 
malQlgazi çocuklarırıı '!',, 
bu )'Urtlar önümil~dekl ~ 
esaslı tedbirlerle bıral ~ 
liyecek Ye böylelikle orta~ 
vam imkılnlarından ~ 

v el uııı çok yurt çocuguna 
caktır. 



cı ~ 

1ıı thayırlı icat 
L taıısıı 
aıı lci iazcıcsj 
lı. l> llıaeıere \" ' tanınınış 

; "i •11.1 \'a!Er/ bunlar ara· 
oıaıısaıı o~ıu l .le üç sual 
, ~ltır? en ~~~he~ ha3 ırlı 

' l'lr «üııku nı usu hangisı 
l~d llılncı a cdenlyeı ınah· 

ııı b~ı. srı tem ·ı .... ı knı sı lı:ın 
1ıt hl ınasını isterdi· 

''t.lkor bu suaıı . r ı. crın b' 1 . •• •lltveıı . ır nchı· 
ı tlı;r. ınız l · . 

tlıııed '"ncusu tın hır 
Cetaıı en sö1·ıa ne tle: "hlc le· 

teı-... l oruın 
dtıı ·"'lf. lkı . ' r:ıdso,, 

e ltre~a~Iİsi o1~ğl c, lanı en 
lcfıııs, dut etmek . u sualine 
tıııtd.ı~l.n tekzip sızın ,.e kcn· 
., <li ını de e~ıncsine im· 

lor. ilave ederek. 
ff,d At. p . 

1 hu auı \'alE 
ı tılı 'Usunda i .. r~ Yazının, 
dtl'tc •li)leınek l ı bır iılet ol· 

'4r, d •iırn l"ok ister? 01 ıe 
ka)btt laz1, ,~~enim kanan· 

lıten zun hararcı· . 
izi • 8rzuı 1111 

eıı btr n •ncak bi~rıını~ın, dil· 
'Jco1111 '"asııadır D . Golgcslni 

lw fıtıak· •1. '. aırna kıırş1 
•ı aı.ı. • y ırı ş · · . 

diııı~ ._hn bir aırının, hiı; 
(11\ııı llıe]( tlb 

1 
adamın ağ-

Of()n e le daha i' 'ı dl • <>tuz J o· 
~rı de }J asır evvel i· 

l •tıııı• 0ıner0 • ...,•o fil(: Un eserı ~ ~n destan· 
lıll• •oru erını - 0 • 

""t Ut n sesi şa di' trlııd eri ile bcra· 
te, ~deııı . e llluharaza ed 

~ı.. «ılı lct lı;:i 
"il ~du; Yanlı n tok hayır· 
,:~ııılzdı. ?\! . tefsirlere 

ııı.:l ~;b'4: o flirı l apalım ki 
::.·-...ıır 0~ n '"8 o fıkrin 

ı 4a , ın lll~ırndnns:ı Yazı ile 
Ol, " tııc fliltrcadzal edilebilmiş 

"l.JI Chn 
Grın tı •ıtı \' alE • 
lllıı ıtıı al·a~ary :~lbaanın kö-

\. l'alanı d ÜşUrınesl nde 
b lllJcs a Ya ' 

lcı lr &öı~dır, Ona Yrnasıntla go· 
lthııı ile ccva Sanıucı But· 
... l '°'''"' I> '"er ı ·1: · "'IQ.

0 
,,.8aı:cı . cnırız : 

l>'Uıtı lllarca h cnın l'Üz bin-
~ll)ehİı l'•zıJı n:sılıua.,ının en 
'-J lh'an tceğiııı s~nln de ya

ltııa1ı ın lcadınd o •retınek ol· 
ta\ r • lsıi"d an önce k"t ltla " Odı 1 n· 

•s Ydı· b· lıugün'·u··n aı ~ ı 1 . , ır h ~ " • 

dıı~:ll lıraz göt~ sozun kitapta 
a le uıınez l 1 d lllarıta au dcrı l r haki· 

llJı;ıı.. lı:itap f'ık sal ılıl ordu 
d '-CS! 1 rj • 

tı:ı h· nı sö,·ı .. - l Dl an, hı· 
ıı,_ ır A ~ ~uek · 
·"l:•iııc "lttteıı . •rnkiınını 
ile tıı 'l·enı haki .z.'Yndc fikrin 
hır iti Olu.. katicrin lıeı· 

) llllıa ~·ordu ı r· 
l.tıJıtı n l'ct "errnİ .• latban bu 
lcııı ı. •ırcdıı Şlır. Her f'k 

ıı \. ••leh ıncı;i ı -
uı"-l: lr fıkrı n.e _müsaade 

lıı a nıaınıştır. n ıstıı>d:ıdınn 
•ıc tata 
cıı 111diı <lü~rncs· 

tı\ıı ıı ~ 'dilecek ıbn.e Sclince o 
de lab, ,ı . ır Şe1· d . 

>«_ _.ilca}( ~uıen il . eğıl-
• .\c l>auı \' bay~15;111n tlc, sa-
"'- adE .... 

1 
alE ..... k olnıu~ur 

""tı ... c' · ~ end' · · 
to~' ~!ad deki arL:n~sı de 8Ö· 
ltbu'azıa hı llaııarrn6'a~ıarının 
lıtı lr ki asılıp saııı nınkiler

tlı aıcıa ı ?tatbaa, k~ ~nııl orınu? 
1 ıı, d~~U;ri, anıa~tu kitapları 
itabı ellfcn ku ı az kiınselc· 
d~ llıatbaa r arınıştır. 
'1tı14 b'ılca ~1 lnlldafa 

İ' oıııa &ozlcr d ~ etnıck '•le rın i . e &ol l 
• lt l'fıııt1 C•nrle l enebi· 
bııı tıQıe en tok da~u beni'll 

11ıııır ~le dnh:ı a ku, veııı 
(it lcalııı~lt aksadıın u~ sun olan~ 

tıı brıııdeıı fartııc d sadece, llar
~.~~ltlı i hahseınıc~ ınnthnanın 

ıı oıd tat Olduğı ' onun heı
Ulunu &o •nu fcldfn el-

'" N trrnıcku ı8t, Bel . urutıah ATAç 

edıye ve Adi' 
"~i sara"ı ıye . ı ~ beıt(r ı arı 
. &taııhuı ıl·~ reisi Lutr 
•· "er-d·~.llafıa ve · 1 Kır· 
~ ,, ı,ı b· unar :rn "d" i ıallıl ır etnj 1 u ur-
l't acaıc r e, Sultan 

&arayı olan vil. ah-
a:ı arınnı Od ayet 'e be· 

tı·' &öıönullde a 'e daire ih· 
tı~ıt, haıırtanın tutularak 
rest,,~ l asını bildi"· 
r..."'ı P a . 
··~ycı,,._ nına (>~ 
~U "'<llll .. ore S 

Ytl·· llda \'11" ultan:ıh " ?nah cıyet, be " -
SUs O} •• ledil'C 

?nak UZere üç 

3 

-------------------·----···-·------... ----- =ı 

~ ?Q r.v\\ ı;-ı o.ı.. 
~ .. _J !ij,tjfiet~i~ (:ll;j im 

Besim Koşalayın pabuçları! Şarkta ve Balkanlarda revacı olan 
"Son Posta'' nm bll'inci sayf asmda gördüğüm bir pabuç res

mi 'e altındaki izahı, bana, Besim Ko alay'ın "Zararın neresin. 
den döniıl e kirdır,, b:ıslıl;lı ya:uMnı okuttu. 

Be,.tm Ko~alay'ın bu yazısını okuyanlar nra'!ıoda spor yazıla. 
rlyle alaka~ızlar nrsa, olmnma..<Jmı, yazmm Besim Ko~alaya. ni
dıycti de~ll, pabuçlarının kerameUdlr sanırım. Sadede gelelim: 

Bir Türk işçiliği 
Ko~alay'm me\'zuu spor faaliyetini bir hayll baltaladığı !iÖY

lencn on karardır. KendL .. indcn önce de bu mesele hakkında bir 

tok muharrirler söz söylemişlerdir. Bunlardan bir kısmı mekfob 

Himayesizliklen ve teşkilatsızhktan dolayı 

) 

talebe lnln klüblerden alikasmm kesilmesi aleyhinde, bazılan d:ı · Mahvolmak 
• • maalesef parmakla gö!iterlleeek kadar azdır • lehinde bulundu. 

lar. Besim Ko~alay bu yazısında dama atılmış pa.buı:larını yeni
den almak \'C ı;ahaya çıkmak yorgunluğunun rchaYetl içinde, 
yalnız müstckl görünmekle kalmıyor: ''Dü~tüğüm bu feci ntl. 
yett{!n beni kurtannız!,, der gibi muzta.rib bir dil kullanıyor. 

tehlikesinde 
Ren keneli he~~bmıa, sevgili dostumuz ,.e 5empatlk arkadı&. 

şımız Besimin dUştüğü feci nziyıctten Lo;hrab duymuyor de{,rillm. 
Fakat, bir Besimi yeya Besim nzlyetlnde bulunanları kurtarma" 
için yerinde bir karann ka dmlarak binlerce, yilz blnlcrco talc- • 

benim tam yetı,memeslnl lsteme~·e • bu camla.om bir ferdi sıfa
tlle _ ne dUim, ne de gönlüm razı olmuyor . 

Karann yerinde olduğunu !!Öyliyen eski sporculardan biri: 
"Sporda kabiliyeti milkemmel, derslerini de kat'iyyen ihmal 

etmiyen bir talebe ... Klübilnde maçlarına, mektebinde derslerine 
meraklı ..• Birden günün birinde spordaki §Öhret ve mchareti ar. 
unca sapıt.ıverir. Dersleri ve tahsili mahsili dü§ünmez olur. Klilb
deki sayılan mevkii, profes~nel yemleri, istikbal vaidlerl, alkıs
lar onu ambale etmiştir. lradesini kullanamaz hale sokmu§tur.,. 

• diyor • 
Bunun böyle olduğunu anlamak ltln, yalnız bu eski sporcu

nun sözüne körü körüne kanmamız icab etmez. Şöyle blr etrafı
na bakanlar, bugUnkli gençliğin kendini bhmlyecek bir derecede 
kendilerini yalnu: spora verdiklerini, bu uğurda. mekteb ve mcd. 
rese)i, yani ayni zamanda kafalarını da yetiştirmeyi ihmal ettik· 
lerbıl görürler. 

Bıı.hu.cıus ki talebt>lerln, kendi aralarında kunılat'ak te-
5ekküllcrle sporu ihmal etmlyeceklerl ta.hakkak ettikten ııonra, i 

i b.u kararda yüksek mekteb talebeleri de dahli bulunsa ne tıkar'? i 
! Bize llznn olan ne yalnız "por, ne de yalnız kafadır. 1kislnln 

i bir arada n blr mu,·arcne dl\hlllnde yürümesidir. Bunu isteme~ 'İ 
! llylzl R. 
1 ................................ - ........... ···--- ---------

Peo> u ı s'lte 

Arkadaşını 
yarahyan çocuk 
Ttahtakalede Rızapaşa arsasın· 

da Topaç çeviren } 3 ya§ındaki bli 
ile 14 yaşındaki ismet 'kavgaya 
başlamışlar, iş tokattan yumruğa 
taşa dökülmüş ve nihayet İsmet 
çakı ile Aliyi baldırının iki yerin
den yaralamrşhr. 

Ali Ccrrahpaşa hastahanesine 
götürülmü§, öteki çekirdekten ye
tişme de yakalanmıştır. 

Çay bardağı hırsızı 
Sabıkalı hırsızlardan Haydar 

Doğan. dün Balıkpazarında Na· 
fıa hanındaki Yakubun kahvesin
.den üç çay bardağı ile üç tabak 
çalmış ve kaçarken yal:;ılanmıştır. 

Yakalanan bir sabıkah 
Ayın 19 unda İbrahim isminde 

birisinin manitacılık suretiyle al· 
tı lirasını, ve gene ayın 21 inde 
ayni şeK:ilde, Aksarayda Izmirli 
Basanın 5 lirasını dolandıran sa
bıkalı Sarı Hasan yakalanarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Bir yumrukta 
Aksarayda oturan seyyar mu

hallebici Hasan Şükrü ile, Musta· 

Canın fırınında tablakar Hüsnü 
kavga etmişler ve neticede Hüs. 

nü, bir yumrukta Şü"krünün .dört 
dişini kırmış ve yakalanmıştır. 

Maliye vekili 
Tekaüt maaşlarma dair 

Sual takririne 
yarın ceY.ap 

verecek 
Ankara, 22 (Hususi) - BUyilk 

Millet Meclisi yarm toplanacaktır. 

Ruznamede hmir mebusu Halil 
Mentc~in eski mütekaitlerle yeni 
kanun mucibince maaş alan vatan

daşlar arasındaki müsavatııızlık hak 
krnda hükumetin ne d\1.§ünmekte ol
duğuna dair maliye vekaletinden 
sorduğu suale maliye vekili cevab 
verecektir. 

Meclisin önilmUzdeki çarııarnba 

gilnkü celsesinde tatil kararı verme • 
si muhtemel bulunmaktadır. 

Şimali lrlandada 
suikastler devam 

ediyor 
Dun bir trene taarruz 

edildi 
Londra, 21 (A.A.) - Orags

kirkden, Liverpola giden tren, bu 
sabah Aintree civarından geçer· 

ken camlarından ikisi mermi ve· 
ya bomba parçalariyle kırılmış. 

tır. 

.Mısır, Suriye havalisinde, Bal
kanlarda ve bilhassa Yunnnistanda, 
Bulgaristanda çok revaç bulan yal
nız Türkiyeye has bir işçiliğimiz, bir 
sanatımız vardır: tarakçılık, ağız • 
lık~ılık, tesbihçilik ... 

Bu işle Hasan, Mehmet, lsmail 
Ethem, adındcı ayrı ayrı fabrikaları 
olan üç sanatkar tacir uğraşırlar. 

Bunlar bütün Türkiyede Uç kiııidir, 

dört olmarnı§tır ve bugUnkil şerai
te nazaran da dört olamıyacağa 

benziyor. 
Bu iş, gerek Türk sanatı olması 

bakımından ve gerekse milli ser -
vellcrimizden birHı.in menbaı bu • 
lunmak noktasından dikkatle tet -
kike değer bir saha halindedir. A" 
ma, birçok işler gibi bu da ihmal yü. 
zilnden, himaycsizllkten dolayı ya -
vaş yavaş Avrupa i3çiliğinin istila
sı karşısında gerilemektedir. 

Fiatların dü~üşü ne 
neticeler veriyor ? 

. . 

Bundan birkaç yıl önce kilosu 70 

liraya satılan fildi§i tarağın bugün 
kilosu 28 liraya satılmaktadır. Bu
nun meydana getirdiği netice §U • 

dur: 
1 - Memlekete ithal edilen ham 

fildişi burada imal olunup ihraç su
retiyle çıkan paranın daha fazla 
bir halde girmesi kabil oluyordu. Ya 
ni Avrupadan ham fildişinin kilosu 
7 liraya alınıyor. Önce gümrük kilo

~& 8 lira .a~ suretiyle hazine 
faydalanıyordu. Sonra bu, memleke 
timlzde imal olunarak kilosu 70 li
radan ihraç olunuyor. Yani kiloda 
60 lira memleketimize girmiş olu

yordu. 
2 - Halbuki bugün fiatın düşme

si esnafa kalan parayı hiçe indiriyor. 
Tacire, sanatkara, fabrikaya, iş • 

çilere verilecek ücretler dikkat na
zarına alınırsa, fildişinin imal edil
mesi dolayısiyle ele geçen 18 lira 
fark kifayet etmemektedir. Bu su • 
retle fildişi üzerine imalat, revacı
na rağmen, kafi derecede faydR te
min etmediği cihetle yavaş yavaş sö 

nüyor. 
3 - Fildişi tarak imalatının bu 

hale gelişi kemik, bağ, galanit, sel
lüloit taraklann revacını arttırıyor 
ve bu da Avrupa rekabeti kat§ısm
da yerli sanatkar ve müesseseleri 
yalnız Avrupa fabrikalarının komis
yonculuğunu yapma vaziyetinde bı
rakıyor. 

Fil dişi imalatçılığını memleketi
mizde ilerletenlllr.den biri olarak 
tanınan Hasan ustanın oğlu Muhsin 
diyor ki: 
"- Fiatlarm düşmesine sebcb o

lan, bir cemiyetimiz olmamasıdır. 

Kamyonun IAstiğini çalmış 
Dün, Sirkecide Cemalin Çatal

ca plilkalı kamyonunun lastiğini 

Filhakika bu işin birkaç ustasın -
dan başka kimse yoktur. Fakat iş
çiler, komisyoncular, perakendeciler 
epeyce bir yekun te§ltil ederiz. 

Bir çok yclcular bir infilak gü Aramızda bir tesanüt olmama • 

-çaıan Karagümrüklü Tevfik ka-
çarken yakalanmıştır. 

Tramvaydan duştu 
Dün, Kadıköyü 1bıahimağada 

Yol üstünde başı y:ınlmı~ bir a· 
dam bulunmuş ve Nümune hasta· 
hanesine yatırılmıştır. 
Yapılan tahkikatta b•ı adamın 

Ahmet oğlu Ali ismınde biri oldu. 
ğu ve tramvaydan .düştüğü anla
şıhn•ştır. 

aray inşa edilecektir. 
Nafia müdürlüğü, belediye ve Yi

layet dairelerinden oda ihtiyaçları 
hakkımda alacağı matumatı ta· 
rnarnıadıktan sonra planı hazırla
:rnar,ra ba~lıyacaktır. 

rültüsü duyduk1arı:ıı ::öylemekte- smdan sarfınazar bir de fiat kır • 
dirlcr. makta rekabet mevcuttur. Halbuki 

Şima :Mandada dahiliye nazırı bunun tevlid ettiği netice bu sanatı 
Davson Bate!I, İngiltere ve Bel· öldilrmektcdir. 
fastta yapılan suikasdler h'>kkıoda Bugün fildişi tarağın kiloııu 28 
İngiliz makamlariyle görüşmek ü· liraya satılıyor ve biz ancak bir lira 
zere dün Londraya gelmiştir. kazanıyoruz. Bu kazanç bu işin a· 

Mumaileyh, tahkikc.tı kolayla~

tıracak mahiyette l..azı malumat 

ğırlığma, güçlUğüne, tehlikelerine 
değmez ve binaenaleyh imalfıl an
cak çeşni bulundurmağa münhasır 

vermi§ ve tedhişçiler tarafından kalıyor. 
Halbuki muhtelif memleketler ve suikasde m1ruz l•ı: hı.ıan _şimali 

Irlanda yüksek memurla:-ının bir bilhassa Mısırlılar, Suriyeliler, Bul-
listesini tevdi etmi~t:~. garlar, hele Yunanlılar bizden bu 

- 1 taraklardan fazla miktarda alırlar. 
Şimali irla.-ıJ:ı. makamları vaıi- Bize has bir iştir diye iddia c>tmi -

yeti ciddi telak~i etmektedirler. voruz, fakat, Tilrk el işçiliğinden 

D:.in bir ihtiyat teı.!lhi olmaK: üze· çıkan taraklarla boy ölçüşmek gUç
re yeniden bin kadar muavin polis tür. Fildişi imalatında himaye e
seferber hale konulmuştur. dilmemiz, memleketimizde üç yeti-

ne 13 fabrika kurulmasına ve hat 
ta bunların bile kifayet ctrnemcs; 
ne fun.il olur.,, 

Şimdiki tarak nevileri 
ve rekabeti 

Eskiden Türkiyeye "abanoz" it
hal edilirdi, §imdi girmiyor. Bunun 
yerine "kayacık'' denilen bir ağaç 
kullanılıyor. Bir buçuk metresi yüz 
elli kuruşa alınıyor. Boyanıyor, ya

-niklcn imnl olunabilir. Bir taraftan 
la Avrupa kasnak halinde yan ya
>ılmış boynuzlar sevkettiği için 
memleketimizdeki boynuzların fiat
lan da 13 liradan altı liraya kadar 
dilıımUş bulunuyor. Boynuz satışla
rı da bu yüzden durmuş ve Avru
na boynuzlan yer almış oluror. 

Halbuki 

pılıyor. Bunlar Anadolumuzda çok l - Halbuki en küçük bir mesai 
revaçtadır. Dayanıklılık bakımından ile boynuzların memleketimiz içinde 
çok mühimdir. kasnak haline getirilmc>si mümkiln-

Parçalı taraklar da paça kemikle- dür. Bu takdirde hayvan boynuzlan 
rinin dört tanesini bit araya getir- da milli servetlerimizden biri ma
mek suretiyle imal olunur. Buna ek- hiyctino yükselivC'rlr. 

leme tarak denir. 
Boynuz taraklar, kemik taraklar 

çok revaçtadır. Fakat buradcı bir 
mesele görlilUyor. 

Avrupa gerek yivli, ve gerek yi"
siz o kadar mükemmel taraklar 
sevketmcktedir ki, bunlarla reka -
bet etmemize imkfin yoktur. Fab
rikalarımız bu ise kafi değildir. Bi
naenaleyh bugUn bu sanatın yerini 
Avrupa kemik tarakalrı tutm:ıkta • 

dır. 

İmalatçılardan birinin söylediği -
ne nazaran, taraklar her ne\•i ke -

2 - Tarakçıların cemiyet haline 
sokulmaları ve himaye olunmalan 
ve hatta darlissınaalarını büyült .. 
mck için teşviki sanayiden istifade 
ettirilmeleri k emik tarakçılıkta da 
Avrupa ile rekabet temin edebilir. 

3 - Bu suretle Türke has bir sa
nat kaybolmadığı gibi, boynuz, ke
milc, atmaca gibi memleketimizde 
mevcud mcvaddı iptidaiye ile çok 
ucuz ve dünya ile rekabet edebile
cek çok gilzel tarak, ağızlık imal o

lunabilir. 

Deniz Bank tarafından ahnan 

Satye binasını Na-
fıa istimlak edecek 
Bu vaziyette Deniz Bankın uğrıyacağı 

zarar Salye şirketine ödetilecek 
Ankara 21 - Nafia vekaleti, De· 

nizbanka, Satye şirketinden yerı: 

satın aldığı binayı istimlak edece
ğini bildirmiştir. 

Denizbank bu karara on ~ gün 
içinde itiraz edebilecektir. Yekalet;r. 
bu müracaatı, hadisenin mecrasn.ı 
değiştirmiş bulunmaktadır. Eğer ve· 
:alet binayı istimlak ederse Deni~
bankm zararı 140 bin lira kadar o 
lacaktır. Malum olduğu üzere Sat· 
·e şirketi binayı Derizbanka ~:;o 

bin liraya satmıştı. 
Hazinenin bu zararını önlemenin 

mümkün olup olmadığını tetkik et· 
mek üzere Nafia ve lktisat vekalet· 
!erile Denizbank mümessillerinden 
bir heyetin teşkili kararlaştırılmış
tır. Heyet zararın Satye şirketinden 

alınıp alınamıyacağır;ıı tetkik ede· 
cektir. 

Korsikalı şarkıCI 

Tino Rossi 
Şubatın 11 inde memle· 

ketimize geliyor 
Ankara, 21 (Hususi) ·-· Me~bur 
Korsikalı şarkıcı Tino Rossi, şu
batın 11 inde buraya gelecektir. 

Tino Rossi Kızılayın vereceği 

baloda şarkı söyliyecek ve 12 şu
bat akşamı gene Kızılay menf.aati· 
ne bir konser verecektir. Kendisi
nin dönüşte İstanbulda kalarak 
konser vermesi de muhtemeldir. 



, ) -H~A~llER~__,=-~A~~~Saöl~~~PGl~fin~~;;,;~;e:~==:===::~~===~==~~~==~==~~ ~~~~~~~~---:""~-:0:-~~-.;.;:;;::::~E;:~~~~~:::!!!!~:==:==~====~== ~! 1 : 

Cumhuriyetçiler Kata lonyada mukabil L~~~:a=b~'~!:~z Yugoslav!.: 
t .1 şehrimize geldi Macaristaoa arazi verme ta a f f UZ a 0 e Ç 1 8 f Londr• büyilk elçiliğine ••yin Balkan blokuna ve Fransa ve 

Fratıkocuların gerilemeğe ;;:;ı~~.;~~:~~J:.~~~:.~~;~ tereye istinatta devam e~ , 
Ankaradan şehrimize gelmi§tİr. · ıll 1 k a 1 d 1 k 1 a rl n 1 b l· ı d •. r ,. yor . . . . . Belgrad, 21 (A.A.) - Havas a· :\?layl~ştır'?~ 1~iıı 

Barselona, 
mecbur 

Barsolonn, 22 (A. A.) - Cumbu- Cnmpanys, mukavemet için ell~
~lyetçiler, lgualnda mmtnkasında rinden geleı.i y:ıpmak üzere Kuta
mukabil taarruuı. geçerek ;sileri ha- lonyalılara hilab ederek kendilerini 
fifçe ricate mecbur ebnişlcrdir. Katalonya yurdunun müdafaasına 

• 

Yenı sefır şehrımızdc hır kaç jansı bildiri,·or: unc bır mılyar . 
·· ' ld k · · j • • b" proJe tavsiye eyl<>miş ve sözlerini: "Kata- gun .ı..a ı tan sonra. vazıfesı ba- Stoyadirıoviç - Ciano görüşmele- Jerpı ş eden ır 1 

lonyaldar, bu harbdcı her §CY, hat- şına hareket edecektır · rinden anla~ıldığma göre, ltalyanm Italyan gaıete ..... 
ta ismimiz mcvzubahstır,, cümlesi- Almanya istikraz yapacak Tuna politikasının başlıca hedc!i Roma, 22 tA . .\Jc 
le bitirmiştir. Bertin, 21 (A.A.) _ Rcuter Avruparun doğu ccnubuna doğru "matma göre ko~t .

11 
Asilerin tayyareleri öğleden son- dave t etmiş ve nazik dakikalar ya-

Lcrida, 21 (A. A.) - Röyter a- Alman yay.ılmasma mani olmak Javvaya seyabatıJl :ra yapmış oldukları üç bomb::ırdrma.

1 
f;andığını kn:rdedere~ meml.~keti bir 

nr müteakip saat 22 de Barsclona- istihkam halıne çevırmek luzumuna 
yr yeniden bombardıman etmi~ler işaret eylemiı;tir. 

bildiriy.~r: • J3ıl jan-;ının muhabiri bildiriyor: lır ve !talya Belgradla Budapeşte t ice i Belgrad ile 
1~ k" u B Schachtın Alman bankasının ha· 

1 
... 

' ran ıs er arselona 25 mil mc- ar.asında bir _yaklaşma temini için fa husule ge e_n _• _, safed k J!. • A 1 h · · şından ayrılması üzerine Alman- 1 d 1 , .. o;;ı 
e ısın r os şe rını zaptet_ e ın en ge enı yapm3ktadır. Görii- Gazeteler, ~ U::. ~ ve ilk tahminlere göre bir kişinin 

ölilmilne ve yedi kişinin yaralanma- Campanys, Katalonya ile İspanya 
sına sebebiyet vermişlerdir. Ancak cumhuriyeti arnsındaki bağlan ha
bu mikdann daha fazla olmasından tırlattıktan sonra, merkezi hüku-

mişlerdir. yanın tevessül edeceği şey Alman nü~e nazaran, Belgrad, l\1acar ckal- clrnlliyetlerinin çok, 
P · 2l (A A ) F ,_ ticaret ve endüstrisini takviye et- ı· t" k " l t " l d k" hudıl arıs, . . - rank.ıı:ıtle- ıye ıne n.i ure mahh·ette tavizkr :lalihazır a ·ı 

• B mck olacaktır. • _ı.Aıı rın arselon istikametinde ileri ha- de bulunmağa rnu\·afakat etmekte ieğişmesine iuız'<> 
reketi Fransız matbuatını endiııeye Endüstri, dünya piyasasında her ise de Macaristan lehinde her tür- kaydetmektedir. korkulmaktndır. metc itaat lüzumunu kaydetmiş ve düşUrmcktedir. hangi bir devletle rekabet edecek lü hudut tamihi fikrini reddeyl~- Gazeteler, Belgrad *** i.~mal edilen topraklarda muhtariyet 

"Epoque" gazetesinde de Keril- surette tensik olunacaktır. mektedir. iktisadi, kültürel ,e ;~ Barsclon, 21 (A. A.) - Irataıon- statfisUnUn ilga. edilmekte olduğunu 
les, eliyor ki: Eld te[!lw 

ya jeneralitesi bUkfımcti reisihatırlatarak §iddetle mukavemet 

Şlkagooa futbolcular birliği senelik toplantılnnnı yapını lar n bu 
toplantıda bllh:ıssn maçlarda oyunculanıı yam1anınnımun önüno ge
cccck tedbirleri görUşmü~Icrdir. Bu nrnda iızidan biri resmlnl giir · 
düğün Uz ı;ekildcld bir kı) afeti ileri sUrmü~tiir. Kavgalı, tlö~rüslU 

m~lnnmrzı düşUnUrsck, bazı kliib ldnrecilerimlzln tllkkat ' c ehem
miyetle Uzcrlndc duraenklan bir f'edblrl 

I\nllıinc bir nuılia~, gözl<>rlne JJirer iğne saplanan lıu foto,-rnr satln· 
kaf iz bir kadının rcısmldlr \ e yola gelmesi l~!n kocası tanıfmdnn 
kendisine bu şeltlldc bU;rü yapılmıştır. 
•tr Jmfatım llz<>rine resmin bu suretle cllkllmcsl \'C <>trnfınn h<'ş mum 
7akıp birkaç gün bıra1n1mıLc;ı Mcl.slknlılarm knııaatbce kadmı yola 
getirecektir. Meli ikada blllıassa J:öylUlcr ara mdıı. bu büyüye ba'
\ıırtılduğu daima görlllürmüs. 

· e edilen intiba şudur: Yugos- ·lan memlekete ''Avrupada halihazırdaki vaka- Endüstrinin dahili istikraz ak- I b"" ük" A sel 1 . d ~11r3 
dine mezun kıİınaciıgw ı siyasi maha avya uy · \•rupa me e erın e lam zikrettikten ~ !arın inki§afını sükunetio kaı11Iıyan b" · t" · t " t k"b· ··te 1\Iac3r 
filde zannolunmaktadır. ır ın ızar sıyase 1 a · ı ıne mu - hükfunetınce l 

vatanperverler, bizi ha.}Tettc bıra- rnayildir. Ye Yugoslav hükOmeti i· ka~ı ittihaz edileJ1 
krvorlıı.r. Ben, Franko'nun zaferini Ancak b · t"k "kt "k" d p 

• ., u ıs 1 razın mı arı ı ı ki büyük demokrasi ile iyi münase- Bclgrad ile Bu :ı ., 
1 Fransa için hakiki bir fcliikct telA.k_ milyar markı tecavüz edemiyccek betler idamesini ve Balkan memlc- tckabil bir emni)'et 

ki ediyorum.,, tir. Bankalar, tasarruf sandıkları, ketleri blokuna her zamankinden lave eylemektedir. 
"Ordrc" gazetesi, şöyle yazıyor: sigorta kumpanyaları istikradara f 1 • t" y • • • - ı ri 
"F k d 1 . 1 b" 1. t aza ıs mat etmegı ıslıyor. Ital~·an gazete e ran onun or u any e ır ik e iştirak edeceklerdir. I · j ~ı.m 

~arpışan İtalyan askerlerinin geri yı malQmat alan mahfiller Belg· Budapeşte ile Bu 
alrnmasma muvaffak olamryan Fran Berlin 21 (A.A.) - Hitler, AI- radm anti - komintern paklı:na ilti- yakınlık husule gel 
sayla İngiltere, Franko, muzaffer man bankası idare heyetini de de· J hakı hakkındaki aşyi~lara hiçb!r '!deceğini yazmakt~ 
olduktan sonra da bu askerlerin gc- ğiştirmiştir. Banka. genel direk- kıymet ~tfetmemcktedırler. "Messagero,. g 
ri almmnsmr temin edemiyeeekler tör muavini Dreyse ile direktör Kredi Balkan Avnıpasırıııt 
ve Musolinl, Balear :ıdalnrından Huelse bu suretle vazifelerinden Roma, 22 (A.A.) - Tribune ga- l"l}ihverinin arzu~u \ 
Fransanın ve lngilterenin Akdeniz ayrılın şiardır. Bunların yerine zetesinin yazdığına göre, ltalyan rar ve emniyet uıı 
yollarını tehrlid edecektir.,, Brickman intihap olunmuştur. 2ş>•acımn Yugoslavyaya kaydeylcmektedir. 

HER AKŞAM 
•o 

A M 8 A s !\. D () R salon Beyoğlu eski 
MUALLA l{emani SA D i ve ~rkadaşl 

Uzun zamandanberi beklenmekte olan FlLtSTiN RADYOSU OKUYUCULARINDAN ZEKi YE H 
DAN, Udi ESAT SAliM, Çöl Yıldızt 

~11~aınııınıııııııwı•ını.111m11ııının11~1ıım~ımım~nıı•mııııııı1u]1~1~~ıı IBllllllllmwm111111nıııım~ı~~nı ııı ınrnır.ı ııı 
~Babalarının Namus ve Şerefini, kendi a§k ve hayatlarını kurtarmak için çarpı 

_, 4 gencin. müthiş ve heyecanlarla dolu macerası , 

@isf:l!i 4 Namus Bekçi 
~ Fransızca sözlü George Sanders - Loret ta Yung • Richard Gree n .. Re}inald Denny 
==: Baş rollerde: Ayrıca: FOKS dünya haberleri. n ugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine 

• ~lillilfıliınnıı~ınmmınnııııııııııımıını~ıı~nımıllııııııım11ıııııııııiııııı1~1ınııııımmmrıillrımı~mııım111~ıw.mııııııı~urmııınıııı~ı~~ıımni~mmıooıooıwmııooıın~~~mmoo~mm~nı~ııı~~11;1ıııııınıı~ 
• 1!::iR1§:-ı::::~==-==-==:::sc.==--=~.::ı:mmmm::::EE::m:::::::m:3m:::::::::::r:::::!!!raı::ı:ın::..::r .. : • ·- •••• :ı:-..... .. •• - ....................... :::::::.--=-: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~..ı ............... ~ ••••••••• :ı:=. 
ii@! BUGON Jnce • zevkli • neş'eli hlr Sfü 
m: M E L E K h ı. 1 b ğ dlğl :m ~m mevzu erKes n e en iHi 
rJi SiNEMASINDA nefis fılm Uii 

~~ BARONES ve UŞAGI H 
ili! Fransma SödU ; A N N A B E J, L A ~ 
Si Baş roller de: E L m: ~ W 1 L 1 A M P () W f., !m 
~ft Bugün saat 11 ve 1 de Tenzilatlı Matine Ayrıca : P aramunt D ünya Haberleri fHi 
:!!!:::s:::::x::::::: ::::::::: ::: ::::::::::sa:: ;::ra;:n1• :: :: ::;w::: !r= ii!S:i!!i! :::::-:::::::::::: :::::::: :: : :: :: i!i!! ::!::: r: ;; :;:2:; ::: :::::: 
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Maarif Vekaleti iki 
mecmua çıkaracak 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ma· 
arif Vekaleti ilk ve orta tedrisat 
dairelerinin faaliyeti ve muallimle 
rin mesleki bilgi ve "kabiliyetlerini 
artırmak maksadiylc iki mecmua 
çıkarmağa karar vermiştir. 

Bu maksatla maarif mi dürlcrin 
den, orta tedrisat muallimlerin ve 
ilk tedrisat müfettişlerinden bazı
larının fik irleri alın f.t1t üzere Ve· 
kalete çağırılmrşlarJır. 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 üncü tabı çıktı 

MUvezzilerden 
ısteynnız 

- Bu akşam SA K A R YA Sinemasın da ms; 

lala-Harri ve Marthe Richard'a layık emsalsiz bir film . 
AŞKTAN DAHA KUVVETLi 

Fransızca sözlü eahcseri başlıyor. Baş rolde: 
Günün en fazla muvaffak olan Çekoslovak yıldızı 

L 1 I> A H A A H f) V 1\ 
Ju film yalnız bir casusluk filmi değil. ayni zamanda ku\·cvtli 
·e biiyiik bir aıık filmidir. İlave ten: P aramount J urnal 
1ugün matinelerde: Aşka Tapan Kadın filminin son perdesi 

$EIIIR TlYATROSt; 1 
:!2 - l - 1039 l'A7.AH ı 
Gundüz 1 ::i.30 ve gece 

20.30 da 
Te prhrışı <lrrını l:umı 

11AYnurı,A11 

( /sli/:ltil cadclrsl J\omecll kı~nıı) 

OGLUMUZ 

ımn:cm.:ı, sAnt 
TEK TİYATROSU 

Tnk~imclc (llugiin saal 
16 da matine gecC" 

"anı 21 de) 
AKTÖH KIN 

rne11nt'lmilel nır~lııır e.rcr) 

l'ck r:ıkıncfa: -1.:\SAN ) IAOUT 

p nuGO~ 

' 

Sar9 
S inemasın~ 

ff~ Parlak muva ~ 

kazana" -
DOROTHY ~ 

J11 e:ı son ve 
1
,, 

temsili 0 
, 



~ 22 lttk,..,_ 
~~Clır.uruN - 1939 
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Triko roplar 

Yaratıcı moda lıieml artık kışı de- [tir. 
ğll, ilkbaharı düşünmeğe başladı Çok pratik olan bu roblar için se
bile ... Bir buçuk ay sonra kilrk çllecck biçim tayyör biçimidir. Bi
mantolar ağır gelecek, fakat ince naenaleyh bu roblar için pikürler
yilnlü kumaştan yapılmış bir rob da, den ve düğmelerden başka süs kul
henüz tamamiyle ıhklaşamıyan ha- !anılamaz. Yalnız renkli plastron 
\•anın şiddetinden \'Ücudu mubafa. • takılabilir. 

zaya. yaramaz. Sıcak bir elbise da- Elde örülmüş robiarm çoğunda 

ha bir hayli zaman için lazımdır. ön ?faştanbaşa düğmelidir. 
Tr!ko bir rob bugUn ve ilkbahar Yaka yerleri olduğu gibi bırakıl. 

için ideal bir elbisedir. Bu rob ister mış, hiç yaka takılmamıştır. Bu sa
t.ide örülmüş, isterse yUnlil jerse- dece valans biçimi bir büzgüden i
den kesilmiş olsun hem ısıtır, hem barettir. Kollar umumiyetle dar ve 
yakışır, hem de hafütir. YUnlU jer- az omuzludur. 
se kumaıılar yumşaktrr, incedir, sı- Etekliklcre gelince, bunlar dört 
kıdır. Hele bazıları da kadife kadar peşlidir. Ve aşağıya doğru biraz 
parlaktır. 

Triko roblar elde örUldüğU tak -
dirde kullanılacak örgU tarzı dilz 
örgüdür. Bazan süslemek için knı. 
vaze örgU de kullanılabilir. J erse 
)'ÜnlUlerden kesileceği vakit çizgili 
olan kuma~lan tercih etmek gerek-

Empermeabl 
Kış büt!.ün tahmİnleri boşa çıka

rarak, tatlı ve mülayim devam e
diyor; yalnız ara sıra yağmur, man 
tolarr ıslatıyor ve bozuyor ... O hal
de kışın yağmurlu günlerinde man
to yerine bir empermeabl kullan· 
mak daha doğru ve daha ihtiyatldl.r 
bir hareket olur. 

Pek yakın bir maziye kadar ka
uçuktan yapılmış su ge9'llez elbise
ler vücuda kederli bir manzara verir 
ve en güzel ka· l:nları dahi çirkin· 
leştirdi. Onun için kadınlar emper
meabl giymekten ürkerdi.Fakat bu 
günkü sanat su geçmez kumaşların 
mahiyetini değiştirdi, terzilik sana· 
tini yalnız bırakmadı .. Biribirinden 
güzel modeller yaptı. 

Empermeabllerin modelleriııdl 

§ekil çok az değişir. Çünkü hütün 
bu modellerde suyun kolay akı~mr 
temin etmek esası gözönündı-n uzak 
tutulmaz. Maaınafih emperneabl 
!erde dahi geniş omuzlara rast geli
yoruz. Fa!rnt en çok görülen n:odcl· 
lcr reglan mantolardır. Gel'i~ ve 
yüksek omuzlu empermeal>!'er bel
den bir kemerle sıkıldığı içın vücıı· 
da ince .\•e dik bir şekil veriyor. neg 
liın biçimi, vücudu daha genis zi.ıs
teriyor \e sırtta ufak inhinalar ya· 
pıyor. 

Bu ~enenin son emperm~abl mo
dcllerinde baş için kokuieteler de 
vardı~. Çünkü bugün kadınlar baş· 

• lanı ı dat.i yağmurdan muhafaza 
etmek i.::'tiyorlar. 
Yukarı:ia yazdıklarımıza söre em· 

genişlemi3 olması plise bir etek te
sirini bırakır. Bu roblarda birçok 
noktalan tenevvü ettirmek de ka
bildir. Koyu ve açık birçok renk
ler bu mantolara çok yakışır. Pem
be, gri, maron, mavi, rua dö roz 
son moda .renklerdir. 

modelleri 
permeabllerin biçiminden ziyade ku 
maşından bahsetmek daha doğru 
olacaktır. Çünkü bunlara orijinal
liklerini veren kuma~larıdır. 

Bugün herhangi bir kumaş su geç
mez bir hale getirilebiliyor. Binaen
aleyh düz kadife, klasik gabardin 
veya her renkte satenden yapıimı.; 
emperm~abller görmekte devam e~ 
deceğiz. Bütün bu mantoların yeı
kaları büzgülü ve kadifedendir. Ya· 
tar olmak şartile yosun ye~ili,yahut 
tamamile aykırı renkte bir kuma~-

~ 

tan yapılıyor. tç elbiselerle ahenk-
tar olmak şartile yosu yeşili, yahut 
gök mavi veya patlıcan rengi en 
;ık rastgelinen renklerdendir. 

Krep döşin empermeabller çizgi· 
li yahut damalı kumaşlardan yapıl· 
mak şartile çok kullanılıyor. Bun-

lar çok hafif olduğu için onumuz· 
deki ilkbaharda bir moda salgım 

halinde yayılacağından şüphe edil· 
miyor. lpcldi kuma5ları su geçmez 
'Jir hale getirmc!t yünlü kuma~lar· 
Jan dalıa kolay oluyor, ve bu ameli· 
ye yünlü kumaşla in rengini hafif 
tertip bozduğu halde ipekli kumaş· 
!arın renklerini hiç de)."tiştirmiyor. 

Çok mat krep marokenler de su 
~eçmez bir hale getiriliyor ve çok 
~üzel empermeabller yapılıyor. Bu 
'·uma5tan yapılmış devrik yakalı. 

kolları kapaklı, geniş cehli pardesü
ler bilhassa genç kızlara çok yakışı
yor. lnce vücutlu kadınlar için Js
koç taftasından yapılan tamamile 
manto biçiminde empermeabller ga 

r HABER - ~qam poıta...... 

Üniversitede 
spor teşkilatı 

kuruluyor 
200.000 Liraya bir 

stad da yapılacak 

MektepJileri 
den ayırmak 

klüple 
mesele 

Haber alındrğına göre, maarif \e
kiletl Unh·ersitenln spor lhtiyacmı 

Bu, Almanyada bile tatbik edilemiyen 
Yazan: Suat 

kar5ılamak üzere bazı tedbirler al- Uzun müddet ecnebi memleket- Memleketimizde spor henüz çok 
mağı kararJaşhnnr' bulunmaktadrr. !erde dolaştım; fakat her sene bir iptidai olup son derece mahdud bir 

Bu meyanda, ünh ersitenln her kere Türkiyeye dönmek fırsatını zümreyi alakadar eder. Bu zümre 
şubesine bir jimna:stik muallimi ta- buldum. Şüphesiz ki bir Türk için mekteb talebeleridir. lstatistik su
~in edilmesi de nrdır. zevk her gelişte görünen yenilikle- retiyle tesbiti kabil olsa, memleket-

Ayrıea önümlizdcki mali 11encdt-, ri alkışlamaktır. Maamafih şunu da te spor yapanların muhakkak ki 
\ekalet bütı;cııindcn, iinh'ersitc sta. kaydedeyim ki §imdiye kadar spor. yüzde 95 i mekteplilerdir. Bu haki
dı inşası Jc;in 200.000 lira. tahsisat da ne bir yeniliğe, ne do bir teka- kat. ve mokteplerimizin vaziyetini 
aynlacakhr. Stadın Bcyazıd lnılesi 
(inlindekl meydanda inşası takarrür 
etmiştir. Bundan ba5ka ünher~itc
ye en yakın sahilde bir deniz kJü"ıii 
de inşa edilecektir. -------
Spor Encümenleri 

kuruluyor 
Orduda ve mekteplerimizde tat. 

bik edilmekte olan beden terbiyesi 
programlarına esaslı bir veçhe ver
mek üzere, maarif vekaleti mümes
sili Kadri Yaman, Milli Müdafaa ve. 
kateti mümessili Albay Halid ve 
Sıhhat vekaleti mümessili doktor 
Nurcddinden mürekkeb bir heyet 
teşckklil etmiş ve çalııımalarma 

başlamıstır. 

Ayrıca, beden terbiyesi umum mü 1 
dürlüğünün teşkilat projesini tesbit 
etmek üzere beden terbiyesi uınur.ı 
müdürü general Cemil Tahir, isti
şare heyetinden Burhan Felek ve 
Cevdet Kerimden mürekkeb bir en
cümen de kurulmuştur. 

mille ııahid olmak saadetine nail o- gözönüne getirdikten sonra verilen 
lamadım. Yalnız bu sefer karııılaş- knrann ne derece esassız olduğu 

tığım mekteplileri klüblerden ayı - meydana çıkıyor. 
ran karan garib olduğu kadar mev- Kütle sporunda dünyanın en ile
simsiz buldum. Öyle bir karar ki, e. ri gitmiş memleketi olan Almanya_ 
sasen bir türlil canlanamıyarak ha- da bir müddet evvel buna benzer 
li ihtizarda yaşamağa mahküm Tilrk bir karar alınmış \"e mekteb tale
sponına son darbeyi indirmiş oluyor. helerinin klilblerden uzaklaştırılma. 

.. ,. . 
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Maçta 
Ön sıratla oturan göılüklil ~ahıs arkadaşına: 
- Zannederim ki yalan söylüyor.Zira kim gol alarsa ya§Şa nişanlım 

diye bağmyor. 

anzde olsa acaba halkamı ne yapardokR 
--~---------------------------··-----------------------------------

Fransada bir hakem Rasing - Marsilya 
maçmı 4 dakika, 41 saniye uzattı 

Ve Marsllyalılar bu milddet içinde bir gol 
yiyerek gallb1yeti kayhettller 

Hakem beynelmilel nizamnamenin 13 üncü maddesine 
istinat etmiş ve galip takımın, topu dışarı atarak 

geçirdiği dakikaları hesaba katmıştı 
Geçenlerde Pariste' yapılmış J Rasing beraberligi temin etmiştir. 

olan Marsilya _ Rasing maçı ı _ Beynelmilel nizamnamenin en 
ı beraberlikle neticelenmiştir. üçüncü maddesinde: "Hakem bir 

Oyunun tafsilatından ziyade kaza sebebiyle veya herhangi bir 
bir tek nokta çek enteresandır: şekilde kaybolan zamanı da nazarı 

Marsilyalılar oyunun sonuna ka. itibara alır.,, diye bir fıkra mevcut-
dar ı _ o galip vaziyette ilcen ikinci tur. Hakem bu fıkraya istinaden o-

haftaymın sonunda Rasing muha- yunu uzatmıştır. 
cimi Venaut kafa ile takımının be. Bu misal şayanı dikkattir. Oyun. 

klüp te bu zaman zarI.nda bera - ı b"lh · ·ı · raberlik sayısını kay.detmiştir. cu arımız ve ı assa seyırcı erı-
b:rliği temin etmiştir. mizin ayrı ayrı cephelerden bu 

Oyunun imtidadıııca her ne ka
dar Rasing klüp takımı hakim oy
namışsa da Marsilyalılar galibiye. 
ti kazanmış oldu1darı halde bey -
nelmilel spor kaidelerinden birin: 
ihmal etmeleri sebebiyle berab~r

liğe düşmüşlerdir. 

Gerek hakemin gerekse saha ko
miserinin kronometreleri ikinci 

haftaymın 49 dakika 41 saniye oy
nanmış dduğunu tesbit etmişler -
dir. 

Fazla oynanan 4 dakika 41 sa. 
niyenin iki dakikası sakatlanan 
Azarın tec.lavisile geçm:ştir. Ge
riye kalan 2 dakika 41 saniyeyi 

ise hakem beynelmilel futbol kai
delerinin on üçüncü m<'.ddesine is
tinat ederek oynatmış ve Rasing 

vet şık görünüyor. llkbahara doğru 
ise emprime eponjeden yapılmış 

ryardec:;ülerin moda olacağı tahmin 
"dilebilir. 

Bu yazıyı bitirirken Sellofandan 
yapılmış tamamile şeffaf ve her 
:-enkten gayet ince yağmurlukları_n 
da kullanılan örnekler olduğunu 

söylemek icap eder. 

-~Ia~em oyu~un neticesi üzerine 

1 

hususu takdir etmeleri lazımdır. 
muesslr olan bır uzatma yııpnuştır. Oyuncular hakeme lazım oldu-

Fakat ne netice doğı.:rur ise do. <Yu ehemmiyeti vermemek, ihtarla
ğursun hakem beynelmilel kaidele- 1 ;ına riayet etmemekle büyük bir 
rin on üçüncü maddesin!n kendi-! hataya düşmektedirler. 
sine bahşettiği hakları kullanmış. Futbolcu evvela muhakkak ki 

tır • oynadığı oyunun nizamlarına ta. 
Marsilyalılar galip vaziyete ge-

1 
mamen vakıf olmalıdır. Hakemin 

çince oyunun ı;,-,nlarına doğru topu salahiyetini bilmiyen bir oyuncu 
1 

lüzumsuz yere dışarı atmağa baş takımı için daima zararlıdır. Işte 

lamışlar ve bilhassa kalecileri ile Marsilya - Rasing maçı güzel bir 
bütün müdafaa ve muavin oyuncu-! misaldir. Seyirciler hakemin .cyu
ları topu taça atmağa çizgilerden nu uzattığını, ve bilhassa bu müd
çıkan topları gayet ağır hareket _ I det zarfında karşı tarafın beraber. 
lerle oyuna getirmeğe, hatta bir j !iği temin ettiğini görünce muhak
çok kereler topu tribünlere atma-

1 
kak hakemi linç etmeğe kalkarlar. 

ğa teşebbüs ederek vakit kazan- Her şeyden evvel hakeme itimat 
mak ve galibiyeti muhafaza etmek etmek ve hakemin beynelmilel kai
istemişlcrC;;. deleri seyirciden de, oyuncudan 

Bu vaziyet karşıs·nda hakem o- da daha iyi bildiğini takdir etmek 
yunculara ihtarda bulunmuş ise de lazımdır. 

Mars:tyalılar galibiyeti kaybe-tmr- Marsilya - Rasing maçı gibi bir 
mek için hareketlerine ~.cvam et- hadise İstanbulda olsaydr netice. 
mişlcrdir. si her halde feci olurdu. 

Bu hal karşısında hakem to,P;ın Oyuncular ve seyircilerin ata-
kasten oyundan harıç tutulduğu kadar oldukları sporun kaldeleri. 
zamanları da hesap c:lerck ikinci ni mümkün olduğu ka.dar öğren

haftaym~ 49 dakika 41 saniye oy.; meleri ve hakemin kararlarına iti. 
natmış ve bu müddet zarfında raz etmemeleri doğrudur • . 

sı düşünülmüştü. palı• ç~ 
bunun gayritabii ve g~uf. 
zararlı bir }\arcket 

01 lfe' 
yan .Alman beden terb 

. il<-'ıı 
!eri derhal lıükümeü ıuıt' 
dadan vazgeçirttiJer. J' 
ki Almanya bütün dU~ 
kudreti ve bu kudrett:,ı, 
ile tanınmıştır. Binae il 
bir hareket AlınııilY8)1 

ştıl'· kından aciz bırakmı ,,ıı 

Başlıca sebeb olarV ffJ' 
man mekteblerindelti 

1 

ve teçhizatının ihti>-ııc! rl: 
mekten çok uzak old~ 
müştü. Alman talebele. 

1 
ları - Hitler gençliği dı:, 

;;..,.udr 
ha doğrudur • <lob· - ·d 
spor klüblerine biIS.1'•) 
vam ederler. AımanY•. 
rinin jimnastikhaneıerı.ıııd 
sahaları, itina ile yaP~ 
kayıkhaneleri iliı.h, b\I t 

de böyle bir kararın tJ ~ 
ban acz edilirse, vaf1ll 
maruf cismen meÇh\11 

jimn~tik salonlarını ; 
tesisatını kıyas edin·· ·bl 
rar ancak Amerika gı ~ 
spor memleketinde Jc• bit 
Fakat buna benzer 
bittabi Amerikanın 

geçmez. ·-~ 
Amerikada mekteb clV, 

tahsil kelimesiyle ııpor 
diğerinin mütemm!ınidit'• 
!erce spor klübü xne tJ 
halde sporda en ınuıı1 
yine collejler ve ün!"e ~ 
eder. Çünkü en ufağ1Jl0 
ğüne kadar her kolejift> 

versitenin akla haY-1~ 
nekadar spor varsa b .,J 
ması için lazım olan ,.e 
tı ve teçhizatı mevcuttu!~ 
zim de böyle bir ınertelıf 
duğumuz anda mezkflr 
bikmda mahzur yoktur 
:\fekteplilerin kiübleı-8 
menetmekle memleket -
bir hizmet e. ilmiş olu)·ot 

kestirmek çok güçtür· uP' 
de hayat şartları gö.zlS~ 1 
cek olursa bir genç içit' tile' 
rak vücuduna takviye e 
gane müsait vakit tahsil 
keza bu çağ genç, kÖ:ıı6 61' 
serpilme zamanı oldUğııll 
bir ehemmiyeti haizdit• tı 

Klüblerde ayrılacak e",/. 
birkaç bini bulacak ~, 
mekteplerimizde kJUble 
tli teşkilat ve tesisatı ., 'I 
vesait bulunabilecek ıııl· ~ 

nl• zımgelen şeyler zarna 
1 

•-; 
lccektir. Fakat 'bu ikJJl' ~'Tı 
kadar bir neslin spor 'd';/. 
kanlarının mahvolrna!f . 

run Türk hayatından 11 ut· 
başka bir şey olmıya.ca:~ 

Bu kararın şüphe.!iı . .,.ol"• 
benin moral scviyesi1ll ııO 
mek içindir. Fakat bll11~ 
dan evvel hulasatan, ~ıt: 
alınacak bir nokta ,,a ~ J 

Spor klüblerinin Ati- 'fY' 
doksan beşi talebedi~~ 
kltiblcrden çekilince bl~ 
rin kapılarına birer "lıu:,. 
hası asacakları glbi çık tJ1 
boş zamanlarında ve ı
de nereye gidecekler -1e 
gul olacaklardır? Birço~,1' 
kapanmasından başka ,ı 
ye erişilmiş olmıyacaktıt'e~ 
de maksat bu olmasa gd tr~ 

Kısacası şayet mıı.1<51 ıJ' 
1 ı oW ...,...,,.et 
nyıs yle gençlıge ııu--. ..J 

kul hareket klilbler~~J 
men'i değil, bilakis 1' ' 
ve irşad etmek, bunl~'f.~ 
manevt yardım göııt~ ır.,. 
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&hte doktor! 12 Senedir binlerce hasta tedavi etmiş, 
k' AZAN: L. Busen 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

~ki . Yüksek makamlara geçmiş 
dokt bır Fransız Sıhhiye Vekili, Belçikadaki sahte 

~run neşrettiği kitaba mukaddeme yazmış ve 
ldad ~kforun vasi ilmini göklere çıkarmış 

0 .. tor f_,_ . 
bir khıs -üanitof nami

doıal't tev~ahtekllrlık su _ 
t- ltrua oJunınuı;ıtur. 

'• !Mı_ --nıtoru 
-·~ n, Belçika sıh-

e h ll:ıuav0 t 
ın_ eyeu- ne vekaleti 
·1111t -.ııd e fiza b 

llılitnasu b' ulunınası -
bij e ~nıas 1.rçok Yüksek va_ 

lunduğu mevki suçunun meydana 

çıkmamasına yardım ediyordu. Bu 

şekilde birçok seneler halkı dolan-

"Bu kitabı okuyuculara takdim 
etmek vazifesinin doktor lmianitof 
tarafından bana verilmesini kcn _ 

dıran yalancı doktor, 1933 senesin- dim için büyük bir §Oref sayıyo -

de do tıbba dair bir kitab çıkart - rum.,, Ölümün verdiği dehşeti bu saf \'e 
mıştı. Demekte, kitabı uzun uzadıya masum mahllıklar ara ında gordü· 

methederek doktor 1mianitofun \'a- jü zaman insanın heyecana düşmcBu kitabın mukaddemesini sabık 
si ( !) ilmini anlatmnktaydr. ne i mümkün değildir. 

. . Mesela bakınız, Sarnoa adala •.n 
mtabın ıç sayfasında doktor !- 1..ı 

1 
b' d t d 

~ rağbet~ ve Bclçikad:ı 
et(· en birdenb azannıış olrna- Fransız sıhhiye vekillerinden biri 

ı.. arı Uınıı- ire tevkifi Bel- vapmaktn ve ezcümle: "it t '""lh•n • • J t!.aJr • J -=Sı tizerind . ....a nası ır a e var ır: 
mınnitof tarafrndan Londrnda noş - S 1 ·ı · 'ht' babası larat.nıı e ga to §tır. 

t, kendisin 
doktor . e uzun sene-

?ılııvarr susu \"cnn.i alt da ş ve 
"e hatH olarak birço~ 
rı. ~ bU "k 
,.. ltandı YU resmi ma-

e\'v tnııetır. lınianitof 
ıtb eıce 1 

ftliıc ng!Jtere ordu 
ille\~- l'aPll:ıı • 

~~dl ~ ş olduğunu da 1 
da apıJan tahkik t b 1 

k 'llYdurrn a u ~ 
~~Uştur. a olduğunu ıney .. \ 
~IU tor. Lon~ 
) ~re hU1trı ilniversitcsinin ı 
',., ıneUn· ""lihUrıeri. . ın resmi kil.-
~ Oldu· nı taklid ederek 

ı Otı itı ~ Sahte diploma sa
·,lt~fırrı.etenedcn beri Belçika 

l1 "fr kı:ncnıurJarını kan
aa.ı_llııc/aıı b' a olınuştur. 
"·~ t..._. ıı- lnUd tıı,., ., ""'lllııd det evvel dokt 
.~~ e bir ' or 

§Uphe d
2at İınianitofun 

e <ırek ktot. ve ilah mesel~ i 
~ lleyhine d te doktor, hakiki 
11.~d işi il" .ava açınıştı. Dok-
'"Vl!to.,.,. "tiYe .. . 
""d ·"n ha•- &otUrerek sah-

# u,..,_ ıı: oldu· 
• -oq Oldukıa ~ veslkala • 
t_ l'lnı lSpat etllliş-
<Ql~ft r 

dt 
0 0n iki 

it it birçok reıı scnedenberi Bcl-
llıevlciıeraınt vazifelerde ve 

ıı. b e buı 
6111 l:lı U Vaziyet Unnıuş oldu-

J,.., Ucib Olın uınuıni bir te _ 
~lt U!Jtur. 
~eu or l3eıçıka 
lıt "e ~unıı kalibı:~ktorlar ce -

\tl'l tu ı:oruıınern· gınde bulun -
İıtıunu. Sa~ derecede ınUş-

amoa ı aı enın ı ıyar I redilmiş olduğu bildirilen birçok 'ilc.'Ceği zaman, aileye uzakta veya 
tozlcrin listesi gösteriliyordu. ya~cından münasebeti ve bağı olaı 

Ayni sayfada doktor !mianitofun herkese adamlar giinderir. Bunları 
1923 senesinde henüz 21 ya§ında ve cümlesi ailenin sahip olduğu ne ka· 
ııylık bir cerrahi müşahedesine ait :far kumaş varsa hepsini beraberle· 
kıymC'tli bir etlid yaptığı ve bunun rinde getirip ihtiyarın önüne yığar· 
neticesi olarak da Londra ünivcr _ lar. Niçin biliyor musunuz? Zira ku 
sitesi tarafından kendisine Ben ti ey -naş, Polinez: a!ıl.ır a:asm~a ,..., 

büyük kıymeti haiz olan bir ser mükafatı verilmiş olduğu bildirili _ 
vettir. İhtiyar aile reisi etrafına } •. yordu. 
ğılan ailenin bu ser\'etini son defa 

Doktor lmianitofun diploma Ye di ye doya doya seyreder, ailesinin ne 
f;er vesaiki tetkik olunc.l.uğu zaman 

fevkalade garib vaziyetler ile kar
§rlaşılmıştır. 

lminnitof, umumi hnrbdc birçok 
fedakarlıklar göstermiş ve orduya 

l"Ok mühim hizmetler etmiş oldu -
ğunu tevsik eden resmi vesikalara 

kadar zengin olduğunu görerek göğ· 
sü kabarır! Bunu müteakip bütün 
aile efradı hep birden bağrışarak, 
a~laşarak müthiş bir vcveyla kopar 
ma~a başlarlar. Kimi başını kanlar 
'çinde kalıncaya kadar taşla döYer, 

l da maliktir. Thkat bunların hc.w;i 
nin sahte. olduklnn meydana çık -

1 

Kimi balina balığının di~lerile vü
cudunun derilerini katılar j~nde 
tmnala)'IP tluhır .. 

Bu suretle hasta ihtiyar için ölüm 
\ilahlarının merhametini celbe ça 

'ı ,'.rlar, yal\ arırlar, yakarırlar. Ma
butlann, ha ta ihti} ara daha ömü .. 
vcrmc~i. onun ruhunu almnma ı i· 

Sahte doktor hakkında Be1~ikada 
tııhkikatn devam olunduğu gibi ln-

ı giltereden de icab eden hususat so_ 
rulmu11tur. Bu tahkikat neticesinde 
yalancı doktorun lngiltcrede askerA mcrikan Cunıhurrt'l!.inln kansı 

l\lisls Ele::ınor RuZ\ clt'ln karlle;::inln lik yapmamış olduğu meydana çı-

kızı 18 ynşına basmış , .e iidet muci· 
bhıcc cemiyet hayatına ba~l:ıtılmış
tır. 1 ınJ yine Elt•anor olan bu kız, 

simdi ikinci Eleanor Ruz,·eıt adını 

tasımaktadır. Cemiyet hayatına gl-

karsa, yalnızca sahtekarlık ve dip
lomasız <loktorluk yapmak suçların
dan muhakeme edilmiyecek, ayni 
zamanda hakkında asker Jmçağı 

muamelesi de yapılacaktır. 

ri 1 münasebetiyle Amerikan Cum- Belçika efkfı.rı umumiyC'si bu rc
hurrcislnin "Beyaz ev,, inde bir ba- zaletle yakından alfıkndar olmak • 
Jo ' erllnıl~tir, tadır. 

n inayetlerini dılerler. Buna raw 
men hac.ta ölür e o yakit, yardımla 
n Ye inayetleri dilenen mabutlar<. 
ina} etlerini e:ıirge:likleri için müt· 
hiş küfürlerle soğlıp saymağa baş· 
larlarL 

,...... " doktorun bu-
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Sonra, yalnız koca karılar tara· 
f ından naaş hindistacevizi yaği} k 
Ja~tan a}ağa kadar oğulup man:r. 
Olü, ağaç kabuğu liflerinden bir cc 
naze yatağına yatırılır. Olen kabile 
reislerinden biriy c o vakit ölünün 
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Fıç'ı adalarının Jm1iibeli sandalları 
_ ~ 1J _ 'iaha muazzam olur. Ka;iJeler ara· 

ındaki her türlü ticaret, harp, hu• 
umet gibi münaS{'bct tatil olunur. mumyalandığı ela vakidir. 

Cenaze bu suretle ha:.ı.rıanırkeı 
ıilenin dclikanlılan da kulubcnin 
.:İ\•armda derin bir mezar kazarlar 
3u mezarın dı...arlannı taşlarla dü 
:cltirler. Olü çok bekletilmed.!n bu 
mezara gömulur, ü:stu toprakla \'l 

ta5la tümsek şeklinde örtülür. 

Polinezyalılar ölülerine çok ehem 
miyct verirler. Güzel ve muntazam 
mezarlar yaparlar. Bir ölünün mez, 
mm büyüklüğü ha) atında sahir 
>lduğu tarlalarının büyüklüğü ni:s 
)etindedir. 

01 ünün şah i eşyası da kfımileı 
nczarıı birlıkte gömulür. Hatta A\ 
rupalılar tara.•.ndan hediye edilmi~ 
mesela bir diki" makinesi dahi var 
a! .. 

Jutün kabileler hep birden bir ö
ıim dan:sı ) aparlar ki bu danı:; bir 
ılüm senfoni ı kadar h~ybetli Ye 
nuht~mdir. 

Büyük kabile rei !erinin blümle· 
inde, bütiin kabileler ara mda her 
lirhi m .guli. t \ c çali.,ma} a ait 
)Üyı.ik bir tabu ilfın edllir. O dere

·ed \ •. mc elfı, 1 ngiliz k rn ı. b rı nci 
Torj öldüğü zaman bu adalare1a ka· 
Jilelerin ilan cttıkleri matem ) uzün 

len yer:ilerin hıçbiri i kral gı mü
iinceye kadar en ufal< b"r i e bile 

•lini ürmemi5, birçok ad 'a daki 
)Ü} i.ık ticaret mue e c1erı ııla et· 
;ni~lerdır!.. 

Polinez) ahların öltilerine hürmeti 
şa~ılacak derecede fazladır. Sağlara 

Olü mezara gömüldükten sonra mahsus tabulara nazaran ölulerc 
bütün aile efradına mükemmel bır 'm:ıulmuş olan tabular, memnuiyet

~iyafet çekilir. Herke8 ölünun şerc· 'er daha bi.ıyük bir t:ıac upla riayet 
fine yiyip içerler \ e m zarı bac;md::. ,.örürler. Olulerin tarlalarına asıl

ta gece) anlarına kadar ölüm dan ı ·nış olan ) apma lltl)'\an " klitldeki 
Jenill'n 'ah5i dan !ar yaparlar. tabulara hıçbir ) eri inin el c:;urmesi· 

1.;te Po!innzyalı'ann bu ölüm ne imkan )Oktur. Zira buna hür

lan-.~arı o;nadık:arı dan 'aıın eı. n t izlik eden in anın ılk denize çık 
.:o kunu, en 'ahşi, en haz n dan 1 ı w ı zaman ) a w ız hay' a •ı tarnfm-
ldır. Olünim mezarı ha 1 nda gerı l..ın bldtiriılt.:ce~i. ) a mi.ıthic; bir has 
cm a · çı,i i içilerek, bo\bol dun;. alığa tutulaca ı 'e) ahut ) ıldınmla 
} emc!Jeri yenerek yapılan bu dan<;, , urulacağı muhakl..aktır.!.. 

hayat ne~e ile öltim keder \e ıstıra Polinczyalılar hortlaklara da fev 
>111111 biri birine ik! Si:!l gibi karı~arak .. 1 ·de inanırlar.Onun içın ı ··ıerini 
:oştuğu 'e girdap haline girdıği biı ,'>Ck uzaklara ı •gommezler. l\lezar
takım dan ıdır ki, bu dan ta hazır arının civarlarında bilha a kopek 
bulunup da bu iptidai ve ma:.um beslerler ki bunlar ha\ lamalarile 
in:-;anla.•.n ölum heyecanı karşı ·ı~ '1ortlakla.•ı kaçırt-mlar! .. 
da na ıl anla,ılmaz \C karışık bır 
ıstırabla ı rrıldıklarını derin bir Pen Hin ada-:ında ölülere ka~ 
merhamet hi:;sıle gormcmek müm· ı daha mutaa sıp bi: hü~et göst~rir' 
kün degildir • 'er. Mezarlarının uzerlerınc kulube--

!er insa ederler. Çok zaman a']!klar 
Fakat bir Polinezyalı.' ~ayet, e- bu kulu belere gelip u; kuya ) atar

'inde ölmeyip de kendı e\ 111den u· 
zakta. mc. elfı bir kırda ölür, yahut '.ar. 
ta ~iddetli bır kaza ile ölecek olur Rü; alannda uful etmiş se\ gilileri 
a o vak t Polınez) a ) erlilerinin ;:cndilerine göıimrün diye!.. 
ayet garip bir itikatları olduğu 

, !ıayrctle goril. ur .. Zira, Polinez; ah 
, .ar bu uretle ölen bir in aı' n ruhu· 
:-ıun bir ha;">an "e' linde etrafınd;ı 
lola ıp durdu~•ıına kanidirler? 

Onun için, böyle ö~üş bir ada 
mın naa~ı uzun bir müddet kaldı 
rılmaz. üzerine bir tapa kumaşı ör· 
terler \e ölünün ruhunun gelmesin' 
beklerler. 

Olümin yanına herhangi bir hay 
yan, bir böc k \eya bir karınca ge' 
diği zaman bu örtuyle derhal hay· 
\anı \akalar \e öluylc beraber me 
zara ğomerler! Bu <:uretle ölüntif'! 
ruhunu da beraber gömmü5 olurlar' 

Ölü bu tedbir saye i!lCle !\lalıat 

denilen öbür aleme gerek kendi-;i \"e 
"erek aıle i efradının tambir kalb 
; tirahatile gider. Polinezya1ılanr 

~u öbür dünyala.•mın methali de 
:o;am·ay ada ının üzerindeki volka
~un a•zıdır? .• 

Polincırada bir kabile rei i oldü
~ü zaman yerlilerin matem 'e Ya 
'ey laları fe\ kalô.dedir. O 'akit öliı· 
nün ba5ına yalnız aile efradı dcği1 
Jtitün kabile toplanır. Hele ölen, 
birkaç kabileye hukm den btiyük 
bir rei:s"e o vakit matem merasimi 

Burada garip bir tezattan bahset
-neci n geçemiyecew·m. Polınezya 

)·erlilcrinin ölume \erdikleri bu e-
'ıemmi} eti, ha} ata ve onun en bil· 
riık 'ası ta 'e tim-ali olan paraya 

ıerdıkleri ehemmiyetle mukayese 
dince pe!\ tu .. af bulmamak kabil 

l 'ldir. B"çare Polinezya )erlileri 
1a ,ıl yas tutarlar biliyo· muc;unuz? 

Bir b~çuk iki metre kutrunda, 

ırtası rlelık de1irm n ta ı 5ek.linde 
u' arlak buyük ta5lar! 

Bu paralar ırf bu gö teriş k"ndir 
aralara sahip olanlar bunları ifti

ar makamın· ı ve ser.etlerini gös-
0rm 1

;: m:ık-.adile ku!ubelerinin ka-
1.!a 11 önlerine korlar, gelip geçen
.! e te hir ederler! .. 

Bu paarlar sırf bu gö teri5 içindir. 
\1 ıc; \eri.le i e bütün Ok)anusta 
id~t olduru \eçhile inci \e sedef ka

,ı arı kullanılır!. 

Ben beJ,;ır klubünden bu derin 
:ıwctle çıktıktan conra sihirbazla 
urun toku tu an Pohua yanırn::ı 

..ık1 a5tJ ve se\ inçle: 
- l\lau! .. sihirbaz mü5külümüzü 

'ıalletti: otuz sedefe mukabil iki ~ 
~uT.ı 'erec k! .. dedi. 

( Detamı var). 
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Niliif er, y_eni gelinin saraya girişini - S - Nakleden: f';, 
- Hayır, saçmalamıyorum Spa. I bir buhrana kapıldı· Jt 

seyrederken hıçkıra hıçkıra ağlıyordu 
no ... Alay da etmiyorum. Ben ted- smın yanma gitti: 

1 
~ 

blrlerimi aldım vo işi etrafiyle tet- - Ba.ba! babacığıııı· .tJtıl 

Kantagilzen, ilk hamlede eavala
.mış, padfşah'in ya§ıru, kendi kızının 
yaşmı dUııUnerek birdenbire ne ce
vao vereceğinde tereddüd göster -
miş, fakat, politikada kurt tanılan 
Kantagtlzen birdenbire bir cevab 
vermemek lilzumunu duyarak: 

- Şevketlfl hünkArın kerlmemln 
desti izdivacını taleb buyurmalnn 
benim için bir uereftlr, dedi, fakat 
bir defa da kerlmemle mlizakere o-

prensesin görilnmesine int.izaren ke 
reveti çevirmişlerdi. 

Verilen bir işaret tlzerine kereve
ti ihata etmekte olan altın f§lemeli 
ipek perdeler açlıdı. 

Diz çökmüş birtakım tavaşller a-
rasmda prenses ahaliye arzı en -
dam eyledi 

Derhal düdüklerle boruların gU -
zel nağmeleri ovalan kapladı. 
Hoş sadalı muslki§lnaslar yeni 

1unmak üzere bir mühlet ita buyu - gelini metheden eiirler okudular.,, 
rulmnsmı temenni ederim. Nilüfer, saraya gelen yeni gelini 

Elçiler bunu bir vaid gibi telakki pencereden seyrederken bıçkını hıç 
ederek bu mUheli vermekte tered- krra ağlıyarak yumruklan ile başı. 
düd göstermediler. nı dövdil. 

"Kantagilzen bu aralık kerimesi- Artık Nilüfer, bilsbUtun nisyana 
nin dcstl izdivacını tnleb eyliyen atılmış oluyor, bUsbütUn haremin 
sultan Orhanı daha. kuvvetli bir bir kö§esine eskim.iş bir meta glbl 
müttefik tedarik ettiği ümidinde bu terkolunuyordu. 
lundu. Bunu kendisine yedirememiştl. 47 

Kat'l bir ccvab vermeksizin blrta- yıl Orhana bir kan gibi değll, bir e-
kmı hediyelerle bu hususa memur 
Osmanlı elçilerini iade eyledi (1),, 

Kantagüzen hemen Umurbeyc bir 
haber göndermiş, onunla istişare ih
tfyncmda olduğunu blldirm.lştl U -
murbey keyfiyetin bir mektupla 
bildirilmesini, meşguliyetinin bizzat 
görüşmeye mAni oldu{;'Unu bildirin
ce, Kantagilzen hadiseyi yazıp nok
tainazarmı sordu. Fakat Bizans iriı
paratorlçesi de bir taraftan hünktır 
Orhanı dost etmek için tedbirler a
raştırıyordu. Bu vaziyeti casuslari
le öğrenen KantagUzen, teliış için. 
de Umurbeyin cevabını bekliyordu. 

Umurbcyden, himayesi dalına kıy
mettar olacağı cihetle Sultan Or • 
hanm teklifine muvafakat eyleme. 
si lilzumuna dair cevab aldı. 

Kantagilzen derhal bir elçiyi Or. 
hana göndererek, teklifini kabul et
tiğini bildlrml§ ve hUnkAn sevin
dirmişti. 

Sarayda büyilk bir hazırlık başla
mıştı. 

Bu münasebetle Hammer diyor 
kf; 

"Osmanlı hükümdarı, nişanlısını 

getirmek üzere otuz sefine ve bir 
filo süvari ile mumaileyhaya refa
kat etmek Uzere devletin ileri ge
len memurlarını gönderdi. 

Kantagüzen, ailesi efradı, maiye. 
ti ve bUtün ordusuyla Silivri ovası
na vtusıl oldu. 

Ecnebi bir hükUmdarla evlenen 
bir prensesin gayet mükellef ve bin 
renkli seccadelerle müzeyyen kere. 
vet ilzcrlndc son defa ahaliye gö
rünmesi eskiden kalma bir adetti. 

Kerevet yanında imparatoriçe ile 
Uç kerimesine mahsus olan çadır bu
lunmaktaydı. Gelinin gideceği gece 
kadınlar çadırlarından çıkmadılar. 

lmparator bütlln bUyük memur
lar yanında olduğu halde beygir lL 
zerinde görUndü. Ahali sabırsızlıkla 

sir gibi hizmet etıni§, ona bir anne 
eefkatiyle bakmış, derdine derman 
olmuş, fikrine arkadaşlık etmiş, kaç 
badireden halasına yardım etmigtf. 
Mükafatı bu mu olacaktı? 
Kırkından sonra azıldığını blllrdf, 

ama, altmışından sonra. azan da yal
nız kendi kocasını görmüştü. Hün
kar Orhan Prensesle kapandığı ha
remden günlerce çıkmadı. 

Halk bile bu hareketi beğenme _ 
diler. Hünkarı tcnkid kime gerekti 
ve kimin hnddiydi, ama, nihayet 
s:ırnya bir Bizanslı prensesin gel
mesini halk ho§ bulmamış, hUnkann 
lıu çapkmltğından memlekete fena
lık yağacağını dUglinerek mUteel -
lim olmuatu. 

Hiç gilphesiz ki, bu hadiseden en 
büyük ezayı duyan Nilüferdi. 

O da Orhanm kucağına cebren a. 
lmıp atıldığı zaman bir ay parçası 
gibi güzel ve belki bu prenaesten 
çok daha nefts bir kızdı. 

Bunlar ve bu glbiler gilzel NilU. 
ferin ayaklarına soğuk su dökemez
lerdf. 

Halbuki ıtlmdi o bir ihtiyar dadı, 
emektar bir saraylı, bir kalfa veya 
kalfadan biraz üstiln bir hanım gibi 
bir kenarcığa atılıvennişti. 

Nilüfer, bir haftadanberi ortadan 
kaybolan Silreyyayı bekliyordu. Ne 
varsa bu kızda vardı. 

Ah şu Kara Abdürrahman bir e
le geçseydi. Ona verdiği emeklerin 
mUkfıfatını bu merd delikanlı ne gU
zel eda edecekti! 

Sedire çöktU, ağladı, ağladı. Ne 
yedi, ne içti, hep ağladı. 
HUnkfıra görünmedi ,hUnkfır da 

Nilüfere görUnmedl. 
Kimsecikleri kabul etmedi. Hare

min Nilüfer tarafında sanki cenaze 
çıkmış, Bizanslı dilber tarafında da 
sanki yeni bir doğum olmuş gibi bir 
ha va esiyordu. 

-::ıatnoo11m~ı• '.Dl'0rmrc0!3mıı·ı~ı.•ClJ ıf.• 
Acaba düşüncelerimi anlamış mıydı? Ben 

henüz bir cevap tasarlayıp ~öyle.meğe va. 
kıt bulmadan, yüzündeki vecd kayboldu -
ğunu, yanaklarının kızardığım, nazarların
da ürkek, mahcup bir ürperiş belirdiğini 
gördilm.. Bir suçı işlemiş gibi, af diledi: 

Bir cuma gecesi, Nllilfer sabaha 1 Ve sonra düşünerek devam etti: 
kadar uyumamış, penceresi önUnde - Hayır, hayır. Şcvketınyu ra -
artık döklilmeye ba§lıyan yaprakla_ hatsız etmeye lüzum yok. Yemek 
rm rUzgAr önilne katılarak yerlere 

1 hazırlayınız. Biz beraber yiyeceğiz. 
çarpılmasmı kendisine benzetmlş, Ve derhal Kara Abdilrrahmanın 
yine ağlamıştı. ellerini avuçlan içine alarak: 

Onu görenler bir asır ihtiyarlamış - Kara, dedi Ne kadar gfizelleş-
zannedeceklerdi. Saraya gelen yo- mişsin, ne oldun, nerelerdeydin, ne
lun uzağında bir atlı belirdi. NUU- den bu kadar bizi unuttun? 
fer az daha çıldıracaktı. Gözlerini Kara Abdilrrahman bir iki yuL 
sildi, bir daha baktı, dikkatle bak- kundu: 
tt, pencereyi açtı, birkaç dakika i
çinde yüz metre kadar uzağa yakla_ 
şan bu sUvarl oydu, Kara Abdürrah
man. 

Çenesinde minimini siyah bir sa
kal ve Üzerlerine sarkan slyah ve 
pos bıyıklar onun yilzUnU değiştir -
memiştf. 

Nilüfer diz çökerek: 
- Yarabbi. Dedi. Sana hamdol

sun. İ:>i olacak hastanın hekimini 
ayağına korsun. 

Evet, bu Kara Abdilrrahmanm tA 
kendlııiydi. Nilllfer kapıya fırladı ve 
Arab kalfayı çağırdı: 

- Kalaf, git, kapıyı aç. Abdür • 
rahman geldi. Hemen benim yanı
ma gelsin. 

Biraz sonra Kara AbdUrrahman 
poturlarını kapı kenarına konmuş 

kalm bir pöstekiye silerek içeri 
fırladı ve Nililferle Kara Abdürrah
man anne evlüt gibi sarıldılar. 

Nilüfer de, Abdürrahman da ağ. 
lagtılar. Arab kalfa hayretler için
de onları sejTetti. Nilüf~r haykır. 
dı: 

- Kalt'a, yemek hazırlasınlar. 
HUnkAra da haber iletin. Kara Ab
dUrrahman geldi deyin. 

Çapraz eğlence : 
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Yukardan apğı: 
1 - Para için oynanan oyun • U

zağı gösterme işnreti. 2 - Eczane
lerde satılan - Arablstanda adı u
mumi harbe karışmış mühim bir 
yer. 3 - Peygamberlerden biri -
Şimdi. 4 - Lambadan çıkan kirli 
duman - Lezzet. 5 - Sonsuzluk • 1-
laç (eski tUrkçe). 6 -Atamızı teds
vi eden doktorlanmızdan birinin soy 
adı - Arka. 7 - Bir erkek ismi (ö
len bir §airirnizln de adıydı). 8 -

Maşuka (dost) - !stanbulu alanm 
likabı. 9 - Lezzet • Gece kuşu. 10 

- Benim manevi anamsın, dedi, 
seni unutmak ne mümkün! Fakat 
hidiselcr böyle icab ettirdi. 

Karını doğururken öldU. Yalnız 

kalınca dağa çekildim. Çok şeyler 

geçti başımdan. Adımı değl§tirdlm. 
Efe Ali diye çok şöhret saldım et
rafa. Ama, beni bir şeyler teselli 
etmedi Meğer kahpeyi çok sever -
mişim! 

Nililfer duraklamıştı. Kimdi Ab -
dürrahmanm kansı, onun bundan 
malümatı yoktu. 

- Sen evlendin miydi Kara? 
- İşte o yanımdaki kızla evlen!. 

vermiştik. 

- Vah vah, demek eimcli yalnız
sın? 

- Evet!... Şimdi beni bırak. İş
te geldim. Sen ne kadar bozulmuş
sun, ne var, bir derdin mi var? 

Nilüfer ba.sını eğdi, dudnklan bü_ 
küldü ve ağlıyarak başını Karanın 
omuzlarına koydu: 

- Çok meyusum Kara. Dedi. Çok 
betbahtım. 

- Biliyorum ana! 
( Det'amı var) 

(1) Hammcr tarihi, clld • 1 - say
f& 208. 

- Beyazm aksi - Çıkanın aksi. 
Soldan sağa: 
1 - Bir halı nev'i (daha ince). 

2 - Millet - Uslanmayanın hakkı. 

3 - Donuk renk (gatrançta inhina) 
- çevirme. 4 - Tok olmıyan - Gtil 
renginin bir ehli. 5 - Elinizde olan 
Almanca evet. 6 - Kifayet eder _ 
Bir nota adı. 7 - Hayvanların gı

dası - Temiz (öz türkçe) 8 - Yük
selme - Çoğalan. 9 - Vücudun Ust 
kısmının adı - Erkek _ Şart edatı. 
10 - Zaman - Napolyonun uyandı
ğı zaman korkuyla söylectiğ~ kelime. 
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kik ettim. Fransız kanunları muh -
birlere kar§ı çok müsamahakar. SL 
zi ihbar edersem yakalanacak ve de
liğe tıkılacak olan yalnız sizsiniz. 
Nasıl? Vaziyeti kavrayınca dizle

rlnlzln bağı çözüldli değil mi? Şu. 
raya oturun bari! 

Japon alay ediyordu. Suç ortağı
na bir iskemle uzattı. Spano bu is -
kemleye Çöktü. Mmldandı: 

- Bunu yapmazsın Hangsl ! 
-Yapanm. 
Spanopulos başı ellerinin arasın • 

da dUşUnUyordu. Japon, başka bir 
kelime ilavesine lüzum görmeksi -
zin kapıya yilrUdU, tokmağı çevirdi. 
Gilrültuye Spano başını kaldırdı. 

Yalvardı: 

- Gitme Hangsf! 
Konuşalım bu meseleyi ..• 

- Konuşacak bir ıey kaldı mı? 
Ben son sözUmU söyledim. 

Suç ortağmm yalvarmalarına al
dmnadan kapıyı açtı. Spanopulos 
koştu. Fakat Japon onu içeri itti. 
Kapıyı kapatıp uzaklaştı. 

il 
Hangsl, Spanopulosun yazıhanesi

ne bit.itik bekleme odasmdan geçe
rek salona girdi. Genç bir kız orada, 
yUzU denize bakan pencerelerden 
birine müteveccih, eski bir Çin va
zosuna gill koyuyordu. Ayak sesle
ri Uzerine başmı çevirdi. GUIUmse. 

df. 

Japon mmldandı: 
-Diyaa. 
Bu gültlm8eyi§ Japone. cesaret 

verdi. Dlyana doğru yürüyerek el
lerini tutmak l.steci. Genç kız geri

ledi: 
Biraz evvelki mUtebesslm tavnnı 

izah etmeğe lilzum görerek ilAve 

ettl: 
- Babamın geldiğini sanmıştım. 

- Gülilmseyişinizln sebebini glm-
di anlayorum. Beni dinleyin Dlyan,. 
Soğuk bir tavırla sözünü kesti: 
- Hayır. Rica ederim bu sabah 

keyfimi kaçırmayınız. 
Diyan salonda.l çıkmaya davranı

yordu. Japon: 
- Durunuz, dedi, gitmeyin. Si

zinle görüşmem lazım. 
Emreder bir hali vardı. Genç kız 

vaşaladı. Elini kapı tokmağından 
çekerek Hangısiye baktı. 

Japon onu ipnoti::ma etmek için 
bütün irade kuvvetini gözlerinde 
toplamı§, emrediyordu: 

_ Diyan, beni sevmen liızım. De. 
nim karım olacaksın!. 

*** 
Diyan silkinerek kendine gelı.li. 

Salonda yalnızdı. Kafasında garib 
bir boşluk, vUcudunda kırgınlık var
dı. Hangsi ile aralarında geçen mu
havereyi hatırlamağa çalışıyor, mu
vaffak olamıyordu. Birden bUyük 

Bll lıl!13I!EDiCJ JC! !Jl!J'lJI 011~~1•••• 
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Şimdi ben bir parça muvaffak oldumsa, 
bunu ruhlam, perilerin sayesinde mi yap
n4 i oluyorum? 

- Neden olmasın? Duyduğunuz heyeca
nı bu manevi tesirlere borçlu olrnadı~ınm 
ne biliyorsunuz? 

- Mütemadiyen söylüyorum, söylüyo. 
rum! Tabii hepsi saçma,I Size :böyle fikir 
venneğe kalkışmamın cidden büyük bir 
küstahlık olduğunu hissediyorum. Fakat, 
siz, dediklerime aldırmayınız, efendim .. 
Tablonuz nefis olmuş. Tamamile aslının 

eşi.. Zaten bir ressamın muvaffak olup ol
madığı da, yaptığını benzetmesile ölçülür, 
değil mi? Ressam, ne görüyorsa onu ya -
par .. Yaptığı da aslına benzerse, eseri mu. 
vaffak olmuş dernektir. 

değişiklik, bambaşka bir kompozisyon vü
cude getirecek .. 

- Demek, bu teferruat hariç, eserini be 
ğeniyorsunuz? 

Omuzlarımı silktim. Güldüm. Ne derse 
itirazsız kabul ediyorum. Şu anda, çok 
memnunum. Eserim bitmiş, muvaffak da 
olmuş bulunuyor. Bunu, Melikenin bakış· 
)arından anlıyorum. Dünyayı gül penbe 
görmek için daha ne ıazım? 

- Fakat, müsaade edin!.. Ressam her 
şeyden evvel bir sanatkardır. Ye yalnız 

gördüğünü kopye etmekle kalmaz, tefsir ve 
tahlil de yapar. lşte siz, şurasının daha ay 
dınhk olmasını söylerken bu sanatkar ru -
hunu taşıdığtnızı göstermi~ oluyorsunuz. 
ÇünkO, hakikaten bu koyuluğu açmakla 
resmin tesiri tamamen artarak, şu ufacık 

Sanki cüretini affettirmek istiyormuş gi
bi, hafif bir soluk alarak, tekrar etti: 

- Bu ışık evvelce vardı. Ben yeni bir 
şey bulmuş ve söylemiş değilim .. 

Minyon yüzünü tekrar büyük çam ağaç 
lanna çevirdi ve gene dalgınlaştı. Sanki 
şimdi yokolmuş bir başka alem, kaybol -
muş bir mazi içinde yaşıyor gibiydi. . 

Birdenbire karar verdim: 

- Yann gelip, bu rötuşu yapacağım. 
Zannediyorum .. Evet. samimi olarak {ıisse
diyorum .. Ki sizin hakkınız var. 
Verdiği fikrin doğruluğunu itiraf etmek 

ce ... aretin'i göc;terdiğim için kendimi takdir 
c":l'yorum. Ve birden~ire. sesimieki cid:::li 
tonu değiştirerek, daha dost ve konu~kan 

bir tavırla, soruyorum: 

:..._ Fevkalade! 

- Buna memnun oldwn. Çünkü, diye
bilirim ki, bu resmi aşkla yaptım. Bu ha
rabeler beni teshir ediyordu .• Ruhuma hı. 
tap ediyordu. 

-Evet çok cana yakındır.. Sizin gibi 
hakiki bir sanatkarın, buraların vahşi gü
zeiliğini duyması tabii idi. 

Muzip bir göz kırpmasile: 
- Evet, dedim. Harabelerin perisi beni 

himayesine aldıktan sonra ... 
Halkın batıl itikattan hakkındaki bu a

layıma, kendisi bir parça r.:•.ıteldt olduğu 
halde kızmadı. Sadece: 

- Hakikaten. manevt kudret'erin de • 
yardımına mazhar olmuşsunuz, dedi. 
- Aman, bayan Mleki,c ne diyorsunuz? 

• 

Ayrılmadan evvel, genç kı~·n yarın gel
mesini temin etmek istiyorum: 

- Kendi verdiğiniz fikrin neticesini ya· 
nn gelip görmek istemez misiniz? Görme
nizi mutlaka istiyorum. Bayan Melike! 
lmzamı koyacağım sırada bulunmanızı 
muhakkak istiyorum. 

- Pekala, geleceğim. 
Bu vaadi, kuvvetli bir el sıkışmasile tak

"iye ettik. Artık aramızdaki bütün suite
fehhüm kalmı~tı. 

(Devamı var) 

:kil) 
rum. Gene hnfızanıt 
az evvel konuştuklaflll11 
mıyorum. 

Synnopulos yerind~oıı 
vakit bulnmadan ktıı °' 
na oturmuş, b~mı 0~ 
yarak ağlamağa baŞ j~ 

- Sakin ol yavruJJl. 
Merak etme, geçer. 1' 
Kansı da böyel ~t 

buhranlar geçinnJş, ~ 1 
lamıyarak ölmilşt~. piy,ıl 
di, Yaktiyle annesiJllıı 
nf tekrarlıyordu: 

- Korkuyorum! ~ 
- Cesaret yavrtıJX1· 
Yanaklarını öpU~'<>r, 

kilçük bir çocuk gib~ etd
Diyan nihayet s~inl fefJ 
- Bilsen baba öyle~ 

ki. .. Başımın içi birdell 

dım. bil!, 
_ Peki, nasıl oldU 

mın? . eO.,;. 
- Biraz evvel, bi.td 

Hangsl senin yanındsJS 
Sonrasını hatırlamıyorııJSI

- Ah! J1angs ha? ıı.I 
- Niçin bu islnı se 

dirdl? .,,., 
Kızmm yanaklarını 0 

- Hiç! Bunu sonra~ 
tamamiyle iyi olduğun, 

_ Ne söylemek iste OJI 
ruın baba. Şimdi söyU'/eb 

i;>ileştim artık .•• 

Doğruldu. Kollannı b& adi 
nuna dolayarak güIUIX15 

.... ' - ~avrum. 1 
Kızını göğsünde sıkU. 

rından öptU. rtt', 
_ Söylesene babac 

tereddüd ediyorsun? ~ 
lenme meselesi değil ıxıi · 

Spanopulos ecvab 
ba§ını önüne eğdi. 

_ Peki ama baba nl~ 
ye kat'i cevab venni>'~ 
onun asla kansı oınıı'/a 11,,~i biliyorsun. Açıkça kcnd f'..ı 
Ondan korkuyorum. gel~ 
na dehşet veriyor. ooıl uıt 
bakıp aşkından bab.Set 
kendisinden o kadar eın.ı:. 
yor ki, ısrarları karŞillııı 
olmnktan korkuyoruJ1l· 

5111
, 

'J;creddüd etti. Baba 
• lla ve etti: r1 ısı' 

_ Sade onun ısrarla ~°' 
• •ol"'

cvlenmeyi sen de isW 

et bab:ı... e• 
Spanopulos itiraz ctııl 

Kızı devam etti: ... ö~ 
w "I J3v .• d - Hayır degil mı· , ,.,. 

. . ·n oıı bi.· eey ıstıyemezsı · ıuc• 
ret vermiyorsun tabii· 

baba, cevab ver. d' 
Kızının yilzUne bale~~ ıJ 

edemiyen Spnnopulo9 ı' 
- Hayır kızım. ..ı\kıııı• 

getiriyorsun. 

- o halde? ,.~J 
- O ısrar ediyor. Bil etft~·. 

bu meseleyi açtı ve belt!•ı tJ1 
sandığını söyliyerek 1'• 

istedi. rOf 1 Al 
- Ne hakla ısrar edb 

111 
., ... 

vermiyorsun baba ... ?JI~ 
diyor? Kendisinde ne b oıı~ 
Rica ederim söyle bal>B• <;1t • 

nln aranda bir §CY znlseP' 
Kızını teslim etme~~ ıııJ! 
edecek bir eey olabılıt b'rl'tJ' 

Kızını büyUk bir ıxıub• t 
ven Spanopulos, bu ıcede 
da kat'i kararını \'erdi: J' 

- SözUmU taınaıxılallluıııo 
bırakmadın Diyan. sar. 'fl~ 
den beni dinle ... Evet b~f 
pet ce\'ab bekliyor 91e 

ediyor. · rtııd" 
Kızı bir hamlede d~ıe b;,; 

tı. Şaşkın bir tavırla ba 

tı. O devam etti: 
1 0

ot1 
'h o' ' - Fakat mUstcrı 

1 
~ ,I' 

diği olmıyacak. Asla· ~ 
ederim. ( Dtl1 
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t at1101ar, 
a'Zlatarı v • 

ın~aklar . üÇkô7 kiŞif ik hey;tler hiiiil'd~miİcöyleri Poet Restant 

~., dolaşmağa başlamışlardı 
~-- . da rnem lik. 

Tecessüs "günahı kebair,, den 
midir bilmem; fakat büyük bir ku • 

yanın bu teklifi bana yapacağına surdur. Ve bu kusurun cezası ek • 
hazırlanmak lfü.tımdı. Fakat neden l seriya kendisindedir. Bunun en i)i 
Elizi istiyordu? (delili de zavallı altmışlık Bay 'l\1uh-

~~ dahu· a ı mah-
"""'il\ ınde b k' l'U et Yolu ·ı azı ımse-

Olup b~ a ahali üzerine 
·e tevp~~,rn efaii §eka

-.:ıulve h 
trm~ aııeye t .. arekatı 
• , ""llÜ~ • l!Şebbus e) ledik

. \e tebea· 
te n her r l"ı hadimei 

l:ıı \·~ l'tıane\'i:a u taarruzatı 
U kııın.-ııası . . en masun Ye 
te İtfiJ._ ıçın bazt ted b' • lir -'<Ilı na l.. a ı r 

it~·· · uıunı hasıl 
ığ efk· 

~ ddus ed': :aumiyeyi evyeI 
l ~iş ve b vet hadısele-

ıı apllıak . u SUretıe hük' r. 
~u ıstecıi'.. u 
~-;Fakat büt~ı Şey gizli tu-
·~ıar un. bu tedbir

ct İtil.. &afildıler Bu 1 t.ı. ~'<12: edi · n a-
~iYcsi . . len inııbati ted· 

et•: gıbı bas· 
dllılr. 1.1ler. l3u İt' ıt manada 
te1crar :aQı, noPen ıbarla mesaileri 

ttt ~etıifo ?vahirciyan 
ger.... na derun .. 

cıı b~llU~ti. M uş Ye fa-
, ır o • ındık"a d K 
t>J d "~lnti . ~ a ay-
' haUetın~ apnıak ve ailevi 
~ bahanesile Ta-

ı11r1. ar r. ştı. 
~-..e k' ı.ıter ki · · 
· l!· 0Yleri d 1 Silık heyetler 

ilh-. o asrnax 
. Ci·~eUerden . ~a başlamı~ 

er r~'anla ben bınnde Ropen 
. . ır olstın de vardım. He-

linı,..., . • ıeng· 1 ll}Orlar =°\'~ar . ın o sun er-
~İlQ tU dt. a ıthaı etmeğe 
""·tık koıu t ~·,.""!)' Utar • '!ittin ahJc ~if ~akir ermeni-
de "a~~ ~Yer edıyorlar~\ Bu 

h bir itt·r ı aynen şu"·du. 
· Ol b 1 :ıt.-_. J ' %1' . (lır ı""·'mız vardır. Sen 
• 

1l1ı. b akır ad 
~l'lik amsın. Seni 

a katı~- \'ar, her kc:zanmak için 
7·ilt :ııtacağız h tur1u fedakar-
~ ' er b· a· \'e gür,.,~ ırerlerimiz 
1r o~ "~ elb" · 

ı.; ~ ~Unde isı~ ~'lesı hazır-
"'ll'tı't~ız. Sana :n l.lzerine hü· 

'ra:,,~· l t~i... a elbise ve si-
• ""4lt et gın ad 

~· ll, h · lie.'n anu Yar.'ı al, 
tı ~enı. Sclndı" SOCUkJann ge-

1er t başırnız!1rnı:~ \'erirsin. 
~ tttıı~tuyor. lk· degıliz. Bizi bü 

~,,etti. ~A. ı haneli kariyeler 
',,,_ "'""Il de b. . 

" '-il.diğerim· ızırnıe bera-
~'tller ıze senet vere-

tnQt .. ~. . 
'lll ~ "'-'nadıyen 
. lleıı atınasın Hınçak 
~ bu gez· a. gayret ediyor 

._t 'lltı,~ahircjy~:~er sırasında 
t ~~ harareu .. da ayni mak 

L. '<iltı. U!tUın. Bu e ugrastığını biz 
~bııı bır ca a.darnın Abd-1 

'deb·ı usu old .. u . 
bU,. ı itdizn, Cô ugunu nasıl 

tnaıızn:ı .. ..ı. zlerimle g" 
ti --.ıırn o or-
~ ~ ~ . ıştı n ndan hiç §Üp 
\ı~•kıl~tı bu· 0Pen Cevahir-
». ·. 'tı. SUreUc avlanu 

~~1tı.c. ~\e 
!'t:i}·atı. ışJerine d 

dan baktığı İf e Rollen Ceva· 
ı. ~~.,.~ <lo~Ya ın l~Oplanan para 
~ık. "Ç aza e ıne ı· 

'"<111 ,~. kaydolu ge ıyordu. 
bi ··er, 'Yaıığı kab~ştu. Bun 
d . 'eı-ıı derhal Sİlfth eden fakir 
~il·o·.ı~ek teteı . ' Para ve el-
h ·~u. erın ern . .. 

l 
(lar nne gon-

lın,...~Ce t:Unı 
\~f erg· 
tttİlıti aaJiYeti iıYordu. nutül'I 
1 ' . ç cepheye rnüt . 
~ c~ e 
1 \t nas· eteıer 

~'·tl ihauer1:~Paganda ve va 
~-2 ':' A~'llalc, ınçakları ihtila· 
~ı·A -~Yı Ço" 

., -ı: teteı galtrnak 
" ...._ il erıne ad ve bilhassa 

"_\'e <l ~ara toplarna~rn bulmak, 
"" aıı,...~er bur· . 

"<ll\ b Un t~k'l 
i Sly<>rıard u &ayeler .. tı at rüesası 
t~Cti <le ı. ~OPen ~e ra{ı~da uğ
i1 llı!~İrıt ıneşgu1 l '.. ahırciyanır. 
\ ~r~,lt ~azla ~~g.una dıkkat 
'l'a "Cs\· ısti}'Ordurn ·~~n sırrını 
~ ·r1 llıtsaı l:Sern Yokt . ır şüphem 
~ ~n ka ettiğıni b~İ fakat neyl 
~ ~~ Pı anahtarı ınek i terdim 

ııu g faıar il . deliğinden b . 
hı.. oru}' zerınd a 
"'lİr .. · orcılUn S e duşundu··•· · 

lt .. _ "•Yan · on gu 
~ "-t;ı... bizd ra nopen c 

""14q1... n gı 1. e .. ,, nı.""~1 . z ı olarak b' ._; tnin t.,.ı. : ır 
~biılemeş-

gul bulunuyormuş. Biri, Elizin 
l stanbula celbi, diğeri de Salamon 
hıldisesinin tahkiki... 
Mmdıkyan epey zaman olmasına 

rağmen bu ~•ım çözememi~ti. Halbu 
ki padişaha karşı taahhütlerinde 
fazla Yakitleri de kalmamıştı. Ropcn 
Cevahirciyan hala Talasda bulunan 
Mmdıkyan adına şiddetli bir mek· 
tup göndermiş ve bu işi halledemi· 
yecekse bizzat kendisinin geleceğini 
bildirmişti. 

Bir taraftan da Hopen Ce\'ahirci· 
yanın Karabet Tomayanla gizli mü
zakereleri nazarı dikkati celbcdi· 
yordu. Bu mühim mülakatı öğren· 
mek için sabırsızlanıyordum. Bir te 
sadüf beni ikaz etti. Gene böyle bir 
~ün Tomayanla Cevahirciyan ter i
çinde kaldıkları bir münakaşa ve 
ya musahabe veya müzakereden 
~·.kmışlardı. Akabinde odaya ben 
girdim. Masanın üzerindeki kağıt
lara (Eliz, !stanbul, faydalı, lü
zumsuz) gibi kelimeler gelişi güzel 
yazılıvermişti. Ropcn Cevahirciya· 
nın mütalealan karşmnda dalgın 

bir halde dinliyen Tomayanın ka
lem oyunlarile farkına varmadan 
müzakere zemini olan hadisenin a
na kelimelerini yazdığında şüphe 

yoktu. Ben kaç kere Hüsrev paşa· 
nm esram:ıı da kurutma kağıdı tam· 
ponundan öğrenmiştim. Bu husus· 
ta tecrübem vardı. Demek ki müna· 
kaşa zemini Elizdi. Kelirr~ler garip 
bir teselsülle mühim bir mana ifade 
ediyordu. 

0

"Eliz lstanbul faydalı,. 
kelimclerli (lstanbulda Elizin fay
dalı) olması teklifinde bulunuldu· 
ğunu düşlindüreoilirdi. Hatta (lü· 
zumsuz) kelimesi de orada kalması 
nın artık lüzumsuzluğuna) işaret o· 
labilirdi. 

Ropen Ce\•ahirciyanın neden bu 
teklifi yaptığını düşünemiyordwn. 
Eğer Mdise Elizin lstanbula celp 
işi ise Ropen Cevahirciyan daha 
fazla benden istifade edebilirdi. 
Çünkü hala Eliz benimle çok sami
mi ve çok laubali muhabere halin· 
deydi. 

Ne zaman olsa Ropen Cevahirci-

216 

Bir gece ba~başa yemek yiyorduk.! sinin başına gelen haldir. Muhsin 
İçeri birdenbire Tomayan girdi ve: I o kadar mütecessistir ki sanki Ce

- Elizden bir mektup var dedi. nabı hak onun ruhunda Havva ana. 
3onra beni görünce bozuldu. Elini mızla bir hakimin ve bir kapıcının 
cebine atmışken çekti. ruhlarını mezcetmiştir. 

Pek genç ya~J.nda evlenmiş o!an 
Bay Muhsinin yirmi yaşlarında bir 
oğlu vardı. Bu çocuk biraz hafif -
meşrepli ve işine muntazam gitmi
yen garip bir mahltiktu. Bununla 
beraber tabiati fena değildi. 
~Iuhsinin tecessü~ü, oğlunu SC\'" 

meğe mani olmuyordu. Hatta oğ
luna pek çok muhabbeti vardı. 

- Vaziyetin iyi gittiğini yazıyor, 
diye tashihe çalıştı, ama, ben işin 
iç yüzünü bildiğim için hiç şüphe 
;ermeden başımı indirip dinliyor
dum. Yan gözle baktığım Ropen Ce 
vahirciyanın bir aralık bir göz işa
reti Yerdiğini de gördüm.Hiç ~üphe 
yoktu ki odada kağıt üzerinde gör· 
düğüm kelimelerden anladığım şey 
hakikatti. Ben hadisenin üzerin
deydim. 

O, diğer bütün zevki de tecessüs
te bulurdu. Ba~kalarının şeh\"etlcn. 
tiyatrodan, musikiden, kumardan 

sizi \'e işten aldığı zevki, yabancıların 
esrarını öğrenmekten alırdı ve bu 

Dedim ki: 
- .Mahrem konuşacaksanız 

·alnız tı.rakayım. 

Tomayan atıldı: 
- Hayır, dedi. Sizden gizli neyi- sonra gene tngiltereye döneceğim. 

miz olabilir ki? Hınçak işlerinin Osmanlılar ara· 
Ve cebinden bir mektup çıkararak sında nasıl bir telakkiye uğradığını 

1;:11 dedi. Ben önce mektubun çok bana yazmasının da benim burada· 
kullanılmış o.im.asma dikkat :tmiş 

1

. ki faaliyetimin yollarını değiştirme
ve bunun eski bır mektup oidubrunu me sebeb o\uyor. Merzifona gelen 
anlamıştım. Bu mektup çok mühim Nuprinin icraatından bana haber 
bir delil halinde telakki olunmustur. ver. lstihbarat memurlarını:n faa·· 
l\lüddeiwnumi bunu izah etmiş Ye liyeti ne haldedir. Bunlar Merzifon 
şayanı dikkat neticelere vasıl ol· da çok mudurlar, bunlar hakkında 
nuştur. Bu mektup, tadil ~dili_p şif ne gibi kararlar ittihaz edildi? M. 
reden kurtarılınca şu mahıyetı alı· Herk Londraya gitti mi, mütalea!a· 
yor ki çok mühimdir: rı ne yoldadır? Bu cihetleri bana a-

"Nizamnamenin tadili münase· çık bir surette yazmalısın. r'?'}•ni 
betile izahat bekliyorum. Son mek· zamanda bir miktar para gl.indcr
tuplaı tmda olan biten hadiselerden meği unutma. Nutlnım burada ve 

bahsctmeyişin de bu ~hatı. j.s· Lçndrada çok mm·aHak oldu. ln· 
ticlab edecek kadar ehernmıyethdır. gilterede Hınçak amaline yardım 
Bu tadilatın gay.e!e.ri~i:e bir ~·anhs 

1 
eden zevat arasında cia mak?ule 

yola sevkederek hızım ıçın vahım ol- geçti. Gelecek seneye kadar bu ışle
ması ihtimalinden korkuyorum. rin sulhan tesviye edilmesi için me 

Benim bu hususta etraflıca malu- ,ai sarfedcceklerlni bildirdiler. Mec 
matım olmayınca temas halinde bu Jj i umumiye alınacak mebuc:lardan 
lunduğum İngiltere efkarı umumi- baron Brodet - Ropen Ce\·ahirci
yesini aldatmak \'aziyctinde kah- yan olacak - için yazdığın dikk:ıte 
rım . .Şubatın birinde birkaç nutuk değer. Bunun için biraz maluma~ım 
irat etmek üzere llumsağa gidece- \'ar. Hakkında buraca hi~bir malCı
ğim. Yolda birçok yerlere uğrıyarak mat ve haber yoktur. 
teşebbüslerime devam edeceğim ve (Devamı t•ar) 

KAHRAMAN HA Yt>UD 

ç::rinin kabzeıinde oynuyordu. yaret ctmi~ olacaksınız. Liıtfen 
anlatır mısınız?. Dandolo tekrarladı: 

- Anlaşıldı değil mi?. Kinin 
ve garazın hududunu aşırmamak 
lazım .. Böylece hareket edeceği
ne yemin et bakayım .. 

Sandrigo bu garip taleb üzeri
ne titremekten kendini alamadı. 
Mani.dar bir bakışla Dandoloyu 
süzmek sırası kendisine gelmişti. 

Bkibirlerine bir kaç saniye 
bakıştılar .• 

Sandrigo cevap verdi: 
.._ Yemin ederim. Kin ve ga

razın hududunu aşmıyacağım. 
Sandrigo uzaklaştı .• 
Dandolo mırıldandı: 
- Rolan Kandiyano bu ak. 

şam ölecek .• 

Rolan, Emperyanın yanından 
çıkt ktan sonra doğruca Arate· 

nin sarayına gitti. 
Şair görür görmez bağırdı: 
- Sizi büyük bir sabırsızlıkla 

bekliyordum. 
- Galiba dükün sarayına git-

miştiniz 1 •• 
- Evet, Bamboyla gitmiştik. 

Kendisini de o zamandan beri gö· 
remedim. 

Rolan bir koltuğa oturdu. Ara· 
tenin son cümlesini dinlemiye lü. 
zumg örmiyerek ilave etti: 

- Dükün sarayını .sanırım, 

.cldukça mcra'klı bir §ey için zi· 

Araten biraz düşündü. 

Şüphe yok ki bu düşüncesi sı .. 
rasında hükumet reisiyle Rolan 
Kandiyanonun vaadlarını muka
yese ediyordu. Gözlerini kaldır· 
dı, gizlice baktı .. Çehresinde tat.. 
lı bir tebessüm görünce anlat
mıya başladı: 

- Biraz menfaatli ve adi bir 
ziyaret. 

- Tuhaf .. Ben de cumhurrei-
siyle aranızda çok ciddi bir mese .. 
le ge~tiğini sar..mıştım.. Gördü· 
nüz mü ne kadar aldanmışım .. 

Araten korkarak bağırdı: 

- Demek benim cumhurreisi
lc konuştuğumu biliyorsunuz. 

- Onunla mı görüştünüz!. 
- Siz her şeyi biliyorsunuz .• 

Fakı mısınız Allah aşkına?. 
- Kat'iyyen ... Ben de sizin gi

bi yüzden anlıyorum. Biraz önce 
de aziz dostunuz Eamb::dan 
bah!.ediyordunuz, sanırım. , 

- Evet, sizinle birlikte ona 
bir yemeğe davetliydik. 

- Maalesef gayri mümkün ... 
Çünkü ben kendilerini Venedik 
civarında satın aldığım bir sayfi· 
yede bir kaç gün istirahat etmesi 
için davet etmiştim .. Şimdi ken· 
dileri oradadırlar. Sizin cumhur 
reisi Foskari tarafından sureti 

\'azan: 
hususta öyle u suller bulmuştu ki 
bunlar kapıdan dinlemekten veya 
anahtar deliklerinden bakmaktan 
daha az namuskar değildi. 

.Muhsin, en latif postrestant mek 
tuplarm beklediği po::ıta şubelerini 

pekiyi bilirdi. Bu şubelerde L•.rakı. 
lan a~ mektuplarının hususiyeti • 
ne de \"akıftı. Kibar kadınlara ait 
mektupların hangi şubede, daire ve 
müesseselerde çalışan kızlara ait 
muhabbetnamclerin de hangi semt 
postahanesinde bulunacağım öğ -
renmişti. 

Her gün, arzuc;una göre bunlar
Jan birine giderdi. 

1\Iuhsin, ya pul almak, yahut bir 
ıhbabma kart yazmak vesilesile 
po tahanede ,·akıt geçirir ve post -
restant kişesine gelecek olanları bek 
!erdi. Tecrübesi sayesinde öğren • 
mişti ki en latif a~k mektupları, 

güzel gözler taraf ıııdan sonuna ka. 
dar okunmadan kaldn•.mm kena -
rma atılmağa malı1kfundu. 
~ruhsin, mektubu alan sevimli 

bayanın arkasından yüriiyerek her 
hareketini tetkik eder ve mektubun 
yere atılmac:ını, kemali sabırla avım 
bckliyen bir avcı gibi beklerdi. Bu 
av hiçbir zaman elinden kurtula · 
maz. 1 •• l\ la5uka gözden kaybolunca 
Muhsin alelacele aşknameyi veya 
parçalarını yerden toplar ve sonra 
~ayet tatlı bir sergüzeşt geçiriyor. 
mu~ gibi hemen evine koşarak mek
tubu okur, eğer yırtıksa parçalarım 
tanzime uğra~ırdı. • 

Zarflardan Ye bazı imzalardan, a
ra sıra yazılmış olan bir açık adres. 
ten o kadar hakikatler, öyle vakalar 
öğrenmişti ki eğer bir aşk tarihi yaz 
mak i tese vesikalarla dolu bir eser 
meydana çı.karabilirdi. Ekseriya 
bazı fedalar da öğrendi ve bundan. 
anlatılması güç, garip bir zev.k duy 
du . 

Bir gün,mayısın güzel 'bir günü, 
!\1uhsin, adeti olduğu veçhile bir 
pul almak için " •.. ,, postanesine uğ
radı. lki kadın, po::ıtrestant kişesi 
önünde bekliyorlardı. İkisi de genç. 
İkisi de güzel ve şıktı. Şüphesiz bi
rer aşk vakasımn kahramanları .. 

l\Iuh:ıin bir kartpostal aldı ve va. 

nt geçirmek için bir ahbabına yaz
nağa başla .... • •. 
İki genç kadın, birer dakika fasıla 

le posta ıiUbesinden çıktılar. Biri 
.iOla, diğeri sağa saptı. Bay Muh -
.,in çok defalar böyle takip edile ~ 
cek ıki mevzu karşısında kalmıştı. 
r'akat tecrübesi ve melekec:i o ka
dar kuwetliydi ki işine hangı maşu 
'rnnın yarıyacağım tayinde hiç mü5 
•ülfit çekmezdi. Binaenalevh o da 
:sağa saptı ve sok1ğın k~narında 
n ektubun ~ •.:tı:{ parçalarını gör _ 
nekte gecikmedi. 

Uzun, bitmiyccek kadar uzun gö
riinen beş dakika, Bay l\luh in. bir 
camekandaki effayı t etkik eder gö
ründü. Sonra, kağıtları toplıyarak 
e\ ine döndü. 
Aşknanıenin parçalarım yam·ana 

:;etirince, yazının şekli nazarı dik. 
katini celbetti. Bu yazıyı tanıyor -
ju. !mzaya baktı. Aldanmamıştı. 
lmza (l\luzaffer) di. Nihayet oğlu· 
nun bir ar;.k mektubunu yakalamı~. 
.•ı. Kendi kendine gülüyordu. Mek
tup, yeşil örtülü masa üstünde ta
mamlanınca ellerini uğuşturdu. Bir 
müddet daha, oku)•aca&rı ~yin zev. 
kini çıkarmağa hazırlandı. ~ihayet 
okudu. llk sayfa. alelade yazılmış 
aşk cümleleriyle doluydu. 

Muhsin, bunları çabuk bitirdi 'c 
ikinci sayfayı okumağa başladı: 

"Para, sevgilim. Bana her şeyden 
evvel para lazım. lhtiyar sersemin 
;ok parnc:ı \ar, fakat elinden alma
nın imkanı yok, hayvan acaba ne 
vakıt geberecek? Altmış sen.."'Cien -
beri ya~•.yor; artık yetic:mez mi?,, 

l\Iuhsin, bu cümleleri, farkına \ar 
madan, ) üksek se::;le okumuştu. Bı. 

tirincc kalktı, pencereye doğru ) Ü· 

riidü. Aynanın önünden geçerken 
yüzünün sapsarı oldu!;,runu gördü. 
Elleri titriyordu. 

Muzaffer! .. O kadar sevdiği oğlu 
ha!? .. 

Saadetini, hayalini, keyfini bo • 
zan; kalbine zehir akıtan bu mek. 
tubu niçin almıştı? ... 
Şimdi, altmışlık adam, yirmi yaş 

ihtiyarlamış gibiydi. 
Oturdu, hüngür hüngür ağladı. 

Jiikôycci 
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- Geberirsin! .. 
Emperya korkunç bir kahka

ha bıraktı. 
- Bana hakikati söylemez

sen seni boğazlayacağıma inan .. 
Emperya etrafına bakındı .. 

Odada kurtulmak ihtimali olan 
tek bir pencere bile yoktu .• 

Emperya kuvvetli, Leonor 
zayıf görünüyordu. 

Emperya küçük bir hareketle 
sırtındaki mantoyu attı. Sür'atle 
korsesini çöz.dil ve altından 

hançerini çıkardı .. Sonra .cmuz
larını oynatarak: 

- Siz ne zannediyorsunuz?. 
Benim gibi bir kadının Altiyeri 
gibi bir adamın sarayına gelir
ken hazırlıklı geleceğini akıl e
demediniz mi?. Hele şimdi dü
şününüz. içimizden hangimiz 
&ebermeğe daha layıktır. 

Leonor cevap vermek tenez
zülünde bulunmadı. Yalnız ka
pıya gitti. Kapının sürgüsünü 
açılamıyacak bir şekilde kapadı. 

Şimdi, biribirlerinin düşma

nı iki kadın ka~şı karşıyaydılar. 
Göz göze bakışıyorlar, biribir
lerin:n kuvvetlerini tartan iki 
kaplan gibi duruyorlardı. 

İkisi de anlıyordu ki bu oda
dan ikisinin de canlı çıkmasına 
imkan yoktur. Birinden biri öle
cek ..• 

Birer adım yaklaştılar. 

vetle sıkmıştı ki buna kendisi bi· 
le hayret ediyordu. Bu kuvveti 
nereden alıyordu. Emperya bu 
kuvvet karşısında dayanamadı. 
Elinden hançeri düştü. Leonor, 
kendi hançerini boğazına .da
yarken Emperya inliyor ve geri 
geri s;ekiliyordu. Ayağı kaydı .. 
Düştü .. Leonor çıplak gögsüne 
dizlerini dayadı .. Hançerinin u
cu, göğsüne gir.miş ve kızıl bir 
kan damlası görünmüştü. 

Şimdi af diliyordu. Leonor 
kendisinin bile ürktüğü garip 
bir sesle sordu: 

- Söyliyecek misin?. 

- Evet.. 
- Haydi söyle! Rotan nere-

de?. 
- Venedikte .. Jan di L-;ran. 

zo adiyle Vene.dikte .. 
- Ne vakittenberi?. 
- Kaçtığı gündenberi .• 
- Kaçtığı mı? Bu ne demek? 

Nereden kaçtı? 
Leonor bir rüyada gibiydi. 

Aldığı cevapları da bir rüya sa

nıyordu. 

- Zmdandan .. 
- Ozındanda mı idi?. 
-Evet ..• 
- Ne zamandanberi?. 
- Tevkif edildiği gündcnbc· 

ri ..• 
- Ne zaman 'kaçtı .. 
- Altı ay kadar var .. , 
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Veni açılan An uf artalar caddesine 
parke döşenlyrr. Belediye mt>ydanı 

stimliik e açılacak 
Balıkesir, (Hususi) - 1stirnliık 1 cib olnn gUçlük bu suretle ortadnr 

muamelesi bitirilen Anafnrtalar kaldırılmıştır. 

caddesinin tı:ınzimi işine hararetle 1 Eski belediye alanının büytik bir 
devam edilmektedir. Havaların ynğ- kısmı ile birçok dükkanlar yıkılmak 
murlu gitmesinden bir haftı:ı, on gün suretiyle ynzın açılmı§lır. 
knd:ır evvel yoldn çalışma epeyce Şimdiki halde burada yalnız Ha
güçle.mişti. Buna rağmc>n fnaliyet cınli adası adi,rlt> anılan ada kal _ 
durdurulmıyarak işin bir an evvel mıştır. Yakmdn bu dükklınlar da 
bitirilmesi cihetine gfdilmttir. tamnmiyle yıkılacak, bu snha da 

Son günlerde havaların tekrar meydana ilhak cdılecektir.,, 
açılması fnaliycte daha fazla bir hız Çaydcresi kanalizasyonunun Ik _ 
verdirmlş bulunmnktııdır. Bu suret- maline ııit faaliyet de devam et -
le c::ddeyc parke döşenmesi işi bit_ mC'ktedir. Her giin elliden fazla a
miş gıbfdir. Caddenin eski belediye mele ç:ıhştınlmnk surctilc işin bir 
alan ndıın parti binasına kadar o - an evvel bitirilmesine çalışılmaJctn-
lan Jusmı jkmal olunmuş, ancak dır. 

partıden kolorduya kadarki kısmı Ş~hrln hapishanesine bir hamam 
kalmıştır. 

Gaddenin genişlıği 16 metredir. 
Yaya kaldırımlar 3 metre 25 ('r san 
timdir. Nakil vasıtaları için de do
kuz metre yol bırnkılmışllr. 

Eskiden çok dar olnn ve bu yllz
öcn halkın ana yola inmesini mu -

rznik'te meyvecilik 
ihya ediliyor 

lznik, (Hususi) - İlçemizin coğ
rafi durumu ve tnbü şartları mey_ 
vacıJığın ihyasına mlisn.it olduğu 

dü§ünülcrek belediye, köylerin de 
yardımı ile bir fidanhk tesis etmiş
tir. 

Bu işle ziraat muallimimiz Hayri 
meşgul oltnaktadır. Meyvacılık lz
niğin servet kaynağı olmağa çok el
verişlidir. 

Fidanlık bu maksatla. kurulmuş
tur, lll.zsm olan tahsisat 937 ve 938 
yıllarında 1200, 939 bütçesinden de 
2000 lira olarak köy ve belediye 
blltçelerinden ayrılmıştır. 
Şu mcyvalar üzerinde çalıııılmak

tadır: 

Elma, armut, kaysı, C'rik, kestn_ 
ne, ayva, badc.m, fındık, 5eftali, ki
raz, vi3ne çilek, gUI ve akasya. 

Önümüzdeki yıldan itibaren bü
tün meyvacılara meccanen fidan 
tevzlino b:ııılanacaktır. Kaymakam 
ve belediye reisimizin do gayretleri 
ı::ıycsindc İznik, çok kıymetli bir 
servet menbaı kazanmıştır. 

inşasına başlanmıştır. Bu hamam 

hapishanenin mühim bir ihtiyacını 
karşıhyacaktır. 

Niğde' de 
bir kaza 

feci 
oldu 

Niğde, (Hususi) - Şehrimizde 
~~bir kaza. olmuş, iki hemşire -

den bJri ölmU:ı, biri de ağır yara -
lanmıstır. Htı.dise eudur: 

Şehrimizin Kayabaşı mahalle.sin_ 
de oturan arabacı Hasan, kansı Za

hide ve baldızı hep birlikte çalış

mak Uz re I~a)nardı semtinde bnğ
larınn gitmi lcrdir. Hasan, kansım 

ve baldızını bir araba atına blndir

mL:itir. Bağda akşama kadar çalı -
ş:ınkan, koca ve baldız evlerine dön_ 

mck Uzcrc yola qıkmışlardır. !ki 
hemşire g<'ne nynl ntn binmişler, 
Hasan da bunları yUrUycrck taldp 
ba§lamıştır. Yolda önlerine çıkan 

bir su barkından geçerken beygir 
birdenbire sıçrnmııı, bu esnada iki 
kadın yere yuvarlanmıştır. Hnrkm 

kenarı ga) et dik ve sert taşlarla 

dolu olduğu için Zahidenln başt taş-

lara ~nrparnk ezilmiş ve beyni par
çalanmıstır. Za\'nllı kadın iki saat 

içinde ölmüştür. Ağır surette yara
lanan kız knrd~-;i da tedavi edil -
mek üzere memleket hastanesine 
kaldırılmtştır. 
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Emperya birdenbire hançeri
ni kaldırarak şiddetle salladı ... 
Lconor, büyük bir çeviklikle bi
leğini yakaladı. O kadar kuv-

- Sen buraya ne yapmıya 

geldin? ..• 
- Altiyeriye haber vermiye .. 
- Başka kimlere haber ver. 

din?. 
- Dandoloya .. 
- Babama ha?. Neye karar 

ıverdilcr?. 

- Tekrar yakalamıya .• 
- Ne zaman yakalayacak-

lar?. 

- Ne zaman yakalayabilirler-
se .. 

- Bildiğin bundan mı ibaret? 
- E"·ct .. Hepsi bu kadar ... 
Emperya, b-.ı son ı;uale de ce

vap verdikten sonra kendisini 
tutamamış, bayılmıştı. 

Leonor doğrularak etrafına 

bakındı .. Şimdi yerde yatan şu 

:mülevves vücudu hançeriyle 
parça parçn etmek elin.deydi.. 
Fakat buna lüzum görmedi. 

Duvarda kordcnla kald rılmış 
asılı duran perdeye kadar yürü
dü. 

Etindeki hançerle kordonları 
F!Sti .• Sonra Emperyaya yaklaşa
nk elini ayağmr sı'kıbir suret
e bağladı. 
J\ğzına blr bez soktu .. Sürük

[yerek yandaki küçük odaya gö-

tiirdü .. Kapısını iyice kilitledi .• 
Kendisini salondaki kanapelcrden 
birisi üzerine attı .. Düşünüyordu. 
Ölmemeliydi .. Kendisine hakim 
olmalıydı. 

Bir müddet sonra da kalkaralı 
yürü1ii. 

Saray kumandanının odasına 

gitti. Zalıite bi.r şey söylemeden 
C'..C:ada.ki likör dolaplarından biri
ni açtı .. En kuvvetli bir içkiyle 
kadehi doldurarak bir hamlede 
ağzınJ boşalttı. Leonor bu içkiy
le uyuşan asabını harekete getir-
mek istiyordu. ' 

ş:mdi, vücudunda garip bir zin 
delik hisıı::.diyordu. Odasına çık

tı .. Acele giyindi, mermer merdi
venlerden inere1: sarayın süslü 
kap !arından çıktı. 
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CECE YARISI 

Altiyeri 
Dan dol o 

gittikten sonra 
b!r müddet 

ne yapacağım bilemeden, dü§ün
cc içinde kaldı. Ne yapmalıydı? 
Al.lına binb'r şey geliyor bir ta
nesi üzerinde duramıyor, hiç biri
ni muvafık bulmuyordu. 

Cıkar y:;l kendisini öldürmek
teydi.. Önce en uygun hare'lcct 
bulduğu bu düşünceden çok geç
meden caydı.. Kızını öldürme• 
liydi.. Evet onu öldürmeliydi ••• 
Çünkü o, daima hayatiyle kendi 
arasında bir bağ -0larak görünü· 

RABF.:R ,__ 4.kfam po~tuı 
• • s: 

8 Ayak 50 bin Sterlin ! 

Dört patinaj şampiyo
nunun bir arnya top
ladıkları bu sekiz ayni< 
50 bin lnglllz lirası 

J,;ıymctlndedlr. Yalnız 

bunlardan bir çifti da
ha kıymetli sayılıyor. 

Rcsimclc ağda ye ilk 

plinıla ~örülen mat
maz~I .Junnita bacak. 
larmı 20 bin ingiliz il· 
rn.sına sigorta ettirdi
ği halde, ı;irket diğ<>r 

Uç kı:ım bacağını ancak 
10 ıır bin ııtcrline si
gorta ctmlsttr. 

. ·- ,r .. . . 

t8,30 Konuşma 
(ÇQc~k Sal\li). 18,50 ..Ai:ıns '\"C mclc
oroloII haherlerl. 19 Türk müziği 
(lnccsnz faslı - Bayati faslı). 20 Spor 
(Anadolu ajansı spor ı;cr\'isi). 20,10 
Müzik (Oda müziği _ lbrohim Oı· 
gür ve Ateş böcekleri - Fantezi}. 20, 
30 Türk müziği: 1 r- Emin Ağ:ı - Su
ıinak peşrc\'i. 2 - Sadullah Ağa -
Ağır semai - Kapılsa her gören. 3 -
Münir Nurettin _ Durmadan aylar 
geçer. 4 - Ycs:ıri Asım - Ayrı düş
tilm ~cvgiliınucn. 5 - Hcfik Fcrsnn 

Ankara radY0~ 
Amt.rikııda "cnentn en rckJi'nı ooilmtş cazlb 'kadını olara'k Mis Brcn
da Dlana Fnnfor seçi mtştl. :!\ns Bren«la geçen hafta N c' yorkta ::c
reflne ''erilen bir baloda da\'Otlilcre tanıfılını_şhr. Fakat kendi 1 bir 
az soğuk ahm, olduğu lı,;tn baloda fazla cğlenememlştır ... 

yarınki prog 
- Tanhur taksimi. 6 - Nuri bey - ı.t 
lfonim scrvii hır:ımnnım. 7 - Suzi· I 23 - l _ 1939 p. 
n ·ık saz semaisi. Okuyan: l\tuo;taf:ı ı ~r. 
Çağlar. Ç:ılanl:ır: Reşat Erer, Refik 1!!,30 Program. ı2.·J1 
•'crsan, Cevdet Kozan, Kemnl Ni~·azi ~ (pi.). 13 l'ıteınlckct ~ıı01 

meteoroloji hnberıcrı. )· 
zi'· (Karışık progrnıU ~ 
ram. 18,35 l\Iü:r.ık <0; 
19,15 ı~onıı.mn (Vold 11 
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30 Tiırk muıigi (fil. 
rışık program). 20,ı.~~ı 
rolojl halıerlcri ve ıı ~ 
~at). 20,30 Tiirk mıh~i ~ 
rı.ım): ı - Ne> ıen fl 
;\luhaner sünbııle pcŞM 

yordu .. Bunôa da çok durmadı • 
Kararını verdi: 

Rotanı öldürecekti.. Bu dü-
şünce aklına Sandrigoyu getir
di. Hemen pencereye koştu .. Rıh
tıma baktı .• Bir gondolda, yüzü 
saraya dönük, uyuklar gibi duran 
bir gemici gördü •• 

Engizitörün işareti üzerine 
gemici yerin.den fırladı. Pencere
nin altına geldi. 

Dandob pencereyi açarak e
ğildi: 

- Sandrigo 1 dedi. 

Meçhul adam, bir işaretle söy
leneni anlamış bulunuduğunu ima 

etti ve sür'atle uzaklaştı. 
Yirmi dakika geçmemişti ki 

haydut büyük engizitörün karşı

sında bulunuyordu. 
Dandolo : 

- Görüyorsun 
d Jdum, dedi.. 

ki sözümde 

Haydut titriycrck sordu: 
- Demek Rotan Kandiyano

yu asacaksınız .• 
- Evet .. 
Haydut sevincini saklayama

<lı: 

- Ne zaman başlayacağız! 
- Hemen bu akşam .. Saat on 

da Olivolo adasında bulunacak
sın ... 

- Adanın neresinde?. 
- Kilisenin yanında .• 
- Ala •• Tam saat ıo da Sen 

Mari kilisesi..nin yanında bulun .. 
mıya çalışacağım. 

- Ben de gelip seni .cnda bu· 
lacağım .• 

Haydut boğuk bir sesle sor
du: 

- Vaad ettiğiniz gibi Rotanı 

yakalayacaklara ben kumanda e· 
dcceğim değil mi?. 

- Mademki vaad ettim ..• 
- Ala efendim .. Sizinle bera-

berim .. Şimdi iskala Brino ka
lır. Onunla da elbette günün. bi
rinde görüşürüz .. Saat onda ki· 
lisenin büyük kapısı yanında 

yım monsenyör ... 

Sandrigo ayrıldı. .. Büyük en
gizitör, haydutla kapıya kadar 
beraber yürüdü .. O kapıdan çı

kacağı sırada omuzuna dokun-
du: • 

- Az daha unutuyordum, de
di .. Bittabi yapılacak muamelede 
lüzumundan fazla ileri gidilmi
yecek .• 

Sandrigo titriyerek aordu: 
- Ne demek istiycrsunuı?. 

- Ne demek istiyeceğim.. 1· 
kimizin menfaatimiz Rolarun el
de edilmiş bulunmasıdır. Kin ve 
garazın hududuna aşmamak ıa-
zım .. 

Bunu söyledikten sonra göz .. 
terini hayduda dikti. Sandrigo 
bir şeye . 'karar vermemiş bir 
haldeydi .• Mütemadiyen eli han· 

da Kosı:ı ı\lınıct A1>8 ~·ııı 
hule şarkı. 3 - ~c \, 
siınbille şarkı - EY El~\c 
Rıfat bey - Kurdılı 1 

/ 

Bu şebi ricadan dıl· 5
11

, 

cazklir şarkı - Ol ıl~ ıı 
almış. 6 - T. Alı c ~ıll 
şarkı - Y:ı.rıdıkı;:ı ol 
!}emseddin Zbo tıeY ;) 
kı - Ey hnbınnz:ı kaıııU (i 
mi hey - Uşak şıırkl - ıı 

t jl) 
kıl. 21 Memleket san slt , 
zilli dC\'Om: 10 - ~LI J'' 
le bu şcl.ı. 11 - J\aJcll. oJ 
sıtemkıır. J2 - Dı~·~tl!l • 
lar beni. 13 - D1'~ıı>~ 
ma\'l yıldız. Küınc 0 ... e. 

\'cCI" rıııd:ın. Çalanlar: l )\ 
ıtefik Fcrı;an, Cc' d.c sc> 
Kam, Kemal Niyuıı f1l ıı• 
honuşnıu. 2J,30.Estııı 1

( 

biyo - nukut lıors:ıs~ , 
.\lüzik (Küı;ük orkest !Jlleı 
.\şkın): ı - Jlans ~pııtl J 
hur röfrenlcrdcn - Jl ı11'eı 
tion Ryıning - Entc ı;e~:J 
dema Gibisch - Çakır d JW;ı: 
no şarkısı. 4 - yj}frC 1; 
nnL u - Viktor ıırıı"6 / . "i peretleri - potpurı. Gıls 
Aşık - Romans. 1 - ,,,,,. (ı 
Stalrntto - Serenni. S·çill ~ 
_ Tirili - Küçiik fi~~ 11119 
ı;osı. !) - l· redcrık '°' 1 

manda bir cüce durıı~ı:ıf• 
kısı üzerine vnryıısl·o ııl ~ 
zik, konuşmalar, (CC~ı,:ıJI~' 
rafından) \'agner bll (lfl 
be ve muhte]İ( cscrıcl,ııf 
neler. 23,45 - 24 son o 
'fC ~arınld v.,rograın, 
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'r. i ankası' nın (BUGÜN·KUMSARANIZA·ATACAGINIZ·5~KURU~] 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eyıu 1 ikinciteşrin tarih erinde 
çekilecektir 

iKRAMiYELER: 
1 Adet 
5 
8 
16 
60 
95 

250 

,, 
,, 
,, 

" 

2000 
1000 
500 
250 
100 

50 
25 

liralık = 
" -

" -

" -
" = 
" 

ıı::::: 

" 
ı::::: 

1 2.000 lira 
5.000 

" 4.000 
" 4.000 
" 6.000 
" 4.750 
" 6.250 
" -----435 -

32.000 
1 1 

'I'. iş B 
hl "k ankasına para yaırmakla, yalnız para 

rı lirmiş olmaz, aynı zamanda talihinizi 
de denemiş olurunz. 

'Mikdan Muhammen bedeli 
Beheri Tutan .% 7,5 te. reslim mahalli :.:Eksiltmenin 
Kr.Santim Li. Kr. Li. Kr. Şekli Saati 

~oooo kilo 20,80 8320.- 624.- Kabata§ A. Kapalı 15.-
2 SOoo ~ 7.- 6650.- 498. 75 ,. ve Cibali ,. 15.30 

" l , "i, 4000 ,. 7.- 1680. 126.- İzmir Fab. Açık 16.-

• 

~ ~ir .f Uk~da cin . 
lıauııe abl'iltaınıı . ~ ve mıktan yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatmrz için 95.000 kilo 

l'le satın ~çın de 24.000 kilo motörin aartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında va-
2 ınacaktır 

lıı~ a :: >ctuhaınıne • 
~ l.e\'l!:ksUtıne 61:,_

2 
bedelleriyle muvakkat temlnatlan hizalarnıda gösterilmiştir. 

lııın ve tiüb -939 tarihine rastlıyan PA.zartesi gilnü hizalarında yazılı saatlerde Kaba. 
4 ..... Ş aya.at Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

attnaıneıer n.!-... l{ Parasız olarak her gUn sözU geçen §Ubeden alınabilir. 
~ -~e aııaır eksilt . 

'-ttıel'il>ataaı ınak~eye g1tınek isteyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7.5 
~ ttıllka:d:n birer UZU veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ih.a

eıı tt1ıı ıluı.de vernsaat. evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak
Ve 8aatte c.. ınesı açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ve münakasa için t~yin e. 

t ' 0 7,5 gUvenme paralariyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 
bı .. _, ' t:ıar • * * 
~ ~ 'at eın~n p 
'~: alınacak .:şabahçe fabrikası için şartnamesi muci~ 

bıı~ ll...., ı) 1 
i adet Donkf Tulumbası açık eksiltmeye 

~tı °" 0nkııerın 
h-..""' ~ tnulıanını be • ııu ~ , l!: rr. en deli 1200 lira ve muvakkat te· 

l~ '-at 14 ksiltıne 30-
koll:ıis •30 da Raba 1-1939 tarihine rastlıyan pazartesi gü.. 

tın._~ ,~~ .. ~Utıda Yap~ levazım ve Mübayaat şubesindeki .1. 

""'bitir ~amel acaktır. 
'1 ..... ." er Parasız olarak her gün sözU geçen şubeden 

1:>0"1 •• 1 ll', ~er Wcrth' 
% 

1 
'vı. ..... ls ıngton ve Weise und Monski markaiı 

>ı. ~ ı•ıı teklile · 
""'hl ""'"en rın eksiltm 

tı:ıeıerı ~e Paraıariyle .e ~çin tayin edilen gün ve saatte 
ılan olun bırlıkte yukarıda ac• ~eı::en komisyo. 

ur. (272) 

l ...... 
~~ea~ 
939 t;ı}~ ta . . ınucibince 
t\lıı-"'llline rıhltlde ihal sa~n alınacağı il!n edilen 50 ton sömi· 

l'tıtı<ldetı ra tlıyan Paza e ~ıleınediğinden açık eksil tmtsi 30-ı -
lt e 'Uıatılznıştır rtesı günü saat 14,30 da yapılmak üzere 10 

~:-:- ?ı.t • 
"'cutltat ~<lrnznen becıeı. bcil 
ltı natı 90 lirat~ er tonu 24 lira hesabile 1200 lira ve 

lr...._"• ....... ,.,. .11.r. 
~ '-ksiıt 

~onunda~ l<abataşta 
l\r }apı acaktır Levazım ve Mübayaat şubesindeki altnl 

l'r ....... Sa • 
• rt?ıaıneıer · 
t ....... t Parasız o,arak 

eu~_ ,stekliı • • . hergün sözü geçen şubeden almabi· 
la_. -"rıe erın e,· ·ı 
""Q oı Paraıa . " ı tıneıc i . . 

ll!a\lt, (is
9 
rıte birlıkte çın tayın edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
) Yukarda adı geçen komisyona gelmeleri i-

~ . . 

r:::: Birinci sınıf opcrntör a:::. 
Dr. CAFER TAYYAR ii 

Paris Tıp faküllcsi mezunu. ii 

1 
Umumi ve sinir, dima~ cerrnhisiii 
''e (nkdın Doğum) mfılchassısı ii 
Erkek ve kndın ıımcliyntları, cli·ii 
m:ı~. ''e estetik: (yüz buruşuklu·:: 

1 
~u, meme kıırın snrkıklıftı Ycii 
çirkinlik) ameliyatları. § 
Hcrgün ~nbıılıları ;: 

il Muayene 8 dt-n 10 a kadar Mcc·!i 
F: c:ınen, Bc~·oğlu Pnrmnkkııpı Hu·ii 
:: melihan No. 1 • . :: 
::::::1:::::::::::::: :: :::~::ı::: :::::nr:lllR :: 

DUnyanın rn 
sajrlam sıhhi 
IAstlk lerl olan 

Prezervatiflerini 

Daima tercih ediniz 

GöZ HEKlMI 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarla· 
başı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

--_____ ..., _____ ..., 

YAR,N·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
JUL = • ..... •s;..s• • 04 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

.. Dr. Hilmi Koşar •\ 1 
1 . 

A Göz Hekimi 
Dr. Hafız ctemaı 1 Haydarpaı• hHtahane•i züh· 1 i)r. ŞUk rü Ertan 

Zühreviye mütehass:sı has J)ahiliyc mütehassısı. • Cağaloğlu Nuruosmaniye cad . 
talarını öğleden sonra la Tstanbul Divan yolu. No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmar 
rı AGACAMH karşısı Ahu· No. 104, Tel: 22398 M Şerdfettin apartımanr. 
dudu S. 'No. l de kabul eder . .. 
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BAŞINIZ MI A 1 OR ?-.-~~~,.._......,.,., 
Gripten mi yatıyorsunuz ? 

Romatizmanız mı teprendi ? 
Dişinizin ağrısı sizi çok nıu rahatsız ediyor 

Bli' tek ka e 

-
Bütün bun!arı derhal giderir. Ve sıze göz açtırır. 

1Lü~lb!Jmıurınıc1Ja 2 Kaşe aDoırnabölDro 

Neokürin 
Mideyi Bozmaz Ve Kalbi Yormaz 

TEK KAŞE 6 kuruş, 6 hk ambalaj 30 kuruş 

CAFER MüSHil ŞEK 

llDDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZl.A 

Uğrayacakları Limanlar Vapur lan.n laimleri Hereket Günleri 

EKSPRES HATLARI 
Pire, Birindiıi, V enedilc, 

Trieate 

Gala Rıhtımından her Cuma 
tam saat 10 da 

1 Pire, Napoli, Marai)ya, Cenova 
~aat 1 O da Galata Rıhtımından 

Pire, Nepoli, Marıi)ya, Genova 

Kavala, Seli.nik, Colos, Pire, 
Patras, Aysaranda, Birindisi, 

Ankona, Venedik, Trieste 

Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
Kal'lltnta, Patras, Birindiıi, 

V enedik, Trieste 

Burgaz, Yama, Köıtence 
iSEO 31/ 12 
DiANA 4/ 1/ 39 
MERAN O 11/ ı · 

ALBANO 14/ ı 

6/ 1/ 39 .. 
13/ ı . ~ t 
20/ 1 ~ t 
27/. 1 ~ 1ı 

PALEST!NA 
CELtO 
ADRiA 
CELİ O 
ADR1A 3/ 2 ·a;j 

31/12 'i '] 
Citta' eli Bari 14/ 1/ 39 ~ :E 

28/ 1 < i 
latanbul-Pire Saat 24 :3 ı.. 

N l• .. 3 .... E-
" · apo ı gun ::s 
,, Marailya gün 4 ı:Q 

FENICIA 9/ 1 " MERAN O 23/ 1 
~ 
r-.. 

Campidoglio 6/ 2 
..... ... 
nı 

:J 

" QU1R1NALE 6/ 1 
'Q 
..... 

DtANA 20/ 1 -.... 
ABBAZ1A 3/ 2 

ns 
ns 
"' - u 

'el 
lSEO 12/ 1 cıo ..... 
ALBANO 26/ 1 ..... 

"' VESTA 9/ 2 "' "' 
ABBAZtA 18/ 1 " "Q 

Campidoglio 25/ 1 r-.. -VESTA 28/ 1 .... 
"' QUtRtNALE 1/ 2 "' "' 

Türk Hava Kurumu 1 

Büyük Piyangosu l 
DtlrıJüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 

Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu t ertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bah tiyarla.rı arasına girmiş ol ursu. 
nuz. .. 

Hafif bir üşütme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir. derhal bir kaşe 

Sefa in ahnız 
' GRiP - NEZLE ·BAŞ ve DIŞ ve 

bUtUn ağrıları derhal geçı.-ır. 

p•• "LMAN \' Al>A. VAPILARAK •ıı• 

• 300 Defa Çalmakla Bozulmadığı • 
1 ecrilbe ile sabit olan 

Karaciğer, böb~ 
kumlarından müt 
cılannı, damar se 
şişmanllk şikft) .. 
URINAL ile geÇi# 

~ URiNA 
Vücutta toplanan a 
ve oksalat gibi nıa 
ritir, kanı temizler, 
hoş, alınması kol~ 
meklcrden sonra ) 
dak su içerisinde aıııı'· 

INGILIZ KAM 

ECZANESi 

Teneke kutular 
kaşe Algop 


