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Müsabakamıza iş
tirak ediniz ve ku
Ponlarımızı topla -

maya başlayınız 

IKİNCIKANUN 

Ankara, 24 - Yüksek tahsil 
gençliğinin klüblerde oynıyabilmesi 
için yeni bir şekil kararla§tırılmak 
üzeredir. 

Hatta bu arada ilk adım atılmış 

ve şehrimizde pazar günU yapılan 
bir maçta coğrafya fakültesinde o. 
lan, fakat ayni zamanda hariçte de 
bir meslek sahibi bulunan bir gen
cin klilbündc oynamasına mümana-

Dil inkılabı üze
rinde münakaşalar 

Falih Rıfkı fikrini izah 
ediyor : 

irtica değil istikrar 
.-:. r azısı 3 üncüde 

Son Havadisler 

1939 SALI !LAN İŞLERİ: Tel. 20335 

Hidise Sultanahme-tde Utangaç 
sokak Kibarzade apartmanında geçti 

Bu hiddete sebep, kadının boşanmak 
üzere mahkemeye müracaat 

etmiş olması.dır 
Dün Sultanahmcttc garib bir ha- na yeti'eenler ı:özleri kararan koca• 

dise olmuş ve bir adam karısının 1 yı yakalamışlar ve kadıncağızı bu .. 
kollarını dcstereylc keserken yeti- yük bir fcllkcttcn kurtararak teda• 
şenler tarafındnn yakalanmıştır. 

Sultannhmette Utangaç soknJ1ın
da Kibnrzade apartımanmda otu
ran Mehmet Kızı İrfan ile kocası 

Ali bir buçuk scncdcnberi binöir-
!erinden boljanmak istemekte ve bir 
müddettir muhakemeleri devam et. 
mektcdir. 

vi · altına aidrrmı§Jardır. 

Fransa<dla 
idam edilecek 
deniz subayı 

-. ' 
Ali bu zaman içinde muhtelif de- .. 

falar kansı İrfana banşmak teklif 
etmiş ve hepsine red cevabı almış-

at edilmemiştir. Buna göre, yüksek 
tahsil gören, fakat dıışarda da bir 
meslekte bulunan gençler klüblcrdc tır. 

oynıyabileceklcr demektir. Nihayet dün akşam apartımanın-
1'"ot: Bu vaziyette, dün akşam da oturmakta olan İrfan kapının 

fstanbul lik heyeti tarafın. 

dan takımda üç yilksek tahsil tale
besi oynattığı için hükmen mnğlüb 
sayılan lstnnbulspor klübü hakkın
daki karann knt'i şekil alması şüp. 
lieli bir hnle girmiştir. Çünkü ls
tan bulsporun bu üç oyuncusu ayni 
zamanda hariçte de meslek sahibi
dirler. 

çalındığını duymuş ve açtığı zaman 
knrşısında kocası Aliyi görmüştür. 

Biraz görüşmekte mahzur gör
miyen İrfan kapının önüne çıkmış, 
faknt bu sırada Ali birdenbire tize-
rinc atılarak kansını yere yuvarla. 
mı§ ve. elindeki çantadan çıkardığı 
destercyle kÔllnrıru kcsmcğe başla
mıştır. Kadıncağızın acı fcrynUarr-

__ .a 
Mark Obcl' 

(l'azısı.4 üncüde) 

Maliye Vekili eski mütekaitler hakkındaki· 
sual takririne cevap verdi (Yazm 5 lnddeY, 

) 



HABER - Aksam postası 

parası ve 
cür'eti ... 

Yazan: iNi n~ame<91<dl n n INJa~HF 
İmparator birinci Napclyonun değil, para ve imkan kazanmıştır. 

harbi kazanmak için ortaya attığı Yeni davada'' "Para ve imkan,, 
düstur malum: bir türlü clir'etle karşılaşmak te-

- Para! para! para t.. mayülünü göstermiyor. Para, ci-
Büyük Fransız ihtilalinin en hanı hayretten hayrete .düşüren 

asil siması olan Dantonun .da mu. müzmin bir tereddüde saplanmış· EmlnönU mcyclanmm açılması fa.n11yettne dcmım olunuyor. Yenl
vaffak olmak için ortaya koyduğu br. On parasız bir cür'et Avus- t'ami §imdi bütün ibtisamlyle ortaya~ıkmışhr, fakat meydanın Balıkpa.. 

zarı tarafında çlrldn bir manzara ile beraber ... l\leydıuttıl 
ör.lino tiyatrolarda olduğu gibi bir dekor perdesi mi ~ek 

düstur, her halde hatırlarda olsa turyayı Hiğvetti, Südeti ilhak ct-
gerek: ti; Macaristanı ve Çekoslovakya-

- Cür'et, clir'et, cür'et!.. dan arta kalanı arabasına koştu; 
Muvaffak olmak, maddi veya ve ondan asla daha paralı olmıyan 

manevi bir mücadeleden muzaf- bir ikinci cür'et Habeşistanı almış
fer çıkmak demek olduğuna gö- tır, kah Mısırı, kfih Tunusu, Kor
re, ~an:onla Bonapartın, tek ~e': I sikayı tehdit etmektedir. 
zu ilzerı.n.de başka ba.~ka tel~l~kı- 1 Balearlan almıştır. Etramadura -
lere sahıp oldukları soylenebilır • nın yansı, Andauzun, Kasti! ve 
Biri muvaffak olmanın sırrını pa- 1 Lcon vilayetleri ile Bask'm ta:na
rada buluyor, diğeri muvaffak 01..J mı ve Katalonyamn üçte ikisi em-

k • t 1 .. ' . d" 1 ma ıs eyen ere cur et tavsıye e ı-, ri altına girmiştir. 
yor. Ve bir üçüncü cür'et Mançurya-

Napolyonu bize hikaye eden ta· dan sonra koskoca Çini çıtır çıtır 
•ı, 'l\T 1 d •• '"t 1 r . ~ - )'j yonun avasuu çuru - yemetkedir de.. Kasaları altın ve 

miyar. Arkol köprüsü kahramanı. ambarlan zahire ile dolu bir Fran
nı imparatorluk tahtına çıkaran, ' sa, kasaları altın ve ambaralrx za
ordusunu Moskovaya ulaştıran bire ile dolu bir İngiltere ve Ame
kudret para idi. Fransa yüksek rika hala betbaht telakkilerin çık
maliyesi kendisine para temin et- mazında ... 
tikçe Napolyon muzaffer oldu, ve 1 Fransız meclisindeki son müza· 
ı:ıuzaff ~r o~du~~a par~ bu:~~ ~~ı- 1 kerelerin uyuşuk neticelerine bak
gı kredılerı faızıyle odedigı ıçın tıkça insan, şöyle söylenmekten 
sevildi, daha büyük zaferlerin pe· ı kendini alamıyor: 
şinde ko~mağa imkan buldu. Fa- "Pirene hudutlarına düşmanlı
kat vaktaki Napolyonun muhare. ğı mukadder bir ordunun dayan
belcri faiz ödeyebilmek şöyle masına göz yumacak oldu1ttan kel· 
<l -·· .n resülmali bile karşılayamaz Ji şu başvekil Daladye, Tun usa ka
oldu. dar neye gitti? Ve son sistem sek-

0 zam'!° bu astan ~ün.den sen gemisiyle §U Fransız amir.ılı 
pahalı hıl atı Fransız malıyecıler, ne diye Akdenizde manevraya çı
sırtlanndan atmakta bir an tered- kar.,. 
düt etmediler. Kredi açmadılar, Hadiseler Fransız ihtilalinin a· 
parasızlık içinde bunaldı, düştü. teşli ve talihsiz kahramanına hak 
Evvela El beyi ve asla fena bir ta- kazandırmaktadır : 
lible başlamamış olan Restcrasi· - Cilr'etl Cür'ett Cür'et!.. 
yandan sonra Sentelcn'i boylaması NWımeddin NAZiF 
sırf bu yüzdendir. 

Paranı~ yilk~e~ttiğini parasız- Hataydaki Fransız 
hk alaşagı etmiştir. ı 

Askerlik mlit.ehassı~lan onun deleges·ı Ankarada 
şu veya bu zafennde bilmem nasıl 
bir tabiye zeka veya dehasını keşf-1 Ankara, 24 - Hataydaki Fran.. 
ede dursunlar, büyük macerape- sız fevkalade delegesi albay Kole, 
resti hüHisa eden tarihi sentez işte birkaç gUn evvel Surfyedeki seya
bundan ibaretti. 1 hatlnden Hataya dönerek, Hatay 

Gelelim Dantona... Muvaffa1a- devlet reisi Tayfur Sökmeni ziyaret 
yeti devamlı cür'etin tabii bir neti· etmiş ve oradan hareketle gehriml
cesi sayan bu büyil'k ihtilal hatip ze gclmlgtir. 
ve lideri, hayatının her safhasın-! Bugünlerde Fransanm Suriye ft.U 
da, ortaya attığı şiara sadık kal- komiseri Puaux'm da Ankaraya. ge-
mıştır. Giyotin kar§~da bile.. leceğl s~ylenmektedir. 

Fakat onu Fransanın ön safına -<>--

ismet İnönünün 
doğduğu ev 

lzmir Belediyesi 
tarafmdan muza haline 

getiriliyor 
lzmir, 24 - lzrnir belediyesi, Re

isicumhur lsınet lnönünün doğdu· 
ğu evi istimlak edecektir. Ev bir 
müze haline getirilecek ve etrafına 
geniş bir park yapılacaktır. Bazı 
mimar ve mühendisler bu hususta 
projeler hazırlamağa davet edilmiş
lerdir. 

Şehir tiyatrosu~dan 

Meleğe ameli-
yat 1yapıldı 

Artistin Uç kaburga 
kemiği çıkarıldı 

jlô a•n• .. vv.1 -S•h;. -ı-::r .. ~ .... -
sunda temsil edilen ''gral Lir,, pi· 
yesinde birdenbire ağzından kan 
boşanarak hastalanan ve bir müd. 
det Heybeli sanatoryomunda teda
vi edildikten sonra iyileşmiş bu
lunan san'at:._darımızdan beste
kar Muhlis Sabahaddinin kızı 
Meleğin hastalığı son günlerde 
tekrar bal göstermiştir 

ekirdağ bağ a 1 

arap oluyor! 
Hastahklıt milcadele için 
bağt•ılar in tıisarlor idar~
sindrn yard ım bekllyor~ur 

Memlekete 5 milyon kilo şarap veren 
bu mıntakaya yardım edılmelidir 

Tekirdağ.ı (Hususi) - Tekir- bağcılar sermayesinin 
dağı mıntakasındaki ekonomik ha- ispata kafidir. 

fikda;m'; 

reketlerin mihverini bağcılık ve Bu hal, parasızlık yüzün<ler: 
üzümcülük teşkil etmektedir. ldyıkiyle tıakılmayacak olan ve 

Tekirdağında 3563 hektar bağ 1 daha bir müddet mahsulünde:\ is
.olup üzüm istihsalatı on beş bin tifade göze.dilen bağlarımızın 

tor.dur. hastalığını tesri ve mahvini inta!r 
Tekirdağında her yıl 4 - 5 mil. ettireceğinde şüphe bırakmrunak· 

yon kilo şarap yapılmaktadır. tadır • 
Tekirdağında bağcılığın ihyası öteclenberi ve bu sene de Ça. 

için filoksra hastalığına mukave- nakkalz, Larseoki, Mürefte ve s-ıi. 
met eden yeni bağlar yetİ§tirmek mıntaltalıır bağcılarına, bağlam~ı 

ve Amerikan çubukları ikame et· I imar buııusurtda dönüm başına 
mek filrr:i J7'.2JltlftuQt1r t'l.Afl aut'·~· ..:1- _ • .,.,uQ •'toi.a&U\..•.,""" ...r 

Her sene iki milyon kilo şarap lan inhisarlar idaresinin, üzumle
istihsal etmekte olan şarap fabri- ~ rlni şarap fabrikasına vermekte 
kamızın ihtiyacını karşılamak, 1 bulunan Tekir.dağı bağcılannı da 
bağcılığın inkişikıfım temin etmek artık bu gözetmeden ve yardım
ve üzüm randımanını arttırmak hu : dan mahrum bırakmaması husu -
susunda bu gün Tekirdağında bu- sunu temenni ediyoruz.,, 
lunan (300) bağcı inhisarlar ida· j Diğer nuntakalar bağcılarm.a 
resinin yardıI11Jnt, beklemektedir- yardım yapan 1nhiraslar idareı;ı. 
ler. 1 nin, Tekirdağı bağcılarının bu ar

Yardıma muhtaç bulunan bağ- zulanm da yerine getirmesini bek-
Cerrahfaşa hastahan.~sine :atr cılanmız bana dediler ki: l ıer, keyfiyeti layık olduğu ~~~.m-

nlan sanatkara pr.ofesor Nıssen ''- Memleketimizin oldukça miyetle alakadarların teemmulune 
tarafından bir ameliyat yapılarak mühim servetini teşkil eden bağ-

1
1 ve takdirine arzederiz. 

üç kaburga kemiği çıkarılmış ve 1 lannuz filoksra hastalığının tesi· Hilmi YUCEBAŞ 
dün ciğerlerine hava verilmiştir. riyle her sene kuruyup ışönmekte. Q b · ı k 
Bu genç san'atkarımıza §ifalar <li- dir. Büsbütün bağsız kalmamak tomO 1 azaSI 
leriz • için hem bu hastalıktan mütevellid • d b' d 

boı1uğu kısmen doldurmak üze- Zeytınburnun a ır a am 
re cüz'i miktarda yeni bağ yeti~- ağır yaralandı 

Bar dö 
kavg 

Bir kadm, isk 
~ 

adam dög 
Dün geceyarısın 

Qç sıralarında Beyo~l 
tasında, bir bar kad 
ho§ arasında hadise o 

Fatihte Malta çarşı 
::\lahmut isminde biri 
Beyoğlunda Londra 
ve içmeğe, eğlenmeğe 
Bu arada bar ıniista.b 
bir kadına içki ısmatlll 
olmuştur. Vakit geceyı:.• 
ten sonra kısa oımald3 
bir zamanda husule 

mimiycte güvenen :M 
nm pe.şinden aytıl 
bar kapanıncaya kada! 

saat üçe doğru dışarı 
pe5ine takılmıştır. Ka 
rapıda oturmaktadır. 

gelen Mahmurlu görd
m: u ug1u ı uı.u uu.ıı "/ 

Fakat kadının iddia 
adamakıllı sarhoş bul 
mut sarkıntılıklara ba~ 
nihayet dayanamarnl~ 
ayaklarından iskarpini 
Mahmudun üzerine atı 
rat.ına, başına rastgeleJl 

ma!;.ra baş1amı§tır. ca 
duğundan bu mücadele 

devam etmi5 Ye sonrıı 
nu•rlar ikisini de yakalO 
lcvla götürmil5lerdir. 

· ·ne Şimdi ka ··n kendısı 
ettiğinden ve l\1 

yüzünden ve muhtelif 
yaralandığından dola)1 

dava etmektedirler. 
--c--' 

Amerikada 
soğuk dalgası 

Bazı mmtakalarda soğuk 

çıkaran ve tarihin en unutulmaz 
büyük şahsiyetleri arasına sokan 
cür'eti, gür sa~lı kafasını giyotin
'den kı.ırtaramaI11Jştır. Eğer Dan
ton, kellesinin giyotin satın ile 
kesilmesini de "cür'etle kazanı!· 
nuş bir muvaffakıyet numunesi,, sıfırın· altmda 37 derece 
gayabildiyse kendisine söylenilc-1 Nevyork, 24 (A.A.) - Ameri
cek bir söz kalmaı:. kanın Şark hükCimetlerinde ao-

Fakat kellesinin kesilmesini e- ğuk dalgası ve kar fırtınası hükUm 
ninde sonunda davasını kaybetmiş sürmekte berdevamdır. Soğuk ve 
olması suretinde kabul etmek doğ- kar, altı kişinin ölmesine sebebi. 
ru olursa cür'etin de götüre götü- yet vermiş- ve bir çok kazalara 
re insanı, nihayet, bir çıkmaza sok- bals olmuştur. Nevyorkta asgari 
tuğuna inanılabilir. hararet derecesi, sıfır altında 13 

Oçbuçuk kilo 

Oç 

esrar 

zehir kaçake1sı 
yakaland ı 

tirmek ve hem de lxızulmayıp bır Diln akşam saat 18 ı;ıralarındn 
kaç sene d~a mahsulünden is.tifo.- Zeytinburnunda bir adam otomo. 
de beklenılen kısxmla~ını ımar bil altınd:ı. kalarak çok ağır bir 
etmek için çalışılmakta ıse de bu surette yaralanrm~tır. Yaralı Kon
iki cihet hayli masra:a ~ütevak. yalı o~~an i·.ıninde birisidir. Os· 
laf olup bu~a da vazıye~ sarsıl: man dün Zeytinburnu Orm'ln 
nuş olan baı;cıların malı kuvvetı 1 Mektebine gitmiş ve akşam il zeri 
müsait bulunmamaktadır. mektebin kapısından çıkarak as. 

Ba§ka ıcneler; bu gUnc ka~~r falt caddenin öbür tarafına gcç
bağlarımızın yüzde altmışı kesılıp mek için hızlanmıştır. Fakat te
kazıldığı halde maalesef bu. ~en~ laş yüzünden, yolda ilerliyen bir 
imar bunusunda nazan dıl:.;atı otomobili göremiyen adamcagız 
celbedecek derecedeki durgunluk §Oför Raifin idaresindeki 1742 

Para kaçakçı 
havadisleri dol• 

verilen malO 
Birkaçgün evvel "1~ 

garistanda Türk pal'll 

bazı kaçakçılık vaJcal~ 
dair havadisler 9tktI·., , 
da birinin yakalandığı 

Şimdi, 20 inci asnn iki büyük ve azami hararet derecesi, sıfır al
davasında 'bu iki teze uygunluk a-

1 
tın.da 3 santigraddır. 

rayalım: Mount - Vaşingtondan bildin1-
tki dava ki biri bitmiştir, biri diğine göre, .crada hareret derece

yeni başlıyor .. Biten 1914 de baJ- si, sıfır altında 37 ve rüzgarın sür 
lamış ve 1918 de neticesini göster- ati saatte 9 Okilometredir. 
mişti. Başlayan 193°2 de ve netice- Vapurlar, Nouvelle Angleterre. 
sini ne zaman göstereceği kimse den buzlarla örtülil olduğu halde 
tarafından kestirilemiyor. gelmektedir. 

Biten dava, eür'etle parayı ayni 
zamanda şahlandırıp karş foştır- lngilterede fırtına 
mıştı ve cür'et, Romanyayı, Sır- Lon.dra, 23 (A.A.) - İngiltere 
bistanr, Karadağı, Fransanın yarı- nin bir çok mıntakalarında §iddet
sını ve Ukranya ile Baltık mem- li bir fırtına hü'küm sürmektedir. 
leketlerin.den mühim bir 'ktsmını Durmadan yağan yağmurlar, bir 
zaptettiği halde; Hamburgdan Is- çok tuğyanlara sebebiyet vermiı
tanbula ''Balkanzug,, la ulaşan tir • 
komisyoncusu için Haydarpaşa Cherilton ve Portland'ın alçak 
garından Diçle ve Fırat boylan nuntakalarmdaki ahali, evlerinde 
icin bilet kestlrmeğe muvaffak ol- kapanmağa başlamışlardır. Bir 
duğu halde Versay çıkmazına gir çok nehirler, sedlerini yıkmışlar
di. dır. Ahali ,evlerinin birinci katla-

1914 - 918 Napolyonun tezini rına sığınmak mecburiyetin.de bl
isbat etmiştir. Cihan harbini cilr'et m11lardır • 

Gümrük muhafaza teşkilatı me
murları üç kişilik bir kaçakçı şebe
kesini meydana çıkarmı:ştır. Aile
!er arasına kadar zehir sokmakla 
"eçinen bu kaçakçılar Salih, Faik 
isminde iki erkekle bunlardan Sa
lihin metresi olan bir kadındır. 

Muhafaza memurları uzun müd
dettenberi takip ettikleri Salihi iki 
gün evvel Beşiktaşta bir kahvede 
Faik adındaki arkadaşına bir kilo 
esrar verirken yakalamışlardır. Po
isin yardımile Salibin evinde araş· 
tırma yapı1rr.ı?. ve burada üç kilo 
esrar bulunmuştur. Kaçakçılar ad· 

liyeye teslim edilmişlerdir. 

B ' numaralı taksi otoıncbilinin altın. 
ay r am da kalmı§tır. 

S l •• •• Şoför bUt:in gayretine rnğmen 
a l 1! un u çok ani olan bu vaziyet karşısın 

/stanbıd miıftüW~iindcn: : d.a otomobili ancak i§. iş:cn. geç-
30 ikincikanun 939 pazartesi gü-

1 
tıkten sonra durdurabılmıştır. 

ü Zilhiccenin dokuzuna mü~ad:f Yerde baygın yatmakta olan 
~lmakla Arefe, salı günü de Bar O&man n yanına gidildiği zaı:1an 
ram oldutru ilful olunur. ! sağ ayağ nm kı~~l~ış ve başıylc 

Bayram namazı saat 7,51 dedir. kollarında da buyuk yaralar açıl 
mış olduğu görülmüş ve derhal 

lf O lnl'İtO ıril aı ffi C B\ Zeytinburnu hastaho.nesine kal-

fnj D tnl V al~ O S lYI ı dmlmıştır • 
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vazılıyordu. 
. h' rettB' 

Bu husu~ta sala t) 11 
verdiği malCımata gô:Ctit• 
telcrc yanlış aksctmıŞ 

ace 
Verilen malCımata g d 

dığmdan ve kaçakçılı~l 
men Sabrinin kaçakçı cıl' 
alfıkası olm:ımı~tır. :.~r1' 
de 1005 lira kadar ıı bil 
lundu~u doğru i e de bit 
Tür ki ıe\ e hicrc t ed~~!le 
lesi ta :ıfındar. kendıS ~ 
iarJ.k bır::ı.kt1 dığı ,.e ~ 
da meydana çıkmışt • 

~_,da! 
Dığer taraftan al 13 

1Jarasınm Türkiyed~ld 
dan daha paha~1 ° ~ 
yüzden de kaçakçılı~ı~t 
nı anlamanın pek bası 
söylemektedirler • 

. .. ~'i 
Bulgar hiL'.(Qmetı ~~a.t ) 

kında uzun bir tahkı\{ 
ayni neticeye varını~· 
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1 i Yasak bolluğu ! 
: y AL'\"IZ askerin ağzında manası olan bir kelime (yasak) 

bizde o kadar bol harcanır ki lnsanm hazan isyan edip bu 
rica yerine kullanılmış (yasa.k) Iann aksini yapacağı gelir. nu 
nıe\Zuu "Vakıt" arka.da,nnızdA Hasan Kum!;ayı bakınıL ne güzel 
anlatıyor: 

Ankara ile İstanbul arasında jşliyen trenin penceresinden 
1 

bakarken burada yolcular için yazılmış fransızca bir ihtarla bu
nun tercümesi arasmdaki ifade farkına dikkat ettim: 

11 -c'it dangcrcux de se penrher au dehors. 
Pencereden dışarıya sarkmak yasaktır. 
Fransızca ihtar hilr insanlara hitab eden bir ifade tarzıdır· 

bu ifade yolcuya eadece bir tehlikeyi haber veriyor. Bu futa~ 
• gören 1.ıir yolcu islerse başmı pencereden dışarıya çıkarabilir. Fa

kat bu hareketin neticesinde gelebilecek tehlikeyi de gözönUne 
almış olur. Halbuki onun tUrkçesinde kullanılan (yasak) kelime
si böyle değildir. Bu ikinci ihtar ftekli muhatabında hiçbir hürri
yet hakkı düşünmez; irade ve ihtiyar gibi eeylere asin ehemmi
yet vermez. 

!şte ~u iki ifade tarzının gösterdiği zihniyet şarkla garbı 
ayıran alametlerden biridir. Yine bu zihniyettir ki mesela tram
;ay arabalarında, yahut \'apurlardaki leh\'alarda "Burada sigara 
ı~U~11~z" demek kati iken ''Burada sigara içmek yasaktır,, ifade
sını tercih ettirir. 

~ 
! 
: 

. F~kat (yMak) kelimesinin bu )0 olda iptizale uğraması onun 
ı~tima.ı ha)~atnnızda kıymetten dllşmesine scbcb olmuştur; nete. 
kım bıze gorc devlet YMağı dokuz gün sürer. Yasağa halk ara
sında kıymet vermek istersek onu ancak zaruri olan bir yerde 
kullanmak lazımdır. _ .. _ .. ___________ .... _ .............. -................ _ 

Dr. Aras 
Bu akşam Londraya 

hareket ediyor 

f 
I 
b 

Yeni Londra büyük elçimiz Tev
ik Rüştü Aras dün akşam üzeri 
ngiliz elçiliğine giderek lngiltere 
üyük elçisi Sir Persi Loren ile u· 

zun bir görüşme yapmı~tır. 

n 
p 

Tevfik Rüştü Aras yeni vazifesi· 
e başlamak üzere bu akşam eks· 
resle Londraya hareket edecektir. 

Almanyadaki heyetimiz 
Ankaraya döndü 

Alac·ak 
yüzünden kavga 
iki kişi ağır yaralandı 
Dün akşam üzeri Beyoğlunda 

Yenişehirde bir yaralama vak'ası 
olmuş ve Cafer isminde bir bahçı
van, Abdullah adındaki arkadaşr 
nı bıçakla ağır surette yaralamış. 
tır. Hadiseye yirmi liralık bir ala
cak meselesi sebep olmuştur • 

Bahçıvan Cafer bundan bir müd 
Almanyada, 150 milyon marklık 

k 
ti 

reeli anlaşmasını imzalayan heye· C: ; e;ve~ ~bdulla_ha ver~siye ola
miz dün sabah h . . el • rak yırmı lıraya bu beygır satmı~

~e rımıze g mı~ ve tır 
~..w• l'u..ılı.aıa;ı.a lıcuı..l\.t.1. clıııl~Llr,- ,_ • 
y alnız heyet reisi Numan Rıfat 

1enemencioğlu tedavi için Avrupa· 
a kalmıştır. 

!\ 
d 

) 

Heyet, anlaşn.:ı metnini Ankara· 
-a götürdüğü için, Meclisin bugün· 
erde yapacağı toplantılardan bfrin
e kredi anlaşması müzakere edile· 

l 
d 
ektir. c 

di linde olmıyan "vecibe., karşılığın· 
a almak için. d 

ca 
2 - Artık tarihe karışan osmanlıı

tesirlerinden kurtulmak için "ri
set,, değil "reislik", "Riyaseticum· 

ur., değil "Cumhurreisliği,, "ve· 
filet., değil "vekillik,, demek. 

ya 
h 
kA 

h 
ıst 

3 - Bilhassa ıstılahlar meselesini 
alletmek. Maarif bakanlığı eski 
ılahlan şüphesiz ve mutlaka tas
h edecektir. Türk çocuğunun bey 
ni ".Müsellesi mütesaviyüssa
yn,, yahut "kcsirüladla,, terimle· 
içinde bırakamayız. Türk genci
"kol,.un "burun.,un "ağız .. ın 

hi 
ni 
ke 
ri 
ne 
a 
le 
rapçaSinı öğretemeyiz.Böyle tabir
rin karşılığı:u türkçemizden, yük· 

sek ıstılahları ise garp kültürü kay· 
klanndan alacağız. na 
ı (arşımı2a tekrar bir yüksek kül
r dilinin kamusunu koyduğumuz 
man kılavuzda bulunan karşılık
dan bir 

0

çoğ1 nun ne kadar ise ya· 
dığmı göreceğiz. 

tü 
za 
lar 
ra 

Ba~hğcınm tekrar eqelim: 

Ya 
fer 

Biz irtica demedik, istikrar dedik. 
ni ileri türkçede istikrar, yani za
le kazançlarımızı tesbit etmek. 

Fakat Cafer, Abdullahtan 20 

lira alacağını bir türlü tahsil ede· 
memi§tir • 

Dün akşam uzeri Yenişehirde 

biribirlerine rastgelen alacaklı ve 
borçlu tekrar kavgaya 'başlamış. 

lar ve iş kızışınca Cafer belinde; 
çıkardığı büyük bir bıçağı Abdul-

lahın sol küreğine saplamıştır. 

Yere yuvarlanan yara1ı, yetişen· 

ler tarafından baygın bir haltle 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bu sırada, Caferi yakalamak is. 
teyen Ferid adında biri de kolla
rından ve sol omuz ve göğsün. 

den yaralanmış o da hastahaneye 
yatırılmıştır. Zabıta memurlı:-: 

Caferi kaçarken yakalamışlar.dır. 

İki yaralının vaziyeti de ço~ a
ğırdır. 

Tramvay işçilerinin 

teavün sandığı 

Tramvay şirketinin hükumete ge·· 
çeceği günler yaklaştığı için tram· 
vay şirketi amele:;inin teavün san
dığı tasfiye edilecektir. Dün bu iş 
için şirkette bir toplantı yapılmış· 
tır. 

~ ~~ ~ •"1 Oü.. ~J ;;, ; if!etg;ı:.J (;hj =-
Kese kağıdı imali 
kontrol edilmelidir 

Ağır çeksin diye dibine kahn bir çaınur tabakası 
sıvanmış kese kağıtları imal edenler bu gayrinıeşru 

ticareti serbestçe yapabiliyorlar 
istanbulun göze görünmez, ku

lağa çalınmaz, ele gelmez, dile 
düşmez, fakat yenilip yutulmaz 
derdlerinden biri vardır. 

Hemen İstanbulur. eli ayağı 

tutan yediden yetmişe kadar ka
dınının, cr'.keğinin, çoluğunun, ~o

cuğunun, her sınıf halkının elin
den geçen ve fakat itiyad neticesi 
bir defa evirilip çevirilip tetkik e
dilmiyen bu nesneler yüzür.<ler. 
yüzlerce insan geçinir. 

Bir günde bir kaç ten sarfolu· 
nan bu revacı yerinde, saman al· 
tında işliye:ı ticaret kese J..1ğ.tçı. 

lığı dır. 

Kese kağıtçılığı, en fazla kont
rolsuz kalmış bir iştir. 

Halbuki yalnız İstanbul.da ka. 
saplarla, fırınlardan gayri ve ya
ni kese kağıdından istifade ede
miyen üç beş nevi esnaftan başl<a 
bütün esnafın alış verişi kese ka
ğıtlarla olduğuna göre, ne mühim 
sarfiyat olduğu hesap olunabilir. 

Derdin ve memleketi doğru

dan doğruya alakalandıran mü
him safhaların izahına geçmeden 
önce kese kiiğıtçılığını anlatalım: 

Kese kağıtçıları, ne kadar hur· 
da kitap, defter, kağıt varsa, de
polarda, ahırlarda, kömürlüklerde, 
en mülevves yerlerde muhafaza e
dilmiş olsun olmasın bunları kağı
dın ayarına ve cinsine göre kilo. 
sunu 6 kuru§tan 12 ve hatta H 
kuruşa kadar almak üzere toplar
lar. Bunları tasnif ederler. 

Kalınlarım, renklilerini, yazısız
larınr, yazılılarım, birinci hamur 
cJanJarınr, ikinci hamur olanlarını 
velhasıl muhtelif çeşitlerini ayı· 

rırlar. Ya zamkla, ya kolayla ve 

yahut ta çirişle yapıştırma sure. 
tile kese kağıtlarına tahvil ederler. 

Manavlar incelerini kullanır

lar. Bakkallar her nevini istimal 
ederler. 

Seyyarlar renklilerini tercih e
derler, mahalle bakkalları ve pa
za•lar yazılılarını sürerler. 

Kese kağıtlarının kilosu 25 :le 
J.7,5 kuruş arasında satılır. 

Çok basit işçiliği olmasına ve 
bir meharete muhtaç bulunmama. 
sına rağmen mühim kar getiren 
işlerden biridir. 

Yalnız ahiren mer'iyete giren 
bir lcanun mucibince intişarı ruh
sata bağlı bulunan gazete kağıt

larından gayri matbu kağıtlarla 

kese kağıdı yapılmıyacağı cihet
le, piyasa defter gibi şuradan lııı. 

radan tedarik edilmiş kağıtlardan 
istifadeye düşmüştür. 

Bu ciheti de ehemmiyetle dik
kat nazarına alarak der.din ehem· 
miyetli taraflarına girelim: 

Bir kese kağıdı neleri 
ihtiva eder ? 
Kese kağıtlarının iki tarafı var

dır: 

1 - Halkın sıhhatine muzır ta
rafı. 

2 - Hile taraf r. 
Ka2!.tlar ne yıkanır, ne ütülenir, 

ne i~tüden geçer, ne temizine ve. 
ya kirlisine dikkat olunu.~, ne top
lanıldığı yer hesaba katılır. 

Velhasıl öylece alınan öylece 
kese kağıdı yapılarak piyasaya 
sürülür. 

içine, toz şeker, kahve gibi yı· 
kanmıyan maddeler konur. Halk 
bunları kemali afiyetle yer. 

Halbuki kese kağıtları gerek 
imali bakımından, gere1cse toplan
ması cihetinden birer mikrop yu· 
vası halinde olabilirler. 

Hfle tarafına gelince: bu <la 
çek mühimdir .. Bizzat elimize ge. 
çen ve Sirkeci manavlarından bi· 
rinden alınan bir kese kağıdı ta· 
rafımızdan yırtılarak tetkik olun
du. 

Kağıt ince, fa"lcat kese kağıdı 

çok ağırdı .. Bunun sebcbjni araş
tırmak maksadiyle yaptığımız bir 
tetkik bize hayret veren bir hileyi 
öğretti. 

Kağıtların dibine kireçten, kül
den, çimentodan ve bu gibi donu. 
cu ve ağır basıcı malzemeden dört 
beş milim kalınlığında bir kaide 
yapılmaktadır. 

Bu suretle bir kağıt 15 - 20 
gram ve hazan daha fazla ağır 

çeker .. Kilosu 60, 80, 100 ve da
ha fazla fiyatlı nesneler bu ka
ğıtlara konurken bittabi satıcı 

menfaatine olarak ağırlığı mikta. 
nnca malın maliyetine biner. 

80 kuruşa aldığımız şey 
doksana gelir 
80 kuruşa aldığımız şey, dok

sana gelir •. Kese '.kağıtçılardan ba
zılarının böylece hileli kağıt yap
tıklarr, elimiz.de mevcut olan ör. 
nek ile de tahakkuk etmiş bulunu
yor .. 

Mühim bir nokta 
Kanunu yanlış anlamak ve an

latmaktan fayda bulanlar, gazete 
kağıtlarından 'kese kağıdı yapıl

maz diyerek ortaya çıkardıkları a-

Limandaki infilak 
hadisesi 

Tayfalardan birinin sıhhi 
vaziyeti ağırlaştı 

Eminönü rıhtımındaki infilak 
hadisesinin tahkikatına müddei
umumilik tarafından devam e<lil
mektedir. 'Uç kişilik bir ehlivukuf 
kazanın neden ve nasıl olduğunu 
tcsbit için çal şmaktaclır. 

ı:~disede yaralanan Yunan gc· 
misi tayfalarından Nikelanm va. 
ziyeti dün akşam ağırlaşmıştır. 

Batan ''Deli Yorgi,, gemisi:ıin 

deniz.den çıkarılması i~in teşeb

büsler yapılmaktadır. 

sılsız şayia ile kese kağıdı piyasa .. 
s.n: yükseltmişler ve halkı sıhhatı 

umumiye bakımından büyü"lc teh
likelere maruz bırakan defter ka
ğıdı ve saire gibi şuradan buradan 
toplanmış kağıtlar kullanmağa 
mecbur etmişlerdir. 

Bugün bakkallar Ye saire yeye~ 
cek şeyleri yazılı ve 'kullanılmış 

defterlerden kestikleri kağıt par
çalarına sa.rm:ıl:~adırlar. Hal
buki piyasada temiz clarak teda .. 
riki mümkün ve kanunun kese 
kağ.dı imalinde kullanılmasııu 

menetmedi~i gazete kağıtları 

mevcuttur. 

• Şimdi alınacak tedbirler 
ne olabilir ? 
1 - önce makineler tamimi ld.. 

zımdır, Muayyen ve yıkanmıyan 
havayici zaruriyenin konulacağc 
kese kağıtlarına el sürülmemesi 
gerektir. Bu kağıtfarın temiz ol"" 
ması icap eder. 

2 - Böyle hileli kağıtları ya
panların şiddetle tecziyeleri ge
gercktir. Bunun için de sıksık a.. 
raştırmalar yapmak kafidir. Bi
rinci merhaleyi bizim elimizdeki 
nümune temin edebilir. 

3 - Üzeri kurşun kalemiyle ve 
ya mürekkeple yazılmış kağıtların 
k~se 'kağıdı olarak değil, herhangi 
bır surette mal sarılmak için isti .. 
mal olunmaması umumi sıhhat ba
kımından lazımdır. 

Y~ni umumiyetle kese kağı.dı 

hile ve ihtikar vasıtası, sıhhat u.. 
mumiyeyi ifsat vasıtasıdır 

Sür'atle ve ehemmiyet kontroıa: 
tabi tutulmak gerelı:tir. 

Bu bütün halkı hergün ala .. 
kalandıran mühim meselelerden 
biridir • 

Iıtanbul Mub:.ıbiri 

Avcılar cemiyeti 
Bursa da 

reisi 

Bir müddet evvel şehrimi2e gele
rek Ankaraya gitmiş olan bcynelmi 
lel avcılar cemiyeti reisi Maksim 
Dükrok bazı makamlarla temaslar 
yaptıktan sonra şehrimize dönmü~
tür. 

Av meraklılarından Abbas Ce-' 
lalin davetlisi olarak memleketimi
ze gelen M. Dükrokun av sahaları
mızı tanımac:ı için Karadeniz sahil
lerinde büyük bir av tumU\<ıSı ter
tip edilecektir. Alakadar makamlar 
bu yolda hazırlıklarda bulunmakta
dırlar. 

Dükrok dün Abbas 0~151le bir~ 

liktc ve Yalo,·a yoluyla Bursaya 
gitmiştir. Iznik yoluyla Bursa civa· 
nnda bir hafta sürecek av gezintisi 
yapacaldardır. 

Beraat ettiler 
Geçen cuma günü Beyoğlunda 

-.. 11111'-llll'lıııllll•M-ıllll•MlllllR .. llııııl .... llllıı .. llıııılllııııl .. ıllll•M-A ll'lllllll-.ııı-..111111111111-.ııı-..,._ ..... ,._ .. llllııılR .. llııııl .... llllıı .. llıııılllııııl .. ıllll.._, Ağ:ıhamamında İrfan apartıma
n·nrla kumar oynadıkları iddia.;ile 

Kasımpaşa sırtlarında 
yeşil saha 

( MAR plim moelblnee T~pebqmm 

• arkuından Kuımpa,aya doğnı 

ye,u bir saha Yüeoda getirllecekml,. Ye. 
ıilen haberlere göre yeşil sa.ha, Halice ka

dar imtid&d edecek ,·e ~enindeki ha,·uzon 
sulan Halice akacaktır. Yeşil Mhanm bir 

tarafında çocuk bab~~I bulunuak, diğer 
bir tarafına. da büyük bir hamam yapıla.
eaktır. 

le, ufaıt yollarlle klmblllr ne güzel ola
cak! 

Cam kıran kahkaha ! 
M usoı.•~• ,\rgcnuna tiyatrosunda 

bir nutuk söylüyor YO ezcümle ili

yor kl: 
"Size bu nesrlyatın hep ini okmıam o ka.. 

dar ~illuillnlz ki~ Alp dağlarmın ötesindeki 
hüklımct merkezi (ynni Paris) binalarmm 
camları kırılırdı.,, 

Alp ötelerinde canı !:.C~c,·e kırnn kah. 
kııha ols1l olsa ymi bir bomba n•ya yeni 
bir fop olabilir. Hem ni!;inolmasm, ~üldürü· 
<'Ü harb gazi olur da, kahkahalarla imha e
dici top neden olmao;m? iel.l't\j.., <lılınct ,, 0 Ymak 

.ren •• . e vaz·r 1 ôde\ i 1 e,, Ye-
" konu~ma 

.. 
Mü<itakbel lııtanbot, bah~.elerle, mey-· 

danlarıa, ye§il ıab&l&rla, çocuk bahçeleri-

Şimdi kırk yaşında olmanın sırası mrrdı! 

lmar planına. ba5landığı zaman, All~hm 
!liO\'gill kulu olup ıla henüz doğmo~ olsay. 
tlık biz de bu güzelim neticeleri görürdük. 
l"eşil, modern, nmht.-~em İstanbul bahçe
lerinde, bir ucuntlan ufuk görülen asfalt 
yollannda, kırkmd:ın sonra. biz de a.zar
dık. 

Neyse, mütcsclllyiz. lliç olmazsa, torun
larımız ta.duu tlJ.(laca.k ! 

Harb beşeriyetin tkğişmez muluıdcleratr 
oldukı:a, hl!: olmaı.sa in<>nnlar güle ~ülo (i
lilrler; doğrusu fn!4anlığa hizmet de olur! 

masa üzerinde bulunan 22 lira 
kadar bir para, poker fişleri ve is· 
kambillerle yakalanıp müddeiu
mumiliğe verilen şehrimizin tanın
mış tüccarlarından lrfan ile Ra
sim, Aziz, Sam( ve Mihalidis ismin 
de beş zat, cürmümeşhut kanu
nu mucibince derhal Beyoğlu sulh 
mahkemesine scvkedilmişler ve 
yapılan duruşmada maznunların 

vaziyeti içtimaiyeleri nazan iti
bara alınmış, pokeri de kasdi men
faatle ve kumar olarak değil, eğ
lence olarak oynadıkları kanaa~i 
hasıl olmuş ve hepsinin birden be
raetlerine karar verilmiştir, 
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isyan şayiaları unya a nu us {l 
tayyaresi düşürdüler Berlin makamları tekzip t hl.k . ' 
Çin çeteleri cephe gerisinde baskın Paris, 2~d:r~~a~ Röyter a- e 1 esı var • 

yaparak iki şehir kurtardılar jansmın muh abiri bildiriyor: e· 
;..~:~g:::~"~.~~A1"ı:n ~~~ ~:n~1,. !~=d~e~: d:~.~:.;ü: ;:~~::~~,~~~~.~~~::~:~:~; ırçok m em leketl erde doğanlar ö 1 enlerde 
rilerinde Pekin ile Tientsin ara- lar ve .düşmana ağır uyiat verdir- bulduğuna dair gelen haberler ü. lO "" I 1 ) I 
sın a üyük faaliyet göstermiş. mişlerdir. :ı o :ı d b Zerın. e teıa·ca ~u··c:en halkı yatıştır- ogan a r a Ö e.n e.r. arasın.daki nisbet devam edecek olursa 
lercf.ir. Çin ~üvarileri kısa bir mü- Pazar günü bir Çin tayyare fi. mak için hudut kıtalarırun takviye 

1 
nm nufusu bır asır sonra 6 m ilyona düşecek. 

:sademeden s~nra Hang - Fang losu Kantonun cenubundaki Ja- sine 'karar verilmiştir. 
ve La • tai şehirlerini zaptetmi~ pon topuçu mevzilerini müessir Berlin, 23 (A.A.) - Havas a-
Ier ve düşmanı geri atmışlard1r. bir tarzda bombardıman etmiştir.. jansının muhabiri bildiriyor: 
Lang - Fanga giren Çin kıtaa!ı, Şiddetli bir hava muharebesi ne- Salahiyettar Alman mahfelleri 
Pingtsin demiyolunu beş nokta- ticesinde yirmi Japon tayyaresi Avusturyada isyan çıktı~ma dair 

Neler yapmak J8zı 
Almanya, İtalya, Japonya gibi 1 iki memleket de bu neticeyi evlenseler bile çoC 

Öan tahrip etmişlerdir. 'Uç köprü. düşürülmütşür. verilen haberleri tekzip etmekte 
yü atmışlardır. Bu suretle düş- Ayni günde, Hu_ Mende iki dirler. 

bazı mem~e'ketlcrde nüfus . gittik- f ş~ddetli ve sistemli tedbirler saye./ tirmcktcn çeki.neC 
çe artarken -~vrupada bır çok 1 smde elde etmiş bulunuyorlar. Al- kat, mesela lng~Jte 
memleketler nufuslarının azalma- manyada, kadınların işten çıkanı- 1880 de birdenbıre 
~mdan şikayet ediyorlar ve do- ması ve evlerine dönerek evlenmi· yoruz. Halbuki o. 5 

gumun azlıgına kar§ı çare almayı ye mecbur edilmesi, diğer taraftan renin en refahlı bır 

manın geri münakalatı kesilmiştir. Japon gemisi de bombardıman c-
Diğer taraftan Çin çeteleri dilmiş ve Şunkingde beş Jap=n 

§anghayın yanı başında Bu - tayyaresi düşürülmüştür. 
Eden, Çember-

ispanyada harp 
vaziyeti 

laynı tenkit 
ediyor 

düşünüyorlar. evli erkeklere bazı imtiyazlar ve- leket kraliçe Vi 
. Bugün Avrupada, Almanya. rilmesi hu tedbirlerin başında altında i.di ve taın 
Italya ve Holanda ile lrlanda müs. gelmektedir. Evlilik hayatı hak- kün devri yaşıyor 
tesna olmak üzere hemen biittln kında yapılan mütemadi ve geniş 
memleketlerde doğum vukuatı ö propagandanın tesiri de inkar cdi

Baştarafı l incide 
lan püskürhilmliJür. Cumhurh et
tiler bir kanş yer bile Yerrnemi5· 
ierdir. 

ı Düşman, cumhuriyetçilerin Man
resa ve Mart:ırells mıntakalannda
k i mevzilerine de hucum etmişse de 
h içbir muvaffakiyet elde edememiş
tir. 

Cumhuri}'etçiler, ricat emrinden 
sonra, şimdi i.gal etmekte oldukta 
n hatlara çekilmi~lerdir. Ve bu hat
ları dü~anın ileri hareketine nev
midanc muka...-em t etmek uzere 
tahkim ctm:ktedirler. 

Şehir, 1935 cenetjnde Madridin 
yaşamış olduğu istırablı saatler ya
§amaktadır. Şehrin manzarası, her
an detric:mektedir. Muttarit surette 
yaJ>ılmakta olan hava hücumların
dan ba5]<a Frankistlerin bilhassa 
sahil boyw1ca Garifaya doi'.rru ilerle
meleri, bu ıstırabı arttırmaktadır. 

Sokaklarda halkın a abiyet ve hele
canı hissedilmektedir. Şimal yolun
öa kaçanları ta;ıyan araba kafile
leri görülmektedir. 

HükOmet, şehirde kalacağım ilan 
efmjşse cfu muhtelif nezaretler, ah
valin icabına göre hareket etmek ü
zere hazırlık yapmaktadırlar. 

Hücum kıtaatı, Citenin Franko 
taraftan "be~inci kolu,,nun rnuhte· 
mel bir hareketine mani olmak fçin 
caddeleri nezaret altında bulundur
maktadır. 

Hı sedilen butün endişelere rağ

men, şehırdc sükur.~t varılır. Ve ~-

bir, rnuka\·emete hazırlanmakta· 

drr. 
Bombardımanlar 

de cephe, Barselonayıı 25 • 30 kilo
metre mesafede bir hal üzerinde -
dir. 

Franlı:istler, sekiz gün içinde 7:5 
kilometr('den fazla ilerlemişlerdir. 
Frankistler, 4,300 kilometre nrazi 
ve 284 ııehir ve knsabıı işgal etmiş
lerdir. 

Bu kuvvetler 20,000 kadar esir 
nlmışlardır. 

"F rankonun kuvvetleri 
eskisinden başka!,, 

Berlin, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinde::ı: 

Alman gazeteleri, İspanyadaki as
keri vaziyeti clıkkatle takip etmekk 
ve Barselonanm ,.c curnhuriyetç 
İspanyanın :'lkib0 tinin ne olacağının 
şimdiden tahakkuk etmi~ olduğu 
mütalcasında bulunmaktadır. 

İ ngiltere ve Fransanın hattı hare
ketine clmih eden "Volki M" Beo 
bahter,, gazetesi, vekayiin aldı~rı 
şekil üzerine, Fransa ve lngiltc.renin 
hayal inkis:ırına uğramıs olduğunu 
yazmaktadır. 

"Berliner Beor en Zeitung,, Paro· 
:anın şu olmac;mı tavsiye ediyor: 

"l\lotörlü kıt4:altaki tanklardak · 
Benzinin son c;antimetre mikabma 
kadar dü~anr takip .• , 

"Kızıllar, Barrelonanın Madri' 
gibi mukavemet edebılcceğini zan
nediyorlar. Fakat Frankonun kuv
vetlerinin 1936 daki kuvvetlerinder 
büsbütün baş!m olduğunu unutu 
rorlar.,, 

İspanya Hariciye Nazırı 
Pariste 

~ Ba tarafr 1 incide 
'>ir topçu km veti \'C km'\eth bir 
tayyare filosu ile Barselonara doğ
ru ilerlemekte olduklarını söyle
mi5tir. 

Hatip, fülveten demiştir ki: 

"- Frankoya bu silahları kimin 
verdiğini, imza edilmiş itilaflar Ye 
mi aklar ahkamını ihlfıl etmek su· 
retile bu silahlan vermeğe kimin 
devam etmekte oldut'1lnu bütlin dün 
ya biliyor." 

Eden, rnuh:ırip ordulardan e01ebi 
mili !erini çekmiş olan cumhuriyet
;i İspanyol hükUmetini tebrik et· 
miştir. 

Hatip, ~yle de\-am etmi~tir : 
"- Frankomm kazanacağı bir za

ferin, bir ecnebi zaten olacağrnı ara
mrzdnn kim inkar edebilir. Ademi 
müdahale c:iya etine iştirak eden ba, 
zı dc,ietler, Fıaııko muzafferiyeti
ni temine kafi addettikled bir nis 
bet dahilinde müdahalede bajun
m-ı\h'tmlırlzır. Dann Tn~T~c-

diyorlar, biliyor mu unuz? di)orlar 
ki: 

"Fransa, kendilerinin yapmakta 
::tlduklarınm bir kısmını yapmağt 

:esaret edecek olursa. "vaziyeti ye· 
ıiden na.tarı itibara almak., mecbu
iyetinde kalaaıklarchr. Bu kabil 

·ddialar, hakiki bir dostluğun esas-

·arını bulma b nasıl rnooar ola· 
Jilir.?,, 
Çeml,~rla\'nm karşılaşa

cağı meseleler 
Londra, 24 (A. A.) - Alman D. 

:i. B. ajansı bildiriyor: 

liım vukuat.na nazaran azdır ve lemcz. 
aradaki fark seneden seneye fazla· italyada da bekarlardan alman 
laşmaktadır • , vergiler, evli olmıyanlann işle-

Asrınuzda trbbın bir çok hasta- rind:n çıkarılmaları, aile hayatı 
lıklara çare bulduğunu da düsün. hakkındaki propagandalar ayni ne 
rnck lazımdır. ticeyi elde etmiye yaramıştır. 

Eger bugün eskisi gibi bir çok Bunc.1 başka gerek Almanya-
hastalıklar insanları ölüme siirük- ~a. gerek İtalyada annelere ve 
lemiş olsaydı vefat miktarı şüphe- çocuklara yardım teşkilatı geniş. 
siz daha fazla olacaktı. letilmiş, çocuğun doğm~dan, ve 

D.:)ğumun az, ölümün nisbeten doğduktan sonraki saglığr için 
geç olması dolayısiyle bug~nkiı yeni hastahander açılmıştır. 
nesil bir ihtiyarlar nesli halini a l· Halbuki meseld ingilterede, 
maktadır ve seneler geçtikçe dün. sen beş sene zarfında bu sahada 
yada ihtiyarlar daha fazla olacak hiç bir ileri adım atılmamış, anne 
tır. Fakat, bugünkü neslin ihtiyar ve çocuğa yardım teş'kilatı geniş
ları hemen hemen hep birden öle- letilememi§tir. Vakia, fabrikalaı 
celtleri için, bir gün gelecek niifu. li kl · ·ı · f ı . . . ev ve çocu u ı§çı crınc az a pa · 
sun bırdenbıre feci bır ıekilde a- kt 

1 
,., d 

ld .... 
1 

k . ra verme e ve on ara yar.uım a za ıgı goru ece tır. 
.. .. bulunmaktadır. Fakat, bu yar· 

Bugun, nufusunun azalmasın· d b k'ld 
1 

• .. 
. • ım u se ı e ıusutı muessese-

dan en fazla şıkayct eden mem-ı 1 . • b k Idık .. . . . erın arzusuna ıra r ça mus 
lcketlerdcn hm ingıltercdir. b b. . z· t, 

i ·ı d d ğ et ır nctıce veremez:. ..ıra, perı. 
n_gı tere e o t.1J?!Un nzalm:ıs· ._~:-c.L: ı..:- ~~ı.- =:s:s:. _ , __ .:.-

1880 senesınde başlamış ve o za. zaman, evli ve çocuklu olmıyanla
mandan bugüne kadar hu azalrn rı tercih edecektir. 
gittikçe daha büyük bir mikyastcı Binaenaleyh, doğum nisbetini 
devam etmiştir. fazlalaştırmak için, hükumetin teıl 

1880 ı:e bir senelik .doğum nüfu bir alması ve bu sahada propagan
sunun binde 34 ü nisbctinde iken 

dalar yapması, içtimai teşekküller 
bugün bu nisbct binde 15 c inmic kurması lazımdır. 
tir. 
• ·Bu hesaba göre, Ingiltercni:ı 

bugünkü nüfusunu muhafaza ede
bilmesi için her sen: binde l Q,5 

nisbetind: bir doğum temin etrr.c· ... 
lazımdır. Çüııkü bir senede niifu 
sun binde 19,S u ~trnckteciir. 

Buna mukabil, yukarıda görd:.i
ğümüz gibl, doğmu ancak nüfusur. 
binde 15 i nisbctindedir. 

Bu arada propagandanın da u
nutulmaması icap eder. Zira ruhi
yatç.ılara göre, evlilik hakkındaki 
propagandanın gençler üzerinde 
çok faydalı tesiri olmaktadır. Aile 
h~yatına 'karşı büyük bir sevgi ve 
iman besliyerek genç yaşta cvle
kadın ve ~rkckler ruhan .dahc 
sağlam ve daha meı;'ud bir hayat 
yapmaktad,rlar. 

• • • 

Diger taraftarı, 

deki doğum azalın' 
lerdcn ziyade .crta 

sında görülmüştür· 
sun"i do<Tum köntr 

b t 
da ortaya çılap t a 

btşlanmış olmasın: 
mil olarak sayabilı 

Bir çok içtiınaiY' 
doğumun azaltnı 
bugünkü hayat tar 
tur. Bilhassa utll\l 
ra, hayat seviy~si 
herkes daha iyi bir 
hevesine düşmüştUt 

. ·ıı 
Eskiden, kcndı51 

geçin~irecek kadar 
her genç derhal evi 
. b b" •'yııV ılc bera er ır 

s=nra da çocuk d 
mekte bir mahzur g 

Halbuki bugün, 
paraları ile daha st 
t/fl llDJ<&~ 7 ,...,_....., 
hır. Çünkü yccl b•. 
imkanları onların ö1' 

ler.c:eler bulundu 
evliler ise, aralarırı' 

·r alacakları yerde, bı 

lan varsa onunla ot 
seyahat etmek, dab' 
tımanda oturmak Jı 

Şüphesiz ki, bıt .d 
. d ~ n"ısbe tır ve ogum 

• . d 13uıı da tesırı var ır. 

le edecek olan da gc: 
dadır. :__ (Dcyli ti 

Kudüste Zetl ,r 
Yahudi öl Barselona 24 - Şehin dün de ev· 

vclki gün olduğu gibi tayyareler ta
rafından 11 defa bombardıman edıl
miştir. Günün son bombardımanı 

23,30 da olrnu~tur. 

Pari , 23 ( \.A.) - - Hariciye na 
zın Bone, bu sabah Cumhurirctç· 
1 panyanın harici) e nazın Ah are.::. 
del Vaayo} u kabul etmi~tir. Nazıra 
hpanyanın Paris sefiri refakat et· 
mekteydi. 

lngiliz siya.si mahafilindc beyan 
olunduğuna göre Fransız ve İngiliz 
hükümcUori birkaç gündür bu iki 
hükumetin lspruıyn meselesinde ta
ldp edecekleri yeni hnttı hnrc.keti 
etrnfmd:ı. müzakerelerde bulun
maktadır. 

Gene yap lan bir hesaba göre 
ingiltercdc do~um ve ölümlerin 
bugünkü vaziyetleri bu ı>urctlt 
devam edecek olursa, 1990 sene. 
sinde, yani bundan elli, elli iki se· 
ne sonra, İngiltercnin nüfusu üçtL 
bir nisbetinde azalacak, ondıın el
li sene s.=nra, yari 2040 senesin· 
de nüfusu 6 mily~:ta dii~ecektir. 

Yalnız, şunu da hatırlamak la-
zımdır ki, evliliğin artması ile do- Kudüs, 23 (A·Al 
ğum da ayni nisbette artacak de- Yahudi tüccarJarırı 

1 
gildir. Çünkü evlenen, fakat ç.c. raş, Kudüsün nıerl<:ı 
cuk dünyaya getirmekten sekinen tarafından silahla 
'<imselcr çoktur ve dünyada doğıı- Katillerin ;·akaaıntıı• 
mun azalmasında en büyük Smil- tırmalar yapııma1't~ .. 
lerclen biri de bu düşünce olmu;- saat müddetle ate~,.., 

Yaralılar ve ölenler ~ ilzden !az
ın.:ır. 

}.filli mildafnn nezaretinin bir tcb. 
liğinde cumhuriyetçilerin Alman ve 
lte.lyan tayyareleri tarafından mu
zaheret edilen Frankist taarruzla
rma. kahramaneasınn mukavemet 
ctmi§, ancak hatlarını hafü surette 
tashih etmek mecburiyetinde kal
Jnli oldukları beyan edilmektedir. 
Şark mıntnkası orduları grupu 

kumandanı general Hernandez Sa
rabirı. tarafından imza edilmiş olan 
bir emirnnme, kanunu esasinin le
min etmekte oldu{:"U bfitün garnnti. 
l crin ilga. ve niznmı ammenin tc -
minl hususunun askeri maknmntn 
'tevdi cdı1mlş olduğunu blldirmckte
für. Bu emirname, duvarlara yapış
bnlmıştır. 

Katalonyadaki Amerikan ve ln
kiliz tebansı o mmtakndan n~nlmak 
~i almışlardır. 

Frankoculara göre vaziyet 
Burgos, 24 (A. A.) - Frankist

ler, cumhuriyetçilerin Pirene mm_ 
takasındaki cephelerini ynrmışlnr

mr. 
Dfler tara.!tan general Gracia 

Valiuonun kumnndasındaki'kuvvet
ler, Manrcsanm lltl kilometre gnr
bma vfı.sıl olmu5lardır. Şimdiki hal-

Öğrenildiğine göre, bu mülakat 
esna mda Barselon istikametinde 
baslıyan Frankic:t taarruzundan bu 
güne kadar cumhuriyetçi 1 panya 
da hasıl olan Yaıiyct H~ bilhassa hü
kfunctçi mülteciler meselesi gözdeıı 
geçirilmiştir. 

Faris.in hUk\unet mahf ılieri, mi.ıl· 
tecilerin Fransız - 1 panya hududu 
na muhtemel bir akınlarına karşı 

tedbirler almaktadırlar. 

Silah ambargosu 
\'a~ington, 23 (A.A.) - Buradan 

g~mekte olan cwnhuriyetçi l span· 
ya hava kumandanı g neral Emılie 
IJ~rrera Amerikanın l spanyaya ko) 
duğu silah arr.bargosunun kaldınl-

ması için vaktin henüz tamamen 
geçmediğine hani bulunduğunu SÖ} -

!emiştir. 

General 28 kanunusanide lspan 
yadaki vazi!esi ba17ına hareket ede
r.e~ tir .. 

Alman ajansının iddiası 
Bilbao, 23 (A.A.) - Alman ajan

sı bildiriyor: 

Fransanın I"atalonyaya silfı.hça 

yardım ettiği haberi burada büyük 
bir heyecan uyandınnıştır. Alaka
dar mahfillerde bu yardınun hadi
seler üzerinde müessir olamıyacağı 

Franko şu birkaç gün ir;inde Bar
selonayı ele geçirdiği takdirde yeni 
bir siyasi hnttı ha.roket ve ycnJ lta. 
rarlar ittihazı lazımgelecektir. 1,..lC' 

Paris ve Londrıı bu yeni siyaseti 
tcsbit anııısundadır. Şimdiye kadar 
ancak ademi mUd::ıhale siya.setine 

devam hususunda mutııbık kalmdığr 
intibaı vardır. 

Bazı İngiliz mahafilinde kayda -
lunduğunn göre, Barse?onanın su -
kutu, İspanya harbinin sonu dernek 
olmamakla berabl'r, Çemberlaynın 
önUne bir sürü meseleler çıkarn -
caklır. 

idam mahkOmu 
Fransız subayı 

Fransadıı Mark Obcr isminde 
genç bir bahriye zabitinin, bazı as.. 
keri sırları Almanynya satmış ol
maktan dolayı idama malıl:um edil

diğini haber vcrmitjtik. Mnrkuı dos
tu olan 1.lari Morel ismindeki bir 

genç kadın da üç sene hapse mah
kum olmu~lur. Casus lir iki hafta
ya kadar idam edilecektir. 

ve fakat nasronafüt -~ .... vanın 

Gfra anın bu. dü.manca hareketini 

asla unutamıyacağı kaydoluıımakt~· 
dır. 

Böyle bir akibet sade İngiltere
yi değil, her se:le doğan çocı•k 

adetleri gittik~e aıal.ın bütiir 
memleketlerin bıışına gelecektir. 
Onun için, bügün, yuk:ırı.da töy. 
Jcdiğimiz memleketler müste:n:
o1mak üzere, dünyanın her tara
fında olduk;a yakrn bir ati i~in 

nüfus kıtl ğı -endişesi duyulmalrt~ 
:iır. 

t . h ·ı edı.,.· ur. lıuriyetı t a mı 
Diğer taraftan, doğumun azat ~ 

'llasmı sefaletle izah edenler var- fil. 
dır. Vakia, müreffeh

1 
'Lirkhayat W"'";-,Dı1"".J7J 

sürmiy·· genç!.. ev enme ten ve ı Haki ki 
8 
~ 

Mebus 
• 

seçımı 
Yalnız Sovyetle:- birliğinde Ui· gs- Baştarafı ı incide 

y:.ik bir nüfus artışı görülüyor ... 

1 

Teşkilatı e~asiye 'kanununun 
H:-1' sen~. nüfu.~u bir iki rnilyo!.'l art meclis intihabının ycnilenmes· ıc 
tıgına gore, yuz sene sonra Rus- dair olan 25 inci ma.ddHi göyle. 
yan n 320 milyon nüfusu olc:cağ iir: 

hesap edilmek~cJir. 1 "h d · • h'•--· d * • * ntı np ~vresının ı u..ullln an 

Almanya ile İtalya, nüfuslar 
.diğer Avrupa memleketleri gibi 
azalmal:ta iken aldı'kları tedlıir. 

lerle doğum nisbet:ni yükseltmiş 
lerdir. 

Bundan daha tf'§ sene evvel Al 
rnanyada d~ğ'um nüfusunun bin."c 
15 i nisbetinde iken bugün .:ıin.:it 

1) a çıkmıt§ır. 

I talyada ise bu nisbet daha ym 
seht:r. Buaün hemen he!' s::ne do 
ğan socukların miktarı nüfu:;unuı 

binuc 22 si n isbetindetlir, 

~vvel meclis adedi mürette'.>inin 
:kseriyeti mutlakasiylc intihap 
tecdit olunursa yeni içtima eden 
mecl:sin intihap devresi teıriai.ıa

niden ba~'ar. Te§rinisaniden ev
vel vaki olan içtima, f..w.lide bir 
:çtirm a<ldolunur • 

Çiyano Berline gidiyor 
Roma, 24 (A. A.) - HcnUz tc. 

oyyild f'tmiyen bir habere göre, 

kont Çiano, bu ay ın sonunda Bcrli
nc gidecektir. 

gazete· 

G ınun en son ~ 
verendir 

lstanb&J1 

ıt' Hu vazıye 

tek gsıe 

HASS:f 



~kc§lltlıt 
~ liiı lUI liil lUI 

Maliye Vekili dün sual 
1~kririne cevap verdi 
kı ltı .. f k 
a .. u e aitlerede yeni kanu-
Iİfç~ore rnaaş verilecek olsa 

Y~ .. 12, 999, 180 lira ilavesi 
az1rngelir diyor 

• !a ' llecı (A..J\..) - B 
d Isının bu UyUk ı miş olan maaşat eshabından ve a lıta1 CUnku t . r . 

, ttt l:re 'Vekıu op at ettikleri zaman eytamına 
llııı 1 lllUtekaıtı Fuad tahsis edilen maaşlar da yeni 
ı,t Clblnce nıa erle Yeni kanuna göre yapılmaktadır. Bl· 
hat:raaındak~ş alan Va- naenalcyh bu eskilerini de yeni
) ~ tnda li 1 ınusavat- lero irca edersek bu yolda ey· 
ll ~atından a 

11 Menteş tama tahsis edilmiş olan maaş
be ltrırıne k "erııınış o. !arın dahi mUstenldUnlleyhl o-

ao .:aııatta buıarşılık ola- lan maaşların da yeni kanuna 
l\lte~eaınde ıneu~muştur: göre tashihi icabcder. Bilmem 
t.l'fı tUtkanunr Yete el- arzedeblldim mi? BugUn 30 
ıtıaa kan tahsis u~un hUk· lira maaşı olan bir adam vefat 
11 Jı~ları ile esk~ unan le- edecek olursa bilfarz Uç yetim 
lıııı kuı:nıertne . tekaut bırakırsa bugUnkU kanuna gö. 
b~ Olan nıaa 1göre tah. re bir de kendisi na.ve edilir, dör 

il htn/Uk fark ş arın ara- ele taksim edlllr, kendi hissesi 
«lt\atılanzıı:nın'de ~enı ka- olan 7,5 lira tenzil edilir, ka· 
bıı lt Celbotınış ııhl na- lan 22,5 lira eytamına tevzi e
lo ab11 lllaıışat ve ilk sac- dillr. Şimdi eski maaşları yeni 

>aıı;ıllıaıcnıcre d eshubınıı kanuna göre tahvll edersek bu 
~redı~ıetır. l3ue ~Uzde 25 eytam dahi diyecek ki bana 

'-lt eı:ı dlhr bl n kan son- tahsis edilmiş olan maaştan ben 
llıı11a ~rt nıa1rııı: 

1 
anun 1- :r.rıhrum kaldım, çUnkU sahibi 

l'e bıın lr ı:nısu 11;\': terfi maaş sağ olsaydı 3 O lirası mesc· 
etllıeıt uı:ı, aı1eıerı Yapıl. ıa. GO liraya cıkacaktr, dörde 

derıı111zere lehı ne de intı. bölUneecktl, yetimlerin hlssesl-
Uııu bı g edilı:nış~rlne ka- ne 45 lira <lfl şecektl, şimdi bu 
ıııı oı~ Vcy Yapın rk Daha noktada da tadildt yapılırsa bir 

adığının t ~k hnka.- milyon kUsUr bin lira da bu iş 
~.\adar .... · ::U., -"~ı iki de ıcın tahsis edilmek lcabeder ve 
" bJ u~ • 9ı1, D r ş ..... t~ttıtı .. ı.. .......... ~ı .. 1 :1. .u..ll;r o n. llra.~·ı :ı:no .... -. 

lldtıeı:ney Yaıınıaıt tnlzdcn cuda yani 16,5 milyon liraya l· 
llllar, :~ı. l3u CfhimkA~ı lAve etmek icabodeccğl netfce
\Un ledcr8 ete aıt sine vardık Böyle mUhim bir 
~llttr:~uo Olrnad~~ bunun rakam yekÔnu önUmUzdekl se· 
. lı ""El dab 6lnı heye lltun l tako.ı - ne bUtcestnln vaziyeti devletin 
,.

1 Olarıılt telta.ut '\'er huyu. ihtiyaçları tcsblt edilmeksizin, 
b 'tanda 

1 
!naaş aı Yetim tetklk edilmeksizin bUtçeye bu 

lltt oıı:nş arı11 ede~akta o- kadar kUlfet tahmil eden bu 
~taş ı:nı~ktadır. Şehr~8 ·694 yekQn hakkında şimdiden bir 

1 r, llu tarı ela 1 3 
veri- vaadda bulunmaktan kaçın-

,11'·6 ı:nıı~~n bUtçede.ki
7
:·104 mak zaruretini duymaktayım. 

111
11dllll Ilı n liradır ~ ekfı.· Bunu muhterem sual sahibinin 
~ 23.clS UliuYeye ~it de takdir buyuracağından eml

\ llllkt tatandaş, aldıolan nim. Mabaza bunlar hakkında 
arı da. 434 02 

kla- lmkG.nı tahfif ne bulunursa esir-
~ ~el'lde · 6 ıı. semcmeyi esas itibariyle dUşU· 
'-. le\:5·076 zat. nUyoruz. Maruzatım bundan 
Ql\ıted nu da 938 :ldıkııı.- ibarettir. 
dtt e arzetu- . 76 lira. 

'tb lan 1119 glın 23.618 TAKRiR SAHlBt NE DİYOR? "il re tlı:n~kt 6 sı eskl ka- Maliye Vekilinden sonra kUr. 
•22 :a. la9.78adır. Bunun süye gelen takrir sahibi sual tak-
ta", ,~talldaş d2 liradır. 12 rlrini verişindeki maksadı izah 
ait l lllbalttadıra Yenı kanu- eylemiş ve 6Unlan söylemitıtir: 
il •tı tılnııı.ltt · Bu da 294 Bu mevzu etrafında gerek tah. 
~,ll;ltıtını gı:~ır. Askert· riri gerek şifa.hl bir çok acı mU. 
~'llutı.a. göre 

9 8
35.233 zat racaatlarla karşılaşıyordum. Bun 

'"•ıa lla göre' · 43 zat dn lardan mUteessir ve mUteellim 
>Qt d)e\~nu 

9 
almaktadır olarak alelfevr bir takriri Mec.. 

'ea 11eı:nıottın as.01s lir~ lis kürsUsUne sevketmi§ olsay • 
~ .... _ ·ra etltı · nugun 553 clım asıl büyük vazifeyi, menafii 
• ... ~8 oı kanun um i · tm ı rd • i 6 anlar a göre um yeyı unu uş o u um. 
töre' te Ur.. a "erıınıekt ÇUnkU bütçe cihetinden kabili ic. 

ttı ~U" .. da " e- l 
d 'lttedı "assas o(·enı kanu. ra olmıyan bir i§te, bin erce va -

lir r. n anlara " tanda.şa alt olan bir i§te böyle 
' } \ltUnı. c. b 

inde 'ı>tıtıını .ıı.U '\'azıret ir teklifte bulunmam bir nevi 
>eııı ~:ter kı b: tetkikat ne- deınogaji olurdu. Onun için bu 
~ l• nuna "atandnşı teessUr ve teellilm altında ben ev. 
e ~ııtn göre a- v lll b i · U hatıl hllrae maaş , .er- e l1. ütçe encUment re sme m . 
llt tll lllaaş1 1 IIlUiklyeyc racaat ettim. Ve dedim ki: Bu 

>eıtnn 'aoı da, 
1
·051.s2s lira hususta bir teklif yapılmış mı. 

but. \l cenı· ·517.586 11 'dır, ve ne miktar bütçeye tesir 
"l;tr, an 2 5 G ra '"' 

"' la.rı l!a"eaı ·
1 

9.404 11_ ,, ... pıyor? Bütçe encUmenl reisi • 
"''lt11d! bda )enı kazınıseur. nıiz bana. men1t cevap verdiler 

10• '•(! k tıtteye anuna ır. ve bu hususta bir tetkik yapma
lı '-kerı t'nunıa t k6.09ı.o 8 0 dık dediler. Sonra Maliye Vekili 

a. irca ekatıtı e ant edn arkadaşımı buldum. Bu mesele 
' lll,tnıı: lıaııllde e;ın Yenı ka: ilzerinde bir tetkik yapılmış mı. 
,. tellı'an r lcın de ·906.26• il- dır dedim. Şimdi Fuat Beyefen. 
~~ lltıı:nl0,429,7i63 1.G32 lira dinin uzun tetkikler neticesinde 
"'~ ı1t181teur. l.tuıllranın 1. elde edip söylediği rakamlara gö~ 
ll: t balı~ btrul<te 

1 
kt '\'e as- re, Ya aramızda bir suitefehhUm 

•kı ıt,11 °1ı:nakta 2.,999,180 Vardır veyahut bh' anlaş:naz.lık 
Una. gı. dır, ınevcutur. Bana o vakit sordu • vre t .. 

11hsıa edıı. gum zaman 2,5 milyon liradan 
balısetml§ler ve 500.000, bir mil-

RA RER - Akşam postası 

ı ırm@ıigrf?Belr~@@@FB!@li~ 
54 Milyon yabani 
zeytin ağacı var 

Unutulmuş bir servet halinde 
çürümesinin önüne geçilecek 

Zeytin ağaçf arının aşılanması ve ıslahı 
hakkındaki kanunun müzakeresj sıra
sında z·raat Vekili mühim izahat verdi 

Ankara, 23 (A.A.) - Büyük ::\{illet 
Meclisinin bugünkü toplantısında 
mahsuldar ve yubaııi zeylin ağaçla
rının nşılanmas.ı \ ' C islahı hnkkında
ki kanunun mıizakcresi münnsebetiy· 
le Zirant Yekili Faik Kurdoğlu şu 

beyanntln bulunmuştur: 
Yüksek tasvibiııize arzcdilmiş bu

lunan ve kısncn zeytin knnunu dedi· 
ğimiz hu liiyih:ı, me\'zuu \'e muhle\'i. 
y:ılı itibariyle çok mühim esasları ih
tiva etmekledir. 

Esnslar: 
:' !cvcut zeytinliRlmlzln ıslahı. 
Ynbani zeytin ağaçlarının kıymet-

lendirilmesi \ ' e kıymeUeııdireccklerc 

maledilmesi. 
Ziraat \'ekaleliniıe bu hususlardn 

lıusu~t lınzı sıılah!yetler itası, cüm· 

lclerinin içinıle toplanabilir. 
llunl:ıra ait maddelerin müzakere

si sırasında, mevzuu11, her hükmün 
ehemmiyeti ve portesi ncdlr? Bu
na ait esaslara toplu bir halde bir 
kere daha gözden geçirmekte fayda 
mm:ıhnzn buyuracnAınız ve vekdlcli 
dinlemek istiyecelıiniz kanaatidir ki, 
heni huzurunuza sevketmiş bulunu
yor. Bunu kısaca annbatladylc arzcı. 
meme müsaadenizi rica ederim. 

Zeytin ağacının vatanı 

Akdeniz sahilidir 
Hepimizin nıalilmudur ki, tarihin 

kardettiiU en eski ağaç olan ve içle
rinde 700 seneye kadar yaşıynnlnr 
dn huhıncluğu gene bu kitaplarda zlk· 
rediJmekle olan zeylin nl!acının va
ta nı, Akdeniz sahilinin muayyen 

Almanya, deub:alh :cmllcrl filosuna taln·tye edef'e~nl resml'n 1-
ltLn etml:J bulunuyor. Bu karar, umumi harbi ha.hrlıyan ln~11tercde 
bllytik bir alaka uyandırmıstır. Resimde en yeni model Alınan denhal
tı gemilerinden biri frrtmalı lıavnda açık denizde görülUyor. 

yon lira olursa başım üzerine, 
yaparım demi.~lcrdi. 

Bu cevabı aldıktan sonra büt. 
çe cephesinden iktihamı güç ol. 
mıyan bir iş olduğu zehabına va
rarak hükumetin müsekkin sesi. 
nin bir an evvel bu muztarip o
lan binlerce yuvaya ulaşması i. 
çin şu sual takririmi sunmuştum. 

İkinci sebep te Reisicumhur 
hazretleri geniş bir teskin ve 
taadül siyasetiyle harekete geç. 
mi§ bulunuyorlar. Bu güzel siya. 
setin emniyet ve §ifa verici ni . 
metlerinin yine binlerce muzta -
rip yuvaya bir an evvel ulaşma. 
sını teshil etmek istedim. Maliye 
Vekili arkadaşım ilerisi için kat'i 
söz vermemekle beraber bUtçe im 
kanlan mUsait olduğu derecede 
bu muztarip vatandaşların ıztı. 

raplarmı da tahfif edeceklerini 
söylediler ve bunu bu kürsüden 
söylettirmiş olmak ta benim için 
vicdant bir haz oldu. 

Maliye V~ili Fuat Ağralı tek. 
rar söz alarak demiştir ki: 

Orta yerde ufacık bir noktayı 
tasrih etmek isterim. Halil Men. 
teş arkadaşımız şurada, koridor. 
da dediler ki, Maliye Vekili şöy. 
le bir dert vardır, acaba buna 
bir çare bulmağa imkAn yok mu? 
Benim de söylediğim bunun mik. 
tan 100 bin, 500 bin, bir milyon. 
sa bir şey değil, fakat şimdiden 
söz vermiyorum ama rakam bil. 
yük iki buçuk milyon kadar tah
min ediyorum. Tetkik ettirelim. 
Seneden seneye bunlar azalmak. 
tadır, belki rakam büyüktür. Bu. 
gUn neye baliğ olmuştur tetkik 
ettirelim. Ve nitekim kendilerine 
takdim edilmek U7.ere yaptığım 

tetkik pusulası cebimde durmak. 

tadır. Fakat onu kendilerine tak. 
dime vakit bulmadan sual takri
ri ile karşılaştım. Bunu kendile. 
rine söyledim. Peka.Ii kürsüden 
söylersiniz dediler. Vaziyet bu. 
dur. 

Hakikaten bugün 935 tenberi 
muntazam olmak ilzere, demin 
okuduğum veçhile yani ne kada
rı tckaUt maaşıdır, ne kadarı ye. 
tim maaşıdır, ne kadan malQI 
maaşıdır, ne kadarı mUlkt ve as
keridir. Bunların hepsi munta _ 
zam olarak ytlrUtillmektedir. Ka_ 
yıtlarımız vardır. Oradaki vazi. 
yeti arzedersem görUlUr kl 935 
te eski tekaUt kanununa göre ma. 
aş alan arkadaşların mlktan mUl 
kt 15.409, askerl 49.015 tir. 936 
da bu yekfuı millktde 12.981 e, 
askerlde 41 bine üılyor. 937 de 
12.981 rakamı 11.100 e ukerlde 
41 bin rakamı 35 bin iniyor. Se
neden seneye azall§ vardır ve ke. 
zalik yeni tekaüt kanununa gö. 
re maaş alanlar da coğalmakta _ 
dır. 935 te mUlkiyeden 9.572, as.. 
keride 7.800, 936 da mUlkide 10 
bin 900 yilz, askeride 8.900. Bu.. 
gün halen mUlkt 12.4:22 ye aske
riden maaş alanlar 9.800 e baliğ 
olmu§tur. Yani bu suretle esas 
itibarile böylece eski kanundaki. 
ler azalmakta, yeni kanundaki. 
le rçoğalmaktadır. Fakat yeni 
bir fmkln bulunursa bunu sevki. 
tabiisine bırakmıyarak tahfif et.. 
mek esas programmıttda teem • 
mUl edilmiştir. Fakat miktar a
za.ınt olduğuna göre bugün için 
bir şey yapılamaz. İn§allali im. 
kan bulunursa elbette temin yo. 
luııa gidilir. 

Bu izahatı mUteakio ruzname. 
ye geçilm1ftir. 

mcmleketlerldir. 19 uncu asır soıı
larında cenubi Afrjkaya, Kaliforniya. 
ya, Avustra!yaya da nakledilmiştir, 
Ve fakat Akdeniz memleketlerinin 
tabii imıi:razını haleldar edecek \'Üs
alla lc\'si ve teksir edilmemiştir. 

Memleketimiz, 
Deliceler de dahil edilirse, zeytin 

ağacı ilfbariyle zeytin yetiştirmek ta
bii imtiyazına malik memleketlerin 
en bnşında sclir. 

Zeylin tanesi ve zeytin yağl istih· 
salütı itibariyle dördüncü derecede 
gelir. Fakat ar:mulu~al piyasa itiba
riyle bu piyasalarda rol ve devamlı 
mevkii olan memleketlere ait ticari 
edebiyatı ve neşriyatı arasanız, Tür
kiyenin bu faal vnılyetlne rağmen 

sndece asıl ıeylincl memleketlere 
zeytin ve ham yalı halinde iptidai 
madde yetiştiren memleketler arasın. 
dn kaybolduRunu görürüz. 

Bugün ağaç ba~ına: 9,2 kilo tane 
alıyoruz, bu pek azdır. Bu miktarı 
ıslnhııt, konlrol ve mürakabo tesis 
ederek artınıblliriz. 

80 Milyon zeytin ağacı var 
Bugtin ağaç bnşına 0,960 kilo zey

lin yağı düşüyor ki, pek azdır. Hal
kın eline, keyif ve nrzusunn, bu işi 

lııraknrak olursak, durdu!ıumuz :rer· 
de sayrnııkt:ın b:ışkn bir şey yapma
mış oluruz. 

l - Üç büyük zc~·tin mıntakasın
daki mahsuldar ve delice halindeki 
zeytin allaclarının adedi 80 milyon
dur. Bunun: 
Mah:ruldar ::eylln nellce 

adedi adedi 
20.000.000 54.000.000 

lşual eyledikleri saha 
lleklur llektar 
198.000 Delli değil 

2 - Zeytincilikle ileri giden yerle
rimiz: 

Kocaeli, Bursa, Dtılıkesir, Çanak
kale, lzınir, Mnııisa, Aydın, Muğla ve 
Gaziantep viliil ellcdntlc mahsuldar 
zeylin çoktur. .Mevcut ağaçlıırdan 

362.000 i Evkafın elindedir. 
3 - Yabani zeytinlikleri kesir olan 

yerlerimiz: 
Multla, Antalya, lçel ''Birinci dere· 

cede''. 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, lzmir 

ve Aydın viJllyeUeri "İkinci dere
cede". 

Bu kanunla aşı ve bakım mukablJi 
temlik! mevzuubııhs olan yabani ağaç 
ların tcvzilcrl şu şekilde tesbit edil
miştir: 

Vildyet 
Antalya 
MuAla 
lçel 
İzmir 
Çanakkale 
Balıkesir 

Bursa 

}'abani :uytin adedi 

Dl~er vUAyetler 

28.000.000 
6.500.000 
5.500.000 
5.000.000 
4.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
3.000.000 

YekOn 54.000.000 
Bu rakamlar yanyana setirllirse ıu 

neticeye varılır: 
Bugıln mevcut imkAnın ancak yar-ı 

aından ve çok noksan ıekllde istifa
de ediyoruz. DlAer yarısı aşılanma· 
mıı, yabani ve unutulmuı bir ser
vet halinde çllrüyüp silmektedir. 

Mevcut zeytln!iklerden istlhsa!Mı· 
mız, vasatı bir rakam olarak: 

Tane halinde 230 bin ton; yal ha
linde 24 bin ton: salamura halinde 
13 bin ton olarak ifade edilebilir. 
tslihs:ıIAtımızdan: 11 bin tonunu 
yemeklik olarak tane halinde kulla
nıyoruz. 

Yal lstihsalAbmmn ise: 7 • 8 bin 
tonu yemeklik için, 11 bin tonu sana· 
yide kullanmaktayız. Gerisini ihraç 
ediyoruz. 

Nerelere ne miktar n ne halde ih
raç ediyorud 

ZeytJncilllimlzin blrcok karakte
rlstiklerlnl ifade ettiği tein beı sene
senenin rakamlarını arıetmeyc mllsa
ade etmenizi rica ederim. 

ZEYTİNDEN 
Miktar Kıumd 

Ton Lira 
1933 1.930 99.865 

iÇER/DE: 
• Tepebaşmdan Kasımpaşaya i• 

nen mezarlıkta bir çocuk bahçesi 
yapılmaSina karar verilmiş ve saha .. 
run tanzimi için bir proje hazırlan .. 
maya başlaruruştıır. Ayni yerde, bir 
d:: çocuklara mahsus hamam yapr 
lacaktır. 

• Sinemalarda crgara içildi~ ve 
bilhassa pazar günleri haddinden 
fazla müşteri alındığı görülerek 
bunun katiyen yasnk edilmesi bele
diye tarafmc!an şubelere bildirilıniS" 
tir. 

• Kurba.1 derilerinin Tüı:k hava 
kurumuna \erilmesini temin için 
belediye memurlarının kurum Jile'" 

murlan ile müşterek çalışmaları 

hakkında diln tebligat yapılmıştır. 
• Dün maarif müdür!Gğünde mi .. 

marlann da iştiraki ile bir toplanu 
yapılmış ve yeni inşa edilecek ilk 
mekteplerle tamire muhtaç olan bi
naların vaziyetleri görü~ülrnüştür. 

• !lk tedrisat muallimlerine sene 
içinde verilmekte olan meslek kon
feransları bu sene yaz tatiline brra· 
kılmıştır. 

• Belediye stadyum yapmak üzere 
Dolmabahçede eski ahırların bulun
duğu yeri istimlfil<: etmek için Dahi
liye vekaletine milracaat etmiştir. 

•Ege havalisinden bu sene Avru
paya fazla miktarda üzüm sevkedil
diği için ihracat tacirleri şehrimiz
deki sepet imalathanelerine 200 bin 
kadar sepet ve küfe ısmarlan:nşlaı
dır. 

• İstanbul hamamcıları kesilen 
suların tekrar verilmesi için Dahili-• ye vcktıletine müracaat etmişler ve 
belediye bu işi yeniden tetkike baş
lamıştır. 

• Dahiliye vekaleti taraf mdan 
kaymakamlar arasında yeni bir na
kil \•e tayin kararnamesi hazırlan
maktadır. 

• Beyoğlunda tamir ruhsatiyesi 
alarak apartıman inşa eden iki kişi 
yakalanmış ve haklamnda takibata 
girişilmiştir. 

• Belediye reis muavinliğine ta· 
yin edilmiş olan Akhisar kaymaka
mı Rıfat Yenelin tayin emri dün 
vekfiletten tebliğ edilmiştir. Kendisi 
bugünlerde şehrimize gelecektir. 

• Mezbaha müdürlüğüne hayvan 
borsası umumi klitibi Servet tayin 
edilmiştir. 

• Ankaraya gitmiş olan yüksek 
ticaret talebesinden 25 kişilik kafile 
oradan Kayseriye hareket edecek
tir. 

183ı 2.015 158.821 
1935 1.052 lU.165 
1936 911 166.9i2 
1937 31t•ı .... 68.971 

ZEYTİNYAGI 
Miktar Kıymet 

1'on Lira 
14.148 3.431.3'1 

7.742 1.928.096 
6.668 1.926.386 

732 317.071 
3.191 1.553.690 

Bu rakamların gösterdi~! başlıca ka
rakteristikler şunlardır: 

1 - Dijier menılcektlcrdekl vaziye
te rağmen bizde zeytincllik milnave
bcli ve büyilk ihtizaılı bir vaz.iyet 
gösteriyor, 

2 - Bu yüzden ihracatımız yekön 
kıymetindeki payı yüzde 24 ilA yüzde 
2 arasında delılşiyor. F.lde edilen 
vasati fiyatlar 24 kuruşla 48 kuru, 
arasında ihtizaz ediliyor. Birinci k8y 
Te ziraat kongrcı.i münasebetiyle bel· 
1i başlı ziral mahsullerin dünya is
tihsal ve ticaret vaz.iyellni söstereıı 

bir istilastik etntünün a. serisi ta
kımı 4 işnretıe teyzl etmiştik. Bu 
ctüdiln 107 ncl snyfasındnki rakam
ları tetkik edersek Tilrkiyeniıı belli 
başlı mcmlclceUer arasında zeytin
ya~ı bnkımındaıı iıtib:ııal ltlbarlJle 
üçüncü, ihrac~t itibnriyle dördüncü 
derecede geldiğini sörilrilz. 
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Ankara muhteliti 
hazırlanıyor 

isabetle teşkil edilecek bir Ankara karışığı kuvvetli 
bir takım sayılabilir 

Ankara, (Spor muhabirimiz. bir varlık göstermeğc muvaffak ol- Şimdilik bu iki mevki için akla ge-
d1!n) - Mekteplilerin spor klUble- du. Fikrctten sonra memleketin len isimler AnkaragUcUnden Fik -
rinden uzaklaşmasını intaç eden be. en iyi sol açığı olan Hamdiysc her ret ile Harbiyeden Mücahidden iba
den terbiyesi genel direktörlüğü - maçta vazifesini muvaffakıyetle ba rettir. 
niln son kararından sonra Ankara şarmakta olan bir elemandır. Bu iki Bu vaziyete göre Ankara takı
lik maçları bUsbUtiln ehemmiyetini oyuncunun teşkil ettiği sol cenah mınm kadrosu şu şekli almış olu • 
kaybettiğinden futbol meraklıları cidden zevkli ve milessir hilcumlar yor. 
muhtelit takım maçlarım hasretle yapmaktadırlar. 

beklemektedirler. Sağ ceahta ne kuvvetli bir insa;rd, 
Burada dolaşan eayialar tabak: - ne de kuvvetli bir açık mevcut ol -

kuk ederse Kurban bayramında ts- madığmdan merkez muhacim 
tanbul, şubat ortasında da Atina mevkilnde şayanı hayret encrjisiy. 
muhtelit takımlarını Ankara stad - le çok parlak oyunlar çıkaran Ha
yomunda seyretmek milmkiln ola- bibin gayretleri daima semere ver
caktır. memektedir. Elimde yetişmiş olan 

Futbol ajanlığı şimdiden hazırlık. Habibin sağ cenahına Haşim, Ham
larma baıılamııı ve bu iki karşılaş- di ayarında değilse bile, bunlara ya
mada iyi neticeler elde etmek için kın kıymette iki oyuncu ikame et -
muhtelit takım namzetlerini idman- mek mUmkUn olursa Ankara takı _ 
lara çağırmıııtır. mının hücum hattı çok tehlikeli 

Romenlere karşı çok hazırlıksız bir manzara almış olur. 
çıkmasına rağmen cidden ümitlen-

ı-.·ecdct. J:m·er, Ali nim - Muhte
rem, Hasan, Xusret - Hamdi, lla
';"lm, llabib, 1''ikret1 llföcahid. 

Bu §ekil üzerinde kanaatime gö
re fada değişiklik yapmak doğru 
olamaz. Yalnız Demirspordan Zeki 
ile Gençlerbirliğinden Ali ve Güneş
ten !skenderden istifade etmek de 

pek alA. mUmkUndür. Ve bu taknn 
ci~den kuvvetli bir takımdır. Baka-
lım antrl"nörle futbol ajanlığı nasıl 
bir takım çıkaracaklar. 

O. J\ı\YRAK 

dirici bir milsabaka yapan Ankara 
karışığını esaslı bir şekilde antre
ne ettikten sonra isabetli bh· kadro 
ile sahaya çıkarmak mümkUn olur
sa Ankaranm futbol meraklılarını 

enteresan maçlara ııahit olacakları. 
na temin etmek a.sla yanlış olmaz 
kanaatindeyim. 

Talebe oynattığı için 
Istanbulspor hükmen 

lstanbul muhtelilini Hakkı, Ya - mağlup sayıldı 
ear, Cihad gibi en baş Uç elemamn-

Pauır günkü ma~ta İstanbul.;porun Süleymaniyeyc kar§ı ünh·ersI
dan mahrum bir halde karşısına a-
lacak olan Ankara takımını latan _ fe talebesi oldui'.:'11 halde ayni zamıında memur da bulunan üç futbolcü-

b 11 l t tm k k 
.
1 

rlm b yü takımda oynattığı mallınıdur. 
u u ara anı a an e e u 

maçın, ve hattA Ankara • Atina Oyundan cnel Sülcynıaniye kaptanı bu \·azJyetc ltfraı ettiğinden 
muhtelitleri kar§ılaşmasınm netice. dün ak§am toplanan lik he3ıcti hııl•em raporunu okumuş, \aziyctl tet
sl hakkında tahminlerde bulunmak kik et.mi~, nihayet Sülcymaniyenin itirazını haklı bulmuş ,.e pazar gü. 
imkA.nmı temin edecektir. nü yapılan rna~ı 2-1 kazanan htanbulo;porun hülm1cıı mağlübiyctlne 

Ankara muhteliti kıırar ,·em1ı,tır. 
Ankarada şimdilik göze en çok İstanbulspor klübü bu karara itiraz ctmls n talrnnda. oynıyan üç 

çarpan iki kaleci var. İkisi de Fe. CutbolcUnün asli nzlfelerfnin memur olduklarını Ye bu sıfatları dolayı-
nerbahçeli. Natık ve Necdet. siyle ,·erglye tabi olduklarını bildlrml5lcrdlr. 

Ankara takımı talebe oyuncular- Vaziyet Umum lUüdUrlUğün 'ereceği karardan sonra anlaı;ılmı' 

dan mahrum kaldığı takdirde çok olacaktır. 

Günün Haberleri 
• Ankaradan bildirildiğine göre 

klüplerin malı olan stadlann Be
den terbiyesi müdürlüğü tarafından 
tamamen alınıp idare edileceği hak
kındaki haberler henüz me\'sİmsiz· 
dir. 

• Beden Terbiyesi V'mum müdür
lüğü sporcular ve idareciler tara· 
fından taşınmak üzere bir rozet yap
tnrmağa karar vermiştir. 

• Güreş federasyonu, güreşin ilcr· 
lemesi için yapacağı işler arasında 
yurtda seyyar hocalar çalıştırmağa 
karar vermiştir. Şimdilik on ki~i o· 
!arak tcsbit edilecek güreş hocaları 
muhtelif mıntakalan gezerek me\'
cut güreşçilerle meşgul olacaklar
dır. 

• Beden Terbiyesi "C'mum ~1üdür 
lüğü sporcuların kıyafetleri hakkın

da bir talimatname hazırlamakta· 

dır. Bu talimatnameye bir de spor
cu bayrağr nizamnamesi konacak· 
tır. Nizamname İstişare heyetinin 
son toplantılarına kadar yetiştirile
cektir. 

1 

• lstanbulda yapılacak idman 
sahalarını tesbit etmek maksadile 
toplanan komite hazırladığı raporu 
dün bir defa daha gözden geçirmiş 
\'e mıntaka başkanına tevdi etmiş
tir. 

lki mektep arasındaki 
maç 

Kumkapı ortaokulu ile Vefa lisesi 
arasında Karagümrük sahasında 

• yapılan maç 1-1 berabere bitmiş-

tir. !\laçın bitmesine 5 dakika kala 
hakem sert oyun yüzünden oyunu 
tatil etmiştir • 

DÖVc§lfi1 ~~ 
Hulya dolu istirahat saati 
ancak bir divan temin e~~ 

Evin sıcak hava'3ı içersindc ge. kürk parçaları, ssr1ı 
çen tatlı ve sakin istirahat saatle- kırınızr, beyaz fötr 9,-İ,, 
rinin zevkini kim tatmamı§tır! Ba- gayet şık yastıklar e 
zıları ne§e veren, fakat ekesrisi Dliz bir zemin uıcrll1 
can sıkan birçok kilçilk hAdiseler- ğunuz yastığın dört 
le dolu bir günün yorgunluğundan 1 

ayn renkte fötr pa ~ 
sonra bu istirahati kim istemez! E- j rek yaptığınız yıl~ 
vuuau" uu.t: uJ'l(u ııe uyanıxııx: n-

1 
yennoe ouyuK vır 

rasında geçecek olan bu hulya dolu gUzel ve orijinal bir ~ 
istirahat saatlerini ancak bir divan I miş olursunuz. ıl 
temin edebilir. Bozulan sinirlerimi- f Sağlam kalın ket~ f, 
zin muvazenesini ancak bu divana 1 yet güzel yastıklar ):çe 
uzananık bulabiliriz; çizgileri derin l larm üzerine kana' öt 
le§en alnımıza bu suretle sUkO.n te- le markalar işlenıo1' de 
min edebiliriz. Düz tuval Uzerin8 

·!l 

zayıf olacağından herhald9 temsi- -----------------------------------------

Eviniz ister bilyUk, ister kUçUk ne I sUslU gayet güzel ) 
biçimde olursa olsun, odö.larmmn mak mUmkUndUr. 
birisinde muhakkak bir köşe vardır. j Resimlerimiz, siıe ş} 
İşte bu köşeye bir divan yaptırabi- , leştireceğiniz dh•arırıt ,.e 
lirsiniz. Adi tahta bir kerevet ü- da bir fikir vcrıııek 
zerine bir somya yerleştirip !ize •

1

. yastığınızı scçC'rk::di) 
rine bir döşek koydunuz mu mU- :·ardun etmek xnnk /J 
kemmel bir divan yapmış olduğunuz ~-

li maçlar için olsun bu kararın tat
bik edilmiyeceğini zannediyoruz. 
Bu takdirde Necdetin Nat.Jğa tercih 
edilmesi limndır. 

Müdafaa oyuncularına gelince: 
Rumen maçında Beşiktaşlı Nuri ile 
'.Ankara Gilcilnden Ali Riza yan:ra
na oynadılar. Bu maçta Ali Rizayı 
çok mükemmel, Nuriyi hayli bozuk 
bulduk. 

Ali Rizanm klUbU ve takmı ar • 
kadaşı Enverle daha iyi anl~acağı
nı ve bu hattın Ankaranm en güve
nilir hattı olduğunu yazmak hiç de 
yanlış değildir. 

Muhtelitin sağ muavin mevkiini 
'.Ankaragücilnden Nusret dolduru -
yor. Ankaranın bu yeni elemanı 

diyebilirim ki takımın en teknik, en 
kabiliyetli oyuncusudur. 

Bizim Esat gibi kıvrak, ince bir 
futbolcil. Merkez muavin mevkii i
çin Muhteremle Hasan arasında t rr 
cih yapmak lıizım. İkisi de forml:ı· 

rından hayli kaybetmiş bir vaziyet. 
te bulunan bu elemanları sıkı bir tiC 

kilde çalışbnp yanyana oynatmak 
lılzrmgelir. Kuvvetli bir 1101 muavin 
mevcut olmadığına gi.ire Gençlerbir 
liğinin orta muavini olan eski Be -
ııiktaşlı Hasanı sol muavin, Harbi
yeli Muhteremi de orta muavin oy
natmak ve oyunun inkişafına göre 
bunların yerlerini değiştirmek en 
do;ru harekettir. Zira Romenlere 
karşı (Nusret, Hasan, Keşfi) ter
tibinde çıkan haf hattı ortadan so. 
la doğru oyun ilerledikçe aksamış-

tır. 

Ankara takımmm hücum hattına 
göz atacak olursak Ha~im, Hamdi, 
Ilabib gibi Uç kıymetli elemanın bu
rnd:ı yer c.ldıklo.rını görilrilz. 

Hatlm tik maçında Calatasuay
da oynadıbrt oyunlardan çok iistUn 

Viyanada karda 
oynanan 

da hiç şüphe kalmaz. 

1 
( 

ku!:§%v:~~:iu;::~~:ı~11~:~::: Tavsiye e ~:1 
terkedllml~tir. Onu odanın diğer dö- 1 lltı:ı.1 
şemeleri ve perdelerine uydurmak ıt: Nezleye yıık~ .. ıı lııhı 

bir maç ev kadınının bileceği bir iştir. çin her sabah e'' 0ı'I tı~ d 
Bugün için saten örtiller çok mo- evvel bunına ıiı1C ~ dıl\ıt 

dadır. Fakat isterseniz saten yerine bir parça tuzll.1 lt'lct, 
\ 'lyanada Çammer kupasının, ~e

tin bir mücadeleden sonra Ylyana
nın Rapid taknnr tarafın<lan kaza.. 
nılı.lığmı yazmıştık. 

geniş şatrançh keten örtiller de ya- pek faydalıdır. ~t~ 
pabilirsiniz. İsterseniz çiçekli bas- •

0 
1 ta~tı 

ma da kullanabilirsiniz. Düz bir ku. • Bir tencerefllr'~ )% 

Almanyadan gelen rr~lm H" ma
lümattan anlıyoruz. ki bu maç ~ok 
kalabalık blr ı.eylrcl ldtlecıi önünde 
\'e k:ırh bir sahada yapılmışhr. 

maştan yaptrğınız takdirde araları-
na uçlan saçaklı, yahut da pom -
pqnlu şerdiler geçirerek divanı dört 
kö:Je parçalarla ayırabilirsiniz. Hat
ta örtilleri ilikli yapmak ve divanın 
kenarlarına düğmeler dikerek ör
tüleri bu suretle divan üzerinde tes-

nu ma~ta pek SBKl&m bir müda- bit etmek de mümkündür. 
faa. hattına malik olan Frankfurt Divanınızın yanıbaşına mutlaka 
birinci denede hiç gol yememiş, alçak bir masa koymalısınız. Bu 
kun·etıı rakibine bir de gol atarak masa üzerine istirahatiniz için lU -
birinci deneyi 1-0 galib bitirmiştir. zumlu olan ufaktefek eşyayı ko -

yabilir~iniz. Kitabltlr, cigara paketi, 
İkinci devrede Rapid merkez mu- fotoğraflar ve saire ... Eğer diva -

haciml me;?hur Bindcr harikulade nınız1 iki duvarın birleştiği köşeye 
bir oyun göo;tcrmlş, Frankfurtun ıııı
:kışık miidafaasmı l,rtarnk takımına 
Uç gol kazaııı.lınmşhr. 

Ru <ıUr('f)e Frankfurfu 3_1 yenen 

yerleştirmişseniz o \'akit her iki u
cuna ayn ayrı birer etajer koymak 
icab eder. Etajerler ilzc>rine koya
cak bir 13mbanız, bir vazonuz, bir
'mç biblonuz ise muhakkak var -

Rl\pld Ç:unnıer kuııa.smı l•a1anınıs- dır. 

tır. Divanlarda yastık meselesi de 
fev'lcalade milhimdir, idaresini bilen 

Rroıim!"'rimb: hu mıu;f3 almmıcı becerikli bir ev kadını bu yastıkları 
~ldt en enteresan emıtantanelerf dikişlerlndl"n artan kumıış parçala
göoıttrm.-ktedlr. l"ukarılan a,air riyle mükemmtl•n yapabilir. Bir
doğnı: Rııplil mUılııfil me bur Sper- çok bayanlar, bin renkte kumaş 

f "r Mr J-.Ccumu kesiyor. ?tle !ıur kn-ıparı;alannr yan yana getirerek oka
l eel Rokte\ln blr kuriar1'ı. Fra.Dk- rlar ~"'1 yaatıkJ&l" yaparle.ı- ki! 
furt kalesine gol oluyor. Kırıntılarınız arasında ufacık 

rııJl!ı l' 
mizlcmck ve ) dst' 1tc 
pışan parçaların ıc ı ~ ~· 
siyahlığı giderıı;,~1'sıl Soıı.r 
sine bir avuç d stJ 4 laıı. 
mak ve üzerine t ~ 

"k ){adil ' beş dakı a i;i .• ~ 
lazımdır. Bu 1' JV' 
sonra tencetC ço 
lenir. 

sıııcsl .J 
• Salondn b&tJli. · 

duran ycşi! ne ııı:ı el 

Iaklığını ınuhıtf grıııı1 
köklerine, ıoO fl1 f 
iç ersine 15 gr;ıııld ~ 
ve edilmiş Ill ıı1' 
damla damlatfll ııı ~ 
der. Bu üç da~ııP' 
hatların parla,rtitl S 

kafi gelir. on D tııb~ 
rar damlatmnl< 
dür. 

• Lekeienırıiş ·ıe 
bıl 1 

ekseriya. tuzrU Jıtl ~ 
Jer- fakat tuzru _;ıeV 

, ınerv e 
şmdınr:. ı.~e~ ı-uıuıı 
ag-aç komurU ıı il' 

• flrÇ 
~ n;lak bır 
le silinirse çıknf' 
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mai~runu 
bir şantöz! 

era Toıstoy Pariste bir barda şarkı söyliyor 
Bilyilk romancı Rus edibi Tols

toy, yalnız hayattayken değil, öl -
dükten 11onra da §Öhret zirvesinden 
düşmemiş bir §ahsiyettir. 

Tam 17 çocuğu olan muharririn 
birçok da torunu vardır. 

men, oradan milkemmel hatıralarla 
ayrıldım. Büyük babam fevkalade 
bir adamdı, onun yaşadığı hayatı 

sürebilmeği nekadar arzu ederdim! 
Öldüğü zaman ben ancak on ya

şrndaydım. Onun gömUlmesi kadar 
basit ve o derece muazzam bir me-

Bunlardan biri, gen!: ve güzel bir rıısim olamazdı. 

kız olan Vera, bugün Parisin bir Ne bir mızıka, ne bir dua, ne bir 

bannda §antözltik ederek hayatını nutuk ... Hiçbir şey yoktu. Fakat 
kazanmaktadır. O, büyUk baba.sına Rusyanm hilcra köşelerinden kalkıp 
ait hatıralarını oöyle anlatıyor: gelen on binlerce kişi tabutu takip 

ediyordu. Sadece, bu kafilenin kar
- Büyük babam TolstoY'J ilk de-

ları çiğnemesinden çıkan hafü bir / fa olarak ben altı yaşındayken gör. 
mü~tüm. Annem beni bir gün büyük gürültü duyuluyordu. Tolstoyu baati 

bir mezara gömdüler, üzerine taş 
babamın otuz beD yaşından sonra 
çekilmiş olduğu lsnaiapollanaya gö
tUrmüştU. Çok küçük olmama rağ-

Bir genç kız-
~~cısı yakalandı 

ı~rııiden fazla kızcağızı "Sizi 
di:~nerııa yıldızı yapacağım ! ,, . 

dikilmedi. Etrafına demir parmak. 
hk bile çevrilmedi. O, sadece kara 
toprağın altında sakin uyumak is
temi~ti.,. 

Vera, bilylik edibin eserleri hak
kında sorulan suale §U cevabı ver
miştir: 

••- O zaman çok kilçüktüm. O • 
kuyup anlıyabilecek bir çağa ge -
lince annem onun eserlerinin hep. 
sini bana okuttu. Bilhassa onun 
"Çocukluk ve gençlik'' "Harb ve 
ıınlh" isimli eserlerine hayılırım . ., 

~ .. c •• }andırmış ve berbat etrnış 
ktıdız ~ ransız 

Vera Tolstoy, büyilkbabasma ait 
hntıralnnnı bi~irdikten sonra kendi 
hayatının kısa bir tercilmeihalini 
yapmış ve Çarlık Rusyasınm bir 
kontesi, ayni zamanda büyük edib 
l'olstoyun torunu olduğu 1ıalı!e bar 
şantöz!Uğ!lne kadar nasıl dil§müş 

olduğunu §Öyle anlatmıştır: 

Oıı ... _ ~IZ:n•·~ gazetelerin-
-~ ~a e .. ıı~ rde l! ore; Pari t 

tad !:! ' ett •ok .. • 
$ }'a •• _ a !ıları l{ agında 42 
~da b' intzına . . 

dır ~ ır derk n ısmınde 
llil • u de}iı,..,_, 1 antı oturmak-

alına ~ -..ıu.ı kad · i c· gı gay . ınların gön 
t ~~ardaki ha elt ıyi bilir. Gece: 

toz·· r ara d 
ı.. Une ke . evanı eder 
~ı }' 'tirdiğ' · 
:ı:, ş inaıınakta 1 kadınlara 
ltıetç~rl, bilhassa tereddüt et-

kızlar genç ve gü 1 . a sat ze 
ı.. "§maktan zevk 
'lız,.. 

·••ttç
}'et i . 1 kızları 
tltıak Yi bildiği · ~ ruhi hallerini 
1. ta tn.. lÇın On} 
~"' ıııu tıı'kuıat e arı kan. 
ltı. llaacbet· ç krnez · on . tni de • • -
•c rınleştirrnek 

....... ~ 
a:ı:cı 1 e kadar d .. 
bııs'' keliınele ~ ıuzelsiniz mat-

lı hi rıyıe 8 .. 

toyu muhafaza etmek için delikan 
luun arzusuna s çıkarmama 
dır. 

Fakat her ku~un eti yenmez sö- "- Bir gün Rusyadım a;Tılarak 
zü .de doğrudur. Şarlın gene ayni Praga geldim. Burada bir müddet 
otele götürdüğü 15 yaşında bir yaşadıktan sonra Yugoslavyaya, o
kızcağız, delikanlının teklifleri ve radan da FranEaya ~clerek Parise 
tehditleri karşısında odadan fırla- yerleştim. Kısa bir zamandanberi 
mış, merdivenleri dörder dörder bu barda şarkı söylilyorum. Maa -
atlayarak sokağa fırlamıt. ille rast mafih elimde bir de meı1lekim var: 
geldiği polise vak'ayı anlatmış ve uzun bir müddet bir güzcJ!ik cnsti
Şarh tevkif ettirmiştir. tüsünde çalıısarak esansçılık hak • 

Şarlın tevkif cdildifini haber a. kında epey ma!Qmat sahibi oldum. 
lan bütün kurbanları müddeiumu Hcnliz Fransız tabiyetinc geçmiıı 
miliğe müracaat ederek şikayet et değilim, şimdilik burada çalrşıyor, 
mişlerdir. Bu suretle Şarlın aley- şunun bunun uçurdukları balonlara, 
hine şimdiye kadar yirmiden faz- taşkrn hareketlerine göz yumarak 
la dava açılmıştır. Davacılar sa.. geçinip gidiyorum.,, 
yısının bir hayli artacağı tahmin Vera Tolstoy sUrdilğil hayattan 
olunuycr. memnun görünmemektedir. 

t' AZ;\ N: L. Buse lı 3 5 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

l' crlilcr, bityiik bir seyirci kiitlesi lwrşısıw/a meşhur ateş rakslam:a Jzazırlamrkm 

Fıçı yerlilerinin bugünkü kıyafet· yade deniz e\leri pek şıl\U:r: BüyülC 
!eri vakia Avrupanın adi kumaşla· - ~ 3 - ve uzun ağaç sallarmın üzerine ağaç 
rından bir pe~temalla bir de göm siyah ve pırıl pırıl parlayan saçlar dallan ve otlarla dört köşe ve ça
lekten ibaret olmaya başlamış bulu- la dolaşan yan :,ı·plak kızlar görül- tılı evler yaparlar ki deniz üstünde 
nuyor. Fakat asıl kıyafetleri ağaç dü~'iıı ., insan p:ılı küreklerle çekilen bu müteharrik 
kabuklarından kendilerinin ördük- modern bayanların kara kalem re- ve seyyar deniz evleri insana hari· 
!eri iptidai kuma~larla ağaç yaprak- simleri dolaştığını zannederek hay- kulade ferahlık Yeren bir icattır. 
!arından ibarettir. Büyük merasim ret eder!.. Fıçı yerlileri bu deniz evlerinde 
esnasında yerlilerin ileri gelenleri i· A d b 

1 1 
avlanırlar, yerler, içerler, kızgın gü-

se vücutlarına gayet uzun tapa ku- ,·rupa a ayan arın saç ar .. rıı 1 neşte bunların içine girerek su üze-
1 1 ı ~ b'l . 1 . kırmızı \eva penbe renge bovama- . d - d 11 . 

1 maş arı sarar ar. 'ı.a ı e reıs en- - . . . · nn e ve agaç a arının serın gö -
. ~ • . . 1 . • 1 h !arı ta yırmıncı asırda bır aralık ı·-· d 1 F;\,, d 

1 nın anane\·ı gırınış en ıse c a a ga- · . . . . gc ıgın e uyur ar. ·uçı a a arının 
riptir. Zira vücutlarına sardıkları moda olabılmıştır. Halbukı Fıçı a bu baı:;it gondollan uzak mesafelere 
ağaç liflerinden yapılmış örtünün dalarında bu zarif moda ÇCJktan ya- rahatça seyahat etmelerine fevka-
boyu 160 metreyi bulur!.. 51yor!.. Fıçı yerlilerinin e\·Jeri de iade müsaittir. Doğrusu Avnıpalı-

Bu. ayni zamanda zengin, şiş- modern, fakat fevkalade ıat.ıtir. Fı- !arın bu kadar konforlu bu kadar 
man ve heybetli görünmek içindir. çı yerlileri evlerini, yani kuliibele- rahat ve latif deniz e\lerinden ıiıah

Fıçı dilberlerinin modası ise Po- rini hakiki kübik tarzda in~a eder- ruh oluşlarına acımak Jazımdu : .. 
linezya kadınlammn aynıdır: Bir iç ler! .. r~ıçı adala~n~a q~ vücutların ~ü-
Köml 'ti, daha içeri köylerde ise a- Uçlan sivri olmıyan yanın eh- su ihmal edılmış dçğilqir. Bı,ı,,ı:ada 
ğaç liflerinden kısa bir eteklik! ram şeklinde!.. da genç kızlar derılerine tatau de-

Fıçı dilberleri eskiden saçlarını Fıçılılar bu kulübelerini kuru- nilen döğme ve dağlamalan yaptı-
kireçle yıkayıp soluk bir hale ko- muş samanla yaparlar. bu bir metre nrlar. Fakat Fı\ıı yerlilerinin mo
yarlardı. Bu eski modaya bugün iki metre boyunda yanın ehramlar dac;ı biraz farklıdır. 
hala devam ediliyor!.. Fakat mo~- uzaktan görüldüğü zaman pek ~ık Burada genç kızlar bülOğ zaman
dern Fıçı bayanları bugün saçlarırcı bir manazra t~kil eder. Bunlarıı . !arının arifesinde bulundukları za 
n._, 1 .a ~ a kırmızıya, yahut is ıle ortac;ında 7-8 metre yüksekliğinde man, yani kadın olmıya müsait 
iyaha boyarlar!.. olanları da görülür ki bu kulübeler devreye girecekleri zaman vücutla-
Fıçı bayanlarının saçları ac;ağı kabile reislerinin saraylandır. Sa nna tatau yaptırırlar. o da sırt ve 

yukarı ayni şekilde kesilmiştir. Yal- 1

1 

mandan öıülmiiş bu yük ek kullibe- kalçalarına .. 
nız genç kızlardır ki eski adet \'("Ç· !erinin dört cephec;inde de küçük Bir mzın evlenmeye mezun oldu· 
hile evleninceye kadar saç örgüleri kapılar vardır. Fakat kabile rebine ~'11 bu tataularla nalaşıhr.!.. 
~atabilirler. Fakat evlenir evlen· ait kulübelerin yan kapılanndan bir Fıçıhlar da ayn bir moda daha 

mez bu örgüler merasimle kesilir. yerlinin içeriye girmeye cesaret et- \•ardır. 
Bu suretle Fıçı adalarında omuz- mesi imkfınsızdır. Bu kapılardan Fıçılılar genç kızlar, henüz tırnak 

arından aşal!t bukle bul:le ancak kabile e~rafı girebilir!. Yan cilasını bilmedikleri için, parmakla
son moda saçlarla yahut kırmızıya kapılar asilzadelerin kapılarıdır!.. nnı da tatau domıelerile süslerken 
boyanmış, veyahut da isle kuzguni Fıçılılann karadaki e\ lcrinden zi- kabile reislerine ancak böyle süslü 

lftııy0t zınetçili'- . oze başlar, 
· G.. oı; •ıze h' 

l'tı içiJt lızel elleri . ıç ya. 
ık dtı;,·il de harap 1 nız bulaşık 

dı,,. ' nı· o ur g'd · .. :ı: ,,. tdir, :ı:;.. 1 erse ya· 
L arla • ger b .. 

------------------------------
1 

parmaklarla yemek ve içki vermek 

1 Kızıl Gölne HABER' 1 N RE s 1ML1 z AB 1 TA R o M AN 1: 70 hizrnetinigörmiyemezunolurlar. 
~ Kadınlarsa hazan sırtlarına ve 

--------------------- kollarım kızgın tahta çubuklarla ~tıı k o vakit ana ıtima. 
c.,.~i b lırtuıına1c . bu pis rnes. 

ktır. Sit.ılnıaıc k~1:ızc layık olan 
~ıldı:ı:ı z bu güz Y bir iş ola
•~e b· Oiabir . ellikle bir sin 
~ ır ırsıniz ema 
g tli:ı:c~to aıaYı~ İsterseniz 
laollta lah:r berber ' saçlarınızı 

ıı bir .thiyle .~ Yaptırayım .. 
Orada •tıidy rnunasebef 
l\i bir oya gör .. ım o-

z .. :a· tctrlib ururUrn . 
var ır d c filrn. ' sız 

ark l Cfa bu 1 Çevirirsi 
1c}' 0 dt.ılct tetrübed -

' ''rv an s e ı:nu-1\!iıı et, •"h onra art k 
>ı:ı:c ııO ret ı her 

.. &tlir ' aşk a Yag" ıyla .. li ... o-
" Ct ı>'" 
"trı .. oıf· 
b. tr. lı Uldc b' 
tr qaıı · ır asla 
~ l'tldı:ı: &ı gen n Yatar .. 

:ı:caı: olnıak . ç 'kız, rne .. h ç f.lz b ıste ıı ur 
Olctaıı kc ıı _tatlı dill;ez? Zavallı 
Ş tı.dınden r karşısında 

t arı b ge,.. · 
ct tl • ıı :ı:rnıştir. 
1 arı y •urcu, k 
t ıır:ı trlu andırd ğ 

'""liirnı va sok ı ı genç 
~tl'daııa tkte ve o ağında bir ete. 

Cl!d· Çıka racıa ıtlak 
d. taiıı taraıc sadını 
ır. :au ~ teslime d zavaııı kızları 

~o ltrcnı avcti kar~ av et etrnekte
'•cr,,. tri, ,..ak ııınınaa tereddu" t r . ıt t>'' :r ısı ·ı 
ını ,.. t.\l:ı:c]liltt . ı e Yüzle . . 

"'· oyıc crın. rını 
-... ltı..ı. llıek 1 tna.hved 
C '41t :e surer ete-
d cnç tııİatdu Vaziyctıy~ korkut. 

ıı, Yalı an bir ~rşısında 
Ut • (!Oklar 

i! 1Ydikıc . ı, korku· 
rı kürk ı:nan-

S4LA .so.11'>1 <J1ucıG11•0 ıo. 
Oı"llj f t>ı YC~OıJ ... JUOfl(ı \Pli/. 

""'S - s:ı.1"'1 N6Btrcı ,'tf 
8~UŞM4NI SIY/i>fTTll( 

Ço1C 1tl'f(4A/ ~ 
l.ı ıDı. ~ tıı.l"',....'W. 

J.,ıl.tL.. 

GOLGf 
Vf 

4$KINI 

Sl1UI S<J l.I ( 
/?ıN•Z.ı JUIBİ>i 
ovvll><'S.Q s .. ' 
:."" ıçıw re. 
l'A Otu~ 
zqNN(Dı. 

'r'Of..>u11'1. 

rwn_~,~~'Vii~ 

yakarak yanık yerlerden mürekkep 
şiritlerle süslerler, Bu suretle kızgın 
tahtalarm ateşe tahammi.ıl edebil
diklerini göstermek isterler!.. 

Fıçılılarda diğer bir tıdetdaha var
dr;ı ki :i\lusevi, Arap Ye 1'1üslüman
Jarda gördüğümtiz sünnet adetidir. 

Fıçı yerlileri erkek çocuklannı 

küçük yaşta iken büyük merasimle 
mutlaka sünnet ederler. Tabii bu 
sünnet ameliye i gayet ade ve ip
tidaidir. Ç.ocuğa diz çöktüri.ılür. Bir 
adam çocuğu 91rpınmaması için kol 
!arından tutar. Sünnet mutehassı

sı bu ıralarda ba,it bır tahta çu
buğun üzerinde keskin bir deniz bö 
:eğı kabuğunun a <ziyle sunnet eder. 

Yaraya bıraz hindistancevizi ya
ğı sürmek kafi gelir!.. 

Esa<:en bu adalarda Hindi tance
vizinin girmediği, kullanılmadığı 

yeı hemen yok gibidir.Tıbbın pek 
ptidai kaldığı bu in anlar arac;m
fa hindi tance\ izi bin derde de\·a
dı:. !.. 

Polinezya adalarında sünnet ade
ti görülmüyor. Fıçı adalarında bu 
adetin oluşu Melanezya ve O~ya

nusya vahşilerinden gel~ gerektir. 
Zira onlarda hem erkeğin. hem kı
zın sünneti yapı!an birçok kabn~ 

l.ı- \'at dlr. 
DcYamı va.r 
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Aca 
bu 

a Hünkiir haber mi almıştı? Ama, 
ha eri nereden alabilirdi ? 

- Biraz müsaade, dedi, haftalar-, §eyden fazla sevtyorUJXI-Jıt 
JhilbCri tatlı bir ılmldle beklediğim öğrenmek istemiyor vef 

- 1 !.I .. af e 
cevıı.bdan evvel hnyra.nlıgı.mı tek - velden, bilmcksu.u- bil' 
rarlamak ve seni doya doya seyret- - Affettirecek biç ııı 
mek .imkfuunı bana ver. tim yok Jan. Sen beniJıl 

karız. HUnklr işine el uzatmıınm Onlar konuşurlarken kimsecikler tehdld ederek sanıydnn selfı.msız, ket, firSat gl5zliyerek müsebbibler • Genç kız bu ncaya itaat etti. Bir giinc nşkımsm. 1; cezasını dllşilnsilnler. yoktu, Sllreyya da bu ihaneti ak- sabahsız çıkrp gitmişti. den kanları pahasma intikammı a- ressam 5nunde poz veren model Delikanlı sevinçle 6~ 
A.rab kalfa çekildi, fakat hUnkA- lmdan geçiremezdi. O halde nere- Hünktır bir mUddet öyle kaldı ve labilmekti. vaziyetin.de durdu. Delikanlı devam - O halde mesele lı' 

rm da huzuru kaçtı. den öğrenebilirdl? dönilp birdenbire Nilüfere §iddetli Kalkb, gözUnil sildi. Kızaran ya- ediyordu: - Fnknt birleenıeın!S 
Karn Abdilrrnhmıını o da tanı- Kanı Abdilrrahman başını eğe _ bir tokat vurdu: nağıru yar ve ağyardan gizelmek f- - Bilsen seni nekııdar seviyorum te rnğmcn imkllııslZ ! ~ 'I 

yordu. O ds. bu delikanlmm ne afa- rek cevnb verdi: - Snna bu ders olsun Ni!Ufer. çln yüzüne ipek bir tülbent gibi bir Diyan •.• Şimdi karamda bir çocuk - Niçin? Birleşnı 
can olduğunu biliyordu. Nirenanm - ŞevketUlm haklıdır. Bu zama- Hünkar .işine el atmanın bu birinci şey bağladı. gibiyim; guzel bir oyuncak için miyor? ~ 
öldilrülmesi mUhlm değildi amıı, ken na kadar görilnmeyişim, böyle bir cezasıdır. Yatağınn uzandı ve bUtUn haya- kıvranan, sonra ona kaVU§uncıı. bir - Bizzat ben ısteııı! ~ 
dlsinin iz'acı ile maksud olan pren. tclmihe müstahaktır. NilUfer ilk defa. hünkardan dayak tmı kafasından geçirerek dllşllndü, inkisarı hayal korkusuyla gözleri- azdan her §eyi snll)11 

ses ise işte o %a.IJUln mUhlmdi. 1 - Öyle değil Kara AbdUrrah. yiyordu. Bir zamnnlar incinmemesi düşündU. Daldı ve uyudu. ne lnanamıyhll bir çocuk ... Cevabın mecburiyete boyun eğe~ 
Nihayet, Kara, kellesini ortaya 'man, sen sebebsiz gelmezsin. Söyle için kuştüyü yataklar az görülen 1 Kaç saat uyumuştu, bilmiyordu, "evet,. değil mi? hastayım sevgilim, be111 

koyarak ruhundan, benliğinden, sal bakalım, neye ihtiyacın var? güzel NilUfer, Bilecik hfı.kiminin ııöh fakat uyandığı zaman yambaşmda Genç kız, sevimli bir teslill'Jyetıe hastalıkla mnlQlUnı. 

tanatmdan, her şeyden çok sevdiği Kara AbdUrrahman yerinden bir retli kızı, §imdi buruııuk yilzilne ko- 1 alnrna limon suy usüren Karıı. Ab. ellerini ı.ızattı. Sapsarı olmt.§lu. Par _ Mfı.nl dediğin bU ~ 
yeni gelini ortadan kaldırabilirdi. fişek gibi fırlıyarak hUnkfınıı önü- eası hUnkli.rdıı.n tokat yemişti. dUrrahmanı gördil. Gözlerine inan- malı:lan titriyordu. &kıularmda., seni tedavi ettirir, k 

Bunu düşünmek bile hilnkAn ter- ne dikildi: Nililfer beklemediği bu hareket. madı. gözlerinde birden beliren gözyaşla. _ Bırak da sözil:Oll ııil 
Ietnıiştl. f - Ne demek istiyorsun şevket _ ten tevehhilş etti. Elin! yanağına n perdesinin arkasında, mahzun bir Has•-ııgmım- teda•,..ıft; Jc' • 

• - Sen misin Kara? dedi. Yoksa .... ··"" "" 
Kalkti ve hemen giyinerek, yan lfim? diye haykırdı. Sen benim b:ı- götürerek öylece donup kaldı. Ağ- rilya mı görüyorum. m~a1~bet seziliyordu. Kendini aldatma ve iS)~ 

odaya geçti. Prcnsru1 dolaşarak hiln- bam gibisin. Neden açık konuşmu. lamadı, ağlıyamadı, kendini yerden e ıkanlı §aşırdı: Hiçbir Umid ve hiçbir t 
kft.n bekliyordu. 1 yorsun? Geldiğimden hoıınut değil. yere vuramadı, hiçbir şey yapamadı. - Benim. Ne oldu, neden böyle - Ağlıyorsun Diyan ! niçin? si yok. Benim hasta~ 

- Sen. Dedi. Buradan dışan çık- sen yine dönerim. Acr. içinde, şaşalama içinde hUnka- kendinden geçmiş bir halde saat • Genç krz bu sı:alc cevab vermek- Llket mahkiimu oıarnk d d' 
mıyacaksm. Kapıyı arkasından ki • Hilnkfır, A:bdürrahmanı süzerek: rrn salmarak çıkıp gitmesini seyret. lerce dalgın uyudun? sizin, samimiyetinden asla şllphe e- J3etl 
lifle. - Senin, karılar sözüne uyup da ti ve sonra kendini bir sedire ata- dllemfyecek bir tavırla: nem delirerek öldil . .,

9
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Nilüfer Abdilrrahmanm ateş gibi nimdo onun korkunç ı> 11 
- Neden şevketlflm? hUnkfir mukaddesatına el uzataca- rak boğulurcasına ağaldr. - Jan, dedi, seni seviyorum. n1J1l r 
- Öyle ica.b ediyor. Hayntm teh- 1 ~nı sanmıyorum. Bu sefer, muha- yanan elleri üzerine yüzUnil koya- Şimdi o, Jana hayranlıkla, bir da- !erini taşıyorum. Be ._ 

llkede gibi geliyor bana. l tabın ben olurum. Artık onun için yaşnmanm mana- rak ağladı, luçkırdr. ha hiç görmiyecekmiş gibi bakıyor- bir mah!Qk haline ge1J1le.-ı 
i sr kalmamıştı. Ancak, intikam ala- - Bak, dedi, Kara, bak hünkar çareye baş vuruldu, fa)·d---' Prenses Urpeiınişti. O Osmanlı Nililfer, her ııeyi hünkli.rın öğ- du. Birden onun göğsUne kapandı. td' 

bilmek için ömUr lazımdı ona, o ka- ı beni bir köpek gibi dövdil. Ben ne İnledi.. hl hakikati benden sa haremlerinde ne facialar döndüğü- rendiğini anlamış ve derhal aklına 
dar. yapabilirdim? Benim için arbk hUn- diler. Öğrendim. nil babasından, Bizans imparator!- kalfa gelmişti O da yerinden kal- - Ah! evet Jan, seni seviyorum. 

çesinden çok defa dinlemişti. karak: Hllnk!r Orhanı, kocası şevketHi kAr da, saray da, hayat da, her ı;.ıey J&.n onu göğsünde sıktı. Fakat En meşhur doktorlotıl'' 
Bir çığlık kopararak hilnkfı.rm - Hilnkamn. Dedi. Arab kalfa padişahı bugün bilsbiltün kafesten ı bitti. aevlncl müphem bir endişeyle göl- tikbalimden Umidleri >'c)-,oı 

boynuna atıldı: mı şevketlfimun zihnine kurt koy. uçumuı:ı oluyor, onu bUsbütiln baş. Kara Abdllrrahmanm da gözleri gclenmişti. yette sevmek, SC\ilıne1'r 
du "· ka ve yabancı ellere atılmış olarak dolmuştu. Delikanlı bu vah~ hare. ,, d 

- Beni yalnız bırakma! - O halde niçin ağlıyorsun? kurmak hakkına mali" 
Hilnkar glllilyordu: - Orası bana ait. Fakat herkes görilyordu. keti nefretle dilşUnliyordu. Eğer e Genç kız doğruldu. Geri çekile. di anladınız mı? 
- Hnydl, dedi. Sen UzUlme. Bu vaziyeUnl ve mevkllnl, nerede bu- Filhakika Nilüfer hilnMn hli.la 11 varsa çoktan hilnkil.ra bu tokatm rek arabanın bir kenarına bilzlildil Klerjo, dimağı kork~ 

lllkenin hilnkll.rı benim. Her şey yo- lunduğunu bilmelidir. Bu işler.:fe seviyordu. Hem ilk aşkından bir acısmı duyurıı.caktr, ama, hilnkfl.r - ve, elleri direksiyonda: anlamak istemiyormuş S.,.. 
luna girer. Decli!;imi yap. müsamaha yapmam. damla eksllmeksizin seviyordu. Fa- dı, ona uzanan eli Allah koparırdı. - Dinle beni Jan, dedi, her §eyi kmlıkla genç kıza baktı· 

kat bu hareket onun bu sonsuz B" Kara Abdilrrahman söyledi: bn Ve kapıyı çekerek Nllilferln oda Karanın gözlerinin altı siyahlan- • .,- öğrenmen lAzım. - Tedavisi gayrikn 'J 
smıı doğru yilrildiL dt. &çlan c:Ukildl. Dudakları Utı-c- kmt, hürmetini birdenbire kin~ çe- - Gizli geldim. Şu Arab kalfa DcilikaW.ı ona ~a.klCl§Zl\ağe, da,. _ olur! B n hiçbir" y fa~ 

virmişti. nereae o urur't 
AbdUrrahman henilz bol tatlılı 

1 

dl, elleri kenetlendi ve haykırdı: ranıyordu. Genç kız onun sözilnU 
bir baklava tepsisine el uzatnu.,tı - Şevketlftma malflmdur ki n- Nilüfer için artık yapılacak hare- (Devamı var) - Hayır Jan, öyle geride dur. ıılt 
ki, kapı açılarak içeriye hilnkli.r gır· •

1 

nahğım senin zevcendir. Onu talı. bahUığını, kahramanca J 
Ç "'I 3 - İki muhasımm aıasma girip Korkunç hakikati söylemek cesare- le, çırçıplak sevıllği adlı 

dl. kir ve tezlil edenin de ben dUşma- apraz eg 0RC0 : tini kaybettireceksin bana... Hem 
onları barı~txrmak. 

Nilfifer ve Abdilrrahman ayağa nıymı. sakin ol. !syan '-"ok. Dinle beni: ha-

l 4 - Para vermeksizin ve hıık ol- " fırladılar, m::.nalı mannlı bakı§tılar. Hllnkdr yerinden fırlıyarıık Ka - kikat.f kendi kendime blle itiraf e. 
t · maksızm bir şeyden bir miktar ye-Hilnkarm bu gelişi bir ncaibd.l. Ne 

1 
rayı göğsünden tutup sarstı: 

mllnasebetıe bu zaman Nilüferin o-1 - Yani bana dilşmansm demek 2 ı-~~-+-++-t--+"ri~
dnsma gelivermijıtl 7 Hem yüzün - istersin! 3 1-+-..,+.+-+-+rl-+-t,.., 

mck veya almak münasebctile kul. 
lanılan halk tabiri. 

demiyerek sevildim ve sevdim. Böy
le yapmamalıydım. Fakat bu kadar 
tatlı, o kadar iyi, benim için o ka
dar yeni bir §eydi ki mukavemet e-den dclı:etlo muztarlb olduğu, hid. - Sen zevceni takblr ve tezlil e- it 

........ .._ ..... ..:+-.l""t-!""'t'-+-t-1-1 
det içinde sarsıldığı görUlilyordu. decek kadar inmedin §cvketliim, ev- 5 

5 - Hilçum eden, taarruz eden. 
6 - Fonetlk'ln turkçcsl. 

demedim. Affet beni! Zaif ve mukıı. 
vemetsiz davrandım. Şimdi kalbim 
parçalanıyor, yanıbaşımda gördU -
ğilm saadetten uzak kalmağa mec
bur olmak beni mahvediyor. 

Sıi!l-.... -+--t-~:-T-t-t-1--t 
Abdilrra.hmnn hUnk!rın eline u - 1 lendln. Ama, böyle yapmıyorst:n 6 ...,,._~++-+"-+T+-t-t-t 

zandı, Orhan vurur gibi ynparak sanırım. 7 

7 - Lfıbiyat yaptırnın.mak. 

8 - Taharri eden. 

öptürmedi: j - Bana ders nü veriyorsun Ka. 91-"'-~++-+-+-+rl-tlml 
- Berhlidar ol AbdUrrahman. ra? 9.M-t-t-1-

Nilüfer kocasını eteklemek iste - Nilüfer, ağhyarak arıılarma atıl-
dl, onu da bir hafif tckmeclkle u - dı ve haykırdı: 
zaklaetırarıık: - Biriniz kocam, blrinli evllidrm. Bu eeferkl çapraz yalnız soldan 

sağadır. Ve görlildüğü glbl buluna. 
cak kelimelerin birer harfleri mıı.
lflmdur. 

9 - Ele geçmek, tevkif olunmak. 
10 - Üzerinde bir şey yapılma

mış parayla satılan toprak parçala
n - Bir nevi hastalık (daüddef'i de 
denir). 

.,.- Niçin? anlamıyorum. 
Genç kız onun bu sualini duyma

mış gibi devam etti: 
- Sen de herhlldar ol Nilüfer, smız. Bruıa merhamet ediniz, ayak-

dcdl. Iarmızı öperim. 
Bir kenara oturan hünkft.rm bir- Kara Abdilrrahman killabmı ba • 

kaç dakika duru§u, odaya korkunç uma koyarak odadan çıkmağa ha - Buna göre daha kolaylıkla çözü. 
bir hava sindirmişti. zırlandı ve: 

- Ey Kara Abdilrrahman, dedi, - Eğer ııevkcUflm, dedi, nnalığr-
lebilccek bir çapraz oyunudur. Fa
kat mahiyeti ve şekli noktasmdan 

dağlardaki avların bitti de öyle mi 
1 
ma kötü bakarsan benim de ruhu. 

buraya döndiln? I mu, namusumu karartırsın! 
da matbuatımızda görillınlyen yeni 
bir örnektir. Soldan sağa: 

Bu manidar söz Abdilrrahmanı 1 Ve silrntıe çıkıp gitti. 
titretmiş, Nilüferin tüylerini Ur. Ne hllnkar, ne Nilüfer bir tekke-
pertmlşti. lime söyliyebildiler. Kara Abdilr • 

1 - Bir nevi kış yemişi ki çekir
deği öksürüğe iyi gelir - Bir nevi 
kış yemişi ki midevtdir. 

Acaba hilnkür haber mi almıştı? rahman ilk defa dünyaya. şöhret sa. 
:Ama, bu haberi nereden alabillrdi? lan Orhan gibi eevketıü bir hUnktı.rı 

2 - Kederlenmek. 

... ~...., :n~ınrnm&uma ~110 mrt"E!3llıiı.1ım ım• 
- Bu tahammül edilir şey değil! .. Bil -

tün eserim. bütün çalışmam, bütün emek· 
lerim. hepsi mahvoldu! Ah, Allahım, ne 
kadar bedbahttmı! Artık katiyen yeniden 
ba~amağa cesaret edemem. Zaten, yeni· 
den yapsam da, bakalım bu kadar rnuvaf· 
fak olacak mıyım? Çıldıracağım ... Yallah 
çılıdaracğım!. 

/ 
Hakikaten, biran, aklımı kaçıracağım1 

sandım .. Ne kadar büyük bir yeis içinde 
kıvrandığımr tasvir edemem. 

Ayni zamanda hiddetten de titriyordum. 
Eğer şu anda, o meçhQl serseri elime bir 
geçse, herhalde onun için çok kötü olurdu. 
Durmadan söyleniyordum: 

- Ah, alçak, ah, sefil! Ona ben ne fena
lık ettim de böyle bir kötülüğü bana )'aptı? 
Fakat bir elime geçse .. Hani, yok mu, çiğ 
çiğ yiyeceğim herifi! ... 

Bütün soğuk kanhhğımr kaybetmiş, ne 
yaptığımı, ne dediğimi bilemiyordum. Hid 
detim ~dcta gemi azıya almı~ gibiydi. Eu 
anda, Melikenin sesi aklımı başıma getir

böyle bir sürü garip kol hareketleri ile. 
kendi kendine söylenip duruyor? Uzaktan 
gelirken hep sizi seyrettim .. ne oluyorsu
nuz, kuzum? merak ettim .. 

Hiddet ve yeisten boI;rukla~n bir sesle: 
- Bakınız, bayan Melike! lşte, ne oldu· 

ğunu siz de görünüz!.. 

Asabım o kadar bozulmuştu ki, bu sözle
ri söylerken resmi işaret etmek üzere uzat
tığun kolum zangır zangır titriyordu. 

Bir hamlede yanıma geldi. 
- Ilakmız. dedim, eserim nai·l berbat 

oldu!... Bütün emeklerim havaya gitti. Ar
tık hepsini yeni baştan yapmam lfızun. 
Endişe ile: 

- Yoksa, dün verdiğim fikir .• 
Derhal sözünü kestim: 
- Hayır, o değil...! Baksanıza, görmü

yor musunuz .. Şu füh·eyi? •.. 
Parmağımla, harabelerin üzerine yapılan 

münasebetsiz konak resmini, daha doğrusu 
h::ıyalctini gösteriyordum. Sözüme devam 
cderelc 

- Ah, dedim, bana bu oyunu oynamak
tan çckinmiyen o melOnu bir elime geçir
sem, dünyanın ka; bucak olduğunu ona 
gösterirdim! Pis! mendebur! alçak! sefil!.. 
Bir yakalasam, ben bilirim ne yapacağı-
mı ... 

- Cesur olmak ve hakikati apa
çık söylemek lazım: birle~emiz 

imkiinsızdır!. 

Delikanlı haykırdı: 

- tmkansrz mı? Niçin? Seni se. 
viyonım. Mademki sen de beni se-
viyorsun; niçin lmkfınsız olsun? 

- lmkan.Sız Jan, imkansız ... t
nan ki bunu itiraf edebilmek için 
korkunç bir cesaret göstermem 1-
cab ediyor. 

- Bir .§ey itiraf etme Diyan. Ri-
ca ederim söyleme. Ben seni her 

- Ey, ouna siz ne diyorsunuz, bakalım? 
Bir cevap vermiyorsunuz, bayan ... Çünkü 
siz de bunun tamir edilemiyeceğini anlı-
yorsun uz, değil mi? 

Biran gözlerini bana çevirdi. Yüzümde· 
ki yeis ve teessürü görerek, gözlerini indir
di. Sonra, gene bir şey söylemeden, tekrar 
resmin tetkikine koyuldu. 

Onun bu sükOneti beni büsbütün çileden 
çıkarıyordu. Teessürüme. hiddetime iştirak 
etmesini istiyordum. Bu duygumu biraz iğ· 
neli olarak ona anlatmaktan kendimi ala
madım. Çünkü art.ık sabnm son taham
mül noktasını a~mıştı. 

Bunun üzerine, çekingen bir tavırla, elini 
kaldırılı. Tablomu mah\'eden, rezil eden 
o konak hayaletini işaret ederek: 

-- Sizi... kızdıran .. şu bina mı? dedi. 
-Tahii 
- Ya!.. 
Tereddüt jle devam etti: 
- Ben .. bilmem ki.. nasıl söyliyeyim ... 

ber ya§amak ıstırnbillll 
cek misin? Biliyorsun Jd 
diden bazı buhranlar g ~ 
bir milddct için hnfızanı1 ı,t 
rum. Hayatımda öyle &ll-' 
ki, o esnada ne yapt.ığın111 

düğümü :. .nradan ııntırl ~ 
kiin olmuyor. Mesclü dnb~ 
böyle bir buhran geçird. 
duğum salona bir rnisııf~. 
Biraz sonrn buhran gel ~ 
esnasında ne söyledıt~",t 
ğuru bilmiyorum. O ıtııd 
dilin. hatrrlıyamıyorunt· t/. 

Ah! Jan, merhamet! ııl 
nşkından bahsetme ... 13e 
git. Nekadar ıstırab çel' 
müyor musun? !stikbnl 
hulyalarmr söyliycrek ıst 
kat daha arttırma! J3ı1 

11 
vaziyetim! unutarak IJetl,; 
hnkikatl söylemiyerek 6 

datmı§tım. Affet beni! 

Sustu. Gözlerini kapadf· (j~ 
Klcrjo ona yaklaşU· ~ 

direksiyonda takallüs e~ 
parmaklarını yavaşça çli 
rini avuçları içine aldl ,., 

tatlı bir sesle: 

D . d di u ... 1cıuıl~ - ıyan, e , .,. y 

me... lylleşmiyeceğiııl ~ 
kim iddia edebilir? ııcııı 
hayatımı verdim, haS~J 
zUmli ve nşknnt geri olll 

lim. 

Biribirlmizi se\iyorııl;, 
sonra saadette de, ısurB )I~) 
limitte de mliştereklZ· t,,.J 
inanmalı ve bilhass:ı iti 

1 tie yan. Mucize olacak \'C 

ccksin. Aşkımız böycl blf 

ratmağa kadirdir. ~ 

Hastasın diye seni 111\ 1 
nm Dlyan? Benden bli} 1. 
r<'keti nasıl olur dn bc1<1cs' 
yır. S"ni bırakamam srtılC 

di: 
- Muhterem sanatkara ne olmuş ki, 

- :Nasıl!? dedi, e<:eriniz bozuldu mu? 
Merak ve iizüntü ile dolu nazarlarını ba· 

na çevinniş cevap bekliyordu. 

<;enç kız. bir söz cöylcmcden, tabloyu, 
Maketi tetkik ediyordu. Dişleri rrkılmış, 

yüzü gerilmiş, bütün dikkati bir noktaya 
toplanmıştı. 

Bu işten anlamam ama ... 
.<Devamı var). 

ı aitsin. 
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!kimim 

parmağı 
''Gapa,, ya 

Yazan : Mich Livore ' • sorunuz 

muhakkaktı 
Sabahın saat yedisi idi. Kö1Y değil mi?. Kolanyalanmızdan 

eczahanesin.de henüz derin bir "menekşe., yi tavsiye ederim. Ha
sessizlik hüküm sürüyordu. Ecza· rikulade iyidir. Size gelince: Bu-

- I\e diyorsun Allah aşkına. Be-, için istediğini bilmiyoruz. Fakat hanenin geniş pencelerinden içe- nun kullanış tarzı gayet basittir; 
ni çıldırtacak mısın? Söyle bu işin memlekete dönm~men lazımdır. De: ri dolan sabah güneşi, tavanda, bir bardak suya bir yemek kaşığı 
içinde ne var? hal lsviçreye git ve çocuklara mü- renk renk şişelerin üzerinde titre- dolusu korsunuz l Ağrı falan ver· 

-Sakin ol Tomayan. Hiç bir teh- laki ol. Bize de malOmat ver. yen; şip duruyordu • meden iki saat içinde derha ltesiri-
like yoktur. Yarma kadar bu husus- bir desise hazırlanmaması için biz Bu minnacık, bu temiz köy ec. ni gösterir. Ne? Hayır efendim, 
ta sana bir şey söyliyemiyeceğim. senin Türkiyeye geleceğini işaa e· zahanesinin hem eczacısı, hem size hitap etmiyorum .• Bu, İngiliz 
Fakat bir şey bil. ~amusum üze- deceğiz.,, müdürü olan 23 yaşlarındaki Ale- tuzu .. Şu karınağrısından şikayet 
rine yemin ediyorum ki hiçbir teh· Tomayan bu mektubu yazdıkt:rn şa Strofantov, eczahanenin hesap eC:enin ilacı .. Bir dakika efendim .. 
like yoktur. sonra postaya verdik. Vaziyeti an- larını tetkik etmekle meşguldü. Şu kolonya ile şu İngiliz tozunu 

- Bu işi yapan sen misin yoksa? lamış bulunan Toma~·an: Zalim yılların henüz tahribat vereyim .. Derhal sizinle meşgul o. 
- Bu pek ileri bir düşünüş doğ- - Evet dedi. Şimdi Ropcn Ceva- yapmağa muvaffak olamadıklar. lacağım 1 • 

rusu. Saçmalıyorsun. Ne münnse· ıirciyanla vaziyetimiz ne olacak- kırışksız ve düzgün alnını avucile - Ştuçkin ı Ştuçkin kim?. Bu 
bet? Yarına kadar bekle o zama;ı tır.? uğuşturarak kendi kendi kendine sizin reçeteniz mi?. Lutfen iki 
her ~yi öğrenirsin. - Onu darıltmağa gelmez. l\.1ese· mırıldanıycrdu: saat sonra geliniz! Daha evvel mi? 
Arrıldm. Tomayanm o gece uyu- le halledilmiştir. Eliz buraya gel- - Şehirden benzin getirtmek Maalesef hazır olmasına imkan 

madığım biliyorum. Ben de uyu· medikten sonra Ropen Cevahirci- lazım .. Sonra, büyük kazanın o· yok.. Vasya, reçte !.. Kcein'i şu 
madıım. Ropen Cevahirci yanın bir ranla halledilecek bir kozumuz yok dunları da tükenmiş!.. Galitıa gözden al Burada. hi!j kalmamış .. 
desise ile Elizi Türkiyeyc getirtmek tur. Yalnız onun Abdülhamit nez- boya ve 'kireç te yetişmiyecek .... Pudr dover burada .. 
istediğini biliyordum. Demek bu dindeki vaziyetini de kurtarmak Delikanlı dudaklarını oynatarak Eczahanenin en meşgul bir za-
çareye baş vurmuştu. Fena bir !;are gerektir. daha uzun müddet eczahanenin manında, içeriye, köy kooperati -
ama, nihayet o da mazurdu. Baş- _Bize ne mehindan? idare ve hesap işleriyle meşgul ol- nin muhasebecisi 19 yaşlarındaki 
ka ne yapabilirdi, benden menfi ce- _Böyle düşünmek hataclır. Onü- du. Yazdı, çizdi, bozdu.. Kaşları Marinka girdi. 
vap almıştı. müzde bir de Hmçak meselesi var- 0 kadar çatık, yüzü 0 ka.~ar karan- Marinka, hemen hemen 'köyün 

Ertesi gün sabahleyin Torna) an dır. Onu bir kin uğruna feda ede· tıktı ki, bir tüp 'kinin yuttuğuna en güzel kızlarından biriydi. Ma-
bana rreldı·. Elı"nde bı'r telgraf vardı. hükmetmek bile kabildi. · k h" b" b d k'k 

b meyiz. Etsek bile nihayet hayatımı· rın a ıç ır oş a ı asını kaçır. 
Bu da Elizclendi. z:a mal olacak bir işe kalkı~mak ah- Delikanlı bu işlerle meşgulken, mıyarak, adeta şüpheyi çekecek 

"llk posta ile geliyomm. lstanbul- maklık olur. vakit ilerlemiş, saat dokuz olmuş· kadar sık eczahaneye girip çıkar-
da bana mülaki olunuz.,, - Peki, nasıl \'aZİyeti koruyaca- tu. Artık eczahaneyi a~ma vakti dı. Kah aspirin ister, kah kolonya 

Ropen Ce\'ahirciyan muvaffak ğız? gelmişti. sorar, hazan da ayni bir günde, 
oluyordu. Kendisine hiçbir şey söy- _ Eliz hastaland:ğmdan ve teda- Tam saat dokuzda Str.cfanto- ufak aralıklarla üç tüp diş macu· 
lemeden derhal fırladım ve doğru vun yardımcısı Vasya, onun ar- nu aldığı olurdu. 
postahaneye giderek müstacel bir \'İ edilmek üzere Viyanaya gittiğin- dmdan da eczahanenin hademesi 
telgraf çektim. işte bir desise ı·ar. den bahseder. lyi olur olmaz lstan- geldi. Çok geçmeden müşteriler 
Hareket etme. Jzahatwıı bekle., bula geleceğini ve çocukların .Mcr- dt: akın etmeğe başladılar. 

Tomayan beni evde bekliyordu.. zifonda bir mektebe verilmesini iste- Strofantov derhal kıhğınr de-

: Ferah Ferruh 
mevcudunu saymak, depoya yeni 
siparişler vermek Iazımdr. Çünkü 
köyün bu biricik eczahanesinin 
hesap ve idare işlerini de gene 
Strofantov yapmak mecburiyetin
deydi. 

Gecenin oldukça ilerlemiş bir 
saatinde, o civarda bir teftiş seya· 
ti yapmakta olan sıhhiye komiser
liğinin müfettişlerinden bici ecza. 
haneden içeri girdi. Eczacının ha
la çalışmakta .clduğunu görünce: 

- Ne o delikanlı, diye sordu ... 
Hala mı çalışıyorsunuz?. Maşallah 
maşallah, buna sevindim doğ· 

rusu ... Vakia bu biraz ağır ama 
ne yapalım?. Memlekette müthiş 

bir eczacı kifayetsizliği var .. Yeni 
kadrolar yetişinciye kadar ibuna 
biraz tahammül etmek gerek.. 8 
bin tıbbi yardım merkezine karşı· 
lık 2757 eczahane! Arada müth:1 
bir fark var .• Biz tıp hadimler . 
sessiz, sadasız kahramanlarız.. .. 
Hani bir şarkı var ya canım: ''Tıp 
hadimleri biz görünmez kahraman 
lar, fedaileriz !.,, falan diye 1 Ha, 
ha, ha! .. Çalış çalış delikanlı, afe· . , 
rın ..• 

Müfettiş eczahaneden çıkıp gi· 
deli bir hayli müddet olduğu hal· 

de bizim genç eczacı i§ini hfila bi. 
tirmemişti .. 

~igeee· 
~P>taf alıy: Elizden ınüs- - :r\e yaptın? dedi. 

e,. 1' 1 ~U: "Ç rtun. Bu ttl- - Elize telgraf çektim. Gelmeme 

diğini yazar. Bu mektubu da Roııen ğiştirdi. Beyaz gömleğini giyerek 
Ce\'ahirciyarun eline geçiririz. O· küçük pencerenin arkasına girdi 
!ur biter. ve kendisine uzatılan reçeteleri 

Köy eczahanesinin genç eczacı
sı bu kadar meşgul olmasaydı Ma. 
rinkarun harikulade güzel bir kız 
olcluğ'unu, kendisine karşı hiç te 
lakayd bulunmadığını pekala fark
edebilirdi. 

Tam gece yansında, eczahane
nin telefonu acı acı çaldı.. Tele

fon eden, köy kooperatifinin mu
hasebecisi Marinka idi. Marinka. 
nın komşularından biri hastalan-

mış .. Aacele il&!j lazım olmuş .. 
Marinka eczahanede bu ilaçların 

J'Q UtJiiYey ocuklarımı. ı ~ sini izahatımı beklemesini söyledim. 
to: Pla bu • • aldır -~~- · l r d" • . "' ıo l§i de an kocam Şimdi ıeağrt kalemi a . er ı ım ı-

h· Ylenıen· · thaz tasl ·h zahatı yaz. Bu suretle Mdiseye sen ı '>ıii ı rıca ed . ıı et-

- Adamları vasıtasi e Eliziıı c:- 'kabul etm ğe ba§ladı: 
viçreye döndüğünü öğrenmiyecC'k - - Vasya, şuradan on gramlık 
midir? bir Sülfat dö Zenk şişesi versene l 

bulunup bulunmadığın ~nlamnk 
için telef.en etmişmiş 1. 

~ tıe Jı 11asebet d etmı. Ara- de muttali olacaksın. 
tri\f erıey Yık ~vaya fotil.:al Dikte ettirdiğim mektubun metni 

~Yıti 'n':acaktır.,, aşağı yukarı şöyleydi: 
du Ilı da b' liını;ak te<: "Ropen Cevahirciyan ~nin lstau-

t.. • Ön ır tehd"d• ~ . 
'\lllde lcaJ Ce bu İSe be 1 ı iht:\'a bula getirilmen için Abdülhamıtten 
t~, dan ve d n de hay- irade telakki etmi~tir. Bizim tarafı-
onıa l>eyee ilerı ~rhal giyinc- mızdan bir muvafakat ve yardım 
~ana gitti:nenııs Olduğu hal göremeyince bu hileyi hazırlamı~· 

- Öğrensin. i\Iaksat onun Ab- Kopeykin 1 İçiniz.de Kopeykin 
dülhamide yalan uydurabilme-;ini kim? Bu sizin reçteniz mi? Gün. 
temindir. Zaten bu i~ oluncaya ka· de iki defa lher iki gözünüze de 
dar Eliz çocuklaııına kavuşmuş ola· ikişer damla damlatacaksınız 1 •• 
caktır. Abdülhamidi oyalamak için Damlalığınız var mı? öyle ise!.. 

Bu genç ve sevimli eczacının 
her şeyi; konuşuşu, kıvırcık sarı 
saçları, çenesindeki çukurluğu, 

jestleri, sesinin ahengi, hatta "bi
karbonat dö sud,, "sulaft dö sud,, 
gibi manası meçhul, fakat güzel 
sözleri bile Marinkanın l1oşuna 

gidiyordu. 

*** 

Aradan bir kaç dakika geçer 
geçmez, eczahanenin kapısı açıldı, 
lçeri Marinka girdi. Strofantovun 
harıl harıl çalışmakta olduğunu 
görünce büyük bir hayretle: 

- Aleksey Petroviç. dedi, nasıl 
siz bu vakte kadar hala !jalışıyor 
musunuz?. 

bu güzel bir çare olur ve Ropen Ce- Ufak bir sessizlikten sonra, ge· Köy eczahanesi akşamın saat 
\'ahirciyanın herhangi bir orostopol ne onun güzel sesi duyuluyor. 

e~'lll· .Oda h k. -..ı 
'ı't ert • ıa. Günct- cnüz Yat hr. Hakikatte çocuklar Tür ıyQJ!.' luk tehdidine karşı bu çareyi öne - Vatandaş bir dakika bekle· 

altısında kapanırdı. Tam saat altı 
olunca Strofantov, eczacr gömle
ğini çıkardı, tekrar hesap defter. 
lcrinin başına geçti.. Kasanın 

Genç kızın yüzünde derin bir 
şefkat, merhamet ve ... hiç kimse· 

(Uıtfen "llYfn.rı çc' iriniz) 

sürerek onu da yola getiririz. menizi rica ederim. Siz galiba le.~-
( Det'amt var) loı.ya, siz .de müshil istemiştiniz, 

bu~ ~ün de euı Çok Yorul· değildir. Gene İs\'içrede oldukların· 
tı...._: ıtıbarı tken kal' da c:üphe '-·oktur. Padic:~hın seni, ne .... 'il.!~ a erk .<a· :ıı .; :r-
\' :ıı. ence Yata· ı· '-b "'IU decı· g 

!atin· un. Sen 
bu k ı bildiğin hat llladam F.li· 
~n adını kıZ<f. de müten.a 
~, old ·raC<ık şeylcı 

it u, dC(!j • 224 KAHRAMAN HA YDUD KAHRAMAN HA YDUD 221 
~~? ·Ne\·ar 
: "'"llltl • ne Yap-

t~tdirtrı buraya ald 
·'l~. ırrnanda t' tOcukıan? 
bi 8eıı· ne rna 

?tııa . lll çoCuki nasız suaı b 
~arı suaıı . ~rını. u, 

!tıaı~'otdu.~nı. alıklaşmış b' 
-qt u~~ u 

. l'eı ı olmadı:; n zerre ka· 

~bir :~~1 ı:ıkiln;n~a . §Üphe 
"l\ı b ""ıct <>kud erdın:ı. 0 
Oltucı:ktu, &öıı~· ~~na baktı, 
~illa ğijnl! duıel!tı 

l'orı,_ ltıadun d a "'lll, ne ' Cdi. Sır 
u teı n çoeuk1 şey an· 

r. ~rar da l.on arı aldırma 
ki1tır1_ ların ls . d11tdan çel ·1 t .""l'tl i\X \ 1Çred . 
oııa k· "l.>tenrni e olmadı· 
ar 1tn Söyt ş: bcı im aldır 

~il du~ 01du? en:ıış, Ve niha,·eı 
~ııtiYordu • 

llılıh .... ~reiyanı rn. Su iı::te R . 
tt1r.:~akt n Parın r.~ Q 
,·._,_\Utları ı. ~e<: ... 1 ağı oldu· 

n b "'e nl' h" b· .aıezn· aşında i . u ırr.di. 
'l' llırcu. ıı totukıa dı. ~iki bir 
o~~·an rın felak·tiıc 
daiı Çılgın 

tele ,}ırıadı ı:r~ ?linmuştü .,., 
wvy) ' t.IYınct • ı a· 

?'i, Ya eniYordu· ı, Odada ge-
, Pabiliriz . . 

lia~:rı taldı~ımcti? Bu nL 
• b. : "'--Ui"' ..,.. ar mı? 

0rı.~n ı · :··· .ı. on:ı 
.. ;1.-:ın. C'h~n ıçincteı.- a} an merak 
~a ... _~kk '1 de i · 

~&111 ı ~n ls,. ~ı bi 
atıne•-· ı~reden a' 'lllI:fo ; rurn. 

Kendisini gilç tuttu .. Bunun
la beraber, onun gayri tabii ha
li, Filibin gözünden kaçmamıştı. 

- Ne .cluyorsunuz sinyora, 
benziniz uçtu .... 

- Bir şeyim yok .. Asabi bir 
hal olsa gerek. 
Sonra titreyen bir ısesle ilave 

etti: 
- Bu senette adı yazılı adam 

hakikaten bu evi satın aldı mı? 
- Evet sinyora!. 
- Babam .da imzalamış!. 
ihtiyar bu taaccübün manası

nı anlayamadı .. 
- Sizi müteessir eden bu sa

tın alma muamelesi olmasın?. 
- Evet ... 
- Fakat monsenyör Dando-

Jo razı oldu ve senedi de imza
ladı .. Size tekrar ederim ki alan 
adam eşyaların yerlerini bile 
değiştirmiyecek .. Buraya da siz 
istediğiniz zaman gelip gidebi· 
lecekslniz. 

Leonor, memnun görünen 
bir tavırla başını salladı .. 

Şimdi düşünüy.crdu... Baba
sının düşüncelerini keşfe çalışı

yordu .. 
Gözünde babasının muhteli'f 

cinayetleri tecessüm ediyordu. 
Onun tevkif gecesi neden mü 

teeısir görünmediğini, niçin 
büyük engizitör olduğunu, ken· 
disini Altiyeriye aat~ının se-

beplerini şimdi pek açık görü
yordu. 
Duyduğu hüzün, kalbini ez. 

mekten başka bir şeye yaramı
yordu. 

Şimdi mevzuu bahsolan ken· 
disi değil Rolandı .. Onu dü
şünmeliydi.. Onu nasıl kurtara
cak ve lıu alçakların eline geç
mesine nasıl mani olacaktı .. 

Filibe sordu: 
- Bu adam buraya ne zaman 

gelecek? • 
- Bu akşam .. Neredeyse ge· 

lir, sinyora .. 
- Demek bu akşam .. 
- Evet.. 
Leoncr titremekten kendisini 

alamadı .. 
- Kaçta? diye sordu .• 
- Sekize doğru sinyora .. 
- Bunu babam da biliyor 

mu?. 
lhtiyar büyük bir sükunetle 

cevap verdi: 
- Biliyor sinyora 1.. 
Anlaşılıyordu ki babası hü· 

tün tedbirlerini almış olacaktı.,. 
Onu burada yakalayacaklardı • 

Leonor, evde çok kalmadı ... 
Altiyerinin sarayına, yani söz
de k.ccasının evine geldi .. 

Altiyerinin bu tevkif hazırlı· 
ğında bulunacağında kafiye ya. 
kın bir kanaati vardı. A'kşama 

doğru, saat .sekiz.de saraydan 

- Pekara monsenyör, ben de 
geceyi Dandol~nun sarayında 

geçiririm. 
- Yarın sabah gelirsin .. U

maqm ki bana da sadakatle hiz
met etmekte kusur etmiyece'k. 
sin! 
- Hayatımını büyük bir kıs· 

mını burada geçirdim.. Burada 
b.ılundukça, evin yeni sahibine 
de büyük bir sadakatle hizmet 
etmekten büyük bir zevk duya
cağım. 

Filip bunları söyledikten son-
' r:ı Rolanı hürmetle selamlaya-

rak ayrıldı .• 
Rolan hizmetçiyi ta bahçe 

kapısına kadar götürdü. O çık
tıktan sonra .da kapıyı iyice ki
l ıiyerek geri dön.dil.. Şimdi 

büyük bir sevinç içindeydi, ge· 
ceyi burada ge!jireceğine sevi
niyordu. 

Eski günleri hatırladı.. Her 
köşe, onun unuttuğu bir çok 
şeyleri hatıralttı. 

Odadan odaya koşarak geçti. 
Bir kapı önünde durdu. Burası 

aktiyle Leonorun odasıydı. 

Kilidi çevirdi.. Kapıyı arala
dı .. Fakat içeriye giremiyordu. 
Kalbi çarpıyor, gözü kararı. 
yordu. Cesareti yoktu. Bir adım 
daha geriledi.. Burada daha faz 
la duramadı .. 

Tekrar bahçeye indi. Onu a· 

yakları, lıir zamanlar büyük bir 
saadet içinde dakikalar ve saat
ler geçirdiği büyük Si.ar ağa

cının altına sürüklüyorC:u. Ora.. 
da da duramdaı. 

Şimdi içinde bir an evvel bu 
evden, bu bahçeden uzaklaş

mak arzusu vardı. Ağlıyordu .... 
Hıçkırarak bahçenin başka bir 

kısmına koştu.. Ne yapacağır .. 
şaşırmış lıir haldeydi .. Buradan 
uzaklaşmalıydı .• Kaçmalıydı ... 

Bunun için bahçe kapısına 

kadar gitmiye bile lüzum yok
tu. Şuracıktan, duvarın üstün
den atlayıp gidebilirdi.. 

Bu harekeiyle bir an önce 
ayrılması da daha muvafık ola. 
caktı .• öyle yaptı .. Bir sıçrayış
ta kendisini duvarın üzerinde 
buldu. Atlamak üzere haurlan· 
dı.. Gözleri ileride, bir kaç göl. 
ge seçer gibi oldu. 

Hangi kuvvet ona bu gölgele
ri göstermişti? Dikkatle baktı .. 
Onların birini yakalamak için 
pusu kuran zabıta memurları 

olduğunu anlamakta gecikme
di. 

Kimi yakalamak istiyorlardı? 
Duvarın üstünde yürUdü .. Çiöl· 
geleri saymak arzusuna kppıl

dı. Bir sıra halinde bahçenİJl et
rafını ku~tııuşlardı • 

Tekrar bahçeye atladı. Bah· 
çenin öbür yanına gitti. Orası 
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romanı - - - - Portakal ihracatı 
Türkmen folklorunda lzmir' de fuar hazırlıkları d · 1 
yedi muhtelif şekilde isıp in altına ' 

~~~~:::;den kaçm•yaoak olan m.' TU<kmeo d~~:c~!ebl,~t enstl- Nebatat bahçesi ve açık Dö,tyol~,~~~~i~ldi DOrtyOI 

Gecenin bu sessiz, bu ıssız vak- tüsU, halkın ağzından şimdiye kn • hava tı'yatrosu yapılıy pottakallnn ihracatı ve kooperntL 
tin.de Ale! Strofantov, şimdi, he. dar 3698 hikaye, destan, ı;arkı ve Of fimlE hakkındaki malumatı nşıığıya 
men şu anda gen,. kızın yüzüne şiir top:amıştır. Bu halk dcsfanl~rı 

::ı: kısaca yazıyorum: 

dikkatle bakaeak ve her şeyi anla nrasmda, meşhur ''Köroğlu·• halk Zir 8 at v t' k alet ı iz mi re m Ü lehassıs Kuruluşu altı ayı, faaliyete bat· 
layacaktı: Genç 'kızın kendisini rom:ınınm yedi muhtcllf §eki: mev- ladlğr d6tt ayı geı;:miyen kooperati-
sevdiğini, kendisi idn çıldırdığını cuttur. Bunlardan en uzunu, buse. iki profesör oönderdl. Moazzarıı ır tiiı !imiz bu sene 18-20 milyon radde -
mutlaka anlayacak, o da gilzel ne, Taçavuz'un meşhur halk des - Ş h i f 11 f 1 e r 0 e 0 0 yapı m8Sl08 baş,a- sinde olan Dörtyol portakal rekol. 
gözlü bu harikulede kıza mutlnk:! tancı!!t Pelvnn Atnov'ln ağzından tesinln yUzdc 25 ini hasat elmtetlr. 
acık olacaktı.. plağa ahnmıştır. Bu son "Köroğlu'' noca~. Hay\·an•t bahçesine kurd 

'S Bu sene Almanyayı.. tamamen koo-
mas:ılr, on iki kısımdan ibarettir ve l k 1 d 

.Esnemek için bir karış açılan 

ağzını avuciyle kapayan genç ec
zacı, Marinkaya kemikleşmiş, buz 
gibi bakışlarla baktı. Sessizce e
lini uzatarak kızın elindeki rcçe. 
teyi aldı. Gene sessizce parmak
lığın arkas•n.1aki kaybolarak ha· 
vanın içinde bir şeyler düğmeğe 

koyuldu. 

Marinka,, ürkerek ve titrek Lir 
setle: 

-- Ale'ksey Pctı::wiç, diye ses
lendi ,fakat siz kendinizi harap e. 
diyorsunuz, Aleksey Petroviç 1. 
İnsan bu vakte kadar çah~ır mı? .. 

Strofantov öfkeli ve acı bir ses
le: 

- Bunu bana değil Gapaya so· 
runuzı dedi.. Bana huzuru .da, uy
kuyu da haram eden odur .. 

Elinde ilaçlar olduğu halde ec. 
zahaneden dönmekte olan Mar\n
ka, sendeleyerek köy sokaklarında 
yürüyor, için için hıçkrıyordu. 

Ve 8\TU!!!i UŞ arı 8 (J'ot"rildı· peratHimiz eliyle ihracat ynpılmıı> 
knhrnmanm bUtün hayatını ihti\'a "°' '- 1 

İzmir, (Hususi) - Kültilrparkta on beş, yirmi gün sonar başlaması ve Uç partide 18589 standımı behe-e-ylemektcdir. 
:ığaçlandırma iııine hız verilmf§tir. çok muhtemeldir. rf 32 kiloluk (11340 paket) beh3rl 

Orta a Sya n 1 n Bu mevsimde Kliltürparkla hen Uz yirmi kiloluk sandık olmak Uze.re 
boş duran, fakat imıtı. edilen geniş Belediye ıtocuk lıastanesi ve §ehir ceman (29921)) sandıkta 831 ton por 

en bu .. yu·· k ba raJ· I kısım tamamen ağaçıandınıacnktır. garajı betonarme plfinıarı Alman - takat gönderilmiştir. 
Burada bir çam korusu vilcude ge- yadan gelrnlştfr. Bu pi.Anlar lizerin- Bu seneye kadar muhtelif ellcr-

1 7 5000 Hektar arazı tirilecekUr. Yüzlerce çam fidanı hn- den inDaata hızla devam edilmekte- le Almanyaya gönderilen Dörtyol 
zırlanan çukurlara yerleştirllmL9tir. dir. Her gün 200 • 250 metre nılkll- portakalları yUzde 45 e kadar çU-

SUhyacak Fuarda bir de nebatat bahçesi vli- bı beton dökülmektedir. rlik verdiği halde bu sene birinci ve 
Sovyet Rusyadn Kırgız.i.stan cum. cude getirilmesi kararlaştırılmıştır. ikinci partide gönderilenlere yUzde 

B b Birinci Kordonda şehir gazinosu. huri.yeli dahilinde Celalabada 30 u ahçe, ilk ve orta okullarla lise, 2 tesbit cdlldlği Almanyttdıın blldL 
,. • nun yerinde inşa ettirilecek aehir o-

kllometre mosafede, Orta Asyanm vgrctmen \'C ziraat okulları talebe- "' rilıniştir. 3 UncU parti)1 M.mil olan 
1 · ı i telinin bahçe ve açık gazino kıs -bu bakımdan en muazzam eserini enn n stifnde edecekleri tarzda, vapur hcnilz yolda 4 üncU partide 

tc;jkil edecek bUyük bir baraj, ha- ı;ok zengin bir §ekilde hazırlana - mım önümUzdki yaz mevsurune bugtln vapura yilklenmcktedJr. 
len inşa edilmekledir. Kacn - Der- caktır. Bu maksatla belediye rcislL kadar yetiştirmek için tedbirler a- Geçen seneler Surlye·ve Trab • 
rn ırmnğı .ızerinde Rnrnpırrvat ge- b"İ, ziraat vekaletine rnliraeaat et - lınmıştır. Bu bahçe ve gazinonun luslular tarafından mübayaa edilen 
çidinde yapılo.n bu baraj sa) esinde', rntş, vekatet, yüksek ziraat enstltU- eüratlc tnnzimi için bir mütehassıs Hatay portakalları bu sene iktıırot 
Fergann ovasında 175.000 hektar sn profesörü Koruse ile cnsUtU pro- getirilmesi kararlaştırılmıştır. vekaletinin mUsaadesilc kooperntl

mlinblt arazi sulanacaktır. Sulana- fcsörlcrindcn Hikmeti, tetklkat ırnıtUrparkta haymnat bahı;csin- fimiz tarafından mübayan cdilmcğe 
cak nraıi, bUyUk ekseriyeti itibari. yapmak ve bir rapor vermek için de tavus kuşlnn ııc çakal ve kurt. başlanmıştır. 
le pamuk, pirlnç tarlaları ve bağ - fzmirc göndermlştir. far için ayrı o.~Tl vo çok gtizel pav. Hulasa bu yıl Dörtyolda ihracat 
dır. Belediye re~i Dr. Behçet Uz, be- yonlar 1nş:ı et tirilmiş Ur. Hayvan _ ve iyi mal göndermek ınesclc.sl ko-

Bu barajın inşaatı 6Uratlc ilerle- rnberinde profesörler bulunduğu lar, bu pavyonlara yerleştirilmiş • opemtifin fııallyeU sayesinde tam 
mektcdir. l.ışııat 1940 senesinde ta- halde KlitrUparkn gitmiş, nebatat !erdir. bir disiplin altma girmiş bulunmak-
mamiylc bitecek ve sulama işlerine bahçesi yapılmak istenen sahayı tadır. BunC:an alıcı ve satıcı da Artık şimdi onun için her şeli 

aşikardı .. Demek o hain, Gapa yü
zünden kendini harap ediyor, gö
zUne uyku girmiyordu. Acaba şu 
Oapa nasıl bir kittlı?. Marinka 
onu görmeği, ne 'kadar1 ne ka.dar 
iaterdi r •• 

hemen derhal başlanacaktır. göstermiş ve kendilerine izahat ver- memnundur. 

Gorki fabrikasınm 500 
bininci otomobili 

mlgtir. Profesörler, bu nebatat bah. 
çcsini zengin bir §ekildc hazırlıı -
mak imkanını lemin için etraflı bir 
şekilde hazırlryacnklarr bir raporu 

Yeni Neşriyat 

Hayat Satılık enkaz 
Her halde o, dudakları boyalı, 

tırnakları manikörlü bir tehir kr
.r:ıydı f Vicdansız Gapa, zalim Ga
pa ! .. Artık Marinka ccznhaneye a· 
}'iiğrnı bile atmıyacpktı r Asla! .••. 
Marinka bütün geceyi kabuıdar 

i~inde geçirdi. 

Sovyet Rusyadn Gorki şehrindeki belediye reisliğine verecekler ve 
Molotov otomobil fabrikası, 500 b1- derhal i§c bnıılanncaktır. Nebatat 
nlnci otomobilini imal etmi5tir. Bu bahçesJ, hnyvannt bahçcsl ile n~ 
fabrika, 1932 senc~i kanunusani - poligonu arasında yapılacak ve fuar 
sinde işlcmeğc başlamıştı. mevsimine kadar yetiştirilecektir. 

Ç,Oktandtr hazırlanmakta olan bu 
kıymetli mecmuamn ilk sayısı çık
tr. Çok giizel kfiğıda ba!;ılan (Ha· 
yat)ta Hasan .Ali Yücel, Mustafa 
Şekip, Behçet Kemal, Hami Daniş
mend, lsmail Habib, lbrahim Hoyi, 
ve Kazım Sevincin çok kıymetli ya
zılarilc şiirler, tercümeler, aktüali
te ve hikayeler vardır. Hasan Ali 
Yücel, profesör l\f. şekip, Hamdi 
Tanpınar ve Orhan Seyfi arasında 
Yahya Kemal hakkında yapılan 

münakaşalar herhalde okunmalıdır. 

Beyo~ltı dördüncü sulh hukuk 
bakim] iğinden: 

Terekesine mahkemece clkonulan 
.. lü Lme uht~inde bulunan Galata 

:Ayni anlarda, Aleşa Strofantov 
ôa yatağında sağdan sola dönü
yor, uy'kusunda bir şeyler söyleni
yor, birisiyle kavga ediyordu. 

Bu fabrlknda halen inşa. edil. Profesör Krousc, Almanyada büyük 
mekte olan yeni at6l)'ele: de çalış- bir nebatat babçesinin profesöril ve 
maya başalyrnca, scnellk istihsal yn- ziraat vekaleti mutehassıslnrmdan-
mn milyona varncaktır. dır. 

Pariste hazırlanmakta olan sergi 

Dr. Necaeddin Atasagun 

rapcamii Sanzeybck solcak 18-20 
numaralı evin enkazı 27-1-939 tari
hine müsadif cuma günü saat 14 
de mahallinde satılacaktır. Tcllali
ye resmi, ihale pulu rn~terisine a
ittir. lhale edildiği takdirde müş
terisi hemen enkazı kaldırmağa 
baslıyacaktır. 

lsteklilcrin yukarda gösterilen 
1Ün ve saatte mahallinde hazır bu-

Mutlaka o da, kendisine bir tür
ıu yardımıcı bir eczacı göndermi
yen "umum eczahaneler direktör
lüğü,. ne yani, bu kelimelerin Rus. 
sa ilk harflerinden terekküp eden 
"Gapa,, ya küfrediyc.rdu. 

Sab:ıhlnrı 8,30 n lrndnr ve akşam
lan 17 dı:n ilibarcn Lf'ılcliclc T:ıy. 
y:ırc :ıpoı'lınıoııı İkinci dairede 
:\o. 17 de lı:ıslal:ırını kalıul eder. 

(Telefon: 23953) 

sarayı ve açık hava tiyatrosu plfl.n
lan yakında belediye reisliğine ge
lecektir. Par;;..te bulunan belediye 
yapı işleri milhendisi Cahid Geçen, 
hu planların bir an evvel hazırlan
ması işi ilzerinde çalışmaktadır. 

Plnnlar gelince sergi sarayı binasL 

••••••••••••• 1 le açık hava tiyatrosunun inşasına 
başlanacaktır. Bu inşaatın nihayet 

(Hayat)" mecmuası evvelce de 
senelerce kültüıilrnüze büyük hiz· 
metler etmiştir. Muvaffakiyctlcr di
leriz. 

.mmalan ve arttırmaya girebilmek 
için yüzde yedibuçuk nisbetinde pey 
akçe i yatmnalan liızım olduğu i
llin olunur. 
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da ayni şekilde ~lislerle doluy
du . . Vaziyeti fenayadı. Bahçe 

her taraftan muhasara edilmişti. 
Şimdi aşkını unutmuş, yakalan
mak istenenin kendisi olduğunu 

anlamış, kaçmak, kurtulmak 
yollarını araştırıyordu. Böyle 
düşündüğü halde ayakları onu 
gene Sidr ağacının altına sürük
lüyordu. Bu ken.disini orada 
müdafaa etmek icap ederse, ora-

da ölmek, orada gömülmek ar -
zusundan mı ileri geliyordu. 

• 
Rolan Sidr ağacının altına 

geldiği sırada, arkasından ha
fif bir gürUltü işiderek bnşını 

çevirip baktı •. Duvann üstünde 
önce bir baş gördü, çok geçme
den başlar ikilcşti ve gittikçe 
arttı. 

Şimdi öne~ hareketsiz gör
düğü gölgeler harekete geçmiş
ler, duvara tırmanmıya başla

mışlardı. Ç-;k geçmeden de 
bahçeye atladılar. 

Burada bulunduğundan on
ları kim haberdar edebilir diye 
düşünüyor ve bütün şüphesi 

Emperya üzerinde toplanıyor

du ... 
Sidr ağacının tam altına gel

~iği sırada, insan çemberinin 
etrafında 'gittikçe daraldığını 

hissetti. 
Zabıta memurları, avları~ el~ 

den 'kaçırmak istemeyen köpet:• 
ler gibi büyük bir dikkatle iler
liyorlardı. 

İhtimal ki bir kaç dakika son
ra yanında bulunacaklardı ..•• 
Rotan hançerini çekti .. Artik öl· 
miye hazırlanmıştı. 

Ölmek, fakat burada .. Sidr a
ğacı altında .• 

Artık her şeyin mahvolduğu• 
nu anlayan Rolan hayatla ala· 
kası kalmıyanların ümitsizliği

le sevgilisinin adını mırıldandı .• 
Hayali gözlerinin önündeydi .• 
Bu hayal bir adım attı. Rolanın 
kolundan tutarak sürüklemiye 
başladı. Bu hayal onu nereye 
götUrüy~rdu?. 

Rolan kendisini, evin içinde 
buldu.. Biraz önce içeriye gir
miye cesaret edemediği c.danın 
kapısı önündeydi.. 

Leonor kapıyı açaraka Rola
na içeriye girmesini söyledi ...• 
Kapıyı kapattı. Leonor gözden 
kayboldu .. 

Rolan, orada diz !Sökmüş, ka
tılırcasına ağlamıya ba§lamı§tı. 

Şimdi bahçede bir takım mfi.~ 
nasız glirültüler oluyor, anlaşıl· 
maz kumandalar veriliyerdu. 

Leonor, binanın alt 'katına 

inerek bir pmdan yakmış ve 
bcklemiY.e başlapıı.§tı. 
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LEONOR ve ROLAN 
Leonor, Empc.ryayı bir odaya 

kapadıktan ve değiştikten son
ra saraydan çıktı.. Bir sevkita
biiyle Dandolonun sarayına doğ 
ru yürümiye başladı.. Yüzün· 
de kalın bir peçe tanınmasına 

mani oluyordu. Hiç şüphe yok
tu ki bu dakika.tla babası, Rcla· 
nın tevkifi için hazırlıklarla meş 
guldü .. Saraya rica için gelen· 

erin alındığı odaya girerek, 
bir ricacı gibi o da bir köşeye 

ilişti. 

Leonor ne yapacağını bile-
miyordu .. Yalnız sevinç ve 'kor

ku duyuyordu.. Seviniyordu, 
çünkli Genelcrdenberi görmedi
ği ve öldü sandığı Rolanın Ve
nedikte 1mlunduğunu ogren
mişti.. Korkuyordu .. çünkü o
n ıı yeniden yakalamak için ha
zırlıklar yapılıyordu • 

Şimdi Rclam kurtarmak isti
yordu .• Bunda bilyük bir ümidi 
olmadığı halde, için.de onu kur
tarmak arzusu vardı. 

Onu kurtaracak, kalbiyle oy
nayan babasına, riyakar kocası
na karşı zalim ve merhametsiz 
bir oyun oynayacaktı. 
1cab ederse onları öldü.recek, 

•e kendisi de intihar edecekti.. 
O, bunlan düşünürken ihti

yar Filibin, babasının .sarayın· 

dan çıktığını gördü. 
Onun saraydan çıkmasında 

bir fevkaladelik yoktu. Fakat 
yalnızdı .. Kendisine yardım e
decek biri lazımdı .. Bu ihtiyara 
emniyet edebilirdi. 

Onu OlivoJo adasındaki evle· 
rinc kadar takip etti.. 

FiJip, Dandobya imzalattığı 
tapu kağıdını masa üzerinde bı
rakıp ta arkasına döndüğü za
man Leonorla karşılaşarak şa· 

şaladı. Fakat o, ekseriya bura
ya zamanlı zamansız gelir, evi 
gözden geçirirdi.. Filibin şaş

kınlığı, daha çok sevinçten ileri 
geliyordu . 

Leonor sü'kunetle koltuğa o
turduktan sonı a ihtiyar: 

- Size güzel bir havadis 
sinycra ! .. dedi.. Babanızın iste
dikleri gibi, bu pek sevdiğini:,; 

evi sattık .. Fakat satın alan a· 
dam hiıs bir şeye dokunmıyacak, 
olduğu gibi bırakacak.. Kendi
si anca'lı: bir kaç gün oturacak ... 
Sonra da bırakıp gidecek .. 

- Tuhaf adammış .. 
- Evet öyle.. Senedi de ba-

ban·za imzalattım .. Bu akşam e· 
vi teslim ediyorum .. 

Filip bunu söylerken senedi 
Leonora uzatmış, o da sür•atıc 
gözden geçirmişti.. Şid.dletli 

bir titremeyle mmldandı: 
- Jan di Loranzo!. 

SALI 24-if 
18,30 Program, JS.3~•'· 
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ABE 
tertip ettiği 

gözler 
Yeni 

Giizel 

.• ~ ..... ,• ....... Jı--;e· •. •. \ ·;.~, ) .• ~,. .. .• • ·~· .. -

' • 
ın 

büyük mükafatlı 

müsabakası 
ı9a9 Senesi içinde yapılacak müsabakaların şüphe 

"~" yok ki en bUyUğüdUr 
~ "lltel .. 

1ılına bgozler nıUsabakasr gazetemizin 7 inci yıldan 
astığı .. 

gun olan bugün başlamıı bulunuyor, 

~Osabak 
ıc.dın amızın izahı: 

dtzı Çcltu 0 kuYuculan • 1 '-te rcce'kle . .mızın evvelce çcktirmi' veya yenı· 
~:>'.enler de rı rcsıı:nlerinden istiyenler baJ resimlerini 
tt~ ki rcsirnı Y<ılnız resimlerinin göz kxsımlanru yu· 
bıı t~ir. ııu e:e görUldüğü gibi kesip bize göndere· 
llıt ktlıde ida ~ kaı:nıza iştirak is;in kadın okuyuculanmızın 
bir 

11~lıl 11~a~ 9~nerni~e. gönderecekleri resimler 11 1kincika· 
diı .... ""ç tanesi 

9 tanhıne kadar muntazaman hergün bir veya 
'\;clt • ayıı ay 

kııtu \te neticed n numaralar altında gazetemizde neşre-
Cub- e en güzel .. 1 . h . .. 1 ld ğ 

k
, -<lQuıda goz enn angı goz er c u u o. 
lhll n sorulacaktır. 

er '11Uk 
t lttusabaka . afat kazanacaklar: 
tttıııiz resırnıe . • . . 

~ihcı· de ~ıkacak k rının ıntışarı devam ettiği müddetçe, ga. 
lttiııı 1 bulduğu BE uponları toplayan her o1rnyucu, güzel ve 
~. beğendikı • Ş GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey-
~,~ erı ö . 
'" t0pıadığı : z resımlerinin altlannda bulunacak nu· 
cı. bit kulJalltnıl UJ>Onlarla birlikte idarehanemize aönde. 

~ ala~~~tıll ldar ve idarehanemizden bunun için 
-.. ardll'. 

OJcuru 
lltticede cuıarınuz .. 
~ b .. , en Çok re ın gonderecekleri reyler toplanacak ve 

14.!Una Yalan beıı g" 1 .. ·1m· 1 · · d •tıt 1. n iki .. :ır uze goze verı ış rey er ıçın e 
ıra Yuz ok . 

Yı bulan h . u;rucumuza kıymetleri yekQnu 800 kü-
edıyelcr' · · · 'l' ımız tevzı edılecektlr. 

~~~in 
edtr ne ıekilde 

tı bırah..~lc OkuYU Y<ıpılacağmı biltlhare esaslı bir şekilde 
11-d~Ya ;uıar~rzda en küçük bir tereddüt nokta· 
'\Cl ın Oku ca z. 

hekliyoru Yucutarımızm göz resimlerini 
Q:: 2. 

d.i uzlerj 
ketler· en Çok 

ıne d rey kaz b 
ıc.. e lllünas· anan eş kadın okuyucumuza para 

del"ttıc dırı Okuy ıp kıymette hediyeler verilecektir. 
tk! lele t:. A Utularırnız bi .. 1 . . • 1 • • •• 
•ı.ıfi q..,_~ll:~,. • ze goz ennın resım ennı gon. 

nıtısabaıc ın 8 inci tnld"' •. il .. b . I . aya J• onum munase etıy e tertıp 

!at Yardırn etmiş olacaklardır. 
hı erenler· 

!Uz te . ın Yalnız .. 
_...._.. 81rnlerinin goz resimleri neşredileceğine ve bize 

bu kısıı:nları gönderileceğine göre 

dilerini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüş bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek suretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak istememiştir .. 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyiln edecek en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine şu 
miıkafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz şahibi 20 u... 
ikinci ,, ,, ,, ,, 15 ,, 
Oçüncü ,, ,, ,, n 12..S ,, 
Dördüncü 

" ,, ,, ,, 10 ,, 
Beıinci ,, ,, ,, n 7,5 ., 

Bundan başka bize göz resimlerini gön.deren her kadın 
okuyucumuza hediyeler verilecektir. 

NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerinin müste
ar isimleriyle neşredilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister hakiki isim. 
lerile neşredilmesini istiyenler her iki halde de bize hakiki 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idarehanemiz
den birer nurııara gönderilecektir. Bu numara iledir ki mü· 
sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri da. 
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden kesip gönderenlere aittir. Göz resimlerini fo~ 
toğrafhaneden karşılığın.da hiçbir ücret ödemiye mecbur olma. 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularımız için 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize fotoğrafha
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek suretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer eşi zaten 
gazetemizde güzel gözler arasında intiıar etmiş olacaktır. 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar \rermi~ ve Be -
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine müra· 
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabımıza 
çekecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibine ve· 
recektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mUkUatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mil· 
racaat edebilirler. 

"' _ ..... _ • ....,.,..... # "- •• • • ' 

............................................ ) 
Sümerbank birleşik pamuk ipliğı ve 

dokuma fabrikaları müessesesi 
PAMUK 1PL1Gt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. paketi 415 kuruı 

16 il .. 480 " Nazilli Basma Fabrikası " 
24 No. ,, 580 il 

Ereğli Bez fabrikası 
" 

24 No. 
" 

580 " 
1 O balyalık siparişler için .. " " 575 " 
ıs ,, 

" " " 
,, 570 " 25 ,, 

" " il " 565 
" 50 

" " " il " 560 " Fiatlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. 
Iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti· 

yaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlar< 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereği' 

Fabrikasına sipari:t edebilecekleri ilan olunur. 

~ · Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mah· 6000, evin tamamının kıymeti 4000 tahtadan yapılmış bir kömürlük, 
~ 1 1ı kemesinden: liradır. Tellfiliye resmi ihale pulu sağ tarafta bir oda ve bir çamaşır-

'11 "1 .. ~ I 1 Terekesine mahkemece elkonula- 20 senelik taviz bedeli müşterisine hk ve bir hala mevcut olup ahşap 
~ rak tasfiyesine karar verilen ölü aittir. Arttımnaya girebilmek ıçın aksamı kamilen yağlı boyadır. Ha-

·~ -8 Mihran Alacacıyan uhtesinde bulu· yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi ya- vagazi su elektrik tesisatı vardır. 
~ı\ı nan Feriköy Pangaltı Dolapdere tırmak lfı.zımd1r. Satış Tapu kaydı Bay Sungur sokağındaki 11. 13 

l'ttııtıe ., Cl " caddesi eski 1 yeni 8-10 numaran mucibince icra edilecektir. numaralı kagir evin zemin katımda 
ı,,iili 8llıJıt saç bo altında bir dükkanı bulunan kagir Tafsilat: Dolapdere caddesindeki kömürcü dükk!\m ve arkasında tuğ-
~~ l l(a>ızllk ~ Yalandır. 1 apartımanı yansı ile aynı mahalde apartımanın zemin katı mozayikçı la ile örülmüş üstü galvaniz saçlı 

oCtu . 
1 

CJJazesi Bay Sungur sokağında eski 5, 5 mü- dükkanı olup sağ tarafta birinci saçla örtülü depo mahalli mevcut 
Sl'Al\'BlJt k~rrer yeni 11.13 numaralı altında kata çıkan merdiven altında katla- olup dükkftnın sol tarafından ahşap 

~ b ----..... dükkfuu olan kagir evin tamamı a- ra ait odun ve kömürlükler vardır. bir merdivenle birinci kata çıkılır. 
1 r. Su . ....: çı_k arttırma surctile 28-2-939 tari· Mczktir merdiven ile birinci kata Tahta kaplama ile bölünen birinci 
drar .l'ol~hı Şense ı hıne müsadif sa!ı günü saat 10 da ;ıkıldıkta dar bir koridor üzerinde kat bir cofa üzerinde bir kiler bir ha-

"rilt rı hastalıkı S ~ satıla__caktıtr. Yüzde yetmiş be~i bul- rnlda bir oda ufak bir kiler sağda ia bir <:andık odası \'e bir mutfak, 
~lu '\'ıld eha~sı arı ~adıgı takdirde birinci arttırmada· bir sofa iizerinde iki oda bir mutfak sağda iki oda solda tarasalı iki oda 
kirı a 4kıe ıı silleına kı t~libin taahhüdü baki kalmak ve bir hala varc'ı r. İkinci kat birin- ,·ardır. lkinci kat birinci katın ay-

ete Pa. r aPa.rt sı kar- §artıle ikinci arttmnası 15-3-939 ci katın aynı olup menner merdi- nı olup dükkan tavanı tonoz ve dö-

Türkiye 
Kızılay Cemiyetinden : 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta obalarında kullan·L 

mak üzere: 

5.500 metre kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satm alınacaktır. Taliplerin nilmu. 

neyi görmek ve teklüte bulunmak füere 24. 1. 939 salı gU.. 
nü saat (15) c kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul 

deposu direktörlüğüne mUracaa tlan. 

.............................. 
lstanbul Umum AJakkabıcı 
sonatkArları cemiyetinden ı 
938 yılı umumi heyetimizin 28-1-939 cumartesi gUnU 

saat 10 dan 12 ye kadar ÇB.r§ıkapı cemiyet merkezinde top. 
lanılacağm,ı bildirrir. Cemiyetimiz azalarmm herhalde wp
lantıya iştiraklerini rica ederiz. 

Ruzname: 
1 - 938 yılı hesaplarmm tetkiki ve 939 yılı çalışma esas 

lnrmm idare heyeti tarafından izahı. , 
2 - Cemiyetler kanununa tevfikan ana niıa.mnamede ica. 

eden maddelerin tadili. 
3 - İdare heyeti aza.larmdan nizami müddetini •doldurar 

altı azanın y~rine yeniden seç.im yapılmasr. l 

Nafıa Vekaletinden: 
9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 23/28 birincika. 

nun 938 : 3, 9 lkincikanun 939 tarihlerinde ilfın edilmiş olan 
13,(ıOO lira muhammen bedelli 5 adet regülatör kapağının görü
len lUzum üzerine eksiltmeden kaldırılmış olduğu ilfı.n olunur. 

(241) (495) 

·------- !UN -------·· Türkiye Sigorta Eksperler birliğinden 
Birliğimizin senelik umumi heyeti bu ayın otuzuncu gününe mü· 

,adif olan pazartesi saat 11 de birliğimizin merkezi olan Galatada 
' Unyon hanında 16-17 No. lı dairede fidiyen içtima eder.eğinden 

birliğimize dahil azanın me.zkUr giln ve saatte hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. 

Seyhan Nafıa MüdürJUğllnden: 
1 - Adanada inşa edilecek (66974) lira (83) kuru~ keşif be

delli orta tecim okulu bina~nm (19000) liralık kısmı kapalı zarf 
u~ulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 939 yılı şubatın 9 uncu perşembe günü saat 11 de 
Nafia daire:.inde yapılacaktır. 

3 - i stekliler bu işe ait keşifname vesair e\Takı gönnek üzere 
afia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (1425) lira muvakkat teminat 
vennesi ve bu işi yapabilec.eğine dair ehliyet vesikası almak üzere ek
siltme gününden 8 gün evvel Vilayete müra.:aat edilmesi lazımdır. 
1stiyenler teklif mektuplarını 2 ci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Nafia Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermesi ıa
zundır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin dış tarafı mühür mumu ile iyice ka· 
panmı~ olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (485) 

Beher metre murabaaına 3 lira bedel tahmin edilen Fatih yangın 
yerinde Ilafızpaşa caddesi sokağında 87 inci adada 2411.2412 ve 2410 
harita numaralı arsalar arasında 1,20 metre yüzlü 28,73 metre mu· 
rabbaı şahah belediye malı arsa alakadarları arasında satılmak üzere 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. i stekliler 6 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 27-1-939 cuma günü saat 1 l buçukta Daimi Encümende bu· 

lunrnalıdırlar. (B.) (209) 

..,. ı . • r •;?. • -:1., •:.ıtt_. .4. .. ,. • • 

Tür Hava Kurumu 

Büyük PiYangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikraoıiyP. 50,000 liradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etı:neyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş ol ursu. 
nuz. .. 
. .. . , . . ;;... -

ta 12
• 1'e1

1
?llan. Fa- çar§amba günü saat 10 da icra cdi- venle 3 üncü kata çıkılır. Antre üze- şcmeler ahşaı:~ r. Su elektrik tesi· 
· 

439
24 lecektir. rinde bir kiler ve solda zemini tuğ- atı mevcuttur. tstcklilerin yukar- lu 4 üncü sulh hukuk mahkemesine J ; inde oturanlara müracaat etmeleri 

------~--~~=!.__A...:...P..:;art~:mıa~Hnı.w,...M1.1.W1~uın k la dö i bir tarasa ve tarasa da da gösterilen gün ve saatte Beyoğ- gelmeleri ve görmek istiyenlerin i· ilan olunur. 
·~~~~~=-~~~~==~:...:..:_:==..::2~==~~==-:::::..:==~=-=-~~~~~~~ 
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KRiPTO 

bir kaç misıi'nl 

fevkalade ışığıyla öder 

-
KRiPTON gaziıe doldürüımuş oran bu 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştilj[liz. 

!!P 

BOURLA BiRADERLER ISTANBUL 

ANKARA - IZMIR 

·- . .. Operatöı· Dr. Cafer Tayyar 

NEZLE - GRiP -
BAŞ - DiŞ 

VE BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 

o 
/ 

Teneke kutular 
kaşe Algo 

ŞtŞLt CERRAHt KLtNtGI 
Havadar, ucuz hususi has· 

tane, her nevi erkek ve ka· 
dın ameliyattan, dimağ, sinir 
estetik (yüz buruşukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan. 

Nevraljf® NPzle Baş VP Diş ağrıları . .'1 . • ~ .. \ ..... \. \ .. .,..., ~ .,.~.(2~ ... .. . ~ ... ... 
• • • • j ... ·~-"' .. 1 • "n • . 

Grip \"C ne:r.lt>nln, romatizma, baş ve diş ağrılarınıJI c~ 

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, 35·261 

• 

CAFER MüSHil 

• .. cıdır. Teneke kutularda olduğundan daima terkip ,·:ul'• 
~ haf:ua eder. Her ccuuıetle teklik kutusu 7,5 b"llruŞ 

1 Dcaıbnlnl~a gün<dle ~" 
Din.dirir 8:taşe allnaıbnonr 

• ~ 

Ş E K E R itesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Sil 
zanelerde bulunur. 
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