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Ankarada üç mevkuftan başKa 

Nezaret altına 
alınan kimseler 
olduğu söyleniyor 
Ş~(b)~fk~ 

8~e~'-''-~_d_en __ g_e_k_n __ h_e_ye_c_a_n_ıı __ ha_b_e_r_ıe_r_: Birkaç parti 
ltalyan 
seferber 

f i 1 o s u tay yare alarak 

e d i 1 i y o r ~y~~n~hü~~ü~ ! .m !!.!~!~ 
r yaacılrğında üçüncü şahısların ara. lar arasında cereyanı hakkında it- Ekrt'm Göyniik'ün , t~tanbnlıla 

a~ı~ bir rcsmi-(Ekrem, ok lşa... 
r etiyle gösterilen adamdır.) 

-
e~~· tahm in ıere göre iş 111-uharebesi· durdu 
sılaha varırsa Almanya, 

ltalyayı yarıyolda 
bırakacakmıs! 

J ti llaris, 8 - Başvekil Daladye Pa- leri hudutlarında bir takım hudut 
~ tıııte dönmüş ve merasimle karşılan- hadiseleri çıkaracağı ve metalibatı-
j ı~tır. Seyahati ve teftişleri intıba- na istinatgah teşkil etmek üzere fi-

kaı.nı askeri şuranın yapacağı fev- losunu seferber hale koymağa teves-
J l ade bir toplantıda anlatacaktır. sili edeceği mütaleasmda bulunmak-
~ ~::ıvas ajansının Berlinden aldığı tadırlar. 

1 ~ Utnata göre İngiliz nazırlarının Alman gazeteleri, daha şimdiden 
.
0
tnaya yapacakları ziyaretin arife bu metalibata tamarnile müzaheret 

111
llde siyasi Alman mahfilleri İtalya etmektedir. 
~sız - İtalyan müstemleke- _..Devamı 4 üncüde 

r ............................. ~·:--·---·~·~ı Ma«::a ll' aJalfils alfila göıre 

HABER 1" Çeklerin taarruz 
1939 Senesi ve yıl dönümü için hazırladığı J "" 

" ~~yük mükAfall'.. P a 0 l e) e ge~ t İ 
Guzel Gozler Musabakası Macarlar, Çeklerin yeniden askeri 

harekete giriştiğini iddia ediyorlar 
Budapeşle, 8 (A. A.) - Macar nam edilen Çekoslovak ordusuna 

lia'fFsn llc!ı'lto ıro o 4l 11 ı ırt cçö 
S al \f 'fF al ©J al @JK lYJ ~ IU li'1l tU Z telgraf ajansının bildirdiğine göre, ait zırhlı otomobilin içinde taarru-
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JJaponlar 
i hezimetlere 

Ç i n d e Kudüste galeyan Çemberlayn Romada Musolini 
gene başladı 

"' Filistinin muhtelif ile anlaşamazsa ... ugrayor mıntakalarında lngilterenin mecburi askerlik 
e· k h" J 1 d k d "k" J müsademe oluyor ır aç şe ır apon ar an urtar1I ı, 1 1 apon Kudüs, 8 (A.A.) - Kudüste hizmeti ihdas edeceği anlaşdıyor 

fırkası imha edildi galeyan tekrar başgöstermiştir. Londra, 8 - Başvekil Çember- Eğer Çembcrlayn, Mu&-:liniyi 
l..o Dün de bir takım hadiseler kayd- layn ile Hariciye nazırı Lord Ha- iktrsadi menfaatlere mukab31 sü-

Qqbe ndra, 8 - Jion~kongdan gelen f tam hezimetile ncticelenrnektedir. sinde de Çinliler parlak bir muvaf· edilmiştir. Iifaks. yann Romaya hareket ede- kün siyasetine filen yardımd3. bu-
rı,. r.1.er_e gôre Çinliler son günler-! Çinliler kaçan düşmanı Sen-K ia- fakiyet elde etmişlerdir. 1300 Japon Memleketin muhtelif noktala- ceklerdir. "" fl'l lunmağa ikna etmeğe mı.rva.ffak o· 
lllışı Uhım murnffakiyetler kazan- Şvang şimaline kadar takip etmiş- ölmüştür. rında ve bilhassa Oablus ve Safed Diğer taraftan şul.ıat ayı için- lacak olursa kabineye Edell gibi 
~ ardır. !erdir. Son günlerde Yoşov şehrinde şid- ı mıntakalarında asilerle askeri kıt- de kabin~e tadilat yapılmasma 
\Jens· "mutaaarrız,, şahs!yetlerin i thali. li r t vilayetinin cenubund:ık.i Ta-Bi-Şan'daki Çin kıtaatı biribi- detli muharebeler vukubulmakta- alar arasında vu~ublan çarpışma- intizar olunmaktadır. Yalnız bu 

tıtrı ~rıd~ muharebeler şiddetlenmiş- ri arkasınca K u-San, Huang-Şuen dır. J aponlar burada da mühim za- larda birkaç kişi ölmüş ve yara- tadilatın, şümulü ve sahih mahi- nin önüne ~eçilm;ı olacaktır. Ak-
~t l:-Lon-Kong sehrine iki i~tika- ve Ku-Şi'yi işgal etmi~lerdir. Kuang yiata uğramışlardır. lanmıştır. yeti, Roma görüşmelerinin netL si takdirde yani Rcmad-i te şcb .. 

ten } apılan taarruz Japonların tung vilayetinde Tsen Çcng havali- .(Devamı 4 üncüde). Bir İngiliz askeri katledilmiştir .. cesine iıağlıdır, f Devamı 5 incide). 
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Orta ve Şarki 
Avrupada vaziyet 

Le Tcmps'dan: 
Orta ve Şarki Avnıpada vaziyet, vuzuh bulmak §Öyle dursun 

her gün, yeni manevi ve siyasi amillerle, biraz daha karışıyor. ' 
Macar • Çekoslovak meselesinde Kont Ciano ile Fon Ribbent. 

rop'un hakemliği ile varılan çarei halden sonra yine ortada her ı
ki taraf için de birtakım kin ve adavet kalmış bulunuyor. Diğer 
devlet.e verilen yerlerdeki ahali arasında bazı hareketler görUl • 
m~k~edir. Macaristan Prağa §iddetli teşebbUslerde bulundu. Ve en 
milhım Alman gazetelerinin, bugiln Macar hudutları dahiline gir
miş olan yerlerdeki Slovakların davalarına umumiyetle oldukça 
müzahir davranmaları Macar matbuatında acı karşılanmıştır. 

Sonra, bu §ekildeki bir projeye Almanyanm muarız bulunma· 
sına rağmen Karpatlarnltı Rusyasmdan geçen müşterek bir Leh • 
Macar hududunun te~kkülünü görmek ümidinden Budape§t.e ko. 
lay kolay vazgeçemiyor. 

Diğer taraf tan, Romanya siyasetindeki cereyanı da gör.den 
uzak bulundurmamak lazımdır. Çünkü Avrupanm bahusus hassas 
olan bu mmtakasındo. yeni bir vaziyet hasıl etmek istenirken Ro· 
manya siyasetinin büyük bir tesiri görülmesi muhtemeldir • 

Macaristanın vaziyeti son derece karışık bulunuyor. Alman
l~rm. "rarka doğru:, siyaseti ister Ukranya tarafından inkişaf et· 
ın ı~er Tuna. yoliyle, Macarlar şimdiye kadar çok sıkı bir şekil

d b glı oldukları siyasi ve iktısadi bir istiklalleri için çok büyük 
t hlıkelerle karşılaşacaklardır. 

Mnl?m~ur ki AI~a!1yanm, nihayet biribirini tamamlıyan, iki 
ayrı proJCSl vardır. Bırı Çekoslovakyadnn bir yol alarak Ukran • 
yaya doğru ilerlemek; diğeri de Tuna yoliyle yakın şarka inmek. 

Bu projelerden birincisinin tahakkuku ciddi mUşkülatla kar. 
şılaşma.ı:ıadır. Çün~~ arada Lehistan vardır. Bundan başka, mü3-
tere~ mUdafaalan ıçın Varşova Ue Moskovanm yaklaşmaları ihti
malı de uzak değildir. 

1 dnci projenin tahakkuku için de evvela Macaristan, Roman· 
Y~ ve Yugoslavynnm gösterdiği mukavemetin kırılması lazımdır. 
Zıra bu memleketler için, ilzcrlerinde Almanyanın hegemonyası 

hakiki bir siyasi istiklalin sonu demek olacaktır. 
Vaziyeti yakından tetkik edecek olursak görUrilı: k' Be r 

i~abma ~öre her iki plan üzerinde rol oynamağa hazırlanı~or. ~= 
zıyete g~re, Almanya için en çabuk muvaffakıyet ihtimalleri ne 
taraf ta ıse o taraftan hareket edecektir. 

~stan meselesinin arkasında olduğu gibi, Macaristan me. 
selesının de arkasında bulunan İtalya her iki takdirde de 
decektir ro:; .. t.-t• Alnı zarar e. 

: ~u.un.~ anyanm Orta ve Şarki Avrupaya uzanması 
pek tabıi olarak İtalyanın buralardaki nüfuzunun artın "' · 
olacaktır. asma manı 

Esasen, ltalya, Roma. • Berlfn mihverinin bulunmasına rağ • 
men veya bulunduğu için A vusturyanm -~11" ıh kn1A,.., 

Çekoslovakya meselesinin Almanyanm istediği tarzda hallolun • 
masına razı olduğu gün oyunu kaybetmiştir. 

BugUn İtalya tetikte bulunuyor. Hem de çok nazik bir vazi· 
yet dahilinde, çünkü, nasyonal sosyalist idaresine pek sıkı bağlı 
olan f ~ist idaresini sağlamlaştırmak kaygusu ltalyayı bu Alman 
do U~~n~ muhafu.ayı her şeyden evvel tutmağa mecbur ediyor. 

Nıtekım İtalya. Almanyaya, fedakarlıklarına mukabil hiçbir 
pay almaksızın birçok şeyler terketmiştir. 

Bugün de Romanın Macaristanı Bitlerin yoluna çevirmek için 
Pe~e tizerinde bUtiln nUf uzunu :istimal ettiğini görUyoruz. Arada 
bir müstakil Avusturya varken, Çekoslovakya gibi bir istinat nok. 
tası ~ulunurken ve ltalya. Avusturya - Macaristan protokollan • 
nın bır manası ve pratik kıymeti mevcutken Macarlar bu yola gir
memek hususunda bUyUk bir mukavemet gösterdiler. 

Fakat bugün vaziyet değişml§ bulunuyor. Mü3terek bir AI -
man - Macar hududu ortaya çıktığı gündenberi Alman tazyikı ken· 
dini daha. fazla hissettiriyor. Macar hUkfunctini kendisi için Ber· 
l~ • Roma mihverine gırmek zarureti bulunduğuna iknaa da son 
defa Budapeşteye gittiği zaman Kont Ciano memur edilmi§tir. 

Bugün buna muvaffak oldular gibi görünüyor. Yeni Macar 
h~iciye nazırı Kont Csaky, ''Pcster Lloyd,, gazetesinin neşrettiği 
bır yazıda, Macarjstanın vaziyeti anladığım, komUnizm aleyhin· 
deki misakın ehemmiyetini takdir ettiğini, esasen Milletler Cemi. 
yetinin yıkıldığını on senedenberi anlamıs olduğunu söylüyor. 

Macar Hariciye Nazırının ilave ettiğine göre, dünya, biribiri· 
ne muarız iki fikir etrafında tOplanmağa başlamıştır ve kim se de 
bu iki fikrin ikisini de aynı zamanda kabul edemez. 

Kont Csaky Almanyanın Orta A vrupada imtiyazlı bir iktısa. 
di kuvvet olduğunu da kabul ediyor. Ona göre, Macaristanm garp 
devletleri Ue olan münasebatma gelince, Peştenin Roma • Berlin 
mihveri tarafından yer alması bilyilk garp devletlerine kar§ı vazi. 
yet alması demek değildir. 

Kabul! Fakat vaziyet yine deği§miş olmuyor: Ko11ıt Csakynin 
sözleri M.a.caristanın yakında komünizm aleyhindeki misn.k::ı. gire· 
ceğini haber veriyor. 

Romanyanın vaziyeti bambaşkadır. Sunu kabul etmek 15zım· 
dır ki Romanya d hn ziyade hakıki bir istiklal arzusu ile hareket 
etmektedir. Kral Karol ve Bükreş hilkfuneti, dahiU ve harici vnzi· 
y~t o~arı hareketlerinde milşkülata soktuğu halde bilyük. ikci.dar 
gostenyorlar. Bütün müskülata rağmen tuttukları yol, bütün H.o. 
men milletinin bağlı bulunduğu ananevi siyaseti muhafazadır. 

Yeni Rumen hariciye nazın Grt-gor Kajenko geçenlerde hü· 
kfun tin siyasetini anlatan. bir bcyruıatta bulundu ki, nazarı dik. 
kate almak laznndır. Nazır bunda, memleketin realiteleri ve dün· 
ya vaziyetinin verdiği dersleri gözönünde bulundurarak, eskiden 
mevcut bUttln sadık dostluklara bağlı kalarak bir sulh siyaseti 
takip ettiğini söylemiş ve: 

''Sulh iwterkcn, bugünkü vaziyetleri de göz "nünde bulunduru· 
yoruz, bUyük garp devletleri ile Orta Avrupa devletleri arasındaki 
anla~ ve yakınlaşma gayretlerini alaka ile ve memnuni,etle ta· 
kf p ediyoruz,, demiştir. 

Romen Haricıye Nazın Lehistanla ittifakın devam ettiği, Ro. 
manyanm Çekoslovak milleti ile ananevi dostluğuna sadık kaldı
ğı ve Yugoslavya ile her sahada işbirliğine devam ettiği noktasın. 

* İstanbul avukatlan dftn adliye korldorlarnu1a bir kongre yaparak 
baro meclisi için geçenlerde yapılan lntlh2'bı tamamlamı~lardır. 

Oniversifede 
sömestr tatili 

Gelecek Pazartesi günü 
başhyor 

İstanbul Oniversıtcsinin sömestr 
tatili bu sene gelecek pazartesi gU

nU baulıyacak ve 5 §ubatta niha
yete erecektir. 

Ünlverslte rektörU, talebeleri 
çalı§Dlağa tegvik etmek ve lhtlyaç
Iannı bizzat kendilerlnden dinle
mek Uz:ere sömestr tatilinden isti
fade ederek son sınıf talebeleriyle 
her fakUltenin en çalışkan talebe. 
lerini çaya çağıracak ve kencllleri· 
le g<SrUıecektlr. 

Rektör kencllsile görüşen gazete
cilere §Unları söylemiştir: 
"- Üniversite talebesini sömestr 

tatilinde, dekanlariyle ve benimle 
beraber çay içmeğe ve konuumağa 
davet edeceğim. Eğer lmkan olsay
dı tabii bUtün üniversite talebesi
ni davet ederdim. Fakat Unlverslte
nin bugUn tam. altı bin talebesi 
vardır. Bunların hepsini çağırınnğa 
'.IDMlc:n:r iuılı:au ;rvhtruı. 

Bunun fçin Oniversftc)i son smir 
talebeleriyle, pek lyt derece alan. 
tar temsil edeceklerdir. 

Son smıf\ndaki talebelerin ade· 
dl bu sene 788 kişidir. Bunların 

346 sı tıb, 142 si fen, 125 i edebiyat, 
122 Ki hukuk, 26 sı dişçmk, 27 si 
eczacı mektebi talebesidir. Hukuk 
son sınıf talebesinin 122 olmnsmtn 
sebebi, d8rt sene rejimi tatbik e
dilmesi dolayısiyle bu sene normal 
mezuniyet smrfı tcşekktll etmemiş 
olmasındandır. Pek iyi geçenlerin 
sayısı 226 dır. Bunların 171 i tıb, 

27 si hukuk, 14 U edebiyat, 7 si ik
tısnt, 7 .si fen, Uçil de diştababeti 
talebesidir. Bu sene Unh-crsiteye 
pek lyt dereceyle yaz:ılnnlarm sayı
sı da. 135 tir. 
~ 

Bir batmda Uç çocuk 
Aydın, 7 (A. A.) - Germencik 

GUmUş köyünden Mebmet Kapla • 
nm kansı bir batında Uç çocuk do
ğurm ustur. Şehrimiz kızılay kuru
mu bu fakir aileye 30 lira yardım 
etmi3Ur. Mehmet Kaplan §im.dl on 
çocuk babası olmuştur. 

da ısrar etmiştir. 

Karaya düşen şilepler dolayısiyle 

Gönıür buhranı 
olmıyilcağı 
anlaşıldı 

Mevcut şilepler, ayhk kömür ihtiyacınm 
bir mislini r.akle kAfi görülüyor 

Son fırtınada Ereğlide bir şıle- ton kbmürü nakle kftfidir. Halbuki 
bin batması ve dokuz şilebin kara· normal ihtiyaç 80.000 tondur Kaldı 
ya oturması ile neticelenen vaziyet ki otunnuş olan şileplerimiz tarafın 
dolayısile bir kömür buhranının dan kurtarılmakta bulunduğu gibi 
vukua gelmesi tehlikesine karşı Ik· diğer taraftan mühimce bir kömfu 
tisat vekfiletince derhal tetkikat yap toku da mevcuttur. Bu itibarla bu 
tırılmışUr. Bu tetkikler sona ermiş 'ırtınanın \erdiği zararın bir kömür 
~ulurunaktadır. buhranı te\lit etmiyeceği sabilc ol-
Yapılan tetkiklere göre Karadeniz -nuştur. 

:le batmış olan Millet ve mecmu ha· Diğer taraftan Haliçte tamirde 'bu 
cimleri 22000 tonu bulan karaya o lunan beŞ şılepten ikisi iki güne 
turmuş şilepler haricindeki kalan kadar çıkabileceklerdir. Diğer üç 
ileplerimiz ayda yüz altmış b'n .ilebin de ~cilen çıkarılmasına çalı

Ecllt 
bina çöktü 

Bir ölü, on bir yarah 
var 

Edimede yeni f.nea edilen Edirne 
sinema binası dlln çökmUş, bir a
mele ölmllş, on bir amele ağır ve 
hafif olmak Uzerc yaralanmışlardır. 

Yaralılar hastaneye kaldınlınış • 
!ardır. MUddelumumilik tahkikata 
vazıyed edip inşaatı durdurtmu~tur. 

Söylenllcilğine nazaran inPaat 
planının gayrüenni oluşu lnhidama 
sebeb olmuştur. 

Bomonti şirkef nin 
tasfıyesi 

Geçen temmuzda imtiyaz müdde· 
ti bitmiş olan Bomonti ·.Nektar şir
keti bu yılbaşından itibaren tasfi· 
ye haline girmiştir. Şirket tas(iye 
heyeti Agopyan hanında faalirette 
bulunmaktadır. 

Şirketin gayrimenkullerinin tasfi· 
yesi esnasında meşhur Bomonti fab· 
rikası da satılacaktır. 

şılmaktadır. 
D&.t .ı ,_, • sı;,t :\o.!- ı:: ..... .ı:.&.,. ...91.cı:~ 

a1ıp komür yüklıyeoıımesı ıçm en 
az bir hafta beklemesi ıcap etmek· 
tedir. Şimdiki vazıyette ise nihayet 
bu nöbetin müddetinin daha kısal 
masrnd~n ba~a bir netice doğrmya 
cağı tahmin edilmektedir. 

Mangal kömürü 
ve odun 

Havaların düzelmesine 
rağmen bahahlaştl 

Hava.arın iki gündenbcri guzel 
~itmesine ragm"n mahrukat, bilhas· 
a mangal komurü birdenbire pa-
1alılasınış bulunmaktadır. Bu garip 
tezadı doğuran sebeb Karadenizde 
~eçen ay zarfında fasılalı bir şel~ilde 
leva.m eden ve nihayet hafta başın
Jaki felaketli şeklini alan fırtına· 

ardır. 
Bu yüzden, Karadenizden son za· 

manlarda kayıklarla odun, bilhassa 
mangal kömtirü gelmemiş, bu sıra· 
da y~ran karın neticesi olarak stok· 
ann azalmış olduğundan bunu fır-

sat bilen odun ve kömurcüler derhal 
fiyatlara zam yapmışlardır. 

Diğer taraftan, Gregor Kajenko Romanyanın harici siyaseti· 
nin Balkan misakına dayandığını. BUkreşin komşu Tuna devletleri 
ile, onların müşterek menfaatleri ve hakiki bir tesanUt zaruretini 
takdir ettikleri ni!fıJCtte mUmkUn olduğu kadar iyi bir anlaşmaya 
varma?& çalıştığını da hatırlatmıştır. 

Son bir hafta içinde, şehrimizde. 
odun fiyatları çckide 50 kuruşa ka· 
dar ve kömür fiyattan da ~::iloda 20 
;xıra yükselmiş bulunmaktadır. Ma
amahh gerek odun, gerekse kömür 
~tokları geçen enelerc nazaran çok 
fazla bulunduğundan ve ha\ al arın 
>U vaziyeti nihayet arızı olduğun· 
jan f iyaUara yapılan zammın da 
•erııiz "e manasız olduğu şuphcsiz· 
jir. 

Sovyetler Rusyasına gelince; Romanya onunla. sulh ve müte
cavizin taarruzu muahedeleri ü1..erine istinat eden dostane müna· 
sebat ve iyi komşuluk nıb talarını muhafaza kararındadır. 

Bütün bunlar Romanyarun, memleketin hayati menfaatlerini 
göz"nUnde buiundurruı ve emniyeti temin etmek endışesini güden 
bir siyaset tuttuğunu gösteriyor. Ananevi olan ve iyi netice ver. 
mi§ bulunan dostluklarına sadık bir Romanya Orta ve Şarki Av
nıpada, ortudan kaldmlması pek kolay olmıyacak bir nizam ve 
sulh amilidir. 

lfouırtcon amca 
n on kalhra
manhğı 

lstanbul 
avukatları 

Dün Adliye koridorlarında 
kongre yaptılar 

AvukaUnmnız, kendilerine~ 
dilen nğırc zıı mnhkemeıü aa oJJ1J 

na sığnmadıklıırı icin, içtim 
dün de adliye koridorlarmda yaptı' 
lar. 

Saat 14,30 da açılan celse, rfl1I' 
dc!aki zabıUarm okunına.allc ve bf' 
zı avukatların, baro meclisi ıntlll" 
bma iştirak edenlerin 396 Jdo1 ol 
duklnrının zapta geçirilmeme_, 
yaptrkları itir:ız:larla bqladı. ııe 

men akabinde, evvelce yapılmll 
lan intihabın - ekseriyet temin edil' 
mediği için • yenilenmesi icab ett;t; 
ğl hususunda verilen bir takrir ~ 
milnakll§alarm bUsbiltiln bUyilnı
nr sebebiyet verdi. 

Fakat reis Hasan Hayr!, bu ıiıJl \'~ 
nakaşa.Jnnn ruzname haricinde <fl' llkı-.r 
duğunu ileri sürerek, bu defaki tol': 
lantıda sad cc ikmali geri kalan 1' 
Wlıkla iki ihtıyat azalık intihtll' 
•apz·aca ı a · bir lisanla 1 
ili'<lü. 

Uzun itirazlardan sonra nihayet 
in tihııba. geçileli. 

Ali Ha) dnr, Celıildcn 6 rey faıJ' 
alarak baro meclisi A.zahğma, NOI' 
betle Ekrem llhaml de ihtiyat ~ 
lıklara seçildiler. 

:tst.anbul b:ırOl!u 6nUmllz:deld el. 
martesl günü toplanarak ıeıı~ 
bUtçe ,.e aidat bahsi tlz:erinde 1' 
zakereler yapacaktır. 

---<>-

Nargile tiryakileri töm-
beki buhramndan 

şikAyetçi 
Son zamanlarda §clırimizde goril'. 

len tön'bekı buhranının yalnız ı 
tanbulda değil Anadoluda da rdf' 111 

cut olduğu anlaşılmışUr. lnhisatl'- 'lıiı 
idaresi piyasada tönbeki rne~ 
olmadığından çok geç haberdar 1 
muş, bunun i~in alınacak tedbir1' i 
de gecikmiştir. Halbtiki tam bir Jf 
janberi şehrimizdeki nargile tiri" 
'.dleri tönbcki sıkıntısı içinde ~ 
nıp durmakta idiler. Evvel~ 13 ~ , 
ruşluk tonbekiler piyasada t~ 
mi~ ve satısı az bulunan ıs kurı' t 

ltiklar da bir müddet satıldıktan ~ t 

ra onlar da bitmiştir • ~ 
Memleketimizde nargile ti~ ti 

ği umumi harp yıllarında eski Jı( t 

:mı kaybetmiş olmakla beraber tı ı. 
yakilcr gene mühım bir kütle ıııt' 
nal;:tadır. Şarkın bir atalet senılJOI 
.1alinde g · • en tir} akiler, menılelt' 
tim"zde }almz geçen devrin alı~ , 
an değil, gençler arasında dl o 
oir iptıla derecesinde olmamakla lı' 
raber - rağbet görmutedir. BU il' 
kımdap, tönbcki bulurunayısı ı~, 
hisarlar varidatında herhalde il"' 

'1hnc a;mıs olacaktır. 

--0-

Aydm bataklığı 
kurutuluyor t~ 

Aydın, 7 (A. A.) - Aydın bSW: t 
w ~ıı' 

'ıgmm kurutu'ması i"'i ihale ~ 
mlş olduğundan mUtcahhit kurU~ 
ilinde 'kullanacağı c!:!ksva.4ör uıP' 
nelerini Aydın lstıuı)Jonuna getir • 
mia ve montajına ba1lann11ıtıt• 
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Skandalin mahiyet ve ehemmiyeti 
DUN Haber, ortara Ekrem G6JD1lk üudallnl attı. Baıttn .. 

ktl gueteler ba ~e leü *1d 1elemmı,.etl ,·ermek
te geclkmedller. 

Yalna Tan pzet.I, Baber'ln ortaya attılı bu haberi uJfa
lanna geçirirken: 

"Biz bu bl blllyordak. Fakat hldlAeye memleket ölçtlstlnde 
bir mahiyet n ehemmiyet ,·cnnedlğimlz l(ln yazmaya Umun 
görm~ .. ,, gibi prlb bir cümle aıkııtrrmakfan kendini ala-

mamıı. 

•nsada 
•hudi 

Acaba Tan guet.eslnln aayfalarma g~ her haber, memle-

~htarlığı 

ket ölçüsünde bir mahiyet ,.e ehemmlyet arzeden bldlseler mi
dir! Mademki bu haber, memleket ölçbünde bir malllyet \'e 
chemmJyet arzetmlyen bir hidisedlr, neden bunu bet •Utun tlze-

1 
rlne nadir hi.dlselerde kullandığı puntolarla gktermek IÖZ1111lo. 

IZln: leon Arclimbeaud 
. . na h1S&Ctm11ttr. 1 

Biz, hi.dlseye Tan'm nud ,·e ne ıekllde bir mana ,·erdiğini • 

8 U~CNLERDE Fran ada \'ahu
ttre 1 aleyhtarlığı aldı, ) ürüdü. 

;:.•n aleyhıne çok JiddcUi bir 
~ harekete geçmek mecburi-

! . . . . arqtıraca.k deifllz ... Yalnız biz, Ekrem Göynük akandallnln ha- İ.: 
klkaten memleket ölçöaUnde bir mahiyeti oldaiu kanaatindeyiz. 

1 
'\"e bunun Uurinde duracağız. 

.... ıı, 
il ı...Lfll IÖzleri sö1ledller: Dunlar· 
~tnıeseniz daha doğru olur, 

Cok lathl olan fıkirleı c 'c ha· 
"themmı) et 'crıııış olacak· 

• ..ıJ1.-:..-....-~IH a Ce\·ap olarak bu fıkır ha· 

llidisede, Türkiye Cumhuriyetinin adını klrletmeie teıeb
büs, Jiasls menfaatleri atrana dürüst bir devlet admı ııet etme
l'e kalkı,mak gibi bilytik ölçllde bir sahtekirlık \'e cinayet var
dır. 

lıııe ttın sathi olmadığını 'c bun
.. m'llııL fful olmanın tam zamanı 

41ııı 11 lö)lı)ebılırım. Bulun dun· 
~a Yahudilerine reu göru· 

Ekrem Göynilk kim olursa olsan, nasıl bir dllfkUn ,.e nhte
klr bu!wıursa bulunsun, dedet mekanlzmui lı:lnde ea küçük bir 
yeri bulmımryan bir adamm böyle Hr ite tcıebbils etmesi, onun 
bu lıte yalnız bulanmadığnıa l~:ır:*tlr. 

~ tlelerden mutcessirdır. 

B~il halde, lletlerlnden üçünün te\·klf edllmlı bulundu
ğunu öğreniyoruz. Fakat acaba suçlular yalnıs banlar mı! Bana 
clbettıe yakmda bütün çtplakhltYla öğrcnecejb. 

ı .. ~edenl memleketlerde kalb 
u.~nlar, büliln nrı ) o~u clın· 
. .,..rak ) urtlarından kovulan 

kadın ve çocuğa kucak aç
~ Q toplanıyor. Dunların suc· 

de ınesul olmadıkları bir şey, 

Bize öyle geliyor ki, bu hldlse ıwuldıp sfttl bir veya birkaç 
kişinin bqaracağı basit bir aabteUrlık deifldlr. bin haldkatl, 
Ekrem Göynllk'Un htaabula getlrlllp, adliye humruna çıktılı u. 
man anlqdacaktrr. 

~· O halde insanı fıkırlerin 

Temenni edelim ki ba it Tan reflklmlstn a6yledlil gibi 
memleket ölçüsünde bir mahJyet n ehemmiyet göstermesin. 

it. 
lllınel sığmalı olan Fransada 
lle3 htarlıAını takvb e eden ---·-----, ...... ····--·-·--·--------·--··--· 

~ ın bulunmasına ne luzum 
)le bir vakia, ancak bazı ka

• •delelerin delAlet Jttili gibi 
.,.~ı>ııandanın neticesi olarak 

Devlet ŞU.rası Rei· 
kim olacak? • 

Sl 
l~!f>Uir, 

-l"'lllt·~... erin ,buhrandan mesul ol· 
btrp istedikleri vesaireyi o-

t111a, iıltf }fite •aJJam kanaat Ankara, 7 - Devlet turaıı reiı· 
rı ~nsızlar. bile Yahudi aleyh: liği ile daire reisliklerine ve aza

eııere taraflar kesilır gı·~~ lıklo.r~ sXet .. nl~n nıun•••l•ri,, :.•

etF.ı/Wı'/'fltıfJl~ ~e- ~·-ıııı 1Jt1\21ı ıy vı ı.uu: 
lae lilt hislerinden hiçbir l'akit Reisliğe; Meclis reis vekillerin· 
da'ltııeıı düşünmediğim adamla- den Bursa meb'usu Refet Canıtez, 

ırkç · ı d t r · hl 1 nazarıye er en ara gı- Tekirdağ mebusu Faiz Devlet ŞU.. 
-ll r ıeltilde bahsettiklerini işit· • . . . '. 

il adınııahn dudaklarında dahi rası Deavı daıresı reısı Saffet, a· 
e duydutum cilmlelerin do· zalardan Mithat ve bmail Hakkı. 

S' •ardüm. Daire reisliklerine: Baımuavin-
~erı evvel yabudi ale~htarlığı lerden T~it, İhsan, .Vakıflar u
lr zümrenin inhis:ırı altın· mum müdür muavini İsmet, eski 
llk lirasında Edvard Drumon 

11•·-ı valilerden Halda Haydar, lsmail 
~ Yeleri henüz bilinmi1 or· 
~'"lllıada insanlann ırk ..,e iman Hakkr, Ankara hukuk mahkemesi 
l&teuımeden musal i oluşunu reisi Nail, İzmir ceza mahkemesi 

ek ntilll bir gurur nddcdlll· hakimi Ramazan ,Siyasal Bilgiler 
111..... llattA Alman1ada bile Sami okulu profesörlerinden İbrahim, 
'-,,btarlılı nasyonal SO'S) alizmln Eskigehir valisi Yahya Sezai, eski 
'id beraber bir si)nsl tahrik valilerd•n Cumhuriyet Mer'kez 

il. Yahudi ale}hlarlığı dıkla· " 
l'araıtı, Alman millelinin ga· Bankası murakibi Nadi, vilayet
~iltt mes'ullerden b:ışkaln· ler İdaresi, umum müdürü Faik, 

~lrtmek için bir vasıt:ı oldn. tzmir valisi Fazlı, Dahiliye Teftit 
ımıs...~:-aı:•rUsinin bfitün sana) ie hii· heyeti reisi Tevfik Talit, Gazian

'" •sına :Jaradı. Fransada da b 1. Al' Rı Dahili. k• 
,.. -1e)hlarlılına iftirak edenler te va ısi ı za, ye ve -

ı..ehbut şuursuz olarak bö1 le leti mahalli idareler müdürU Müm 
bbUsün suç ortaklarıdır. Zira taz, Niğde, Kırtehir, Bilecik ve 
~ buhranında Yahudilerin ro- Burdur valileri, matbuat umum 

lerinden fazla olduğu vakıası müdürü Naci, eski Aydın valiıi 
4'tiildir. Hal'd -.ı Kadri, Zonguldak valiıi ı , noktai nazardan Yahudi 
tlıtı dıktatörlüAü besli:>en bir Tunceli vali muavini Sedat, Rize 

' 11ransız noktai nazarından valisi Nuri, müllı:iye bapüfettiı· 
•leyhtarlılı ')nlnız ha)ali !erinden Server, Nedim, Nazmi, 

'\'ıhudılerin harp isteklerıni Süreyya, eski• valilerden lakin 
lıılııelrnilel ıerıinliAin mes'ulu müfetti•i Adil, Bolu valiıi Salim, 

l olduklarını tekrar etmekle :s 
~•nlst ihtirasın bizi surüklc· Hariciye Vekileti birinci daire ıef 
~!kelerin hakikati karşısında !erinden Celil, Maliye Vekaleti 
~ efklrı umumi) esi al<latıh· teftit heyeti reisi Rüttil, Emllki 

1....• hududumµzun dııansınd.a milliye müdürü Kazım, Maarif ve
~iJı.ı ıuçlular, masum nıelkı· 
laaterilıyor. Bu suretle bozgun-

\'..:•l>ınak tercih edıliyor. 

kilcti umumt müfettiılerinden 

Besim, Maarif V ekileti Orta ted· 
·••••••,..um ..,.,iiiliirü Avni, N;ıfıa 

teftiı heyeti reisi Said, Devlet De· 
miryollan eski umum müdürü 
Rifat, Posta, telgraf umum mil· 
dürlüğil posta itleri reisi 11brahim, 
it dairesi reiıi Enis B~iç, Maadin 
umum müdürü Ke:nal Galip, S h· 

hat ve İçtimai muavenet reislerin· 
den Ekrem Tok, Sümerbank tef· 
tit heyeti reisi Eıad, Zirut Veka· 

leti tcftit heyeti reisi Bekir, Or
man fen heyeti reiıi Fahri, Tapu, 
Kadastro fen heyeti reisi Haid 
Ziya, Maliye tetkik heyeti a::asın· 
dan Kenan, eıki Ankara mebusu 
İhun, lt dairesi Diyarbakır böl· 
ge imiri Refet. 

Olum 
lzmir Osmanlı bankasının eski 

hukuk müşaviri ve merhum mühen· 
dis Şe\ket beyin kayınpederi, Iş ban 
kası Edime şubesi muhasebecisi 
Bay Vehhabın babası Gördesli Bay 
Emin Ali dün vefat etmiştir. Cena· 
zesi bugün Teşvikiyede Amerikan 
hastanesi yanındaki evlerinden kal· 
dınlarak namazı öğleyin Beyazıt 

camiinde kılındıktan sonra Edirne· 
kapısındaki aile makberesine nakil 
ve defnedilmi§tir. Merhumun adı 
gibi emin olarak hürmet kazanmış 
bir zattı. Kendisine rahmet diler, 
ailesine taziyetler beyan ederiz. 

dl aleyhtarlığı her bakımdan 
-a. si, , e Fransız 'alnnpen erli· Yeni bir lugate ihtiyaç var 

-•;'111 
Yedek emsali bulunmıyan saatlerin 

zararı kime dokunuyor ? 
Saat tamircileri, 

önüne gelenin 
sınıflara ayrılmalarını ve her 
saat tamirciliği yapmasının 

Bugün saat tamircileri, saat tica
rethanelerinden çoktur ve hemen 
hemen her saatçi dtlkklnmda bir 
de tamir kısmı açılmqt:Ir. 

Tamircilerin çoğalması, araların· 
da bir cemiyet kurulmaar arzularını 
tevlid etmiş, fakat bu münasebetle 
birtakım dedikodular yer almış ve 
bu ,ig geri kalmı§tır. Saat tamircile
rinden birinin izahatı bu vaziyeti 
tenvir etmeğe Widir. Bu zat diyor 
ki: 

"Tamircilerin ımıflara a)Tılması 

meseleai mevzubahs oldr. 
Bu münasebetle bir im _n heye

ti kuruldu. Bu heyete ou veya bu 
zat •eçildi ve imtihan gUnleri illn 

istiyorlar 
, . . 

men ını 

edildi. "Saat modaya tabidir. Bu gün Saatlerin mekanizması birdir. Yal 
Piyasada yüzlerce 1aat tamirclııl kalm saatler kullanılmıyor. Kol sa- nrz şekilleri, sağlamlıkları değijir. 

vardır. Fakat bunların hepsi tamir- atleri daha revaçtadır. Artık şimen Bir de saatlerin aksamı olup olma
cı değildir. ÜıtUnkörU. fı yapanlar difer saati, kapaklı saat, çalar ceb ması mühim bir taraftır. Bir .s:ı.at 

hariç tutulursa belllbqlı birkaç ta. sı..ati gibi snatler ortadan kalkmış bozulduğu zaman onun aksayan par
mlrci gösterilebilir, bulunuyor. Halbuki memleketimiz. çasını değiştirmek lazımdır. Bozu • 

Saat tamlrl mUhlm bir meseledir. de mühim miktarda saat stoku var- lsn bir saat, yabancı bir parça) la 
Bilhassa 11<>n zamanlarda taammüm dır. Bütün bunların satıldığını kabul nekadar dikkatli tamir edilse, kol 
eden küçük saatlerin tamiri son de- etmek garib olur. kesilmiş bir adamın tahta kol tak-
rece mUıkill bi fftlr. Yeni bir tip çıkıp makbule geçin ması gibi bir mahiyet alır. 

Bazan saatin tamiri, fiatmdan ce fabrikalar, acentalar elindeki sa- Bugiln saatçilikte bilyuk bir te-
yUksek olur. Bunun sebebi, .saatle- atlerl geri alarak derhal yeni mo· kamül olmuş dE.'ğildlr. Yalnız dönen 
rin akaammm bulunma'llasıdır. Bir dellcre göre ayarlarlar. çarkların )ivlerini bozmaması için 
saat bozuldu mu, ona bir başka sa- deliklere taşlar konmuştur. Bunlar 

atten aımmı, bir parça illve :>lu· Mi 11 i banka 1 arın :ışmmağa müsait değildirler. 
nur. Bu sureti:? l!laatlerin uzun bir 

Bu, nekadar ~. saatin tam ve b 1anÇQ1 arı mUddet bozulmamal"rı mUmkUn o-
emniyetll tamiri demek delildir. lur.,, 

Saatlerin aksamı olmamuı saat- Muhtelit encümen iara- Bugün piyasada belki yilzlerce 
çiliğin kıymetini ve ehemmiyetini fından tetkik olundu (:eşit saat me\'cuttur. Her tamirci 
düşürmü§tUr. her saali tamir ettiğine göro meka-

Saat tanılrcJ.Uif. e:aatln mUtehas- Ankara, 1 (Husus!) - Ziraat nizmasmın bir olduğJında filphc yok 
sısı olmakla mUmkilndür. Yaylarm bankaslle Etibank ve SUnı :.nkm tur. 
derecelerine göre hareketleri ve de- umumt heyetini teşkil edrn B \yük Fa.kat hakikaten saatlerin aksa-
virleri bilinmedikçe ileri ve geri Millet Meclisi blitçe en :lile, :nı olmaması mühimdir. 
giden bir saatin yayı bozulduğu za. Divanımuhasebat, iktısat, n \o ve Bu mUnasebetle saat tacirlerin " 
man tamiri de mUn ı ı ı olamaz. ziraat encümenleri dUn bir to :an- den biri diyor ki: 

Binaenaleyh tamirci, bir mUte- tı yaparak mezknr bankal" :ı 1936 ''Aksamsız saatlerin memlekete 
hassıs olma•: vaziyetindedir. lşte 37 senelerine ait hesabla. ı ôzden girmesinin önüne geçmek lazımdır. 
b5ylece biz de imtihan heyetinin bil- g~irmişlerdir. Halkın parasını yok yere sokağa 
yUk mUtehassıslardan terekkUb et- Bu toplantıda maliye, !" t ve atması demek o!an bu i in önUne 
tiğinl ıanmııtık. iktısat vekilleri do hazır bu.ı.. u9• geçmek gerektir. Saat fabrikalarmı 

Fakat, kimler olduğunu öğrendik· lar ve banka müdürlerinden mUe.s- saat aksamı göndermeğe mecbur 
ten sonra bir çoklarımız imtihana seselerinin çalışmaları hakkında etmelidir. 
girmek iatemediler. Bunda haldıy- mufrussal mallımat almışlardır. Bunlar da muayyen Hatlarla satı. 
dılar. -o-- lacağı cihetle bu tamircilik işi de 

tmtıhan heyetı muvacehesinde Malullere tutun bir yoıuna girmiş olur. 
bizzat imtihan heyeti azıısına sual- Bir saatçi bir tamire )arım lira 
ler wrarak on!arı garib vaziyete ikramiyeleri isterse öbliril bir lira, diğeri Uç u. 
sokan arkadaşlarnnız oldu. Bu, itin Be)oğlu yerli askerlik 3nbesln- ra istiyor. Bu ne demektir! 
bozulmasmı intaç etti. den: Saat satışlarının durgun olmam, 

Filhakika, bizim tasnlfimiz lazım- Şubemizde kayıtlı olup tutun ik- halkın emniyeti bulunmamamndan-
dır. Bizim de derecelere ayrılma - ramiycsi almakta olan malül subay dır. 

mız gerektir. Önüne gelenin saat ve eratla şehit yetimlerinin ~,Ilık Bir de saatler çok yüksek fiatla 
tamirclliği yapmaması için tedbirler yoklamaları 20.ll Kanun - 939 gtinü ~atılıyorlar . ., 
almak bizim menfantlerimiz iktıza- ile 30 Mart 939 günü arasında ya- Haber aldığımıza göre saat ta 11 

sıdır. pılacaktır. mircileri bu d fa birleşerek bir ce· 
Bu gUn, bir cemi) et teııkil ede- A - Milracaat, haftanın pazar- miyet kuracaklar . ve kendilerinin 

cek kadar çoğuz. Fakat aramızda tesi, salı, çarıamba v.:ı perşembe sınıflara taksimini istiyeceklerdir. 
bir anlaşma bulmak biraz mUşkül ~ gilnleri öğleden evvel olacaktır. "Her önüne gelcI\in saat tamlrcl
dUr.,, B - Şubeye geleceklerin, soy ad- liği yapması doğru d ğ:ı ir. Bu itin 

Hemen her yerel~ saat tamir i§· ları tescil edilmiş ve fotoğraflan normal bir şekle gireı si ve tamir
leri yapmaktadırlar. Bunu daha iyi hüviyet cüzdanları ile resmi senet- cilcrin tasfiye görmesi ıerektir.,. 
anlıyabilmek için sa-ıt('illk hakkın - lcrinl, maaş cüzdanlannı ve var i- Diyen saat tamircileri haklıdır-
da bir saatçinin verdiği izahatı din- se :ı:ıaluliyet raporlarını birllkte gc· ıar. 

lemek llznndır. Bu saatçi diyor ki: tirmeleri. -------------

Qkya r 
kullanıldığı \'alddir). 

Ehillik: Eski türkçe olmuma rağmen 

modern dilde kazık. 

Fathi 
Memlekete gelmek üzere 

Londradan ayrıldı bine tevcıh edilmiş ecnebi 
~ dasıdır. Demokrasi le) hı

g il tnücadelelerın en hain şek· 
it liı>he ')ok ki nıemlcketımi in 
e hını uyanıktır. F kal lJ ı na· 
.:rırı hiçbir mukabele ı unnc· 

H ADİSAT, uırlık dlllmle Jt'rletmlt 
kelimelerin manalarou deiiıtlrdl. 

Bugün dilnyaam yeal bir 16pte lht:t,vı 
'ardır. Bb ba m\lnuebetle birtakım keli-

Gemi: Karabatak • Karadeniz eh an dilin. 
d~ çok ku:!aıulrr. 

Yeni köpril kazıiJ: SOO bin Ura kıymetl:ı
dc bir ne\i kaime. 

Londra büyiık elçisi il:en son 
kı.m: seç'm~e meb'usluğa intihap 
e:iil:n F::f i Okyar Lonc!radan ha· 
re!tet ct:niştir. 

beştçe memleket içcı ı ın le 
ı •ıına müsaade etmek gcçirdı· 
ltblır Ye buhranlı 'azı) eli&rc 
'1likedir. Cumhuri)etcilcr Ya· 
'lhtarlıAının tehlikeleri lı:ı· 
"ıneltten, bu nlc) htarlıAın ne· 
tıktıAını ve hanııı menfaalle· 
eı ett tıni sö) lemekten l orul· 

4\ı klardır. 
_._.,.,, l>a 19 uncu asrın rerdi)elcili· 

e hberalliğıne karşı bir irtıca 
, 11' kar,ı karşı) a bir de\ ir la· 
ı l'anııa bu lrtic a karşı ko) .. 
'11hcektır. 

Ovr'den 

melerln yf'lll reni aldıkları manalan 167 .. 
llyeftk ba ihtiyacı ispat edeceilz. 

Me.el&: 
Tram\·ay: Aleti katı& (bizatihi giyotin), 

Kaydırak muuma ela moeazea 
kullamlablllr. 

Te,klfhane: içinde mangal bacalmclan bı
ç&k imal olunan darilumu.. 

Kara kq: Kuttu tarik (mecazen: Asrall). 
Terkoa: Kcr!JelA • Edebiyatı resmlyede 

h~rcal meşrebllk. 

Et: Dert - tablratı resmlyede bclcdiycclll-,... 
iln hedefi. 

Dlktatör:1çtlmal lfet - siyaset dlllnde po
lltikacılar rejlaörtl. 

Polltlkacıhk: İhtiyarlara mahsus bir ne\"I 
bilmece. 

Çek: mnetler arasmda teda\1ll eden, kime 
alt oldula blllnmlyen bir ned 
toprak para. 

Çin: A vrapa mağv.a.smm adı - Japonların 

dilinde haşere. 
Rarb: Bir neli gayrlmetru Çarlato• cJaa .. 

••· (İnsan eti yiyenlere de harbea 
. denir.) 

Belediye mahuebelll: Çaprsz l'il~nee. 

(Karpu kabala ela demek olarak 

Taksi: Dilde son eld ol:ı.n "rat" erimiş blr 
kcllmedlr. TaluJlnt manasına olup 
halka mllste\ ildir. 

İlin: Matbuatın mtlted:n il ömr'J. 
Terkltı.llbat: Para dota:,ı (Cenk \'C cidal 

manasma da gelir.) 
imar pllnı: Bir ne\i Mlmllk 1'ararn&1111?

ıd (halk dilinde hedlm, <'nkaz, 
tahrlb, m~ydan ~··tozu duma. 
na katm:ı gibi manalara gelir.) 

Define: MellnkolL 

Barem: Bankalara milste\ll bir ne\I de\·
~et hecuı. 

Gelen haberlere göre büyük eL 
çimiz Lcndratla siyast mahafile 
veda etmi' ve hare!tetinde İngilte
re kral ve ha:;iciye nezareti mü· 
messilleri bulunmuı, Türk:ye elçi. 
ligi er~anı ve Yunan elçisi te§yie 
iştira'; ctmişt'r. 

Fethi Okyar İst"'n· .Jla geldik
ten sonra bir gün kahırak derhal 
Ankaraya vazifei te .. ri'ycs.i ba§ın& 
gjdecektir • 

Lonera sefaretine henüz ki~in 
tayin edileceii belli ~eğilC:ir. 



Ankara radyosu 
1 urklye Radyo Dif ii:yon 1'oslaları 

TORKll'E U WYOSU 
.ANKARA RADYOSU 

DALGA UZt;NLUCC: 
lG39 m. 183 Kcs/l20 Kw. T. A. Q. 

19,74 m. 15195 KcsJ20 Kw. T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

8 - 1 - 039 PAZAR 
)7,30 Müzik (danslı pazar çayı). 

lS-;'30 Saat, njans haberleri ve :'ıtcleor 
Ankara. 18,40 Türk müziği: lneesaz 
lnslı: Uşşak - Tahsin J\arakuş, lluk
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
B. 'Ofler. 19,45 Konuşma (Çocuk sn:ı
ti}. 20 Türk müziği: Kli'tsik program: 
l - Tanburi Zeki Mcmcd nEıa - Fe· 
:rab feza peşrevi. 2 - lsmail Dede -
Birinci beste. 3 - Allır semai - ls. 
mafl Dede. 4 - Kemal Ni> azi - Tak
atm. 5 - İsmail Dede - Yilrük se
mai. 6 - Tnnburl Osman bey _ Snz 
llemaisf. 7 - I>ede - Hicıız yüruk sc
ınaisl. 8 - Şakir nsa - Fernlıniık yü
ruk semaisi. 9 - Zck!ıi Dede - Acem 
aşiran besle. 10 - Nazım efendi -
Muhayyer lıcste. 11 - Sadullah Asa· 
Muhayyer semai ve seçilmiş atkı
lar. 21 S:ı:ıl, esham, tnh~ il:it, kambi
yo. nulmt borsası {fiyat). 21,15 Mü
:ıilc (Ri)·aselicumhur bandosu; Şt'f: 
İhsan Künı:er): 1 - Marş _ Master 
Lou!cc (J. Bouehel). 2 - Dans - Sla
Tische No. 6 (A. D\'"ota'k). 3 - Dans 
.. Macnlırc (S. Sncns). 4 - T.e h:ınl 
iie Mietral (F. Cns:ıdesus). 5 - Fan
tezi dö Fervnııl (Y. D'ındy). 6 - Di
Tclisseman çigıııı (G. Parcs). 22 Mü
zik (Muhtelif pl:ıklnr). 22,45 - 23 Son 
nJanc; haberleri ''e yıırınki progr:ım. 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

9 • 1 - 939 PAZARTESİ 

12,30 Müzik (Bir s<!nfoni - Pi). 13 
Snat, njnn~ haberleri ve 1\leteor - An. 
knrn. 13,JO 1\rüzik (Op<'rctler - Pi). 
13,30 - H Türk müziği (Halk tür
kulcri - J>I). 18,30 Müzik (Ham pl:ik. 
lar). l!l,15 Konuşma {Doktorun saa
ti). l!'J,30 'fürk müziği: lncesaz faslı 
(Şehnaz faslı). 20,15 Snnt, njnns ba
herlcri, Meteoroloji Ye ziraat borsası 
(ff:raı). 20,2;j Türk müziöi: 1 - Nn
man ağa - Şe' k efzn peşrevi. 2 -
Dede _ Hüsnü zatın gibi. 3 - Tan· 
blll"l Hikmet bey - En eseri hnndc
nim. 4 - T.emi - Şikfı)·et etme. 5 -
Ruşen Kom 'J Taksim. 6 - Rahmi 
hey - Ey gülu nevh:ıhar an. 7 - Malı 

mut bey - Ey servi gül vefn. 8 - De
de - Seri züHü nnberini. 9 - Said 
Dede - Se' k efuı s:ız semaisi. Oku
} an: Muz:ıfer lıknr. Çal:ınl:ır: Yeci
he, Rcsnt Erer. Ruşen Kam, Cevdet 
Koz:ın. 21,10 Müzik (Soksofonisl Ni
hat Esengin resilnli): 1 - Süslenmiş 

- Koral melodisi. 2 - Solveig'in şar~ 
km 3 - Sihirli balet. 21,30 Konuş
ma. 21,45 l\füzlk {Küçük orkestra): 
1 - l.lidi Hamilton operetinden pot
puri (E. Künnekc). 2 - Yals fısıl
tıları (Pol r.inkc). 3 - Pcr Gün! sü
itlerinden (Grie~) Op. 4G. 1 - Sab:ılı 
se lerl, 2 • Ose'nin öliiınü, 3 - lngri
din fer) adı, 4 - Arap dansı, 5 - Anit
rnııııı d:ın ı, 6 - ı>:ıil kralının m:ığa
rasınd:ı, i - Pcr Günt memlekete n,._ 
deli. 22,45 Sinema sesi. 23,4:i _ 24 
Son ııjans lı. berlt"ri 'c l arın ki prog
rnm. 

Yeni Neşriyat 

Türk çocuğunu nasıl 
yaşatmah ? 

Do"!itor Besim Ömer Akalm'm 
yazclı!;'l bu eser sağlam nesil, Öje
nizm, sağlam ırk, kısırlaştırma ba
hislerini ihtiva eden değerli bir ki
tabdır. Tavsiye ederiz. 

Bugün 

iPEK 
sinemasında 

Türkçe 
sözlil 

Japonların Çin
deki hezimetleri 

(Ba3larafı 1 incide) 
Kuangtung \ilfıyetinde Çin kıta

atı Tseng-çeng yakınlarına kadar 
gelmişlerdir. Japonlar §clıre çekil
mişlerdir. Şehrin pek yakında tes
lim olaca&rı zannedilmektedir. 

Çin kıtaatı Yang-Tse üzerinde 
Şanghayın şimal ka~ı yakasındaki 
Hai-Men-Şengyi zaptetmişlerdir. 

Bir Çin haya filosu Yoşov ve 
Kuangkiu demiryolu mıntakasına 

baskm yapmı~tır. 
Hai-Men-Şengin istirdadından 

sonra, Çinliler Man-Ung-Şovu da 
işgal etmMerdir. Son zamanlarda 
•ki Japon fırkası da imha edilmiş
tir. 

Anhuei ' ila} etinde Çinliler biribi 
ri arkasınca Tung-Çeng ve Liu-.Ai
ni almışlardır. Çinlilerin Hopei isti· 
kametinde ileri hareketi devam et
mektedir. Buralarda vukubulan şid 
detli muharebelerde Japonlar Şlin
di} e kadar 2000 ölü \ermişlerdir. , ~ 

BUTON KADINLAR 1 
Ho 11 y \V ood "un 

t No. lu 
llooju· nı 

TYRONE POVER'i 
8011} wood'un 

®lYızeU ~©>zllYı 
~al <dJ D lf'& D 

LORETTA YOUNG 
ile beraber çevirdiği ve 
lüks plaj ve gazinola-

1 nnda geçen çılgın bir 
;ışk macerasını musavver 

1 • 

ikinci Balayı 
Fransızca sözlü fılmipde 

görme üzere 

SARAY 
Sinemasına 
J(oşuyorlar. 1 !fi.' eten: 

FOKSJURNAL 
Ilugiin nn.t 1 \'C 2,30 dn 

Tcnzilfı.tlı matineler. 

• 
8 1K1NC1KANUN ...... 19~ 

Tayyare kaçakcılığınıı1 
skandalının· mahiyeti 

'(Ba3tarafı 1 incide) mıyacağma ıo'e bırakılmıyacağuıa adı geçen Ekrem Könik, tek ba-ı muhakemesi sırasında tene~ 
zun müddettenberi etrafında dik - bir i§aret teşkil ettiğine göre ma- şma bu işleri başarmış değildir. Ek- decektir . t 
katle ve teyakkuzla tahkılrnt ya _ lumatrmıza ve ıttılarmıza vasıl olan rem Könik'in bu vadideki faali- ı Tahkikat tamik edili~ 
pt1makta olan bir hlidlse cumburi- hadisenin biltUn safahatını eımslı yeti, tayyare fabrlkalariylc htikü -1 Allikac.ar vek31etler tahkl 
yet adliyesine ve dolayısiylc 1stan· bir şekilde tenvir <'lmckte mahzur met adına sahtekarlık yaparak çalı· tamiki ile meşguldürler. 
bul matbuatına aksetmiş bulunmak- bulmuyoruz. §anların komisyoncusu ve vruııtası o Işin adliyeye intikaline rı 
tadır. Bu sahtekarlık i~inln apaçık bir 

1 
larak çalışmış bulunmasında mün- tahkikatın yeni safhalar ıne 

Vakayı dfi.n ilk defa efkfı.n umu- şekilde Cumhuriyet Adliyesine ve demiçtir. çıkarması ve yeni suçlular 
miyeye arzedcn gazetemiz, müm - matbuatına intikalinden dolayı Türk Milbayaata müteallik evrak, sah- termesi mümkün olduğu ve 
ki\n olduğu kadar yalnız hadisenin efkarı umumiyesi derin bir haz V!' te vesaik ve imza ve mUhUrlerle ce de alfıkadar göriilen dai 
mahiyetinden bahsetmekle lktüa alaka içindedir. ihzar olunduktan sonra Ekrem bu münasebetle sıkı bir mUn 
etmiş. Ekrem König adında bir Hadisenin mahiyeti nedir? 1\önik yoluyla fabrikalarla temas ve teması bulunduğu cihetle 
komisyoncunun bu iştelti nlakasmı Nüfuz ve salahiyetlcrlnden isU -1 edilerek sipariı;;ler vaki olmakta ve nüz tah1dkatın tamamiyet tC 
tebellür ettirmekten ileri geçme - Cade ettikleri anlaşılan ve henüz •esC'llüm edilen malzeme vapura ir- ::nül çttiği söylenemez. 
mişti. tahkikntm tam bir ııekilde tckem- kiıptaıı sonra Frankist limanlara Bu münasebetle lstaıı 

Türkiye Cumhuriyetinin beynel. mül etmemiş bulunması itibarile vf' bilhassa Frankistlcrin Kncliks bazı tacir ve komisyonc 
milel müesses yüksek haysiyetini bliviyetıerl ifşa edilmlyen bazı :zc. --ınına çıkarıl::ır:ı.k teslim olun - gümrük idaresinin maluma~ 

racaat olunduğu ve İstanbul ihlal mahiyetinde görlilebilccek bir 'latm Ekrem Könik adında ve: aydı. 

suç olan bu sahtekarlık işinin bu - dalavereli komi9yonculuk işlerlndf' la "i;e"i n adli safhasının 

1 
yesince de işin bu safhatınl 
yet edildiği bildirilmektedir. 

Bugün, yarın tahkikatm te 

giln adliyemizin pençesine geçmiş ı mehnretiyle tanmmıı; birini tavsit 
1 

mahiyeti 
bulunması artık ltnpnlı tarafınm kal derek Amerikadan Milli MUdafaıı H~di::en.n adliyeye intikal c 

vekaleti adınn tayyare müb:ıynn o
'3ip bunlan İspanyada J.'rnnkis1 
partiye satması mahiyetinde ol:ır 
bıı iş, iki cephe arzetmektedlr: E"'· 

ı safhası arasında: 

1 - Milli rr.üdafaa Vekilin~r 

mzasmın taklidi, 
2 - Vekalet mührünün takli-

mül ederek bu büyük ve vasi 
tekar1ığın mülevves içyUıil 
müsebbipleri, amilleri, murt 
leri meydana çıkacaktır. 

ltalyan filosu 
seferber ediliyor 1 

( Baştarafı 1 itıcidc) 
veliı. mübayaanın vukuu için mim d" 

ı, 

Şirketi Hayriye 
ikı vapuru çarpı 

Ayni mahafil, Çemberlaynın l
talyaya müzaheret etmek üzere Al 
manyanm herhangi bir harekette 
bulunmac;mdan korkmakta olma ı· 

müdafaa vekaletinin mühür ve im. 3 _ Sahte evrak tanzimi, 
uısmın taklidi vaziyeti mevcuttur. 4 _ Hük(unet ~dına sahte 

Sani) en, beyncddtivel hukuk ka- mübayaa ifası, 
wıidi.ıdcn ve teamülden bulunduğu 5 _ Bu mtibayaatta gayri 

Bu sabah Şirketihayriy 

numaralı vapuru 6,40 pos 
yapmak üzere Üsküdar sike!es 
hareket etmiş ve köprüye 
yol almağa başlamıştır. Vapıd 
.-aybumu karşısında şama 

bağlı şirket ve Akay vapur 
ge;miş ve bu sırada gene ş· 
hayriyenin 27 numaralı ArabS 

v<>çbilc Amerikadnki sefıuetimlze me.sru menfaat temini istilıdafı, 
nm muhteme1 bulunduğunu ve dört- "llalfıil'at verilmesi icnb ederken , i- 6 _Vazife ve memuriyetlerin 
!er konferan mm akdini kabuk ·in sahteliği dolayısiyle bundnn iç- ve nüfuzların suiistimali, 
Fransayı imale edeceğini ilave et tinab 01unu.,u ve işin bu tnrafına 
mektedirlcr. -nfitenlllk noktalarda da sahtekfır -

Beri inin salfihiyettar Sİ) :ısi mü~ •,1.1 .... tPsbit f\diii idir. 

bitleri ciddi M'ıdiS!'ler \'Ukuunda Al· Bir.!<aç posta alışveri~ 
manyanın f-!lfl.hla Jtalyaya muzahe· Sanıldığına göre sahtekarlar, bir 
ret etmiyeceği \'c hatta İtalyan me- l"(ltiddet bu işi ı:;izll bir şekilde, ka
talibatının miısellah bir ihtilfıf a se nundan ve alikadarlardan sakla _ 
Jcbiyet \ercbileceğ·ne kani oldu~ru mnğa muvaffak olar'lk höylccc bir 
takdirde bu mdalibata taınamile kaç parti tayyare almış ve sat -
mü aheret etmekten imtina eyliye· 
. oi....miltalf'.aınıdadırlıtr. 
Müşahitler, Alman p!~nının, Da· 

'adyenin şimali Afrikaya icra et 
miş olduğu eyahatin ve Frnnsanın 
İtalyan metalibatına karşı ittihaz 
etmiş olduk:'ll hattı hareketin tngil-

1 
tere tal.lfından ~apılacak bir ta· 
\"a~utun muvaHakiyet ihtimalleri
-Ü tesadüfe bağlı bir hale getirmiş 
)lmasma rağmen. lngilterc tarafın· 
fan b!r ta\'3:.sut icrasını temin et· 
neği ic:tihdaf eylemekte olduğunu 

ılfı\ e etmektedırlcr. 

mışlardır. 
- ....et "tl 

nıalzcmei harbiye üzerinde de ay
ni tarzda hareket etmeleri ihtimal
leri gözönünc alınarak talıkikalm 

o cepheden ilerletileceği. muhnk -
kaktır. 

Birkaç ay önceki şayia 
Birkaç ay önce lstanbuı matbu. 

atına ak9eden ve hUkümetimizin 
Amcrikadan tayyare sipariş etme
diğine dair Anadolu ajansının blr 
tekzibi ile kapaııtp bahse mevzu 
edilmiyen bir şayia mevcuttu. Bu
na göre: 

Gıbi noktalar mevcut bulun 
duğu aşikardır. Yıı.lnız bu nok 
talaı:ın kimleri alakadar ettiği 

ciheti henüz tavazzuh ~tmemi§ bu 
Junuyor. 

BugUnkü gazetelerden bazıları 
o zaman Hariciye Vekaletini idare purile karşıla~mıştır. 27 n 
eden eski Dahiliye Vekili Şilkrü \':ıpur, Sirkecide Araba vapur! 
Kayadan bahıoederek hadisenin 0 mahsus iskeleden a~ rılmış, 
nun ;mmanıntla vukuunu ileri sii ~ıkmaktadır. ~ndrrada 0131' 
liiyorJ:ırs:ı a:ı nıı r1ht>ft-..:ı .1 ,,, ,1.. rnr ft- :ı.: ,,._:_:_ 1..!..:ı.:..:-: ,,,,. 

dn. knt'i bir ~ey söylemek müm mnda görmesinç m:ıni oldu~ 
kün değildir. 57 ile 27 nin kar§ılaşması ço1' 

Çünkü hadisenin daha eski ol olmuştur. Bereket versin kapt. 
ması ve tahkikabn tamik edil nn soğuk kanlılığı o;e ge 
mek suretiyle mcl;tum tutulması tam zamanında sıirati kesmelefl 
mümkün görülmc.!.tcdir. rayburnu önünde de bir denis 

lşin tahkikat safhası adliyeye asının meydana gelme:.inc ınat11 
"ntikal etmiş bulunduğuna göre. muştur. 
Ankarada bazı zevatın ifadelerine Yalnız iki gemi arasında nı 
'11Üracaat ediMi<ri mutlaktır. nin pek az oluşu yüzünden ı1'l 

Ekrem König pur biribirile çarpı mı~. fa1<31 

Ekrem Köniğ Türkiyede de iki gemi yollarını "esmiş 

~ " . ... ' ~ " .... ,... .. ... . ~ \ '"':.., -... 
- ._ - 1 .. . .. ... :. ' , : · .. f , - . - --- -- -·- -. . . Güınrllk idaremize Amerika -

dan gönderilen resmi bir tezkere 
ve konşimento ile bu işe mütedair 
evrak, idare tarafından derhal An

karnya arzolunmuş ve hükiımetin 
böyle mübayaası olmadığı cihetle 
hadise o zaman dikkat nazarını bir 
kere daha eelbetmiş ve buna müt(1 
rafik Vaşington Sl'firi Milnlr Ertc
gün'ün tezkeresi {§in derhal adli 
safhaya intikaline amil olmuştur. 

_.~ı. dün de yazdığımız gibi Fran duldarı için müsademe niSbeteıı 
sa.dadır. Evvelce Kınalıadada Ek fif olmustur. 

Baş, Dış, Nezle, 
Romat·zma 

Grip, 

Nevralji, kırıklık ·Ve bütün ağrılarınızı derhal 
.. keser. İcabında günde 3 kaşe alımıbilir ... 

rem Hamdi adiyle "Ticaret işle- Müsademe netice inde 57 P 

ri,, yapan Yavuz ve Havuz hadi ralı "\"apurda bulunan )okula! 
seterinde adı geçen bu adam, yük bir heyecan ye korku geÇi 
bilhassa sahtekarlığın icra ve, ıerdir. 
mevkii file vaz'ında ~ıı büyük a- ?\Iüsademeden sonra 57 n 
mil olduğuna göre hunun verece vapur hafif seyrile köprü)·e ) 
ği izahata büyük c~emmiyet ~t!- bilmiş ve yolcuları çıkarmıştır· 
olunmaktadır. Bu ıtibarla bınn Liman idaresi kaza hak.kındJ 
ci derecede F" m Königin ı{ikata baslamıştır. Her iki ' 
memleketimize celbi ciheti mev mua} ene edilmiş ve sefere 
.,.uu bahistir. t ··• '"·acak halde oldukları anlaşı cıw 

Ekrem Königin hükumeti " 
miz tarafından iac!:ıi mücrimin çin Halice alınmalarına karar 

ahitmımesi mucibince, adi müc _n_ıi:.su_·r_·-------:---::::~ll 

1 Bugün s~ö~i~.~e, ~T;~a~ında 
A~KA 1iA~~ N ~AOON 

Mnahaza bir mUddettcnberi ha -
riciye vekaletinin bazı memurları 

tarafından dikkatle tnklp olunan hfı. 
disc, kal'i deliller tedariki kastiyle 
gl7.li tutulmuııtu. 
Vaşington sefirimiz Münir 1'~rte· 

gün, hariciye vekaletine arzettiği 

bir ter.kerede, .Amerikadan vaki o
lan mübayaatm her 3eyden <ince 
sefarete ibliğı mUtcamilkcn, buna 
lüzum görülmemesi üzerinde bazı 

istizahları ihtiva etmekte ve htikü-

rimler meyanında bulunması dola ŞEHiR Tl\'ATll 
yısiyle Fransa hül;,iımetinden res 8 1-939 pazar 

nen iadesi talr.;} olunmuştur.. !Hlj düz 15,30 da 
Ekrem König"in müstear adla 8-1-939 p:ızıır 

ve sahte pasaportlarla dola§tığı ve akşamı 20,30 d;ı 

S-1-939 pazar 
Senenin en nefis şaheseri 

bu i~lcr üzerinde büyük vazifeli 1'cpcba~ı Dram ., 
-s ASM01J" 

memurlarımızdan bazıların n iş-

tirakleri olduğu tahakkuk ctmiyen 
Genç kadın kalbi, kadın hissi, kadın aşkı. Radın talii... 1 

saat 15,30 ela 8-1-939 paıar 
Baş rolde : Z A R A H L E A N D E R metin bu nokta etrafında dikkat na- dedikkodular arasındadır. akşamı saat 20,30 da b 

llaveten Paramunt Jurnal. Fiyatlarda zam yoktur. 
1 
r.arı cclbolunmaktaydı. Hadise, Ekremin tevkif ve hü- Jslildıil <-adrlesi komedi ~ısııs' 

•••••IFiatlar: 25.35 Localar 150 kuruş •••••ili Hiç şüphesiz ki hadisede kiimetimizc teslimi ile başlıyacak MUM SÖ.l\'DÜ \a ·~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-/ ~ 

•• • 
NUN MUTHIŞ 

sinemasında 

Fransızca 
Orijinal nus\ıası 
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Hitler • Bek görüşmesi 
~erinde Parisin düşünceleri 
Lehistan Danzig meselesinde 

mühim fedakarlıklarda 
bulunmuş 

~aria, 7 (A. A.) - Bitlerle Leh ha.riclye nazın Bek ara· 
-.dakl görüıme hakkmda, le Jour gazeteaiıılıı Berlin. muhabiri 
~e ıunlan bildiriyor: 

"Hitler ve Bek'in ne derece uyuştuklarını öğrenmek bittabi 
~ mümklln değildir. Yalnız ıuraamı kaydetmek tcab eder 
"bu g6rtllmenin hedefi, son zamanlarda iki memleket araamda. 

Ya ~ıkan vahim anlav:mazhklan bertaraf eyli)•ecekti. Son 
~eıgaden mülA.k&tma bütiln ehemmiyetini veren keyfiyet 13· 
'- budur. Polonya - Almanya mUna.sebeweri, ya iyileşecek veya-

da daha ziyade fenalaşacaktır. Herhalde bugUnkU vaziyette 
~ lmklm, hiçbir bakımdan mevcud değildir.,, 

Journal gazetesi diyor ki: 
''Polonya politik mahfellerln.den i5ğrenlldiğine göre, Bek, bu 

IG?tıgme eımaamda arzu edlldlğl şekilde tatmin olunmamış, fa
llı 1934 Almanya - Polonya dekldrasyonunıı muvafık bir şekilde 
~nya ile qbirllğl polltiltasma veyahut Polonyayı Almanya
'1ı kat't surette uzaklaştıracak olan Sovyet lehtarı politikasına 
~ ftklan arasmdan birln.i intihaba mecbur vaziyette brra-
~tır.,, 

Bayan Taboul, Oeuvre gazetesinde diyor ki: 
OCCeceyarm Mnnlliten aldığmuz hnberlere göre Alınanlar, 

'bQ gi5rü~eden bilhassa memnuniyet izhar epnektedirler. 
Hltler, Polonyanm kat'iyyon polltikasmı değiatirmlyeceji 

'- Litvinof seyahatinin vukua gelemiyecoğt tem.inatmı alm11tır. 
Bek, Damlg bahsin.de Bitlere çok mUhlm fedak!rlıklarda 

\ıııunmuatur.,. 
Excelsior, diyor ld: 
.. MUnih'e gillerken Parla'e uğramayı ihmal eden Bek, ınt

lerıe yaptığı görüşmelerde herhalde bir Fransa - Polonya mua
hedesinin mevcudlyetlnl unutmamıştır. Maamafib, blltUn ihtl
tııa!Jerde, Fransa da bu muahedeye, Polonyanm 11adık kaldığı 
'lapette aa.dık kalacaktır . ., 

ı .. # .. • ' 

r-en_i_A-lm_a_n_z_ir_h_lıs-ı 

filoya iltihak etti 
Yeni saffiharn gemi.si 26 bin 

tonluk ve 21 mil süratinde 
~elmshaven, 1 (A.A.) - 31 metrelik 16 top vardır. 
~ievelde burada denize in- Bundan batka zırhlıda dört de
~I olan (Scharnhcnt) zrrh· n~ tayyareli için 2 katapült mev-

bugün servise konmuıtur. cuttur. 
,,~hlı Almanyanm tekrar ai
~sından beri servise 1ı:o-

ilk aafıharp gemisidir. To· 
6 bin, U%Unluğu 226 metre, 
ği 31, su kesimi 7 buçuk 
ve aürati 27 mildir. Müret-

f\... ~400 zabit ve neferdir. 
~de Uç kule üzerine konul-

8 santimetrelik 9 top, 1 S 
-._""llletrelik 12 top, 10.5 santi· 
~ hava topu, ve 3.7 unti-

Moskovada eskı 
kiliseler açllıyor 
lstiyenler gene ibadet 

edebilecekler 

Moskova. 8 (A.A.) - Salahiyet· 
tar bir menbadan alınan haberlere 
göre Moskovada klin olup geçen 
sene kapatılmış ve bir mnddet sonra 
klüp haline ifrai edilmiş olan Sen 
Piyer ve Pol kilisesi Sovyet mem~ 
lan tarafından tamamen eski haline 
irca edilmiştir. 

ayrılmıltır. Kadrosunu ge- Sovyet memurlan, kilise komitesi 
w den :yeniden kaydolmak 

1 

reisine, kilisenin istenildiği zaman 
erln her giln fotoğraf ve nU- ibadet edebilecek kimselere açılabi· 

~ğıtlarryla ev sekreterliğine leceğini bildirmişlerdir. 
tlan UA.n olunur. 1 

si-' }~~~~~. !~!~,~~~~en~!l!Y! ~ 
tY{ biat kuvvetleri vardır. Fakat bunlar, görilnilşte pek müthi~ 

kuvvetlerdir ki, mesafeleri hiçe indiren ilim ve fennin bunları 

p edememesi garip bir cilvedir. 

).ıeseıA, bugün hfilA develerle posta nakliyatı yapılmaktadır ve bu 

. 
· nakliyat sadece Arabistanda değil, en medent memleketlerden 

Bayılan Avustralyada görülmektedir. Cenubi Awstrıılyada gayet 

1 çöller vardır ve buralarda otomdbillerin, kamyonların işlemesine 
~ ~ yoktur. Onun için, büyük şehirler arasındaki posta nakliyatını 
~ develarle yapmak zarureti hissedilmektedir. Bu çı>lleri, ancak o
~ için yaradılmış olan develer aşabiliyorlar. 

Cenubi Avustralyada 160 mil mesafelik bir yolda bu suretle dev;
Posta nakliyatı yapılmaktadır. 

dA BE,R - Ak,.m lıot!taal 

fjT~f!IU§iNeir~@Lij@r&il~®it®J 
Cumhuriyetçilerin taarruzu 
30 Kilometrelik bir ı[-K.i4tıik+f441 
cephede muvaffakı

yetle ilerliyorlar 
Dün on kilometre 
ileri harekette 

bulundular 
Estramadura cephesi, 7 (A. A.) 

.Havııs: Cumhuriyetçilerin bu sab:ıh
kl yeni ileri hareketi 10 kiloınet. 
redir. Cumhuriyetçiler §imdi otuz 
kilometrelik bir cephe ilzerinde ta· 
arruz etmektedirler. 

İspanyaya Fransadan hu
bubat gönderiliyor 

Parfs, 7 (A. A.) - Hububat ofi
si pek yakm4a cumhuriyetçi İspan
yaya 600 kental hububat gönderil
mesine karar vcrml§tlr. İspanyol 

delegelerinin ileri allrdUğü şartlar 
kabul edilmiş olduğundan nakliyata 
hemen bugUn ba~Ie.nacaktır. Burnoı lıükdmctl uılbaıı dola1111ilc blrkar günlük bir mütareke yapılma-

Barselonada bir Fransız 
heyeti 

sı teklifini reddetmişludir. -Gazetelerden -
ISPANl'OLLRA YILBı1Şl llEDll'm uıı 

Barselona, '1 (A. A.) - Franıınz 

mebuslarından mil=ekkeb bir heyet 
birkaç gllndenberi İspanya cumhu
riyeti topraklarında bulunmakta. 
dır. Heyet dün Katalonya cephesi· 
ni ziyaret ederek bqkumandan Sa
rRbia tarafından kabul edilmiştir. 

Eski milsteşar François de Tes
san bir nutuk söyliyerek Fransız ve 
f•uııuıvol cumhuriyetçileri arasm
dak! tcsantldll teyid ve cesaretini 
takdir ettiği cumhuriyet ordusunun 
kahramanlığından bahsetmJştir. 

Amerikah haydut 
Alkapone 

Alman 

Çandarlıda 
zelzele oldu Bul undugu hapishaneden 

b k b• h · h İzmir, 8 - Çandarh nahiy.::ıin
aş a ır apıs aneye de eece saat 20 de bir zelzele ol-

göturUldU muştur. Çandarh bir haftadanlıe· 
San Fransisko, 8 (A.A.) - Es- ti böyle ufa1c, büyük sarsıntılara 

ki ''1 numaralı halk düşrr:anr,, Al· maruzdur. 
capone, San Fran.sico körfezinde Bu defa da baz, evler çökmüş. 
kain Alcatraı hapishanesinden giz tür. Hemen hemen nahiye harap 
lice, Sanpedronun karşısında Ter- 'bir hale gelmiştir. 
minalc adasında kain olan ve ''Fe- Vilayet felaketzedelere yar-
deral cezai müessese, ,denilen ha· dım etmektedir. S hhat ve İçtimai 
pishaneye nakledilmiştir. Muavenet Vekaleti de yardıma 

Mahpusun nakli esbabı meçhul- I iştirak ctm~tir. 
dilr. Fakat hükQmet memurlarının ============= 
mahkQmun Alcatra:ı hapishane-! mun §imdi çekmekte olduğu ceza 
sinde hap:s edilmeden evvel ceza vergi vermemek yüzünden veril· 
mahkemesinde yemiş olduğu bir miş olan ceza idi. 
sene hapis cezasını Terminale a- Bazı kimseler, Alcapone'nin hiç 
dası hapishanesinde çektirmek ni- !:ıir zaman hürriyetini istirdat ede· 
yetiyle hareket etmiş oldukları ı:r.iyeceği mütalcas ndadırlar. Çün
to.hmin olunmaktadır. kil dimağt teıevvüşlerden muzta· 

Malum olduğu veçhile mahku- rip olduğu söylenmektedir. 

lngiliz hUkUmdarları Amerikada 
başka bir marşla karşllanacak 

B IR memlekete diğer bir memleketten yüksek bir mesafir geldiği 
zaman, karşılama merasiminde her iki memleketin milli marş'.an 

çalnur. 
Fak:ıt,tngiliz kral ve kraliçesi önümüzdeki yaz Amerikaya gittikleri 

r.ım:ın İngiliz milli marşından ronra Amerikan rnilU marşı değil, Ame
rikahlann diğer bir askeı1 havası çalınacaktır . 

Esasen İngiliz rnillt marşından sonra Amerikan millf marşı talmsa 
bile bunu farketmek kabil değildir, üstüste iki defa ayni marş çalınmış 
gibi olacaktır. Çünkü, ,Amerikan milli m:ırşının bestesi aynen İngiliz 
milli marşının bestesidir. Iki marşın yalnız güfteleri biribirinden fark1ı
dır. 

Onun için, Amerikalılar İngiliz misafirlerini daha başka bir hava 
il~ karşılamaya karar vermişlerdir. 

Çek Macar 

IÇERDE: 



6 HABER c:- l\kıam postuı 

Talebelerin spor klüplerin- Askeri liseler şampiyonası 

Kuleli den çekilnıeıeri karşısında S I Handbol şampiyonluğu 

porcu ar ne düşünüyorlar A.kedli•~~~a:.~~nda yapd-

Beden Terbiyesi Genel Direl.-ti 
rlüğünce lise ve yük~k tahsil genç
liğinin Ye askerlerin spor klüblerin' 
de !:alı5maları mcnolc.nı.lnldan son
ra, bugün birinci l.üme klühlerinin 
A takımlarında oynıyan YC memle
ketimiz sporuna U7.lın seneler emek 
,·ermi5 olan spQrcularm bu g-ünkü 
'a.ziyet karşısında ne ya}lat·aklarını, 

bilhassa kfühl<'nlc O;\ nıyamıyacak

ların bundan sonra RJıora nasıl ele,· 
am edecekl<'rlni 'c ) rni tcşl•iliittan 
neler btedlldcrini kendilerine sordu 
k. Aldığımız ccYabları aJnCn yazı_ 
yonız: 

Hakkı 

Anketi yapan: M l\JJ ~@l lflf ce ır ~~ar I u:akt_a o~~n hendboı şampiyonası 
madan bu kararın verilmesi bugün rın faaliyetlerini temin edecek sa- ~ınalı, ~un Şeref stadınd~ ~uleli 
için sporu öldürmek demektir. Ben hamız dahi mevcut değildir. Kaldı ıle Denız Harp okulu ve lıs~sı ta-

bı.le h k k · t k · · .. . kımlan arasında yapılm•ştır. sa aya çı ar en ıs e sız çıkı- kı, malzeme, antrenor, ıdareci nok- . 
yorum. Senelerce beraber ovnama- sanlıgı~ d 'lk · d .. Fınal maçından evvel yapılan ,, a ı nazar a gozc çarp -
ğa alıştığım arkadaşları yamında maktadır. cyunda Maltepe lisesi Bursa lise-

göremeyince canrm oyun oynamak Beden terbiyesi genel direktörlü- sini 9 - 7 mağlup etmişti.. 
istemiyor. ğünün yeni teşkilatını sabır.sızlıkla Final maçI çok heyecanlr, geç-

Sporumuz için çok eksiklerimiz bekliyoruz. miş, neticede daha üstün oynıyan 
var. Bunları yeni teşkilatın görilp Turhan Kuleli takımı l 1 - 4 gibi bir netice 
icablarına bakacag~ından · · ile askeri liseler hendbol şampiyo-

e mınun. (Galatasaray sol müdafii) 
Ancak ben de bir noktaay işaret et- "- Beden terbiyesi genel direk- nu olmuştur. 
mek isterim. Milli temaslarımız çok törlüğü tarafından verilen bu karar Kuleli lisesi takxmr, yaptığı 
noksandı~. Hatta, hiç yok gibidir. 1 biraz erkendir. Evvela teşkilat ya_ maçların hiçbirinde mağlUp olma
Beynelmılel temaslar yapmıyan ta. 1 pılmış olsaydı mesele kalmazdı. mıştır. 
kıırumız tecrübesiz kalıyor. Ben se- 1 Hiç değilse m~ayyen bir müddet ko- -<>-

Beyoğlu Halkevinde kiz senedir birinci sınıf oyuncu sa- 1 nulmah ve 0 tarihe kadar teşkilat 
(Beşiktaş soliçi) yılıyorum, ancak bir tek milli maç tamamlandıktan sonra karar tat -

"- Beden terbiyesi kanunu mu- yaptım. Hakkı iki maç yaptı. Bu bik olunmalıydı. Bu mliddet zarfın. 
hakkak ki memleket sporu için fay- kadar az temas büyük bir terakki da klübler de başlarının çaresine 
dalı olacak e.saslar üz~rine hazırlan- 3"Östermemenin birinci sebebidir. 1 b:ıkabilirdL 

Voleybol 
Müsabakalar devam etti 

mıştır. Kanuna mütavaat etmek bi- Yugoslav futboli.i bizden yüksek 1 Ben Galatasaray lisesinin son sı
rinci vazifemizdir. Ancak bu şekil- mi? Onlar bizden çok temas yapı • nıfmdayım. Mektebimizde esasen 

Beyoğlu H alkevinin tertip ettL 
ği Voleybol müsabakalarına dün 
de devam edilmiştir.• Alman neti
celer şunlardır : 

de • muvakkat bı'r zaman 1·,.ın· olsa yorlar muhakkak ki varın bize fa- b' t k -,. • " ır a ım var, orada oynıyacagım ... 
bl·ıe J k · k" b 1 ik olacaklar. 1 - ça ışına ım anını u amıya. Mekteplerde sporun kalkınması i -
cağmıız için müteessiriz. Beden terbiyesi genel direktörlil· çin sahaya malzemeye antrenöre Pangaltı lisesi, Sen J orj lisesine 

Mekteplerde teşkilat yapılmış ol- ğünden sporumuzun kalkınması için ve 
1

bilhassa
1

sık sık tem~slara ihti _ 13 - 5, 15 - 14, Robert Kollej Ka-

sa ... ·dı mesele k 1 d B d T lazım olan isleri mümkün mertebe b t 15 5 " a maz ı. e en er- • yacımız vardır. En mühim noksanı- a aşa - , 15 - 9, 15 - 4, H ay-
biyesi genel direktörlüğü bu kararı süratle intaç etmelerini rica ede- mız organizasyon noksanlığıdır. darpaşa lisesi Galatasaraya 15 -

vemıezden evvel klüblerde faali - rim. Mektepler arasında da temaslar. 12, 15 • 6 , Galatasaray birinci ta-
yetten mcnolunacak gençlere daha Rıfat yapmalı, spor günleri hazırlamalı, 1 kımı da İtalyan ekipine 15 - ıı, 
evelden saha, malzeme temin etmiş (Bebiktaş sal lıafı) mekteplerimizde yalnız futbol de - 15. 13, 15 • 13 galip gelmiştir. 
olsaydı, bir tek kelimeyle teşkilat "- Vaziyetten müteessirim. ğil' , bütün sporlara Iavık oldukları ,, Karşılaşmalara bugün de devam 
yapmış olaydı muhakkak ki daha Spor yapmaktan büyük bir zevk ehernmivet ··erilmelı.dir. " • edilecektir. 
ı;erimli neticeler elde edilirdi. d~y~~dım. Bu ~ün artık bol bol ııe- j Mektebim sayesinde şahsan spor 

Bu gün birdenbire, bilhassa mek- yırcilik yapmaga mecbur kalıyo • zevkimi tatmin etmek fırsatına ma
teplerde spor teııkilfitI yapabilmek rum. j likim. Ancak mesele bir memleket 
fevkalade güç bir iştir. Bundan son- Bu karar verilmezden evvel ha- sporu meselesidir. Sporun ölmeme
ra mekteplerde de faaliyet yapıla- zırlık yapılmış ve mekteblcr teşki- 1 si için her şeyin süratle hazırlan • 
cağını kabııl etsek bile bugünkü e_ latlandırılmIŞ olsaydı, neticeleri da-

1 ması lazımdır. Bu karar üzerine pro
lemanlar artık kaybolmuıı demek- ha müsı;ıet olurdu Buızün icin bıı ı Eoa.y,,....ollieo nnilrıı ı-ı ~ ı•nl '"''lohl 

tiı'. kararın yüksek tahsil gençliğine lir. Klübler oyuncularını muhafaza 

Bir boks maçı 

Nevyork, ~ (A.A.) - P xttsburg 
hlu Billy Ccnn, Or ta siklet şampi
yonu Fred A postoliye, Madic;nn 
Sguare Garden de 1 O raundda sayı 

Klüb bakımından düşünmüyorum teşmil olunması fazladır. Bu vazi - 1 edebilmek için maddi fedakarlık -
fakat bu, memleket sporu mesele- yettcn hevesim kırıldı. Bir kere bu !ardan k~ınmıyacaklardır. Yeni 
sitl;r. şekilde takımlara gayrifedere klüb· spor teşkilatının yapacağı hayırlı 

hesabiyle galip gelmiştir. 

lstanbullu bir ermeni 
bisikletçi B::n ş:ı.hsan sporu brrakmak mee- !erden birçok akalliyetler giriyor. i'.;leri beklemekteyiz. 

1J ı ·~y~tinde kalıyorum. Altı ay Ve tabü ki artık herkes bu işten 
spr yapmasam göbek bağlarım ve bir menfaat bekliyecek ve vaziyet 
benden de artık hayır gelmez. profesyonelliğe doğru gidecektir. 

En iyi futbolcuya mükafat 
Romanya federasyonu tara _ 

F ransada mükemmel bir 
angajman yaptı 

!stanbulun tanınmış bisikletçile -Birinci takım kadromuz 20 ki~i- Bu kararla muattal bir vaziyette fmdan en dUrUst oyuncuya ve • 
rilmek Uzere bir mUka.fat hazır-dir, bugün 11 kişi bile çıkararoıyo- kalan sporculara bir an evvel faa

ruz ... Mehmet Ali hastalansa kale- liyet sahası gösterilmesi memle - lanmıştı. O~renUdl~ine göre son 
sene zarfında bu mUki\fatı al • 
mak vasfl Bodoloya müyesser o-

rinden Ermeni Kirkor Fransada 
mühim bir firma tarafından Tlirk 

bisikletçi diye angaje edip birçok ye koyacak kimse yok. B taknnı çık ket sporu için hayırlıdır. 
mıyor. Gençler tam 80 kişiydi, bu Saim müsabakalara sokulacaktır. 

hafta bir takım çıkmıyor. 

Bu vaziyetin profesyonelliğe doğ
ru bir yol açacağı kanaatindeyim. 
Klübler oyuncu kapmak ve elle • 
rinde tutabilmek için maddi feda

karlıklara katlanacaklar ve pek ta
bii ki, sporcular da ancak maddi 
menfaat mukabilinde çalıııacaklar -

dır.,, 
Dedi .. Bu sırada arkadaşları Hak

laya: 11Yarm antrenmana çıkalım,, 
diye teklif ettiler. Hakkı: 

- Hangi antrenman, bizden ar
tık bu i.sler geçti. Yeniler, bakalım 
kimler olacak, dedi. 

Şeref 
(Beşiktaş kaplam) 

" -Bizde spor mektcble ba!ilar, 
mekteple biter. Hayata atılınca 

karşıl~ılacak bin türlü müşkülat, 
sporu dUşilnmeğc vakit bırakmaz. 
Avnıpadaysa umumiyetle bu ak

sinedir. Orada spor bilhassa mek • 
teptrn sonra ilerler. Mektep takım_ 
larınd:ı :1 etişen oyuncular, tahsille
rini bitirdikten sonra klüblerde 
oynarlar. Avrupanın profcsyonrl 
takımlarında meı;lıur oyunculara 
dikkat edin, hepsi yaşlıclır. Fakat 
bizde mesele aksin('dir. Yaşayış tar
zımız, ihtiyaçlarımız, A "1'\Ipalılarla 
kıyas k,:ıbul etmez. Onun için bu ka
rar biraz acele verilmiş bir karar
dır. Sorarım, bugün bir milli temas 
yapmak mecburiyetinde kalsak, ne 
yapacağiz? Kimler çıkacak? Mu -
hakkak ki sporumuzu temsil edebi
lecek bir takım hazırlıyamaY.ız. 1'.k-
11ell bizim Hakkı topu bıraktı, an • 
trenmanlara bile çıkmıyor. 

Yen! teşkilô.t xtıuhakkak istikba
li hnzrrlıyor. Ve yarın için çok ümit
v~ıt. Fa~at hiçbir hazırlık yapıl-

(l stanbulspor kalecisi) lacaktır. 

-0--- Vaziyetten çok :müteessirim. 
Kimya enstitüsünde talebeyim. Şim
diki halde mekteple en ufak bir fa
aliyet bile yok. Maamafih mektepte 
esash bir teşkilat yapılırsa, seve 

Fransa • Polonya maçı 
Meazza ameliyat oldu 22 Kanunusanide oynanması 

mukarrer Fransa~ Polonya bey 

merkez nelmilel maçını idare etmek U-
ve iyileşti 

İtalyan milli takımı 
seve spora devam ederim. Aksi hal- ınuhacimi meşhur Meazza apan zere namzet gösterilen hakem -
de sporu bırakacağım, yazın zev - disitten ameliyat olmuştu .. Has- !er şunlardır: 
kim için yüzerim, (J kadar. talığı tamamen geçen futbolcü Delşevalöri (Belçika), Fran. 

Mekteplerde teşkilat yapılması geçen gün Napollye dönerek zen (Belçika), ve İsviçreli Jor. 
herhalde kolay bir ııe.y d:ğildir. Bu ı Ambrozoı;ianm İtalya kupası L dan ... Her iki takım da bu üç 
iş her şeyden evvel hır butçe mcse. çin yapmakta olduğu maçta ha_ hakemden henüz birini seçmiş 
lesidir. Sonra idareci, .saha, malze- zır bulunmuştur. leğildir. 
me gibi müı:ıküller karşısında kalı
nır. Bilhassa üniversite gençliğini 
teşkilatlandırarak spor yaptırmak 
fevkalade müşküldü.r. Maamafih ge-
nel direktörlüğün muhakkak ki bir Kadıköy Nermin: 
roo-ramı vardır. ve bu şekilde i . "Yirmi üç yaşında bir delikanlıyla iki aydanberi nişanlıyım. Bu 

ier;e belki çok verimli neticeler el· müddet içer.sinde nişanlımın bazı hafifliklerini gördüm. Bu yüzden 
de olunabilir, ancak klüblerimiz bu 

1 
kendisiyle bir iki defa şiddetlice münakaşa ettik. Henüz nişanımız 

günkü vaziyetleriyle Türk sporunu 1 bozulmuş olmamakla beraber dargın gibiyiz. Fakat mantığnnın bütün 
temsilden acizdirler. 1 delillerine kalbim isyan ediyor, nişanlımı hala seviyorum. Ondan 

Bizim klüb bu kararla en büyük başkasını se\'cbileceğimi hiç sanmıyorum. Annem ve babam bu husus
darbe)i yemiştir. Takımımızm ne ta beni tamamiyle serbest bıraktılar. "Nişanını istersen bozarız, ister
hale geldiğini gördünüz. Kalecimiz' sen bozmayız., diyorlar; bir defa da size sorayım ... Bakalım bana iyi 

genç takımda sol açık oynamaktay- 1 bir nasihat ve rebilecek misiniz?,, 
dı. ömründe ilk defa olarak geçen (Ni.şanlımm bazı hafiflikleri) tabiriyle anlattığınız vakaların ne
lıafta birinci takımda kaleci durdu. ler olduğunu pek iyi bilmediğim halde, gayet ehemmiyetsiz ve mü-

Beden terbiyesi genel direktör - I nakaşaya değmez hadiseler olduğunu tahmin edebiliyorum. Onun için 
Iü~üniin bir an evvnl faaliyet temin sizi bu işte haksı:r. çıkarırsam clarılmazsmrz sanırım ... lnsan oğlu ku-
etmesini beklemekteyiz. sursuz değildir, herkes gibi nişanlınızın da ufaktefek hataları, bazı za-

Enis afları olabilir. Bunları büyütüp münakaşa haline sokmak hiç de doğ. 
/slanbulspor· sağ Jıaf1) ru bir iş değildir. füskanmak, aşkın vakıa en büyük delilidir, fakat 

"-Tıbbiyede talebeyim. Mektep. se\·en kıskandığı kadar unutmalı, mazur görmeli ve bağışlamalıdır. 
te hiçbir ~er;kilat mevcut olmadığın- Bana kalırsa şimdi .sizin yapacağınız en doğru hareket nişanlınızı bul
dan mecburen futbolü bırakıyorum. mak, onunla samimi olarak görüşmek, yanlış anlaşılan noktaları kar
}ı1ekteplercle faaliyet başlarsa ben 1 şılıklı izh etmek ve uyuşmak, önünüzde açılan mes'ut ufka doğru iler-

de oynarım. ı lemeklir. 
üniversitede böyle bir teşkilat Y.ali'uz, onunla konuşmağa başlarken birdenbire on:ı. kendisinuen 

yapmak gayet mlişktildür. Bu güııkU ba~kasını ııevemiyeceğinizi ihsas ettirmeyiniz. Korkarım ki şımarır. 
v:ı.zfyet karşısında yüzlerce takım l Evvnla biraz ağır ve çekingen durunuz. Anlaştıktan sonra sevginizin 
meydana gelecek demektir. Bunla- delillerini uzun uzadıya anlatabilirsiniz. 

s 
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6fJ w•o•wıAa .aat s 
Soğuga karşı deriyi nasıl 

mu haf aza etmeli ? 
Kış, kendis.inden istifade etmeği 

bilenler için, gayet iyi bir mevsim
dir. Fakat kendilerine bakmayı ih
mal eden veyahut kışın nasıl hare
ket edilmesi laznngeldiğini bilmi
yenler için çok zararlı bir mc\'sirn 
de ola.,ilir ... 

dan ileri gelen bir cinsi le vardı! 
biz burada ondan bahsetıniY0 

çünkü mevzuumuz soğuğun guıt 
ğe tesiridir. 

Çatlaklar de derinin yağsız oıı:' 
smdan ileri gelir. Çok sert ve l 
sız derinin hiçbir şeye muka'~ 
yoktur. Bu çeşit derilere çok d' 
edilmek ister. Çünkü gayet çı 
çailar \'e çatlaklar az zamand3 
yara halini alır. Bunun da Ö!~ 
geçmek gene deri)i yağJ:WY 

llk cümleyi okuyan güzellik me
raklısı bayanlar arasından "kışı met 
hetmek için ne söylese beyhude! kış 
kötü bir mevsimdir. Güzelliği bozar. 
Yüz derisinde kırmızı lekeler hasıl 
eder, elleri ve dudaktan çatlatır, bu 
run kıpkırmızı kesilir, parmak uç
lan mavileşir,, diye 'bu sözlerime 
itiraz edenlerin sayısı pek az olmı

yacaktrr. 

mümkündür. 

Fakat kıştan korkan bu güzellik 
meraklısı bayanların endişeye düş

melerine mahal yoktur. Bütün bu 
saydıkları fenalıkların önüne bir ta· 
kım küçük tedbirlerle geçilebilir. 

Şiddetli soğuk, rüzgar, hatta so
ğuk rüzgar olmasa bile doğrudan 
doğruya uzun zaman p~va ile tema
sı yüz derisini kurutur. Deri kuru
masının önüne geçmek için elimizde 
iki kuvvetli vasıta ı;ardır: Yağlama 

ve yumuşatıcı losyonlar. 
Yağlama üç suretle yapılır : 
1) çok kuru deriler, hergiln (hat

ta havanın çok soğuk olduğu gün
lerde günde iki defa) iyice temiz
lendikten sonra yüzlerine içerisinde 
Lanolin bulunan bir krem sürerler. 
Bu krem on dakikadan yarım saate 
kadar yüzde durur.Bu suretle yağ
lanmadan evvel yapılması icap eden 
diğer bir iş vardır : Bir eltasma kay 
nar su doldurup bu suyun sıcak bu· 
hama birkaç dakika yüzünü tut· 
mak. Bu suretle yüzdeki mesamat 
daha iyi açılır, kremin deri altında
ki tabakalara kadar ve iyi erimesi 
ıuumKun omr 

2) Makyaj yapmadan evvel yüze 
sürülen krem yerine herhangi bir tu
valet yağı kullanmaktır. Bilhassa 
kışın uzun müddet dışarıda kalmak 
mecburiyetinde bulunanlarla her 
ne suretle olursa olsun kış sporları 
yapanlar tuvalet yağlarını Lanolin 
li kremlere tercih etmelidirler. 

3) Haftada yahut on beş günde 
bir defa yağlı maskeler kullanmak 
suretile de yağlanma yapılabilir. 
Yağlı maskeler yapmak için birkaç 
metre gazlı bez alınır. Bunlardan 
altı tanesi üstüste konur. Fakat bun 
!ar üstüste konurken bezlerin üzeri-

ne besleyici bir krem sürülür .. Son
ra bunlar ısıtılır. Diğer taraftan tüy 
Iü bir havlı çok sıcak suyun içerisi
ne batırılır. Sonra saçları iyice ka· 
padıktan sonra sırtüstü yatılır. Gaz· 
lı bezlerden her yüze bir tane ko
nur, üzeri sıcak havlu ile örtülür. 
Havlunun üzerine ç.buk rnğumasm 
diye bir fanila parçası konur. Eğer 
size yardnn edecek birisi varsa o ,·a
kit bu maskeleri üç dört defada de· 
ği~tirmek faydalıdır. Fakat size yar
dım edecek birisi yoksa bir dcf a da 

kalidir. 
Bunlar yüzleri çok kuru olan ka-

dınlar içindir. Yüz derisi yağlı o
lan bayanlar bu tedbirlere lüzum 
görmeden kışın istedikleri gibi dı· 
şanya çıkabilirler. 
Şimdi bl.raz da yüzdeki kızartılar-

dan bahsedelim: 

Yüzdeki kızartılar 
Bu kızartılar cilde yakın bulunan 

ince kan damarlarının çatlaması 
ve bunun neticesi olarak deri altın
qa kan birikmesinden başka bir şey 
değildirler. Bu damarların çatlama
sı da soğuktan ileri gelir. Yüze krem 
sürmek bu kızartıların husule gel
memesi için alınacak ilk tedbirdir. 
Fakat bu kızartıların olmaması i· 
çin yapılacak en iyi tcdhir, birden
bire sıcaktan soğuğa çıkmamaktır.O 
mm için çok fazla ısmmı~ bir evden. 
soğuk rüzgarlar esen sokaklara çı
kılırken yüzü bir e~arp ile iyice sar
mak. wnra ya,·:ış ym·a~ soğuğa a
lıştıkça bu eşa:·pı açmak icap ccl~r. 

Bu kızartıların mide bozukluğun· 

Çatlaklardan en fazla müteessir 
lan yerler dudaklar ,.e ellerdir· 
şm ellerini kötü sabunlarla yJk8 
!arla, kuru dudak boyası ktıil 
bayanların elleri ve dudaklafl 1 

çatlar. 
Dudak çatlamasına karşı yııP' 

cak en iyi tedbir dudakları da 
1\1iıTer çiçeği kaynatmak, si 
sıcak bu su ile yıkamaktır. 

El çatlamasına karşı elleri d 
iyi cinsten sabunlarla yıkaıtl 
ı;ıı:; ~lama mır. E v jc;]prİMi <'''/' 
ken, bilhassa bualşrk yıkarJ((ıfİ 
uçuk eldivenler giymek elleril1 1 

lamaması için çok faydalıdır. 
ler çatlamış İ9e geceleri Lanoli!l 
mek, sonra geniş eldivenler gi)' 
yatmak lazımdır. 

Birçok kadınlarda sıksık göt\' 
burun kızartısına gelin: 

Bu iki sebebten ileri gelir: \'ıı 
zun cihazındaki bazı bozuklıll' 
yahut da burundan geçen kaı1 

marlarındaki çatlaklıklar yüzil 
kanın buru"n cildi altında biri1' ı9 
dahili bozukluktan ileri gelen 1' (o 

tı me\'zuumuz dışında kalır. IW 
kızartısını izale için sıcak sava el 
yanı kullanılır. Tabii bir mü~elı~ 
sa lüzum gösteren bu teda,·iyı o~ 
culanmız kendi kendilerine )11 

mazlar. Yalnız içerisine yüzde 
asetast dö plomp i!aYe ediJnıi; 
ğuk suya batırılan gazlı bezlerle 
pılan kompres bu kızartıya ~· 
çok iyi gelir. 

Kısın arızalarından birisi de 
yazhitım kaybederek morımtrgl(~ 
renk almalamhr. Bu da siyal1 

damarlarının kanı deri altına l' 
masından ileri gelir. Bu tcda''i 

ha ziyade bir doktora ait ol~t1 ~ 
bir arıza sayılır. F akat ellen Sl 
kafurlu ispirto (a'cool Camph~~ 
le yıkamaktan dahi iyice netı 
alınabilir. ---1ı 
------~ 

Tavsiyeler./ 
S d .. ı.ıılıı' • açların uzaması ye 01'-

mesi için yapılacak ilk tedbir 
guddelerinin ifrazatını arttırııl' 
maksadile saç biten deriyi fllşc' 
yapmak \'C hergün sabah akş'1fll I 
eli sert bir fırça ile fırçalaın~ 
zımdır. t 

• Derisi kuru olan baya11ııır 
parça yağlı bir krem kull3I1!11 

dır. 

• MakvaJ· vapıhrken ,.apıl~ . . . . ~ 
en son hareket, kaşları ye kırt'~ 
ri, üzer ine az miktarda hriY:,ı 
siiriilmü~ inı.:e bir fırça ile rı.rÇ 
mak olmalıdır. Sorıra ~ i.i;;cl '-

1 ~ 
ranm fazlası bu işe mahsus r1;. 
le silineı;ek makyaj tamaınlO. 

~ 

" Si~ 
ye 

tiza 
diyarı 
on il: 
.t\nau~ 
cekur. 

SirJ 
lesi e 
Si yanı 
e\'\·eı 
jadi· , Jo, 
on ik 
kl'al s 
hUYUij 
dil'ec 
~ .. 

da1ıa 
lli Ya 
eğlen 
kUçU 

Si~ 
!atını 
.t\sya 
1:U~ı 
l:lind 
lltıpt 
~·aya 

til', 
nanı. 

~au 

"e 
da 
lur. 
Sene 
tahs 

1' 
1"re 
~i d 

l'e . 
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Sıyamın hükOmet merkezinde her sınıf halk için hususi 
Yollar vardır; aşıklar için hile etrafı sık ağaçlarla 
u çevrilmış yollar aynlmıştır 

YAZ L\ ~: L. Busen 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 
_P.ol.inez?"a kadınları, zanneder - ~ - inci ~eceleri, sırf b.u gecelerin heye-

~~ınıt kıİ ~rem ve ı:~bant.a gibi cam için nasıl şevk içinde yaşadı-
u s uva e eş:ası ~t. arıle ~e ğını garip bir iştiha ile düı::ünmek-
Avrupalı hemcmslermden aşagı ten kendimi d · . d • 

eli 2ak Şarkta, ihtişam ve debdebe 
.Yarı Siu d k · on . . "am a, ):a ın bır zamanda, 

.ı\ıı iki Yaşlarındaki kü~ük prens 
auaa Afahid celttir. ol krallık tacını giye. 

lilrka . . les· ç gün sonra Sıyam kral ai-
t-1· 

1 efradı, saray teıırifat heyeti ve 
Q Yam . 
"'h- asılzadelcri, bundan üç sene 
·•veı · r 
jacU. ıs ifa etmiş olan eski kral Pra-
011 ~o~un yeğeni, yeni Siyam kralı 
kratkı Yaşındaki prens Anaudayı 

saravm "t'" k bu .. J a go urere kendisine 
Yuk ıne . ı <li rasım e krallık tacını giy .. 
teceklerd' 
!d" ır. 

dahaUS~kbel kral, prens Anauda, 
.... 1 duna kadar Lozanda tahsili.. ~·a 
cğı Pınakta olan ve yalnızca oyun, 

eııce d" .. lcu U uşunen on iki yaşlarında 
~· k bir çocuktur. 

la~arıı. hakkında hemen bir çok
.ı\s ızın xnalümatı yoktur. Siyam, 

Yada a· di . l git· ın çın yarımadasında !n-
1.?leri B' . }i;h . n ırmanyası ile Fransız 
..,dıçin' . 

1111 ısı orasında bulunan ve ce-
y l>ta ~!alaka yarnnada.sı ve Malez.. 
''arya kadar uzanan bir memleket-
14 BUk na· O.met merkezi cenupta Me· 
13;ı~ nehrinin döküldüğü noktada 

~· ok: §ehridir. 
t en 

1~anı.ın bilhassa cenub kısmı çok 
I>re:n bir memlekettir. İşte küçük 
oıa bu cenub memleketine kral 

Cak .. , 
%,·a 

ı liaık nı .. llledent bir memlekettir. 
ve 1 !nunevverdir. Bilhassa maarif 

acU· 
350 . ıye te§kilatr mükemmeldir .• 
h uıt llkrıı.ekteb, 120 lise, edebiyat, 

hen~~· .~ı-b, orman, su ve saire mli-
1teın.ı. ISlıgı için fakülteleri vardır. 
tnı§t ekette birçok hastane yapıl .. • 

ır l) . ltiJ
0 

• cmır yollarının tutarı 2500 
tica:etredir, mükemmel bir deniz 
Vetı e~ filosu mevcuttur. Ha\'a kuv
ve berı 500 tayyareyi mütecavizdir 
da u tayyarelerin birçoğu Siyam
tur Yerli fabrikalarda imal olunmuş. 
l!cn. liatta eski kral Brajadiyok iki 
tah e. Fransa harbiye mektebinde 

1~ıl etmiştir. 
l .ıkat bütün bu medeni hareket

re r • 
k'ı agrnen Siyamda hala çok es-

clcv· ı c;· • ır erden kalmış an'anelcrr 
ını rn . 

d:ı • erasınılere bağlı kalınmış ol-
lt ,u görli!iir. Bu medeniyetle eski 
ara s· 

tc~k · 'Yamda çok güzel bir tezat 
'1 il etmektedir. 
lıJ:eser · ne - a Sıyamlrlara göre yeni Se-

ha tagmur mevsimi bittiği zaman 
ar. 

\' eıu 
'l'hot • sene başlarken Siyamhlar 
lar h E:atnin bayrammı kutlular -

' '>U b eııt ayramın kutlulanması çok 
' teresan merasime tabidir. 
l'I era8 • re ıı:ne, başta kral olmak lize-

g;:1ra?Ibler, ve memleketin zen _ 
..., el'i . t' 

ilk . l§ ırak ederler. Merasimin 
gunu ııtrıda kral sarayın hususi kapı-

ıı~ .. d n çıkar. Bu kapının önünden 
"'eye k ç 
111 

apanmadan hiç kimse ge-
ez. 

l\raı 
\at "e merasime dahil olan ze-
i:icle:ı""ela Vat Fra Keo mabedine 
~lıı· er. Sonra da hükumet mcrkc
ke~ther tarafındaki mabedleri te
llıera ~ker ziyaret ederler. Fakat 

sıının en gu·· 1 k 'k" . •. <:ere ze ısmı ı ıncı gun 
Yan eder. 

'· ~erasinım· ı"kın" · .. ·· kral cı· -•ardak· cı gunu, 
l3 1 ınabedleri zi~arete cıkar. 

çj,. U kUçük seyahatini 'apmak i 
"an• • -

der b ane nıu:ibince baş tarafı ej-
hir k aşı şeklınde kıvrılmış büyük 

al-1· . cab ga bıner ve yine an'ane i-
1 ka • haş1 U Yigın provasındaki ejderin 

l'alt Zerine oturur. Merasime işli
aiırı eden kimseler de kayıkta ver 

ar }{ · 
<la11 • ayık Siyam halkı taro.fın-
n,ın !llukaddcs olarak tanılan Me -

lar rı_::hri boyunca seyretmeğe baş 
... .ı:o] . . 

lcr \' Üzennde birçok mabcd-
d ardır B 
llruıu · u mabcdlcrin hepsinde 

li!ıııe i r. Sadelik ve fakirlik prcn. 
r nın a· .. 

~a lıU ınını temsil eden Buda-
ler ,,.rnıb eten, kral da maiyetindeki-

.. ı ı rnuı 
rıı- v Keller elbiselerini çıka-
1 e ~·arı 
ır, çıplak bir vaziyette ka-

.. 

kalırlar? Gilber adalarındaki ka- A . . m~ne. emı) or um. 
dınlar deniz sığlıklarından bir ne.ı. Y~~ cazını:yı hissetmek, yakın· 
vi böcek toplarlar ki bu böcekler dan gormek, ınsanların gizli yaşa-
bol mikdarda iyodu ihtiva eder-' yışlarmdaki ihtirasları yakından 
ler. Y!lşamak istiyorum. 

Gibber adalarının latif esmer vil- Onun için zaten Polinezya denizle 
cutlu kadınlan bunu ı,rücutlanna rinin güneşleri altında esmerleşmiş 
sürerler. Zira bu :böcekler Gibber a· yücudurna tıpkı bu denizlerin 
dalan kadınlarının vücutlarına er i n s a n 1 a r ı gibi, tıpkı Poli· 
kekleri şiddetle cezbeden latif bir nezya vahşileri gibi ateşle dağlan-
koku verir!. mış süsler yaptırmakta dahi garip 

Binaenaleyh kadın dehasının dün bir zevk, vahşi bir haz duymakta 
yanın her tarafında erkeklere karşı idim. Belki de yerlilere benzemek-
ayni silahları keşf \.:oe icat ettiğinden ten ziyade, vücuduma t.atau yap· 
hiç şüpheniz olmasın!.. tırırken duyacağım şiddetli acıya 

Hizmetimde bulunan garip Po- dahi ihtiyacım vardı. Bunu iyice 

huaya karşı yerlilerin kıyafetine gi- Samoa yerli reislerinden birinin ,-e- hiç bir zaman tahlil edemiyonun . 
receğime dair olan sözü verdikten (biiyük hotoz taı;;ımaldadır. ElincJe İhtimal ki bu iklimlerin yavaş 
sonra beni bir düşünce aldı. lıafa kesmeye mah.<ius Samoa. kıh. ve sükı1netli hayatı insanları ya\·aş 

J Yalda Mikraneçyadaki Alman ko cı tutmaktadır.) yavaş şiddetli acılar, azaplı, ıstırab· 
lonisi olan adalara geleliberi 5 sene lı coşh.'Unluklara karşı acıktmyor. 
geçmiş bulunuyordu. Bünyem bu Zira, tabiatime bu mülayim insan- B ı mülahazalarla ve garip, daha 
ebedi güneş iklimlerinin baygın ha- !arın hilafına harikulade bir sertlik doğrusu vahşiyane olduğunu itiraf 
\'asına çok alışmıştı. Yaşayışımı ya- gelmişti. Elimde silah olmadığı za· etmem Jazrmgelen bir hazla göğsü· 
\·aş yavaş bu iklimin icaplarına uy· man, kamçıyla dolaşıyordum. Yer- me ve omuzlanma tatatu yaptırmak 
durmuştum. Zaten sırtımda kolları !ileri inzıbat altında bulundurmak· için Pahuanm delaletine kendimi 
olmıyan ince bir gömlekle dola~ı- ta bu sert ta biatim yardım etmiş ol- terkettim. 
yordum. 5 se.ne mütemadiyen kız· malda beraber kendi kendimi rahat- T:ıtau yapanlara yerliler mukad· 
gın bir plajda yaşamış adam gibi srz ediyordu. des nazarile baktıkları için bir çok 

Siyamda. salın cak bayramı ... 
benim de bütün vücudum tunç ren- Belki tabiatimde huşunete doğru adamm tatau yapılması hiç de ko-
gini almıştı. Binaenaleyh yavaş ya- bu değişme ruhan muhitine intıbak !ay bir şey değildi. 

J' , 

kadını temsil etmektedir. 
Efsane şudur : Bir bahçede, se

vişen bir çift, salıncak kurmuş sal
lanıyorlarmış. Gökyüzünde Civa i-
Iahr i:e Uma ilahesi bu çifti gıpta 
ile seyrediyorlarmış. Bir ara ilahe 
Uma öu yeni eğlenceye iştirak et
mek istemiş, Civa da bu teklifi ka
bul edince iki ilah genç sevdalıları 

vaş ben de yerliler gibi esmerleşi- etmiye ba~ladığımı, medeni dünya- Pohuanın bir beyaz adamı tatau 
yorum. nm duyuş ve yaşayışından yavaş iandırmal" için, böyle bir günah i-

Vücudum bu baygın deniz iklim- yavaş uzaklaştığımı gö:.teriyordu. çin bu mukaddes tatauculan nasıl 
!erine bu kadar mükemmel surette Falrnt, vahşiliğe doğru her ne şe· ikna ettiğini bilmiyorum. 
ah~makla beraber ruhumda bir ak- kilde bir temayül uyanmış olursa Fakat bir gece Pahua iki adamla 
sülfunel hasıl olmuş gibiydi. Bu ik· olsun ruhumun §İddctli heyecanlara la gemime geldiler. Gizlice beni so
limlerin insanlarına şeklen benze- karşı derin bir ihtiyaç dudydğunu yup yatırdılar. Kendimin intihap 
dikçe ruban uzaklaş~·or gibiydim. his~ediyordum. Ayni zamanda etra- ettiğim garip ve hoşuma giden re-

frmda binlerce irili ufaklı adaları simleri omuzlarıma çizdirdim. Ta· 

gö!<yüzünde taklid etmeye başla_ lmcakta sallanmaktadırlar. 
dolduran bu hepsi ayni renk, hep· taunun dağlaruna acısını ise, pek 
si hafif bir akşam alacalığmda dola- sarho] olduğum için, pek az hisset
şır gibi, hepsi, ziya insanları gibi t' ım. 

mışlar. 11ablann bu salıncak oyunu Siyamhların bunlara benzer da

o kadar ileri gitmiş ki, yer gök sar- ha ,birı;ok merasimleri, dini bayram· 
sılmrş ve müthiş sağanaklı yağmur· !arı vardır. Bunlardan bilhassa Ya
lar yağmağa başlamrş, fakat ilah- morai ilahesi için yapılan merasim 
lar işin farkında değil, sallanıp du- hakikaten zikre değer : 

tatlı, pırıltılı ve esmer vücutlu in· Tataucular benim tatau mu kor· 

ruyorlar. Nihayet işe melekler mü- Yamorai ilahesi çok bahtiyar o-

sanların derin Ye gizli alemlerine 
karışmak merakı beni gittikçe istila 
etmekteydi. 

dahale etmiş ve vaziyeti anlatmış- lan insanlarr sevmediği gibi fazla Onlarla kaynaşmak, ruhi heye· 
lar. İlahlar da fakir halkı düşüne. gösteriş yapanlardan ve bilhassa canlarına karışmak, bütün sırlarını 

ku i\inde ve gizlice yaptıkları için 
3 ak~amda ikmal edip gene korkak 
korkak savuştular. Onlara bu hiz

melle:'ine mukabil, birkaç . hediye 
veın.eyi bittabi ihmal etmedim. 

S
. k " "k 

1 1 

1 

rck merhamete gelmişler ve oyun- servetiyle mağrur olanlnrdan kat - yaşamak, onlar gibi duymak mera· 
ıyamm tıçu <ra ı . !arma nıhayet vermişler. Bunun ü- iyycn hoşlanmaz. Siyamda olduğu kının beni günün birinde bü-;bütün 

Yeni sene münascbetile yapılan zerine sema tekrar parlamış, glineş gibi bütün uzak şarkta Budizm di- ı medeniyetten nefret ettirmesi ve bu 
Thot Katnin şenliklerini müteakip 1 güler yüzünü göstermiş. nini kabul eden halk umumiyetle yah~iler arasında ömrüm:i tüketmek 
salıncak bayramı kutlulanır. Salın - Bu efsaneye dayanarak Siyamlı- bedbin ve ışunun bunun srrbndan arZ\tlanna sürüklemesi tehlikesini 
cak bayramı daha enteresan ve da- lar hükumet merkezi olan Baukok geçinmeği adet edinmiştir. dü<:ünüyordum. l\faamafih yarı çıp 
ha şairanedir. Bu bayram da yağ. da Sao - Şnika meydanının ortası- Zengin halk Ya.moral ilahesinin lak yerli u~ağım Pohuanm bu yor
mur m:vsimi sonuna tesadüf. e~e~. ı na muazzam bir ~alr~cak kurmuş -1 ıutfuna mazhar olmak ve frnalıkla. gun \'e yeknesak hayalı içinde na$ıl 
Daha zıyade Brahmanların bır ıti- lardrr. Kral ve aılesı efradı bu sa. I ~Devamı 10 uncuda 1 ihtirasla yaşadığını, o her ayın 15 

Uçüncü günü aynada yarı çıp

lak bir halde tatau olmuş omuzları
mı gördü1türn zaman şiddetle mü· 
tehcyyiç oldum. 

l !Kızu! 
:.---------------------------------------------------------~ 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 

Zira tu işaret, Yakia dünyanın 

her tarafındaki gemi adamlarında 
ve deniz kurtlarında görülen pek 
fevkalade bir şey olmamakla bcra· 
ber, bana, medeni dünyadan resmen 
ayrılışımın bir damgası gibi görün· 

dü. 
Pohua beni bu halde, acı bir t e

bessümle gülerken görünce heyeca• 
nrndan beyazlaşmış dudaklarile : 

- Bohu Bohu ... 
Diye bir dua mmldanmağ;i baş

ladı. Ben kendisine bile artık bir 
beyaz ~ibi görünmüyordum. 

- Pohua! dedim. Oraya ne gü
nü gideceğiz? Görüyorsun ki ben 
sözümü yaptım .. Şimdi temiz \'e gü 
zelim zannederim! .. 

- 'J?mam, Mau! .. 
- Peki, ne günü gideceğiz? .. A-

yın batma ım mı bekliyeceğiz? 
- Evet, Mau! .. 
- Tabii gizlice gitmemiz lazmı 

de~il mi? yerlilerden hiçbirine görün 
miycceğiz? 

- Elbette, :t\Iau!.. 
-Artık benden yapılmasını iste-

dipn bir şey yok ya? .. 
Pohua tereddüt içinde yüzüme 

bakırordu. 
- ~e) e öyle bakıyorsun, Pohua .. 

dedim. Artık tatauluyum!.. !\Jahata 
cennetini boylasam dahi herhalde 
orada iyi bir yer bulacağım! .. Fakat 
~1ahataya gitmeden eYYel şu Bohu
Bohuları görmek istiyorum .. Sen de 
sözünde duruyorsun ya? 

Pohua birdenbire ayaklarıma ka~ 

pandı: 
·-Elbette f.. Iau! dedi. Fakat Bo

hu·Bohuya gidd.ıilrnek için sana bir 
-ıey sö)•:emeye mecburum! 

-Söylet 
Pevamı vaı, 
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Hünkiır eğildi, meçhul sergedenin 
başına 

Gltmap huırlanan Abcltlrrahma
m Nlltlfer hledl: 

- Yok. Dedi. B6yle eve gideraen 
babuım da annenin de yQreifne fn. 
cllrin!n. 

Hele yıkan, temJzle yQsilntı, g8 -
sllntl. Belki de yaran vardır. Anlı
yahm da 80nra. 

Ama, bunlar kimdiler, neden Dur. 
llUDU IHdlrmek istiyorlardı, onun Ke 
fite çıbeağmı nereden bllfyorlar • 
dı. Bu at Uzerfnde emir veren tim
cll" 

BtltllD banlar Abdtlrralımaıun ka
tumda ~dlmemle meçhuller halin-

sardığı kalın şalı çekti 
ve lıagretle irkildi 

ltya anetmekten bJcab edenen 
bana 16yle! 
Kadın bo)'llua bitti ve luçlara

ralı: aiJımıp bqlıdı. 

Nllllfer btınk&n bir keura çeke
rek bdmm JUID& yaklaftı. 

- SISyUyecebfn detil ml ! later
aen hllnklrdan rica edeyim, bizi 
yahm hın.kam! 

Kadm titrek seılyle sayıklar glb1 
alSylendi: 

- Peki, *Syllyecellm. Biliyorum 
beni pe.rçalatacıkmnn Fakat bald
btl öirenJnla de aonra ! 

NllOfer Orhana dlSnerek · 

ve nukuda teeabub dilerdi. 1nUz1'1 yaemdadır. 8evket10mun kı-
Onuıı ldl bir aenerl olduiunu ben hcı muuma kalkm11, 

nereden bOeylm ! Hem de bir mllr. Hazırlanan cellldlar seri ceklldl
tedmft. Sonra Birendim. irade et ler. Km btınklrm ayaklan dibine 
hanımım. Senin kudretinden aaldı • yuvarlandı. 

yamam ki. kocamla da aramda biç Hllnk&r Abdllrrabmamn saçlarmı 
bir mtlnuebet yoktur. Ben bir aa- okftyaralı:: 
ker lı:myım. Merhum Aclan beyin 
vezfrlnln nedlmeal (AUaoı) anam • - Haydi aana baiılJadnn AbdUr-
:lır. rahman. Ama, balı:alım Gul bu lee 

NllOfer, lı:ızm aambnl oldufwıa ne diyecek, bakalım Sarya ba e1ir. 

kanaat ıetlrmlf, her nedense botu- den botlanacak mı? Ne denin Nllll-
na da gitmişti. fer?. 
Kapıyı açarak oracılı:ta belı:Uyen 

Kara AbdUrrahmana 16yledl: - Hllnklrım llem. Yalnaı Kara 

de ona rahatms edecek, azaba dU- - Şevlı:etlfmı, bir kaç dakika - Söyle 19Vket16ya, teerlf buyur-
11mlar. 

Abdllrrahmaııa blçilmıı kaftan de -
rlm. 

lllrecet kadar d6ntıp dolqıyordu. halvet lznfnl ver. Bununla ben yal-
nm 'kalmak isterim. - Oruı ne bua, ne aana dflter. 

Abdlrrahman temlzlenmele si • Kara Abdtırrahman da bllnkln 
dince htlnklr orada boynundan takiben cıktı. Kadm NlUlferfn ayak
baflanmll. yatanm yaıima yüıqt !arma kapanarak: 

Hllnk&r ıeldl. Nllllfer bldl9eyl 
anlattı. Padlpb birlı:aç lı:ere yerin -
•en aıçnyaralı: haykırdı: 

Babuı, anuı var. Vanm "tosunu 
onlarla llalleylelln. 

.,.. bir tekme vurarak: _ Ben glbıahamm. Dedi, ben iti. 
- SlSyle bire mel'un. Sen kim- nalwmn. Benl Karesi hlldml bu l

- O mel'un& haddini bildirmek 
llUD&DI pldl artık. 

Abdllrrabman ! 
- Bl1nJılnm ! 

ain .neden Dummu 6ldUrmek dili • 
10rduil? 

Bünklr eilldi, yt1d gM anlı 
ba meçhul serıerdenln bqma 1ar

dıil blm talı çekti ve hayretle ir
.Uerek: 

- A ! diye haykırdı. 
Nllllfer de ayni dehtetle prl flr. 

Ja-.. o da hayretten cloaup bJmıt
tı. 

O llll'ada odaya giren tara Abc!tlr
l'alulwa da kapıda göslerl bOytımtıı 
b1r halde kaldı. 

Bu bir kaclmdr, hem atlJe,l Ye u. 
n r kadmdı. Kmrctt san 11açlan 

ıe memur etti. 
Nllllfer bayb'cll: 
- Dummun t&rdeel mt T 
- Evet efendlmb. 

- Neden'! 
- BIJmJyoram, yalım onun kel-

lealnl kencUılf.Pe ptlrdlibn takdirde 
beni azacl edleellnl vu.dettl. Ben 

Dunun iyi olnn. Bu lee blr nl· - Al glStllr. 

bayet verlb Kan.t bllrlmlnfn canı. Kara AbdUmıhman hOnklnn e -
m cehenneme a&ıderecellm. teklerini 6ptll, Nlltlferfn ellerine ea-

Baltrdı: nldı ve gözlerfnln içi bUytıt llmld, 
- CeJJAd ! leaet ve DeteYle parb)arak kucak· 
İçeriye blleklerl iki inan 1ılletl 1adığı bayglb eelrelfnl odadan er • 

gibi kaim ,battal!, belinde palah, e- kardı. 

Unde keaentll lkl eelllt glrdller. 1 _. 
HOD.kl.r irade etti: "Bu zamua kadar Ollmanlılar ..... 

de kadmJılmıdan ı.tlfade ederek bu - Vurun 111 kahpenin kellesini' llhlanm Rumlara tevcih ve B1sans 
bnparatorlufundan saptettlklerl a· 
rulyle tenli hudud eylemlolerdl. 

altı ltl'lrl elde ettim. NllOfer atıldı, Abdtırralıman da 
GGnlerdlr Bunada glSzctlyUz. hlülrm ayaklama kapandı. 
- Ve Dursana Kfllfle ava pder- - Aman tevketıa btlnklnm. o 

ken glSrdUnUs, dlSnmeat tabJt oldu- benim eatriındlr. Onu bana b&Ala 
lana gGN pan kurdunu. Nlltlfer de yalvardı: 

- Bftt. - Kırt yılda titr ~allı 

Rem ıultan Osman, hem de ıultan 
Orhan Audoluda 40eveut olu dl· 
fer dokuz bbldmıet aleyhlll& bir te
~ Wdrimım.,... 

(l)e,,... .. ,, 

mavi ve ç kik g6zlerl Uzerfne dağıl. 
mJlb. Yastınde bJr tek leke bile 
10kta. Sanki bir kar bulutu slbl 
bembeyudr. 

- Senin uad olman bir cana tıy. yatvarrrnn, kıyma bu 1:iailff'9. fit\ 
mala defer mf1dl ta4m? _Ça __ __..,U. ......... ------------

- Evet etendlmls, tocam beni praz 8.pılCI : 
• bir saniye diye iftirayla bllrfmln 

humruna ptfrtU. 
Bir damla şarab gib1 ılSrllııen du- Blkim recmen btllml emreW ve 

da.klan v r beleeen yanaklarile IODl'& ne dQftlmaUt olacak bilmlyo
eot gllzeldi, çok. rum, bu tetlltl yaptı. Bayatmı kur. 

Korku ve debfet içinde htlnllra tulacattı. Ben Dununu tanımım ve 
bakıyor, NUUfere bakıyor, dlSnOp onun kim olduimau bilmem. 
AbdOrrabmaıu ltlzllyordu. Bana, Dutaunmı hllnk&r yumıda 

Bllııklr haykırdı: blrtakJm bile ve demeler hulrlı-
- Söyle bire llabpe. ıen klmafn? yarak Karell bAklmUifnl elı pç1r. 

Klm bu mel'unlar ki onlarla bera· met için çabftJlmı 16yllyerek bu 
ber Dunsuna l&ldırdmız? neticeyi lstlbalde aynca 1avaba gl 

Kadın hiçbir teY 16ylemlyor, yaı. receiJml de 16yledl. Bana mtıııftncı Yukardan •talı: 
nm debf tle bUyUyen gözlerini on - bir para da vaadetU. ı - Fltlrlerinde mlJUyet n b,ı-
dan ona çeviriyordu. _ Sen zinadan utanmamıpm, d- lundulu yurdun tıymellerlnl tanı 

Kara Abdllrrahnwı gllldU. naynten kor'8r lllJSıa mel un! mayan, 2 - işaret zamiri - Arapça 
- Şevk tıt htınklrnn, dedi, ben de -BGyle demf)'fnll efeııdlmJs, •e- role - Siı (Jokluk ifade eden edat> 

3 - Killet, 4 - HOcuma ıeçmet -
bil' k ramanlık ettlitml l&llDUllım. nUz 17 yqmdayım. Boyııum kıldan Tatarlar eUae bayılırlar, 5 - sa 
Jleğer ima etekli bir esir getlrml- incedir hanımnn. Hmunmda neden 

botluk) - P........ı olmıyan cal111, 
lfm. riya yapayım. ı ...... ptauızcada olmamak ffadeıl -

Nlltlfer kendlnl tutamım11tı: Hakikat beyledlr. Apartnaınlana -.den dG,llrdOlll 
- Kuı, d dl. Sen ne glllelmn. Bu Kocamm bfmda menfaati vardı. uman, 7 - Kınm •• buallılnde o 

kadar gUzel bir kadmm eekJya1ık et Bu suretle beni btletttrlp babam • turan esti bir millet, 1 - YVY,, -
mainde eebeb nedir, eter oevlet. dan ve anamdan 10btekll emllk GilçliWe, 9 - Sual edatı - Çolun 

abi - Alman reJinıi, 10 (:okluk 
ifade eden edat - Tath ıörOlen, 

Soldan sala: 
t - lstanbula adı nrilen eski bir 

bftkAmdar, 2 - Dokuzdan 10nra -
Para toplama, 3 - Vakit, 4 -On bir 
ayın sultanı ki b°' plir, baklna tep· 
ılsi bot ıelir, i - Olmaktan - ım 
(fransuca), 6 - Bir nevi lflre;Jen ta 
b, 7 - Her birimllin her blrl - '* 
manında. vakUnde, 8 - Irat getiren 
yer, 9 - Yuva - Süt •eren - Eski 
Tilrklerla Allabı, 10 - Debdebe -
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- Babam ''GUllü köşk,, c g idi 

mi? 

Genç lı:mn pek barla heyecanı to
.6rtı 1&1ırttı: "SlSylemeeem daha i
yi olacakmıı galiba!,. kekeledi: 

- Şey_ Yani. •• Evet geldL 
- Rlca ederim Adrlyen, bmıa 

dolruyu 16yleyin. 
- Fakat anlatılacak bir ıey yok 

ti! 
- Blldllderlnlzl 16yleyfn ktfi. .. 
- Bir gün 6ileden aonra borsa-

dan çıktıktan IODra K. Lliveyrlye 
kendiainl "GWHl kaet,. e gCSttlrme. 
mi emretti. Böyle blr yer bllmlyo
nım. Rehbere bakarak adreal öf -
rendim. Pederlnlzi getlrdlm. Çık -
mu aotalı: önllde bekledim. 

- Babam ne yaptı! 
- Sobfa girdi. Kapıcı kadm1a 

konuttu ve lı:llfke ctrdl 
Mart • ll'rana dU,Unllyordu: 
- Jq bana yatan 11Sylec1L öuı -

~tblden enel babam onunla g6rt11-
mtıı. Benden bunu nlçln lalı:l dı T 
~ bir ttlphe gtrdL Bir teeadllf 

olmum? Belki de babul ayni ad. 
reste bqk& btrtainl glSrm'lftll? 

- Babam tlmJn mne gitti bW
yor m\lllWlua ! 

- Möeyö lçerdeyken ben kapıct 
tadmla gevezelik etmlftlm. O bana 
!Ordu: "Patronunu 6uta demek? 
TalU 70kmu1- Doktor Jan. DOran 
muayene ve tedavi etmiyor.,. 

11ar1 • rrau ll&l'&rdı, llelldeledl. 

'Jofllr endlfeyle 10rda: 

- Nı oldunua matmuel • 
G nç kaı heyecanım yenmefe 

.. alıpralı: zoraki bir gUJUmaemeyle: 
- Hiç, dedi. bir oeytm 70k. 

Yenldea ..ne~ IOi'du, tatall&t 
ı,ıwı. l<iıf6lı aauı ftrdi: 

- Blldillm bWadu ibaret. Bir 
saat ~ llODI'& ma.ye d&ıdll. ca
nı ııkllmq g6rt1DUyordu. Yuıbane
sine döııdU. Her zaman o kadar •· 
llinken o gün otomobilde lı:endl ken 
illıine 16ylenlp duruyordu. 

- Ne diyordu? 
- Myled.iklerlnln hepalnl leit • 

medlm. Yalnız birkaç kelime batır
llyonım: "Bet gün ha! Budala!,, 
;llyordu. 

- Bu ziyaretin tarlhbıi hatırh. 
yor musun! 

Şoför dUfllndll. Blru 10nra ce • 
vab verdi: 

- Londraya hareket ettiil gün 
Blrden llÖ&Ü.Dli ke1U ve öailr dU -

dl· 
- Affedenlni& matmazel Pat -

ron ıellyor. AD.ılwnıarladık mat
muel. 

Kari - l'ram dalgın dalpı yl1rll 
dG. Adetl etrafmı g&mllyor, IO • 

relen atrendill kelbnelerl tek-
1'1U'J.ıYa,rak babumm =>oranı il) are
Uyle lntllıan araıanda geçen gün
leri b81aphyorclu. 

ı !1 ~•a•mm mı A,S,K ROM' lllD'.anaa-mrn• 011em 

~ -

Kat'i bir kanııate ~anruşu: 
.. 

babamı ölUmlindt:n evvel gördU. 
na yalan alSyledl; fakat n1çlia 

Ot le glrdlğt IJl"ada d 
!ıatırladığı bir noktayla 
'"Bealm ilümlblle e.- babdl, 
yudJlı :.nettubda beyle 
cUmle lı:aralaımltr. "O" kim 
lirdi! Herhalde "ölllmll b& 
ren makine!., ... 

Makine, babasına bef gtlD 
!Sleceflnl b!ldlrmlt olacaktı 

~Ukmll ona Mart • J'raıısm 
:1.dam Jan teblll etmltU. 

xvu 

Kari • P'raDI odum& çı 

gun ve b tldn, blr yata.im 
na oturdu. Orada daklkalarca 
tetalz, dalgm durdu. 

Sonra birden kalktı. Va 
• .. inden birçok mektuplar 
Bunlarm &ra81Ddaıı ba 
mektubunu bulup tekrar te 
kudu. ŞUpbeye mahal yoktu, 
ı Je.nla gtsrtışmllt, ondan 

'!llnll &frenmtatJ. Adamcağd 
'1 111 bir adam o?d ğunu 
çhı m t.tubunda kızım ikaz 

tL 

lnledl: 

- Babaeıfmı' Zaftllı b& 
Birden yahuzhğmJ hl8lettl. 

rabmı kime ..anlatacak d 
me dökecekti; Jana mı? Aa1a 
artık ODUD lçlD 61mU,ltt. 0 
tan gibi babumuı da ölQm 
beb otmu§tU. 

Karar verdi. Odalmdan 
acele merdlveıılerl indi. 
blr taDl çağırdı .,. IOf6re 
ti: 

- Nauauti IOkaiı-

Hemen kendini topladl: 
- MatmueJ ... 

Kari • Fruuı kapıda 
Onun halinde bir .fnkal&delllt 
Jerar 10rdu: 

- Jam s«Srdtbltıs mil? N• 
Genç kıs bqlyle eve\ 
ptı. Jerar pfkmlılrlı onu 1 

jırmadıpıt farkettl: 
_ Buyuraaıma matmueL 

Salona glrcll. Bil" toltula 
- Yardımmma Gyle lh 

var ki. .. Bllaenls.. 
- Anlatın rica ederim. 
Genç im Janta aralarmda 

eri, toförden Blrendlklerlnl 
tı. Sonra: 

- Ve alse plnıefe karar 
nm. Bana dost oıcıutanma 

Kendi kendıme: · tamın$m. Biru daha dikkat edince yün ram. 

UU?CIIWil!ii ~=1=:~~ d~~-· 
- Kızın hakla vanDlf, dedim. Bana 

yaptıfı iyilik için kendiaine tefekkUr 
etmeliyim' •• 

Hatilraten ne kadar kabalık ettiğimi 
limdi anbyorum. Mefer bana terbiya 
dersi rm t ne kadar haklı imit. 

Vıcdanımı 1 D ti eaiAd vardığım 

-27-
Bu abalı ıene hiç it çıkaı'amldım. Yemekten sonra. tekrar yola dibGJctQm, 

Her ıramanld heveUa kaybolmuttu. Ça- Fakat çalıpnak niyetile driil.. Dolap· 
lışamıyordum. DelgJDla11B•fQm. BD ha. caktmı. 

flf bir rt1sglrm yaptılı en ufak bir .._ iyi ki dolaJmala karat vermıfiml 
tı duyar duymaz fJrçalanmı bırakıyor, Harabenin bulundulu yere ıöWten kil· 

benim ayak iMierimi duyunca, derhal ba Dl&. Ne yapmahyllll .Jerar! 

pıu kaldmlı; ku1ak1anm kabarttı. hırla rar veremedim. 
mala balladı. Durdu. Soma birden, 

KD, benJm tarafıma bqmJ çıevirmeie -rWerlDID 1tlu babrü 
llzum ı&meden. cmıetti: - Jaa nw1 b1r adamcllrf 

- Sus. Kokol '9dlr" ---- tD leyin. Melikenin önöne geldim. Heyecan ıçın- a av-,.- 1 
• 1 ____ _. -•--t. . . saıu1J1ım kadar fena bir 

bu buat ruhuma kasvet verdi Doğru 
au blriainln. yanında. boynu efrl Jratmak 
hiç hOfWlla halbuki b tUn tavır 
hareket v a :!:! nml Melik n1n yanın -
da yllzllmtl kara çıkarmıetım. 

Sinirli bir halde sehpamı ittim. Dlın 
tımı artık ilim n Uzerlnd temerküz et. 
tiremiyonun. BugUn artılı r.alıpmıya -
cajımı hiaaediyonun. 

başımı kaldınyor, dllnclenberl beynimin çOk yolun bepna geldflim saman, bura· 
içinden oıkmayan, g6zlerimin &ıllnden ya apmadmı. ~ yoluma devam ettim. 

deydim.; Bu1111 -~ yanına •- ıçm Nlatn buna yaptaf B m de 
bitu Tmlı yQrilınQftQm. Böyle birdenbitt Ytldntl ellerlyle bpqank 
buJupnanm verdili heyecana katılan bu 'amala bll ladı 

Reefm takımlarımı her umanki yeri 
ne yerleetJrdim. Tam iki aut çamlann 
aruuıda, harabenin etrafuida dolaştım. 
Bir kerecik daha M likeye rutgellp d 
tee.Urlerlml ve tetekkthierhnl aöyliye. 
billeydhr. il. r halde akşam yeme&lni 
da iftlha ile yiyecek ve gece de daha ra
hat bir uyku Uy.Jyacaktnn. 

gıtmiyen bir kadın siloetini görmek ilmi. Niyetim, Ane teyienin oturdulu eve ka· 
dile, dakilralarca etrafı g&dtl)'ordum. dar uanmaktı. 

Tabiatile etrafta ldmaecilder yoktu. Fa· Bir hlwQrablelwku buralarda Melikeyle 
kat jçimdeki ümit. heran tetik Ominde bu- brplapcalnnı sandın)'mdu. 
lwımak içın klfiydi. Halbuki iDDn. bGyle Yamlmıyormupn! 
aklı bqka yerde olunca. dikkatini kati· Tam yolun dlktemeç yaptılı bir nokta· 
yen bir noktada toplıyamıyor. Niba,et, da çayaiıt bir Jel'deki top alac:m altında 
~ır ter ~ kanaat pti· aıbmu bana clkunOt olarlk oturan bir 
reret. tilblerimi, fııp1anmı kutalarma rm a&dlm. Ve hirdenbiıe JOrellmln tld· 
yerleflirdim: etrafda 'Cllimnele bqlr detle çaıP.ilmı durdum. Elbilenden, "' 
dım N"ıb&Jet yemek ldn köye indim. Imndan derhal bunan Melike oldulunu 

çarpmtmm da tnirlle,. Adeta nefes nefest B1l .t::>" J..aremmda aD 
f~ Eiı yunmpk sesim(e: olu Jerar kendlDcle Jana 

- Giln '1dJn. Melike! dedim: -ntlthll bir hiddet clu)'da. 

Cevap vermedi. 1o9t1I aleyb1D4e • llSaler 
Yiln ifliyen elleri eüratle hareket ediyor 1&ima kadar plclt: fakat 1* 

&anki benim ne &elilimi ne de eesımı duy '* ~ 'llbl 
iDui slbl. bit aJdmnadan itine devam edi- utandı: snt mm ba 91U1119911 

~ lltlfacle ederek ,._ ...... 
K6pelfnln 1m1amal da 8dmlt olmakla 111&11 4o1ra o1tmudl, 
~. ben. de, aldJrmadaD deYlm ettim: 

(Dnaıt ,,.,} 
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Avrupa efkarı umumiyes·i mütemadi neşriyat 
ve propagandalar vastasiyle kazanılmış 

olarak görülüyordu 
~ke~ ettik. Pirc>ye de uğra 

~b l?ip bır tesadüfle vapuru . 
htr~da karantinaya :ılındı ve 
~ kadar teehhür ettik. 
h~ Protestolara rağmen Yu· 

~ elııı ~?neti seferimize müsaa. 
~Yıedi. Bu fırsattı benim içJ:-. 

0~ da bu suretle ziyaret et -
On ada Hmçaklarln. konuş • 

' Iarcıan Reştim om·0 Atina 
~in de ~alışmıştı. Bu aJama bu 
nı.;1, büyUk itimndı v~rdı. Bu 

fdar ~ınçak komitesinin unıu
e,. es~e Andon Ucştlminin 
Ol ini ıstiyorlarrlt Bı..ınlara da 

\1e U~un ~ptiyece teşhis edildi. 
.\. ı.undi saklı olduğunu ve 
tıJu tiıı~ya firarının temin olu-
~ Söyledim. 
~ ln.n ellerinde epeyce para 
~ot:: vardı. Bunların sevki 
~ ı.~azanmı sordular. To. 
~ nıuıakereye kadar müsa-

lr~ elerini istedim. 
en. her tarafta artık hazır. 

ha kafi olduğuna d:ı.ir bir ka· 
4\'ru sıı olınuştu. 

cemiyeti mezkure efradı tarafından 
tnıniyeti dalıiliyei det'leti aliyyeyi 
ilılôl ve ahali ve tebeai sadikayı id· 
lal ve iğfal ile saltanatı seniyc aley
lıinc miisellelıan isyana daı:et et
mek ve bu smelle nzemaliki malım· 

sei şahaneniu bir kısmmm idarei 
devletten çıkarıp Ermenistan nami· 
le bir hıikunıeti müstekille teşkil ey
lemek iizere dört kısma münkasim 
olarak birçok ccraim ve cinayat ika 
edilip birinci lmmı bilciimle ceraim 
be cinayatın esas ve aslı ve stbeb o· 
lan Ermcnisan deı•leti lqkili haya
lôtı vahiyesilc fesat komiltlerinin 
teşkili ve ikinci kısmı saltanatı se-
11iye ve lıükumetı Osmaniye aley
hinde tıeşr t'C taalliik edilen marel
beyan yaftalar. Üçüncü kısmı kuttaı 
tariklik sıf ati le nehbi emval t't katli 
nüfus ile devletin tahtı zıman ve ke-
faletiude bulunan postalara musal· 
lal ve nükudımıt ahz ı•e garpı cera
im ve cinayalı f uia ve nıüthişcsi 

dördüncü kısmı dahi ihti/til ı•e is-\~ Pa efkan umumiyesi de 
va.dl neşriyat ve propagan. yamn tevessü ve intişarının ihzarı es 

gö~tasile kazanılmış ola . babı zımmnda icra kılınan teşebbü· 
lltb:a Uyordu. sat ve muhaberatı muzırra key/i-
te/~aleyh ihtilal için eksik yatı olup cemiyeti fesadiyeyi teşkil 

· i alınanıış demekti. Atina be yaftaları tertip ve mahalli Iazi
. ; .. bu :mütalaasını da din. meye irşal be teı•zi cinayatile miU

lerıe unasip ve uydurma sc· 
bırıı Onlara da biraz daha !elzem olan erbabı fesadın rüesa vt 

~Unalannı tavsiye ederek müşevvik ve miiessislerini Tomayan 
?>.t'ahaıtreket ettim. Karabet, Kayayan Ohannes ve An-

. tırıı, b· a yolda hasıl olan malQ- don Reştımi, Papaz Daniyel ve Cı
ttna ır taraftan Ropen Cevahir- va1':rciyan Ropen t•e Dökmeci yan 
• 

1 tadil ed" h .. · ı ı· 1 bir . ıp enuz ı er ıycmc-

1 
Pm d h ve Alacacıyan Karabet ı·e 

l'ord§ekılde, Tomayana aynen Cebidelikyan Agop ve Kalıpçı Mo-
latanb:· şo ve Keçeciyan Misak ı•e Alıkar-
ıı Se k" a Rıhtımda beni Arap yan Olıamıes ve Kebabçıyan Sine 

• r 1

1
8 Ve Ropen Ce\ahirciyan, 1 Kerim ve Ate~oğlıl Mike ı•t Oğlak· 

.. n st b ~ k an ulda bulunan Mm- ' çıyan l!açator ı:e uzun oğlu Kalost 
döa~ı~~dılar .. M~r~iros M~ı- ve /ı!idil oğlıt Serkis be Pehlit'an 

la.'la \":uş, vazıfcsını Ccvahıı- Agop ve Vaız Mardiros ve Kestim 
l !anb aleten bırakrnı,Ştı. yan Karabet ve Dcbağyan Agop ı·e 

ula gE"ıd·w· ·· d · . l:ıcıf • ıgım gun en ıtıba- Mesbuh oğlll Ar/in ı•e Gironlıı Ka-
l Rirın~ hayatım yeıii bir safha- rabet ve dava vekili Arsin ve mek
\'e ı:ıoi bulunuyordu. tep hocası Şuraşi ve Ef kereli Ciı an 
Ot~ Uı :usunu söylemek icap edi

d tilru. harekatının ikinci saf-
t0r a bu tarihle kapanmış bulu-
{~t .. • 
· ı ~rü safhası ihtilal komitesi· 
hırı ar ~aaliyetidir. 16( 

yan Mardiros vı Boyacıyan iste· 
pan ı·e Varnuk oğlu Kapriyel ve Siir 
pik kadın ve Sinan oğlll Ar§ak t'e 
Fizarosyan Keğork tıe Kel Artin oğ· 

lı' Karabet ve bıçakçı oğlu Cit'an t'l' 

Dayı oğl!l Arskel., nam kemesne
lcr olduğu ı•e bunlar cemiyeti f e
sadiyenin hem miiessisi ve hem mi4-
rellep ı:e müşevvikleri olmakla bera· 
bcr :raf taları isal ve irsal ıı e teıızi 

etmi§ oldukları ve ikinci kısım ci
nayat failleri dahi Arzman oğlıl 0-
hannes, ve kara Parsilı oğlll Gül
benk, ve Mmdıkyan Kirkor ve E· 
fe Mihran t'e Köşker oğlu Fezaros 
t'e Varnuk oğlı4 Kapriyel t'e Siir
pik kadın ve Civan oğl11 Sahak ve 
Bedros t't üçüncü kısım cinayatı 
müthişe vt ceraimi f aziha müteca
sirleri dahi cemiyrJi f esadiye efra· 

dından olup şirketin teşvik t'e n:alu· 
mati/e dağlar ia ve kırlarda miisellc 
han keşti gıizar ile islam ı·e giircü 
nam k1yafct/erile gezip katli nüfus 
ı•t nelıpi ımval ve postalara kast gi· 
bi efali §tkavelkdraeyı ictisar eden 
mtrkllm ahçı Parsih oğlıl Gülbenk 
vı kavur Hacı flPlıl Panos ı·e Kir 
kor Toros oğlu lıli!ı:rcan, Bedros 
oğlu Misak, ve Gir:mll4 Zarofyan 
Toros ve Armanak ollu Ohanncs 
nam tşhası ı·r. dördüncü kısım cina
yat failleri dahi cemiyeti f esadiye· 
ye dahil tfrallan oldukları halde 
is>·an vı ihtilalin tevsi ı•e intişarı 

zımnında birtakım mesai ve gayret 
te bull4nanlar ki bımlar da Papaz-

yan M1ğırdıç ı•e Karagöz oğlıı Artin 
ve Edtr ollu Fezarosi ve Vartan oğ 
114 Mihran 'Ve Agop ve Onan oğlıı 
Kasap Mamas ııe karakiilah oğlll O 
hannes ve Kayser oğlu Avadis ve 
Kir1,!!irli arabacı Bedros oğlu O· 

hannes tıe Çolakyan Agop ı·e kürk 
çil lseyi Kirkor idegünii t'e binaena· 
lcylı .... 

DeYamı var 
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Dainıi rnüşter11 
Yazan: V. Ardov 

Mahkeme salonunun kapıları a
çılmış, büyücek bir .dinleyici ka· 
labalığı içeri dolmuştu. 

- Şu şey canım, lokanta trös· 
tü .. 

Mahkeme azalarına nazaran da
ha yüksekçe ve arkalıklı bir riya
set koltuğuna oturan mahkeme re· 

- Pekala .. Şahsi müddei sıfa
tiyle tröst namına gelmiş kimse 
var mı?. 

- Var efendim. İşte vekiletna· 
isi: meın. 

- Şimdi, dedi, ceza kanununun - Veriniz, efendim. Soyadınız 
116 ıncı maddesiyle mahkememize nasıldı? Sipiyagni mi?. Hımmm .... 
sevkcdilen S. C. Pirogovun dava- Fizyonominiz bana yabancı gel· 
sına bakacağız 1 Pirogov burada. mi yor. 
mı ?.. - Haklısınız efendim. Çünkü 

- Buradayım reis bey 1 Bonjur ben de dördüncü defadır ki buzu· 
reis bey!.. runuza geliyorum. 

- Bon .• sen.. nasıl? Gene siz - Maznun olarak mı geldiniz?. 
misiniz?. Tröst na:n na şahsi müddei 

- Evet efendim, benim reis sıfatiyle gelmiş .elan Sipiya-
bcy l gin bir an için şaşırdı. Duraladı. 

- Fakat durun bakayım? Şu Onun yerine maznun Pirogov sö
son çocuk kreşi suiistimalinden ze atıldı: 
olan mahkumiyetini bitirip çıktın - Hayır reis bey, Sipiya-
mı?. gin maznun olarak hı 

- Her halde r~is bey, siz şu gelmedi. O daima benin 
ç.-:>cuk bahçesi me .elesini ima et- mallerim ve ihtilaslarım 

.. ., 

mek istiyorsunuz? Bea o mesele- betiyle karşını.:a gelmişt; ...,enim 
den olan mahkumiyetimi çoktan her muha:,rı1emde şah müddei 
bitirdim. Hatta bı.:nu b~irdim de olarak o bulunur. Çilnki! iJen han
yemiş kooperatifindeki suiistimal gi resmi müesseseden ı . -:ı çal 
den dolayı tevkif edilerek huzuru- dıysam kaide olarak o ü~~sese-

nuza geldim; onun eczasını bile nin başında daima Si pi bu-
ikmal ettim. lunur. 

Çeviren : Ferah Ferruh 
dar çabuk geçiyor: Siz de reis bey 
bir hayli yaşlanmışsınız?. Söz ara
hızda reis bey, siz şimdi kaç ya
şındasınız?. 

- Siz misiniz burada hakim 
yo1ı:sa ben miyim? Yalnız sorduk· 
larıma cevap veriniz!. Mesleginiz? 

- Suiistimal.. Şey pardon .. Ya
ni ne iş yapt.ğım .. Umumiyetle ik
tısat işlerinde çalışıyorum. Yani 
bu gibi işlerin mütehassısıyım .. 

- Yani ne gibi iktısat işlerinde 

çalışıyorsunuz?. Biraz izahat ve
riniz! .. 

- Mesela, efendim, kooperatif
lerde ,tröstlerde falan çalışıyorum. 
Vera Petrovna siz b uşekilde zap 
ta geçiriniz!. . 

- Hey kendinize geliniz 1 Kim
miş o Vera Petrovna?. Kime hi
tap ediyorsunuz?. 

- Zabıt katibinize hitap ediyo-
.:-.n. Zabıt katibiniz Vera Petrov
naya yardım ediyorum.. Allaha 
şükür Vera Petrovna yabancımız 

değildir. Iddia makamı, müstantik, 
icra memuru hep ahbabımdır .• 
Kim şimdi sizde icra memuru?. 
Lihorcvdi; sonra Brcnzc, sonra 
da Kuroçkina gelmişti.. Kuroçki
na iyi bir kadındı .. Reis bey, onun 

- ihtilas işimi idi o?. - Ya, öyle mi? Neyrc 
- Tabii reis be/. Benim başka mıza başlıyabiliriz .. (Zr 

bir işten huzurunuza gelmeme im- ne dönerek) Yazınız · 
kan var mı insan hangi mesleği (Sonra maznuna hitap 
tutarsa o yol.da gider. Ben 116 ın· dınız ne?. 
cı maddeden işe b::ışaldım: artık - Ne çabuk unuttun 
sonuna kadar bu yoldan gitmem bey .. Benim adım Pirogov u. 

... ) a-

reis 

•a- şimdi nerede olduğunu biliy'X mu
b: · sunuz?. Şu Kuroçkina icra ır.emu

ru iken, az paramı almamıştı? Ba
ş. dara geldiği zaman, hemen bana 
gelir: ''Aman Semen Cinofeyeviç, 
derdi, meteliksizim, bana biraz pa
ra ver !.11 hoş bir kadındı vesse
lam!. . tazım. • - Gevezeliğe lüzum y:ıl: : yal-

- Peki bu yeni işi ne zaman nız sordu1ı:lanma cevap ver: A
yapmağa fırsat buldun::'?? Benim dm, soyadm?. 
hesabıma göre §imdi sizin hapis- - Semen Cimofeyevis r irogov. 
hanede bulunmııruz icap etmez Canım reis bey, siz de s< •ki bilmi· 
mi?, yer muş gibi davranıycrsu ıuz ?. 

- Doğru re:s bey, ama, yemiş - Maznun Pirogov, sizi süku-
kooperatifindeki ih ti la atan ötilrü nete davet ederim. Kaç ) a:l ·ndası
ben hapis yatmadım. Siz beni hap- nız .. 
setmekten vazgc~tiniz de mecburi~ - 38 .. Evet reis bey, ~am 38 

hizm.ete mah1: :ı:n ettiniz .di. Hem j yaşındayı~ .. Zaman ne l: lar da 
de bır sene müddetle.. 1 çabuk geçıyor .. Hatırlar ı m:ın ·z, 

- Ya, öyle mi? Neyse.. Gele· ı ılk suiistimalimi 32 yaşı "ayken 
lim şimdi davanıza .. Bu defa siz- yapmıştım. Şey hayır, taı 1 31 ya
den zarar gören kim, hangi mües- şındaydım .. O zamanlar h .üz da· 
sese?. ha gençtim. Zaman dediğin ne ka-

Reis iyice içerlem:şti.. Kaşları
nı çatarak : 

- Maznun, bana bakın, dedi, 
siz susaca1ı: mısınız, yoksa susnu· 
yacak mısınız?. 

- Susacağım, efendim, susaca .. 
ğım . 

Reis önündeki kağıda baka-
rak: 

- 11k tahkikat evrakından an
laşıldığına göre maznun Pirogov, 
muhasibi bulunduğu lokantalar 
tröstüne ait bin altı yüz ruble yet
miş iKi kapiği zimmetine geçirmiş 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

KAHRAMAN HA YDUD 157 
as;a1< Ermeni ihtilalinin üçüncü 

~lı- ~a başlamadan önce 308·309 
dıSt 11?<Je adliyeye intikal eden bu 
t~n nıahkeme safahatına bir· 

- Demek o kadına bir daha 
catlıyamadın? 

Skala Brino bundan hiç bir ıeJ 
anlamamıştı. 

- Bu cinayeti işledikten son
ra cesedin önüne ne yapacağımı 

şaşırmış bir halde beklerılen bir. 

nun ne olduğunu sordum. Bana: 

"Davilanın katili olarak birini ih. 

bar edecek ve şahadette buluna-
ltı i~· s. etmeği,, Hınçak te,.kilfıtı
llııs ı~cı safhasının bitişine kadar 
li 0 duğu vaziyet ve şckfi resmi 
Caı salldan dinlemiş olmak için 

8 ~ iörüyoruz. 
e Yıs .eumartesi Ankara istinaf 

~a l ltle~ı reisi Hüseyin Hüsnü, 
abıt :Vf.ik: Yorgi, Onnik, Ali ,c 

k!iJ ltıbı Komis efendilerden te· 
llıanı ederek toplanmış 'c bütün 

alaııdı 1 devletini \"e A vrupayr ala· 
ttıllt ran bu mühim davanın rii

ıı başlamıştı. O gün alelusul 
~ td~arın ahvali içtimaiyeleri tct 
tıf ~ dı~ten sonra muddeiumumi 

dtljan Y ıd?iasım sertdetmişti. Bu 
t ~rı:unenın bir yerinde aynen ŞÖ} 
··• 'Yordu'· "le · 

<ı/1) c.11ıaı nıezkürım mukarrerat 
esııe 'k . 

>aı ı aı tasavvur olunan cı· 
1h- ı azimenin smcti ika ve icra· 

' 'Q »ı .. 
0 l(t~i '4ltallik olmalı hasebile esrarı 
ııd "f 0~ 0lmak üzere meklum tutul 
si 11bi 01 "lu vı Merzifon komitesine 
11' 1ılq'Yet~a.k iizere Aul ara ve Sıva: 
tJI/ lııl(hıır trı dahilinde bir 1:ıim ali 

'~ 'a:1,,, rer tcşckkiil eden ccmivcti fe-
~ ''o . a'Ys'r·" beş şubeden ibaret olarak 
~!kere:· l' ozgat, Develo, Talas, 
~a, Ç tos, Aziziye, Gumrük, ilacı 
i • Orı 
l<r/1' S '»ı, Amasya, Tokat, Sun-
~alar:>ı<lıas, KoPrü kasabat ı•e ka· J 

a >nüteşekkil bıtlımdıtğu ı;t 

Skala Brino şaşırarak sordu: 

- Hangi kadına mon sinyor? 

- Şu bana evvelce anlattığın 

garip maciran n kahramanına ... 
Ha şu kara mağaradaki ... 

- Hayır Monsenyör. Bir daha 
göremedim. 

- Emperyanm sarayında ıana 

gösterdiğim genç lcıza iy:ce dik· 

kat ettin mi? 

Rolan devam etti: 

- Az kaldı unutuyordum. Söy. 
liyeceğim mühim bir §ey daha 

vardı. Bu kız çocuğunun bir de 
Emperya adında bir annesi var. 

- Şu şuhmeşreb kadın mı? 

- Evet .. Vaktiyle beni pusuya 

düşürmek için seninle anlaşan ka· 
dm. 

- Monsenyör l 

- Evet Monsenyör. Artık onu, - Şimdi bu kızın annesini öğ. 

evvelce de söylediğim gibi bin yüz re .. din .. Ya babasının kim olduğu 

arasından ne zaman olursa olsun nu biliyor musun? 

ayırabilirim. 

- ismini b!liyor musun? 

- Hayır Monsenyör. 

- Unutma, B:yankadır adı. 

- Unutmam Monsenyör, Bi. 
yanka. 

- Sen hem bu adı unutmamak, 

hem de o çehreye hafızandan bir 
saniye bile olsun çıkarmamak mec 
buriyetindesin. 

- Şüphe yok ... öyle emrettiniz 
Monsenyör. 

- Benim emrimden dolayı de· 
ğil ..•• 

- Hayır Monsenyör ... Bilmiy<> 
rum. 

- İyi dinle ... Diyankanın 1:ab1 
sının adı Skala Brinodur. 

S"ltala Brino neredeyse sendele 

yip kanala yuvarlanacak, gondu 
~evrilecekti. 

Rolan bağırdı: 

- Ne yapıyorsun. Dikkat et ..• 

- Beni mazur görı.inü:: Monsen 
yör. Yanlı§ anladım değil mi? Be. 
nimle alay ediyorsunuz değil mi? 

Haydut titriyordu. Birdenbire 

ağır ve cansız bir kitle halinde 

de:1bire karşımda birini gördüm .. caksın.11 
Bu Ba:nb::ıydu .. Beni elimden ya

kaladı .. Bu ~arayın diğer salonla-
• 

rından birine götürdü. Orada biri· 

si daha vardı: O da o zaman bir 

tabur kumandanı, bugün Venedi

ğin başkumandanı Altiyeriydi ... 

' '- Kim bu ihbar edilecek a

dam, dedim .. 

''- Rolan Kandiyano !. 

"-Asla! .• 

"- Ala, o halde sen darağacına 

Emperya bir lahza durdu. Kal- gidecek, Rolan da Leonorla evle. 

binde en küçük bir ürperme his- n .cek. · 

setmiyordu. Bu söz beni heyecanlandırmış· 

Bir an, ancak bir kaç saattenbe· tı .. Oracıkta düşüp b3yılacaktım .. 

ri tanıdığı karşısındaki adama bun Leon:run saadete kavuşması be

lan nasıl anlattığına hayret etti. ni deliye döndürdü .. Gözlerim ka_ 

Bunları farkına varmadan anlatı. rardı .. Artı1ı: hiç bir şey düşüne· 
yordu. mi yordum. 

Tekrar söze başladı: ''- Kabul ediyorum, dedi. 

- Altiyeri ile Bambo beni c- Nasıl şahadet edeceğimi bizzat 

turttular. Bambo: '"Madam, de- Altiyeri söyledi ve ben de onun 

di, ·• ı O" lar meclisi azasından bi- söyledikleri gibi hareket ettim .• 

rini öldürdünüz .. Ya asılacaj, ya Nasıl, sırım dehşetli bir facia de
başın·z kesilecektir.,, titredim .. O ğil mi?. 

dakikadaki düşüncem daha küçiık Rolan cevap verdi: 
olan Biyanka oldu. O V cnedikten 

- Diyelim ki sizin kıskançlı. 
çok uzaktaydı .. Darağacı sözü ba. 
na terler döktürdü .. Gene Bambo- ğmızdan istifadeye kalkı§tılar .• 
nun sesi kulaklarımın dibinde u- Fakat Bambo, Rolan Kandiyano· 

ğuldadı; 'Kurtulmak için bir tek dan ne istiyordu?. 

çare var.,, dedi .• Heyecanla bu· - Bilmiyorum. Belki onunki de 
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?ıah<A ;,e~f.l.!f-tt~I b'r memleketidir bulunuyor .• 
- Dogru, reis bey 1. .ilk tahki· 

kat evrakında hiç bir y~nlışlık Baştarafı 7 inrldc li. Bu mahallede fevkalade hare - yan hC'rkes tnrnf~dnn hürmetle se-
.)'Ok 1. • nndan korunmak ü,;ın bu kötil hare- ket, gürtiltu, patırtı göze çarpar. lamlanmaktadır. 

- Maznun Pirog-:>v, kendinize ketli ilfı.h nin tahtn ve kartondan Otomobiller, tramvaylar vızır vızır Beyaz filler Siyamın ılmalinde 

Si m, 

bir avukat tutmak hakkını haiz ol ,>apılmış muazzam bir hPykPli et· işler. Bu keşmekeş içindeki mahal- Mcnan nehrinin yüksek kısmında 
duğunuzu biliyor musunuz?. rafında senenin muayyen blr uımn- lenin, bin bir koku ve glırilltU mcr_ balta ginncmiı; ormanlnrdıı yaşa • 

- Buna ne liızum var, reis beyr nında toplanırlar; güzC'l elbiseler, kC'zinin hC'men yanıbaşında, sakin maktadırlar. Esasen bu ormanlar
Ben avukatsız da bütün bu işlerin mlicevhcrat ve bilhassa fakir halk ve bir tek seı; bile vermiyen yük- da birçok vahşi hayvanlar bulun -
incel:ğini bilirim.. Allaha şü1rnr arafınd:ı.n yenilmesi iı;in bol bol ~i- sek b<.'ynz duvarlan ve şahane ~a· makta ve avcılık~a elde edilen diri
ilk defa buraya gelmiyoruz. yeeek g<"tirirl<'r. Bir müdde t birçok prsıyla birçok Avrupa sarnylnrr.ın IC'r, Siyumlıların ticaret mnlını tc • 

Aksırık, öksürük, burun_akma~ düşkü~1 

(ÇJ [f o·~ 
- Nasıl isterseniz! Peki, ken-ı dini şarkılar soylendikten \'P hey- faik olun kral sarayı bulunmakta - min etmektC'dir. Fakat bilhassa be

dinizi müdafaa sahasında bize ne kel efsunlandıktan sonra halk va- dır. yaz filler, memleketin en mühim 
söyleyebilirsiniz? Tröste a;t bu zifesini yapmış olduğuna kanaat ge_ Öyle bir nehir düşünün ki üze • servet kaynağıdrr. Bu sebeble Si _ 
bin altı yı.iz ruble yetm:ş iki kapi· tirerek, zengin VP fakir hf'psi bir- rinde binlere<.' kayık, mavna ve da- yamlılar beyaz fillere lıüyiık bir 
ği niçin zimmetinize geçirdiniz? den heykeli 'akarlar ve şarkılar ha birçok dC'niz nakil 'ası tası i5lc- kıymet atfetmektedirler. 

1ehtikesinln yanılmaz habercllerloldÜğunu bilndyermusuıWi1 
Grlpe karşı koymak içın hemen A S P 1 R 1 N atını:~ 

- • rı) 
Bu emanet paraları niçin tröste söyliyC'rek etrafa dağılırlar. mektedir. Birçok küçUk ırmaklnrla Evvelce ormanlarda ele geçirilen Grip, ısoğukalgınlı~ı 11e atrılara kartı en emnıyetll ilaç budıl' 

---........ ~ _....,,,. 
iade etmediniz? Nerede bu para Banko'< ve Vene:1i'c birlC' mekte, her dirseğinde mu _ beyaz filler, büyUk merasimle hü-
lar?. Sıy nm hUkfım t merkezi Bnukok hakkak bir mabet yUkselmekte, \'C kfımet merkezine getirilirdi. Yolda 

- Paralar mı nerede ? . ilahi birçok bakımlardan Vcnedık şehri· her ırmak muhakkak bir pirinç tar- birçok rahiblcr kafileye refakat C· 

reis bey bilmez gibi laf ediyorsu· ne benzer. Baukok Vcnedikten hem lnsına veya bir balıkçı mahallesine ' der ve dini şarkılar söyliyerek, cf· 
nuz?. Paralar bende olsaydı ben daha ba it \'e hem de çok knnşık gitmektedir. Bu nehrin üzerinde sanelcr yaparak bu nadide ha)-van-
hiç buralara düşer miydim? Beş bir şehirdir. binlerce insan durmadan çalışmak· ları Baukoka kadar getirirlerdi. 
ay önce beş yüz ruble kadar bir Öyle bir şehir tasavvur edin ki tadır. Kayıklardan çıkan çeşit çe- Bugün artık bu usul mülgadır. 
parayı zimmetime geçirmıştım. Pnris kndar büyük ve genis... Bu ~it koku, gidip gelen insanların gU- Menan nehrinin yüksek kısmında
Dişimi sıktım, eş dost sayesinde şehrin bir tarafında ticaret mahal- rilltlisünc karışmaktadır. Nehir bo - ki ormanlarda yakalanan fillrr en 
bu paraları bulup yerine koydum, lesi var ve sakinleri tamamen Çin- , ~unca altmıı;ı kadar mabed yüks<'I- yakın şimendüf'r istasyonlarına 
tabii huzurunuza gelerek sizi ra mektedir. naklolunmakta ve orada hazırlan • 
hatsız etmek bile icap etmedi.. Binaenaleyh paralar yabancıya git Nehir gibi şehir de çok enlere • mış olnn hususi vagonlara yerleşti-
Mescleyi kendi aramızda hallettik. miyor. Ya biz den çalıp başka yer snndır. Ve hPr türlü insan için hu- rilerek Baukoka yollanmaktadır. 

Reis şahsi müddei vaziyetinde de yeseydi, daha iyi mi olurdu? susui yollar vardır. Hatta aşıkla· Baukokda kral bu filleri bizzat kar. 
olan tröstün reisine ve vekiline Pirogov'a ihtilas imkanı vermek nn gezmeleri için iki tarafı sık a- şılamağa mecburdur. 

' isteyiniz!..,. ı 
20 ve 2 tıbletlık şeklllerde bulunur>l'f 

. m• 4__, Her şeklin ı::sıündekl W mark&tıı atdı&ınız maıını 

, hakıkl oldu&unun ve iyi tesırının caranııııdır.f' 

dönerek: demek, parayı tasarruf sandığım: ğuçlarla silslil geniş caddeler de 

d k · p· tt Beyaz fil kral tarafından karcı - 11 - Siz bu işe ne dersiniz, dedi?. yat.rmak eme ·tır. ırogov en a· mcvcu ur. .., : ., 
Maznun Pirogov nasıl olu~or da şağı on senede bizim mıntn1rnda Mcnam nehri üzerindeki her kn- !andıktan .sonra bilyilk bir alay ter- ~~~nı-u:; Ti ~=!~ 
ıdört defa üstüste uhdesinde bulu- ikamet ediyor .. öyle değil mi Pi nalda muhakkak bir mabed vardır. tib olunmakta ve fil yekpare ağac;:· ~flf''A; ~ _;:w _:• ~ 

, Bu mnbedler sembolik nskerler ta- !ardan ynpılmış takı.ı:nferler nltın - ~ nan paralan zimmetine geçirmek rogov · · 5 o 
;unkinlannr buluyor? . _ Evet Sipiyagni arkadaş, tam k d B • d • • rafından mtthnfa:m olunmaktadır. dan geçerek saraya doğru yol nl- ç u k u r o v a n 1 n 
ı - Öyle değil reis bey, dedi. Bu muhfızlar çok gilzel lıir şekilde ma ln ır. u merasım esnasın a, 

on yıldır sizin mıntakada oturuy o- ski fili · d U t i l giyinmekte ve iki elleriyle kılıçları- sarayın e erın en ç anes a -
Maznun Pirogov yerinden doğ· 

rulara'k: 
rum. 

- Gor• :.inüz mü reis bey? Pi-
- Maznun Piregov, sözümü b ı . . , r-:>gov b;ze hiç te ya ancı sayı -

kesmeyınız ... 1 p· k · e baş 

nm üzerine dayanarak nöbet bek. tın ve gllmllıj kalkanlarla stislcnmlş k . . . . d t m d 
lemektedirelr. Bütün nehir boyun- bir vaziyette yeni arkadaı:ılarına o y u n e s ı p 
ea sıralanan mabedlcrin en meşbu- refakat etmclttcdlrler. Yolun lmti-

ru Vat - Po mnbedir. Bu mabedin dadmea yüzlerce musiklsirıas bir • • • d 1 • maz. ırogovu çı anp yerın · 
- Hayır reis bey, ben sözünüzü 1 kasınt alsak, gelen adam tamamen 

J{esmiyerum. Yalnız meseleyi tav- meçhulümüz olacak, Kimbilir ne 
2t1ı ediyorum. Ben dört defa de· biçim bir adam çıkacak?. Dünya 
gil, yedi defadır ki bana ait olını- bu, çeşit çeşit insanlar var. 

mahruti ı;ıekildeki büyilk kulesi al- çok güzel parçalar çalarak alayı U· mu ca e es l "' 
tında elli metre boyunda muazzam ğurlnmakta ve yeni fil bu eekilde ' .,. 
bir Buda yutmaktadır. saraya kadar getirilerek muazzam Hükumet, Çukurova mıntakasında hastalıltl . .J 

mabede misafir edilmektedir. kükiinden kazınması için 1,5 milyon snrfed~·· 
Fillerin hüküm sürdüğü Misafir fil bir müddet yetiştlril - Ada.na, (Hıısusi) - Çukurova lenlerin sayısı 19833 dUr· 
memleket dikten sonra kralın huzurlyle ad da 500 köyde sıtma mücadelesi ve sair illtclarla tedavi ed
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Siyamdaki yüzlerce mabedin için- koyma merasimi yapılır. Kral filin yapılmaktadır. cumhuriyet hU_ rin adedi de 246.818 dfr. 

yan paraları zimmetime geçiriyo· Reis: 
rum .. Ben yalan söylemesini sev- - Kafi, kafi dedi. 
nıem .. Her şeyi d'.>bra dobra söy· Ve her iki tarafındaki azalara 
]erim. • eğilerek bir diyecekleri olup olma-

- Daha iyi ya!.. Sonra asıl dığını sordu. Sonra da maznuna 
de bir tanesi vardır ki, ne Budaya, ehliyetine göre münasib bir isim se· kUmetlnfn teşkilatı bu işi başar_ Bu rakknmların mAııısın 
ne de iyilik veyn fenalık gnlire - Çer, Uzerinde hayvanın yeni lsmi mnğn calışmaktadır. Bir yılda sevindiricidir de .. çunkU 1> ~ 
cek olan ruhlarn tahsis olunmu3tur. yazılı bir §eker kamışı verilir. Ar- sıtma mücadele teşkilMııım dok hastalar ve hasta oımağB mühimi de şu: Bütün paralar ihti- dönerek: 

diye Bu yegann mabed diğerleri gibi tık fil mukaddes hayvanlar meya - torları tarafından muayene edt_ 611ıı 
}.Iennm nehri kenarında değil, lıilil~ nmn geçmigtlr. Bunun üzerine hay. yal olanlar tedavi altına 0ıt 

las edilirken, parası ihtilas edilen - Son sözünüz nedir? 

müesseselerin başında daima Sipi· sordu .• 
yagin bulunuyor. Bu ne iştir? Be- - Benim son sözüm ne olabilir? 
nim merak ettiğim nokta burası Sizden sadece şu ricada bulunaca
ôır.. ğlm: Kararınızı verirken o şekil-

kis kral sarayının tam ortasında- vnn:ı mükellef elbiseler giydirirler, tır. Ve glne hlk şUpheslZ 11 
dır \'C bu mabcdde canlı bir ilah ba· altın ve gümüş i§lemelerle sUslcr - larındnki sadeliği göstermesi bakı· ı bu rakamı yarıdan fazla)'~~ 
rındırılmaktadır. Siyamlıların bu ler recek ,.e hatta 200.000 'klŞ 

. mından tetkike değerdir. sağlam bir hale gelecektir· 
Sipiyagin gözlerini kırpıştıra- de bir karar veriniz ki devlete yap· kadnr ehemmiyet verdikleri canlı i- Bu merasimin yapılması ve bil _ 

rak: tığım bu zararları te15.fı etmek im· 

- Burada hayret edilecek hiç kanı olsun! .. Yani kabilse beni ge· 
bir nokta yok reis bey, dedi... ne bu mınta"kada, Sipiyagin mai
;Maznun Pirogov bizim mıntaka· yetinde bırakınız! . 

Iah bildiğimiz fildir. bassa isim koymak rok muayyen Siyamlılar birkaç gUne kadar, ço- ş hl d k b 1 d" ıtllf ,. • e r e, asa n ar .. , rl 
Bu mabcdde bircok filler yaşs - bir o.nda olur: bu an, saat 9 u 2G cukluğu tamnmen Avrupada geç • de mekteplerde, fabriktılS 

mnktadır. Ancak bu fillerin hepsi dakika 24 saniye geçedir. mlş modern bir kral knzanac3klar. "B 

b d d ğ ı S An'aneleı·"ın hilkilm sUrd.UgvU bu u- ve bUtun nıUesscselerde s·t· 

nuzda paraları ihtilas ediyorsa, Reis ve mahkeme azaları karar 
gene mıntakamıza ve bizim tröste c-dasma çekildiler! . 

eynzdır. Beyaz, aha o rusu gr - • iynmda da uzak şark memleket- .. 
ye yakın renkteki filler Siyamhlar lcri gibi birçok garib adetler \'ardı.r zak §ark memleketine, bundan son- sıtma ile değll, bUtlln h~ııd 
tnrafmdan çok uğurlu sayılmnkta !t'aknt muhakk:ık ki bu adetler çok ra çocuk kral Anauda hfıkim oln - larla mUcadele yapılmak 
ve krnl sarayındaki mubedde ynşı- enteresan vo basit Siyamlılnrm ruh- caklır. Adana doğum ve çocult ~ 

evi de, bölgenin ehemiY0 

ait lokanta ve birahanelerde yiyor. - Ruscadan -
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kıskançlığın bir başka türlüsü- Bazan bütün hakikati açıkça söy

dür. , lemek istiyordum. Fakat cellattan 

- Ya Alti;eri?. 

- Leonoru seviy.ordu. 

Rolan dudaklarına sıkı~an bir 

iniltiyi güçlükle zaptetti. Birden 

bire sordu: 

- Rolan Kandiyanoya ne yaptı

lar?. 

- Zındanlara atıldı. 

- Hata oradadır de •il mi?. 

korkuy~rdum. Bazan da onu, 'ka· 

çırmak hevesiyle yanıp tutuştum. 

Düşündüm. Bu kabil degildi. O

nun öldüğünü ögrendiğim zam n 

hem o, hem de ben kurtulmuş ol
dum .. 

- Sonrası? 

- Sonrası bu .. lştc bugün, Bam· 

bonun elinde bir esirim .. Tam altı 

senedenberi esiriyim.. Ne zaman 

isyana kalkışmak istesem tehdit 
- Hayır öldü .. ediyor .. Bir gi.ın bana: "Ya kızın 

- Nasıl bunu iyi biliyor musu- yatağıma, yahut başın cellada! ,, 

nuz?. derse ben ne yaparım?. 

- Bir başka mahkumla kaçmak Emperya hüngur hi"ngür ağlr-

istemiş. Kanala atılmışlar. Oradan yordu .• 

çıkmadıkları, boğulup gittikleri 

muhakkak .. İyi ki öldil ve kuhul-
• Rolan Emperyanın, Bambonun 
ve Aliteri.ı'n kcnd"sine du .. man -

du .. tskcnce içinde kalmaktansa.. lıklnrmın nereden geldiğini anla • 

- Şüphesiz ki ölüın daha iyi.. mıştı. Fakat Vandolovla Foskari • 

Fakat betbaht delikanlı zındanlar· ye ne yapmıştı? Bunu anlamıyor

da inledigi milddetce siz ne yaptı- du. Her halde bunu da ögrenecek· 

mz .• Mademki onu seviyordunuz.. ti. 

Nasıl yaşayabildiniz? Haydi biraz Yüksek ses: 
da bundan bahsediniz, bakalım. 

- Ağlamayrnız madam, 
Emperya sarsılarak cevap ver- Kızınızı ben kurtaracağım. 

dedi. 

di: 
- Fena hareketlerimden dolayı 

- Bunu ibcn ae bilmiyorum..4 beni affettiğinizi görüyorum. 
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- Size yalnız kızınızı kurtara
cagımdan bahsettim. 

- Size itimat ederim. 

- Emrinizi 
gözlüyorum. 

yerine 

- Ya adamlarımız? 
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getiriyoı 

Rolan ayaga kalkmıştı. Emper. - Hepsi de toplanır toplanır 
• bana haber verir. ya birdenbire. kendisinı Rolanın 

ayaklarına attı. Şimdi, ellerinin bi· 

ı ini bırak·p birini alıyor, hakiki bir 

ana göşyaşları otkttıyor, öpüyor, 
öpüyordu. 

Rolan kendisini güçli.ikle kur -
1.,rdı ve Emperyaya sevinç içinde 

bıral.arak kabineden ~ıktı. Gece • 
nin karanlıklırmda kavboLdu. 

-27-

AŞK ve HiDDET 

Rotan şimdi rıhtım üzerindeydi 

Oradaki direklerden b:rinin ar'ka 

sından bir gölge sezdi. Gölgeye 
doğru ilerledi : 

- Sen misin? 

Skala Brino meydana çıkarak 

. - Benim Mon Senyor, diye ce
vap verdi. 

Erenenin uşağı elbisesini çıka. 

rarak yerine bir Venedik köylüsü 
elbisesi giymişti, 

Rolan rıht:mdalti gondüllcrdcn 
birini çözerek içine atladı. Kendi· 
sini takip eden Skala Brino sor -
du: 

- Ben de geleyim mi mon tıin. 
sinyor. 

- İstersen gel. Gece çok güı:cl. 
Böyle bir gecede kanalda gezinti 
insanın içini açar? 

Skala Brino da atladı. Kürekle
re asılmaya başladığı sırada sordu:. 

- Nereye doğru gidelim moı 
sinyor? 

- Lidoya ... 

Rotan gondülün küpeştesine u -
zanmıgtı. Başucunda sonsuz· bir 

gök... Yıldızların kıpırdaştığı bir 

gö1c görünüyordu. Uzun uzun sey. 
retti. 

En küçük lıir gürültü bile yok
tu. 

Yalnız Skala Brinonun kürek • 
lerinden çıkan sesler... Limana 
ge1dikleri sırada Rolan arkadaşı • 
na kUrelderi bırakmasınıişaret et• 

ti ve: 

sıhl müessesesidir. nurıı1: 
bir ay içlnclo kadın ve çocıl 1 
talarıııd:ın 133 kişi gcltıl 
66 lcl~i do doğurmuştur. 1 
polfüllğinc ise 1780 Iı:işl ı;c 
tir. 

ııııtl 
Trahom mucndele teşk d 
mllhlm bir rol oynaınaktıı 

tııt 
Son bir sene zarfmclrı .. , 

mücadele te~kilatmn 1 !l-5",. 
. t"· 

şi baş Yurmuş \C h<'P 1 

ııltına alınmıştır. 

"~ Trahom mti<'nd tlestnlll , 
c::C: 

kati nelicclcr aldığı mU<' ""' 
gcll>" 

rln başında ınC1ktoplcr ~ıı. 
tedlr. tık mekteplere btl 69 
talebe derhnl trahom tc I> 

altına nlınıyoı·. Ve ilk 1nC t 
bitiren hir çoruk tamaınetl 

ıde 
homdan yıkanmış bir btl 

kıyor. 

!l!cktcplerln.Jlk açtld 1~1 ıı.1 
baharda, mütehassıs taIIP b 

1'& 
ycnesindcn geçen murıı. lJ.'lıl 
altında hcrgUn sıhhat ille 

,_,ot• 
ları tarnfındnn iH\çlaoı .. 

Bu 'aziye1tıcr gösterl1°~ı 
ıı stil 

Çukurova bölgesinde " c• 
rın_k6ktcn kazınması fçUl 

başla çalışılıyor. 

tl tııl 
Cumhuriyet hUkllınO ô 

da ne harcıyor tahınill c 
nlz? 

• 10J~ 
Taml.500,000 lira, ~ ıı 

ğil, bir buçuk milyon!, 



ahnız. Bu suretle hastahğı önlemiş olursunuz. 
NEOKCRIN sizi baş, diş ve roma

ve tizma a{lrılarından, nezle 
gripten en çabuk kurtaran, 
emsaısız veni bir devadır 

Bir kaşe 6, altıhk kutu 30 kuruştur. 
Her eczanede bulunur. ı .. ....... ........._ ...-... ~ ........._ ~ ...-.. ........._ ...-... ...-.. ...-..... ...-... ...-... ........._ ........._ ....-.... ........._ ...-... ....-.... ...-...._ ..-... ....-... ........._ ....-.... .....-... ....._, 
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~AFER MüSHiL ŞEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi müabil tekeridir. Bil~um ec
zanelerde bulunur. 

HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
terfap ettiği 

gUzler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
1939 Senesi içinde yapılacak mDsabakaların 

JOk ki en bDyOJtDdDr 
şOpbe 

GiaeJ cazler mUaabaka11 cuetembin 7 inci yıldan 8 lııcı Yılma baaacap 11 lkincikinunun ı 939 taribinde ~ 

rhusabakamızın izahı: 

i.ıah ederek okuyuculanmuda en ldlçUk bir tereddOt nokta· 
u bırakmamıya çalıpcağu. 

Kadın okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gasleri en çok rey kuaııan beı kadm okuyucumusa ay
nca para mUklfatı verilecektir. 

Kadın okuyuculanmız, bize gösterinin resimlerini g8n. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettili millabakaya yardım etmlt olacaklarda. 

!ateyenlerin yalım cöz resimleri neıredileceline ve bin 
ya1nu: resimlerinin bu kwm1an gönderileceline cöre ken· 
dilerini utandıracak hiç bir teY mevzuu bahaolımaz • Bununla 

'4tQ ltadın okuyuculanmızm evvelce çektlnnlt veya yeni- hem HABER'e yardım etmiı, hem de hakikaten pel olan 
lat çelctlrecekleri realmlerinden iıtiyenler bat reaimlerini cözlerinin cıaeIUk dereceıinl ölçmüt bulunacaklardır. 
'-z tıneyenter de ya1nıs reslmlerinln ah lrnım1armı yu· HABER, kendisine c8s resimlerini 18ndermek llll'etile 
tek) dairi reaimlerde lpret edildlll pldJde kalp bin ıendere- yardım eden kadın okuyucuJannın bu zahmetlerini mukabe· 
1-a trdir. MUaablkem•n lttlrak için kadın olnıyuculanmısm leaia bırakmak iıtememigtir .. 
ltcarıtekilde ldarehanemise ıönderecelded ntlmler 11 ıtlndkl· Okuyucutarımu tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
Jılı. daıı 11 Mart 939 tarihine kadar mwıtanmn llerıtlJ! bir veya ayy\ln edecek en fula rey atımı bulunan bet göz sahibine ıu 
tlı bs tanesi. ayrı ayn numaralar .ıtıac1a pntemlsde n....- müldfatlan dağrtacaktır: 
~etek .,. neticede en gtb:el ıBzlerin hanp ı&s1er oldulu o. Birinci clerececle rey toplayan göz aabilti 20 Jin 
hcuiammı.dan 10rulaca'ktır. lkiDci ,, ,. ,, 

11 
15 

11 

kimler mUklfat kazanacaklar: oçüncü ,, ,, •• " 12,s ,, 
lıltıaabab reaimlerinin intipn devam ettili mUdde~e. ca.. ~inci " " " ,. ıo ,. 
~ -.lllCİ ,, " ,. ,, 7 ~ ., 
~de çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, ıU.el " NOT: Bize gönderilecek göz resimleri aahiplerinJn müıte· 
ltrbıı buldulu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey- ar isimleriyle neın.dilebiteceği gibi hakiki iıimleriyle de derce-
......::ıendilderl clSs rnimlerinin altlamıda klaumk aa• dilebilir. 

~ topladıtı kapoalarla birlikte WarebaaeaıUe sö11cle.. DiKKAT: Müklfıt karman göz sahiplerinin mUkL 
"- knP•naaı olacülar " ida"'lhaıaemirde banan için fıtlarmı alabilmeleri için, bize gönderdikleri cöz resimlerinin 

lıir llllltiai1I alac:ülvdJr. birer. etfni de kendilerinde bulundurmak zahmetine katlanma· 
OkuJUCUlanmızm ıönderecekleri reyler toplanacak n lan thımdır. 
~ en çok rey alan bet cU.el göze verilmiı reyler içinde Miikifatlannı bize ancak kendilerinde bulunan göı 
"ar bulunan ild )'ib okuyucumıua 'kıymetleri yekQnu 800 1d1· resimlerini göstermek suretiyle alabilirler. Herhancl bir 

lirayı bulan hediyelerimiıı: teni edilecektir. ihtilifa sebebiyet vermemesi için bu resmin, aöylediiimb gibi, 
•· '1'1Yztiıı ne tekilde yapılacap biWıare eauh bir ıeldJde ıuetemizde neıredilen resmin ayni olmau Ihımdır. ""•n--- - - ------------....._, 

4TATORK 
Alb·· .... 
8 umunun 

Dncu tabı çnkt 

1 •uvazzilerden 
'-t •teyanız 

1 LlL1t.,~ 

Y.- elalade cleii• 
Cebinizde bife 

BiR eı•E 

NERYiN 
• ULUNMALI 

.,,. ...... - Sair etnlln - A ... ' 
a .. .,. - ..,..... - .... ... 
el-~ ......... ... ................. 

igi eder 

I • Opontiir Dr. ~Tonu.., 
ŞIŞLt CERRAHI KLtNIOI 
Havıdar, ucua hu1Ud haı 

tane, her nevi erkek •e ka 
dm ameliyatlan, dimaf, ıinir 
eıtetik (ylls burutukluiu, 
meme, kann aarkıkbp, ve 
çirkinlik) ameliyattan. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan-

lara 100 de 50 tenzillt 
Şitli meydanı No. 201, 35-261 

,,,,. Dr. Suphi Şenges • il!: 

I 
/ drar yolları hastalıkları 

matehassuı 
Beyoğlu Yıldız sinemaSI kar
şısında Lekler apartıman. Fa 

kirlere parasız. Tel. 4..1924 

Soluk alpıhlt, nezle ve teneffüs 
yollariyle geçen hastahklardan 
korur, erip ve boiu rahataııhk· 
larmda, aeı kmkhlmda pek fay-
dahclır. 

lngiUz Kanzuk Eczanesi 
- BEYOÖLU • lsTANBUL ~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : . 
'1141kdan 

440 adet 1:5.480 M3 
135 " 3.921 " 
135 ,, 3.510 " 
710 23.271 " 

Ölçüsü 
400 x 30 x 30 
400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

1 - Yukanda eb'ad ve mikdan yazılı 232.71 metre mikabı tah .. 
ta açık eksiltme usuliyle satm alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher metre mik'a.bJ 39 lira heubiY.· 
le 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 

nı - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma güııil aa. 
at 15.45 de Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubeısindekl Alım 

Komlayonunda yapılacafmdan isteklilerin tayin edilen gi1n ve ..... 
atte adı geçen Komisyona gelmeleri illn ol\l'Clur. (161) . 

*** 
ı - idaremizin Pqabahçe fabrikasmda mevcut 3000 adet 

mUıtamel galvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal ve mtıtebaldal 
de en kıaa bir r.amansta kaldırılmak aartile satılacağından np.. 
h zarf usulile arttirmaya konmuetur· 

il - .Muhammen beclell beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 Ura 
ve ~ 15 teminatı 1120 Jirac11r. 

m - Arttırma 20-1-939 tarihine rutııyan cuma gibıU 1a. 

at 18 da Kabatqta Jevumı w mtlbayaat 1Ubesinde mUtetekkll 
t:atJı komiıyonUDda yapılacakbr. 

IV - Arttırma eartnameleri paruız olarak her gün 8Ölll 
geçen ıubeden alm&bllecefl gibi bidonlar Paşabahçe fabrlkum. 
da göıillebilir. 

V - MllhUrltl teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 15 gU.. 
' 'enme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı r.arflarm ihale gilnil en geç saat 15 ~ kadar 

· yııkanda adı geçen satıe komi»yonu batkanlığum makbuz muka
bilinde verilmesi lhmıdU'. (8') 

. ...................................... a 

OE N IZBAN K -Muamelat servisinin nakil ve 
yeni telefon numara~n 

Bankamız Deniz muamelat servisi Haydarham kaı}ısmdül bot 
"stasyon binasına nakletmiştir. 

Yeni telefon No. (43281) 
Yeni Adres. Yalkapam bo§ istasyon merkezi. 



Yeni yıh, mı 
Gözleri mi 

@oyayorlar ? 

- Aclamm bazan öyle neşeli zamanı olur Jd, içinden atlamak, ıııçra
mak, eline geçen eşyayı yeTe atmak gelir. Bittabi böyle anlarımızda 
heplmiz bu hissimizi yener~. Çlliıkü e\·imizi dolduran eşyayı kırmak
tan, karımızla ka,·ga etmekten ,.e kom11ularıımzı rahatsız etmekt~n 

çekiniriz. Filadelfiyada Mansür kardeşler diye tanınan iki gene ken
dilerinin \'e tanıdıklarmm bu kabil arzularını izhara imkin \'erecek bİ&" 
ev tesis etmeği düşünmüş n işletmekte oldukları fabrikanın bahç~

sindekl boş bir e·'1 bu işe tahsis etmişlerdir. E\1n möblesi kınlmıyacak 
eşyalardan terekküp etmektedir. Taunlarından hBmAklar, salıncaklar 
sallanan, her yeri oyuklarla dolu olan bu e\·de Mansür kardeıler se-

Eski yıl gitti, yeni yıl geldi. Bo belki bir hayalden ibarettir. ÇUn

kil her tarafta )ine eski hamam, eski tas. 
Fakat Amerikalılar işin alayında. oldukları için fll'Çalan boyalara 

batınp her şeyi yeniden boyıyarak dünyayı yeni yapmak istiyorlar. 
Lakin ne de olsa kızların bu güzel pozlan yeni bir numara değil m1 f 

... 

Parist İngiliz sfareti b~kati. 
bi, Mendelin mesleğe girişinin 

yirminci yıldönümü kutlulanınış
tır. Mendel yalnız meslek kadını 

nede bir defa. bir parli veı·iyorlar \'e Fllidelfiya sosyet-<!slnln larunmıt 
simalarını buraya davet ediyorlar. Erkekler bu davetlere en eski el· 
blselerlyle, kadınlar da. kısa. plaj pantalonlarlyle \'e eski blüzlar, ıa. .. 1.u 
pabuçlarla lıttlrak ediyorlar. 

l~rde oyuncaklarla oynanıyor, ııalmcakl:\rda sallanılıyor, yastık 
muharebeleri yapılıyor \'e gecenin ikisine kadar gayet eğlenceli bir 
vakit geçiriliyor. O kadar ki l1ladelfiya. sosyetesi birtakım donuk ve 
riyakar seremonilerden tama.men azade olan bu canlı, hareketli \'e ne
ıeU toplantı,yı her sene dört gözle beklJ,yor. . 

~~·--
• fngllterede yılba'1 mUnuebetiy le yapılan ellencelere bir ziraat te

,ekkUltl de lttirak etmıı ,.e blr can ba:ı:hs.nede bllf;ok hay,·anlar merak. 
ıı numaralar göstermlılerdlr. en arada bllhusa bir ayuıuı motosiklet 
t;ullaıınıası Jıcrkesl hayrette bırakın ıstır. 

değildir. Eliz Volf ismiyle anı~ 
tör bir akst.ris ve iyi bir dekoras. 
yon ressamıdır. Yaşı hayli ilerle. 
miş olmasına rağmen çok şiddet. 
li ve zahmetli sporlar yapar. Bu 
sayede gençliğini iyi muhafaza 
etmiştir. 

Parlt;te İldclettı btr lal 1l8ktlm. llrlyor. Emval meyc1am kaı1ar1a 8rt1mlftr. Meç1ıu1 
öntlnde yanan atef aömneebı dlJe iki nöbetçi so.iuğa rajmen nezaretle meıguldUr. 


