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Jn giJiz b arp gemi} e .rİ lngilizHarbiye
Nazm Belişa-

Ce bel üt tarı k ta toplanıyor ı"'" nutkundan: 
Frankonun karan karasuları Bugün bile harbe iştirak 
~aricine teşmil olunduğu takdirde k b ·ı · t . . r r Ah t Ablukaya a ı ıqe ımız umumı arp e-

m •• d h l Dost suıgaristanın kile ölçülemez/ lstanbul 1670 
U a a e dost Başvekili 

Köse ivanof M it K b s· S 1 d Ankara 1386 a a, 1 rlS, ıngapur Ve ey an a ikinci mUntehip çıkaracak 

edecek 1 er ::h~~~zd0e\u~~~s~~~~ yerli askerler fazlalaştırıhyor ~·~~li~~:ı~:.ı ~=~tı~ 
Ingiliz-Fransız ---------~~ -· ... -~ -
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c '/ng'iliz aeniz 'Jiuvve·tleritİdtn bazı Zarı Cebelüttarıkta 

Umhuriyetçilerin elinde bulunan 
üç şehirde de komünist 

!=- kıyamları başgösferdi 
y .. C!lnklstDer, Madrlt lUızerDıne 
-P•lacak taarruz hazoırlolka 

cb larıno tacDB ettller 
l~ eo~IUttarık, 10 CA:. '.A.). - BU- I duğu i)i haber alan mahfellerde 
I!~ Yanus manevralarma ~Urak söylenmektedir. 

"e ~ <>lan Shroahire lvanhoe, llcx Londra, 10 - A. vam kamarasm. 
t~ oCen 1slnüerindek1 tiigru.z harp da, İngiliz hariciye nam1 lord Hall-

1ı<t~~ dUıı akpm ansIZin Cebe- fili, Franko tarafından verilen ab. 
liıı l>e]c a gelmiBterdir, Bu gcDl.ile-.. toka kararı hakkındaki bir suale 
~eıt Yakında. ear'k istikametlııde 
c~ edeceklerl öğrenilmiştir. lı:aI'§ ıdCJnişlir ki: 

~ abı Uriyctçl lspanya 8alılllerL ''- Vmidimlz bu ablokanm kara. 
tatar 0ka edilmesine dair Fralllco sulan haricine teşnıll edllmlyccejl 
tı>~ tııdaıı. 'Verilen karar il%eiino liU re ilin olunan mmtakaya inhisar c. 

tre hareket eınrl verDmiş ol- cİeceği yolundadır. Aksi takdirde 

~ İngiliz fUolannm müdahalesi tabii· 
C ~ 0 o••••••••••• cllr. Harb gemllerlmlze inglllz ban. 
Urtıhur Reisi clırt.smı ta.,ıyan \'8 zorluğa uğrıyan 

l!I N o·· N u.. herhangi bir npura yardım lı,:ln C· 
mir ,·erllmi~ttr.,, • 

bu '(Devamı '4 üncüdefı 
Ens . n maden tetkik 

tıtusunu ziyaret etti 
h~a. 9 ,(Hususi), - Cum~ f. 
~l~ısı lsrnet lnönü bugün 

1 

Sayd en sonra, Başvekil Refi}{ 
~~ ve İktisat vekili Hüsnü 
\'e a a beraber, maden tetkik 
\'e e~ enstitüsünü gezmişler 

1 
faaıiye/ünün petrol araştırma 
tltı~lard 1 hakkında malUmat al• 

l:>i~erı:· .. _ l 
t 11fitı !<as ~aftan, İsmet İnönü• 
t ' taınonu seyahatinden 
~ ~oradaki tetkikleri neti· 

1
1~ aı~ \'erdiği emirlerin tatbiki 
ba~ı,ekaletıerce hazırlıklara 
ill~l§t ~ Ve icap eden kararlar 

'~~etr Bu arada Dahiliye 

i
tli~ bir al~adarlara gönderdi· 

i . tlbi!:;11?1de köylünün ken• 
rin le· nı keneli dokwnası 
fll o~ıere 
~r IUıu el -tezgahları sok"Ul· 

~ 

Ankara, 10 (Telefonla) -
Memleketimizi ziyareti mukarrer 
bulunan dost Bulgaristamn 'baş

vekili Köseivanofun ziyareti tari. 
hi 16 mart perşembe günü cla
rak tesbit edilmiştir. Erkanıharbiyeleri toplanıyor 

çin henüz vilayetlere bir tamim ya" 
pılmamışsa da bugünlerde emrin ge 
leceğine ve ayın yirmi birine kadar 
müntehibisani seçiminin tamamla• 
naca~"I umulmaktadır. Çünkü me
bus intihabı ayın 25, veya 26 sm• 
da yapılacaktır. 

Bulgar Başvekili 16 martta İs
taribula gelecek ve protokol umum 
mtidürü Şevket Fuat tarafından 

merasimle kacıılanacaktır. Ayni 
akşam Ankaraya hareket edecek 
olan Bulgar başvekili Köseivanof .... 
bu suretle 17 mart cuma gün il An
karada bulunacak ve büyük mera. 
sim ile karşılanacaktır • 

........._.,,..... .......... __ • +· 

met Inönü tarafından 'kabul edile· 
cektir. 

Dost Bulgaristan başvekilinin 
bu ziyareti, Balkanlar konseyine 
taalluk eden umurun müzakeresi
ne ve Bulgaristandaki Türklerin 
vaziyetlerinin tetkikine mütevec. 
cih görülmektedir. 

Misafirimiz Ankra.da iki gün 
kaldıktan sonra pazar günü is
tanbula avdet edecektir. 

Misafirimize Perapalasta baş
vekil ldoktor Refik Saydam tarafın 
dan bir şeref ziyafeti verileceği 

ve bunu da bir süvarcnin takip e· 
deceği bildirilmektedir. 

D!)St devlet :başvekiline refika 
ları, kızı, hususi kalem müdürü 
siyasi işler müdürü, Bulgar De-

~ Yapılan hesaplara göre İstanbul 
\'e mülhakatından ceman 1670 mün 
tehibisani çıkacaktır. 

An!-:arada müntehibisani seçimI 
muamelesine 15 martta başlanaw 

tır ve 21 marta kadar sürecektir. 
Ankaı t•nm 1386 ikinci müntehiP, 
çıkaracağı anla~ılmaktadır. 

Hollanda 
Hudutlarını takviyeye 

karar verdi 
Yeni bir silah fabrikası 

yaptıracak 

La Haye, 9 (A.A.) - Holan· 
da telgraf ajansı, Holandam 
hudutları boyunca yeni istih
kamlar inşa edeceğini haber ver 
mektcdir. Yakında hudutlarda 
\'e sahilde 250 kazemat inşa e· 
dilecektir. 

miryollan umu:n müdü.rü, harici- Silôli !abrikalarından birinde ya"fi_il mıikta olan 'bii.yük 
ye protokol şefı ve ı;ekız Bulgar I · namlusl4 .

1 

Piğer taraf~ Brabaııt$ld 
TilburY si1!It fa'DriKaları tevsi 
Cdilm ve yem bir silali fabrl· 
kası dana !n~ oluna~. 

gazeteci refakat o:iecektir. ·-------------------···· ~a?er alı~dığına göre, s.ofya lngiliz harbiye nazırı Hor Belişa ÇERÇEVE 
elçımız Şevkı Berker de rclıkası nın, Avam kamarasında, lngiltere 

I 

ile birlikte dost devlet Başvekili- için kuvevtli bir kara ordusu lüzu· Dedi _ 
ne seyahati ve misafereti müdde. mundan bahseden bir nutuk söyledi Dedim 
tince refakat edecektir. ğini dün yazmıştık. Nazır bunda 29 · 

Misafirin Türkiyede misafereti fırkadan mürekkep bir ana\•tan ka· 
münasebetiyle bir proğram hartt- ra ordusu vücuda getirmenin lazım 
lanmıştır. '(Devamı 5 incide) 

Dedi: 
- Dalkavuk mnharrlrlerden iğreniyorum. Mebo!ll na.nuec1terlnln 

scçlldlil bir de\'rede birçok yazılar birer ~ık istida tesiri bırakıyor. 
Dedim: 

- Dalkavukla halisi blriblrlnden samimiyet ve flldr' ce\•herl ayı. 
nr. Samlmlyet usta blr elde taklld edilse bile fikir edilemez. Onun 
kindir Jd ne söylendiğinden zJyade neden söylendiğine dikkat edilen bu 
iste, neden söylendiğine değil de, ne söylendiğine bakmak limndır. 
Eğer doğru n güzel söylenmişse,, neden söylendiği meydandadır. Doğ
ruyu \ 'C güzeli blldinnck için. D:ılka\'tık fikri sevmez. Zira hakikatin 
ileti olan fikir yalan söylemeğe mukkdlr değildir. Nctekim dalka\'U· 
ğnn dlUnde 2X2 = 6 dır. İşte sana, iıısanlar \'C kalemler arasmdald 
farkı gösterecek bir miyar 1 

* Dedi: 

- Ciddi bir flldr ve sanat adammm, gUndelik fıkralar 'halimle 
horda hldiselerle uğra'1tlasmı güzel bulmuyorum. 

Dedim: 

- Her hurda, esaslı bir bUtünc1Pn kopmuş bir parçadır. BilUlnio 
alakası muhafaza edilmek prtlylc, hurda olan hudbe yoktur. Çok de· 
fa (bütün) e alt aclalet, (hurda) üzerinde tecelli eder. idrar tahlili. 
le UZ\ iyct yokl:ıma ı yapıldıt'l gtbt. 

Dedi: 

- Senin yazılarmı dalma anl.,.amıyorom. Afrr "e &lrlft ftktrler. 
Halka göre cleğll. 

Dedim: 
~ - Sen benlnı J'azılamnı değn, halkı anlamıyorsun. 

NıciP. Fazılf<ISAKVREK 
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Romanya Başvekilinin ölümü 
Yazan: NDzarnedd ın NazDf 

Dostumuz ve mUtteflkiınh Ro. 
men milletinin ruhani reisi ve Ro
manyanm Başvekili Patrik Miron 
Krisleanın ölUmU, bize, bu milhim 
§ahslyetin kıymet ve meziyetleri 11-
zcrinde durmak imkBnlannı bir da
ha verml§ bulunuyor. 

Patrik ve Bqvekil Miron Kriltea, 
yetmiş birinci yaf}ını doldurduktan 
sonra bu fant dünyadan aynlmıetır. 
Bu hal, dost devlet Bqvckllinln 
pek zamansız gelmlj bir ecelle ve. 
fat etmemlo olduğunu, bllWa BaL 
kanlarda normal sayılan yq dere
cesinin listllne bir hayli çıktığını 

ve ölUmllnün vatandaşlan için de 
meziyetlerini sc.zm.ek imkanını elde 
etmlıs olan yabancı siyasi doıstlan 
için de asla bir sllrpriz olmıyaca
ğmı izaha Widir. 

Patrik Miron, dostumuz ve müt
tefikimiz Romanyanm, hiç beklen. 
medik bir anda içine dilştUğU dahL 
li buhranın kiliseden devlet idare
sine getlrdJği bir §ah8lyettl. İki llç 
yıl lSnce, herbirl diğerinln amansız 
bir dllf}manr hallnl almq olan siyuf 
partilerin memleketi anaf1lye sU
rUkler gibi olduklan bir devirde, 
Kral Karo! ona aanlmI§tı. 

Romen siyast partileri içinde ya
banct tahriklere bilerek, bllmlyerek 
kapılanlar çoktu. Romen milleti 
bundan çok muztarlb oluyor, bllhaa. 
sa demir muhafızlar ve bir kısmı 
sol temayUller mlllt birliği adama. 
kıllı zcdeliyorlardI. 

Balkanlarda usun zaman demok
raside teklmUIUn bir nilmuncal sa
yılan Romanya, zamanla, bellfbqlı 
}lartilerin llderlerlnl kaybetmlf ve 
günden gllne artan IktısacU buhran 
ııeclyeli bir kontroldan, euurlu bir 
idareden mahnım kalan partileri, 
demagojide blrlblrlerlle :van1 eder 
bir hale sokmt13tu. MUtte!Ik devle
Cn yilksek kıymetll devlet rel.!f 
Kral Karol bu vaziyet ka~da 
çıkar tek yol bulunduğuna kanaat 
getirdi: 

Bol partfll demokrasiden tek 
partili demokrasiye geçmek. 

Kralın böyle bir politikayı ele 
alması onu istediği ıekilde muva!. 
fak edeceğine bir delildi. Fakat ih. 
tiraslann en cehennemt bir te:k.ll 
aldığı anda birdenbire bu fikri or
taya atmanın tehlikcsl de muhak
kaktı. Yeni yapılmış bir intihabm 
millet kUrslisU etrafına topladığı 

yeni saylavlarm herblrl, mutlaka 
bu filtre ka~ cephe tutacaktı. F.ea
sen lntlhab öyle muvazeneslz bir 
netice vermişti kl, parlamentoya 
dahil her kuvvetli eahslyet, devam. 
lı bir ekseriyet temin edebilecek bir 
hUklimet programı yapmaktan A.clz 
görllnUyordu. İşte o zaman Kral 
Karo!, Romanyanm siyasi manasını 
kurtaran tarihi kararını verdi: 

1 - Meclisi JAğvettL 
2 - Demir mubafızlan kaldırdı. 

3 - Kuvvetli bir idare kurdu. 
Bu üç harekette lnlsiyati! hep 

kralın elindeydi Ve kralm kudreti, 
krala kareı olan bağlılık, onun her 
arzusunu başarmasma k!fiydi Fa. 
kat kral, milletin karvmna, başm
ia bir fevkal!de kudret bulunan 
bJr hUkflmet çıkararak lşl daha aağ. 
lam tuttu. BUtlln bu hareketlerin, 
kilisenin tasvibi ile yapılm.JV oldu
ğunu Romen milletine anlatmayı 

doğru g!Srdll. İşte Patrik Kri.stea bu 
pllnnı başanlmast için htlk~et ba. 
~ma göturUldil. 

Patrik Krlstea'nm, 11ç ay önce, 
71 inci yqma girmesi mUnaaebetL 
le BUkrcete ve blltiln Romen kilise
lerinde yapılan merasim, bu pollti
kanm halk tara!mdan ne derece 
benlmlenmlf oldufunu izaha klti
dlr. 

Bayatmm 89 yılmı milletinin aa.. 
'ldetl fçln dua etmekle geçirmie o. 
lan bu yqlı tman. milletini anartf
den kurtaran bir alyuetln kendi 
manevt sa~ .a!tada )qanldJimı 
~rmelr baht:Jyarlığma uı~ N 

dil. 
Patrik Mlron Krlatea'nm esaaen 

oek kıla olan lfyul hayatı böylece 
"ıulba edlleblllr kanaatindeyiz. 

Nıamtttin NAZiF 

Yu g o s 1 av Hariciye Naz 1r ı 
Yoguslavyanın Harici siyasetinden 

bahsetti 
'

1 Siyaseiimiz harici dostlu~darı muhafaza ve 
sulhu tem.nden ibarettir ,, diyor 

Bclgrad, 9 (A.A.) - Havaa a. olan tam itimada milstenld milna
Jansından: 1939 eencai hariciye 3ebetlerin muhafanu.!Jr. 
bütçesinin mü.zakereıi mUnaacbc- Hatip, netice olarak Yugoalav
tile Markovich, mebusan meclisin- yanın ıulhu arzu etmekte, batka
de bir nutuk ıöylemi§tlr. Mumai· larına ait hiçbir ıeyi iatememekte
leyh, dört buçuk senedenberi Yu- olduğunu, yalnız devletin tamami
goslavyanın harict siyasetinin de. , yetini ve Yugoalav milletinin ha
ğiımemiı olduğunu beyan etmiı-

1 
yatı menfaatlerini müdafaaya az

tir. metmlt bulunduğunu ıöylemiı • 
Bu harici siyaset, eıki dostluk-

1 
tir • 

ların muhafazasından ve ıulhu te- -----------k-
min maksadiyle yeni dostluklar Rüştü Arasın ızı 
taharrisinden ibarettir. j • • 

F ·u 1 - ıı-- '-·tt lngiliz Kral ve Krahçesıne arnsa e o an mwl4Se1Jd an 
bahseden hatip, göyle demiıtir: takdim edilecek 

"En esaslı emellerimiz.den birl, Londra 9 (Hususi) - Bu ay için-
bu eski ve mücerrep ®etluğu mu- de İngiliz sarayında yapılacak ka· 
haf aza etme1ttir.,, 1 bul resimlerinde Türkiyenin Londra 

Hatip, Büyüte B:itanya ile olan sefiri Tevfik Rilşt(l Arasın kızı da 
dostane münascbttlerin bundan kral ve kraliçeye takdim olunacak· 
böyle, ''Yugoslavyanın hayatın. lar arasındadır. 
da bir kanun,, teşkil edeceğini İngiliz saray Metine göre, her se· 
söylemi~tir. ne kral ve kraliçe sarayda birkaç 

Hatip, şöyle devam etmiştir: kabul resmi tertip ederler ve bu ka· 
"Almanya ile dostane ve geni~ bul re~minde yük"e!< ai!elere mensup 

mlin:ısebetlerde bulunmak bizim genç kızlar ilk de:a olarak kendile· 
h arici siyaı:etimizin en mühim ta- rine takdim olunur. Kral ve kra1içe· 
savvurlarından biridir. ye tcıkd'. rn olunan genç kızlar sara~ 

Yugoslavyanın diğer bir gaye- muhitine intisap etmi~ olurlar. 
si de halihazırda ltalya ile mevcut Bu sene mart ayı içinde Bakin 
- gam sarayında üç kabul resmi yapı· 

Sin amada film tutuştu jıacaktır. Bu kabul re: im'erine davet 
.Ankara, 9 (ntıBust) - Bu~Un 

1 
edı1enler ara!ı •• ::la, ı:n,ın Arsı_n 

t5ğleyln Halk sinemasında bir kumdan ba~a. eskı Rumen ba~e· 

filmin provası yap.ılırken fltntjkili \-e bugünkü Paris sefiri Tatares
tııtn~muş, yetişen itfaiye yang1- konun, Japon bankeri Vikont Ka
nı s3ndttrmUştUr. Fakat maki· nonun, meşhur Amm1:an diplomatı 
nele~ calışamıyacak hale gel. Sangerin kızlan da vardır. 

10 MART - 1939 

l/a meslek erbabının "orijinali it,. göstermek mecburiyetinde bulun 
duğu bu tkvirde, niyetçiler dı tali k6lıtcıklarını güvercirıltre çektir
mek usulünü bırakmışlardır, kartal, şahin gibi kU§ları terbiye ederek 
bu işte kullanmağa başlamışlardır. Şehrin işlek caddelninde rastladı-

lım•z bu aaam, şahi,.le de iktifa et mi yer ek bazı yeuilikltT '1ıişQn{lyof 
mU§: Niyetleri kediye, hatt4 fareye çektirmek! .. Taliinizi bir farenin al 
zından öğrenmeli cazip bulur musunuz? ı \ 

Yerlimallar 
• • 

sergısı 

Bu senede ağustosta gene 
Galatasaray lisesinde 

açılacak 
Milli Sanayi Birliğinin on sene 

muntazaman açtığı ve Y erlimallar 
hareketirl:ie bUyük bir varlık .olan 
Yerli mallar sergilerinin geçen 
sene ~uncusu açılrnıt ve bu se
neki serginin yeni yap lacak ser
gi sarayından, birinci sanayi sergi. 
si olarak açılmas.ı: takarrür etmi!
ti. 

Fakat araya giren bhj çok ha
iliaeler dolayısiyle sergi sarayı ar
sası bile taayyün etmemiı olma
sından dolayı btanbulun çok a. 
lııtığr, ve bir ihtiyaç haline ge!cn 
serginin bu ıene açılıp açılamıya
cağı da bir mesele olmu§tu. 

Milli Sanayi Birliği bu husus
ta alakadar yüksek makamlarla 
,..,,.. .. ..... :1 ,.~ L- &w .... -.l-· ,.,...,. .. .& 

cctinde bu ıene de İstanbulda ve 
gene Galatasaray lisesinde muvak
'cat bir gerginin açılması muvafık 
görUlmüıtür. 

Bunun üzerine mı1li Sanayi Bir. 
liği yeni ıcrginin hazırlıklarına 

başlanuıtır. 
Bugüıllerde ıehrimize gelmesi 

beklenen tktıaat Vckilı Hü1t1ü Ça
kırdan bu hususta son ldirektif a
lınacaktır. 

Serginin gene en münasip .za
.-Mn olarak Ağustosun ıkinci nıs
fında açılması muvafık görülmek 
tedir. Ağlebi ihtimal srrgi 19 A· 
ğustos cumartesi ı;unü açılıp 1;n 

altı (Un devamdan wnro 3 eylüJ
pazar günU kapanacaktır. 

o 

Sıhhat ve!tAletinde yeni 
tayinler 

Ankara, 9 (Telefonla) - Saim. 
beyli hUkitmet tabibi Necati Gi
rit Bircciğe, Birecik hükfimet ta
bibi Osman Bora Karasuya, Baba 
eski eski hUkllmet tabibi Ya~r 

Sonat Dursunbcyye, Balıkkesir 

:nemleket hastahanesinden Ekrem 
Baysan lstanbul emrazı riihrcvi 
ye teşkilatı Tophane muayeneha-

nesi tabipliğine, Zonguldak firen 
gl mücadele baş ta.bibi Sellin ö. 
zel Balıkesir memleket hastahane
si cildiye mUtehasaıslığ.na, Ayaş 

htıkQmet tah:b Niyazi Ersoy Hay
:nanaya, Ç kale merkez has
tanesi opernt1Sril Kazım Günay 
Ordu memleket hastahanesine_. 
dahiliye mütehassısı Fuat Atay 
hUldlmet tabibi thaan Yalgın Ak
iılaara, Balıkesir hUl:llmet tabibi 
Ziya E:nre U.zunl:öprllye, Tarsm 
:nemleket hastahanesi eczacısı Rü. 
veyde Bursa verem müca.dele dis
panseri ec.zacılığına tayin cdllmiı

lerdir. 

~Mı~ 

Sayfiye yerleri 
Şimdiden kiralanmaya başlandı 
Bu sene en çok rağbet gösterilen yer, 

Bo'ğazın Rumeli sahilidir 
Kışın güzel giden havaların Emlak dellallan ile yaptığımız 

şimdi bozmuı olmasına rağmen temasa göre iki senedenberi Boğa
Istanbul yeni mevsime büyük bir za karıı gösterilen rağbet hareketi 
hararetle hazırlanmakta.dır. Dah3 bu sene, daha fazlalaşarak 

çen pazar günü her sene sayfiyeye devam etmektedir. Buna rağmen 
kiralama faaliyeti ba ay daha faz- Boğazda kiralanabilecek emlakin 
la hız kesbetmiıtir. Bilhassa ge. çok olmasından !dolayı fiyatlar 
çene pazar gün her sene s~yfiy~ye yüksek değildir. 
giden hal'.c:n ekserisi sayfi/:! yer" Yalnız, yalılar biraz bahalıdır. 
!erine gidip yazlık yerlerini 'kira- Rumeli yakasındaki tayfiyelikler 
!amrşlardr.·. Anadolu yakasına nazaran daha 

bir Genç 
Kendisini 

ı:ahalı olduğu gibi bu yakanın en 
pahalı kısmı da Bliyükdere ve Sa. 
rıyerdir. 

zorla af an AÇfalar ve Anad~1u sahiline 
adamı bundan dört beı sene evvel göril-

0:!~~ .. ~:11~~ ~~1!.~'.~-~~~~ ~!~mt~1!;Wf!!!ri,;~.~:;~~ 
feci bil' cinayet olm~, ge~ç ~~ ~z Avrupa hattı banliyosu bu "'i~c. 
kendisine zorla teslım edıldıgı hır daha canlı olacaktır. Bir aralık 
delikanlıyı öldürmü5tür. rağbetten dü§en bu ıirln sahil par 
Ayancıkta Bayraktar oğulların- çası hattın Devlet Demiryollannın 

dan Mustafanın kız kardesinin Es· eline geçmesinden sonra fiyatlar
ına ismind~ bir kızı vardır. 20 yaşla· da yapılan fevkala.de tenzilat ile 
nnda bulunan Esma Rasim isminde rağbete mazhar olmuştur. 
bir delikanlı ile nişanlıdır. Dayısı 1stanbulun yeni bir sayfiye yeri 
Mustafa, bu nişanı bozarak onu zor vardır ki iki senedenberi çok rağ
la Esat isminde başka bir adama bet görmektddir. Burası eski is. 
vermiştir. miyle (Kalitarya) yeni ismile 

Esma Esada varmam.akta ısrar et (Şen mahalle) dir. Floryanın yanı 
:ni~tir. Bunun üzerine dayısı elleri- ba~ında olan bu köyün ekse~i ev
ni bağlıyarak Esadm evine bu vazi- leri ıimdiden tutulmuıtur. Bılha.s
y~tte göndermiştir • sa köye elektrik cereyanı v~rıl-

Esat yalnu kalınca derhal kıza mekte olduğundan bu sene ragbet 

tmek 'stemı"•tir' Esma ken· daha fazla.dır. taarruz e ı y • 

dini ~Mafan edemiyeceğini anlaya· 

rak oraıia tuı ve buğday döğmek Temizliğe riayet etmi
için duran bir dibek ta~mı kaparak 
Esadm başına vunnağa başla· 

tnışttr. 

Esat derr .al kendinden geçmi~ ve 
az sonra da ölmOştnr. 

tşe et koyan zabıta, Esmayı ve 
darısını yakalamış ve Sinop ağır 
ceza mahkemesine sevketmiştir. 

-o--

Eminönünde 
Yıkılacak 13 parça 
.. emlAk daha var 

· Eminönünün genişletilmesine ait 
ikinci p1!nm tatbikine yakmda baş
lanacaktır. Bu pl!na göre Balıkpa
zarmda camiin arkasında kalan bi
nalar da istimlAk edilecektir. 

yen dükkanlar 

Za.bıta memurlan dün muhte. 
Uf yerlerde dükk!nlan sıkı bir 
kontrolden geçirmişlerdir. Ye • 
mi§te bir fırından 60 ekmek mil -
sadere edilmiştir. Temizliğe ve 
belediye nlzamlarma riayet etrni
yenler hakkında ceza zabıtları tu. 
tulrnUştur. 

Bundan başka Şehzadebaşmda 
bir sinema hakkında da fada 
müşteri aldığı için ce~ kesilmiş • 
tir. 

Posta ve lktısadda 
tebeddül er 

Nevyork sergisi 
Sergi için üçüncü parti 
eşya da hazırlandı 

1939 Nevyork !dünya sergisiıı' 
gönderilecek üçüncü parti eşya ~' 
hazırlanmı§tır. Bu üçüncü part•• 
den sonra sergiye gitmek üzere 
!stanbulda hazırlanmı! olan e~f' 
pek hafiflemiş olacaktır. 

Sergiye şimdiye kadar gönde· 
rilmiş olan e§ya sergideki Tiir~ 
sitesinin !devlet paviyonunun bil: 
ra.da hazırlanan Türk sitilinde1'1 

•t 
kapı, pencere, mermer direk bl 
çok motifler ve serginin bittiği za· 
man Nevyork şehrine Türkiyenitl 
ebedi bir yadiglin olarak bırakıl~· 
cak Türk şadırvaru ile gene serg~· 
r.in hitamında Amerika ünivcrsı' 
tclerine müzelerine Türk kültüriİ' 
nün hediyesi olarak tevdi edilece~ 
ulan müzelerimizdeki kıymetli t' 

scrlerin büylı"k bir itina ile mola' 
lan, Etibankın zengin mdde.n ce"' 

~de~ koİı~ksiy~nlan -lı~l~nma 
dır. Bu meyanda müzelerimizdel' 
seçilmiş olan kıymettar eşya d" 
vapuru gizli tutularak Nevyorlı' 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

"' Eundan sonra gidecek eşya ıı 
1 

s:ndan Türk devlet paviyonu~, 
yer alacak olan Ticaret ve sasıaft' 
ait nümuneler, resimler ve şaı •• .,. 
ile Türk çarşısının teşhir ve tı 

1 
ret eşyasını teşkil edecek olan; 
Sümerbank tarafından Türk r' 
atkarlarma hazırlanılmış olan P' 
çalar bulunacaktır . 

. d' 
Nevyorka gi.decek son partı. 

bu ayın yirmisine .kadar şebrisı>i' 
den hareket etmi§ olacaktır • 

o 

Vali hasta 
Vali ve Belediye Reisi do)t; 

Lutfi Kırdar iki gündenberi J:s 

taıdır ve evinde yatmakta.dır • 
. ıııı· 

Dlin profesör doktor A~~ :rd 1'e' 
tar, Ne§'et Ömer ve operator ·~et 
mak kendisini muayene etırı;ıJll' 
ve istirahat tavsiyesinde bU 
muşlardır. 

o 

Tutun ikramiyeleri için··· 
··durıuıı" 

inhisarlar Umum mu . tı" 
şehit yetimleri ile maınııer~ isi6 

. .. .. 'k .... iyeıerı ....... seneye aıt tutun ı ra.... ırı~'" 

Bu ada üzerinde 13 parça knçük 
ve ahşap bina bulunmaktadır ki 
bunların topyektın istimlAk bedeli 
110 bin lira tutmaktadır. 

Tonton amca 
ve tuıo 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ankara 
posta, telefon müdür muavini Şefik 
Kayseri posta müdürlüğüne nalfü~· 
dildi.iktisat vekaleti husust kaiem 
müdürü Felah sanayi tetkik heyeti 
azalıltna tayin edilmi~. onun yerine 
de teftiş heyetinden Adnan Sumer 
getirilrnı~tir. 

Milli Müdafaa Vekaletine ıes1Pe 
caat etmiş ve askerlik .ı~'be ~ı>'' 
malul ve §ehit yetimlerını~ di~r 
yenclerinin yapılmasını bt~ 
tir. Her şube sağlık yokl 
başlam ·ıtır. 

-o--

. ratifi 
Denizyolları koope 

11 
"fi ııef 

Denizyolları koopcra~ 'fo( 
umumiyesi bu ayın 29 u bl ti' 
hanede Denizbankın ınuh•;:,ıif 
tonunda toplanacaktır. b1' ~ 
tinden iyi neticeler alınan tcu~' 
peratifi, Denizbank öaha 
lendirmek kararında.dır. 

mlştlr. ____________________________ ~----------------~:::::::'.::'.:::::::~::::::::::::===-.----------------------~--~------------------~--------------------
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Esirgeme Kurumu süt damlası çallşma 
1 eminde yanllş yolda mıdır ? 

Çocuklan Esirgeme Kurumu ·Bunu ancak ücretle 
yaptırabiliriz. diyor. Halbuki bu tevziatı seveseve 
yapacak ve para istemiyecek binlerce Türk var~ır 
Çocat Jr.lıpme Kurum1111& mahau8 alonu vardır. Çoc1'kJu lelere bulunduldan ,etlerin Eıllr

balh bir 8llt damJm vardJr. Bu muhtaç aUe1erbı mokaklardl. Uf- prme pbeleri yapabWrJer ve 
tetekkllJUD pyW pdur: bJdarda doktor veya teni Wll• ppJJ,11•1 n ıt.prpdlJ'. 

F.aJdr, maW, muhtl,o alJe. runu beklemeıl mRmWl.n &111. Bllrgeme Kurumu bise: "Bunu 
lerln çocukJa.tıuı lllbhl 'o1drol dlr. ancak ücretle tuttll1darmma J&P 
albDda bulundQl'ID&k, eocuı.m ÇUnkll - ~ ft'ft1lliı .. brablllriı." diyor. Halbuki bu tev. 
hUtalıklarma c5re tedavi!_. •P ohmarU au a&e tertibat liatı .ve aeve yapacak ve para 
çabpak, 11'9 ....-, ~uld&- ahnDIJlbr. pul t.temlyecek li&Jll' leftBa yur4 
nn muhtaç oldu.klan dt ve ... Doktor ıattum tlo ,aao. aat seven fulletU binlerce inan bu. 
kert ıemln etmek. ondan ltlbarea mlracaat edenler lunıbWr • 

Silt damlı• aynca lld'1ere bltinoeye kadar ~ bakar. Pek lll, ka111rla verip apı ile 
tercihen yardım etmektiıclir. Tart.ar, illti~ ıe.blt eder, çıkarmak kadar aju' o1aD bu Jdll 

Guetemtsl bir vatandq dJa· but& vuwa oaJarm tedaWıl ~ile fetten at1eler kurtanlabült. 
ret etti w allt damıı•ndın bir metiUl olur. Saniyen: 
intibamı anlattı. Kucapıda, Jm. Ve ma bekliyealer de 18lônla- ~ KıuımıUIUID m_,.. 
landa, omuzunda ,avnıJ&rlyle ra alınır. 1911 bir eczahın.t oımı• da pı. 
.Ot dımı .. ının 8ntıncıe biriken l'abt ctınJeriD1 pçlrmlf oJaa. rıp g6rtllebllir. F.ıllrpme Kunı~ 
tqlarda oturup, ,atmur a1tmde lar bulunur. Bunlar amaımıc1a munun fakir ailelerin ~uklan· 
durııp ~ bekllyen ~ cellP. ldlt tozlanıl1 vep ..ırm. -. ~ ~ ber ecza. 
babalanıı halinl tuvlr etti ve bu rint alnwn)lhtrdJr. Ve,a Jlalet. blııe yapaıbcbr. Bele lledava 
mutanp mauaramn ılmlCllr ~bir IUDde bt1hllJ'' doktora yapmadıktan monra buna mutan. 
bir tedbirle 6nlentlp Gnlttlemlye. g6atermele pllr. at etmlyecet bir Tllrk eczahaneal 
cellDl llOl'du. m. bunun 1ladne Muayyen ıtmln JıarldD f.ev. tasavvur etml;yoruz • 
Çocuk l'.Biıpme Kurumu ut te zl memuru seç plebU& .,. bitte.' Blltln ecallınelerden ne nla-
mu ettik. Hem bu brilmbıl tat bö doktor da gelmeL bet dahiHnde teıudlit yapılıyoı:a 
m.ln etmlt olmak ve hem de n Dquda beldiyenler balar ol· o teslWı yapmak here bCiyle bk 
tehir me.elesi ilminde uJe ya mabdlr." talebde bulunmak gerektir. 
pdm111 icap ettljinl allkıdarl&· ~ Jd llllt dımJ•mn11 Bu takdirde de muthaçlar 111'& 
nn dikkat nuarlarma koymak 1- yllrlMtl Jl«W, tok ~ beklemuler, rut geldiğL veya 
çbı temu ve tedJdkJerlmlzln ne- Yobul aile ÇQCUkJanna tnecctıJı .kendi muhitindeki eczahaneden l 
ticelednl ve tiJdrlertmtll .-,. eden bu blanetl ~ edeils.l'a- l1cmı bec!ava almak lmklnlınnı 
Uyecell& kat, tetkll&t ve çahpaı p1r11• bulmq olurlar • 

SUt AıınJım QOk va\+an P· yuhthfij& da fetret etmejl Rl- Ve )'iııa:. 
len muhtaç ailelerin her - ._. mm1ll ~ GetirllemiyeCelr, taemamıJaCÜ 
Jemmıal ~ 1aP'll 4o1. DWJI: tobp ~ hata GQ 
rudaD dDlru1a lllt 41$ llt to- Çok mü ....u.lm l'lmlerfb CuJd&r baJun•billr. Silt damlı•· 

tevzi etmektedlr muhtag olduldafta& nam*1a fol blll, feragatiyle tanıdıiJmn bJ• 
m Bir kilo toz Bit, .;.._ kilo ~ PM'U1 veremiyeceklertn dtlfUD metli çocuk doktOtunu, memı~ 
1i • ... ............ ~ ı-- ket p.v'rUlaruıın lcabmdl aJllıııa 

lhli~lsl!HllDafr"".~~~~~lr"'T--:"'"~~:=M 
abi ~ o ru, nıtın.CU.t • Wtamn bil' bç rl yUrd ilWer ~ 

" • . eden w muhtaç oldufuna dair gilntlııde, laeta. yağın~ karda Çocuk doktorlanmızdan, hafta 
•tmffü119U oldu: biri, Uzerıne almak Ve parasını pec•ın Eııdrgeme Kurumu tubelerindn ev~ blrabrat &elJDııie nm bir cilnllnlln bir kaç mtlnl 
lllka ~ eo- Y tahkik edilmtı tljıdJan hamil bu mecı,.u· etmek Jlntik '* ,_... l'.ldrpme Kurumunun ~-

~!"al .. ._ bQlla bl- k rt• 1 A •k d lwwı ta1rlr aDeltrta çoeak1arma uulfl~.BlirpmeKurumu deTllrkyamılarmablkmptah 
tılQ Jtlr mecmaa delildir; verme şa ıy e merı a an büıJar, tartQw, .atn..ır-lh D111l aJrhnmda bldJtuaa aer. O- ala eba..ınl s.teıet Jıabattb&a 
~ lhp okunaJan ela, • ı A. h 1 b· ı k tiyacuıı teablt ediyor. ıca...... tasa JÜDl .... ftl'dlr. ler mi? '- ..._ ~.;:~ Si a a a 1 ece ve Jıuta 11e illçJumı Jllll'OI' ve ..-: ~ ftlltt11n1 -. sa 11 '&llcat b6)'leae 1t!1111ıt -. 

de 7m isimler tamt· tin c1tln1rtl set-"-k .. -• J bunlar r.irpme K-.wa'lllldaa :w-Y-"31Plla1ı 1'bltr raa bir mahiJet ahr w lllft JU: 
ı..ıı llüb Baltacıolla , ~ ~eraum Vaetnıton; 9 (A. A.) -Rtılff' ~ edllent teni memarla· ee-tte 1lslerae teııJ ıaı kura- dun man111 ancak b8ylece tabak 

IEl OQk l71 rebberdlr, 799 ela 'bitarafbk baunun,:m banta cUlln• ı&'e ht11rbıet "Culı uıd IUD& veriliyor. ReceteJer de J1Wr. laldJir, fütt Dıltıeme Kurumu- kat eder. 
~"!ilan.. maatıum1a cahf- hlcUm o1mım•ı oJdutu 181rlhacle Carry'' denden hWanU, lliWı da pme Kurmmmmı ulethtl ec- ama baatlllktl taaJfyet lekUne na- itte böylece de halk, hangi sUn 
iıii!!"llllJ'cb ._ blrbcuwa, 7U1lln J&pbiı beyanat berine bu bnu- dahil oldulu halde btltiln mamu. u.haııeden ;vaphyor. aaruı bu tube adedi qatı ~ doktorun ayağına gelecelinl bt· 
..::::• liJık birer mu- nmı tadili li)'Ul mabftJJerde cU· llt w mabaul&ta tepıll edilmek l'akirler, m••ıne mllmwft. riJ&yetl tatmin edecek ~ Ur ve orada bulunur. Böyle bPl~ 

,_ lllsmtt ettL Blslm e- nUn memeı.t olmuetur. llnden tJJwa klpta ah)'orlar .,.. ıörlWlyor. Bu tüdlrde lllt ton lar önllne birikmez; dal tq 11&"4 
~Wk llemlmlsde 1nı auretlyle, temdlcl eden bir tadil· Eılirpm.e Kurumuna mlracu.t ve teker ıtbl tevziatı, m11htag al· rak gelip eli bot dönmez. 

:.c~--·~IMma benlen )'alms Runtıltln dlf polltf_ mnı tu- den memnun ol&caJrbr. Buiıdan edl)'Ol'lar. Bu tanda ftJdtler1 But h neJerimizin ut kil· 
• • ,..uflDlt deaecek Tip eclaa dealokrat ~ eti _ ... __ ...._ • haDerl .,. F k •b• LI çoc """"da ,..tJıtJrmek faile- _,. 111 D ce ,,....._W&"" Jd, harb ha· ~ ml1alct c!elDM ....... ra n o g 1 I niJderinl itmam ınanamnı .ıala1111C1M11&.at 
~":"11111--.ı- 78 llbldir· ı....u ~ 11111atar BarkleJ tarafmdan Un4e bllttbı m11harlb tan.aar. Kurumu pbe1etlne tabnı: et •• • bu fi, ~e Kurumunun ide.. 
Sıtta ita nadir. utaıar- llSyl•• nutuk mubı'e'et •ıı.m. aıkBnı blmt temin etmek'"~ tün teben&a tc!eal Jdma. Bir Geaeral de lekıilradi allerlnden biri olmak cleierlnde-
....:._. JerbMte c1ahl eok iyi karpJuııq. l'Ullll PfJlla vermek IU'tlJle, A Jeli altma alıyor. • .__ lay dlr. 
~ltlr MUUk bir taUldea tU'. mM'llrıAıw. aiWı Uhhn • Buıw. llllt dımlt• 10G mubtaQ .,.. Wlr lflllf Ve yine: 

drmtla bqlaclı: bu aa· --r- vem mat al· aDe oocutmıa mit ft .... teni ı..., t (HlllUlf) MeWk Vakitli vaJdtall pim vatındaı 
•qdanmın klçlk bir Bll1rtmetla telllhıılt ..... .. makta l8r'bMt olacaJrlardır. Bu ediyor. Bunlar haftanuı mvanm den l6ltildilliae a6re ; ...... -ı: l&rm icap eden izahatı derhal 

._ llrtbace M'riDdlm; elde eWtl bl11'lk eır.rı,a de, ftllJet eül hariclye namı Stim· aamanJannc1a pUp cJtpr pJeoe.. bi ,_,... almaJaruıı temlnen llllt dıml .. ın 
~~ .... ~70l'dak. 0DUll ll7J• Jronpe IPPDID bucOül 1ıltaraf 10D lib1 Amerika htıktJD~-t- ti am'81 kadar oJ&ll Wf),gkJa. J8 mmt ..... KJllMCO, cpm- da sabahtan ıkpma bdar mu-
• .. de keadl b• VWIUll •'--'·- lllli'llill JQidema kmp bir' llJaıı •-w• bul d anmakta. bmn 61• Jık kanuna ile teUfl mtım1rtla oı. &tat&ilUdere brp namen vae nm _,,.,.._.. 1-lbtl ~ ,.. y--.., memur un urmat p. *' •dece mtlltthll, bı... IDl)'&ll ml#lt Mr poUtlb taJdbl. 11yet •bıaeamı istlynlerl tama- m~-:;: ~ Kuramu _,.,. ...... ~ :na'?. = ===::= 

Bir ~~ ..::: nl um ettfll teldlndl te&lr edil· men tatmin etmemekle beraber, - Bu bina Mlddma bir mecır.. ~ flfUyada aenerll: l'rliıko- at «\• halk iobıdlr. Orada ilet· 
• •b tekrar kawttuk. mektedir. Bu bnunua mtlcl4etl tatbikatta htltbıetfn taJdb etti. ldL Her te1l vardır. Jıltlracut e -~ olmaalMfad ClllKt liyenler orada öireneceJderlDI 
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lngilterenin yaz 
Anopaom bl~k memleketlerinde so''Uk ortalığı kasıp ka\tlnırkcn 

bw mamarabra da tesacltlf edilen nhlder nr<lrr. Resimde tngtltere. 
nin ~cmdnmdakl pl&jlarda su topu oynıyan kr-Llar görülüyor. 

Gandinin açllk grevindeki 
sebep neymiş ? 

hareketini 
Gandinin 

Rajkot hükumeti, isyan 
teşvikinden dolayı 

karısını tevkif etmiş 

Gandi 

Hintlilerin men· ı hasta oldu~u halde, bunun ilierine 
faati i~n istedi- mfidahaleye mecbur olmuştur. 
ği §eyleri yaptır - Ganclinin kamının tevkif edilip 
mak hususunda hapse atılması hükCimetin çok fena 
açlık grevini si· ve kaba bir hareketi olarak karşı

lah &ibi kullanan lanmı,, :memnuniyetsizliği büsbütün 
Gandi bu vasıta- arttırmŞır. 

ya son gUnierdc Gandinin, kansının ~ bıra· 
gene ba~vurdu. kılması için bizzat yaptığı teşebbüs
Gandinin bu se· ler neticesiz kalmış. bunun Qıerine 
ferki i ynm,aja."ls Gandi, açlık grevine karar vermiştir. 
telgraflarının kı· 
sac..1 bildirdiği gi· Rajkot hükumet~ Gandinin baba· 
bi, Hindistanda sının \ e dedesinin mühim mevkiler 
Rajkot hüktlme - de bulunarak hizmet ettikleri mem
tinin reisi rnihra· lekettir. Bunun için, oranın bugün· 
ce Takor Sahib' kil idaresinde de Gandi kendi ine 
in, memleketin i· bir vazife düftüğüne kanidir ve ba
daresi için karar- basının zamanındaki mifuacenin oğ
Iastırrlan §eyler- lu olan bugünkü mihrace ile bu ci· 
den ayrılmış ol- betten kendisinde mtic:adele hakk-ı 
masmdan dolayı gônnektedir. Gandi bugiin 70 raşm· 
dır. Gandi, Mih· da mihrace Takor ise ~ yaşında 

racenin verdiği bir gençtir. 

H X DER - XTqam Pc:ılıaar , 

Çocuğun ateşi ı·e ·n. çıkar? 
Küçük çocuğa derece 

koyarak ate1inin çıktığını 

anlamak pek te kolay ol
maz, fakat onu anlamak için 
annelerin usulü vardır: Ate
şi çıkan çocuğun ağzı pek 
sıcak olacağını bildiklerin
den kendi dudaklarını yav. 
rulannm dudağma dokun
dururlar. Zaten yavru me
melde ise, ateıi ylikselince 
karnı da acıkmaz. Dikkatli 
bir anne için bu da ehemmi

yetli bir alamettir. Bundan başka ateı pek yüksek olursa 
çocutun tcııi parlaklığını kaybeder, benzi sararır, tırnakları 

hafif mavi bir renk alır. 
Yeni doğan çocuklar.da, on beı gtinlük, Uç hafta1ık 

cluncıya kadar, ate§ yükselince annesinin karnındayken 

grip ıibi bi rhastalık aldığı hatıra gelir. Kimisi de - bereket 
versin pek nadir ctaralc - henüz açık bulunan gôöe'?derinden 
mikrop alırlar. O zaman çocuğun kanı ufunet peyda d:ier ve 
hastalığın ıonu hiç te iyi olmaz. Kimisi doğarken zora ge
lir, yahut babasında, annesinde bulaşık kötü hastalık tesi
riyle, adı batasr, menenjit hastalığına tutulur. 

Yeni doğan çocuk annesinin karnındayken geçirdiği 

hayattan bambaşka olan yeni hayatrna alı§ıncıya kadar az 
sok zahmet çeker, onun için daha ilk zamanlarında karnı 

b!>zulur, akciğerin:Ien hastalanır, idrar yolundan hastalanır, 
bunlar da ateşini çıkarırlar. 

Çocuk daha büyUdil, mesela on aylık.. Ateşi yüksclmi9, 
fakat ne karnında, ne de göğsünde hiç bir hastalık alAmeti 
yok. Ağzında bir kaç ldişi de var, hem de zahmetsizce çıkmıı. 
lar. Fakat ağzına dikkatle bakılırsa .dit etlerinin bir tarafında 

Yazan: Dr. G. A. 
FalCat çocuğun hasta oJmasını dişe atfetmeden önce her ta· 
rafını iyice muayene etmeli de, başka yerde bir sebep bulun. 
mazsa ondan sonra dişlerine bakmalı, o vakit te oral:ia atef 
yapmağa sebep olacak bir hal görmek lazımdır. Yoksa, zah· 
metsiz çıkan dişlerin çocuğu hasta etmesine bir sebep olamaz. 

Diş çıkaran çocukların ate~ yapmasına sebep çok defa 
burunlarında, boğazlarında, vejetasyon bulunmasıdır. Çocuk 
doğduğundan beri nezlclidir, ağzı açık uyur, uykusunda hu· 
rulldar, bunlar tabü görülür de altı yedi ayl k olunca ateşi 
yükseldiği vakit hemen diş hatıra gelir. Halbuki mütehassıs 
bir boğaz ve burun hekimine gösterirseniz ateşe asıl sebep o· 
lan hastalık mey.dana çıkar. 

Kimisinde de ate;in sıkmasına sebep kulak hastalığı olur. 
Çocuk bütün gece hay'kınr, ~ırpırur, kulağını yast•ğına sü. 
rer, gene ayni miltehassısa gösterirseniz çocuğun kulağında 
bir hastahk bulur. 

Bunların hepsinden mühim, en mühim sebep verem has· 
talığıdır. Çocuğun benzi aan, göz kapakları §i§, morarmıı gi
bi, atep de, pek yüksek olmamakla beraber gene var, derece 
koymak mümkün olursa akıamlan 3!1 dereceye yakrn .. 11k ha· 
tıra gelen hep ditlcrdir. Halbuki babaS.Jnı:la veya annesinde 
yahut evde bulunanlar.dan birinde o menhus haı;talrk var da 
çocuğa ondan bull§nuıtır. Hastalığın bulaştığı zaman da 
tam kiiçlılt çocukluk z:amanıdır. Ate§in yükselmesine sebep 
diıtir, deyip geçmeyiniz, çocuğu bir hekime muayene ettlr:i. 
niz hele evde bir veremli varsa çocu~u onun yanma asU sok
maymız. 

Çocukların bazılannda ateşin yükselmesi idrar yolunda 
bir hastalıktan ileri gelir. Çocuğun benzi gene un, igtahr da 
yok, meme almıyor. Hiç bir tarafında bir hastalık bulunmaz, 
yalnız idrarı bulanık ve cerahatli. Çocuğun ate:;ini .di§lerinc 
atfetmeden önce bir kere de idrarına b~ktmnız. 

biraz §İ! görülür, üzerine basılınca da çocuk haykırır. Ate~in yükselmesine sebep olan hastalık anlaphnca ona 
Anneler eskiden-beri çocuğun ateşi ile dişlerinin arasmda göre tedavi edilir, ateş te geçer. Hekim bulamadrğınız yerde 

çok münasebet bulurlar. Çocuğun her hastalığı hemen dişleri- olursa ateşi dü,Şürmek için kcrl:ii kendinize yapabileceğiniz 

.ne atfalunur: Çocuk dit çıkarıyor da ondan karnı bozulmuı, §ey ancak çocuğu 36.5 - 3-7 derecede bir su için.de banyoya 
dit çıkarırken ishal olmas.r \daha iyi, inkıbaz olursa fena, ço- s~l<maktrr. Büyliklerde ateşi düşürür diye, bildiğiniz ilaçlar· 
cuğa havale gelir di§den, .derler .. Çocuk di§ çrkanrken hasta dan küçük çocuğa vermek pek yanlrg olur. Onlar çocuklarl 
olabilir, mesela diş etlerinde küçük bir çıban 'hasıl olursa.. zarar verirler. 
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lngiliz harp 
Cebelüttar:ıktn 

gemileri 
toplaıııyoı-

_... Baştarafı 1 incide rinin önüne kadar ilerlemişlerdir. 
l\ladrid, 10 (A.A.) - Dün öğle· Askeri muhafaza altına al;.nmıs o· 

den biraz sonra §i<ldetli bir tüfek lan umumi binalara ancak hüviyet 
ateşi isitilmi~ ,e mttnaka11t dur vakalarını göstererilerin girmelerine 
muştur. müsaade edilmekteydi. 

aSat 16 da şehrin başlıca mahal-' 
Saat 14 de Ünio.~ • Radio, şark lelerinde sükun<>t hüküm sürmektey· 

kolordusunun ve diger kıtalarmın di. Arada sırada ic:itilen top sesle· 
komünist isyanının bastmlmasına . d . r·ır.ı.ıa dan komünist o· 

.. .. tle Madrit 1 rın en ve ın ı (.lA r . 
yar~ ~tmek .uzeı:e ~ . _ cağının zaptı için surların haricmde 
üzenne ılerlediklerını haber vermıs uh be · dc\ıırn ettiği anlaşıl· 

k ~ · tl tar f ndan m are nın 
tir. EvW"lce omunı:ı er a 1 . mal ta •dı Muharebe sehrin sarkın· 
iğfal tdilmiş olan bin kadar karabın· d '"a ~ JO: s Canillası> ve Ca~illeJ·as 

• "hak t · f a arra ' ye, bu l:ıtatara ııtı e mış ır. k sahaları civarına cereya netmek· 
Unior - Radio, Madrit sokak1arı· a d. 

Frankocular tarafmdan açık deniz
de ~·altalanarak Bartelona getiril
miştir. Vapur portakal yUklüydil. 

Yeni isyanlar 

Burgos, 9 (A. A.) - Röyter a
jansı ;ınubablrlndcn: 

Murcie, Guadalaj:ır:ı. ve Amerla. 
ıi:ı. :Madriddckl komilnist isyanmr 
müte3kip Miaj:ı • Casado - Bestcl
ro askeri komitesi nJcyhlnde isyan
lar zuhur etmiştir. 

ile evvelce zannolunduğu 
lsviçreye gitmemi§ olan Ne~ 
kında da bir karar ittihas 
tir, 

Bundan bs!;ika bu sabah 
gelmia olan Cortes1erin i~ 
isi ve L:ı. Pa&o.ı:mıia unnnı jl 
ruf Dolores !barruri'ye ıre 
milel ll'\-alar kumandanı Q.11"1 
rik Uster'e lspanyol mUlt ti 
p:ıyitnhttn ve civarınd:ı Uc8111 

mclerinln menedilmiş oldı.l~ 
kümet mcmur1nn tarafnıd~ 
rilmiştir. 

sözü tutmasını, 

kararlaştırılan ni· 
zamların tatbikini istiyor ve aksi 
takdirde, ı~endisini aç bırakarak öle

nın kimilen hUk\unete sadı~ kıtala· te~1~dritin içinde aralarında te.sa· 

ı n:t ic:gali altında olduğunu ılave ey- .. t lmıyan birf'flk kimseler müda· . . nu o ·r-
l~mıştır. ıaa meclisinin askerleri üzerine ateş 

Halk, :Madrldderı ka~. 
Nasyonalist mabafil, cumhuriyet. 

q1 mıntakanm her 1.arafmda sükün 
hüküm sürmekte olduğuna dair 
Mndrid hükümcU tarafından veri
len teminata inanmamaktadır. Bu 
mahafil, Frankist kıta.atın Madride 
girmelerinin bu mıntaknyr sallı ve 
$UkClna lı:avuşluracağını beyan et
mcktcilirler. 

Nihayet haber aımd.ığ~"' 
Brezı1ya, Arjantin, Kanal• jj1 
ba hUkümctleri, lspanyol sıı41 
lerlndcn bir miktarını Jcl'tl 

raklnrına kabul etmeleri fçi#t 
dilcri nezdinde yapılmış oJ,8JI 
bllslcr \izerlne, Bonnet')-e 
nnr vermi~lel"dir. Bu dört 

11 Jıd 
tş piyasalarının vaziyeti .,e 

ceğini söylüyor. 

Gandinin uzun müdet lngilizlere 
karşı kullandığı bu silah, şimdiye 

kadar, netice \•ermemiş detrildir. In
gilizler, Hintlerin milli eefinin bazı 
isteklerini bu tehdit karpsında ka
bul e~ye mecbur olmuşlardır. Zi
ra, Gandi bu aı;lık grevleri sonun· 
da ölecek olursa, Hin<listanda onu 
bit peygamber gibi mukaddes bir si· 
ma telakki eden milyonlarca kisi· 
nin isyan etmek ihtimali kuvvetli· 
dir. 

Gandinin bu seferki teşebbüsüne 
Rajkotda birçok kişi iştirak etmi$. 
esa9Cn ba~layan mernnuniyetsiılik· 

ler alevlenmi~tir. 

Rajkotda is}'an hareketi basgöstc· l 
rince Gandinin :karıSI oraya git· ! 
miş ve bu hareketi, kocasının ta:li- i 
ınatı ~rine, teşvik etmeye çalışını~ 
trr. Fakat kadın mahalU hükfunet 
tarafından tevkif edilmi~. Gandi de. Rajkot Tıü.':tlmcti Telsi 

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

----~------- . -· uıün matineıerc1en ıubaren SAKARYA Smemasmda 
Feetik bir çerçeYe içinde büyük bir mevzu ... 

Milyonlara. mal olm113 f evka.lade bir film ... 

RONALD COLMAN'ın 
Zafer dolu muhte§cm bir tcmsilt 

GAI P UFUKLAR 

j Re~rni binalara giden sokaklar :l' etmektedirler. 
a ında tanklar uotaşmaktaydı. Saat 20,45 de birdenbire top. mit· 

. . . ralyöz ve bomba seSleri işitilmeğc 
Müdafaa mecl1S1.' ~~~ı, ~-asıt~la· ba~lamıstır. Bu sesler, ~rin merke-

nnm harekete geçtığını bıldırmekte· . d rtelmekte,.·di. Fakat birkaç 
· s k d h .. kumet merkc· zın en " ' dır . .,.ar· or u~u . u . jakika sonra sükfinet aYdet etmi~ 

zinc gelerek asılerı yan at~ıne almış ·ı . t slim olmağa davet eden 
tır. Asiler. Madride takriben 10 kilo '"' ~sı .~.1 e. fr 
metrelik blr mesafede l\tadrit . Va· sesG n~sedı ı mılş ~: '-'a-'·lnr sokaklar· 

akı. ece ye er·- ,/ mu 
lans yolunda durarak n ıyata rna· 1 . 'le ek · a •.,nc'cre götürül· 
ni Q}maktaydılar. Nakliy.at bu sebeb a~ ~.e~m r -· • 

le ba~a yollardan yapllm<ıktaydı. m~~;~demelerin nihayet bulduğu 
Takviye kıtaları geldiği zaamn :annedilmektcdir. Yalnız uzaktan 

~ar:rajos ye Canillas kas..ıbalarile ak~:ien top ve tüfek seslerinden şeh 
..amillejas önünde sağlam mc\·z?ler rin haricinde komünLtlerle mücade· 
sgal eden komünist askerlerden mü· ?lnin dc,·am ettiği anla~ılmakladır. 
ekkep kuvvetli gruplar teSlirn ol· Dün öğleden evvel komünistlere 

11u~a:-clır. Canillejas, Madnte gire· !-.a~1 harekat ba~lamadan komünist 
.;..:k ohn yolcuların \'e "yanm kotr ter Havas ajansının bir muharibini 
:.rol ee•'diği manaldir. tevkif etmi~tersc de ıki saat sonra 

lhtiıal komütesinin rehineleri hap serbest bıralmuş\artlır. 
"tlİği 1\ladritin şimalin~e kAin 
~haın.a: tin mahallesin&: de \arpı,- Madri :le yapdacak taarruz 
malar olmustur. Burgos, 10 (A. A.) - Ifabrr a. 

Müdafaa meclisinin emrindeki ko· luıdrima aöre, general Fı-anko ha. 
lordu Canillesjas üzerine :rürücliiğü zırlamakta olduğu taarruzu, Mnd
esn11ci:ı komünist kıtalanndan fırar rid hildisclerl dolayısile tacile ka
ecnıf= in adedi gittikçe çofalmak· rar vermiştir. Nasyonalistluin pek 
Lıydı. yakında lspafiyanın hüklımct mer-
Oğenilt1lğine göre Madritin 25 kezine taarruz edecekler! zannedi. 

kilometre ~imali garbisinde k!in el liyor. 
Pardodan !lc>reket eden komünist 
kuvvetle: i <.T'3da ihtilaf çıkmasıru 
arıu etmiycn hükumet kuvvetleri 

Eir Fransız 

yakalandı 

vapuru 

Bir adamın y~ayabileceği en müUıiş macera. 
FIATLARDA ZAM YOKTUR. Ba~lona. 10 (A. A.) - 160 to. ••••11141 nin muka,·emetine maruı kalmadan 

hükOmet merkezinin dı~ maahllelc· nilltoluk Fn:nsra :Azclma vapuru 

As'ler bombardıman 
ediliyor 
Madrid, 9 {A . .1\.) - Saat 11,30 

da radyo ile neercdilen bir mesaj. 
da cumhuriyetçilere nil tayyarclc
Tln, n.st komünistler gruplarmı bom 
bardmwı ctmiu oldukları bildiri!· 
""lCktcdlr. 

Mülteciler Fransayı endi
feye diifirilü 

Parls, 9 (A. A.) - Hllkümet, İs
panyol mütedleri mesc~i yüzün. 

icn endişe içindedir. 
Yannki nasırlar mecliai, Delvayo 

asa 

~ı :ıJI 
h:ı.ccrctin ihdas cdeccı; ıtetl 
dolayısiylo lspan)·ol ınU 11~ 
kendi mcmleketlerlno ]I;\. 
miyeceklcrlni bildirnÜUterdi 

Maamnfih Arjantin lı~ 
bS' Frnnsaya hububat ~'·c ~d 

maddeler gönder.mega eli&• )İ 
Şii!, Uruguay, Vcnezu tlt~ 

ka 'Ve Kolombin bUkUJnC 1.,jl' ucrw 
ıjnce., tspanyol muıtcc ıf'' 

dl memleketlerine an~ ,4P 
bir nispet dabllindc kı:ıbı.1 _.ı f 
ccği ve bunun için de la~ til'tl' 
ve kontrol tedbirleri ıt r6Jf· 
cdcccğl cevabını verıni~lc 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Rom~~ 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı d. 

bibt• !!I! ser. icabında günde 3 ka!e alına 
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HABER'an 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

.· mfümbah:asıdır 

~umara; 64 

Okoyucwar:mııza dnğıtacafımız 

Beyoğlu Asidal 

mükifatlarm kıymeti 800 lirayı 
aşkındır. 

lGo Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe takunlan, kıymetli ccb 

"e kol saatie'rl, mu~ambalar, clUlsclikler, istenilen eşyayı alabil
lllck salıihtyetlnJ \'eren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart· 
lar nıohtellf ev esynsı n saire. · 

1 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 56 

talyada Yahudilere 
~erilen mühlet bitti 
3700 Kişi ltalyada 

kalabilecek 
"1'ri.Yeste, 9 (A.A.) - Yalnız 1919 

llesindenberi Italyada ikamet eden 
~bi ve ltalyan yahudilere veril· 
~ 0~~ mühlet hitama ermiştir. 
~erisı Triyesteyi terketmişlerdir. 

!ah· Unlardan 3.700 kişi ltalyaaa ka· 
~~~e~ıerini isbat etmi~lerdir. Di· 
\ıı.:. en de cenubi Amerikaya, Avus
tıı:.'lY~ra, Fransaya muhaceret et
~leıd· ır. 
ı~İnıdiyc !rr<iar 200 yahudi ailesi 
q;lt,Yayı terke mecbur olmuştur. Bu 
ıııai~r~ .. n 80 i dosyalarının tetkik ik 
',1• edılmem:~ olduğundan intizar 

Müsabakamıza 
. 
iŞ• 

tirak ediniz ve ku· 
ponlarımızı topla· 

General Gambera 
San Remoda Göringe 
ispanya harbi hakkında 

izabat verdi 
Paris, 9 (A. A.) - Sanremodan 

Figaro gazetesine yazılıyor: 
Yabancı lejyonerlerin kumandam 

general Gambera, kısa bir istirahat 
için Sanremo'yu seçmiştir. Kendisi 
cün ak§am yemeğini Göringlc yiye
rek İspanyadaki mUcadclc ve §İm
dik! vaziyet hakkında izahat ver
miştir. 

--0-

Romanın lngiliz 
sefareti 

Kont Çiyanodan Libyadaki 
garnizonların arthrılması 

sebebini. sordu 

r IT~o/JLl(çfjftıB@ir~@L§jrBJ1ElffR 
Lon(franın şimdiye 

. . 

k8dar bulunduğu en 
kati· v.e .resmi beyana·t 
lngiltere mühim bir. plô.n ilô.n ediyor 
Harp olursa yalnız Fransaya 19 [~~) 

fırka asker . gönderilecek l~E~~~~ilet teftiş heyeti reisli· 

H d k k b 1 ğine tayin edilen lnhisarlar tuz ve 
ava nezarefİ e en yÜ _Se Üfçe İ müskirat işleri müdürü Cevat An .. 

karaya gitmiştir. 

b' h 1 f • lbrice limanının da hayvan ve 
1 r program az 1 r a m iŞ 1 r hayvan mahsulleri ihraç iskeleleri 

ınoiliz Harbiye nazırmm sözleri Berlinde ~:~;~~~~~~:..~=~:.~~ 
• Üsküdar - Şile yolunun Omerli 

bu .. yu"k bı'r · hey·ecan uyandırdı ~;~~~e?l~~~nıtr~~
1

~1~~~~ 
tir. Şile şosesi de bugünlerde tamire 
ba~lanacaktır. 

üa bulunmaktan baş çevirirler •Odun ve kömürcüler cemiyetinin 
B. Hore Bellslıanın nutkunu se, Avrupanın sulhperYer ve sa- <ıenelik toplantısı ve idare heyeti se-

Baştarafı l incidt duğunu da kaydetmiştir. 

oldu~ 1:m, tngilterenin haya ı-ucum· 
la ına karşı müd:.. • _a tertibatının 

müteakip lıir ınUddet bu lim bir inkişafına ciddl suret. çimi ticaret odası tarafından ibtal C" 

kuv\·etlendirilmesi :"1p ettiğini söy· 
bahis üzerinde mtizakere yapıl .te set cekmlş. olacaklardır. dihiş \'C yeniden yapılmasına karar 

Almanyanın kati vaziyet \'Crılnış.ir. 
• In,giltere ile aramızdaki takaı 

almuı llzım anlaşmasına tiftik ihraactı da ithal 
lemiş ve buna karar verildiğini bil· mış ve ni~ayet avam kamarası 

işçi partisinin askert kredilerin 
dirm!ştir. Dünkü nüshamızda verdi· 

k o da sembolik bir tarzda azal. Bertin, 9 (A. A.) _İngiltere har. ğimiz bu mühim nutuk ha kında ye h k d k k 
1 1 1 6 6 . ~ tılması ak ın a. 1 ta r r n b" H B ıı.. dil 

nı gelen telgrafları ve nazırın soz· k 4 l dd d ıye naıırı ore .e "ilanın n L 
. . . . reye ·arşı 1 1 rey e re e ~- vam k d k' b · t ı e • Jerının uyandırdığı askıslerı aşağıya amarasın a ı e) ana ın m v 

l . l rek ce1seye son vermiştir. 1 zubaha eden Hamburıer Ii'rendom 
a ı~oruz. " BEYANATIN BERL!NDEKI • Blatt& diyor ki: 

AK!SLERt "Hore Belifanın beyanatı Al • Ordu harbe iştirak 
etmek üzere hazırl3nıyor 

Berlin, 9 (A.A.) - . Yan resmi manyanm kat'l bir vaziyet alması-
bir membadan bildiriliyor: 111 Jcap ettirir. 1ngilterenin kayıtlu: 

edilmiş ve karar dün ala'ı:adar tüC" 
carlara bildirilmiştir. 

• Nevyork sergisine gönderilecelC 
inhisarlar idaresi maddeleri bugün• 
!erde yola çıkarılacaktır. Sergi hi
zırlıklan ile meşgul olmak üzeri 
inhisarlar neşriyat ~fi Memduli 
eksper Cüneyd Amerikaya gitınit 
!erdir. . ..... ..,_~=-~.,. 

-o--

Bağdat 
mÜztarib ~l;ı\" \·e· 1~kat ~atly'gif~a: Bel!Sflt°_ııa y~ıı{ A ~almttllilJ~rı 
hiın olnuyan İngiliz sefiri lord nu~kunda, aynca şunları da söy 

Berlln slyast rnahafülerl, ln. ve iartsız olar&lı: Fran•ya yardım 
ğlıtere n~rbıye pazı ı .ti. J-tor~ .etiriek taran uablyet T• bHll.e kar-
Bellshanın avam kamarasında- 31k bir tecavUzden batka btr ıey 
ki nutkuna bUyUk bir alA.ka gös değildir. Alman efklrı uıumJyeal 

• AQartıman ve dükkftnlarm ka• 
pı an onlliıe çöp tenekelerinin koniıl 
ması belediye tarafından menedil• 
miş ve bu hususta karar alakadar
lara bildirilmiştir. Çöp tenekeleri 
ancak çöpçüler ıeldiği :zaman dışan 
çıkarılacaktır. . 

Perth'in yerine sefaret mUeteşarı lemlştir: 

. komplosu 
~ıkrnet Süleyman ile 
~O zabit tevkif edildi 

~~ lldra, 9 (A.A.) - Röyterin 
~ • ır 1attan öğrendiğine göre, bir hü
atı-. darbesi ha:ırlamakla suçlu 
:~ ~l~ hasvekil Hi:.met Süleyman i
lcif 1 ~adar yüksek rütbeli zabit ev-

Cdıitnistir. 

--0-

Ordu günü 
~lnıanyada büyük bir 
~ ş~k ide kutlulanacak 

,, et'lın 9 
<ıtdu • . (A.A.) - 19 mart pazar 
~il gu~u.,. bütün Almanyada kı· 
llıa~ı~ı ve kı§la'arda hücum 
11\(le illt atile tcsit edilecektir. Bcr
~ltdaf defa olarak balonlarla ha.va. 
~· 1\., ~ barajları tesis cdi!ecek D. 
ardır ataryalan ycr!z:ini alacak· . -

l 

~() -o

l\~?n Başvekili ıçı n 
da bir ayın yapıldı 

Sir Noel Charles, bu sabah Çiano. 
yu ziyaret etmiştlr. 

Görüşme mevzuunu, Llbyadakl 
İtalyan garnizonlarının arttmlmnsı 

meselesinin teşkil etmlş olduğu tah-
m1n edilmektedir. 

-o-

Saracoglu ailesi 
Taziyetlerde bulunanlara 

teş~kkür ediyorlar 
Şükrü Saracoğlu ve refikası 

Saadet Saracoğlu ve çocukları, 
Riiştü Saracoı;lu ve refikası Ül 

f et Saracoğlu, 
Hamit Saracoğlu ve refikası 

Nermin Saracoğlu v.e çocukları. 
Aanalannın ölümünden dolayı 

acılarına her şekilde iştirak e· 
denlere teşekkürlerini edaya gaze 
temizi tavsit etmişlerdir. 

-o--

Çine verilecek para 
f ngiUerenin Çine yakında bir is

tik·:'z vereceğinin re:;men ilam, Şan 
ghav bor~asında Çin dövizi üzerine 
yapılan muamelelerde çok iyi bir te
sir icra etmiş ve Çin dövizi şimdi
den yii:-de iki nisbetinde fırlamış
tır. 

b.l<an. 9 ( 1 ~'ııs kir ~.A.) - Bu sabah Kan 
c:ttilt ~~nde Romanya ba~vı;kili H k f k 

~il i~ ır?n Crist~nm istirahat a İ ( İ a Şam 
/~ll(I, ~ hır fiyin yapılmıştır. Bu f 
~: l'aı:rnanyanm Paris büyük el gaze eSİ 
h;tll'la ~sko ve Fransız hükumeti 1 
~lttıtnu t naıır Pate~otre. hazır G .inün en son haberlerini 
~ ıı-Sk,rtş Ur. Bunu muteakı:>, Fr:an . 
~~~lerd~talan tabutun önünden varandır 
l, :~an~· T~but, saat 17,3~ da 

:a tılcarıı e Bükreşe müteveccıhen 
"-.., IllI§tır. ......,. . _. lstanbulda 

Bu vazlyetteolan 
tek ııcazete 

HABER'dir 

. termlşlerdir. b}l vaziyeti bir tUrlll izah edemiyor. 
Deniz aşırı garnizonlar l1:tn, v 1 t b u ttl 11 ~ a nız avrıca e ar z e r • ÇUnkU Almanya, demokratik dev. 

ezcUmle Mnltada, Kıbrısta, Sin diği ö · b d ı ne g re, ura a en evve Jetlerin kendilerine karşı Almanya 
gapur \'e Seylrmda yerli asker· 1 11. llAhl h k t f d · • Belediye temizlik işleri müdür-o 

lüfü tarafından yapılan te.fti~ler~ 
çöpçü onbaşılannm v~feleri başla• 
rında bulunmadığı görülmüş ve b"ll 
gibilerin cezalandmlması tebliğ 1-
dilmiştir. " 

n:ııırın og ız s cı anması a ara ın an taama hazırlandıfmı f-
mlktarını fazlalaştırmak arzu • kında bu nutku ile bildirdiği teri sUrerek dUnyayı telA.şa verme
sundayız. 

maddi tezayUtlerden ziyade biz lerlnl ve birtakım tedbirler almala-
Diğer taraftan, orta şarkta 

mUtemmlm bir stratejik ihtiyat 
lrnvveti ''Ucuda getırllmiştlr. Bu 
kuvveti, şimdlllk Fillstlnde 16 
taburdan murekkcp iki fırka
dan mliteşekkildir. Hindistan 
ordusu da, daha şimdiden, Ak. 
deniz garnizonlarına dört piya. 
de taburu ve bir sUvari alayı 

vermiş bulunmaktadır. 

Anavatan ordusuna gelince, 
makineleştirme işi o derece ile
ri götUrUlmUştUr ki, bugUn nl. 
zaml ordunun dört pi.Yade fl'P-

zat bu nutku llham ettiği gö. mu muhik röıterecelc ne beya.natta 
rUlen zihniyettir. Bu nutukla bulunmuı ve ne de bu ı:tt.i tedbir. 
şu elbet m Uşahede edilmekte • lere teve11Ul etmlıttir. 

dır: lngiltereniıı buylik · 
Bir kaç zamandanberi r .. isicurn· tayyare inpatı pllnı 

hur Ruzvellln otoriter devlet- Londra, 9 (A.A.) - 'Han na· 
lcre ~arşı gösterdiği tecavuz. zm- Vood bugün Avam Kamara· 
krtrlık, umumiyetle, ilyast re: ımda 1939 han bütçesini tevdi 
jim muhalefetine rağmen bu o- etmiştir. 

toriter devletlerle dostluk zlh- Bu.münasebetle ıöylediği nu· 
nlyetl içinde iş birliği yapmak tukta bütçenin 250 mily.:n Ster· 
lstedklerlni söyllyen devletler ling gibi mühim bir yekuna var. 
üzerinde dahi tesirini hissettir dığını ve bugüne kadar hava neza 
m::.~en hali kalınarnıstır. Almanya· retinin böyle yüksek bir bütçeyi 
nm hayati menfaatlerini rr:· ·'afaa ull parlamentoya tevdi etme -

• Londrada, basılan fransızca 
"Monde Arabe,. mecmuasının m(i.. 
dUrU Suriyeligazeteci Refet Şam" 
bur bey An.1<.ara yoluyla dün ~ehri• 
mize gelmitşir. Birkaç gün kaldıktan 
sonra g• ne Aııkaradan Suriyeye d@ 
necektir. , 

• An.'ı:ara posta ve telef on müdür 
:nua.vuıi Şefik Yorgancı Kayseri 
posta müdürlüğüne naklounmuştur. 

kası efradının yarısı, bir defa 
da, bir yerden diğer bir ·yere için 1Uzumlu addettlll slllblar. miı oldufunu kaydetmiı ve demiş 

la silAhlanmaJarının her devlet tir ki: 

• Dt·riz memurlannın terfileri 
için <ltn.iz ticaret mel.'tebinde açıla• 
cak irr.tihan nişanın üçünden sekizi• 
ne kadar de•;am edecek ve bu imti .. 
ha:ılara bütün kaptan, makinist. 
kılav ~ ve motörcüler girebilecektir. 
DIŞARDA: 

ııaklolunabllfr. Bundan başka, 

Sahra nizamt ordusu, geniş mik 
yasta, otoma.tik sllt\.hlarla, ant! 
tank tUfeklerle ve miktarı git
tikçe arttırılacak ağır ve hafif 
tanklarla teçhiz olunmuştur. 

Avam kamarasına şunu bildir 
mckle memnunum ki, hUkQınet 
ihtiyat kara ordusÜna nizami 
orduda olduğu gibi ve ayni mik 
yasta bUtUn modern slltıhları 

vermeği kararlaştırmıştır. 

Yine şurasını bildirmekle 
memnunum ki ihtiyat ordusu, 
bu suretle, Avrupa kıtasmda 
muhtemel bir harbe iştirak ede 
hllmek Uzere hazırlanacaktı.r. 

BUtUn bu sebeplerle. hatta. 
bugün dahi çıksa, tngilterenln 
Avrupa kıtasında vukua gele. 
cek muhtemel bir harbe iştirak 
kablllyetl umumt harpteklnden 

çok daha mUessir olacaktlr. 

için meşru bir .hak teşkil etti
ği hakkındaki fikri maltlmdur. 
Bundan dolayı, Berllnde hay. 
retle karşılanan cihet, yalnız 

tngllte;renln Fransaya lUzumu.n 
da on dokuz fırka cevkedebil· 
mek için hazırlık yapmış oldu-
ğunu ilan etmesidir. 

Vakıa, Almanyanın Fransaya 
karı,;ı hiçbir teca,·Uz niyeti yok 
tur, Fransanın da Almanyaya. 
kaı·şı blSyle bir "nryetl mevcut 
değildir. Binaenaleyh, bu bı;:ya. 
nntın hedetl anlaşılanıamak~a. 
dır. 

Almnnynnın ga.rpte aldığı 

mUctafaa tedbirlerinden sonra, 
Almanya Uzerine bu gibi beya. 
ne.t Jle tesir icra edilebileceğini 
znnı.e:.denler çok yanılmakta-

dır. 

Dundan başka Berlinln fikri 
şudur ki, demokı:at itlAk olu. 
nan deYleUer, bir taraftan sl
IAhlnnarak diğer taraftan da O· 

Hore Berlisha, l9l4 de toriter hUkQmetli .mnıetıerln 
bir taburda iki makineli tutek haklı taleplerini ye hayati men 
\·arken bugUn her İnglliz tabu Caatlc rlni anlamaktan imtina e. 
runda 52 makineli tUfek bulun dcrck sulha. mtlsbet bir yardım-

• Gazeteler, Namzeti Ujsag g32e" 
'Blltçenln bu kadar yWkaelı: . oluıu. tesinin muhabiri Macar gazetecisi 

nuıı ıebebi ıiparif edimJe olan mo.' O:ıcya~n Danzigte tevkif edilmis ol· 
.dern tayyarelerin çok olması ve duğunu haber vermektedir. 
yeniden bir çok ta'yyare meydan- • Cieszyn Il}ahkernesi, Çekoslov3;k 

ya tebeasından olup Polonyalı bır 
l~.rı~ın yapı.lmu~ır. Ta~yare, mo. hudut muhafızım öldürmek ve Sobi· 
tor ve yenı fabrıkalar ın,aatında eszovdaki Polonya mektebine karşı 
elde edilen terakltller Umld edildi- yapılan sikaste i;tirak etmis olmar 
ğinden çok daha ilerf olmUftur. la itham edilen Jean Stuberi 15 ~ 

''1939 ıencıi i~nde 1eniden 20 ne hapse mahkQm olmuştur. 
• Fransız hariciye nazırı Bone 

tayyare istasyonu kurulacak ve Franc:.anm Moskova sefiri Naggian 
hava ordusunun mevcu~u 120 bi· kabul etmiştir. 
ne çıkarılacaktır. • tnca edilmekte olan Pasteur 'ita· 

''Londranın müdalaa balo~u ba· purun~n yegfule bacasının dahilin• 
rajı tamamlanmııtır. Memleketin deki iskele tertibatında bir Y\ffigID 
diğer mühim merkezlerinde de başlangıcı zuhur etmiştir. Süratle 

felaketin önüne geçilmiştir. Hasarat 
balon barajları yapılacaktır. önü· ehemmiyetsizdir. 
müzdeki aylarda yeniden üç pilot .. Papanın taç giyme merasiminde 
mektebi daha açılacaktır. Po:tC'kiz hükı1metini temsil edecek 

','lçinde bulunidutumuı mart a. olan maarif mızın Pachesco, proto· 
yının ıonunda ln&iltercnin ilk hat kol ;efi ile birlikt~ ~yyare ile Ro· 
tıharp tayyarelerinin mevcudu maya h:ırcket etmıftir. 

17 50 olacaktır. Bu rakam 1940 ni· di,, gazetesinin haber verdiğine g&. 
sanın birinde ~370 i bulacaktır. re, lngiliz ve Fransız erkfulı harbi .. 
Şimdi İngiltercde tayyare imalatı yeleri yakında müşterek bir toplantı 
için hergün 250 bin ıtcrling sarfe- yapacaklardır. lki memleket erk~ 
dilmektedir.,. harbiyelerinin bu toplantısında tn .. 

lngiliz ve Fransız erkAnı giliz ve Fransız ordularının mü~te
harbiyeleri toplanacak rek faaliyetine dair teknik esaslar 

Paris, 9 (Hususi). - "Paris Mi- kararlaştırılacaktır. 



• 
-r· ~, . ~ 
1-~ . sttiJI, 

Avrupa birincilite girecek 
Milli takımı Milli küme maçları Bet:~u~:~~~e 
seçmek için 

Yapılacak müsabakalar 
yarın başhyor 

Ankara, 9 (A.A.) - Avrupa 
birinciliği kampında çalışan milli 
takım güreıçileri ve hariçte kalan 
kabiliyetleri tecrübe · edilmiı gü. 
retçiler arasında birinci resmi mü
sabakası 1 !mart 1939 cumartesi 
günil saat 16 da Halkevinlde yapı· 
lacaktır. 

Bitmezse 12 mart pazar öğleden 
evvel müsabakalara devam ede
cektir. Müsabakalar için federas. 
yonun resmt tebliiini ncırediyo -
nu: 

1 - MllU takım ıcçme müsaba
blan 11 mart öğleden sonra saat 
16 da Halkcvinde yapılacaktır. 

l'&rtılar aaat 1 lde yapılacaktır. 

' ~ - Tolerans bir kilodur. 

3 - Miiaabıklar kendi siklct
~'deki bütün rakiplerle karııla. 
pcak Ye yenilmek esasına göre ce
~an edecektir .Müsabaka müd
~ 15 dakika.dır. 

:4 - Hakemler: Tayyar Yalaz, 
Şefik, Yefiner, Selman Kaptanoğ
lu, Necip Tulunay, Sedat Şahin, 
Necdet Ulutan, Onni Pellinen, 
Necati Tokbudak. 

J - üüreıçiler: 56 kiloda Ke
nan Olcay, Mustafa Beton, Ali 
Tomnık, Halil Kaya, Hüseyin 
Erlmı~ 

t51 kiloda: Ahmet Ipk, Suald a:· Niyazi Yıldız, Yqar Er-

G5 kiloda: Yapr Dolu, Nuret
özıcn, Doğan Erdinç, Besler 
~y, Yuauf Aslan, Yahya ll'e· 

AkilnaI. 

72 lQloda: Salın Arıkan, HUse
~ Erçetin, CeW '.Atilc, :Vahit Ce-
jliakar_. ' 1 ' 

(19 kiloda: :Ahmet Menin, ~d
:Yurduer, Adil Tonpar. 
llıoda: Muıtafa Çalcmak, 
·vıtmu. 

'ft-ı.. 
-'.'-ıır: Çoban Mehmet, Murat 

~· Şeyti '.Ahmet. 

Pera takımı 

Bu sabah Ankarayı gitti 

Yarm ve ~zar gilnil iki maç 
yapmak üzere Pera birinci fut
bol talıamı bu aabahki trenle An· 
karaya hareket etmiıtir. Takımda 
111 oyuncular bulunmaktadır: 

1 Çafatinas - Koço - Mesinezi, 
lj:tyen , Feridun, Angelidis, Çi
goviç, Butley, Culafi, Buduri, 
Bambino, Murat ve Talca. 
Kafile ile beraber organizatör 

Eo ve Pera taraftarlarından on. 
fazla meraklı, maçları seyret

k üzere Ankaraya gitmitlerdir. 

t a 1 le m a t n a m e s 
1
• 

1 

Köylere, belediyelere, hususi dairelere 
verdiği vazifeler 

Dahiliye vekaleti, beden terbi 

Maçlar 19 martta başlamış olacak ve iki temmuzda bitecek ~=e~ei~e~~:~ :~:ı~ ~~ı~:: 
Milli küme haricinde kalmış altı klüple, gayrifeeterede altı klüp re bildirmi~tir. 

Villyet hususi idareleri bir 
arasında iki devreli bir lik maçı yapılacak evvelki nakdi tahsisatlarının) .. 

Altı kişilik komite tarafından ~Millt KUme haricinde ka-ı bulspor, Hilil, Topkapı ve Kasım klUblerden (Beyoğluapor, Şişli, 2 si nisbetinde bu işe yardım ed 
yepılan tedkiklerden sonra ter- lan (Beykoz Süleymaniye lstan paşa) klübleriyle gayri !edere. Arnavudköy, Kurtulut, Galata- !eri gibi gelirleri elli bin liradan f 
tip edilen Milll Küme talimatna- ' ' spor ve Yeniyıldız Kurtuluş) la olan belediyeler bir sene evv 
mesi fudbol federasyonu tarafın' klübleri arasında iki !evreli lik tahsil~t yekfuılannın yüzde 4 ü 
dan tasdik edilmiştir. maçı yapılacaktır. betinle bütçelerine tahsisat koya 

İzmir, Ankara, lstanbul takını Mı·] l"'ı .k u·· me ~,· kstu·· ru·· Gayrifedere klUblere on beşer lar ve indeliktiza valiler köy bil 
lan arasında yapılan Mll1l Küme 1 kişilik hwnıat lisans verilecektir. lerine de vilayet umumi mecli 
maçları talimatnamesinin bilhas Bu maçlar Milli Küme maçların karan ile münasip nisbette spor 
sa malt kısmında mühim tadilat Tarih Ankarada 1stanbulda İzmirde dan evvel yapılacaktır Bu maç- . 
Yapılmıa ve maçların 19 mart pa- 19 3 1939 D . A Gil .. F B h V f D ğa A S 1 rd b' . . lan takım Ankara sısatt koyduracaklardır. _,. _ . emırspor- . çu . a çe. e a o n- . por a a ınncı o -

5 
. . h st 'd bel 

zar gUnü üç mıntakada birden G. Saray-Beşiktaş da Milli Kümenin en kuvvetli por ıçın usu 1 are ve 
başlamasına karar verilmiştir. dört takimiyle bir arada turnu- bütçelerine konarak tahsisatın 
Milli Küme ma,.lan 2 temmuzda 25-3-1939 A. Güçü-Fener Beşiktaş-Doğan va yapacaklardır. de80inmünhasıran mahallin 

:. 2 3 1939 A. Gü,.ü.Vefa Be 'kta§ A spor bitecektir. 1). - :. şı - Beden Terbiyesi Umum MU. terbiyesi saha ve tesislerinin vü 
Fudbol federasyonu llillt Kü- 1-4-1939 G. s. A. Güçü Ateşspor.Vefa dürlUğü kupası galib gelen takı- getirilmesine; geri kalan yüzde 

me maçları hakkında şu kararla. 2-4-1939 G. S.-Demirspor Ateşspor-F. Bahçe ma verilecektir. si de gene mahallin diğer beden 
n vermiştir: F-Türkiye grup birinciliğini biyesi teşkilat ve faaliyetlerine 

A-Dahili maçlar ve deplAs- 8-4-l939 A.GUçU.Ateş iki dela. kazan. an takım ilk ya.pı- gerekli spor malzemesi tedariki 
ı 9 4 1939 B Ş F B A. Güçü-Doğan 

man maç an. - - · .- · · lacakMillt Küme maçlanna gıre- raflarına tahsis ve sarfolunacak 
B-Dahill maçlarla, hakem, 15-4-1939 B. ş .. Demirspor Doğanspor- F. B. b~ek hakkını kazanacaktır. Gelirleri elli bin liradan 3 

stad hissesi ve vergi gibi zaruri 16-4-1939 B. Ş.-Aankara gilçü Doğanspor.Vefa Klup mura~hulannı dav~~ olan belediyelerle vilayet bütçe! 
masraflar aynldıktan sonra top 22-44-1939 Ateşspor-A. Güçü ~eden Terbıyesl lstanbul Bol- den ayrılan Ziraat Bankası, Ta 
lanan hasılat Fudbol Federasyo- 23-4-1939 Ateşspor-Demirspor G. S .• Vefa gesı Bqkanlıfından: , re, Belediye, Cumhuriyet 
nuna gönderilecektir. Federas- v 1-Mlllt K~e ve sb4 itlerini banka hissel .. b. ıı.-

28-4-1939 Demirspor-G. S. Vefa-Dogan ~o-··"-ek .ıı-- GaJa•'"'--y,, Be SJ en gı ı ncu.KU yon emrinde toplanacak olan bu e .. ~ w.~... ·~ el 
umumt hasıli.a Milli Küme maç. 29-4-1939 Demirspor.F. B. Vefa-Ateı §ikta§, Fenerbahce ve Vefa klUp hesab~ ~ I~ en 
larının sonunda kümeye dahil 5-5-1939 Ankaragüçü-Beşikta.ş !erinin salihiyetll bir murahhas- net mahiyetindeki bisseler ve 
klilblere müsavi §ekilde dağıtı- 6-5-1939 A. Güçü-G. s. Doğan.Ateş larmı 10-3.1939 tarihine mUsa- mükellefiyet cetvellerine müsteni 
lacaktır. dit Cuma günü aqamı aaaU 7.30 hesabatta nakitle ifade edilen 

C-depllsman maçlarında tz- i!:g~:::: F.FB~ı:;~J:: da Bölge merkezine göndermele- nl yıl mükellefiyeti tutarları 
mire gidecek klüblere altı yilz li_ Demirspor- A. GilçU B. Ş. -Vefa ri lüzumu tebliğ olu:ıur. .ii..A tefrikinden hariç tutulacaktır. 
ra yol parası verilecektir. 26-5-1939 Vefa.Demirspor ~ •iiffK"_,_ K~y idarelerine gelince: B 

_ ~ .:\. 21-5-1939 Vefa-Ankaragilçil F. B. -G. S. • ~\. nn iıtirak ve nisbetleri imkAn. 
27 .5,-1939 D. spor-DoPuPor 2-,. . ~ gelir esaslarına istinat ett!ri1 -ın .. .--
!1SI 5 10!>1> r-. ,.., -.-~ ... - WJ ~' ~a· ı.. .. ctro ve hizmetlerini salma ile 

B. Ş. -G. S. ;t. ıU 't" • 
-----=--~--"'."'"--::'.'"."."""':':------------ ' " ,. ~ !A! 1 §Ilıyan köyle mükellefiyet ve iı 
3.6-1939 Doğan- A. Güçü -- . ten hariç tutulacaktır. Masarifi 

~bula gelecek talomlar i- 4-6-1939 Doğan·Demirspor F. B. -G. S. J 2-Yeni tertip olunacak bır umiyelerini nakit gelirleri ile 
Çin de ayni masraf kabul edil B. Ş. -Vefa. / müsabaka hakkında görilpnek U ~---" büt' l .. salma y 

• zere Bilil, SUleymaniye, Topkapı ~ıycu-. çe ennı 
m.letlr. 10-6.1939 ,. Demirspor-Vefa G. S.·Atet Beykoz, Kasımpqa, lstanbulspor mmdan kurtarmak, kanunen 

D-Maçlann hakemlerini Fud Demirspor-B. ş. G. S.-Dôğan Beyoğluşpor, Şifll, Kurtult11. Ar malda mükellef bulundukları 
bol Federasyonu seçecek, yan -------- .._~ _ _., · 'f ed b"lecek 

hak · 39 F. B.-Demirspor Dogvan-B. ş. navutköy, Galatupor ve Taksim hurt ~uen ı a e ı hakemlerini o maçın emı se- 17-6.19 lf · k~., 
çecektir. 18_6_1939 F. B.-AnkaragilçU Doğan- G. s. ' Yeni Yıldız..Kurtu1111 klUplerinln kAn ve seviyeyi elde etmiş OJ 

tam salahiyetli birer murahhasla· mizde kanun hükümlerinin Stadı olan klilbler deplasman 24.6-1939 Ateşspor-G. S. ~ nnı 13-3-1939 pazartesi gUnil ak. getirilmesi, bu esaslara göre 1 
ma,.lannı kendi sahalannda oy- 25_6_1939 Ateşspor-B Ş tam 

3 
da 

:. =~...:._:_'"-----------=:-=--::-:::-·-·------ şamı. ..saat17. O Bölgemer lu tedbır' ıer almaca:k, .... ı.; .. ve. nıyacaklar, sahası olmıyan ta- ~ ..... 
kımlar mmtakanın tayin edeceği 27-6-1939 F. B .. B. Ş. ~:zıne gondermeleri !Uzumu teb- gençliğinin beden ve sıhhi inki 
yerde maç yapacaklardır. G. S. -Vefa lıg olunur. na ait tedbirlerde mahalli ida . 

Galatasarayın 

hazıladığı 
Basketbol tur11uvaS1 bu 

hafta başhyor 
Galatasaray klübü tarafından 

bütün klilb ve mekteblere açık o 
Iarak yapılan basketbol turnu
vası pazar gilnü başlıyacaktır. 
Birinci müsabaka Galatasaray
Kurtuluş arasında olacaktır. 1-
kinci mUtabaka MUhendis mek
tebiyle Kabataş lisesi arasında 
yapılacaktır. Müsabakalar Gala. 
tasaray klUbU salonunda yapıla
cak, saat ikide bqlıyacaktır. 

Dört mektep boksörleri mualHmlni le bir arada 

Askeri llseıer arasında - - - ~ .. ~ -
Kuleli boks şampiyon
luğunu da kazandı 

Bursa ikinciliği, Maltepe -~ 
UçUncUIUfiU, Deniz lisesi 

4 UncUIUğU aldı 
Dün Maltepe spor sahasında şs

keri mektepler arasındaki boks bi· 
rincilikleri müsabakası yapılarak ne 
ticelenmiştir. Müsabakalar büyük 
bir intizam içinde yapılmıştır. 

kanunla tevdi edilen vazifelerin 
snıda azamt hassasiyet göst 

cektir. 

Tıbbiye - Yükse 
Ticaret mekte 

takımları 
Cumartesi gUnU 
karşllaşıyprlar 

Liseler arasındaki samiınİ 
eılaşmalardan sonra ünive 
kolları da faaliyet sahasına 
meğe başladılar. Bu mUn 
le iktısat okulu bu hafta c 
tesl gilnU tıp fakilltesi 
karşı oynıyacaktır.Her iki 
ta da birinci sınıf elemanlat' 
lunduğu için müsabakanın 
resan bir cephesi vardır. JI 
Yüksek Ticaret okulunda 
tasaray sol açığı Danyal, sal 
Celil, Galatasaray kale<:_# 
den Hızır, Fenerbahçenin SN 
fı Neçdet, Be§iktaşın güzid6

0 
daf a oyuncularından Farul' 
yacaklardır. Diğer taraf~ 
tanbulspor ve Galatasarar-. 
kıymetli bazı elemanıarını__....."'"- ' 
de tutan Tibbiyenin buna 
bir kadrosu mevcut oldu::.." ........ 
re mUsabQkanın sıkı ve 
bir şekilde cereyan ed 
güphe yoktur. 

Fololrıtrçt ·- GoT 6te tara/lan 
.,Wi)'Jr, o tarafa • . :asaydın ya?! .. 

Koltci - A.a o zaman resim \ \ 

Müsabakaları Kuleli Askeri lisesi 
müdürü Kurmay Albay Bedri Erk. 
Maltepe, lisesi müdürü Adil Alpay, 
Yarb:ıy Rasim, Arif Hikmet ile su
baylar, muallimler ve bir çok se
yirciler büyük bir al~a ile t~ip 

"dı po:um ıiirünmu ki I '\. 
.3ıo.. 

etmi§lerdir. (Devamı 10 uncuda), Sampiyon olan Kule'fi bolcı talcımı 



ör alim, kör 
1 • heykeltraş 

Sovyet endüstrisinde 13263 kör bilfiil çallşıyor 
lro.tova Vııiveraiteal pro!eaörU organi%e etmekte, bunların kültür 4.500.000 ruble yardımda bulun • 

ınatik doktoru Pontriagbı - ki ve iatirahat vazıyetleri ile de ya. maktadır. Başba~ duran adamın kafası 
... 

defa akademi muhabir azalığı. kmoan alakadar olmakbtdır. Bun. Diger kör cemiyetleri de, ıerek biranda yamyassı oldu ve beyni ol· 
duğu gibi yere fıskırdı. leçilmi§tir • ıenç yqmdaaberl ldan onbeı aene evvel kurulmuı o. merkezden, gerek bulundukları 

Ur. Fakat bu fellket, kendiaL lan Ruı Körler Cemiyetinde, ha. memleketler mahallt idarelerinden 
bUyUk bir Alim olmuma mlni len mukayyet 18.540 ua mevcut. bUyllk maddi ve manevi yardımlar 

edememiftlr. Diğer bazı kör- tur. Devlet, bu cemiyete, her aene görmektedir. (Tau) 
de ayni vaziyettedir. Ezcümle 

Parkomenko ve Proskuriya
, daha geçen sene matematik 

tezlerlal vermieler ve halen 
ova VnJvenlteainde matema • 

atrebnekte bulunmutlardır. 
tlakov Galerili, son günlerde, 

kadın heykeltrq IJna Po'nun 
güzel eaerlerlal aabnalmılt:Ir. 

mm.ır .. va 1nkıllp Tiyatrow, Jld •e
berl, kör tiyatro muharriri 

inakl'nln "İvaa Bolotııikov,, 
eaerlal muvaffakıyetle oyna. 

:mıııııttad·no. Diler bir kör muharrir, 
taev, birçok güzel ve aevilea 

ler neıretmi§tlr. HUktmıet, 
ı..ım~eıüataa mllU p.lrl Durdl Kı

ve Altay mualc111 Nlkolay 
ı..m ... ev'e, eaerlerlndea dolayı nl

Vermlftır. Bu iki p.lr de kör. 

et devleti, körlere, tahsil ha
dan çok bUyUk kolaylıklar 
ette, kendi iltldatıarmı bı1d.. 

ettirebilmeleri için elinden p
Japmakta ve bunlan, faydah 
rörecek bir hale setl.rmekte-

~. fabrfblarda ca••kta: • 
}1.Jım RSl'SR CUmhurlyetl c!&r 

endUltrlde ça1ıp.D ve faal 
tıuur. olarak YBIQ'm tılderill 
U.263 tilr. lloüon. elektrik 

fabrikumda körler, en 
llıak.ineler önünde çahpnalrta 

- hauas parçalar imal eyle. 
• Bu körlerin ekserisi, it 

de normalden yukarı norm
'-nı111 ve bu ıuretle çalıpnak-

111 olan Staltanoviatelrdlr. 

' 

a.... it verimini, yilzde 250 . Eski facllb JaaJlaraua oturda la yer olan Vaytlao1 urayı 1898 
'9VU Dlapetlade fazlalqtmnıı. c1ekl bir )'allgmcla yu•• OD ye· dlacl asır mlmarlalnla büyük bir 1& 

ta.1ere, yUbek gündeliklerin- heMrl •yılan ba aara)'lll Jaanbele rl bac\lD toprak alhadan çıkarıl. 
lııatka huaual bir maddi yardım maktadır. İllgillz tarUılnla ~k aalmelerlne phld olmarcolan bala 
~~tadır. . JllletU mimari e.erlnla bacln yal. na temelleri ve umladeld mozaik 
:tet lerl kalmlfbr. 

Çocuklara h118Ud ihtfmamlar 'Re91mlerlmbde 1891 • 1898 ae nelerlncle Va,tbol aaraymda kraliçe 
D lad Merlye alt olu mertıven- ler ve lılr es.. eserler mite...._ 
u.raJID meydana cıbnlan davan ada tetkikler ,aparkea görllHIJor. 

Bu ameliye o kadar ant ve o ka· 
dar müthiş oldu ki sarsılarak oldtr 
ğum yerde gözlerimi kapadım. Gör 
terimi açtığım zaman gördüiüm 
manzaradan tüylerim Qrperdi. 

Zira bütün Duk·Duklar korkunç 
ulumalarla yere fışkmnıı olan ta· 
ze beynin üzerine ü§ilpnüılehti. 

Demek (tepesi Çikanlmak) btr 
idi. Gözlerimizin önünde gördüğü
müz manzara müthiı ve hakikaten 
vahşiyaneydi. 

Ben hayatımda insanlann, fakat 
mücrim insanlann balta ile veya sa 
tırla boynu kopanldıJım gördüm. 
Fakat böyle mahirane, fakat son 
derece gaddarcasma insan beyninin 
kafatasmdan dıpn fırlatıldıiını 
1örmemiştim. 

Bu manzara k~ısında artık in· 
1 -ınladım. Bütün tüylerim ürpermiş
! ' ık damarlanmı tutamıyacağımı 

ti. Duk·Duklann bağrışmaları de
vam ettiii sırada ayni §ekilde ikin· 
·i bir zavallının dll'ele basaşaiı bal 

1 'ı olarak ortaya getirildiğini görünce l 
'>u Duk·Duk sihirbannm melfuletle-

i ine artık tahammül etmeme imkAn • 
·>almamıştı. 

Derhal cebimdeki küçük bomba· 

1 :ardan birini çıkardım. .Alacm ka
m çatal dalları arasına çömelmiı. 

tirtir titremekte olan Pohuaya: 
ı - Hazır ol! 
..-Jliı.r• ses1·~.(l.4"lıu-.· .bom· 

yı elimi ~ jaete-
ini faltaşı gibi açarak: 

- Merhamet, Maul diye inledi. 
~endirni tutamaksızm: 

- Ne merhameti Pohua? .. diye 
haykırd1111. Ne merhameti? Artık 
dayanamıyacağımL. Duk·Daklanıı 

esrannı öfrendik ııamnmt ArtJk 
müdahale edec:eiim! "Sen ~;ba
na tabi ol, o kadarı .. 

Ve bunu söyler aöylems etı.cıe
ki küçük el bombasını sallayarak 
arkamıza doğru ormanın içerisine 
hrlatıverdim. 

Bomba korkunç bir gök aGtOltilsft 
ı;atırdısile patlayarak bL-denbire 

-
etrafı sarstı. Bomba ~ ~ .•· aldım. Sa§km bir halde olan Pohua· 
ç~ca ~ ~ı- ya: 

- Haydi, çabuk aiaçtan in! 11 
Y~n~ birdenbire bir yıldı- beni takip et! .• 

nm d~~tuğu~ü z~en Duk·Duk Emrini verdim. Ben aiaçtan ırilr-
la .... bmienbıre yerlerinden sıçraya· tle sıyrlarak yere atladım. 
rak deh~tle bizim bulundulumuz 3 

tarafa dönüp bakmap baDo'amlf]ar- Duk-Duklar debld içinde hAl& 
dı. bize dolıu bakmaktayddar. Bir 

• kısım karanlıkta parJayaıı fosforlu 
Kenarda yalım iki kfşmln .. çıllık vücudumu farketmi§leıdl. Bunlar 

atarak yerL e kapandığım go:-dilm hemen sıbirbazm önilDI abbp bir 
ki bunların bize yat gösteren sihir- eeyler söylemeye hafladılar. Arbt 
bazın adamları olduğunu derhal ta· harbi il&n etmi~ balunuyoıdamI 
rudnn. Onlar herhalde cedleri Guan· 
Murinin ortaya çıktıiım ve gök 
gürültüsil~ işe taşladığını hemen 
sezmişlerdi. 

Ben sağ e!ime bü)·ük tabancamı 

Tabancam elimde olarak Pohua• 
ya: 

- OnOmden yQrü! Ve benim sör 
liyecBlerimi onlara &öyle.. emrini 
verdim. 

1 Kızıl CIOlge HAB ER' iN RESiMLi ZAB ITA ROMANI: 110 1 
Gerek Duk-Duklarm ve ıereı.e 

sihirbazın ilk p~ &eçmİI 
bizim $.ı;tan yıldmm sürntile indi• 
iimizi \"e kendilerine dol :u ~ 
iümüzü göımü§lerdi. 

Demin aizı köpük içinde, &özltd 
cam gibi sönük sönük parlayan de 
hirbaz Hulan ·Gulu bize hayretle 
gözlerini kupıJtırarak hakakatmır 
tı.. . /D'11!1A1ı IHU'~ 

Y tni Pammnn ada1arm4tı Ri dıfa 
ııbı obnıq bir luulus. (Boynunda 
tınlı olan, oyni 1111,,ando ,,,., '" .,. 
f111 muslta.ndır iti siltif baı taraf1tr 
dan ilk ,ocıd dofuranJara anltr.J.. 
r 
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13- Yazan: Asaf ~eoge 
Esad efendi Naaırada dokuz ay Esat efendi bir mfidet yalnız avu· 

Heber'ln tarihi Romanı: 81 Yazan: lklmlm kaldıktan ııonra vallnln ricasrna 
rağmen istifa jderek Şama dönmüş 
tekrar, fakat bu sefer serbest ola • 
rak avukatlığa başla.m.ıştır. 

katlık yaptıktan sonra eski Jön 
Türklerden arkadaşı mabeyin katibi 
Nuri beyin (Abdülaziz devrinde btJ 
zat Akaya sfirülmüştü) delaleti çe 

Beyrut Reji nazın Asım beyin (bi· 
lfilıare İstanbul reji nazın olmur 
tur.) ısrarile Şama reji müdür6 ol· 
mu_ş, bu vazife avukatlığına mani ol 
madığından haricte de avukatlık et· 
tiği gibi bütün Suriyede rejinin u· 
mumi avukatlığını idare ederek bU 
işte de yüksek ücret ve harcırahlar 
almıştır. Rejide, aleyhine mühÜJl 
davalar takip ederek kendisini bü· 
yük zaraıkra sokan Esat efendinin 
bir daha Reji idaresi aleyhine da''ll 
açarmınasım böylece sağlama b::ıt 
lamıştı~. 

K ara Abdürrahman belki yarım saat 
Cemilenin huzurunda dil döktü. 
-Aşk insanı bülbül eder sultanım I 

Bir müddet sonra Naşid paşanın 
ısrarlarına rağmen Şam poll.s mu • 
dürlUğilnU kabul etmiş, bu işte de 
birçok hizmetleri görUlmiiştür. Po
lia dairesinde her gUn polislere ve 
ahaliden 1.sUyenlere ceza kanunu -
na, usuıu cczalyeye dair dersler 
vererek kanun bilir polisler yetiş_ 
~. bu sırada. Şama gelen miL 
şir Receb paşaya da kend1slni sev
d.irmietir. Ancak aldığı maa§la ge
çinemediğinden bir müddet sonra 
polis mUdllrlUğünden de istifa ede
rek avukatlığa dönmüş, bu arada 
resmen imtihan vererek adliye ne_ 
zaretinden aldığı birinci sınıf dava. 
vekAletl ı;ıehadetnamesile 1§ln1 da -
ha bUyUltmUetUr. 

- Kara, dedi. Seni llk defa glS. 
rUyonım. Fakat muvaffak olacağa 
benziyorsun. Halk arkana takılrver
dl. Muva.ffa.k olduğun takdirde sa
na kerlmemi tezviç edip seni vell. 
ahd edeceğim. Haydi eimdi git, sen 
de arkadaşlarmla ye, iç ve eğlen. 

Arzu edersen sana vereceflm km. 
mm söz glStUrmez güzellerden blrJ 
olduğunu da g8r. 

HAkim el vurdu ve yanma gelip 
kulafma ağzını veren bir ihtiyara 
bir şeyler söyledi. 

Elbet bu ihtiyar kurdun da l:ılr 

maksadı vardı. Ya veliaht etmek 
\•eya böyle bir tehlikeli muva.ffakı· 
yetten sonra yok etmek. Onu hl. 

diseler gösterecekti. Ama, bakalım 1 
bu hldlseler buraya kadar varabt 
lecet miydi '! 

Kara Abdürrahmanı 8nce hareme 
geçirdiler. YUztlnde beyaz bir tillle 
kendini karşılrya.n ve bir bakI§ta 
insanı can ve g5nUlden kendine 
bend eden bir güzel g~terdiler. 

- Bu, dediler, hlkimin kerim.et· 
si Cemile. 

Kara AbdUrrahman yerlere ka· 
dar eğilerek: 

- Hayatnnda k~ g{lıel glSrdUm
se mıltanmı blltUn bunlar ııenJn yal 
nız gl5zlerlne feda olsunlar • 

Muhterem babanızm iltlfatma 
mazhar olduğum zaman, muvaffa • 
kıyetlm halinde sen gibi kıymetli 

bir uzvun bana hibe olunacağı teb. 
tir olundu. Sana. kavuşabilmek için 
ömrUmU korkusuz fedaya hazmm. 

Fakat Kara Abdürrahman, belkJ 
de bütün bunlan yüreğinden söylU
yordu. lkideblrde: 

- Efendbn, canım. 
gibi iltifat tabirleriyle Abdllrrah • 
manı bllsbUtUn pare pare eden kız, 
hakikaten koca Karanın yüreğine 
bir aşk kmlcımı UşürmUgtll. 

Ka:ra Abdürrahman belki yarım 

saat Cemilenin huzurunda dil dök
tU. 

- A§k insanı bülbül eder derler 
sultanım. Beni affeyle. Bu mJııilslz 
ve 8lc;Usllz hUsnUanm karşısında bir 
bUlbUl olsa şakımaktan çaUardt. 

Cem.ile, öyle her sultan gibi, her 
blkim kw gibi tazyik altında de_ 
ğil, blllkls çok serbest bUyUtUlınUt. 
tn. 

Cemile de Abdllrrahmana ka.rıı 
temayUl mU duymu3tu, neydi. Bir -

denblre bllyU.k bir serbestlik duy -
muo, sanki bfrk~ ytldanberldir ta
nıdığı ve ıevdiil bir adam muvace_ 
heslndeymlt ıtbf aenll benll kontl§.. 
mak ceaaretlnf bulm\lltu. 

hayatını ballandıra ballandıra anla· ' - AbdllıTahman ! 
tirken, aradam-ada Cemilenin göz· Abdlirra.hma.ıı güya uyur gibi ya.. 
terini sildiğini görüyor ve bUsbUtUn parak, hafif bir inleme ile döndü. 
heyecana dtl§erek ne maceralar ge- Ses tekrar duyuldu: 
çirmlf olduğunu söylüyor, en hazin - Kara, Kara. Bak kim geleli, 

- Adın ne ıenln ! diye ıormU1 • 
tu. 

taarflarmı anlatarak geceyi tek ba kalk! 

- Kara. 
- Ne garlb ıey. Halbuld sen 

şma doldunıyordu. Yemek bitti. HA Ve Abdilrrahman yerinden fırla
klm çekildi. Rical dağıldılar. O ge. dı. Işığa baktı, Aldanmamıvtı, bu 
ce Abdilrrahman hrudm sarayında Cemileydi. 

Recep paşa Samda bulunduğU 
müddetçe Esat efendiyi yanından a· 
yırmamış ve kendisini pek sevmir 
tir. Onu müteakip evvela müşirlUCı 

bembeyazsm. Yüreğin de bana bir 
gelin duvağı gibi ak glSrUnUyor. Al· 
cfanmryor muyum Kara? 

misafir kaldı. Ayaklannda bir çorab ve ona 

- Asla sultanım. Güzel bqma 
sanlabllecek kadar temiz ve beyaz, 
her tUrlU lekeden uzak tılr gelin 
duvağı gibi kalbim vnr. Allah inan
Jrram sen!! 

- Kara! 
- Emret sultanım. 
- Bu gece babamla yemek ye. 

ınek istP.rııen çok sevinç duyarnn. 
-Xapmmı önünde tabesabah 

seni dUaUnmekle mes'ut olacak kö • 
lene bu ne iltifat? 

Ve bu biraz da hadler qılml§ a· 
aıkdqlık, blrfbirlne çok va.ldll ve 
tatlı bakıvlarla nihayete erdi. Ab
dllrrahman arkadqlarmm yanma, 
Cemile de baba.smm huzuruna gitti
ler. 

Kara Abdllrrahman vurulmtJ3tu, 
muhakkak kl lşıktı, hem lSmrUnde 
bu kadar taltı bağlandıfı hiçbir ka
dm yoktu. Yllrilrken karenımda Ce.. 
mlleyt dQ~yordu. 

Mllmklln oIMydz,, harbI, zarbı bı
rakrp yainiZ bu lUZdan 1ba.Iuıooecek
tl Ama, aklına getirmemişti k1 bu 
kadın, onun ka11nıma çıkan bir fc. 
lllı:etU, bir faciaydı. BUtUn hayatı. 
nm sımnı bamba§1ta bir ııemte akı. 
tan bu kadm Abdürrahmanm ikba 
tini ldbara döndUrdU. 

O gece hlkim, Kara Abdüı-rıılı· 

Ve gece yntağmda bir şiş kebabı 
!Jfbl çevrile çevrile uyumağa çalıştı 
ğı halde daha fazla uyanan Kara 
~bdUrrahman, kapısmm kurcalan • 
:iığmı duyduğu zaman heyecanın -
dnn bayılacaktı. 

- Aca.ha. demişti. Cemile mi? 
Yavaşça doğnıldu. Başını yorga

nından çıknrdı. DfnledL 
Şilphe yok ld kapı tokmağı çev

riliyordu ve netekim işte açıldı. 
Ve lı;eriye beyaz bir gölge, par

maklarının ucuna bastığı sezilir bir 
lhtlmam ve itinayla girdi. 

AbdUrrahman nefes almaktan 
korkuyordu. Sanki kalbi yerinden 
fırlryncaktı. Göğsilnde bu kadar he
yecanla çarptın bir .kalb olduğunu 

belki Abdilmı.hman ilk defa hisse
diyor, his değil gözleriyle görüp el_ 
lerlyle tutuyordu. 

Onu bayıltan nefis bir koku ya
yıldı ve tatlı bir s~ duydu: 

Çapraz efitence : 
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man, Cemile ve memleketin ihtiyar 
ricalinden birkaç kişi ııofrada bera
berce yeyip içtUer. Karanm haya.. 9 
tı etrafmda ııualler sonıldu. Kcn • _. 
dislnl baabsmdan bir a.lle satma! _ Soldan sağa: 
~. bUyUtmüv, anumı kliçilkkcn 1 - Kemal adıntn öztUrkçed~ 
kaybe~. Fakir bir aile olduğu f. aldığı talii.ffuz tarzı.Birdenbire; 
çin kendi evinde doğm~, ama, bir 2-Hürriyetini kaybeden·İskam
bqka evde büyümüş. Sonra onlar bilde birli, 3-Bir nota.yollar. 
da, hamileri de ö~ler. Tek başı. 4-Doğurtan--Bir şeyin her han-

gi bir cephesi; 5-Arpa suyundan 
na kalmış, dağ tepe gezmi§, çoban. yapılmış bir içki·Bir sual kelime 
Irk etmif, kervanlarda bulunmue sıer-Vilayetten kilçUk (Osmanlı 
ve nilıayet :lfte yine vatanı Beyıe • mUlld teşkilatı.ha göre bir tabir) 
hJre dönmtlt. 7-Fena-Çoğun aksi; 8- Bir ne 

Kara AbdOrrahma.n. bu uydurma vt cığara adı, 9-Halk; 

CllJ •••• 

sarılmış zarif bir yemeni, omuzla -
rmda ince bir eatdan bafka vUcu. 
dunu örten ancak beyaz bir entari 
vardır. 

Abdilrrahman titriyordu. Haya -
tında bunca maceralar geçi~, 

dağlar, tepeler aşmış, insanlarla 
boğuemue, yüzlerce kan dökmllf 
Kara Abdilrrahman, böyle bir bas.. 
ma parçası içinde silıihsız incecik 
insandan Urkmli§ gibi titriyor ve llf 
s5yliycm1yordu. YUzUne kan hücum 
ettiğini sezen Cemile güldU: 

- Ne o, dedi. Bu kadar heyecan
lanacağını bilseydim rahatsız et -
mezdim. 

Abdtirrahman kekeledi: 

DUdUk usulünü, bu iş 1stanbulda 
sonra valilikle Suriyeye gelen os· mevcut değilken h:ıtti işitilmemiş-
man pa~!:I (topal diye maruf) ile ken, ilk defa tatbik eden Esad e - :r--

fendidir. Bir düdük yoklama, ilti araları Taifte Mitat pa~ vakası dCY 
dlidük şüpheli birinin geçtiği, üç layısilc pek soğuk olmasına ralr 
düdük imdad manasmaydı. Bekçi _ men onun oğlu Ziya (eski harbi) 8 

lerle polisler arasındaki bu düdük- nazı~Jarından Zira paşa) \'e damadı 
le ipretıeeme sayesinde kasaba _ Çü.ük"t.lu Mahmut beylerle (bili" 
nm en uzak bir köeeainden imdad hare paşa) samimi arkada~ltk et· 
fstiyen bir polisin talebi azami iki rniştir . .Miralay Bedri \'e kaymakatXl 
dakika sonra asıl polis veya jantlar- Manastırlı Rıfat beylerin (Abdül~· 
ma merkezine kadar gelir ve surat- zizin :ıc.l'i gecesi Harbiye talebesine 
le imdad kuvveti g5nderilerck me§ kumanda edenler) o sıralarda ŞalO" 
hud veya melhuz bir va.kayı derhal 1 da bulunmaları da Esat efendinin 
teskln kabil olurdu. emelleri için bir rnazhariret olm~:r 

Esad efendi adedleri U~ bini bu_ tur. 
lan aabıkalı veya eUpheli adamları ŞAMDA GtZLl TEŞKlLAT 

- Aman sultanım, benim heyeca. blrlbirlerine nakdi ve müteselsil k('. Esat efendi 1894·1885 seneterine 
mm seni UrkUtmemell, belki sevin
dirmelidir. Ben hayatımda. hiçbir 
hlidise knrşısında bugilnkU heyeca. 
nı duymadım. 

(Devamı var) 

faletle biriblrlerine bağlamıe, bun- kadar işte böylece avukatlıkla ge
lan evlenmeğe zorlamış, evlenmi - çinmiş, Şama gelen sürgünlerle toP" 
yenleri serseri nlzamnamesinden lanarak siyasi gayeler etrııf rndll 
istifade ile iz'aç etmiş, Aka. ve hazırlıl:larda bulunmuştur. 
Trablusa sUrmiletllr. Bu usul saye- 1891·1892 de Recep paşa beşinci 
sinde serseriler birlbirlerinin polisi, ordu müşirliğile Şama geldiği, aıirll 

Yukardan a!ağı: ian~aaı. o~U3la,r,,Jç~ ~iri tay: Bedri ve kaymakam Manastır~ 
1-Kanadlı en gilzcl haşere.. mcyhaneıe ~dcc~k ~etf~ff~ lFJ: ;Rıfat beylerle dokuzuncu fırka Jctl 

2-Sinirlilik; 3-Bir nota-Dullar, cek ol~:ı kefilleri peşine düşerek vu mandam Ferik Şevket paşa {2) d3 
4-Dünya.Çok k;rmızı: ~Bey· ~uat çıkarmamasına dikkat ct?1e - Şamda toplanmış olduğu zaoı:ıfl 
r;ir-şeyler; &-kalın pamuktan pal ge mecbur kalmışlar, kcndilerı ba- tam müsait saha bulunmuş ye bıC 
to gibi bir nesne-Bir nida, 7-yilz ga Jıkamazlarsa polise haber ver- hürriyet komitesi kurmağa teşebbil5 
sene-Bir muharririmizin baş is· mcge başlamışlardır. Zabıta vak:ıla- ed"l . t" 

. ğı 1 b d k bi ı mı~ ır. . 
~~: 8-b~~ah ış!1 tK~~n çam- ı:r u s~y:ı e ısa r zamanda ke. lşte "!ttihad ve Terakki cemiyeti•: 

bıgılnı ı .ki:e.n. a eb; . dak~yaı1!a sıRıvermış r. k" J" • • böylece ve ilk defa bu birkaç lcİf 
u un:ı.n ı ısım eynın e ı a a- ec~p paş:ı \'a ıt ı \'akıtsız atlı . d'l . b ·)'et· 

ka (bu isimlerd~n birine muzaf, ve ya yaya olarak teftişe çıkmak i- tarafından tesıs e 1 mı~,. ~ ccı:1'tn31 
diğerine muzafı ileyh derler.) tira:lında olduğu için Esat efendi te ~u.sların m~hur Nıkıhst l~tış' 
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hakkında "galiba beni de •akında te~kılatının ~alımall esas tutul dl 
k fal 1 • ) /ı • tur. Bu cemıyet sonra İstanbul 

9 to e~e de.t altına alacak . ., dıye latıfe da te~ül ederek müteaddit mer1'~ 
ı{sa'~ el d" r '"d"" l'"ğ"" d !ere ayrılmış, l stanbuldaki mer'k ... 

en ı po ıs mu ur u un en • . . "B b Sc skeri f11"' 
ld "t k .1 f ·v· umumı reısı a ı ra " ayrı ı.t an sonra, va ·tı e ne yettıgı .. . 

1 
. d J{act 

. 1 d b" ik' k" . b" hasebat ım.uneyyız enn en • 
şenr er en ır ı ·ışı, ır gece atla f d. l t (B zat bl 

k E 
. .. Ahmet e en ı o muş ur. u t 

geçer en sat efendıye hucum et· F~· .. rül .. rada Es3 · ı lfıhare ızana su muş, o . 
mış er, hayvanı bıçakla yaralamış· f d" .1 b" l'kt h 5 d"lip zinctft 
lar, Esat efendi silahla mukabele e- e en 1 1 e ırFı. e dap ef 

1
t e• .... iştif· 

· " vurulmus ve ızan a ve a L-1•~ 
derek e!lennden kurtulmuştur. Boy· • ·ar> 
le şeylt!rdcn korkmıyan merhum bir (De\'amı ' 

kaç gece ayni yerden geçerek adeta 
meydan c·kumu~tur. (1) ti' 

(1) Esat efcndı lstanbulda gaz~· 

l lf -............. ci iketı ılc me.şhrır "on ikiler,,de'~1t6' 
rnp Ahdullr:hı da gazetelerde şı tıı. 

- Mademki yarın buradan gidecek ve 
bir daha dönmiyeceksiniz! O halde bu oda
yı size gösterebilirim. işte bakınız. 

yelle 1ıt:f yeJil.tJZesine sebeb oınzıtŞ it 
Dinler gibi görünüyordum, fakat aklım A'•drtllah nasılsc menfasından kB~ı' 

başka yerlerdeydi. Odadan dısan çıkmıyan rak t stanbtıla gelmiş, Esat efe"ı;r 
ezbere resim yapan bu ressam kızın çok is- tıin yolıın:4 bekletniş, gece atla ~· 

0
• 

tidadı olduğunu tasdik etmek ıazundı. kcn ona sal:fomı!!ır. Esat efe'~ 'ttr Perdeyi çekti ve oda kapısını a&tı. 
Bir lrutza, camie giren dindar bir ihtiya· 

nn duydufu hürmet heyehanı içerisinde 
~ikte hareketsiz kaldım. 

Melike bu beyaz karyolada uyudu, bu 
mavi kadife koltuk üzerinde dinlendi, bu 
mini mini yazıhane üzerinde yazı yazdı. 

bu aynalı dolabı ör;nde tuvaletini yaptı, 
uva:a r;akılr raflarda duran bu kitapları 
kudu. 

Fakat dikka:irni en çok çeken şey bu o· 
ada:d ta'.llo!arın ~ klu~ oldu. Duvarlar. 

!a ta\•-ınd:!n yere J.a<far asılı resimlerle 
olııydtı. Her çeşit \ e her boyda resim· 

.'!r: Deniz rnanzara•:m, kır tablolan, çi· 
ekler, yem!ş resimleri, vesaire.. Burası 

akiki bir müze, duva:farının hemen her 
arafmda "Vezir köş!;:ü., harabelerinin re
imle;i görünen bir müze .• 
Bu resim!ere bakar bakmaz verdiğim hü· 

·üm ~u oldu: 
- Dütün bu tahlo!ar ayni elden çıktr. 

muhakbk ... Bu et de, yamac üzerinde 
abloJanmı düzelten, onlara i!Aveıcr yapan 
!Jir. 
Bu fikri tahlil edi:ıce iki imkanla karşr 
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Jaştım: 

- Şu halde ya Melike tablolarım üzerin
de oynayan ressamı yakından tanıyor, ya· 
but da bu bizzat kendisidir. 

Halaya dönerek parmağımla koleksiyonu 
gösterdim: 

- Bütün bunları Melike mi yaptı? 
:~adın: 

- Evet, dedi, yavrucak rec:me bayılırdı. 
- Fakat bu resimler usta bir elden çık-

mış .. Qemek ki Melike ya Güzel sanatler a· 
kademisine de\'alll etti, yahut meşhur bir 
ressamdan ders aldı .. 

- O kadanru bilmiyorum artık.. lzmir
de okurken resme olan istidadını çok beğe
nirlermiş .. Mektebi bitirdikten sonra bir 
kaç sene de lzmirde tanınmış bir ressamla 
beraber çahştı galiba ... 

Cevap verm~dim.. Gözlerimi gene kara 
bir duman kapladı. Niçin Me:ike bana ken
disinin de resim yaptığını anlatmamıştı? 
Her fırsatta çok açık kalbli olduğunu söy· 
liyen bu muammalı kız niçin re«min üze· 

rinde gizli gizli oynamıştı? Bu anlaşılmaz 
sükOt neye delalet ediyordu? 

Kendi kendime: 
- Belki de hiç sebebi yok, dedim. Ihti· 

malki yalan ~öylemekten zevk alıyordu bu 
kız .. Samimi görünüp yalan söyliyen riya· 
kar bir mahluk.. 

Tekrar halaya döndüm: 
- Bu resimlerin hemen hepsi ezbere ya· 

pılmış .. Demek Melike dı~arda değil, evde 
çalışıyordu. 

- Doğru bildiniz. Yavrucak kırda resim 
yaparken öteki beriki 'tarafın·· 5rüldü· 
ğünü istemezdi. Onun için hiç Jefa a· 
çıkta sehpasını kurmadı. Sizin yanan köş
kün resmini yapmağa başladığınızı görünce 
çok sevindi kız .. O kadar sevdiği bu yerle· 
rin hakiki bir ressam fırçası ile ebedileş
t iğini görünce adeta sevinç delisi oldu. Da· 
ha o zamanlarda uzun uzadıya bana sizden 
bahsetmiş: "Bilsen, ne kadar istidadlı bir 
ressam, demişti, harabeleri tam istediğim 

ruhla çiziyor.,, 

Fakat ihtiyar kadın uzun zaman dalgın na da silJhln m•ıkabele edere r 
dalgın resimlere bakmama mani oldu: çırlmış, birkaç r.iin sonra nı~t:a;if 
.- Ar~ .gör~ce~inizi gördünüz efendici· na çağırmış, raptiye nP.zarcttTJ 
ğım dedı, şımdı rahat rahat buradan çıka- racaatla afjelliffdştir. 
biliriz. Söylediklerimi unutmayınız. Melike ··ıozizİ" 
yi hatırdan çıkarmağa çalışınız. Onun ha· (2) Bu Şevket paşa Abdıt. 'fÔ'' 
yatı ve istikbali temin edilmiştir. Yürüye- başyaveri ve baş mabeyit:~sı. ıl 
ceği yol sizin yolunuzdan bambaşkadır.! Ciritte, Karadağda, Bos~~. 0 

de ı 
Siz onlarla meş~ul olmayınız, kendi istik· ı Milat paşanın Tıına ''?lılığ~el:'' 
halinize ve işinize bakınız. havalide bulımmuş. pelılıvatı zor•" 
Artık bu ihtiyar kadın ile konuşacak hiç namile şöhret almıştı . . Bııl~:~ btJ( 

bir şey kalmamıştı. Soğuk "bir Allahaıs· ı bir isyanını kalıirane bır ~ek; poştJ İ' 
marladık,, diyerek oradan ayrıldım. tırdığından Bıdgarlar ı~1ıtaettili ytJ" 

Geçerken yamaca ve harabelere son bir ı le onun Bulgarları katlıam bi Jsf 
defa baktım. Bu vahşi köşede yığılı farzet- larıını ortaya çılıa11~ışlar •. tc;,,ıcaf' 
tiğim şiirli manzaralar silinmiş, kaybolmuş- yetler tallNl:e gelmışlcrdır. c;arlır" 
tu; gözlerim bir takım hyallerle dumanlıy· tamı hazırladıkları yalancı~ ;çlt1'" 
dı. Yaruk çatlak bir toprak, kireç'-enmiş, si· rı bıt heyetler öniinde açara 8,,ıgor' 
yahuntrak, tozlu taşlar .. aralarında deve di- dm hayvan leşleri çıkarttııl• 
kenleri ve yabancı otlar... !arı kepaze etmiştir. ·nıft J 

Hazin bir manzara .. A~layan hatıraıar.. Osmanlı - Rus n•uh~r~bcsı ptc•"'' 
Aldatan manzara. Allahaısmarladık .. Se· Orhtmiye kımıanca:ıı ıdı ve (i8;ı 

nin güzelliğini, üzerinde dolaşan bir ruh mıtlıasarasmı üç kne y~ra.1~0,1 ,,ıt 
veriyordu. O bugün buralarda dola~mıyor, Osman paşaya yctiş!irnızştı. 
ikimiz de ruhsuz kaldık. (J)cı·amı uar J nmriycti tiya11 azalığıdır. 



zms· HABER -1Jitam P ...... 

' -'"'- >.ttDr.mmeı bir fikir kont! celerden kurtuldum. Pencereye kor - Me9Ut olmadılnnın nereden 

cr;ely_öz/U lö. af 
- 9 - Nakleden: F. ~. 

t.~ _bpısmı kapadım ve etrafmıa tum. lnciliz kadını bahçede dolaşı· öğrendiniz. 
~ Dekor pne delipnie, ilk yordu. Beni pencerede &örünce gü· Cam sıkılan bir adam tavrile 
~ zamanki mobilye yerli ye- liimledi. Mukabele ettim ve bahçe- omuz silktim: Ebedi Sersem! 
"<111 ~tu. ye derhal çıkacalum ipretle anlat· - Haklanu var. Bunlardan bana 

l.tsa Maneertonun mektubunu o- tnn. ne? Ben burada bir yabanayJm. Vaz• n: H 1 kA yecl 
~ ~ otelde ses ve sadanm ke- . Etrafına balandı. Sonra cebind'? Pekti_&. ~palı kelimelerden ani~· O rQn, bir .. y atm.ımak için bi- latm; belki biru mllteaelll olunu. nu yerine getirdim. Fakat, koyu
~ bekledim. Klayfm odamın bır ktlıt çıkararak bana &österdi. rnak ıstemıyorsunuz mademki, sız llklete atlıyarat Glftllkteıı Silivriye nus. nu kim satın alımt bilir misiniz? 
ı;llllndaki talondan çıkıp &ittili· Yeni bir mektup muydu? Kqıdı bilirsiniz. ptmlftim. Bu Jıaut.nm uJd ve Jıluhatabnn ommlanm allktl; bu Pakizenin Bşıkı. Tabii Pakize de 
bir kanaat &etirince kapmm önüne yolun kenarına bıraktı ve üstüne Yanından aynlarak bahçeye çık· dar yollarmda ıemıeji pek eeve. hareketiyle "mademki latlyoraunuz, onunla beraber gitti. Adeta öle. 
~tuk sümek üzerine yattım ve bir tae koydu. Gene etrafına göz tun ve dolnı lngilli: kadmm yerleş· rim. Fakat meydanlıja ıelince bll- peki,, demek latiyordu: ceğimi zannettiğim )Urada sakallı, 
-:''QOQ ÇJ]wdmı. gezdirdikten sonra uzaklqtı. tirdiii tqm yanına gittim. Jiilerek yük bir JııkJ8an hayale ufradmı. _ BntUn fellketJmln sebebi ka- bıyıklı bir kadınla tanı§tım. Fa-

la )/{U Manterton pek derin okumu· Bir kaç dakika 10nra ben de ap· tap kaldırdun. Mektup orada yok· lılefer panayır ftl'IDll. Her taraf.. dmlardır, dedl. ya1ms ·benim defll, kat, güzel bir kadın Allah için .• 
ı-~yordu. Buna mukabil ya· iJya indim. Otelden çıkacalnn sı· tu. Birisi alımı olacaktı, kim? ta renk renk çadırlar kunılm111, ba- birçoldarmm böyledir. Blltlln haya. Beni çıldırasıya sevdi. Paraca 
-... n.l:.,. d pek sıkınbda olduğundan. borcla-telrı~~ bir .karın~ uası rada direktörle, yani DO bey~ •~h _ Bir l'Y mi arıyorsunuz kont? rakalar yapılmqtJ. Kulakları tir- tunca yalım bir kadına baflanmak, nnı verdim. Beraber yaşaınağa. 
~~·Ban cümlelerı anlaya· adaml~, karplaıtnn. Bana bır ~ -Evet. eey... malıyaa &ilrllltll lclnde bir müddet lellllİZ, uude yqamak emellndey- başladık. Bu da bana ne yapb hi-
~ ıçuı birkaç defa okumaia evvelkinden daha bedbaht ~öründü. Doğruldum. Klayf karpmdaydı. dolqtıktaıı IOm'a karpda ve tellba dlm. Fakat, aadece latemek para lir misiniz? Hepsinden fena. Bir 

"lı.11-kaldmı: Bununla beraber mahzun bır tavırla Gen ol Bu adamdan kurtulaımya· bir yerde bir "aUı karmca" cördilm. etmiyor. Amerikalıya Aşık olarak sakalını 
-··~ö, &ülilımedi. Tatlı bir ses ve naziklne cak e ? Bu atlı brmcayı, ortuma ballan.. tık aanatnn bir ticarethanede tırq etti. Ayrıldık. 
in.~ ismim mis Maneerton de- bir tavırla: mıydım • iDii olan ayıt ve beyu bir beYlfr hizmetçlllktl. Bir ıUn elvar pana - Bu sefer de saçlan pek kırmı-
GLt..!fakikt ismimin Süzan Darreı - lfumetten memnun musunuz? - OyHayır. ~~ ~ ~ mU.temadiyen dladtırll10rdu. Fakat yırlardan birinde gtlzel, esmer bir zı, genç bir dul kadın buldum. 
~:'""IU!lu zannetmekteyim. Zanne- efendim,? dedi - ~e .mı . 11 es btlttııı clola)>Jar, tahta atlar botlu. kız ı&rdl1m. Bu 1m ı&zıerlml kL Bu kadının kocasının bir nişan at 
~dedim çünkü artık bundan Ben de &illüımedim. ~ennın hayatını •,--tkik maksa· Yalnız, ellilik bir adam beYsirler- mqtırdı. Panayırda tuttufu kUçllk ma dükki.nı varmış. İşleri pek ka. 
~tinin delilim- Deli olduluma - Her eeY mükemmel! dıle kaldırmııtınız? den birine apJlllllf, ıözleri kapalı b1r kIUbede nteberl satıyordu. Ta- nşıktı. Hepsini yoluna koydum. 
-alietnıeyiııiz sakın. tki seneye Göllerinin içine bakarak illve et· Alay ediyordu. olduiu halde dBnllyor, mUtemadL bD kon111tut. Kendlalne, bir parça Nişan atma dUkklnını Uz.erime al· 
~bir zamandanberi burada ol- tim: -Buncia:n size ne? Bu sizi alAka· yen dönüyor ve arada bir yqı1 beJ- param oldufuııu llSylediğlm için e- dım. Ve dul kadına diğerlerinden 
."""IUlll halde bir defa bile ismimin - Fakat ban ..vler var ki bana dar eder mı? gire "deh" diye baimyordu. ier mtlftereken bir dllkkln alıraak daha fazla bağlandım. Kendi ken· 
telaıı.._ rJ dime: "Arlık öltınceye kadar bu!" 

~•• edilcliliııi iptmrdim • pek prip ı«ündü. Müsaade edene- _ Tabit alikadar etmez. Fakat · Bir ldlçllk çocuk ılb1 ellenen bu benimle beraber oturacaimı .llSyle. 
· __ ,__.1:1 _,_; -1-.- llillk d '"·---da tabi! diyordum. Ah, ne hayal! .. Buka-tbıı. istirahat .waawwe grnu.&' nis onlan önlemele ~&Wo ben o taşın altında dörde katlarumı e a amm ---- .. - df. dm da, gUntın birinde, vaktiyle 

~ir &elma beni bu mahıenıe Şapnmı göründü: bir kliıt ~dıiının kiiıclm oraya lll'Dlll blmqtnn. Merak ettim. Ben Gbel bir c!llkkln aatmaldım. Be- nişanlısı olan bir adama tesad\lf 
......._ --~ Sekiz gün, sekiz ıece orada B" • deli tirmek isti mis Maneerton tarabooan konuldu· de kendisine en yakın olan kUçllk a. raber yqamaia bqladdt ve hemen eum,. Tabii benden çok genç ve 
~ l&meksizin kapalı kaldım. - ır l'Y. mı, •. . . yor- u sanını tnn. rabaya atladım. Şunu llSyllyeytm ki. ona baflaııdım. k gUz 1 bir d efendim N yı ~.,tirmek fun ş ço e a am ..• 
trı •. -: • penceresi bile yoktu. ~~ . . · e ~·11 bu atlı karınca öyle m\laeyyen ve İflmb yolunda pdlyordu. tk1 se. Bir akpm ikisi birden ortadan 
-~ ara l1ra, kapı aralılmdan ek· myetindesınız? Ne ise bunun ehemmiyet yok. Mis mükellef defileli. ne .90l1r& dlktat ettim ld karmıla kayboldular. Artık bu sefer büs-
lbelt 1t IU ftriyordu. Bir hafta IOl1 _ Dedilim ıibi ban garip eeyle- Manşertonun fıkirleri sizi bu kadar Bir hayli ve fevb.llde aUra.Ue lalzmetçlmldll aruı pek iyL •• Tabii bUttın deli olacağımı zannettim. 
-~Çlbrttıiı zaman korkudan ri .• Telltlaı>maymız. Samyorum ki allkadar ediyor demek? Halbuki o- dandUkten tonra, canlı beyıir, e- kızdım. Karım bir ıece, ıeaiz se- Nip.n atma dUkklnını satbm. ı, 
~ olmuatum. bu dejieiJdikJerden U de memnun nun fikirleri çok gariptir. Zavallı fendlainden aldıfı emre Uyarak L dam, Jıil:metçlmle kaçlı. 0 kadar te hayatım ... 
tıı..=° o llmall "IİJ mis Maneer- kalacakmm. Bana itimat edinis. kadıncaiız delinin biridir.. Siz de dmılarını hafifletti. Ellilik adam mUteeuir oldum k1. hemen blltUn Muhatabım ayağa kalkb, bey-
~. dedi. .. Amcanu sir Ar)i· . • , bunun farkına varmq olacaksmız tahta beygirüıden inerek ıeldl; be- dllkk&m nttmı. Artık onwı o kadar gire bağırdı. Tekrar sUratle dön. 
'f: lfaneerton geçenlerde öldü ve Ona nıçm ~ ~ylüyord~. zaten ı te onun delilifini isbat e- nim )'aDDll& oturdu. Ve nihayet iyi huırladtiı, tertib ettiii qyayı meğe başladık. Sordum: 

OQUıı varisisiniz.,. ~e yapmak fikrinde!dim? KaU hi~ decek .. b; vesika daha .• Tqm altın· pek yorcun ve mahzun olan ıözle- ıörmeie tahamm\11 eclmüyorduaı... -Demek ondan sonra da bu at 
ı:llnnı""anberi bapmdm pçen· bir pllnmı yoktu. B~ da blöf~- da duran mektubu veriyorum; oku· rini de açtı. Nezaket ve .ltlk6netle Fakat yapayalnıl yqtnılmas delil h karmcayı satın alduıı&! 
..._ .llze IDJatmmak isterdim. Fakat pıyordum. Fakat bu biru davası konupıafa bqladmı: mi? BirUQ ay pçince snzeı, lan· .-Evet ... Bir atlı kannca .. Dal-
~ han imkln ok hem de be- fem delil miydi? Bu meldede en yun.. - Sis maklnenlzl pek uzata koy. pı bir kızla tanqtnn ve h .. en ev. ma, daimi. dönecek bir eey ... T~ 
llllıa w_ Y ' deliler mühim teYiıı etrafundakileri cesaret Sesınde tatlı, fakat fevkal~de müs mupunus, dedim. lendim. Ba sırada lılr' ele oymıeak ki ben de içinde sersem olayım •• 
......._ ~ ~ aa olur. Zaten, ·~ı- .... 1.a.JG..- : ..... ___. tehz. b" ahenk vaıdr thtf dıJn.. ı.:_~ iki eene mfmda ne- Iendi~UEA UM.I.,._ ~3v.uum. ı ır • - Geç kaldmı, diye cevab verdi, dllkkl.nı ntmaldım. yara acı 
1-~ 1 tasa edemivr Bunlarm bütün kusurlan cesaretten - Alın, alm. Korkmayın canun. bu yerden bqka her taraf dolmµf- Bir gUn 0 da bir ~yır dit- Hikyelci 

• ~de :ımnma0m mutlak *'2fttte bıifıiümiYet:leffYdi. Hızlı okuyun rica ederim. • tu. On bet ctın evvel bura a _tele. ciai:j.~ Bu &be de mtıtpif- ·-'1.-ıl.-ıllllll.-ıllllll-.-..-ııa-
llaı. "ta,_ · ak1 ta ~~- 'tf: ._~ ~alıpohc!um· celliıd.le"6111atı-. SjtelllfJ,a d. IJblMt'lftbtD. s;-. !l'VBI ın~nm mı ~ lqinek onlan yenemez miydik? Za· " zatUIP ·., aUı brmcayı pçu hafta aatmaı- Artık panayırlarda sabCılık e-
let 1'11.:.~ ~tmesi ne korkunç bır fere inanınak milcadeleııin yansım ille m:.:leldt~at~IKulum bil dun. Daha evvel bir Dipnatma dflk- demezdim. Fakat yapmak 11-
lld -.ısı . . kazamnaJc demektir! noktayı"' ırmı" ıs~·~· açma a k1nım vardı. Z1D1;, Tesadilfen blr "garlbel hil. 
~ '-ıdenberi ölüm azabı çeki· _ Buı p.rip fe)'ler mi? Ne de- mt1tJaff alc olursanu leüçülc Framı da _ Nifan clU.kJrlnmı at:qt ela Dl. kat buldum. Ktlçnt hortumu o
'-' ltl..a.....~ mukavemete çalJI • mek feteclilinizi anlıyamiyorum. yammza alımı Klay/ onunla Yfli çln bu aUı karmcayı afdmıs• ~~- ı.n. ayaklan 1nırbala ıf1ıl ballk 
'~defa kaçmala ~~ Elimi omuzuna koyarak: lnnda ıvllnmtle ütiyor. B11 "1tulu bUir miyim? ' bir koyun ... ~:re:ı:ı:: 
.... lrıbayeı Klayfm ıradesine _Beni dinleyin dedim. Burada mullaka lrurtarmalc ldıım. _ Bunwı Jılklyeal usunclur. BaL =n~ ·bir _ 
la~*le blf1ad
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Benden küme mesut delil, aldanmıyorum de Tıle ıöıliidın daima çılıininiı.Sizt tl ya1ms bir Wyesl delil, ~ mer olan ~ ~ :ı, 

'~ anla~adım Omm da lil mi? yardım edn fibi ıörlbunısi ilatimali hik&)'lll vardır. Hem, bdm hlkl- mtldclet beraber ,_11mır. Derken, 
~ de deli olduktan mır _ f\lesut obmyan kim? vardır .. lnanmayımı, aftalın biri· .yelerl .. Sili allkaclar ~ bir cUD. m olmak bere bulun-
~ • · _ Mis 'Manierton. matmazel dir.,. weyler... duiuJMlaa bahaeduek koyunu at 

üç silahşörler 
KltaDı 

hazırlandı 
Okuyucularımız 

matbaamıza ujrırıp 
alabilirler 

~~ara ban kllrt1ar ım· Frans .J.1mıuz Jak ve bizut siz.. <Devum var) - NJcbı allkactar etme.bı? b- mamı 86ylecU. Hemen bu anun-
~~. Mis Manee:rton namı· .::.::::..·:~~·~:=..~:::;::.::::_ ________ ;.._ __ ~~~~~~----~------~;;.;;~.;.:...~---~!"9!""!~~~------~~~-----
~ alıyorum. Bunlar da 
tı......._ ~ idamlar lnailtereye 
~ lcin Jalvanp duruyorlar. 
-~cılduimNzu bilmiyorum. Ben 
....._' ehemmiyeti yok. Kim o
~ otunus sizi 1tu ediyorum: 
~ leviy0namı: kaçınız. Belki 
~~~t ıeçmemi§tir. Erkek· 
bin:.~ YBpamachlnm yapa· 
~~ klayfe karp kendinizi 
~ eclebiıirainis. Belki ben de 

' ..... plirim, belki ıeı· 
~ ~ ııılyis? Firar s llzi allkadar ediyona bu 
~ o ... bette hahçtde buluplmı. 
~ !llatte bahçede pzmele çı-
111~ ki konupnak fmatI-

~ beraber Sİlıl eimdiden 
~~:Bu cmennemden 

~~:~1: 
~~de muhtemeldir. Bu· 
iP.~ cıesaretini ı&ıtermıi· 
~ 1-a ~ini tonra söylerim. 

Ciıı ~ CİYarJ çok iyt bildiJim i· 

~ ~ tavsiyelerde bulu-

~~~= ~~ kutıu &&iinÜJ. Ken· 
~ ~Gsoıxıe 19 numarada 
~~·Bu mektubu 
~ ~ . Bana yardmı 
~~ onlan esirıemi 
~ ~;..._ b&tıece bitiyordu. Birkaç 
~ ~ Sonra saatlerce dil· 

~ ~ ~ itittiiim a· 
'-ru; daldJimı düsQn-

-
KAJIRAJIAN iL\ TD'VD 

Emperya, ve bqkumandan Altl- Aeçı kadınlan ve ya.ı;naklan• 
yeri... m, çamaprcılan, mUseyyen ıon 

rihin hiç bir devrinde, bu doluna memur andalcılan, , •• 
derece parlak ve nilfuzlU bir fa- daha bir çok hizmetklrlan say 
Jıiteye teeadtıf edilmemiftlr. malda bitirmek kabil değildir. 

Emperya Venedik aiyuetinde BUtUn bu niaiyet hallnnı se-
pek mtlhim roller oynıyabilir- nlt sallhiyetli bir kahya idare 
di. ' ediyordu. 

Fakat, o her eeyden, her dil· Müsamere gUDU Emperya, 
ıttnceden evvel kalbini ve duy kahyasının refakatinde IU'&Yl· 
ğu1anm, hayn.n! ıhtlru ve q- nın içini ve dışım dolqb. Tef
km öldtlrllctl avklerine sapla. tit ettl. 
Dllfb. Bir lkl heykelin yerlerini de. 

Emperya, tend•.ni dUtdUğll ğiftirdi. Vazolann içindeki çl
bu uçurumduı kurtaracak bir çekleri eliyle tanzim etti. Ye
vuıtaya mallktl: Kızı. met ve meyve llatelerini 16• 

Annalnin dlltldln ahllkiyle den geçJrerek bul emfrler ver 
temamen tezad teekll eden ma- dl. Sarayın iç ve dıımı kıymet
ailln, af, gllzel bir kız.. dar hahlarla aUsledl. Her ~ • 

Böyle bir evlAda sahip olmak yln arzusu dahllinde yapıİdığı. 
bile Emperyayı tuttuiu ve yü- na kanaat getirdikten sonra da
rUdillll yoldan çeviremedi. Çün ireaine döndtl. Akpma kadar 
kt1 daha JmvveW, daha haris bir vaktini asabi buhranlar içinde 
hiain e8lri ldf. Kıüançlık. geçirdi. Ortada hfç bJr 1ebep ol-

Emperya bahsettiğimiz milsa- madığı halde kahkahalarla gUltı 
:pıereyl Uç gtlııde hazırladı. yor, aonra birdenbire gözleri 

Fahfleye, Jaa Daviladan kal- karararak bilmediği bir kederin 
DUi olan bu senit arayın içi tesiri ile sapsan keailiyordu. 
&deta Jdlçtlk bir memle~et gi- Saat bele doğru1 odamııdan 
biydl. çıkb. Sarayın sonunda kızı Bl-

Hususl tualet ve hizmetleri. yankaya aynlml§ olan daireyo 
ne ayırdıiı kadmlann mikdan doiru ilerledi. Biyanka burada 
on beli buluyordu. Ziyaretine herkesten uzak bir hayat şqı. 
gelenlerl karp1a.mak için lae on yordu. 
iki hbmetçial vardı. )(amaafih Emperya lnzmı bir 

lluhaberabm t.anzim lçln ne; çember içinde, sıkı btr nezaret 
kltibi vardı. Etrafını Jdtara ça- altında bulunduruyordu. Pek 
lan, mahir muaikitfnaalar ve 1eyrek olarak kızı ile beraber 
pirler 1&111Dfb. geZJD.eğe çıkardı. Gezme esna-

KAİl!lAJL\N HA TD'VD 

Yalım blmca takala Brino, 
Rolana tordu: 

- Acaba muvaffak olabilecek 
IDİ)'b deninia, IDODHD)'Öd o 

:Rotan te~ ettl· 
- llUaterib ol takala Brlnol. 

Babalık biMl ile dolu kalbin ra
hat olsun. Bisr tefebbU.llmllzU 
,apmak, bir NNJI Jı::up.tınak ve 
bir bdmı yablam1k'içia tam ild 

Jls lliPJis. 
- HaJı::Jnnıı ftr monaeny6rl .. 

Beni af buyurunuz.. Bu aJı::pm 

atıtUıdıe brp nkilindea zi
yade'" huclutsuz bir itimat bcs-
1emei• mecburum. 1Cınım kurta· 
racafmua ve bana teslim edece. 
iiDUe eminim.. Çllnkil nad etti
niı: .• Fakat emin olclupm halde 
bilmem neden cene korkuyonım. 
Ant b1r feWcetin ı:uhunuıclan ür
kUyorum. 

- Merak etme. Bu akfam aut 
lekiı:de Biyanka anneainin sara
yındaki dairesinde •i ve ulim 
bulunuyordu. Bunu tahkikat ne
ticesinde kat't olarak aıreadim. 
Tabil aekiı:den ıonra ela orada 
Jı::alm11tır. Korktuiun pn bir 
feliket vukubulm&mlfbr. 

tabla. Brlno bir mflddet .n
Jdkt etti. Sonra: 

- )(oruıenyör; dedi. herkese 
emirlerlnlzl verdinis, yapacak
lan vazifeleri tayin eylediniz. 
Yalnız ben kaldmı. Emir ediniz. 

Bu tqebbbte benim vuifeın, 
rolüm ne olacak? 

- Senin vazifen yok. Sen 
yalnız nhbm ilzerinde, Emper
ya sarayının kapısının karpsuı· 
da bulun, muayyen olan saate, 
yani iki buçufa kadar bekle ..• 

- Niçin bana da bir vazife 
vermediniz? 

Rolan elini 1skala Brfnonun 
omuzuna koydu: 

- Niçin mi? ÇU.nkll sen tim· 
df evlldına kavuşmak Jıe;yca.. 
nında bulunan bir babaaın, fik
rin datımk ve kalbin helecan
hdır. Ellerin titrer. Ufak bir te
reddUd ise ltlm1zl bozar. sazn
me itimat et. Beni ve arkadaş
Janmı hareketledmizde .-eıiJest 
bırak. Daha m11tki1 zamanlarda 
ve mevkilerde muvaffak olan 
bir adam için bu akşamki gibi 
milaaid vaziyetli tegebbtlsler e. 
hemmlyetsizdir. 

- Monsenyör, her eeyl, her 
tedbiri evvelden düfilnerek tat
bik eden dehlnmn takdirkin
yım. Haklısınız, fakat bu men
hus saraya. daha doğrusu bu i· 
ne bizzat hUcum ederek gireml
yeceğimi dU§ilndükçe milteessir 
oluyorum. 

- Saat. ild buçuğa kadar sab. 
ret. 

- Edeceflm Konse~L. 
Fllhakika Rolan en dJade la.. 

kaJa Brlnonun hlddıı!ıt 'V'e ple
yanından endişe etmişti. 

Hayduda eli ile tftidal tavsiye 



J 

Kansı ile kay 
öldüren sa 

işlM)iğii anlatı~ Cinayeti 11a 

Aniara ratf ıosu 

POSS.lr.ABI 

DALCA UZUNLUCU: 

10 MART - 1939 

abancı Radyolardan 

seçilnriş parçmar 
Pt-oıram~kf Tlkitllr Tllrli)s ~ 

tP lirerifte ,.. 61fedell' mı .af ..,. 
olarak verilmiştir. .~ 
lk. ltemdlüaster: .. ~ ~.,..,

dıi) 

9. 
ı&• m. 1'9 K'u.lt!Jf. KW.: T. A. ., !UO 

BüJuıq: "YaradıLe (~ 
Viyana, B'erlln (uma ctJ ': 
da~~ Monrt, ~ BJ,4. 111. l'5ıt1Ci ıtos.ne. .-. ; T • .lı. • · 

3-1,18 m. MU Kosu".0!8: H1'. 

TORKIYE SAATlYL& 

cmıA - ro. 3'· ım 

ÇayiffdidM aeırtUfllr .. .,.,, 
~30' Jiapalt -= ........... ... 

da,. (Vagnel'), 'IıdMl•ddl, 
eti tQıaJı:uundaıı ..W~--'6 

tD l\olonya: ••satdat ~ 
(Cornellns} 1 9""' 

10 Honnın sr.: Bnıfml-. ___.. 
tOr Slütilal't:' QııPeuM __....-
11h3B t.ille: llıQcbli. Gri• S-. 
ı. (gece y. sonra) BUio' .... 

Berlioz. 

.... Jrlbil. (.JWrbıuıe .. nribll 
lııolı - Dl~ W K98Utm• tTaınr.eci 
kOOUfUJIO•) .. H.u Tiil'k ıaüaiiit Cln· 
cesu faalı}. Tahsin Karalr.uş, ve Sa? 
nye Toiaym fştiralüyle. 20 A!nns, 
ıneta>rolojf ftaberfeı+, zi ra:rt' boTsHı 

C (riyal). 20.15 Türk müziği fJlallr~ OD., JreStltfsf ~ K~ 
sildst • Sadi 'inelr Maim>. Boauk ıt.15 Rad'fooPari9, pf,.o•....,.-. 
ve curadan halk havıdıan. 20.3Gı 'Iüt:k ı.ıo. Nıqaolt p. J[Jaırwg 

Fe'4kalade köpürw ve çabuk fmrumaz • 
müzifi. ÇalaıılM: Falain Fersan., Re ~ Ioiunsa: Tele--.. a.sı.. 
fik FerS8n_.Cevdet ılla. Oku:yan: Ha- ıuo. lmnlb:. ViyoJoacello ~ 
16k Recai. t - Omraır 'fte)'fn hicaz. ıo. Vaışova: Koro. 

HUSlJ'Sf Bflt POl'1ll'O'I. ile ,apWnıı olan BOZJtURT 
'ft RAl.ıt ttq SAB'tJ'MT..AJUMIZ piyasadaki mevcut bütün 
..,.. ubun!knnm fevliftdct obakla beraber her yerde EN 
tTCtJ'Z' PITATLAıtt.A SA'l"BaAUADDr .. 

Wı"bi ve cfeposu: 
FEHMf ARI>Ar.r MEHMET BOZIWRT, YatiiDflflCI ._ l' 

Hr ıte,r....t: 2 - ~ l>eyfn lılnsHr ı ı. EyfeI: Şuman. 
alır semai • Benim servü hıram--. U.12' Franlftırt:' ~ 
:. - JUcaakAI: 1ılfıl'b -S~ aza. ı~ff J..ondr .. hr.); ·~-~ 
cW bicraD~ ... - Kuouga taksimi HAFIP' JaJStJd V& ~ 
Fahire Fersan tarafından~ !•· .,.., .lhrWll-: egesel ••ıaı.ıı.. 
hur ,arkı • Tefir edilsem '"""8'· o - &. "~ UfiL parçalll'• 
Malı ur ,ırkı - DQn. ,.ı.,.. aifahaiiS aeç- L20 Praa .. halk masüL 
dl beraber. ı - Refik Fersan • saz aı.tL 
semaisi. 2t llremfeket' nar ayan. 21 9.tD Leipzig. ol)era parç ..,.-&_ 

~ "'1l..Qü 11 tO'. Tmibo sr. :- StlhfJucfa ....-
•---------------------- l[o"""n-uş-a-.... ~Esham, t, ... ı&.ı~ Jltllıb-r.8p.raj8iP-

biyo • nukut borsası Uiyat). 2t.ı6 JG.JI> 5rru1ııms:: ıı.ııı -ııi'd4 
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ec!•n bir~ tiulauarat ~
tı. 

Yanm lat" aama, bfndlll goa 
cfol ,_,..,"' Dııpeıya aarayı
mn nJıtmri'n• J'Dlf •IUQftL 

• • • 1 • • • f 

Şimdi Jaanaya Mneltn lan
Cldıo De Jlpnbmn evlenmel• 
rl tıderfnf llDat ~ ., ... 
zınd•n illtlDC'e Jdchrmıfa wrul. 

-- dBncll. ffteea ar~ 
.,.. 411dlfMeı, batlacfı: 

- B'qlr, lıap. c11Je mınl· 
cfudl. Smlrfaı> m,ua ıre iz
dhq ectemes. ba bklumıdır. 

• .._._,, lı:!-Ju-

ua .... , _..eWa; idlııD, Dl· 
Mı. , ........ _ aım etti-
.... ...,.. dlıllntJuNu. _ ..,.n &1llUrte8I .... ola 
eamnı. BugU:a m peqıa'bıe De 
.... daM ftJdt .-r. datt. Son. 
ra teıa. ,...., ' lje .wm. 
YamruJdiınnı lllktı. Artık her 

çarenba, lıer teıebbilaun fayda
m olacajlna tHvt ptirdi. 

Yapacak JB]nız bfr teY kaJ. 
mıfb: Ölmek. 

Venedfll (lrlmeü: ab gibi 
bphyan bna11ardan biriae yak: 
Jaearat. teadt+t abl&IJ dUıtbı 
••bqladı, 
.. 1111 nt De - "'ltfte. 
~. iltla mbraplan - ... 
cektl. • 

Juana bu dtıf(lııce ile kalktı. 

muttu. Ap.ğı lll'll IW4& _... 
ti. ftrlfmefe........ . ......, __ ........... 
raktıp poli& arNıt•n lldam a· 
dam. takilP edl"Jca4cı, .. f ... . 

luaıaa, ~-'AGU' stal• 
IDl -bnl• llrftif)dte.,. 
bldau •I ' "* 

- 1 ,_.Vr .. -,.ap. 
... llV 

- Sa~onus 32 ' 1( al· 
........ ? ...... 

Birdmbi.ıe~~ 
ntıl~- ........ ,.,. .... i
ki. mı·•Ja, nlltma ~NIU'. 
baaJı:lanaı kanıJa dolJa. W'ktt 
qlar &IUerek konU1UJor1ardı. 

,_,Dl, Ma aaDdalalaıdaa bi• 
ıl*1in ....... clnkuını: 

- •ıwJa 11&rayıma nerede 
oWtı ... aöyler milliaia? 

Diye sordu. Sandalcı eevap 
Termeden kolunu mattı. Genç 
Jradm llaftt edllea tarafa kk· 
b. 

Ylb ada ötede ınPral fa. 
IMMllaım -.ırettilderi ..... , i· 
IİDM ~ )'Qklelm mcr· 
nm bir aray cephesi ıöı'dıt. 
-~laAflb-.••? 
- Evet, arayda eenlik var. 

1*llıe: Mıttımm bfi Jaiııl ~, 
bu ~ evlemlftJOnuıt

-...ı ..... .....,,... He glll-
•• ~,, l. (O 

ı... tltre4I.. Bensl upl1J'9 
simuı apsan olmqtu, gecenin 

..... ap1le bpa &llnd• '*,.,. halt vardL 

.,.,.. ela dilenefter ve fıkara 
atan&h• lit1L tçerl glrm~ lmHn. 
aıtlıfı l:arlumıda hiç otm•m da 
~ plirkeıı seyretmet aev-
-~ (optanmıtlard'ı. 

•• ı. llallc ldtlaıWR ara
w .....,ık lllln idi lll yeni 
bS s •m....,.. ••w nh
ıag 'e. ,, *'· 
l'dıiüı fevblide ejyilımio bir 

adam çlttı. Jlairur adımlarfa ve 
arh11Dian taiip tcleu Uç qa
im lıtlrmetld.r teelleri ile mer
divenlerden cıktı. 

Balk.,... ..... bullan ,.un 
de mub obmyan IMa --pek 
pbak tamılıkr. 

lamf takdirle hemen dudaklar. . .._: 
- Atuatr ........ t*
.&ynl zamanda lk1ncl fakat ha. 

ait, .U.Oz ve iade !Ar '°adol ge
lerek Aratenin santfabııa. y&• 

nqcb. Bunun da. ~den maske
n bir 6m çıktı ve alelkele a
~ CCrcl· Balk l.de Jılç kim • 
ile 'ttı maakeJi ..ıa.uı Venedik 
!>at kardinal ve plaiOpomtmuh· 
terem Bambo cenablan olduğu
nun farkına varm~. 

bok Nqdl »lAklar. 2.t.30 Müz.ik (PJ.y:ısetil U.3ıllı »• .a-.. 
S C\mıhm trarmonll ertnlran). Şef:: .IUfU.parçalıu: ye, .... 

Pnettnin. l ...ı- Anr. lhelH: Vtyo-- ıt.30 Rennes, Musiki De ---· 
....-ıflla t-c.ew d mfıüll!..op. - DANS IJATM.Allf 
•> ....... INJklml•ma-11e111NNe- !30 Br~ !· 11.ı&llD99 
c) Final. Alleıro moderato. Solist: • Pine,....;...; r,ı.:a 
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Emperyaıım ft1'diCl bu mu...
mere ralıJ§entn Bambo ite dalün 
gl1Dil balrlnnd& &örUitUiil za. 
man brarfqtmlmtltL 

Hali lLulr fılldplemlnl auan 
dttı.tealuak JDiijNs)Lhaktın.· 
da bir fikir edinmek iltellirse 
llllta etmır. 

Emperya ile lamaıUmızdaki fa 
hile1er aruiDda nllbet )al)ul et· 
miyecek derecede fart vardı. 
Bu bllyo.t fahipıain Rr&Jl &defa 
hiik4met lçhıcfe <lfier bfr hnka. 
met &ibfydl. Venedil: ilpal mah· 
feUntn mUlıim f>lr ıuf»ell idi. 

Olla llltla 1Üb' peewttş. eııler• 
dl. 

O, pn.çlik t.elavethd. Cü&el· 
1illnl para.. mub'blllnde aataıı a-
di bir füite dejll, -.ıı blfına 
bir 1Nvv« olu llJr Jlldladı. Evi 
Dandolonun arayı kaMr h§-
a.eUi ~-

Bitin yDbel pllslyetlut ken 
dhıe em etmlltt. ıttıtfle, mevki, 
eeret ve servetin en yt1bek de· 
receleriıı9 yUbelmft lfıkJan hi.-
)'&tıru. '* ~· ... dDllurmu, 
'Ve~ 

Vtme&. tam mUiaaiffe beı 
kişinin elinde idi: Reisicumhur, 
bqpisko~, büyük engizitör, 

(BJ lU& Bul ..... 
Londra .<N.).. ' 

I PiYES 1t0NF'ERASS' 1B 

t 
& 

KONV'SUr.Alt 



10 MART - 1939 H ~BE R - Ali~~ Poılil\lı , 

- . .:: .. .r .. . . .. . . ' '' .. ... ,/f , ~ ! .•. ' { ,, 

De ren Satı ilk Lokanta 
,, 

1 - Şübemizde kayıtlı Ye - iNHiSARLAR 
Beyoğlu askerlik ı 1 

şubesinden 

dek Subaylardan Muhabere sını- Cinsi 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Ankara Bankalar 

Cad:lesindeki ÇİFTLİK Lokantası 

Demirbaşiyle beraber talibine devredilecektir. 

A.likadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi gör
nıek ve fazla izahat almak üzere aşağıdaki adreslere müraca. 

atları rica olunur. 
Devlet Ziraat lşle!nleferi Kurumu umnm müdürlüğii. 
Yenişehir • Bankalar karşısı • Ankaı-a. 
Devlet Ziraat lşletm'!leri Kurumu Orman çiftliği -
Ankara. 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu lstan'bul bürosu. 
İstanbul • Bahçekapı Kutulu han 2 inci kat. 

m•• ••il 

fına mensup ve Asteğmen (Yar-
subay) Rütbesinde olanların 10 / 
Mart/ 939 Sabahı va Topçu sını
fına mensup Asteğmen (Yarsu~ 
bay) ların da 15/ Mart1 939 sa -
bahı ( 45) Günlük Sitaja sevk e
dilmek üzere derhal Şubemize 

müracaatları. 

2 - İhtiyat Erattan Yoklama
sını henüz yaptırmayanların 15/ 
Marl/ 939 Akşamına kad.ar Şu
beye gelmeleri . 

3 - Şubemizde kayıtlı Malül 
Stİbay ve Erat ile şehit yetimle-

• rinden senelik yoklamasını yap-

,fi~i~~~fti~iiiiiiiiii~Bifiii tırmamış olanların da 20/Mart/ 1 939' akşamına kadar Şubeye mü-
racaatları. 

Muhammen 
bedel 

nkteminat 

4 - Beyoğlunda, Yerli halkın 
Askerlik işlerine bakan (Beyoğ
lu Askerlik Şubesi) inden baş -
ka, Yabancı halkın Askerlik iş-

Pirinç etiket 
İçki satı5 kasası 
Filit 
Sinek kağıdı iyi cins 
Filit tulumbası 
Yapışkan macunu 

Miktarı 

31700 adet 

2900 " 
4000 Kg. 

150000 adet 
146 " 
175 Kg. 

Muhenunen B. %7,5 Muv. T. Eksiltme 
Lira Kuru, Lira Kuruş Şekli saati 

400- 30 Açık eksiltme 14 
8700- 435 Kapalı zarf 14,30 
2800-- 210 Açık eksiltme 15 
1500- 112 50 Açık eksiltme 15,30 

146 - 10 95 Açık eksiltme 16 
.245- 18 37 Açık eksiltme 16,15 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle ~atın alınacaktır. 

l I - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 15·3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 

levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nü
mune verilmek lazımdır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yfude 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için ta~ 

yin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mü
hürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile yüzd~ 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu· 
bunu ih~iva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en g~_saat 13,30 a kadar mezkür komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde nrmeleri ilan olunur. _{1102)J 

• * • 
l:akacık kasabasının hal ve ha
tır haritasının çıkarılması 

~ile kasabasının hal ve hazır ha-
21lasının çıkarılması işi 

2100.00 157.50 

lerine bakan (Beyoğlu yabancı 

askerlik şubesi) de vardır. Mü- ···o·r·.·ı·R·F·A·N·KA-v·R·A---ı racaat ve Muhabere işlerinin bu-
na 'göre yapılması llll.n qlunur. RöNTGE N MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

!-İdaremizin Cibali Fabrikası memur ve amele lokantası 
ahçılığı 7.3-1939 tarihinde ihale edilemediğinden eksiltme 10 gtin 
müddetle tehir edilmiftir. 

1700.00 127.50 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı harita çıkarma işi ayrı 
~~. açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Levazım mUdür
Ugunde görülebilir. İstekliler 24:90 sayılı kanunda yazılı vesika 
~e hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle 
3-3-1939 pazartesi gUnü saat 14 buçukta Daimi Encümde bulun 

ll'laJıdırıar. (i) (1258) 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi . 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru§ 
100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm. 75 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 !şçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta ıa.şuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

"4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla-
nır. 

-----·-Dr. Hafiz Cemal 
LOK M AN HEKlM 

'-\ Dahiliye mütehassı sı. 

-
İstanbul Diva nyolu. 
No. 104, T el : 22398 -

~UGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5·KURU~ 
1 

'rAR,N·KURACAGINIZ · EVİN:TEMELİOİR 
- = • ---J..S~ -· • 

T. C ·. 
ZiRAAT BANKASI 

si karşısında eski Klod Fareı 
sokak N o. 8 - 1 O. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahl:ırı 8.30 a kad:ır ; akş:ım

l:ırı 17 den sonra LAieii Tayyan· 
Ap. Daire 2; No. 17 de hast:ılannı 
kabul eder. (Ttltfon: 23953) 

iyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
lşte size bir adres 

Diplom ter:ıi 

. YAVUZ SEZEN 

il-Eksiltme şeralti sabika dairesinde 20-3-19:::9 pazartc..I güntl 
saat 15.30 da Kabe.taşta Levazım müdüriyeti binası Alım komis4 

yonunda yapılacaktır. 

m- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve s~tlerde 
300 liralık d epozitolariyle birlikte mezkQ.r komisyona gelmeleri i-
lan olunur. .ıt~. ,(1582) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
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Terkibinde 

• 
IYO 

T NEN 
• 

FOS FA 

Vardır. 
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ZAFI UMUMi. 

KANSIZLIK 

ROMATiZMA • 

Si RACA 

KEMiK. SiN iR 

hastal ıklarına, cılrz yavrular, yürü

tneyen, diş çıkaramayan çocuklar, 

dermansrz ihtiyarlar solgun kızlar, 

vereme istidadı olanlar H A S A N 

K U V V ET Ş U R U B'undan iç

melidir. Kanı a'rtırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir· şuruptur. Küçük, bü

yük her yaşta istimal edilebilir. 

CAFER MUSHil SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec• 
zanelerde bulunur. 

1 

1 ~olu• ~ ~f ini ~u!!~~ !~!.im ~!er, 
1 

lc epekleri giderir, 

JNGlLtZ KANZUK EC7.AHANESI 
Beyoğlu - İsta:ıbul 

hayct ağzında latif bir rayilırı. baş- PATI 
ladığmı duyacaksınız. 

Gayet 

Gayet 

temiz 

!ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her t\lrlll llti· 
haplarında, cerahatlenm~ f istUllerde, kanayan basur memeleri"' 

nin tedavi.sinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

sıhhi 

Gayet ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam ye-

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığın·dan, nezleden, gripten , ba§ ve diş 

ağnlarmdan '-koruyacak en iyi ilaç 'budur. 

•••••• ismine dikkat buyurulması -----

~Bu Hakikatı Herkes~ıır;mabahçe~~~ 
;ı 1iKok KömürünU~ 

B i l m e l i : 1 Tercih ediniz ~ 
=:; -···~ E!E ::::::::::::::-..::::::::::::::::::=---·-

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGEN!NE kan ve ~ 
derman haplarile sigortalaymız. ~ 

BlOGENli\E, daima kanı taze Ieyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek her türlül 
mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştınr, zekayı yükseltir. 
Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

B!OGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve liavaların değişmesinden müte
essir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her mikroba 
galebe çaldmr. Ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi 
hastalıklardan komr. Bu ha~talıklardan komnmak için büyükler sabah, akşam birer BlOGE~t~E 

almalıdır. Ha~t.l olanların kurtulma:.ı için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 

mımmmı~ı~ıı• 

Göz Hekimi tı 
Dr. Murat Rami Ay1'~1,ı1 
Taksim· T:ıliınh:ıne Urfo 0t\ırd!lıı 

Telefon: 41 :l53. ~Iunyene: 1 .ız 
başka her giin 14 • 18 e ku~ 

------~ --· 
ürolog Dr. Kemal Ö~~~~ı 

ldr::ır yolları, deri ,.c frcıııP 
talıkları miilehuss ı -: ı 1 ~O· 

Tünelbaşı lsıiklül cııddc~ ı~~3J 
- 1·· T r l 

380 Bıırc;:ı p:ız:ırı us 
11 

·------· · 


