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'Ruzveltin bu nutku Almanyada 
şiddetle tenkit edili yor 

(Ya.n.n 5 ind4ı] • · Amerika~.... 1 

Yangının sigortalara 
zararı 4,5 milyon 
lirayı buluyor 

Tahkikat d ev a m ediyor. Kas it o ı u p 
il 

Es 1 tanb 1 b .. ~ .,aldu tahlıl· mamen ar~ aoma ha1- a- anda da bekçil~ Ddll birden ki S U me USU lbnbe .._ lk rnimllrl btl lleds ııeticelenmemfttir. Po- lmdtfr ileri ıDrillmektedir. muhtelif yerlerinden )'Ulllmmf • 
~. mi~ bıa ..... Hı ye milddeiumumilik alakadar- Ata Refik mağazasında uyuyan tardır. 
lül edilmi,.alc~. lan sorguya çekmektedirler. Şerif ve Mustafa ilmindeki iki Bu ifade doiru olclup takdir.ı 

1 
11 1 ı r~limleri bundan soma be. 13re, itfaiyenin yancuıdan hayli fı duman içinde 1Brm6flerdir. tındaki fabrikadan Ti yahut ta tl• o a c a fi 1 s o y 8 n 1 y o r tmcl 1Ayfamdda bulacahı· pç habenlar olduiu anlaplmak· Bu be'kçilerin aCSyledlllne ıare ( DtflaA 4 iblddı) 

il nıs. tadır. Ateıin binanın dahilini ta• bu ıırada hanın orta Jmmmda bu· Hal"de Ed" fı. • • d 
k B k 1 1 k k ıunan aydınlık camları 1mılmlf ve 1 ıp Ş111nmız 1 
i aşve i , evve i a şam A k ht ı·ı· 1 t b 1 en Uıt kattaki trikotaj fabrikalı· Umn mnddettenberl Parilte bu· 

R . . h t f d n ara mu e 11 ıs an u u nm tonlar ağırbğmdaki maldnele- lwwı. romancı Halide Ecl1p bu ... 
eısıcum ur ara ın an q bllyilk giirültU ile en alt kata ba1l ebpreale ıehrlmlze plmtttlr, 

k b 1 d·ıd· 2 1 lô n· yuvarlanmııtır. Hallde Edlb1 SJrked, prmda bJıP a U e 1 1 • mağ p e 1 Huıule gelen bu inhidam ııra· tanJdıkJ•n kartt1amJllarcb. "'"kil n latuıbtil mebusu lamlı tahmin edilmektecUr. 

bu devrelde mu.taıdl ota- Jtakl l>apekll Rauf enelld ak• T A k d 5 2 v 1 ,. 
etlilinl~ ı!ylett· PJD laemfireaiyle beraber Dolma· amıvar n ara a • mag Up 
• Eski ll4rUam general bahçe ..-yma ptmlf 'ft CUmlaar

~ aeneral Mc ·nfi Cem"'l relsl t.net tnantl tarafm4aıı ka .. 
Cafer Tayyar, Halil ve bul oldiimuftUr. bmet !Dini "e 

ıı meb u u Faurin da nam- Ba~ tnanil Rauf ile heqlrellni 
•terilecekler arasında bu- JGıelt aJıkoymufJarcbr. 

Gandi açlık 
evi yapıyor! 

. sadı, bir mihracenin demokrat 
kurmamasını nroleslo etmektir 
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Sonuna kadar mukavemeti 
spanya Cumhuriyeti ordu 

teşkilitını değiştirdi 
şvekll Dr. Ne in btlttln ordola· 

ıo ku nda ı z e aldı • 

ÇERÇEVE 

Şef niçin sevilir ? 
DUnkU yazımda ismet ln8nU'nün, millet kalesini içinden ZÜ.. 

tetmif bir pnUI fltihi oldutunu söyledim. Fakat niçin HvildJllnl 
incelemedim. 

Millet, bUyUjUnU hiçbir zaman ell &6ılerine Afık olarak MV-

mez. Millet sevliılnln kaynlit k6r ve kaba bir hlulyet dlllldlr. 
Millet •vıisi netioede hi1, eebtbde fikirdir. 

Sev&lde inanmak -ve inanmakta ,CSrmek var. Demek ki Şef 
evvell ıaaterecek, 1anra inandıracak, daha IOl"lr& da HVdlrtQek. 
Eser, &tisferir; hak, lnand1r1r ve samlmiytt. seydirlr. Davasını, 
ferdiyetlle milletinin nabcı arasında tam bir muvuala bulduktan 
sonra yofuran ve onu mUprek bir hayat rejimi hallnde bir fert 
aibl yqıyan mes'ut Şeftir ki söstermek, inandırmak vı 11vdir
mek merhalelerine ermiftir. 

Bu itteki derin sır, herkesten evvel Şefin kendi claVMına 
mevzu tetkil etmesi, davasını .. hsının UstOnde tutm•ı, phllnı 
davasına kul etmesindedir. Qarmed .. ıa.termek. inanmadan 
inandırmak ve sevmeden sevdirmek olamaz. Şefin ,CSrdUjU, •v
dili ve inandılı da. eseriyle f&hSI arasındaki münasebetten belli· 
dir. 

Dava ne kadar muhkem olursa olsun, sahibi onun DstOne 
çıktıft anda yıkılır. Eeer ne kadar bUyUk ıörUnürse ıarUn.Un, 
mUnıir onu aşar qmaz, ebedi bir dava yerine fani bır f&hı• etra
fında toplanmıt olmak tehlikesi bagösterir ve tahıs ortadan kal· 
kınca dava da gUme af der. 

Balcta arı, manuile delil de; pUrUılü, ipeli. ve pörtUklU mad 
d•ll• yqasaydı Merinl yiyemezdik. Şahsını eserinde ve ceml
yıtlnde fenaya ulqtıramıyan Şef; ıöstermek, inandırmak vı 
sevdirmek hassasından mahrumdur. 

ismet lnönU seviliyor. 
ÇünkO halk, filozof Berpon'un (lntuitlon) dedliJ yaman-bir 

..ı,ı., onun it &Gnne UılCıbunda, kaydettlliml~ •llmet unsur· 
larını apaçık okumaktadır. 

Nıcip_ Fml KISAKtJRBK 
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işçi kadın yevmiyesi 
Yazan : SUAD DERViŞ 

RciaiCumhur bmct lnönü üç &ilndUr btanbulun miaafirliir. 
Uç ıündür misafiri oldutu lıtaı0ulun isteklerini, ihtiyaçlarını 
dinliyor. 

Şehrimizin her auuf halkına hitap ediyor, hepsine ıualler ıo
ruyor. Bu aualler, idare ettiii memleketin bütün m...ıeterini, fili 
olduğu bir milletin bütün lhtiyaçlannı, istek ve dertlerini zeklar, 
b&lgiıi, tecrilbeaile bilen bir devlet reiıinin, bir millet hapın eo. 
racap ıuallerdir. 

İllbet tnönüniln bu memleketi pek iyi tanıdrir muhakkaktır. 

Vatandaılarla konuıurken 8ğrenme'k iıtodiği 11ylerse ancak 
teferrüattır. Şoförün, kunlduracının, ihracatçınm, fabrika direktö
rlinlln veya ıinemac:nm ona anlatacap fula bir ıey yoktur. Fakat 
o gene, hepsinin atnndan, büyük bir dikkatle, belki tde henüz dil· 
tünülmemiı, henm hatırlanmamıı bir noktayı dinlcmiye çabalıyor. 

tıte bu araıtırmalan arasında bmet 1n8nü memleketin bil· 
yWc bir derdine temas etti. Öyle bir dert ki memleketin nüfuıunun 
yanımı tefki1 eden kadmlıtm büyük bir kalabalık tutan çalıfUlla· 
nnın hepli allkadar. 

Reili;umhur, bir tütün amelesiylııe konuıurken, tütOn itinde 
çahpn kuvvetin ekaeriyetini te§kil eden k3dınlara, erkeklere ve
rilen yevmiyeden u bir yevmiye vrildiğlni duy.dutu zaman haklı 
bir hayret ve infial ile: 

- Hayret!.. diye bu iti yapanlan takbih etti. Kadınlar ayni 
derecede lt ı&cmuler mi?. 

Memlekette vıtandat mesaisinin kıymetini elbette biraz daha 
iyi alçmUt olan, iyi tanıyan Reilicumhurun bu wale bir cevap bek. 
laa.dlliJıl, verecelfmls cevabın ona bildiğinden fazla bir teY öl
retmiyecelinl billyorus. Bunu bildilimiz halde, belki de aadece bO· 
tibı vatan evlattan sibl bb de, sabfan kadınlar da bu •uali ceva_2aıs 
bırakmak istemiyoruz. 

Onun: 
- Kadınlar ayni derecede it görmezler mi? aualine bir ağız· 

dan ıunları töylemek iıatiyorua: 
- ·Eyet .. f, kadınlar da ayni .derecede it g6rllrler. Hatt! bir 

"cadm, bir erkelin kuandıfı paranın yamım kazanmak için, ina· 
nmu bize bir erkekten en apğı bir kaç miıli çalıııp yorulmağa 
mecburdur. 

Kad:ıa Ucretlerlnin, erkek ticretlerinden ıdaha qalı oknaaı, 
kadının az randıman veren bir emekçi oluıundan ileri gelmez. Efer 
kadın İfçi, erkek ifçlden daha u randıman verseydi, fabriblann 
çok randıman veren erkek itÇilerin yerine kadın ltçi koymaıında Wr 
m4na var 1JU1dı? As llcret isin baylı bir ıey yapıldriJ alda gelir. 
Fakat mademki u G.cret mukabil· de ayni it elde edilemiyor, fula 
iıçiyi daha çok gün çalııtırmakta !abı:ikan·n na11l bir menfuti ola. 
biliı:?. Elbet te erkeğila bir 1Undeliği ne de ola iki kadın cOndeli· 
ğinden udır. Bayle olmua •• Udkadı ı &Undelill bir erkek ciln· 
deliğine milaavl bulunaa bile, kadın yevmiyelerinin u olmam, bu 
mliesscıelere bir kar ıetirmeaeydi, lfeJria daha pbuk bitmeıi babr
mındaıa ıene erkek amelenin kadm ameleye ttrc:ihi llmn plma 
mfy~ı • 

Halbuki, bUtUn buıutt mileqeaelerl geziniz. her tarafta biWı. 
tisnı 'kadm, hattı çocuk .denilecek yafta im itçilerin aayıımm da· 
ha çok olduğunu göreceklinit.. Biltlin bu mt:eaeaeler fakir kad n
ları yardım için birer hayır cemiyeti midir ki, kerJ:ii menfaatleri 
movzuu bahit delil iken lyl itçilerini, ~ok randıman yeren def erli 
İ~!:ilerini ~ıkanp yerine az randıman •eren elemanlar kullanımlar?. 
Kadın ltçi aayiin belki bazı branflarrnda erkek itçi kadar milfid 

değildir. Fakat !dokumada, tr&otajda ,llstik, çikollta, biıkllvi, 
güzellik m&ltabzeratı, ipek •• tütün, kuru meyva, çorap ve iıimleri, 
timdi aklıma gelmiyen nyıau it branıtarmda erkek iıçiden daha 
becerikli ve ltl daha elveritll oldutu münakqa kabul etmes bir 
ıekilde çoktanberi tebarlls etmiıtir. 

O branflardakt eli çok yatkın •e randımanı çok daha U.tiln o· 
lan erkek itçlden çok daha u bir llcret aldıfını ufak bir anketinb 
meydana çıkaracaktır. 

Bu yalnız anayide eHnln emelfyte ~ bdmtar detf1, 
cihan mücadelesinin her cepheainde bulunan bilgiılyle çalrpn ka. 
dmlar için de bu böyledir, 

Büt:.n teıekküllerde • d"let itleri mUıteeıa • çalıpn kadınlar 
dylerinin mukabilini almamaktadırlar. Yilbek tahsil görmüt o

( Dtttmıı 4 ürıcil'f, J 
Suat DERViŞ 

il ABER - Akş:ım Pcatnn 5 MART - 1939 

RtisicumTıur ismet lnönü ile sayın rtfiiasımn tllJn oTtıtmı Do1maba1rçe sarayında 11erdili çay ılyafıtindaa ia lflliba ... 

Etrüsk vapurunu 

İngfltereye seyahatim Deniz, Eti 
Sümer ve ı, Baıikalamun Conlul· 
tlng Engineers mtlhendla müp.virl 

lkfısat Vekaleti 
teşkilatında 

Haziranda değişiklikler 
olacağı samhyor 

Yeni bütçe ıen~yle bert 
tktıat VeWıtl teıkllltmda .-....-.ı 

hlm delitikllkler olacajı anJalllff 
maktadır. Yeni biltçelde tktdd,, 
lrlletine ayrılmıı elan tahal .. t 
mamen taayyUn etmlı oldu~ 
bir milddettenberi O.erinde~ 
pi olaaan tlmaat Veldleti 
llb kanunu tekemmW etmek eti": 
re bulunmaktadır. . 

Baylqdllb ıare, bu~ 
sonra tkttat Vektletl tqJdl!td" 
da milhim deği§iklikler görill; 
tir. Vekllet bütçesinde bir ,_ 
evvelkine nuaran glirillen ~r ~ 
çuk milyon liradan fada no...,...1 
bk bu ıe'ldJde tefsir edilme~ 
Bu taaarnıf un veklletiiı --
kollarından ve ne ıekilde yapıl' 
eafı bt't olarak bilinmemekle 

raber maden tetkı&: ve aramı 
killtmın vek!let teıkili.tmdaJI 
nlarak Etlbanka verileceli el 
trifibayon ıubeainin batka 
ıekil alacatı, tı dairesi, ölüçU 
ayarlar, ihracatı 'kontrol te 
tından tasarruf temin edil 
ileri sürülmektedir • _tri. 
Diğer taraftan, Türkofiı !~ 

lltının da milblm bir deiil;p. 
ufrayac:ıfı ileri aürülmektedit• 

Karadenizde fırtma g 
başladı 

İki gUndenberi ~ 
det11 bir fırtına htlkllıD 8llr1D 
dlr. Fırtın& diln tlddetlnl 
çok arttırmıttır. K&radeıılJe 
fere çıkacak vapurlar Bt1 
önlerinde demirlemişlerdir. ., 
ferde bulunan vapurlar da 
lara 11ğııunıelardır. Dl1D 
eehrimiH tırbna ile berabel" 
ve yaimur da yağmıftır. 
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Mekteplerde muaşeret 
BU sütunda, TUrk. y_avrula~ının nak!I v~ıtaları altın· 

da can vermelerının ruhı sebeplerıne dıkkat nazarı· 
nı celbederek, mekteblerdt muaıeret ve bu arada moral dırı 
lvi vermek icabında ısrar etmi9tik. 

f
1 

P.~emnuniyetle gördük ki yeni maarif vekili Hasan Ali 
YUcel, bu ihtiyacı takdir ederek mekteblere bir tamim yap· 
mış ve •'talebelere muaıeret kaidelerinin öiretilmesi husu
sunda muallimlerin titiz davranmaları icab ettiiini, hür
met izhar ederken, konuşurken, ziyaret esnuında, sellm· 
laşmada nasıl hareketleri llzımgeldiii hakkında sık sık kon-

i feranslar verilmesi ve her fırsattan istifade ile bu kaidele
: rin itiyad haline getirilmesi llzımgeldifini., bildirmiştir. 
1 Konferanslar 'eklinde dahi olsa mekteblerde savoir 
1 vivre denilen yaşama bilgisi deterindeki muaşeret uıulle-

lA... neşredildi adım~~;·şilphesiz ki maarif veklletinin, her fırsattan isti· 

~ 4 (A.A.) - İngiltere hü- fade ederek bir iti yad haline getirilmesini beklediii bu mu· 

1 
rinin, kaidelerinin yer bulması, maıeri hayatımızda inkıllp
larımıza muvazi bir ahenk temin edecek bUyük bir hedef 

~915 ve 1916 senelerinde aıeret vecibeleri, yarının tedrisatında yer bulacak bir istik-
kal&.de komiseri Sir Henry bale llyıktır. 
on ile Mekke Şerifi Hüse- ık b' · d i'ld' 
hiribirlerine gönderdikleri Muaşeret, sllnıldığı gibi birkaç asır ı ır ıt t ı ır. 

bir "Beyaz kitap,, ha· T.arihi ilk tuurlu cemiyet devrelerine kadar intikal eder 
~tmiştir. Bu kitabın neş- muaşeret, belki o tarihlerdeki tezahürü itibariyle kanun 
~~h Filistin Araplarının ken- hükmünde örf Adet halinde izah olunabilir. 
~ Mısır fevkalMe ko- Bugün ise, hukuku itmam eden muaşerettir. Vicdanı ten· 

bu mektuplarla giripi~ ı ık fh t b .. tt' 

"r tf _, 111 a:om;r:w>19 C4j 

Otomobil yüzünden elinde avucundakini 
batıranları kurtarmak ıazım ' 1 

• 
Gerek şoförl·erin·. dertlerini ve şikayetlerini ve 
gerekse mal sahiplerinin düçar olduklan müşkülleri 

halletmek için bir . çare bulunamaz mı 7 
Geçen sayılanmızm birinde-ec>för 

ler cemiyetinin, şikSyetlerin-

den, dertlerinden bahseder-
ken, k e n d i 1 e r i n e iş vr;ren 
vaziyette bulunan otomobil sahiple· 
rini bazı noktalarda itham ettikleri
ni yazmıştık. Ve yazının sonurida 
da otomobil sahiplerile de görüşülüp 
noktai nazarlarım yazacağımızı bil· 
dirmiştik. Bu itibarla bugünkü me· 
selemizi, mal sahiplerinin, 10förlerin 
şikayetleri etrafında söyliyecekle
rine tahsis ediyoruz. Ç.Ok bitaraf 
olduiuna kani bulunduğumuz mal 
sahiplerinden biri diyor ki: 

tünden nasıl bir netice hasıl oluyor? {milli servetin sebebsiz ve kar§ılıksız, 
SoförO kontrol edemiyen ve bina· gayesiz harice çıkarılması demek o

enaleyh arabasının ne iş yaptığını lan bu otomobil alış verişini önle
hakkile takip edemiyen mal sahibi, mek bir memleket \'azifesi halin
plaka resmi, seyyar esnafa mahsus dedir. 
kazanç vergisi, cezalar, tamir vesai- Gerek §Oförlerin şikayetlerini ve 
re gibi masraflar altında boğularak, dertlerini kökünden halletmiş ol
arabanın kendisine kar getirmekten mak ve gerekse mal sahiplerini bu 
ziyade bir bela oldufunu görür. tehlikeli alış verişten kurtarmış bu-
Şunun bunnu teşviki ile otomo- lunmak ve hele bu i~ bel bailayıp 

bil alarak şoförlere veren ve bu yüz- da perişan olanları tahlili etmek için 
den elinde avucunda mevcut bir kaç en iyi ve en doğru bir çare buluna· 
parasını batıran, evini barkını satıp bilir: 
savan ve nihayet on paraya muhtaç Şoförlerin ayni zamanda mal sa· 
hale düşen çoktur. hibi olmalarını temin. 
Manası itibarile bir noktadan da lstanbul muhabiri 

taahhütlere istinat ettirme- bih eden muaşerettir. nsan ı mı umunu e aruz e ırtn mu 

1 
"Şoförler, otomobil plruca resimle-

!ıtif aıerettir. Muaşeret yalnız çatal tutmak deiil. cemiyet halin- rinin kendileri tarahndan öderımele Prf Ko"pru"lu"nu"n 25 ı·ncl 
,• ~ÜSeyin ilk mektubunda ln- de yaşamayı bilmek ilmidir. icbar edildiklerini iddia ediyorlar. 1 

, Arap memleketleri için Sinemalarda ~gara içmenin önUne: sokaklarda tUkUr· 1 Bu dolıu ve yerinde bir iddia etil· 
J..: tanınmasını rica etmekte ve menin önüne; tırnaklarına cill, dudaklarına ruj, ıözlerine ünkü h -..ı ... ö t tedrı·s yılı kuıı· ulandı i"lp ---1eketlen'n'ı cnvle hu· 1 b k' dir. Ç" . ' er 11".1~.. nc.:e. o omo-qacıu ""'.; rimel sürmek ihtirasına dUşmüş ıenç kız arımızın u sa ım 
~ tadır: akışları önüne böylece ve ıençliiin ruhiyatı hazırlanılarak bilin plaka resmi, seyrbeferde mu· 

•Mersin ve Adananın ce- ~·ı b' h lk b' t kayyet sahibinden alınır. Bunu oto- t.tanbul Oniversiteal Edebiyat Hayatım genrlik hizmetine vak-37 arz dairesine kadar; geçilebilir. Bu takdirde belediye de•ı, ızzat a ır e- mobil sahibi ödemekle mGkelleftir. ır 
Aden hariç olmak üzere miılik mücadelesi başında ~rülUr. takUlteal protesZSrlerinden Fuat !etmiş olmaktan başka bir meziyeti 
~e kadar; garpta, Kızıl- Bu takdirde tramvay arkasına takılan bir çocuk gör· Ve belediye bu resmi asta 10förden K5prU1UnUn tedris hayatının yirmi olmıyan bir adama karşı gösterilen 

~\ıe Akdenize kadar. mez oluruz. Münakaşa edenlerin izzetinefis davasına kal- atmaz. P1ika resmi otomobilin ica beıinci yıJdönümU Edebiyat fakül - büyük teveccühler karşısında, büs-
ı...~üseyin aynı zamanda bir 1 batından bulunduiuna göre mal sa· t-ı talebeleri tarafmdan dün bir b- t - • 1r- •• d <lilı'f kııtıklarını ıörmez o uruz. ...- u un ··-,..-·--bumu uyuyorum. 
~ •

1 
enin ilannu tasvip etme- Muai'rtt, ferdi cemiyete mal ede.r. hibinin mükellefiyeti demektir. jUblle ile kutlulaD.Dliftır. Kendisine yapılan en kilçük bir lı...~tıca etmektedir. bil 

~tere fevkalade komiseri 30 Binaenaleyh söylemek isteriz ki, buıUn mekteplerimiz. Fakat bir kısım otomobil sahiple- Çok parlak olan jil eye .saat on hizmeti bile unutmamak ve ona en 
. 1915 tarihli mektubunda, de konferanslar '8klinde verilmesi istenen muaşeret, umu· ri, modelleri geçmi~ veya eskimiş beıte Vnivenite konferans aalonun büyük mükafatlarla karşılamak, ltl-

~Paratorluğunun hudutları- mi hayat bllıileriyle birlikte ve moral kaideleriyle telif olu- arabalarını ~förlere götürü hesapla da bql&DD1J1tır. tulkar ve alicenab Türk milletinin 
etmekten imtina ediyor ve narak tedrisi bir mahiyette vazolunmak llzımdır. verirler. Meselj günde mal sahibine lık olarak Edebiyat fakültesi do- eski bir ananesidir. 

~beb olarak da başlıca harp Evvell çocu~un ruhiyatını cemiyete llyık hale ıetir· ukab'l'nd f- çentlerlnden Nihat Tarlan •öz al • Ben, bu teveccühleri sadece bu a· aı.: i ileri sürüyor. • iki lira vermek m ı ı e ec> or, ..... ve d-'·u- Jd· 
~larihijt Şerif Hüseyinin 10 Eylru mık ve sonra onu yıtiştirmek ıerektir. ..... _...."'"' · sn ananehin bir tezahürü gibi telfilc .. 

cevabında, Arapların b ı ... · k d h . 1 k b 6-d otomobili iltiıamı altına alır. Bu "- Edebiyat fakUlteli a:lleal bu· ki • .;ıı'yonım, sız· lere en candan te-Muaşerıt, yurd i .. ısi a ar t emmıyet e mı te w • takdirde plfu resmini de, vergisini ""''" uhte fesö Fuat Kö ~ 
· e karşı olan hattı hareket- l-ri-sa0t0ı._i_c;_in_d_•_Y_er bulmalıdır. • ..... m rem P~ r P- şekkürlerimi sunuyorum. Milli ha-
ı..~cak Arap imparatorluğu· ----·---- de, benzin, llstik vesaire gibi bütün rWUnUn yirmi beefncl tedris )'IlmI yat kadroları içinde kendisine dils-

~=v~;.~111ko·~~;1;~ M ek 1ep1 e r d e m 11 aş e ret =~~da ~qı etmi~ de- ku~= .. yıl~.1 " :~:.b~=~:·\~::~~~a!~~ 
AiWIUÇ -.

11 .y Hocamnr Darfllftlnun ve tJnlve~ . bu k'" ilk' h' t' uk b"l' d 1915 tarihli mektubunda, Şoför bu prtlarr kabul etmfe bu- ınsan uç ızme ı m a ı m e 
h · · •v · sitede ders vennietlr. :ırmı bet bu kadar büyük mükafata llyık de-

~Q5~=·~!! u s u il e r i ö u- ret i 1 e c ek ::~;.~~i~ı::::~~:: ;:~ .. :.:: :::~::\!~ ~::=:~ı~ı:ı;:u~ 
l'le Arap olmadıklarını ileri de göstennez. Bu işte bir icbar olma tUn edebiyat hoc&lan onun uaulUn· ı Ab'del . kuran dü man iz-

. Mersin, lskendenın mmta- M •f V k"' 1 f' ki 1 dılı meydandadır. den btitade ederek ders verebil - zal er. 
1

1 ~ • ' t ş rakl~ 
. liumus, Hama ve Halebi aa rl e a e 1 me ep ere mektedlrler. me er,y e çıgnenmıe op 

. lrtıı>aratorluğunun hudutları Bugün otomobil sahiplerinin ya- TUrlt irfanına velev ctlz'I hlmıet müstakil ve mesut bir devlet kuran 
~ tutmuştur. mU .. h•ım emirler Verd·ı rısmdan fazlası esasen ec>fördilr. Büyük Şeflerin idaresi altında kan-~~ fevkalMe komiseri A- Bunlar için böyle bir dedikodu mev- etınJf ollun, her ilim adanımı takdir larıru, canlarını \'eren isimsiz kah· 

. istiklAlini tanmıala ve ken- Ankara 4 - Talebenin tık sık mektepl~ iç ~ bakunindan zuu varit delildir. Fakat ec>förlükten ve ıWtrania b.rtJ1amak münevver ramanlan sonsuz hürmet ve minnet· 
~ tllüzaherete Amade olduğu- derse kaldırılarak bilgilerinin yok- aldığı yenı kararlan ııave etmekte- anlamıyan mal sahipleri için araba- &Umrenin borcudur. le analım! 

Unla beraber Arap impara· !anmasına ehemmiyet veren Maarif dir. Bunlardan biri, dört beş sene . Fuat Kl>prUJU u 10nra hullaaten 
~ricinde bırakılan ve yu- . 1. . bet ed·ı . k k dar nm kazancı tesbıt ve '°föril kontrol İ.rzedecefim bilyllk. hlmıetleri dolayı Onlar, ancak devletin yapabileceii \ıo .. ~edilen nuntaka hususun- vekilliği mekteplere bu hususta bır evve ıne nıs ı mıyece a .. h ilmkün d 

~fiki Fransayı da gözönünde tamim göndenniştir. Bu tamimde artan talebenin mektep içindeki in- bugun hemen emen m •• e- aile bu takdir ve ıUkraıu en bllyilk büyük işleri, mukabilinde hiç bir 
't~ lllecburiyetinde bulunduğu· talebenin sık sık derse kaldınlma- tizaımm yalnız idade vazifesi alını§ ğildir denilebilir. Taks~ saatlen ışe saWıiyetıe hallet:mlttir. İlim ada - şey beklemeden sadece, milli bir va-

etınektedir • sının, dersine göre yazılı yoklama bulunan muallimlerle değil, bütün yaramaz. Sahipleri eoför olan araba- mımız beynelmilel ilim llem.ine de- zife olarak yapmışlardı. 
tere fevkalade komiseri, mu- yapılmasının, talebenin yoklamayı muallimlerin yardımı ile temin et· larla, olmıyan arabalar arsında F ferli Jsmini duyurmue, mu.tepikle- Arkadaşlar; 
ııı!trlerin harid bir taarruza . . mek B . . ilimi mek fo·r parası farkı vardır. Sahibi en- rin birçok hatalarını taahlh ederek B " cumh . et 'nkıllp ..--.,.~yesini garanti etmekte ve müteakip aldılı notu öğrenmesının tir. unun ıçın mua er - lr" kalemi 

1 
d 

11 
mi 

1 
th tm1t bir ugur. uny ve ı J-

~ddes yerlerin istiklfilini ta- ve talebeye her ders için hazırlıklı tebe girdikleri andan itibaren talim för olan taksi, pazarlıia girişir bir Y e e e . e e ıunc:a medeniyet ve itil! yolunda 
lı..~ . ilimdir. Elbette o, bizim takdir ve f d .. 1r1 ~ bulunmak itiyadı verilmesinin pek ve terbiye vazifesine ba§lamı§ sayı- mü§teriyi tahmini ve muaY_Y~ ~- ıUkranlarmıızda:n mU.tağni ilim ve Milli Şefinin etra m a a~a §Uur-
~ .fevkalade komiseri aynı faydalı ol:\C1Kl tasrih ~imiştir. lacaklardır. Dershanelere talebeden si tutarından yüzde 20 eksıline go- liyakatin yUbekllfi ile ruhunu tat- la biri~ büyük Türk milletinin 
~aidat ve Bursa vilAyet· Bundan başka talebeye mua1ttet önce girecekler ve talebe dershane- türebilir. m.in etmlttir. idealist gençliğini sizin şahıslamuz-
·1" ırt ederek bunları da iki da sevgi ve saygı ile selamlarken, in ekonomik menfaatlerini kaidelerinin öğretilmesi hususun- den çıktıktan sonra çıkacaklardır. Çünkü .nför kerldisidir ve eoför Bnytlk mllletimf%, bilyUk liyakat-

. alliml · ı·ı· d 1 Bö ı tal be de smda .,,.,, çok yakın bir istikbalde saflarınız ıçin harici taarruzlara kar- d~ mu cnn ı ız avı:anma an Y ece e rs esna ve ondalııc. vermi'-'ecektir. Bu vaziyet lere kareı kadJ.reinulığmı unutm~! 
~ ,..,;_: ekledi · h ed k dı d t · k lmıyacakt 5 ' .; arasır.dan yetişecek büyük ilim a-;."lt li-..uu ~eruhte e.~ r. icap ettiği, hürmet ız ar er en, şm a ne%are sız a ır. sahileri şoför olmıyan taksileri de Gençlik bunu bllıneli, ilim yolun -

· üseyın 5 teşnnıevvel 19.15 konuşurken, bir ziyaret esnasında Alakadarlara lAzım gelen emirler _ de 
20 

tenzillta mecbur eder. da onun yaptığı gibi bilerek ça}JI • damlarmm hayali karşısında daha 
~~ında ~plann Mersı~ selfunlaşmada, nasıl hareket edil- vekillikçe verilmiştir • Çruıünk. u" yanmdakı' arabanın 160 ku- malı, çalıp.rak bllıneli!,, şimdiden en derin iftihar ve hür-

"' \'ıllyetınden vazgeçmeğ • 14-ımgeld:~i hakkında sık sık . . • . Bundan 80nra Profesör Rlber k1lr met duygulariyle eeliliyorum.,, 
· vtduklannı bildirmekte ve mesı ıu ·•. • M b • • · 1'-i 200 kuru§ stıye-
~ Araplarla müslüman A- konferanslar ,·ımlnıesı ve her fır- esut ır nışan IUP ııttı •• yere o 

1 ıiye relerek Fuat Köprlllünlln dUıı- Q konseri 
~da hiçbir fark olma· sattan istifa<le edilerek bu kaidele- ıneı. ya üzerinde t&nJJlDlll töhretinl Av· mer Refigin 
e ~ kAmilen arap bu- rin itiyat haline idirilmesi de Ma- Guetemlzfn heyeti taıırirlye ildn Bu vaziyeti ölrenen ec>för otmıyan rupa lllmlerinin kendlalne vermte Galatasaraylılar Cemiyetinin 
lıi!! ılerıs!lı'~ek . Halep ve arif vekilliğindrn mekteplere tamim el mlldUrll, kıymetli hfklyecl ve mal sahibi, müsteri ıuhurunda tak· olduğu yüksek deferi anıatm11 ve tertip ettiği musiki konserlerinin 

1.!'"<lYetlennın sahıl nuntaka- . mecl' 'nde ö muharrirlerimlzden Rep.t En1a dlln · ıl5zlerinl ..x 1 tamamı tır ilki dün Galatasaray lisesi kcnfe-"lt~ Arap imparatorluğuna edilmiş \'e m~hmler ısı ~ si saatini naıan itibara almadan ka· vuY e &DUi : 
ıl cak tali Bay Aala:nın kızı A V9A ile nlpnlan. " Bllt"- •11m1er Fua:t K"p-"111 ram salonunda kıymetli piyaniıt· bt.,, lSrar göstermektedir. rüşüler~:c bu hıı.ı;usta yap a - .;...- bul etmesine müsaade edtt. Böyle - l&U • u '~ -

."'11•&- bul u1ma dı yU kendileri ..:bı ark-..ı·-l&n -n.ı lerimizden Ömer Refik taratmdan oqe fevkalfide komiseri 15 matnaml? içi l h3zırlıkta un • • 1 t kontrolüne imkAn kal· 64 ' ....... ~ 
Nifan meruiml, Lllell, Aksaray 0 unca saa . dllnyanm bUynt llimlerlnden biri o-~f ti 1915 

tarihli mektubun sı emredilmiştir. caddeaindeJd evlerinin aalonlarmda maz. Çünkil eoför saatin yazdıiın· 1arak tanıyor. Biz Fuat KZSprUJUytl 
t~te~ F~~n,~ ~=t!f- Maarif vekiltiği mevcut talimata mutena ve ıamlmf ve bir rece et - dan, pazarlık suretile daha az almak b'5yle bir ılfatı haiz olarak gördn -

~da bir karar vennek lenceal araamda yapıldı. müsaadesine sahip bulunduiu için tumnz için çok i!tih&r ediyor ve bu 

verilmittir. 
Büyük bir kalabalıfın buır bu 

lunduğu konıer çok beğenilmiı, 
ıenç 1&n'atklr büyük bir takdir lb,1~faza etmekle beraber ve devamlı olacalmı ilave ettikten Tahrir arkadqlan, razeteciler, bu kontrol bittabi yapılamaz. kıymetli fflne tam bir canlılıkla de-

• ~ Türk ve Alman "bo- sonra lngilterenin Arabistaru. . §!~-
~';'! .. kurtuhnasıru te- diden kendisine bir müttefık bıldığı- kız ve erkek taraflan, cUzlde aile - Kilometre aleti de il' yaramaz. vam etm~. temenni ediyoruz.~: ---o--
rt.~ §artlar altında sulh m- ni bildinniştir. Ierin iftlraldle yapılan me~, aa- B' :•·t · ötürüp "- dön· Profesor Riberden sonra kürsuye Devlet hava yolları 

toplamııtır . 

. . 18 bat 1916 ... m1mt bir aile toptan•-ı ıe'-llnde ır yere m~ en g uuıı ık Om L.l'totf' "F t K - rül' .. ~ aktedileceğini temın Şerif Hüseyin şu . ~- ...., a _ • al ç an er u ı ua op u-
~e a.Yni zamanda Şerif Hü~ rihli cevabında, fevkalade komısen- geç vakitlere kada:r devam etti. mediği ne malQm;B veya mduşktentro; nün tariht bakımdan,, değerini, Zi· umum mUdUrlUğU 
~ Jı.~ Sterling göndenniştır. nin bu yukanki mektubunu aldığı- Kıymetli arkadqmıız Rept Enis· madığı ne malQm. unu a on tf Fahri (' timat eph • ') Memnuniyetle haber aldığımı .. 

1. 
41use"in l k.ıı~unusani 1916 ru b·ıldır' dikten sonra ~~·1lannm Su· d.x.;ldi yae ın ıç c esıru 
ttv J cıu "'""" k le hayat arkadqlığma nieanlan - mümkün ç-•• r. BakQ üniversitesi mezunlarından za göre Devlet Havayollan U• ~ .... ahında ne Fransanın, ı:ıe riye ve Medinede kumanda etme te makla isabet gösterdiğine lnan..ı.~ - d l' ~ .. h k d 

~t' herhangi bir memleketın oldukları kıtaatm masraflarım ka.r- \,Uf;• Bütün bunlardan sonra mal sahi- bayan Süreyya da eski bir talebesi mum mil ür ügune, ava • a e-
\tt sahil mmtakalanna ayak §ılamak üzere lngiltereden 50 bın mız Ayeeyi meıut bir niklha mUn· binin eline ne kalır? olmak sıfatile Köprülüye karşı duy- misi kumandanı çok değerli tayya· 
~~ nıüsaade edilemiyece- Sterling istemektedir • cer olacağında ıUphemiz bulunmıyan gulanru temiz bir lisanla anlatmış- recilerimizden kurmay yarbay 
~~·fakat tngiltere !evka- Muhabere lngiltere fevk~i~e ko- bu birleımeden dolayı tebrik eder· Otomobilin masrafını çıkarmak lardır. Ferruh Şahinbat tayin edilmittir~ 
1 

1
8en 26 kanunusanı 1916 miserinin 10 mart 916 tarıhlı ~k- ken mntekabllen kıymetli birer ev- bile güçleıir. Bundan bafka otomo· k Fua K- Nafıa Vekaleti böyle meslekten 

~hında, Fransız - lngiliz tubu ile nihayetlenmektedir. ~~ llt daha kazanmıı olan Bay Sellin b'ıl sahibinin mesulübilmal olduiu- En son olarak firsüye t op 
t 

1 
ihlal edebilecek her türlü mektupta, Şerif Hüseyinin, i ste.dığı Sırrı "e Bay Aılana da evlltlan _ rülü gelmiJ ve sürekli alkışlar ara- birisini umum müdürUlll setir-

~ ~rı i~tinap zaruretini ileri ~ bin lngiliz lirasın~n tediyesı ve nm devamlı aaadetlerlle mesut ol· nu da hesaba katmak llmndır.,, sında ~ılerine ,c>yle başlamıştır; , mekle cidden yerinl:ie bir it yap-
14_e zaferden sonra Fransız - dığer bazı askert mesaıl mevzuu bah Şoför ol•ıyan ınal ulıipltri yir "- C:Ok sevgili arbdqlar; nuıtır , 
\IUStluğunun daha sailatn olmaktadır. malarriu dileril. 
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işçi ka ın yevmiyesi! 
Yazan : SUAD OERvJŞ. 

(6eştarajt Z İllC,_:J, 
l:?.n ı;:c:ıç kızlar yaşamak için bir çok milcsscselerde, orta tahsilli er. 
ı.c:.l~rin ~n:a'k daktiloluğunu yapmak mccbw'iyotiadediıltr. 

Bu emek karşılıitnın kadına bu kadiır u 9erilmeliııde iki aii 
varJır: Bir tanesi ve daha kuvvetsizi: "Kadının İ§i bir fantezidir, 
kad:n için çah§ma bir ihtiyas; değildir,. zihnlxetidir. Baıat realite· 
ltti karşısrnda her gün kuvvetlru birH daha kayb~en bu zillniyet, 
Türk ka.dınına 1apılan bir iftiradır. 

Bir eri ~a tutnıü, bir ocağı MSndUnneluli, ç.~nıu Mi .. 
•·· • ·ele, evinin ekmeğini getirmek için ve memlekete müfid bir 
uzuv c.Uu1i iF!yaily,la en ÇJtin liir liayat mtlcattelcıiinlden yılmrym 
l..adın1ar, çalııan kadınlanmızın yüzde doksan beJini totkil eder. 
E ,~r yü.ıde beı kişi bunun haricinde kalıyorsa, o da mevzuu bah-

Xazanmalt arzusu bugün bizim cemiyetimizde elbette mcFU 
Jta<!ınlinn mrtmdan gayri meşru bir ıekilde kazanmak hıraıdır. 

lıuanmak arzusu bugün blı:im cemiyetimizde elbet te mcıru 
bfr haktır. Fakat kazanmalC için ba§kalarmm bütün hayatiyetini 
sömtirmeme'lc pttiyle. 

Bu k6til istismarm önüne geçilinek llzırddır. Ve bunun önüne 
ancak f8yle ıeçllebilir: 

Husul! mtletıetıe1erde erkek kadın mesaisi diye, erkek ve ka. 
dm yevmiyesi diye iki ayn ncret dil§ünillmemeai ve cins farkı eö
zetilmcden çalıpn bir inaanın bir gtınlük maiıetini temin edecek.. 
bir ücret' tes1Jlti.. 

Bundan ıonra kadın ve erkeli: igl araıında dürUıt bir rekabet 
bejtayacaktir. Bu .r.ı~e ucuza ~ımak rekabeti de~il, kabiliyet 
ve randıman rekabeti .. 

Bmcld daha iyi iıçi ise, hanıjıi daha ıüzel, daha çabuk ç•b 
h!ö yana ekmeiiai o kazanacaktır. 

Hildidr 1JD.mücadele1• bull"..., .nnlrrk Böyle bir miicade. 
le e11*te erkelt iftlyi de kol'kattmlr. 

Fakat memleket isinde en çetin bir hayat m\icaeelesini yavan 
bu .sınıftlli atpm ayni çati altına banııaalk, karı ı.oca,r, baba kızı, 

ana oğlu, :lıiu ~tlbk ~eri birlrıkma ekmek ighr 1iribirine bu 
kadar kötU bir gekilde dü§DlCln etmek, biribiriyle bu kadar kötü bir 
ıekilde mücadele ettirmek ve kadını ancak erkeğin zararına ücret 
kıran ,emek piyasasını düıüren kötü ve muzır bir if elemanı olınak
tan kurtarmak llZımdır. · 

Ve mr.lemki dik'katinizin bu tarafa çevritaiğini biz Uzin li.., 
nrmzdan i§ittik, pek yakın bir istikbalde bu bakıızlıim önüne cc. 
çilec-eğinden emin .cluyor ve bu liüyült bir kalb istirahatiyle o i!i 
gtinO btkliyOTUz. 

Suat DE.RVlŞ 

Dünkü Is ' Bugün yangın 
Ne§'e, Eğlence, Zevk, Ncfiı Mııaiki, Kahka?ıalr, lA.?ıüeeli Bir 

(Ba1tarafı l iscide) L--
çilntü 'katte s~ -la•lııkak gö •.-ıc81t. Jllm.. 

dilrnektedlr. ÇAüı ..,. .. fabri~ R ad y o M u a r e b e s 
kanın bulundutu katın zemini 
yadf n 'liılJr makinelerde aıa- Pranmrca "5Zftf. BaıroDerde r.e-riinll ~ıız Y.J}8aı 

=::-:t~ı:·ta!u ç:::!~!~.: SiMONE SiMON ve Radyo Krah BEN BERNif 
_,..dadır. VE 

Çünkü bu takdirde binanın en Mmt· S'efüniz ts1ıtEr !NaNtrnün İstanbul& ınuvualatlan, Japtle iitildSal nıeruimi, 
üaı ı.tım.-atlti ~ baçjle· Şefimizin halkla temaalan, bütiln tcftrriia~«' 
rin uyanmaları Jhımdır. Filine: ilivc olaNk: 1 -Fob dDnxa HabedcrL Z - Renkli Moda Mecmuası 

Yaıı~,.Ala...Ktfik lanının bi- ••••••••- Bıı&iln mt ı. ve. uo; da. tenw•ıı1 ıaatineler -•••••_...] 
tifiğindeki KbantopUJo hanının 

arka tfarafillda hglnnag çorap fab
l'i1rW!ldaa çıkm!f aimuı ihtinuıl. 

leri pek .zayıf ıöriilmcktedir. Ha· 
kikat liat'I .suntte ınl'§damamali
la beraber uhminterin nıerke%i 

"Siklet! atepa: Ata Refik bamndan 
~r •. 

Dlier tacaftan yangmm san 
kurbanı olarıJrllçük- ticaret~ 

da ateı dün akpm saat liqten 
sonra han ta nra men ltül 
oldulrtaıı aıoma ııöndürülebilıniı • 
tir. Buna rağıncn dliıı g~ ubalia 
jkHar Y.U&ın sabaıııl:ia itfaixo ef. 
radı ve bir arozöz: nöiıaetçi. Olarak 
kalmııtır. Yanan han ve yazlhane 
lcrd~ bulunan ....... n mubah • 
a. is.in do buraları daimi bir 
kocdoır altmda bulundurulmakta.· 
dır. Kaylar an.c.ak aokµ&lııktaa 

sonra.. açµabileccktir. • 

Zaraı: ae kadar 
Yangının selı:'.> o!:l..ıi\ı. zarar"' 

ziyan bili.nlô)SU henüz katl suretle 
tesbit edilememiitir. Yapılan t:lh· 
minlerin bir çoğp neticeden çoK. u· 
zak görülmektedir. Bu sabahki ga· 
zetclerden oazılannm yaptıRt tah· 
mirilerin rakamları; bir :milymı yüz 
otnı: beş binden on iki nıilfoıı liraya 
kadar yükselmektedir. Bilhassa 
1,135.000 liralık tahm,iııin hakiki 

Gandi ---•-. .. BU G D N '4._ _ _., 
SAKARYA 8'NEIAS1NUA 

grte."i y.apayoıt ıC?~~ G· A ny COOPER' ....n .. ~ • ..,..Ji 
( Ba~tarafı 1 inddt}" ~ auuır ~ •:w-- ...-

so~andi~~ s:~~1d::. MarkODolo~nun Müthiş Macarafat' 
göndererek demokrat hilk\unet FramıZQ. SCSılit Siper film 

usulilnün tatbikini istemiş, fa - ~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~~ kat mihrace bunu şiddetle red • 1İ 
detini,tlr. 

Gandinin dbstian- açlık grevi 
neti~inde reislerinin rthhatçe 
fena vaziyete düşeceğini dUşiine 
rek ihtilifta l!aJtemUk etmesi i. 
çin İhgiltere umumt ''llsine mu 
racaat etnr..ılerdir: 

Resmi membalardan bildirildi. 
ğine güre, l)u ihtiltt iki kişi a:. 
rasmda.. hueusi bir niza suretin -
de t21ikki edildiğinden hiçl>lr" 
müdahale derpiş edilmiyım 

15 
MBrt MER ıeTAK 

MAL.ARINDA BİRDEN 

Londra, 4 (A.A.) - Ranguen. 

de bir kaç gUn evvel ba.§layan l~•••••••••••••••••··-111111" 
karı~ıkbkfar hfill de.vam etınelt
tedir. DUn de HintUler ve mll8.. 
IUmanlar arasmda bazı hi.di.fe • 
lEU" olmuştur. Karıgıkhklarm çık 
tığmdanöeri 15 kişi ölmil~ Ud 
yüz tişi yara1anm1Şhr. 

Sonuna kadar 
mukavemet 

rakama çok uzak olduiu meydan· p T r.. .. 
dadır. Çünkü.Milli Rcassüranstan arisle Orıdf8J8 ile SABAH. OGf E ve AK 
aldığımız maJ.imıata göre, y,anan dair b• k f 
hanlarla ~yaların r:ılwı sigortalı ıran erans. 
bulunan iınrunm ycktlnu 4 milyon P . 4 'A \) _ F An-
""""" • 1. dı B "k 17 . arıs. , .ı . ransarun 
ı;,uv bın ıra r. u mı ·tar sıp k ....a.: bü·ua11, _, • • to t d . k ı· . öd. • ,.,.,.. ak .ı ara ıcıal ~-.._ ısıgsı n • 
ta ~ır e mm ıye ..... oı r am'-lır. Ch ı-... :. dün .• 11...0- ""-d · ,~~""".'9'"--"'!'--""---------------s· sabi[ieıiniıı adedi <le. ıoo am_... .......... ~ e~ 

tlr. Esasen bir s:oklarımıımı kal. iıor;taf---'-.ı- A .... ı.-ft. Fransez azasından Cahumeıx ın n· 
Wnde Fr.ansız ae.v,..JsinL h.All jen dM4MI'-· ~ 1 yanilJl ~- . .:ı ~ -....:..:ı...:a..•--J..-

... driCI. S (A.A.) - Bapekil 
Nepin, merie% -.e cenap on:hıJa:. 
rmıo Jimdi\d gnıpumı hshedmk 
bütün ordularm Jaımandmhğım 

erlc5nrherbiyenüa yardbmyle ph• 
msa deruhte etmip-- karar verınq. 
tir. 

Bu brar sok mühimdir, zira 
N~n bu suntfe bUtUn bareJdtın 
tefi obmkta TC" bqkmnandan ge
neral Joıe Miyajanın fevkine rcç. 
JDekte&. 

• . daki ..... .,,,.. . d"'·'·A-. yasetın11• """"'._ya~1.11-. ı.aa..., 
:mı cı~"2f.Ul ,._.aza. ~e UAAdll • -ı b. *'-Jtmt la. 
!arda da atqa sık.ılan sulann tesiri- d~ ~erıtil> .. unan ır. ....... • ·~ tam olar.ak.mevcut. bulur.awııa. 

li'RA.NSA.~IN TA:NIDl~INA 
DA:İR EVRAX. ı ·1 • 1 tah "bat· 4 300 bin li· Turkiye hakkında çok parlak bir e ı.en ge en n • · , __ ft • • 

ra taıunin edilmektedir. Şu va· kon,__ ~· 
Burgos, 4 (A.A.) - F'raaaa- ziyete göre. zarat ve zi)1311Ul yahm Konferansta. bulunanların arasın:

nm Ji'raııko hDJrometın tanıdı- sigortait bulUnall kmm 4,5 milyaıı da Türkiye büylk~iai Sud Dlt
ğma dair resmf nralu gct1r-en .iradır. Bu rakama. sigortalı balmı- vaz, g_ene.ral Gourtud, kor dip1o11J3· 
Rochat,, General .Jerdana tara- :myan ticandae • yazıhanelerlı tik ,.e Acadcmie Française azalan. 
tından snmimlyetıe ltaöul edil- kasalama bulanım paıa w senetle- mebuslar ve t3Jllllı1Dli pzeteciltr 
mi:ştir. Fransa llartclye nezaı-e· in;k~-metleıide wave edilitse Jatar ~çarpıyordu. 
tt memu1'unun vo:ılfe91 esasen ha lı ~· tah 

&1rip 'ir hadise 

Bakırköyde 

Yediklari ekmekten 

hasta olan 
çocuhJar 

b k et-2 1 t kt ı~ y.~°:f:-'1~ y. 
1 

• Ki:>nfeıa~ Tiiı:kiymin göz lca-
L-- N . • . Uda a nra ı '" m e me en 11A· n ---> 

faa
Bil ~·r ueınnın daıma '!_dar· rettıl Rocbat, bundan sonra ln- ms dan - .. ı.... anarı ve tutuşan ımşbtt.:ı kalkmmasım ~Ata-
etmıı OlıUufu aonuna - Bun ~ Y tür.kin dehasını: ve ııatanpener1ili· 

k . • :..1 d "di G gill:rı ma&laltatgtlzarm• bir ne- ı..--ı--ı- -'-'ası tnnnm,-an fakat su· . _ . . . __ mu ave:net' tezının na eıı r. e· aıuıw.l.u.o:L -.1 J---.1 .. ~- Ni;~ .-u: 
zake.t zt7uetl yapmıştır. 1 la tamamen mahvolan müessese- m l.Qlea.W. ettiı:mŞir. u-,,,~ çenlerde Baıvekil, nazırlar mecli· 

ude or.dunıın '98'Ziyetini tahiye 
etmelf fikrinde oJdufumı Te bu 
mMutta. Alikante Yi.liyetind~ Ira. 
lilcafim aöyiemiltl Bundan bat
• mamallilylr 44, 43 yapdatd er
bli:fm tarhis ederek bunian JiZim 
elan tiarl& iJfcriııde istihdam ctmic
ye limar ...rrıniftir. 

Jtatalenya: lldbeleriade yarar. 
~ ghtmnit ve c1cdıd mrekezi 
mıntakayw dtinmilt olaıı sabitler 
terfi edllinek auretiyle mükafat • 
luımtrmkaWrls.. 

••• 
:P~ • (A.Aı.) - Oeu.vre ıa

:aatealaıle Jılm.e. T~i• diyer 
JU: 

ı~n zararını da hesaba katmak ?!- bulananların ~ekli aıq?a~ _. 
FRA.NKONUN PAR!'S BLÇ!st ıımdır. smıi:ıAıatüıkünm:~udıe"fml !ki dD m-d. ~ p-. 

KiM OLACil! Bu arada tabiatil~sgorta b)ane- cm 19al!t IDönüm ....... rip bir bAdise oimu:tuJ:., SaJ)able-

Pa~ .ı. {A.A.) - BllJ'gOS ıuı

kumeU, Lllbao bcledl1e reisi Le
guerfea ·nııı-Paris ttnrlitfne ta· 
ytıtl lc,:fn F?annnm Agremanını 
stemt,ur. 

• • • 
Paris, • (A.A..) - Geçenler• 

de istifa eden barfctye- mtısteşa· 
rt General Esp!nosa de los )lon
terosmı Burgos btıkômeti tara· 
tından Parts elç1H41ne tayin e
dlleeeğt Parlstekt l"ranko mab· 
fellerln<le ıOyJ enllmektedtr. 

ti de hartild bir mana ifade edemr lllllŞtur. ~in muapm saatJeriDck mektebe 
mcktedir. Çünkü bir çok Dtüee&tie- - - taıebe1':rdaı bir Sı'Olunun vü· • 
lfJ.'dl lmhuıan 'illa ve.: mallarla bazı cutJannda, kJnma 1tlder bulundu-
lıanlarııı kıymetleri sigorta beQcllıı- Trabtusf a ita luan ibı&öıülmüa w .ı-. idatesi bu. 
den dahi. fazladır. 1'att rakam an· 1 talelıelm derhal ~ doktoru· 
cak tahkikatın ueticelenmcsinden fahc.idafı na m~et~. 
sonra anla~ılabilCccktir. . Y ..ari1 *""':il da 

Diier taraftaıı yangının bır b- Y~ . a ll-. . 
sit mi yoksa kaza es.."'Ii mrold\tiıı cb Maie$al Bldlglit ... bıberdw ~ ~ ~rhahııbal bil' 
henüz tesbit edilmiş değildir. Tah- .a: m,.t tilr.a&JJiM ~ kır-
k"katgtı epey, siiauii anıa~ımakt.a· liltiye izaNI var.. IDllllıldar ı.1imattallbdnaı8311:' 

1 

..-~ 'ft 1N WSICikleriıl 
dJr. aa-,. t (A.A.} - Mliı,.,, ..... y.cditlıeri .ft• k' dtD ,Miri l!IWili 

Yanan binalar ~ 3l1n, 'l.rabı..tu w;.u ~ ..,-. tes1Mt rilwıittiı. 
doglio'yu kabul eimi§Ur. Marepl 

SOVYETLER ADEMİ MODA.· Y.angınn yaktı~ı ve sirayet et- Baiaglo Muaolilllye Trablaaa gwp 

Sa.llllye.tt.a.r. İt&liU maltfel· HALEDEN ÇEKlLDİLER t.iği binalar ~ardtr: Ata Refik ı.,. ı.ladanda alllwa :n11datM tedbir-

Esasen Babıt6Y ~ cefıen 
talebelrde bu kıııqızHhudmt eı-

S&Aı .. tarihinin -
filmi, fUm. tekniıtnUı -
ta.dl latabulda (a) 
SUiEllAl)A birdelı 

lllcek .. illa .. 

ve 

Sara 
sinemalarıad' 

lerl. !LKC(lal Pet.:ı.iniıı. ta~inlni Maskova.' (A.A.} - Ta.u &: nı tamamen. ~o-~ ~il ı.anma.. mutaılD' m~ 
fena kaqıla.mıaıard.u:. nu mah· jansı tebllt ediyor: arka tara& 'hştan ~a. DiSı ıa- vermiştir. 
teller, Fransanın Frank.o nez. 
dinde kaybedllmi6 zamanr git· 
tike.& daha çıü»uk ~ir surett• ve 
yalnız. sulh yolu llo ltazanaca
ğındaa Ta b11 aureUe İtalyanın 
İap&•J'• polltlkııaınm ciddi su· 
ntt& ar.alacafındaa. kol'kmak.· 
ta.dır. 

Londra ademi mlWuüt ke- de hamnm iJsttel iki kat.r. kilçük 
mitea1 uawı sauıaDdaaJMıri ı.ı.- tkaıet. bam ~n. Keodiros ha
m.ediğinclen ve esuea hikmeti nmın üst katı. SelAııik bankasının 
vflcud.1t da kalmadııfınclan, So-.- üurindeki lbrahim Tahir fanila 
yetıer Blr.Uği •a.lk komiser~} {abrikası Sovyct bankasının saçalt-
hey;eil ı Mart tariblıı.de JAndra lan, Bankocli Romanın saçaklan, 
acleml mUda.llale Jcoml.tealnökl Suraskinin üst kalı, Rııa bey hanı
delegeslnl gerl çafırıaal• lı.arar nm üst katı, ''e Katım oilu banun~ 
v.ennlştlr. pencereleri yanımotu. Yukarıd~ı 

ser yo~tur. Bundan dolayı ekmek· 
!erin bakut&ythidem bir- fmRdaa T~ SOILO ~ 
alm~t ~-- tahki1ıaıD bot- I ıtk ~ iP' ~J 
laaıaı~ıır. • k.ıtHlu fimdid.ca """' 

S...~ral' J'ordana, M.aU• ga.ze
tdiAiıl Dıırcott mullabirJoe ~u 

be;Jaıtata. b11hmmqtar: 
.-r.... Mıe kartı ta bibi· 

mbde ldıllaettWmi.3 cok güz.el 
8lr huekettA bulunmul}. blze e-n 
iyi ve en şerefli evlAdmı bliJilk 
elet göndermero karar vermiş· 

liste.de tamamen yanan Ata Refik 
HARP VAZİYETİ ve. Küçük. ticaret hanile Kasanto· 

Bursos. 4 (A...A.) - Umumi pulo bamıun altındaki mağaı:ılar 
lcar.arPhm resmt tebUlhıe gö- da ro~tan oo...~ kül o!~aroır. 
re; hava kan-etleri KartaJ.~ Alakadarların sö;leditin~ g&-e 
Gandle 11111.anJarm.da ukort ht?· ~:mi:zde.25 senedir bu bü~ükl.ük· 
de.flerl bombıırdrman etmiştir~ te yangın olmamıştır. 

Parti, 4 (A.A.) - Ramerun'\ın 

menfaatlerini mUdafrla komtteslnin 
daveti üzerine diln atp.m yapılan 
toplantıda muhtem hatiplerin nu -
tuklarmı mUtealdp lttırakla bir ka· 
rar sureti kabw ectilmlştlr. 

Bı.t lraiv ~· 1'aıae.f\lll ~ 

ıdmlerf ft .. ,.... ~- -.na
caya b4aı' liberal ~m -
dut altında Alınl~ bAn tt?lt 
~~-

T~tıll ~~va *'1cini iltih. • t.oucfra, t (A..A.) - ~·"'°"" 
daf edeo ber t~ t.eaebbtıı •~- ıdne mtllha.k eet-reMn ~ 
le ret obınıuJcta .. KMneru'luları. ~- eylW ayı tçtııc!e bısmt .fJ!on
Togolularm asla AlmMŞQ tuafm , nun seferber edilmesi 1.'rtll.000 lb· 
dnn id:ıre edilmemek hususundaki giliz liruına mal olmU1tur. 

tadır. Telefon: '( 
ELEK 408.68. SAP 
41151.IPEK:~ 



HABER'ın 

Güzel gözler müsabakası 
. \ Senenin en büyük eilenceli ve mükafatlı 
r miilabakaudır 

Nmnara: 55 Jte~ap M. K. U 

Numara : 56 Yeşilköy Mürvet 

Okuyucalarmma claptacapnız mük1fatlann kıymeti 800 Orayı 
aşkındır. 

180 Un kıymetinde bir radyo, kristal büfe takmılan, kıymetli ceb 

Ye kol saatleri, muşambalar, elblseJUder, 19teallen enayı alüll

lllck 11&11b17etlııl veren IO, 15, 10 Ura pbl para kıymetinde kart
lar p1abteDf ev eıyuı ve saire. 

Müubaka kuponu 

HABER 
No: 60 - 51 

11.1.939 - 14.3.939 

Amerika 
Reisinin 

Müaabakamıza • 
ış-

tirak ediniz ve ku-
ponlanmızı topla • 

ymız • 

Cumhur 
nutku 

H X B E R - :Akf8lll Poafall 

.
1 l!l~r&IBr~@L~irRRl

R u nı en Hariciye 
Nazırı Polonyada 

Bulgar Başvekilillki devlet 8r8St~daki ~~zake- ~:J~) 
Bu ay sonlarında relere .ehemmıyet venhyor 1SE:ı~ı vekfileti alakadarlara 

Ankaraya gelecek Polonya Hariciye Nazırının ~;~ı~;~==~e~en~~: 
yiyecek maddelerin yerli malından 

Ankara, 5 - Bulıar başvekili 
Köıeivanof bu ay ıonlarma doğru 
memleketimi.ıe gelecektir. Bu res
mi ziyare~in proıramı tesbit edil. 
mit gibidir. Reiıiiwnhurumw: ta
met lnönüniln Xöaeivanofu kabul 
etmek için önümüzdeki hafta ıeh
rimize dönmeıi ve lzmire yapaca
ğı seyahati bir müddet 9e0raya 
tehir etmesi muhtemeldir. 

Şimdiye kadar 

Japonların 1000 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra~ıa yapacağı seyahatinde 011!13~~~~a:n~:::r~enya1mzBey 
D .. f 1 k 1 oğlu mıntakamıda son günlerde 350 an z i g ve mu s em e e er kilo sikletleri noksan ekmek müsade 

re etmiıtir • 

meseles. konuc lacak ·&ıediyetenheyetiinpat§ubesi 
1 rU müdürü Arif Hikmet istifa etmiştir. 

Varşova, 4 (A.A.) - Romanya birliii arzumuzun, müıterek gay- _•Belediye m~sebesine ~ı lbü 
hariciye nazırı Gafenko ve refika. retleri ile ve ıulh yolu ile Avrupa tun şu~erdeki memurlar. bır ay• 

i 
_.. . ..:_,_ , .. _ ·nı . danberi akşamlan saat yediye kadar 

ıı, buraya gelmit ve ıtaıyonda mı:ucnıye.aıuu aeJUUetı te~n ~t çalqtınlmaktadır. Birikmft iller tas 
Bek ile refikası ve Varıova bele- mekle mUkellef olan her mılletın tiye edilmit olduğundan birkaç gü• 
diye reisi, Fransa büyük elçiıi, hesaba katmaya ınecbur bulundu ne kadar memurlar normal mesai 
Türkiye, Yugoslavya ve Çekoslo- ğu. ve istinad edebileceği mühim saatine tabi tutulacaklard.u'. 

k 1 il · ·1 B 1 k d 1 1 · b' i ·1 ld ~ k tind · • Dolmabahçede yapılacak ıtaa• va ya e ç erı 1 e atı ev et en ır mı o uıou anaa eyız.,, . . buradak. E b,: .. _:_ bi 
yom ıçın ı sta w:uwu: • 

~lime11illeri tarafından karJılan- nası belediyeye devredilmip. Yr 
mııtır. Bek'in Lonc:lra aeyabati kında civar sahaların istimlAkinıe 

Gafenko, Vartovada kalacağı başlanacak ve bir de beynelmilel 
Londra, 5 _(A.A.). _ Röyter aJ· an proje müsabakası açılacaktır. 

Uç cUnde Beyu aarayda oturacak. . • Belediye tramvaylardan inildili 
sından. zaman biletleri içine atmak ve cad• tu'. 

Bekin buraya yapaca~ seyahat delerin çöple dolmasının önüne geç.-
Rumen harici)' enazırı Gafenko, esnasında . .,, mek üzere tramvay durak yerlerin• 

bUtUn protokol ziyaretleri teati et müzakere edilecek bai'lı- deki direklere birer demir sepet ko-
miı ve meçhul askerin mezarına c!a meseleler, ''Danıiı,, ve müstem- yacaktn'. 

Honıkong, ' (A.A.) - Çin leklt 1De9eleleri olacaktır. Bek, Dan oıc A DT\A•. 
ı.. .... kumandanl ğı ·-x- bir çelenk koymuıtur. Bu gece, ,p-u~ 
'ı.Hl.9 1 namma . - zigde alt komi9erin ibkasr lehinde • ltalya hükQmeti Roma muha· 

1 __ ,ah·...++... bir t, Bek misafir ıerefine bUyiik bir 
söy emeye _.. ı,,~ .. - za; mütalea beyan edecektir. Bu müta- birliğini yapan. İsviçreli üç gazeteci.· 

.,.. . 1 i~-·ı~ıkl da k ziyafet vernıiıtir. hakkınd eril tard k hir .__• aııngton, 4 - Cumhurreisi inanan insanlarız. Bucün yeniden ream •ı.aı.uH.& ere yanan. lea lngiliılerin noktai nazarına te- . . a v en arannı te 
~elt Amerika parlimentoeu - diriltilen ve hürriyete ıed çeken muhuamatm bqladlğındanberl, Bek ile Grenıuvar Gafenko, fuk _.__,.te · d ı lil · etmiıtır. 
llıııa Japonlarm 'bın.ı-- fazla ta1"NY-e va .:uı-. 1~ • e sveç enn • Bir Meksika sahı1 muhafız ge-ı.... •• 150 inci yıldönilmU mlinaıe- eıki çağlardaki idare ıeklini ka- UCAı u- ziyafette teati etmiı olduklan nu- arzu1 uha1 ti 
"'qiYle bugün lyan ve mebusanm b ı d · kaybettiklerini blldlrmlştir. d · · arma m 1 r. misi Sanj09e açıklarmda Meksika ""' u e emeyız.,, tuklar a Polonya - Romanya ıttı. Kara sularında balık avlıyan .. _, __ _ 
kPtıktan müıterek toplantıda mil Cumburreiıinin nutku sürekli Bu tayyarelerden 221 l hava fakını ve dostluğunu •on derece Maltlm oldulu veçhile İsveç bari- Amerika ıırMnicıini yanl•m~; 
""cııı bir nutuk ıöylemiıtir. alkıılarla karıılanımıtır. muharebesinde, 84 U tayyare top medih ve ıena etmitlerdir. ciye nazın .. Riclıard Sandler,, Mil- Guranıa!' ~ gatUmln§tii:. 

kutuk baştanbaıa demokrasi larile dil§UrUlınilş, 179 i Çin bom letler. cemiyeti tarafından Danziı • Amerikada sahte pasaport tan-
ideallni müdafaadan ve totaliter Nutkun Berlindeki akisleri bardıman tayyareleri tarafmdan Bek bilhuaa de~tir ki: i~ini ı,kibe ve bilhassa Daruic &yan zim etmekle suçlu dokuz kiei hak-
tjfıne hücumdan ibarettir. Cı.ım- tahrip ~ilmiş, 106 sı tayyare ••- Devletlerimizin hayatiyeti- meclisinin kanunu esasiyi ihlll edip kında adliyece ~bat:ı baslanımı-
llrreisi ldemistir ki : ,,, meydaiılarmda yakılmış, 11 i top 1 l r.;;..-.nuru ,.._d"'' H.5.1- dal etmemi• Oll·~...: .. da'lt' "if'karar i- tır. Bunlann verd~en ~te pasa-

~ Berlin, ~ - Amerika Cumhurre· ne o an uua I' ~ um •"" • ,. .,.una portlar arasında btmdan bır sene 
.. _ Demokrasi Amerikalila ısıriın dtııi eGı)'Jedllf nutuk bunllla .C"ı. tarafmdall ~Dl ve 27 ~nna brjl bir-aei ~ s•- ~ ~ur ~· olan °'1er kadar evwl, SovYet Rusyada kaybo-

~lııdı yerletmiştir. Amerikalı· çok .fena karwılanmıttır. Yarı resmi si ağır surette tahrip edilmig, 19 tirmekt~ir. Bu iman, beynelmilel komıtesıne dahil bulunmaktadır. lan Louiı Robinson ile kansına ve
"V buna canilan bağlıdırlar. Son mahafilde Runeltln hakikati tahrif u mecburi iniş yapmış, 363 U de siyasett ehasıl olmuı olan değifik- Şu halde Lord "Halifaks,, Polon- rilen pasaport da vardır. 
~arda demokrasi idealinin ettiği söyleniyor. Alman mahafill muhtelif sebepleerden ~e kazalar likleri daha bUyUk bir ıükQn için }•anın noktai nazarına vakıf olduk- • Almanya mesai nazın Franz 
;:111ıetten dUftü&ünU iddia eden - AJmınyada cUa lıllrrlJetl memıt dan dolayı Çallfl.ID&y&e&k hale de nazarı dikkatten ıeçirmemize tan sonra fiçler komitesine: "Sand- 5!t1dte, dün akşam Cenovaya gelmiı 
~ lıırUlm ._.. dir D ,___ı -tml_.ir k . b. 1 .b. 1 il . t• tetkik ed b'l--'-= tir. Alman nann hususi olarak ~ 

g e. ... e • emo~-ye oldaluna IGyltıyor 91 "matbuat Jıtız.. e• ,.. • ve onlan te nık • ır mcse e ıı ı er,, e vuıye ı e ı ~ur. yahat etmektedir . 
~tdaıı okuyan bir takma hUkQ- rl1etln• pllnoe, bu htırrl)'ıt baka • Biuat Japon makamlan da bu derpiı etmemize medar olmakta- Müstemlekeler meselesine gelince, • Yunan hOldlmeti, tngilterede 
.. ~~killeri tUremiftir. Bu •on rett w fenahfa )"Ol acmaktan lira- rabmlann dolrulufunu kabul et dır.,, lneillller Polonyalılara erui terki- hususl bir firmaya ilci hücum botu 
~r yeni bir teY ldelilclir Bun- rettir,, diyor. · mektedir. , Gafenko vremiı oldufÜ ce'!&pta ni derpiı etmemekte yalım IDllelr sipariı etmiJti,r. 23 metre uzunlu-
'1ıı 2.ooo sene evvel mevcud olan ezcUmle töyle demiıtir : yi iptidai IDlddeleriıı yeniden tevlii lunda olacak olan bu iki pmi, ikf .. 
lb.~ ve tahakküm idaresinden " Dil k ... _ d sahasında __ _. - lh.ımal -- ter torpil kovam ve seri atCIU bir4r ~ - er omıu Te -t ev- •-......-..... " ..... topla mücehhez olacaktır. 
~ bir ıey delildir. Amerikalı- Kab"ıne kurulmazsa lcttert• de aramızda mottereır oı- ~ metlhlim c:1e w meyanc1a • Leichtensteın prensi aerunc1e ı-
" Zulme iatlnad eden ve temeli ldufunu anlamıı olc!ufum meul mflnakala etmek l~ir. ki ıan kaldıktan sonra dün Ü18'l 
,ıı.rn olmıyan bu eaki idare ıek Leh pzetelerl mJlakere- Jeria ehemmiyetini maiyetile birlikte Almanyadan af' 

• d8nemuler. 8 1 • k M ı · • a...L--- rılmıJbr. 
l)etnoluui inwıldc i~in blr !'li- e ÇI a eC iSi ~ wumnaa ettiriyor • DOn, ltalya - İsviçre h\Jıdudmı. 
~. Bu aayede tnaanlar 0 • BtltUa. Polon)'& matbaatr, dolt n mlttetık deTlıtba mim.- da 2500 metre irtifada Cenin dalın 
,.. •• _ f -'--"-'- hUr t..uı li1i ve Polon-""' M'Dhnt n ladık cıo.tu Roman- ıwt.clye ıaamı dan Ro8ll dalma &iden teleferik. l· 
la..~ ne ea ~wa, u un. f h 1 k #- #- talyan veliahdi tarafmdan 89tml)-
~' kendini emniyet altmda eS 0 UnaCa Gafentoyu .el&mluaMta41r. br. Bu teleferik dilnyanm en ,ak• 
~tnıektecllr. Varwova, 4 (A.A.) - Pat Ajana bllcUr4'or: sek telefericidir. 
taı~tokrasllerldeld ıeldl ile elld Bıilkael, 4 CA.A.) _ latifa e. Gueteler, Vart0vada eereyan edecek olu. mtllakerelerin 
~daklnden farbadlr. Huıu-

1 
ehemmiyetinden a.bletmkte ve bllhuaa her iki memlebtlll de Eski Yunan 

kraliçesi 
mağaza açh 

... den kabineye meuup JlUll' ar, 
eıtı1tk uptedilmekte, her Aha- diln atiam Uç aaatten futa "1 • menfaatleri mUtteNk oJdalu noktumda mar eyl...ttedlrler. 

~ htlniyete hudud çeldlmekte- Gueta Polab '81le yuryor: 
"Q' • ren bir içtima aktederek pteri "Gafenkonua Polonyum Romanyada en aa4* do9tlarmdaa 

• '1ı, din hUniyetl ,de dahil ol· lea itilifgirlılik Uz.erine Souda. biri olduiuna ftlphe yoktur. Polonyaya kartı hllalyatı h1fblr u -
1111.ıt nın yeni kabineyi tefkil etmek. man gUntın polftnr11ma b·&Iı de.&.11dfr. 

0

PoloD"'" ile Romanya ara-
ıuı halde, her tilrlil hUrrlyetlere ten imtinaı neticesinde hasıl o. ,.. .... #-

'-...... lan vaziyeti tetkik eetmiolerdir. amdül menfaat lılrUll bil memleketlerin colraft ve tarihi ftZl; Bükreoten bildiriliyor: 

Hakiki akşam 

gazetesi 

Q'Jnun en son haberlerin; 
verendir 

lstanbulda 
lıu vnzlyetteolon 

t ek guzete 

~K~eER'dir 

İçtimadan aoııra Pferlot, mat. yetlerJnln bir netıceeı4lr ve anlqmalarla, paktlarla, beynelm1le YUD&ll kralı YoJ'linlıı eaık.i ka. 
buata beyanatta bulunarak 4e • valyetJerle hiçbir alf.kaaı ~.,, rıaı Elizabet Bükrette büyük bir 
mittir ki: Quete, Gafeüonua 1111uette blr reallat olduğunu kaydet- mafua açmıt. burada çiftliğin • 
"Cumarteıi sabahı kralla g6. tnrten llÔnraRcmaDYlıd lllllftetek emniyetten ftlphe eden iDt de çıkarılan ailt, yumurta, bal, 

rllşeceğim ve saat lT de yeniden aclamm o oldulunu n mumaDeyhln dtlül dftemtnla yaprlaeak tereyalı, domuz sucuğu pbi aey• 
meclisi toplıyacafmı.,, makul ve namuülrane bir anlqmanm blr seU ekairl olmakla leri, hiçbir rekabet kabul etml • 

tyt haber alan mahfellerde aöy kalmayıp emnlyetallllk ft aıdniyette Dr&l' «metten daha ld.rlı yecek fiyatlarla satmaya hafla • 
, ıendlğlne göre, Marteu met1ele. ~.~. olacalmı .a:v~~ekte tereddllt etmecıııtnl Dlve eylemek· mqtır. 

sinin halll için yapılan bu aon 1.cu.u- Malftmdur ki, eski Yunan kra• 
• • gayret te bir netice vermedftl _. - ~ - - - - - - - - - - - -~ liçesl Ellza.bet Romanya kralı 

Holanda Jcraliçesı Vilhelmına taktirde Pferlot, bu muvaffala • tt..LJ4,..T-=-k..ı;.ı.H..ı:.ı;~K..V,,L.Jl.LY-7"- _. KarolUn kız kardeeldir ve kral 
lıaıit yapmayı seven bir kadın- yetalzllk ]wpmda, kraldan par Uf ava urumu Yorgiden 1935 te Bllkrette ay. 
dır. Kın prenaea Juliana, kocası llmentonun feshini lstiyecektlr. nlmıştır. 
ile tıviçreye cittifi zaman, o tda B • • • • k p • Eski kraliçe o zamandanberl 
1sviçrenin bir köyüne çekiliyor ve u y u 1 ya n Q·O su Ronıa.nyadald çtftllliJıe çeldlmle 
orada ıakin bir kıt hayatı yaıa· Evlenme . ve burada çlftllf1nlıı geliri ne 
ma~::~~ =~:~nda yürüyerek Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. ~nn::S:~~ge= .!; 
dotaıırken ıörillilyor. Akhisarm tanmm11 ailelerinden BOyOk ikramiye 50,000 liradır çlttlifin lstlbıalltmı, yine ~· 

Holanda velibati prenıeı Juli- Bay Ethem Karuoyun km Bayan munellk bir mafaza kuraralr, O 
ana ile kocası prena Bemkard, Samiye ile pzetemizln Anadolu Bundaa baıka: 15 bi~, 12 bin, 10.bin liralık rad& satJt& çıkarmaya -
Isviçrede Grindelvaldda bulun. muhabiri Bay Hult\al Gllnaym nı- ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık ilci adet vermlt bulunuyor. 
maktadır. Ertelce de haber veril- Uh akdi evvelki g0n Aklılar nı- mükafat vardır... · Elizabetfn mataam J'l\Dııflll 
l:iiği gibi prenses ikinci çocufuna Uh dalreaiııde tarafeynin birçok kral aaraymclan ancatC bW. • 
hamiledir ve kocası dağlarda kıı dOlllan humnmda icra kılmmqtır. Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz metre maktadır. Bu ICiHtJI •• 

~'--~ :;--. ·~ -."".'\. ~""="' --. -..., sp~ru yaparken, 0 istirahat edi- Genç çiftleri tebrik eder aaadet 111 de piyanıonun mesut ve bahtiyarlan arasına cirmiş olursunuz... ray da yiyeceğini yeni <'l'W • 
~-.,""•<..LL...rw yor. ler dileriz. dan tedarik etmekteellr. 



-
Ank~r_a ·- 1..,tcinuul mıdıtelitleri maç[an evvel bir ara<la... Ve A111fara rmehteliliiıitJ lialecisi "NdaeUn züzel bir Tiürlarf,jh 

C>CN ftLK lOErF~ 

Ankara muhteliti Istanbulu 2-1 yendi 
. 

Sert bir rüzgar oyun üzerinde amil oldu 
.Ankara m u 1h t e t i t i b i r i n c i · d e v r e y i 2 - O g a 1 ip 

Dün Taksim stadında 3000 ni a
~ bir seyirci kütlesi önünde An
kara - lstanbul muhtelitleri karşı
laştılar. Hava fazlasile soğuk ve ruz 
ga.rlı olduğu için birçok meraklılar 
stad kapısından geri dönmüş ve ek· 
serisi de lstanbul muhtelitinin 
garip te}kil şekli yüzünden maça gel 
memişlerdi. 

lstanbul mulıteliti: Hüsameddin 
- Lut fi, Hüsnü - .Musa, Ali Rıza, 
Esat - Naci, Boduri, Mclilı, Bas
ri Diranik. 

Sahaya evvela göğsü yıldızlı yeşil · 
fanila giymiş olan Ankara muhteliti 
çıkarak halkı selamladı. Arkasın· 
dan İstanbul muhteliti de gözüktü. 
Hakem Tank. Sahada yapılan kısa 
bir merasimden sonra takımlar di-Zira ortada takunım her vesile i· 

le kazandırmış bir Eşref, bir Şeref zildi. Ank~ra rüzgara karşı oynuyor. 
varken bilinmez bir sebeble Diran OYUN BAŞLILOR: 
takıma ithal edilmiş, formu hiç kim Oyuna, Ankara muhteliti ortadan 
se tarafından temin edilemiyen Me- bir hücumla başladı. Ali Rızanın 
lih de santrfor mevkiine alınmıştır. kestiği bu akın kısa bir pasla Bas· 
M. Reşat hastalığı dolayısile oyna· riye ve ondan Dirana uzandı. Dira
yamıyor. nın topu sürmek değil arkasından k alui Necdet bir 1 stanbul hiicımıu ~sffasınaa. 
Halbuki Ankara mUhteliti elindeki koşma fikrini biran içinde hesaplı· 

talebe, asker ne kadar eleman varsa yan Nusrat uzun bir vuruşla Ham
onlardan azamı istifadeyi temin e· diye güzel bir fırsat kazandırmış 

debilmi. Kuvvetli fertlerden terek· oldu. Hamdinin biran içinde avt 
küp etmi~ bir şekilde şöyle bir kad- çizgisi kenarına kadar sürüklediği 
ro ile sahraya çıktı: akın Hüsnünün yerinde bir ayak 

Necdet - Ali Rıza, Nuri - Nus- koyuşile neticesiz kaldr. tik dakika· 
rat, ll11san, Keşfi - Hamdi, Arif, larda Ankara muhtelitinin saha ya
Orhan'- lla§int, Zeki, ' ' .... 1. oancılığma mukabil İstanbul for-

;~- ..... ··-
< . 

Tamşvar Ankarada 5- 2 yenildi 
Ankara, 4 (Hususi) - Romanya

nm Tamşvar takımı dün ikinci ma
çını Ankara B. muhteliti ile yaptı. 

Oyun 6-7 bin seyirci önünde oy
nandı. Birinci Devre 2-2 beraberlik-

le bitti. Fakat ikinci devrede Anka
ralılar mütemadi hücumlara başla
dılar ve biri penaltıdan olmak üze
re, üç gol daha yaparal< maçı bü
yük bir galebe ile bitirdiler. 

bitirdi 
vetlerinin de topa yabancı (!) ol· 
dukları görüldü. Diran, Nacinin 
C:Iört, beş oyuncuyu atlatarak derin
leme ortaladığr birkaç akında topu 
acaip çalımlaHa çiğnediği J\.felihin 
de atletizmde "çıkış .. tabir ettikleri 
bir nevi jestle iş görmeğe çalıştıkla
rı anlaşıldı. 

Melihin top kontrolünün zayıf ol
duğunu pek iyi anlayan Hasan, sa
l:inane ona yaklaşarak, uzatılan 

pasları kendisine has bir sadelikle 
topladı. Ve uzun vuruşlarla her za
man için, - şid~etli esen rüzgara 

rağmen ~ oyunu açtı. lstanbul 
muhteliti Diranla oynamakta ne ka
dar ısrar ediyorsa Haşime de müda· 
faaya gelerek üç - dört nefis hücum 
hazırladı. 

İstanbul muavin hattının Ankara 
forvetlerinin en tehlikeli oyuncusu 
Haşimi demarke pozisyonlarda bı

{ Devamı 10 ııncuda) 

Beşiktaş ki u bü
n ün ziyafeti 

Dun aksam samimi ve • 
neşeli bir hava içinde 

geçti 
·~ Bu sene kazandıkları şanıP1 

yonluklarını tes'it etmek uıer• 
Beşiktaşlılar dl.in akşam Park .0• 

telinde bir akşam yemeği verrrı1~ 
terdir. Ziyafet çok neşeli ve saııı 
mi bir hava içinde geçmiş ge9 
vakte kadar devam etmiştir. 

--o-

Bu akşamki ziyafet 
İstanbul Beden Terbiyesi Di ' 

rektörliiğü bu akşam Anka~• 
muhteliti şerefine Novotnide bit 
ziyafet verecektir. " 

-~alatasaray - · Boğaziçi Askeri Liseler Güreş 
Liseleri 

Dün o - o berabere· kaldılar şampiyonluğu 
Dün, Takshn stadında A~ka. I dan Bülen.d, Fazı

1

1, Eşfak, Halil Askeri liseler güreş müsabakaları l Bur. Faik Denizden Tarığa 4,
5 

ra - İstanbul muhtelitleri maçın- oynuyorlardr. · · dün Maltepe spor salonunda mek- dakikada tuşla yenildi. 
<tan · evvel Galatasaray ve Boğaz- Oyuna, rüzgara karşı oynamak tep müdürleri, muallimler, subay- 72 KtLO: 
içi liseleri hususi bir maç yaptı_ mecburiyetinde kalan Boğaziçi Ji- lar ve birçok meraldı talebe önünde Kuleliden İhsan Denizden Ereli· 
lar. Hakem Necdet. Takımlar saha sesi başladı. Topu ayağına geçi - başTanöı. mendi 9 dakikada tuşla yendi. f 
da şöyle dizildiler: ren Galatasa'raylrlar mütemadi bir Hakemler: Yusuf Aslan, Saim, kü Ayni kiloda Bursadan l\Iusta ~ 

Galatasaray: Fazıl - Ali, Tur- tazyik çemberiyle Boğaziçi kale- çük Hüseyin ve .Refikti. l\1a .. c;:.'!dcn Ziyaya 10 dakikada tll; 
han. Abi.Jd, Halil, Metin. Bülend, sini sardılar. Müsabakaların neticeleri Şunlar- la galip geldi. 1 
Eşfak, Refik, Nuri, Bülend. Fakat gerek Cihadın ve gerek dır: 79 K1LO: , 

Boğaziçi: Cihat - Bülend, Sil- Süreyyanm güzel oyunları bu hü- lJ& t8l888r8y mu f nk abe h~yeli 56 K!LO: Kuleliden Hasan Maltepedrn N~ 
reyya - Tesit, Osman, Enis . Or- cumlarm tehlikeli bir hal alma.sı- O" e 1 e Ce k h B f t l:l t O p la O) yor Kuleli Fehmi - Mal tepeden Nec- jadı 3 dakikada yendi, Deniz li sesı e 
han, ·Niyazi, Abdullah, Mustafa, nın önüne gecti ve devre Boğazi- · • !-. deti 1 dakikada tuşla yendi. Bursa· den Necmi de Bursadan Ahrned 
Sabri. • çinin Orhan ~asıtasiyle kazandığı !;>ün Galatasa~ay klübü yük~ek ı l~ntı gelecel~ haftaya tehir edilmiş- dan Halit Denize hükmen galip. 5 dakikada tu::.ila galip geldi. 

:Yukarıda da görüldügvü veçhile f' b' f t .. t . murakabe heyetı toplanacaktı. Fa- tır. 61 KİLO: 87 IC!LO.· S' 
, ne 15 ır ırsa 1 uç or anın yenn- kat ekseriyet olmadığı için bu top- .. 

Boğaziçi lisesinde, güneşin ve de bulunmaması yüzünden avutr - - --- ----------- Maltcpeden Ah.met Kuleliden E- Kulelid:::ı C: ...... 1 Eımachtı i\I~. 
milli takımın ka!ecisi Cihat, s.-.:: liçi gittiği esnada bitti. Galatasaray kalesini yokladı. Fa- be'rlikle bitti. 1 satı 8,10 dakikada tuşla }'endi. tafayı bir dakika 15 saniyede. ~~etl 
Niyazi, Fenerbahçeli solaçık Or- IKiNCt DEVRE: kat bu sefer de müdafi Turbanın Galatasarayda dün sağ açık oy. Denizden Sungur Bursalı Halidi tepeden Abdurrahman da Denız 
kn; BeJikta~lt merkez muavin İkinci devrede niıg~.rı da le.hi . yer_inde müdahaleleri ~ücumlar:n nayan büyük Bülenr.i, Nı.ı.ri ve 6,5 dakikada tuşla yendi. Careri 4 dakikada mağ](lp etti. . 

• • 53JO 
Osman, atlet Süreyya, Galata~a- ne alan Bofaziçi, F'enHli Orh~ı '.!ope neticelenmernesini temin et· Turhan muvaffak oldular. Boğaz 66 K!LO: Bugün de ~faltepe lı"esı . 
rı.ylı Sabri •e Mustafa, Galata., ve Güne~U Niyazinin güzel a n - ti ve cyun !daha ziyade mütevazin içinde ise başta Cihat olmak üzere Kr. Kemal - MI. Nezihi savı hesa- nunda güre~lere devam edilecektır· 
s~ayda ise birinci takım azaların taşmaları neticesi olar:ı.k sıksık bir cereyan şekli almışken bera - Süreyya ve Orhan iyi idiler. bı ile yendi • 



' 

aydmanın muhak_e. V AZ 95Y1hnı ıahşffer arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

me a lıyor ! Gizli cemiyetle ·ne kadm sokmıyorlardı. Çünkü 

i'Boaazlay1eı,, in an kasabım bir kadln ciltlerin aras.nda kadlft cin yoktu -··-a kat faa edecek Se)l[lk ağaçların arkasında ite. 
i>lf kafes arkasından görülüyonnUJ 
:!ibi, Duk·Duklann kaynaştığı mey
dan görülüyordu. Bu meydana kqr 
kml bir aydınlık çökmüştü. 

lenelerdekt en heyecanıı cı. 
\ıakalarmm kahramanı olan 

bu ayın onunda Paris 
--.::sıı· iV! çıkıyor. 

de tevkif edilmi~ olan bu 
katil, beş kişiyi öldi!rdülü 

Duk·Duklann yaktıkları büyük 
ateşler meydanın etrafında küçük 
birer orman yangını gibi yanıyordu. 
Bu atqlerin aydmlıiJnda tepeden 
tunağa kadar acaip maskeler KİY· 
miş bir takım canavar yüzlü ecne
'.>llerin hora teptiklerini görüyor
duk. RPlberlerimizden biri, di$leri 
'corkudan biribirine Vurarak bana 
:loğru geldi. Keleye kekeleye bir ~y 
'er söyledi ve sağ tarafımızdaki ka· 
im gövdeli büyük bir ağacı göster
di. Müteakiben her ikisi de öııQm. 

Fakat, Vaydmanm mftdafaasmı de yare kapanıp yılan &ibi sürüne 
b. ,__.._ . süri1ne kayboldular. 
ır -uın avukatın OzıeriDe alDUf ol Pohua ile ~ kalınca, ona, r 

ması da bundan dolayı garip ps • damJann ne. söylediklerini eord 
rülmektedir. Matmazel Rene Jar • Bu •tan her eeYi aörebilec:: 
din ismindeki bu kadın avuıc.t da mi.zi eöylemieler ve dua etmifler 
müdafaa ~ adamın korkunç Duk-Duklarm ceddi Guan • M · 
bir cani olduğunu itiraf ediyor. rolünü oynamak suretile yap~ 

- Uzun parmaklı, koca k<>ca hilenin bu muvaffakiyetine sorı ~ 
elleri var, diyor. Tam bir "Bolaz· rece sevinerek derhal alaca tırman
layıcr,, elleri .•• Onun elini dünyada dmı. Yüreiine büyük bir korkunun 
llkamam... saplandılı yüzünden anl8§Ilan bi• 

çare Pohua da yerde dumıaktansa 
Bununla beraber, avukat \'ayd - aiaçta olmayı tercih etti. o da ar

manın bütnn bu cinayetleri ruhun kanıdan alaca tırmat)Clı. 
gelerek orada yaşaımya ~ muvuenesizl.~en dola~~ işle- Ağacın geni_ş dallan arasına sıkr 

__,,_ ___ • Kendisine "Parisli Q4 mıı okfuiuna kanidir ve onu ~- prak büyük bir merakla Duk·Duk 
Veya "öldürildl,. gibi isim.. dan ~ kuvvetle ilmit larm hoplayıp sıçradıkları lanl ar 

_ ...... ,_. !arak .tatil· . Vaydwum mell, olbman idam • etmektdr. dlmlıklJ me·...f ...... bakt·~ 
§ 0 m cınayet • cı.. brtaJmuau 11te.11or l " ,.~ '6&U& zaman ile~ aPo evler. (8'1 evler laarlt amuJanac1a lltlhklna n n. 

~ta hiç şebepsiz yere itlen· Diler taraftan Vaydmanm 1fll • ömrümde rastlıy~adıP ~~ ınm. ,.ulfeet ı&ıQrler. Baa bd e1Qe Mltla Jaarb ~ ....... 
görillmektedır. ÇQnkO •• ,, tfiP ~.2'~ ~ . .............. ~jı...-~•;.: 

u'. ciman eli lu ,__ nı hiç sanmıyor ve battl istemi • p:wıwa flfiliiiii"ıi8fielli ısaom 
'm bütün bu cinayetlerin· vay m d 0 P o"uadığmı ve ilk hissim §U oldu: tepeden tJmap maskelenmişler, ha· Duk-Duktar cidden ~ ohm 

&eçirdiği para 1000 lira ka- ':'ya cinayetle~ işlediii zaman de- yor. Duk·Duklar tamaınile cinlerin ha· kikaten gayet garip, korkunç bir ya muvaffak oluyorlardı. Bu acaip 
y tutmaktadır ve bunu lı olduı;:: dair muhakeme sonun - O ıateıunanen Oldii. diyor. yatını yaşamak iddiasındaydılar! cin ordug~ı meydana getirmişlerdi. maskeli balo ortasmda en p, re-

ttıa. hak ~r. VÜC\ldd ~ .ortadan kalksın daha Onlar insan olmayı klfi görmemiı MelAnezyalı bayanların dahi belki· isleri olan sihirbazı merak ediyor 
omm aklından sakat ol.ı V:IJ'dman tefkif edNii tarihten iti- insanlardı. Duk-Duk Ayinleri onla· de korkarlar diye aralarmda bulun- dum. Onu görebilmek içbı alaan 

" bu dna ti · bu mara.. bugüne kadar tlbkikat eVrakı bil· Vaydnian daı ınahkea~ nn cin olarak da yaıamalanndan maktan şiddetle menedt'ldilı1eri bu üzerinde bir ka.t daha 'YUbn çık· 
talka . ye .~ . . y\lX bit Yılın tetkil etmektedtr ve ı.- iünlln 1aklaetılmf ıödlk. başka ~ teı ~~ için puk·D\ik AyirıJettne .~bir baya- ~ 1lzr:m geldi. • • • 

BI ile işledıJini ilen sU. • çe lte'flniyw ve. : gizli cemıyetliiiae kaclJD IDbilyor nıınımı biran girebilmeSine fmkln Zıra bıze ıehberlerimbln ftmıMJ. 
Oınm için, 10 martta baJlı - ~aruı alıi'hlı 25 kilo kadar tut. . . lardı. Çünkü cinlerin asasında ka· olmıyacaiim söyl~ye lüıuın yok· H~ulu o1dalmia ~ 
Olan dava merakla beklen • maktadJI'. - Bıran evvel dava bıtse de ne dm cin ,.;rtu! .. ~fth bu Mett· ,tur. Zira, Duk·Duklann bu kıya· sihirbaz, danseden Jmk.1Jbldarm 

• ~ Vaydaiaıım m feci c:inQıet1 A • :~-otaa, ben de kurtul!BID, nezya insanlan ~alı;feı\~ letleri ve bilhassa beymnin içinde öte yanında, karşılıklı yaıimakta ~ 
merikalı daiıstW Cin de Kovm'i ~""~ ni vebmettikleri k8cW cin ohnap ~yan. insanı senem eden o ku· lan •tellerin arasında. etrahm ~ 
bolarak ökllrmell ôlmuftUr. Bu • Oliua deli oldulunu ıannetmi • muvaffak ohiyorlar. Zira herbiıi a· 1a1cJat yırtıcı garip ıiıusikileri gü· viren birkaç mae1re1inin oıtısm6a 
nun için cani, bclmlmn a6zünde 1 yenler bu sözlerini delil olarak ileri caip maskelerle, alaç dalla,.na, ya- ~ bir revü manzarasına hiç ben· otumqta. 1 yaparken 

lanan artist 

~1ilm aı1Ptlerfnden 
~Yi "Gil&el liir hareket,, 

ld f"ıbde rol yaparken, 
e icabı, rol arkadap Rey 

elindeki ıilnc\1 ıafıü· 
ve aıır ıurette yaralan-

~•, •JIU uhnede rol alan 
Ptr ubdqlannı derbal 

hastahaneye naklettir· 

korkunç bir "bolazl•yıcr,, dır. silrü,orlar. bani kut ve acaip hayvan tüylerile eniyordu. DarDuk1arm Piıl HuJan.Gahı 
masteeis ve yan Çlflattı. 

Kızıl CIOlge HABER ' iN RESl•LI ZABITA RO MAN 1 ~ 1051 
Omtomde bu kadat çirkin bir hı· 

san ı~t Kuru ~uı. taat 
bunmlu, gösleri dqan dcJltd Yell" 
geç sözleri gibi ilri ~ fırİllmt 
olan bu prip ve upuzun bb)'lu ıDl1ı' 
lQk, atetlerin km1 alevfhde Jaıb'-= ~., 
bi oturmaktaydı. (D .... 'llfU) 

• Brian Donlevi timdi 
tdedir. Fakat hayatı teh• "' 

1 İİQemektedir. 

ReJmini :Prd' lünüz bu lnf hı 
lnıiliz ,m caniyıtinir1 bir •iiMıflr 
luutnda 111 iyi ,Sir ohyan olartıi 
uçilmif 111 lıındisinc .. oltnt ıali 
lıız,, is711i vltilmiş•ir. Mis Don. 
Ma ;.so .• ı tl"u1.0ıl:i, luyülı bir fÜr 
it 'ı ' r. 
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Hat>er'ln tarihi Romanı: 78 Yazan: lkDmlm 

Abdürralıman tek başına, harbe tahrik 
etmek için kô.f i geliyordu 

Sultan Murat aralarında iki bin rar et devletlfun. • \ DU1tı. ın.ıştı. Hayatında ve bUtün saltanatı 
Sırplı bulunan bUtiln Rumeli aııke. Evelallah Karam:uuıı da bakkm. Hilnklrm oğlu Beyazıd, atı üze- ınrasmda yekpare bir aslan gibl düt
rlle Anadoluya geçme.sini Timurtqa dan gellrls. Arkamızda bl.zi daima ·rinde bu melhameyi tUylerl ürpere. man üzerine saldıran Timurtq ku
emrettl. tehdid odecek bir kuvveti bırakma- rek seyrediyor ve . babaıımm yüzU_ !unun hayret veren kalıramanlıkla-

Kütahya ovuında orduyu yok • mak ve bu suretle Rumeli fUtUha. ne baktıkça, onun yll%ündeki acı ta. rnıı seyrederken dayanamam.ıo, ağ-
lama ettikten aonra dil§man üzeri- tına devam etmek mUmkUndUr. kallil.sleri gördükçe ürperiyordu. lamıştı. 

ne yilrU.mck llzere llzımgelen tertl • Genç Ali pa§& Kara AbdUrrahma- Acaba bünUr korkuyor muydu'? 
batı ahzeyledl. na itimat etml§tl. Bu merd adamın, Brdenbire Beyazıd atından fırladı 

Sultan Muradm KUtahyada bu • kendislnl bir yanlıe yola aevkede • ve hünkA.r Muradın önünde yüzliko
lundnğu zaman Mısır hUkUmdan ta- ceğtne bir tUrlll inanmıyordu. Maa- yun yere kapandı. 
rafından gönderilen ve arzı müved. haza hldiJleler de Kara Abdürrah. - Şevketlft baba, diye haykırdı. 
det vazi!esUe m11kelle! hedayayı tak manı mahcub etınemlştir. Bırak şı/ kahramanlar, klistahlan 
dlıne memur olan bir sefaret heye- Ali pqa Abdllrralımandan fitili kılıçtan geçirerek sen şevketin Os.. 
tinin dahi orada bulunması sebebi. alıp hUnklra gidiyor ve onu da har- manlı hlinklrma bir eğlenceli gUn 
le iki dUvman arumda kalınaktan be tetVlk ediyordu. geçlrtsln. 
ibt:lrazen Osmanlı pa~ahlle ban§- HUnklr da, Alleddlnin sayguıız. Hli•kA.r Murad gUlUmsedi. 
mak çaresine tevessuı ederek asa. lıklarmdan bıkmı~ usanmıvtı. - Peki, haydi. 
kirinin Hamit arazisinde vukna ge. Nihayet Kara AbdUrrahman ka • Beyazıd atma atlıynrak haykırdı: 
tlrcllkierl hasardan dolayı af diledi. zandı ve harbe karar verlldl. HUn. - Haydi hünkA.r kulları. Znfer 

Harbe son derecede arzukeı olan kir nizamı harbi bizzat tertib et - sizi bekliyor! 
genç Ali Pap, musalihaya alt her mlştl. Timurtq da dUmdar kolunu bir 
tUrlU tekllifi reddeyledlğinden Os • Nizamı harbde sultan Murad aağ emirle tahrik etti. Korkunç harb 
manlı ordusu iade olunan aü!eranm cenah kumandasını oğlu Ya.kuba, ba§ladı. Korkunçtu, çUnkU bu tarl
pe3I aıra harekete bqladı.,, sol cenahı diğer oğ1u Beyazıda, he kadar bu kadar hunrizane bir 

Kara AbdUrrahman faaliyet için dUmdan Timurtaş& tevdi ederek harb, bir savaş, bir dalaşma görül. 
kendine en gllzel fırsatın geldiğine kendisi de blltUn eUvariJllyle mer • memi§U. Bir an içinde yollar kan 
kani olmuştu. kezde ve yenlçerllerlyle Azablar gc sellerine boğuldu. İki ordunun mil-

Kara Abdllrrahman da harp iatl - rlainde ahzı mevki eyledi. sademe.sinde seller gibi kanlar ak-
yordu. Hilnklr, Yakubun nezdlne Sanca tJ. 

Dert Ahlllnln Karaman Oğullan. pqayı, Balban, llyaa, Müstecab bey Hilnklr Muradm glizlerl yaşar. 
nm tetviki ile harekete geçmif bu- lerl memur etti. Anadolu Uınera.sı 

lunmalarmdan lSç almak Kara Ab • da Yakub nezdlııe verildiler. 
dürrabman lı;ln bir gaye olınUftu. 

Hilnklr Muradın oğlu Yakub, Sa
nca pqa, Balban bey, İlyas bey, 
Milsteca bbey, Firuz, Koca bey tu 
ıırada kat'fyyen bir Karaman der. 
dl ihdasına taraftar değildiler. 

Bilhassa AJA.eddinln htlnldr da -
madı olması, onlan harbden mene. 
den en mühlm Bebebdi. Fakat Ka
ra AbdUrrahman tek bqma harb 
tahrik etmek için kBfl geliyordu. 
Elinde geng Ali pa§a gibi babası.. 

na halef olmuş, pııdifah nezdinde sö 
z1 geçer bir kumandan vardı. 

Abdürrahman bir gün genç Ali 
pa§aya demi§ ti: 

Harb muavin aakerile Flru.z, Ko
ca beyler ve Rumeli Umerası Beya
z:ıd nezdinde kaldılar. 

Karaman orduaundald nhamı 

de anlqılıyordu. Vanıaklarla Tatar 
sUvarilerl Teberuk bey kumanda.. 
sile aağ cenahı, TUrkıneruerle Tur
gudlar Samagar bey kumandaaile 
sol cenahı teşkil ediyorlardı Alt. 
eddin de merkezdeydi. 

Harb gene Alleddlnin hUcumu ile 
bqladı. Köı ve boru sesleri harb 
meydanmm ıakin havaamı korkunç 
bir kasırga kopmUf& çevirdi. Os -
manlı ordUJıu hayretle ufuktan ya
yılan düvman askerinin naralarını 

Ç!!ıraz eğlence : 

SnfcJıuı sagar _ . 
1 - Bir nevi peynir. 2 - r 'yla

ma • BiltUn cihan. 3 - Gençlik • 
Bir ka.9abamız (Akdeniz sahilinde) 
4 - Bahadan evlA.da nıilntakil saL 
tanat sahibi - Dört bir tarafı su o-

Zafer çok sürmedi. Alleddinin 
Sanagar idaresindeki sol cenahı pe.. 

rişan oldu. A.Iaeddin münhezim aa
yılırdı. Alleddin askeri kaçıyor. 

HilnUr Murad, atı üzerinde bu 
bliyük zaferi ve klliıtahlığm verilen 
acı cezaıhnı aonuna kadar seyret.. 
illeten Jıonra Timurtaşı çağırdı, a -
tından indi. 

Bütiln kumandanların, beylerin, 
paşaların, büyfiklerin, kUçUklerin, 
askerin huzurunda gözlerinin yaşı
nı saklıyamıyarak Timurtaşa ean1-
dı, kucakladı, alnmdan ve yanak -

lnrmdan öptU ve: 

- Seni, dedi. 'Oç tuğlu vezir nas_ 
bettim. Allah ömrilnU efzun etsin, 

evlii.dım. 

Hilnkar Murad aakcrlne dönerek 

haykırdı: 

(Devamı Var) 

kezi - Kitabı mukaddesin peygam • 
bcrlerlnden blrl. 2 - Azerilerin 
memleketi. 3 - Ramazandan evvel 
gelen • Rakr. ' - Krallık. 5 -
Avrupanm mtihlm dağlarından bi. 
ri - Sene. 6 - Tersinden okuyunca 
blr silii.lılı Jıpor akla gelir - İşsiz. 
7 - Hazır - Söz. 8 •._, OlmanlI ta. 
rihletinde padişahların aa.drazam • 
larma söyledikleri - Bir Alman kru
vnzöril (tarihi meşhurdur) 9 - Yol 
gösteren. 10 - Mahsul. 11 - Bir 
şeyin hareketlnl teınln eden çelik 
zemberek • Kudret. 12 - Niyet -
lcr • Kanun (nizam). 13 - Erke· 
ğlne ökUz denir - Saz<lan öruten bir 
nevi kap. H - Mısırlıların gUneg 

Allabt - Bedava )iyi piçilen yer .. 
- Pqa, bUtUn ekA.bir ve rical dinlediler: 

post ıerip tsUrahatlerlnl dUşUnU _ - AllahUekber ! lan yer - Bizi idare eden nesnemiz. 15 - Uzlaşma. 

5 - Binalar • İstanbulun ezeli der. yorla.r. - Ne garib ~ti bu. 
Karaman daima devleti aliye için HUnkAr Muradın oğlu Yakubun dl - Su. 6 - Masırm güneş mabu -

'bir derttir. Knldr ki lıllnklra el u_ da emri duyuldu: du • Sene • Elem veren - Kattkınz. 
zatmak kilııtabhğmda bulunan Ka- - Haydi evl!Uar, hllcum! 1 - Yaylı nesnelerde olan - Bir ne-
raman hlkiml Allcddin, ona damad Osmanlı ordularının naralarını vi bayıltıcı 1.lAç. 8 - İçinde • !n. 
olmak ıuretile kazandığı emniyet dilşman a.skerl de ha~Tetle duydu • ıanlara aart hastalığı olan köpeğe 
ve itimatla Osmanlı saıtanatmm kl5 lar: topyek~n al5ylenen. 9 - Zamanı 

kilne klbrlt suyu dökmek :later. - AllahUekber! AllahUekber! 
Bir taraftan da devleti~ pqamm BUyük meydan sanki bir hac mey 

e5hretlnden korkanlar, bu harbe danı gibi ince, kaim, keslk, gür Af. 
taraftar değildirler. Hilnklr ne de.1 lahüekber aealeriyle garib ve ga • 
nirse ona mütevekkildir. Bence ıs- rlb olduğu kadar mahu! bir hal al-

g!Ssteren llet • Hemen - Geri ve -

ren. 10 - Boyun. Bir şeyin esası. 
!na.sn lşinl Uzerine alan vasıta. 

Yukardan aşağı: 
1 - Tllrldstanı Çininin e.sld mer-

• ----2 ----1 .,_.........,_ .. ---5 t--ı--ı--.-ı--
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-9 Yazan: Asaf Beıge 

Ali Suad n arkada§larmm Çıra ğan nnyma hllcumlan..-

AbdUlhamlt, Mfthat Pqayı kont· 
rol için Ahmet Eyfip Papyı bcııin
cl ordu mUşirliğile Şama gönder • 
mi§tl. Fakat Ahmet Eyüp Pqa na. 
muslu bir &l!ker olduğundan bUlha. 
ra her ikisini de kontrol içln evveli 
Cemil P~ayı, sonra da müşir HU -
seyin Fevzi Paşayı gönderdi. 

Mithat Paea Surlyede birçok ha.. 
yırlı icraat yapmıştır. Gelir gelmez 
ilk işlerinden biri Şam bahçelerinde 
kndm oynatmak ve mahalle deli • 
kıı.nlılannm işi gUcU bırakıp blrlbir. 
lcrine baskın vermek (buna "elkar,. 
derlerdi) gibi kötü idetlerl kaldır -
mağa çalıştı. Bunun için de ıehlr da. 
bilinde arapça ve tUrkçe oynıyan tL 
yatrolar açtırdı. Buralarda saz ça
lınmasına ve çengi oynatılmasına, 

30 kadar umunıt ev açılmasına mU
saade etti. Haftada birkaç gUn mec
cani temsiller verdirdi. Eğlence ya. 
sak olmayınca gizlice kaclm oynat. 
mak adetleri yııvag yııvaş azalma. 
ğa yüz t}ltmuştur. 

- Mitbat Paşn bir ramazan gecesi 
meşhur Şam rnUft.ü.ııU, (HµlçW!t@ 

MUslUmanları için bir fetva Yazını§ 
ve lngiltereden d!zbağı nieanı almlfj 
olan milftU) M:ıhmut Hamza Efen
diyi de beraberinde tiyatroya gö -
tnrmüş, murtu "aman paşam, beni 
~am mutaassıplarma taşlatacaltsı • 
nız . ., diye latife etmiştir. 

Bir gUn ~aın kahvelerinden birin. 
de çengi oynatılması için müsaade 
istemi§ler. Jandarma kumandanı 

Ömer Şevki Bey (biltıhara paşa) 
istidayı "mahzuru vardır., kaydile 
reddetmiş. Mithat Paoa bunu du -
yunca jandarma kumandanını yanr. 
na çağırarak sormug: 

- Mahzur görmilpUnllz. Bu mab 
zur nedir'? 

- Vukuat olur. Ahali blribirlne 

ne diye duruyoruz 7 
Mithat Pap.nm dUşlincelerlni 

de etme& fübarlle bagka bir hl 
yi de kaydedelim: 

Mithat Paşa bir gün belediye 
çesinde otururken ka~ıkl sok 
bir kadınla bir erkef;'in konuştu 
nr, biraz sonra bunların yanın• 
len bir polisin (Mithat Paşa ilk 
tcşkil!tmı yeni yapmıştı) bu Jr; 

maya mani olmak istiyerek e 
tokatladığını görmliş. Hepsini ~ 
na çağırmış ve polise dönerek: 

- Kadın sana şikayet etti rnif 
diye mlidahale ettin ve no dlY9 
ndamı dövdiln? Senin vazifen ~ 
racaat eden olmndıkça herkesi • 
di haline bırakmak ve mUr' 
ederler de senden bir yer ııorarl 
onlara yer göstermekten !baret 

Mithat paşa asayişi temin 
tikten sonra derhal maarif 
tma geçmiş, Surlyenln birçok 
!erinde mcktebler açmış, s 
muallim bulunamıya.cağı cihetle 
ralara mUtekaltlerdcn mual 
tayin etmiştir. Mektepleri bll 
balCi.ğa hemen iller gUn dota,şır. 
cuklara ve hocala.rma sauner 
rar, uşaklarına taşıttığı met"' 
paralan talebeye dğrtmak sure 
onları çalışmağa teevlk ederôl-

Sokakta avare gezen 
çocuklar için de derhal bir ıs! 
ne ve yetimhane açmış, burııl" 
Avusturya ve tnglltcrcden ccl 
ği ustabaşılar vasıtaslyle çoe 
kunduracılık, demircilik, dok 
lık ve saire gibi işler öğretereı 
ları meslek sahibi etıncğe çal 
trr. Kimsesizleri cebren ı:ı:ıc 

eokarak, ebeveyni olanların dl 
illerini tecziye ederek sok 
b:ı.şıboş dolaşan bir tek çocul'f111 
brrakmamağa muvaffak olm~ 

girer. Mithat p~anm bu rslnhb1111 

_ Vukuat olmasın diye ahaliyi d 1 1 ;ı 1 dUl kAll• ~ 
evamı c;: n ~ z erce t 

zevkinden mi mahrum edelim? Vu- . d u ekkcb 
1 mam, gazıno an m r ~ .d 

kuatı biz menedeceğiz, Sen ve ben ı1 vU d Ur ek iP" ca çal"3 ar cu a ge er 

... ?J~lrrı.!1[)0 m ~=-h•·>~•·ımr•••• . .,. . " ' . lllf ................ ~ mln etıniş, mekteb bilahare 
ruyor .. O gün biz ikimiz bu yoldan yürü· nmca bu lrad da yenmişdir. ~ 
rnüş, birkaç yüz metre devam eden bir ko. q;rafm ianesl, belediye ve b 

nu~adan sonra, çeşme başından beraber nin yardımı ve "evkafı mund', 
geçmemek için, burada biribirimizden ay • den elde edilen parayla vU~ 

Bugün kendimi çok kuvvetli hisse.diyo • 

rum. Kalbimi ayca karşı •. iradenin ~:iğile ar:~tr.'ita ~eı~~~~ 
ıırhladnn. Bugun mert bır adam gıbı ha- '1., ~!_ '\l.l S ~ 
rabelere gittim ve güneşli günde çalışmala •••liıiiı•lllll..ı~W.~Wl6ıl•ııeılllllil•liilm 
ba~ladım. 

Tablom bir hayli ilerledi. Melikenin r~· 
mi bitti gibi .• Yalnız eteğinin u,lan ve ka
ba köylil kunduraları henüz taslak halinde 
Fakat bunun hiçbir ehemmiyeti yok .. El
bette yanın lira verdi.mmi, herhangi bir 
köylQ kızı aynı yere oturur ve bana mo • 
dellik edebilir. 

Melikenin mütebessim yüzünü tabloda 
tekrar görünce yüreğimden bir ~Y koptu. 
G&lerim istemiye istemiye onun hergün 
durup beni bülediği noktaya kaydı. Orası 
bomboştu. Burayı bot gömıek yine içimi 
hGıünle doldurdu. 

Harabenin yıkık duvarları, karaağaçlar, 
çimenler. her ~Y bana Melikeden bahse
diyordu. 

Demek ki tabiat da insanlar gibi iki 
yüzlü ..• 

Ben buraya ıztırap aramağa mı geldim? 
Burada çalışmak benim için imk!nsızdır 
artık .. Bu bo' yamaçta her şey bana Me. 
likeyi hatırlatıyor. Biraz daha burada ka· 
lrrsam, annesinden yeni ayrılan çocuk gi
bi ağlıya~m.. Fırçalarımr, boyalarımı, 
tablomu sakladım, otele döndüm. 

-89-
Otelde yeni misafirler var.. Yemekten 

sonra gramofon çalarak eğleniyorlar .. Mu
siki bugün çene kemiklerimi takallüs et • 
tiriyor; dişlerimi gıcırdatıyorum. 

Birdenbire çalman nağmeler bildiğim bir 

parçayı hatırlatır gibi oldu .. Aşa~ıya ku
lak verdim.. Odama kadar yükselen ses. 
ler arasuıda bildiğim bir plak çalınıyor .. 

Meğer sevmek ne bo~ §ıymi~, mt~er 
vuslat da bir anmış 

V ı 4n lealzir hakikat anladım ki sadı 
hicranmış! 

Bütün vücudum ürperdi.. Dirseklerimi 

masaya dayıyarak başımı ellerimin arasın· 
da sakladım. Korkunç bir ağrı ruhumu ke. 
mirmeğe başladı. Yumruklarımı sıktım. 
istemiye iatemiye, makamla mınlda nnuya 
ba}lad;m: 

V t ın kaı'ıir hakikat anladım ki sad~ 
hicranmış! 

Gramo!on çoktan susmuştu. Fakat ben 
hala masa başında hıçkırıyordum. 

Yine köye doğru f nen yol fizerlndeyim. 
Yeşilpınar, vadide simsiyah damlarile bu
naltıcı ağustos güneşi altında uyur gibi 
duruyor. Bembeyaz tozlu yol parlak kıv -
rımlar halinde vadiye doğru alçalıyor. 

Acılann yükile muvazenesini kaybec!en 
beynim biribirine hiç benzemiyen düşünce
lerin arkasında bir serseri gi.bi dolaşırken 
şuursuz adımlarla t<>seden aşatrıya doğ'ru 
iniyorum. 

Bir yerde farkında o!madan durmu~um. 
Niçin burada durdum diye gözlerimi etraJ 
f ı çerçeveli yen manzarada dola5tırdım. 
Burası Melike ile ilk kar~laştığunız yerdi. 

O köy düğününün renkli manzaraları ha· 
la gözlerimin önünde pırıl pırıl yanıyor. 

O gün burada, yüzlerce köy kızı arasıncl:ı 
Melikeyi görmü~. bayağı tecessüs sandı • 
ğım bir hissin t:ıkallüc:ü ile yanma yana~· 
mış. tanımadan kendisiyle konuşmuştum. 
Dm~.;: daha o dakikada farkında olmadan 
Melikeyi sevmiş;m. 

Yol önümde bir yılan gibi kı\Tılıp du. 

rılmıştık. tirllmi3tlr. Mithat paşa eo 
. . . c;:ok zenginlerinden adetl zorl• 

b
.Bukrada dururken Me11ıdke ıle0har~bedekı J almıştır. Meftela Hac muhıı.ftıl • 
ır onuşmamızı hatır a ım: gun mu- la 1 k elli ura 

kadderata meydan okuyan bir kahraman-, ~~lan~nrU ne ko ara ı~ 
. gın gu nce ızml§: 

l~kl~ genç kı~a:. "Ha}:at~ma bır program _ Her ıene verdiğin rU 
çızdım. Yer yuzunde hıçbır kuvvet bu prog yarıamı olıun vermelisin! 
ramı bozamaz .. demiştim. tP 

Burada, insan1arın mukadderatı üzerine Diye Hac muhafızından otı C 
ra iane alm11, Holo pB.§&daJl 

tesirler yapar sanılan bu pınarın başında tzzetln babası) beş bln Ur& )O 

hayatımın programını yeniden çizmek is • 
tiyorum .. Melike muhakkak benim nikah, 

mıgtır. 

h kanm olacaktır. 
TRhıill mecburi idi. Çocuğıı"' g 

kutmıyarak aokaklarda dol&f 
Umit ve ~a~ar: i~san k::1?ini her acıdan Iardan ağır cezalar alır, ~ 

kurtaran hır ı.<sırdır. lçtıgım bu şarabın ;ıncak mekteb tatili saatl' 
sarhoşluğu içersinde tekrar yola koyulu· 1 millet ve çocuk ibahçelerincle 
yorum. Fakat köye doğı;u değil... Aksi is • bilip sokaklarda avare dol 
tikamete yollanıyorum.. Melikenin evine lardı. 
doğru ... el 

Mcktcblerde tıınıflarm b~,t ~ 
Sevgilimin oturduğ1ı iki katlı köy evinin ikincilerine gUmil§ madal)al 

hnpısını vururken, itiraf ederim ki, so - ğrtır, resmi günlerde çocuıcııV 
ğuk karşılanacağımı tahmin ediyorum. Fa· ğUslerindc yeşil kordellı.ls.t1' 
kat kal?~m?e h~l~ bir ümit v~rd.ı: Belki j mndP.lyalıı.r olduğu halde ~~~ 
de ~vg~lımın yuzunde her vakıtkı tatlı te.ı nrkad~larrnı çalrşmağ'a t~ 
besswnu bulacaktım. miş olurlardı. 

(O ) 
... ,, 

, ::vamı var (De\·amı , .. 
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<te!y_öz/U lb 
-5- N·ak leden: F. K. • ~ -"-1 hvq yUrUyorduk. Pek 

0lnuyan bahçc~i bir kere 
Bqan ateşler içinde ya 

~e oluyordu? Bunu bir 

Açık sözlülüğünüze de imreniyo Jeriu, haksızlıklann ağırlığı bu 
rum. SE:Sle eriyordu. Ona hislerimi bil. 

- Bir saat evvel bir yabancı o dirmek arzusundan kendimi ala • Son pişmanlık 
~a.rnıyor, ayni zamanda 

lıiaııin tesiri altmda bulu. 

lan size bunları anlatmak ne ~ıl mad!m: 
gınlık ! Belki de gecenin teessürü - Bilseniz bana ne bUyUk bir 
ile oldu bu. Ne güzel gece! iyilik ediyorsunuz Frans! 

- t.teUmUyor musunuz mat - Gözlerini hayretle açtı: 
mazel? _ Ben mi? 

- İsmimi hakikaten güzel bu. _ Evet, siz. 

BütUn Kandillilerin "Beybaba,, 
diye andıkları Sami Teker, bu ıa -
bah nqesiz bir halde uykudan kalk 
tı .. Ufka mahzun bir sonbahar man 

Zihnim ağırla§mıştı. Dü 
bana çok gUç ıbir i§ gibi 

l Ydf. Belki de biraz aarhoıı. 
~ekte o kadar fazla yemiıt 

r fazla neviden iyi cins 
luyorsanız bana Frans diye hitap - Nasıl olur '1, Ben sızı ta ediniz. nı· zaarsı takılı .. Yağmur yağıyor, yap-

- Peki Frans. ııııyorum ki! raklar dökülüyor .. Böyle pis hava tadına bakmıştım ki sarhoıı 
~bil telakki edilebilirdi. Ar- Bahçenin etrafını iki defa daha - Evet. Tanısanız belkide bu lı bir günde Sami ne yapabilir .. Şim 

kild k k hisl . . di sob&.!ını yakacak, kahvaltısını ya. 
k ak arzusunda değildim .. 
0Pınug bir makine bebek gL 

dolaşml§, otelin önüne gelmiştik. §e e onu§mıyaca , ennızi 
Sordu: bana anlatmıyacaktınız. Siz aa • pacak .. Bir koltuğa oturacak .. Ya. 

okuyacak .. Yahut pinekliyecek. Sa. 
\... nuştım. .,1 . - Saat kaç acaba? nıycrsunuz ki ... 

mi ölilnceye kadar gilnlerin bu yek-
ruı hiç konuşmuyorsunuz? 
kızın koluma girmi~ oldu

bu hitabı üzerine farkettim 
N bir serzeniş vardı. 

- Biliniyorum. Yanımda saat Biraz telqla: 
yok. _ Hayır, dedi, benim zanla _ nasak zincirini sürilklemiye mah • 

kumdur. ÇUnkil altmıı iki yqında -
- Saat dokuzdan fazla değil. nmdan bahsetmeyiniz. Tuhaf a· 

e konu~yım ? , 

dır. Beklrdır. Evinin içinde yapa. 
dir. Hoşunuza gı"diyorsa biraz do- ma sizi gilldUrecek bir §ey dah:ı 

yalnızdır. Sevginin ne olduğunu tat. 

Neb·ı 
la§ma<ra vakıt var. söylemek istiyorum. Belki de ya. • madan böyle bir evde tek baıma 

- Üşümediniz mi? rın bu yüzden benimle alay ede- yapmak ve ölüp gitmek ne acrkh! la 1 eyim ben! Ne isterseniz .. - Hayır. Bahçede biraz daha ceksiniz. Beni gUlUnç bulacaksı· ğ•/o~t, siz çok seyahat etti -
deı ını? Belki de dünya sera· 
(.; l'aptınız. 

Sami çıplak ve bot ömrUnU dilşU. 
dolaşmak hoşunuza gider mi? ruz. Bununla beraber söyliyece • nUyor, çocukluğunu uzak mazideki 

- Evet, fakat... ğim: Bu akeam yanımda bulun • e,·ini ve allesinl hatırlıyor, mekte-

\tt devri~lem seyahati yap· - Beni biraz sırnaşık buluyor manızdan çok memnunum. Esa - bini, akşam azatlannı, Darülfünun 
sun uz değil mi? Canınızı sıkıyor sen hena sizden bahsetmielerdi. hayatını akıma getiriyor, sonra ba-

l'aliiniz varmış. Ben seyahate muyum? - Benden mi bahsetmişlerdi? basının ölümilnU dtlştlnUyor .. o gUn 
ı ~t d" Bunu gayet tatlı bir tavırla Buna imki.n mı vardı? Kızca. den ııonra anneeivle beraber y••a _ 
~ er ım ki ... Bazan sa - ~ ..... 

. Pe-Jlcereınde kalır ve rüzgft. ve gUlUmsiyerek söylemitti. ğız h<.'r halde yanılıyordu. dı. thUyar anne ile renç oğul, faz. 
U1aklara götürmesini istiye - Hayır. Rica ederim. O, devam etti: la bir ıey istemeden sakin bir hayat 

MJ hayallere kapılırım. Çine, _ Ne yapayım. Sizin gibi adam - Burada kalacağınız kısa ya~adılar .. Sonra annesi de öldU. 
~davaskara, Peruya, Alas. lar artık burada 0 kadar nadir müddet zarfında sizinle arkadaş Zaten hayatta öIUmden başka ne 
· ,... 0 kadar çok okudum ki.. dir ki! Eskiden otel seyyahla do. olmağı tahayyül etmiştim. Dost. var .. 

-..;; k ra ı ld v • rdaki k"" kl rd luğa ve arkadaşlığa dair birçok- Annesinin ölümünden sonra Sami t,,.
1 

• ma... u o ugu, cıva o§ e e o-
~ tnıyor mu~unuz? turulduğu, eğlenceler, at yarışla kitaplar okudum, fakat hiç arka- yapayalnız kaldı .. Artık ölilm ken. 
'rlı' ?1~? Hayır. n, tenis maçları tertip edildiği daşım ve dostum olmadı. Bunun dlainde. Onun ölilmlle her ıey bite. 
~ •• 

1 
~l?Urli güldü: zamanlar burası neşeliydi. Fakat güzel bir şey olacağından emi • cek .. Artık yer yilzUnde bir Sami 

·~ "ın · S k t h ı w dı Teker kalmıyacak. Fakat başka in-& • SOrdunuz bunu? şimdi her §eY değişti. Bu sebeple nım. u u u aya e ugrama m. 
~·Laf olsun diye! dir ki sizi görünce pek sevindim Hissediyorum ki bana k&l'§l dost 
l illi? ve bu gece yanınızda olduğum _ sunuz. 

abu sahi' dan da memnunum. - Frans! 
~\ İen- w • B .. ak ed - Bir şey söylemeyin olmaz t ,· .. uegi öyle istiyorum KI.. uraya ugram ner en ak -

] ldi bilin mı': Birazdan aynlacağız. Belki · n epey zengin olması ınıza ge em. Niçin geldi. 
Sok se · JA- niz? Çok kalını ~ d . yarın sizi görürüm, belki ... Şim. 

~i..: •. vmesı cuım.. . yaca0 nız an emı di .. 1 . Beni b' .1 °l'•n ı.... • B d lnı ln soy eyın: ıru gU Unç i... uoyle söylüyorsunuz? nım. ura a ya z giliz kadını 
...,. on k 1 bulmuyor musunuz? '°'- · u şaşırtmıı:ı göründü: a ır. Niçin kalır bilmem. Kimse 
~-~ :i - Frans. Müsaade edin de si· 
Old t olınak için paraya ih _ de bilmez. Otelin paraaım veri· ! flS;vJiyeybn-

~Uiu kanaat' d d w•1 . . yor, bu ~re ~1{>k. 
ın e egı mısı - . - Hayır. Hayır. Bana bir DeY ine...... uhakkak t Hıç ses çıkarmadan onu dinli. 1st 

~ -.u m · mesu . ı::öylemeyin. emiyorum. 
ı __ ~sut olması imkanları- yhordum. rı:ad~ vrde ahoenkdar s~bs~ - Aldanıyorsunuz. Ben zan • 
"il'. Öyle d ~'l "? oşuma gı .,,o u. nun gı ı 

~ıı .. de e"ı mı. genç, çok genç bir kızla tanışma. netliğiniz ... 
~ ~ ev t w Elleriyle kualklannı kapadı, gül· 
Uııu e . gı ne kadardır arzulamı§tıım. Bu dil ve ko~ koşa yanımdan gitti. 
' kadar inanmıyarak ses ya va§ yavaş sinirlerimi ya~ Penbe robu, yolun dönemecinde kay 
lcanı ! Fakat siz artık ha - tınyor, cesaretimi iade ediyor, boldu. 

• • • . ı ~ almışa . benziyorsunuz. aynı zamanda beni biraz da hilz· 
l torın~t etmış, dünyanın her ne sUrüklUyordu. Mi.nasız ve bey 
l~ ~Sünüz. Dünyanın bil. hude geçen gençliğimin uğradığı 

·1 Old satiantiklerinde seya- her yenle topladığı inkisarı hayal 
Uiunuza bahse girebi-

Yolun ortasında, ne yapacağımı 
bilmez bir halde kalmıştım. 

(Devamı ııar) 

t\'!t "--· ~1Yle seyahat ettim. 
':Y~yordum. Bütün 
: faJta an:iklerde seyahat et-

! t hır kısmında işçi sı • 20 

sanlar ~ine yaııyacak, aevi§ecek ve 
gülecekler. 

Mademki böyle yalnız lSlecektl. 
Bari hayatı bir takım maceralar, 
muvaffakıyetler, zevklerle doldur
muf olaaydr. O bunlan da yapma -
m11tı. Hayatı aynı saatlerde yemek, 
yatmak ve kalkmakla reçmifti:Hat. 
ta baıka erukler gibl •vlenm~ 
U de Halbuki Jlı8ki1l evleneblllr. 
dl Para.91 da vardı. l'akat ~ 
şek, ihmalci bir adamdı. O btlttln 
bu ihmali için kendiBinl bitirmif, 
battl ııuaamıttı. Hiçbir kadın tam 
bir &§k tesellisiyle onun göğsUnde 
uyumamııtı. Bir sevgili beklemenin 
lezzetli rztrrabmr, ıııkılan bir kadm 
elinin verdiği arzu titreyiflnl, tat· 
min edilen bir ihtirum heyecanmı 
bilmiyordu bile ... 

Sami Teker birdenblre titredi. O 
da sevmiftl. Hem de rayet gizli, çok 

mayınız ki ıiz de bana ayni aa· 
dakat yemininde bulundunuz ... 

Nakleden : Muzaffer Esen 
ıztıraplı ve çok ihmalklr bir auret- ler mi yedi.,, 
te. Sami eald arkadqı Suadın ka • Sami biraz sonra Yıldıza. "Artık 

ruıı Yıldızı sevmiıtti. dön.sek!,. dediği vakıt kadının ce-
Ah onu kızken tanımil olaaydı vabı şu olmuştu: 

mutlaka alırdı. - Yoruldumusa dönelim, 
Onu her görüşte duyduğu heye. - Yorulmadım. Fakat belki Su. 

canı, ayrılırken içine çöken htlznU, 1 at uyanmıştır. 
onun yüzünden geçirdiği uykusuz - Mademki kocama bu kadar 
geceleri dilşilndU. Yıldız !'limdi elli kıymet veriyorsunuz, öyleyH dö _ 
sekiz yaşmdaydı, dul kalm11tı, me _ nelim. 
sut görilnilyordu. Ah bu kadın. Es- - Sami şimdi düpünüyor: Sakın 
kiden onu sevmemil olsaydı .. Yahut bu kadm ... ? 
sadece onun qkını duymuı olsay- Acaba bu kadın kendisini sevmiş
dı .. Acaba Yıldız bu bilyilk aşktan ti de o mu farkına varamam11tı? O 
bir ııeyler hissetmemi§, görmemiş, vakıt kendi kendine: 
anlamamtıı mıydı? - Bunu mutlaka anlamalıyım, 

Şimdi Sami bu qk hayatını tek • dedi .• İçimde bu ıUphe ile yqıya -
rar yaşıyor. Onun unutulmuı par • mam. Gider .sorarım ve giyinerek eT 
çalarmı toplamağa çal11ıyordu. den çıktı. Doğru Yıldızın eı.ıine git

Sami, Suadın evinde Yıldızla be. U .. 
raber geçen uzun kış gecelerini ha- Kapıyı hizmetçi kız açtı .. Onun bu 
tırladı. Yıldızın kendisine söylediği saatte geldiğini görünce Plırdı: 
sözler, sesinin ahengi, mlnalı sessiz 
tebesslimler birer birer hafızasmda 
canlandı. 

Onlar her cuma ıtlnll hep be -
raber Gök.,uya giderdi, oUar üzeri. 
ne oturup yemek yerlerdi. tıte yine 
bu dere kenarında hep beraber ge. 
çlrdiklerl bir gündü. Sabahleyin el. 
leri yiyecek paketlerile dolu evden 
çıkmı!Jlardı. Bir ilkbahar günU .. Ha· 
va güzel kokuyor, kuflar neteli, hız
lı hızlı u~uyorlar. Güneşin altında 

uyumuş gibi duran derenin kenann. 
da, ıöğütlerin gölgesinde yemek ye. 
diler. 

Ihıt hava, çiçek kolrularlle dolu .. 
Yemekten aonra Suat 'uyudu .. Yıl _ 
drzla Sami dere kenarmda dolqma
ğa bqladılar. Genç kadm Saminin 
omuzuna dayıyor, "Ne güzel gUn, 

değ\! mi"·· dlyprdu. S~ ona b~ı
yor, aaraılıyor, sararıyor. ~özlerinin 
bir teY lfade etmulılden, 11riittit. 
riyerek sırrını meydana çıkarma • 
smdan korkuyordu. 

Genç kadm birdenbire durmq, 
"Sami Bey ben güzel miyim?,, de -
mifti. Sami cevap veremedi .. Çtinkil 
aklına genç kadmm dizlerine kapan 
maktan bqka yapacak bir ıey gel • 
memlt, ona da cesaret edememiftl. 
O vakrt gene; kadın kahkahalarla 
gUlmüg .. Ve adeta dargın bir sesle: 
"Koca ahmak, dem!ftl, dilini kedi-

- Siz misiniz efendim .. Ne var, 
ne istiyorsunuz? · 

- Çabuk bayana haber ı1er .. Onu 
§İmdi görmek istiyorum. 

- Bayanın biraz işi var.. Reçel 
kaynatıyor, hem de daha giyinme -
di. 

- Mutlaka haber vermel.i&in, kı. 
zmı. Söyliyeceğim şeyler çok ehem. 
miyetlidir. 

Hizmetçi Samiyi odaya aldı.. Sa
mi asabi adımlarla dola.şıp duruyor 
du. Kapı açıldı. Y:ıldrz içeriye gir -
di .. O, ıiııman, bol kahkahalı bir ka
dmdı. Ellerini vUcudundan uzak tu 
tarak yürUdU. Kollan sıvalı, bilek
ıı:srme reçeller yaprşml§ merakJ1. 
sordu: 

- Neniz var allahaııkma, hasta 
değilsiniz ya in§allah .. 

- Hayır, yalnız size bir oey so . 
racağım. Benim için ~ok ehemmiyet 
U bir mesele. J'atat açık ceva'p verl. 
nlz rlca eqerlm. 

- Ben dalma atık kon\lllll'Ulil. 
- Sizi ilk gl5rdUğUm gllnden itl -

haren sevmiştim. Bunun farkma 
varmış mıydmız? 

- Koca ahmak, daha Ilk günden 
rarkettim. 

- Biliyor muydunuz o halde. 
Devam edemeden sustu. 
Yıldız sordu: 

( LüUen aay{•yı çevir.iniz) 

KAHRAKAN !U '!'DUD 11 
t 

Altiyeri müıtakbel bir büküm 
dar (ibi 'konuıuyordu. ~Qz Ya! Siz seyahat zev. 

·Ya almı~sınız. Fakat yal. 
0 kadar zevkli olmasa 

tnin g' d·~· 
ıibi b· ır 151 mecradan u-

iıı ırdenbire sustu.· 

a~esinden gördüğüm 

ve dinleyen Rolan ile hkala Bri• 
noyu tamamen unutmU§tu. Alti
yeri ve on iki grup reiıi kürıü 

etrafında müzakere ediyorlardı • 
"Bu müzakere bir ıaat kal:lar ıür. 
dü. 

Grup reisleri müzakerenin ıo· 
nunda ıene eski yerlerine meı'a· 
lelerin yanına döndüler. 

Oradakil~r hep bir hareketle 
ellerini uzattılar Bir kaç aaniye, 
salonun içi tek bir cümlenin afif 
akisleri halinde çalkandı : 

- Yemin ediyoruz. Sonra AL 
ti yeri devam etti: 

Oradakileraen hiç kimae onun 
bu imirane tavırlarına itiraz et
miyordu. Hatta ıö.zleri umumi 
bir takdir mmltıaı ile karıılan. 
dı. 

redi. Karıımdaki kıympederim 
oldufu için bu tabii mazur ıö· 

rülür. Fakat Dandolo benim ıibi 
düıünmedi. Onun benim gibi eli 
titremedi. Ve kılıcı damal:iına, kı 
zının kocasına iıabet etti! • 

Salonda herkeı kulak kesil. 
miıti. Reisin titrek ve kederli &e• 

ai ile verdiği bu izahat herkesi 
ıaıırtmııtı. 

Ütlü binaya yakla~ıyor-
lete bu 
~ct b 1:flda oturuyorum, dedi. 

İ?tıır ev. Annem öldü. iki 

. llıak i ':31'· Onlar da burada 
ı.~ bir alın evlendiler. Babam 
""tt'deş· artıdır. Onu çok seve-
<la he: Jakı da öyle ... Fakat 

kik lllahzun duruyorlar .. 
an ~ yakında gelip be

~Or..- ır. 
h~ıı ınt? 
~Vet. • 
\re ıtoc!anı henüz tamma

teı.e bari~ olacak adam. Ça 
0lduhn · Onun nasıl bir a· 

il ç1111._u hayalimde canlan 
ti --.ıyoru de li1 Dl ve ekseriya 
Ylu Y&ında görüru" u 

'Yakıe m. -t" Göıletj :;-11· gayet şık bir 
e~ lraz mahzundur 
iınıc ç~ok tatlıdır. Be. 
0ta.rını : lieınen kalka
~0Uaruı"ın :Benı göğsünde 81 _ 
benı arasında tutar d ..• , 

'b erı, duraıad 
~ni deU ı. Sonra güldü: 
liaYır. ~sa.na.caksınız kont. 

nçsıniz o kadar ... 
\ 

Artık ıon içtimaın, son kararı 
verilecekti. 

Herlces merak ve heyecan 
içinde bekliyor.du. 

Altiyeri ayafa kalktı. Ağır ve 
ciddi bir ıeıle ıöze baıladı: 

- Senyörler! Arkada11ar !. 
Kardetlerl .• Bütün Venedik hal
lu bizimle berabe~dir. Halle esa
ıen nefret ettiği reisicumhur Foı 
karinin sukutunu alkıılayacak 

ve yerine benim ıelmekliğiıni 

likayd bir nazarla karıılayacak
tır. Yeni teıkil edeceğimiz hü
'kumette hepinizin alacağı vazife. 
ler ıimdiden tubit edilmiıtir .• 
Senyörler! Hepinizin önünde 
bütün taahhütlerime sadık ola. 
cağıma yemin ederim. Muvaffak 
olduğumuz ıün hepinize ıeref, 

mevki, rütbe, verecefime yemin 
ediyorum. Ve nihayet bapma 
dükalık tacını ıeçirdikten ıonra 
bile gene ıi.zin reiıiniz kalmakta 
ldevam edeceğimi yeminle ıi.ze 

temin ediyorum. Siz .de senyör
ler, arkadaılar, kardeıler unut. 

- Her ıeyimiz hazııtdır. He· 
pimiz vazifemizi, ne yapacağı. 

mızı, nereler.de bulunacağımızı 

biliyoruz. Yalnız ite baılayacağı • 
mız ıilnü henüz tayin edilmemit· 
ti. tıte buıün onu da karerlaıtır. 
dık. 

Artık bir daha burada toplan· 
mıyacağız ve biribirimi.zi burada 
ıörmiyeceğiz. tçtimaımız ıonun. 

cudur. Öyle bir ıün intihap et• 
tik ki evvelden haber vermek 
mecburiyetinde kalauyalım. Ve. 
nedik reiıicumhurlannın iktidar 1 

mevkiine ıeçtikten sonra, Adri· 
yatik ideni.zine kartı yaptıkları 

meraaim malUmdur. HJlbuki 
Foakari, aradan aylar, hattl ıe• 
neler ıeçtifi halde heni.iz 'bu me• 
rasimi yapmamııtır. Fakat be• 
nim iararım ve bahriyelilerin 
memnuniyetai.zlikleri karıııında 

nihayet merasimin bu ıene icrası 
na karar verdi. Zannederim pek 
yakında olacaktır. Fakat muay• 
yen bir ıün timdiden tayin edil• 
memiıtir. 

Sinyörler, kardeıler, ar\adat· 

- Bu son ve büyük içtimaı
mızda yalnız bir kiıi, mühim ve 
lüzumlu bir f&hıiyet eksiktir, o 
da Dandolodur .. 

Bu ıö.zleri, enditeli bir ıe11iz
lik karıılal:iı. Cenaro, Dandolo. 
nun bulunmaması bu adamlar 
için mühim olduğunu anlıJdı. 

Enıi.ziıyon mahkeme.inin rei
ıi olan Dandolonun phıi nüfuzu 
o kadar çok değildi. Fakat sahip 
olduğu yüksek mevki, tıpkı hafif 
bir inaanın aiır zırhlı bir elbiıeyi 
taıımaıı ıibi kıymetini bilmeden 
taııdığı büyük ünvan, emri altın
da bulundurduğu ldaimi .zabıta 

kuvveti, Dandolonun faydalı bir 
unsur olarak telakki edilmeıine 

ıebep olmuıtu. 

Altiyeri, izahat vermek lü.zu. 
munu hi11etti: 

- Arkadaılar, bağlı olan ko
lum ıüpheıi.z ıize yaralı olduğu
mu anlatmııtır. Ben Dandolo ile 
dövüıtüm. Evet, makaadımız uğ. 
runda, iamimi taııyan karımın 

babasına kartı kılıç çekme'kte 
zerre kadar terel:idüt etmedim. 
Paka~itiraf ediyorum ki eJim tit-

Altiyeri devamla: 
- Ben Dandolo ile niçin dö

vüıtüm? Sebebini arzedeyim! di
ye söylendi ve devam etti .. 

:..... Dandolo, bana orta yerlde 
hiç bir ıebep olmadıfı halde ar. 
tık bizlerden olmak istemediğini 
söyledi. Çok düıündüğünü, Foı
karinin reisicumhurlukta kalma
sının lizım olduğunu ve hakikt 
menfaatin cumhuriyette bulun • 
duğunu anlattı. 

Tehditkar mırıldanmalar yük
seldi. 

- Hülasa, bu adam bize iha
net edecek diyemem, fakat ara
mızdan çekilmek istiyor. 

Bir kaç ses birden : 
- İhanet etmiyeceği ne ma· 

llım?. 

Diye bağırdılar. 
Altiyeri tebessüm etti: 
- Dandolodan, bildiği feyler 

hakkında ifıaatta bulwımıyaca. 

ğına !dair namusu üzerine ıöz al
dnn. Bu kadarla da kalmadım. 
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Ankara muhteliti 
Istanbul muhteli
tini 2 - 1 yendi 

(BOlJ tarafı 6 ıncıda) ı larla bu hücumlan kesti "'·eya yum· Tuhaf değil mi? İstanbul rüzgan 
rakması Haşimin gittikçe güzel oy- rukla uzakla tırdı. lehinde tuttuğu zaman yaratamadı· 
namasına yol açtı. · Nihayet • raci yeni bir hücum ğı tehlikeyi bu devrede fazlasile ya

daha yaptı. Ortalanan topla hafif şatıyor. Buduri, Naciye birkaç vc
ANKARANIN BtRtNCt GOLÜ: vuran Necdet,Basrinin ayaklarına rinde pas daha vererek Esat ta Nec

nefis bir pas vermiş oldu. Basrinin dete kork'U verecek mahirctte sıkı 
lstanbulun bu neticesiz hücumları bütün kliV\'etile kaleye çektiği şütte bir iki şüt çekti. 

yavaş yavaş sahaya alı~an Ankaralı avta gidince •. t tanbul forvetinin tSTANBULUN GOLO: 
lan daha canlı oynamağn se' ketti. büsbütün kesıldiği görüldü . 5 inci dakılrada Esadm Buduriye 
Nihayet Haşim, haf hattma gelerek AJl..TJ<ARANIN tKlNCI GOLO: verdiği dilz pası A.Rıza sıkı bir 
güç bir vaziyette solaçığa nefis bir 32 inci dakikada Hasan, Keşfiden voleyle kaleye doğrulttu. Karışık 

· pas gönderdi. aldığı topu uzun bir rnru~a Ham- vaz;iette topa çıkan Kesfi şüte 
Zekinin topu derhal kale önüne diye geçirdi. Hamdinin. sürerek Js- eliyle vurdu. penaltı. 

indirip sağa doğru düz bir ortalayış tanbul müdafilerini kıvırdığı sırada, Penaltıyı Esat güzel bir §Ckilde 
yaptığı esnada Orhan yetişerek sıkı Haşim sağiç yerine kadar kayarak, çekerek, Necdetin kö~ye yaptığı 
ve güzel bir şüt çekti. Top, plonjon mütereddit bir çıkış yapan Hü::;a· plonjona rağmen Ankara kalesine 
yapan Hüsameddinin clle.-i arasın- meddini, aşan bir şntle Ankaranın soktu. lstanbul: 1 - Ankara: 2 
dan direklere çarparak kaleye girdi. ikinci golünü de ağlara takmağa mu 2-1 vaziyete giren oyun, birinci 
Ankara: 1 ·İstanbul: O dakika: 23. vaffak oldu. dmTCSine nazaran bir parça "mü· 
MağlQp vaziyete dü~n İstanbul 2-0 mağliıp pozisyona dü~ ls- cadcle., halini aldı. İstanbul forvet-

Naci \'3Sıtasile tekrar Ankara kale- tanbul şöyle bir daha derlendi, top· leri Diranla fırsatları çiğncyedur
sinc dayandı. Fakat kaılri 'ecdet landı ama Eo1açikta Diran oynuyor. s-Jruar .•• Hasimin ileri uzattığı pas
üç ortanın bu durgun ve bozun oyu- Yani forvetin hali ,;ran: lara Gündüz sıkı ataklar yaparak 
nu önünde giızel ,.e emniyetli çıkış- ı "ad~ Buduridcn gördüğü } ardım İstanbul kale.iİne yeni b!r kac tehli-

- O halde? 
- O hnldc cevap ''eriniz bana .. 

Suadın otlar üıerlnde uyuduğu glinU 
lıatırlryor musunuz? Hani sizinle be 
raber dere kenarında gczinmiı tik. 

lhtiyar ka.dm artık gUlmUyordu. 
Samin1n göüerlnin içine b:ıktı: 

- TabU hatırlıyorum, dedi. 
S:ıml titriycrek de\'ıun etti: 
- Ben o gUn ces:ırct cdebilsey· 

dim, biraz ileriye ''arabilscydlm, si
za bir cıeyler teklif edebilseydim 
demek .. 

Yıldız aoık bir tarzda \'e alaylı bir 
sesle cevnp verdi: 

- Mağlüp olacaktım 3llphesiz. 
:thtlyar kadın bunu ~öylcdlktcn 

sonra arkasını {;e\'irdl ve mutf2.ğa 
kaçtı. 

Sami sokağa fırladı .. Evine doğ. 
ru değil, Göksuya doğru gidiyordu .• 
Elbiselerini sırsıklam ıslatan, yu _ 

la bilmem kaçıncı bir fırı:at daha kc anı geçirtti \"C oy'Un Ankara ka· 
hazırladı ve Melih son bir gayretle ıe~inc intikal etmişken bitti. 
bu fırsatların peşind~n bir daha • "ASIL OYNADILAR? 
kostu. Ko5tu. O kadar. Topa, ra· Galip Ank:ıra muhteliti aldığı ne· 
km olan l tanbul fo. \'Ctlc.-i dcğıl ticeye rağm:m iyi bir oyun oyna~·a· 
yer tutan .' ' ara müdahleri "Urdu madı. Diyebiliriz ki bu netice dört 
\'e dC\Te 2·u Ankara muhl .tinin kişin•ndir: Necdet, Ali Rıza. Hasan, 
galibiyeti ile bitti • ve Ha imin. 
tKlı tC! DEVHE: Hakikaten Necdet Nacinin bütün 

füizga a knr.:ı oynamağa h:ışla· tehlikeli ortalayışlarmı güzel çıkış· 
yan lstanbu\ muhttlitimlr. oldukça la:la savuşturdu. Ali Rıza Diram 
mühim bir tebeddlliat yapılarak m~ cut olnuyacak bir hale getirdi. 
Melihle, Basri takımdan pkanlnuş Has:ın oyunu açtı. Uç ortayı felce 
yerlerine Esat, Ali Rıza konulmuş uğ :attı \'e taL,mını sahada tutan o
santrhafa Angelidi ı hafa da Yu- yuncu oldtL Haşim! gelince: fon-e 

alının ti yürüttü. Ve netice aldı. 
Ankara t 1mından da Orhan çı· t'mumiyct itibarile bakılırsa ful{· 

karılmış onun ) erine Gündüz 'ko- hattı takımın en emin tarafıydı. 
nulmuş. Bunda da Nus:etin ve hele Hasanm 
FHhakika Istanbul mulıtelitinde çok bü)iik bir hisseleri \ardır. 1ki 
geç yapılan bu def,rişiklik ne kadar açik Zeki ve Hamdi seri fakat Ha
yerind~ olduğu dernal kendisini bel· ~im yukarıda da dediğimiz gibi mü· 

Nevyorkta AmcrtkaL ~eıçi Ed Don Corc ile Yuplav pehli 
va.nı Kovcrli araıındaki maç çok heyecanlı olmuıtur. Maçı Kover
li kazanmıı, bunun iizı!rine Meri Hegddorn ismindeki bir Atnerilaı
lı l:adrcı, pehlivanla alay etmiı, Koverli de onunla yeni bir maça 
baılanıak üzere iken aralarına ıirerek ~mnıılardır. 

Kitap resmi hazırlama müsabakası 
Maarif vekilliğince huırlattınlan Franmca de.re klt.ıtplan 

için ~6 tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhalann herbiri i· 
çln malzeme ressam tarafından temin edilmek U.zere on lira telif 
hakkı verilecektir. Bu İ§e talip olanlanıı yapılacak resimlerin 
plln ve şart.namelertnı görmek \lzere 6·10 Mart 1939 ta.'rlhleri a· 
rasında Galatasaray lisesi müdilrlUğUne müracaatlan lazımdır. 

Taliplerin alacaklan izah~ta ve tesbit edilen prtnameye g(S. 
re hazır~-aca.klan iki§U ômcği 15 :Mart 1939 tarihine kadar Ga.· 
latasaray lisesi mUdürlüğli.ne t€sUm etmeleri ica.b eder. 

Kitapları hazırlıyan komISyonca yaptığı reSfm nuı1tsad4 ny· 
gun görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecek
tir. 

Beğenllnıiyen resimler sahibltrlne gerl verDeoeldir. 

muşak §apl:ruıırun kcnarm:Jan oluk
lar gı"bl ~alan yağmura bakma -
dan yokına devam etti .• Tii otuz se
ne cTYel bir bah:ır gilnü yemek ye

li etmekte gecikmedi. İstanbul takr- kenune!di. Ankaralıları aldıkları bu nazaran mütereddit kalı~ı golü 
mmda dun en güzel oynayan Esa· neticeden dolayı ~amimiyetle tebrik tevlit etrni5tir. Müdafaada Hüsnü 

vette ra '1IZ Naci ve Buduri mu· 
vaffak oldular. Diğerleri \"C bilhassa 
Mclihle Diran sıfır denetCk kadar 
(enaydılar. 

dın for\'eti her \'3Zİyette yürütüp ederiz. iyi. Lütfi zayıftr. Esatl::ı. Ali Rıza 
Ali Rızanın da hiç ohnaZsa ortala- lstmbu! takımına geline!: gerek mua,in ve gerek muhacim o-

dikleri çayırlığa kadar .. 

Yapraklan dökUlmU~ 

altına oturdu ve ağladı. 

nan toplan kaleye doğrultması An· Hüsame:ldin ikinci golde hatalıy- larak 't'3Zifelerini )aptılar. Musa, 
ağaçlarm kara müdafaası i~n oldukça geni~ dr. Bunu, vaktinde ynpacağı bir çı· .• i O}'Unlan1e kryas edilemiyecek 

Hakem Tarık, oyunu güttl idare 
ettı. 

bir milşkül§t doğurdu. kı~a önliyebilirdi. Halbuki hücuma kadar kesik bir O}'Uil oynadı. For- (Devamı J(J uncuda) 
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onu "kendi saraym+.!a, göz hap
einde b:ılunduruyorum. Hatta 
bu ak§am elinden, büyük engizi. 
-törlük makam ve vazifesinden 
tamamen seldldiğine dair bir de 
istifaname aldım. O cihetten 
korkumuz yoktur. Size bu hu
susta kat'i tc;:ninat veriyorum. 

Bir adam kürsüye çıktı. 
Ki!do Cenaro, bütün polis ru· 

bunwı isyanı altında :ııımldan· 
'dı: 

- Filo kumandanı l . 
Evet, kürsüye çıkan um!lm 

.Vcncdik filosu amiralı idi. Sa'ldn 
bir sesle söze başladı: 

- Arkadaşlar 1 Müst:ı'kbel 

cumhurreisimizin bu tarzı lıare
keti en doğru bir harekettir. 
~ndolonun ara:nızdan çekilme· 
tıi yilzünden muhterem arka. 
d!l.i:mız.n hissettiği teessür ve 
eleme ben ve benimle beraber 
hepiniz tab~i i~tirak edersiniz. 
Evet 13üşünecek olursak bir da· 
mat, kainpederine karşı daha 
fazla şiddet gösteremez. Fakat 
bizim Dandolo il: hiç bir akra
balığımız yoktur. Binaenaleyh 
Dandolou ölmel~dir. 

- Evet, evet! Bu gece ölme
lidir. 

Amiral devam etti: 
- Benim fikrimce d~ bu ge. 

ce 8lmcl1dir. Bu husustaki tek· 
tifımi arzediyorum. 

Kur'a ile ll kişi intihap ede· 
lim. Bu üç kişi DarJJolonun gaz 
hapsinde bulundurulduğu Alti• 
yeri sarayına gitsinler. Ona na. 
muskar bir düello teklif etsin
ler. Kabul etmezse, o zaman a· 
daleti ken.di kendine yerine ge
tirsinler .. Kabul ettiği takdirde 
bu Uç kişiden biri, yaralanırsa, 
ikincisi ve Uçiincüsü ile çarpı. 

şır, ta ki ölünciye kadar ... 
Amiral kürsüden inml§ti. 

Altiyerinin a1nmı endi~ bu. 
lutl:ırı kapladr. (Dandolo) nu:ı 
han~i ıerait alt:nda Altiyerinin 
sarayında bulunduğu cku}'ucı.ı· 

bn:nızm nıallimtrdur. Biliıl;n 

Danklolu, Altiyeriyi emri ve teb. 
didi allında bulundurmakta~ • 

Altiyerinin an'attıklat-ır.da 

yalnız bfr nokta ba!dk:ıtti. O da, 
Dandohmun, kızı Leonor ile rlai.. 

ma m:~ı,ul clma'k i-ın t.LHa et• 
ıniş olmasıydı. 

Şimdi iilo kumanuanıntn tCL 
lifi üzerine l;u ü; kişi Dando' o· 
yu öldürmek için Altiyerinin•sa;. 
rarayına g:ı:ierlerse ne olacakt.?. 

Leonor, ü:nitsirliğ"n VCLdiği 

cürctlc neler söylemiyecekti?. 
Altiyeri, kürsünü::ı önünde 

ayağa kalktı ve adeta bağırdı: 
- Kardeşler! Size y.apılan ibu 

teklife ben itiraz ediyorum. Dan .. 
dolo benim sarayımda öldürülür. 
se, bunu "ben sonra nasıl tevil e· 

debilirim .Size tckrac vaad ve 
temin ederim ki JCanmın babası 

ta:namen nezaretim altmdadlr. Ve 
sarayımdan hariçe çıkamıyacak. 
tir. Eğer onu ıimdiden öldlire
cek olursak llzerimiz-e bir ço'k 
ıüpheleri davet etmiş oluruz. 
Bilakis muvaffakıyetiınize kadar 
beklersek Dandolo da elimiz.de 
buluRmuş olur. Ve o uman is
tediğimizi yaparu. Sizden, bil. 
yük enpsit6re ait her"§eyde yal
n:.a bana itimat etmenizi rlu e· 
l:ledm. 

Altiyerinin sesinde açık bfr 
teessür vardı .. Bu teessür, .A:Jti
~rini.:ı kaympederine kaqı olan 
muhabbetine hamledildt 

Esasen Altiyeriye kar.§ı berke· 
ain emniyet Yt! itirtıads mevcuttu. 
Mad~mki Dandolonun nezaret 
altt:ıda olduf unu söylüyordu, 
itimat edilebilirdi. 

Ueycti umumiye, kararını gc. 
ri alarak kuman!3ana hak veroi. 

Amiral bile Altiyerinin dü~ün
cesinin dah:ı ma'ICul ve tedbirli 
olduğunu tasdik etti • 

Cenaro, Altiycrinin yüzünde 
beliren sevinci farketti: 

- Çok §ey, ben Altiyerinin 
Dandoloyu bu kadar sevdiğini 

bilmezdim. Hatta: bilAkis ona kirf' 
\"C garazı olduğunu zanneder
dim. 

Diye söyJenldi. Polis rryüdürli, 

f § 

gördilğli ve i~ittiği §eylerin hart. 
Jrut!dcliği karııaında varlyetinip 
ne ıurctle biltün bunlan IJittiğf. 
ni tatnamen unutmuft\L 

Al ti yeri bağır.dı: 

- Grup reisleri lütfen rapor• 
ları tevdi etsinler. Ona aöce 
son kararımıu •erelim. 

Bı.ı ihtar üzerine, Cenaıo, aa. 
lona ilk defa ellerinde mcı'all 

ile &elmi§ olar:ılarm birer birer 
kürsüye yaldaıt.ıklanıu ve reise 
birer uzun kairt verdiklerini 
gördü. 

Bu kağıtların mtihteviyatı111 
anlamak ve bilmc'k için, polis mil 
ıclürü neler verme.ı, ne fedaldr
lıklarda bulunmaıdı. 

- Şilpheıiz bu,. {esad fıeyetl 
ualarımn listeleridir .. diye söy~ 
lendi. 

Altiyeri, yamadaki iki üç kişi· 
nin yar.dımiylc bunları okuyor, 
ve okuduktan ıonra taanif edi
yordu. 

Bu i~i bitirince ayaia kalktı , 
MezarlarC:an birfoe rakla§tı. 

On iki ki§i hemen bu mezarın 
mermer taşını 'kalldırdılar. 

Altiyerinin okuduiu raporlar 
içine konuldu. Ve mezann. kap&ı
&ı eski yetine ıetirildi. 

Cenaro bunu ~örüt ıprmeı se.. 
vincin.1en titredi. Polis müdürü. 
arkasında kendi~ &:ibi bu içtima
ın biitün teferrüatını seyreden 
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PAZARTl~t - 6 - 3 • 193f 8" ,,J 
22.30 Proit"llm. 12.35 1 fT,.~ 

ği - pL 13 Memleket saat.a>"~~ 
mclcoroloji haberleri. 13.15 ~ 
,·crlfirler, orıcra Ol'J ıı in rı ~' ıJ·~ 1 
!3.45 • 14 llil::tik (caıbıınf • ~ tl',4 
Prosram. l8.35 Miizik (ha~ ~~ 

l.). 19 Konuşma (Dokto ~ 
19.15 Türk nıüuii (halk 111 (,t 
fnnburacı Osman Pchll'"ıilt' ;;;;-~ 
\C iştırnk eden: Sndi Yı:ı\'er ~ J 
19.40 Tiirk müzi~i (saz e5e~11, fi' 
ll}"UD h:ıvanlrı). H:ıkkı Oc~ı:},,al"J 
Kadri, Jlııs:ıı1 Gtır, Uıırndı t. ~ 
Ajnnıı, tneteorolofi habetle'n 
l>ors:ı~ı (ri al). 20.15 Tül')~~ 
lUa~ik prograın). Kfimt ell .,., 
(Koıo). Çalanlar: Vecihe• esi~~ 
rer, Fahire Fersnn, Refik ~~ti.;' 
şen Kam, Cevdet Caıtıı. jd_.., 
znn, Kemal Niyazi Seyhun~ 
den: Mcııot CerııiL l - 1'• 'l''rl, 
mil • Bnyııti pClf'eTL 2 ;~~ J 
ga - lluseyni beste. 3 - ~,.,. 
H~'lli şarkı - ~edir bu 

ki .. 
}cvkl bey - Hüsc:rnl şıır. btf ·~ 
n:ııar kıldım. 5 - RnJırnı ;; 
{ ara.ban şarkı - aonıı ~yrj ı i 
'lndlr. 6 - Kemençe tak~&JS'~ 
'iraıl s. 7 - Hüse~:_n sıı ıtl ~f 
·ol b:ıyatl şarkı - Mucc~ııe>'i~~ 
'irnsali ansın. 8 - nahın f ı • . ~ııl· 
;ar şarkı - Bir nev cıtnti .ı:ıf t f, 
ra lsmail ~:ı - Hüserni rıbl~rr 
.cm2l • GönGller uğrusu~1 
'lman. ıo Saz sem:ıisf. ~. 1t .,. ti 
ıı:ıt ıı-1'1ln. 21 J\.onuşııtll· 1 bots' ti'ıııı 

•ahviliıt, kambiyo· nuktl
1 
r.,. ~~ 

111.t). ~.25 N~Il plAk • şe1: ı~ 
UJ%ik (Küı;ük orkestrı .. ~~ • c- ,, . 
\şkln). 1 - KaJ:nan ~toı' 
pr.cnscsl (Potpuri). 2; t~ • ~ 
·anada ilkbnh:ır. 3 - us,r•: •) 
'ırntezf. 4 - Ecubergcr • 0~~. 
:i süitdcn (Çcşnıc~ • pislel' ,.,..~ 
~elırttr' • Der Sch3'~i1ı (~ ~ 
ııin 'ftllslaTı. 22.3G • t) 21· ,,.- i 
er). 23 Mü:ı:ık (Cll:tb:ın 'rıttıj 

Son ajans haberleri ~e 'it '.I 
rom . 1,cr. 

la Tf ... i\ 
ŞEll " ıJI' "'J/ jl 

:-, - 3 .. sıı fıa 20·"' 
ıs.ao: gec~a 

'fepeba$1 A 
• Jiıı/ltlılP 

~oınodl klsmı: Bır ......-:-~ ~ 
., D~·f 

ff:\J.n. .... -

• 

nugilıi 16: ~~ 
51R1S ~ 

Pek )'aıcınd\ of! 
Dl.LMAS ıuı.l sC 

- 1ıtO"'_jf 
nmAN rrtf i\ ıli: r1 

Bugün S!l:ıt ~!- &~;,f 
21 de uınnııt~ 
r..J: Tek ti« ~,,,. 
.wu• 1 rıtP'" 

l~Sı\N MABCT <3 p~J:tıır· 
Fiyatlarda :anı 11 
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Vitamin, Kalori, Gıda kaynağıdır 
Çocuklann en hayati ııdaaıdır? Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF öZONON bemerine tet'ldüf etmek mümkün olamaz. Bunu yalnız lqiltere yapabilmiıtir. lnıiltereden buraya ıelitıcey• ka
dar Z8m.-ln geçer. Halbuki çocuklar gayet taze ~ ULAF öZONDEN istifade edebilir. l!ASAN YULAF öZO bilhaasa kemikleri kuvvetlendirir. AdeleleN sertlik verir. Vücudün tekamülüne lıiz-
tnet eder. Bununla beraber çabuk yürür, çabuk dit çıkarır. HASAN YULAF öZILE bedenen yavrular bütün ömründe hastalık çekmezler. Tam bir ııhhata malik olurlar. 

CAFER MüSHiL SE KE·Ri tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüıhil tekeridir. BilW:num ec· 
zanelerde bulunur. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Adet Muhammen 

Fiatı Bedeli 
Kr. Lira. 

Teminatı 

Lira 
2477.48 

l3ey-az Çul ~ıDa.ğlr,, 115000 70 33033 
''Kilosu,, 'Takriben,, 

; 

1tt 1 - Yukarıda yazılı -~ullar için 27-2-939 tarihinde kapah zai-fla yapılan mUnali8$.da tek_ 
olunan fiat haddi layık görülmediğinden pazarlıkla mübayaası kararlaştrılm~tır. 

lı: ll - Pazarlık 7-3-939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım mildilriyet binası alım 
0tnisyonunda yapılacaktır. 

In - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte belli günde komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(1405) , *** 

Mikdan vahi Beheri Muh. B. 
Lira Kurut 

ı:laz l'ağr 16000 Kg. 147 60 
Q0zıa§ı ıs200 ,, 

Tutarr 
Lira Kr. 
2360. -

% 7,5 teminat 
Lira K. 
177.-

Ekıiltıne 

Şekli Sa. 
Açık ek. 14 

ıs 
<l<sztap ıerpme makina-

~ (~erıneral marka) 110 adet 
,Ukürt için serpme ma-

3003. -Hi,S 225.22 ,, .. 
1650. -15 .. " 15.30 123.27 

ltinaax (Superbaveya 
\tcra Vezüv marka) 140 ... ıs 1560. - 117. - ,, ,, 115 
b:ı l- Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı '(4) kalem ınalzeme ayn ayn açı'k eksiltmeye kon-

U§tur. 

1I - Muhammen bcdellcrile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ha nr - Eksiltme 13 • 3 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günUbizalarmda yazılı saatlerde Ka

ta§ta k!in ıubemizin alım komaiyonunJ:ia yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gUn sözü g~çen §\tbeden parasız alınabilir. 

b:ı V - Iateklilerin ekıiltme için. tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
~ komisyona gelmeleri ilin olunur. (1081) ... ' roloğ Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yollnrı, deri ve frengi has 
talıkları mütehassısı 

;nnelba,ı fstiklAl caddesi No. 
.....::80 Dursa pazarı üslü TC'l. 41235 

::::::!:::: -
'Yeni eserler --

\'eni Birlik 

tu Gençliğin bu isimdeki aylık kül
~ r Ve sanat mecmuasının beşinci 
~~i't~ı dolgun münderecatla intişar 
''k~ıştir. Bu sayıda Şaban Taşkının 
Fıi~1.tilr.. .hayatxmızda Atatürk., i
,,. t etudunün sonu, Şevket Erta· 
,,,n "Ak 
İsiını· ~.i~zm ve sosyal karakter., 

1 .• 
1 onJınal tetkiki, Zahir Güvem· 

lllın "N . bir edımin sanati hakkında,, 
"s tahlili, Reşat Ekrem Koçunun 

"e ~ay., başlıktı nefis bir tercümesi 
İ~i Uat I<öprülü jübilesi dolayısile 
bll) Yazı, tetkikler, kitaplar ve şiirler 
ta"' ~tadır. Okuyucularımıza 

sıye ederiz. 

~ \ 
~1"Ji..~ 
il GözHekimi 
l'~· ~urat Rami Aydın 

'reıer sıın ·Talimhane Urfa apartman 
lı11~kao~: 4~553. Muayene: Pazardan 
\p. ~~n 14·18 e kadar. 

;şs.t"TL"IJ::tJw~ 

0r- Necaettin Atasagun 
lıırı a~;blnrı 8.30 a kadar; akşıım
Ap 1) den sonra LAleli Tayyare 
kabuı alre 2; No. 17 de hastalarını 
.-. eder. (Ttlef on: 23953} 

-~~~~~~~~ 
Kiralık ban 

~ Oatatad B ~ırıa a ebek tramyav dura-
Uıer· so nıetre mesafede cadde 
lath U\de lII No. lu şeker ima-

ancsi ü t" d Veya 8 un eki hanm tamamı 
f\,,n ayrı ayn kiraya verilecektir. 

.r t zarn d 
Sok 1 ~n a otel yaptruya da 

c vcrı!'l.l'd' l~ . :r 1 ır. Görmek ve kira. 
for h ısteyenlerin Galatada Bos
l'l'ıilraanınfda 3 cü kat 14 No. ya 

caatıarı, 

• • • 

1. ~ Şartfu.iii j muctbf-iıce maa 'teferruat bir adet buhar kazam ka
palı zarf uSulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif lstanbul 12500 lira ve muvakkat te-
minatı 937.50 liradır. 

III- Eksiltme 14-3.939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki Alım komisyonunda ya-. 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden ni
hayet bir hafta evveline kadar fiyatsız tekliflerini İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammm bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline kadar alma 
lan lazımdır. . . 

Vl - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanunt ve
saik yüzde 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve mü
nakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflannı eksiltme 
günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (591). 

Dev~et . De'!J_İryoilar1 ve Limanlan. 
.· işletme ":Umum .;:·idaresi ilanlar1 
Muhınımen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 

malzeme her grup ayn ayn ihale edilmek üı.ere hizalannda yazılı gün 
ve saatlerde Haydarpaşada gar binasındaki satınalma komisyonu ta
rafından kapalı zarf usulü ile satın mmacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa 
ait yanlarında yazılı muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarf 
lanm eksiltme günü saatlerinden birer saat evveline kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait ~artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 2300 kilo kanarya sarısı, İngiliz kırmızısı ve yeşili toz boya, 
950 kilo verminyon toz boya, 8000 kilo çinko üstübeçi, 2800 kilo kaba 
üstübeç muhammen bedeli 8099 lira ve muvakkat teminatı 607 lira 43 
kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi 20-3-939 pazartesi günü saat (15) 

'on beşte yapılacaktır. - . 
2 - 2900 kilo kaynamış Türk beıiri, 21000 kilo kaynamış İngiliz 

beziri, 3100 kilo ince bezir, 2100 kilo neftyağı muhammen bedeli 14996 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1124 lira 74 kuruş olup kapalı zarf 
la eksiltmesi 20·3-939 pazartesi günü saat .(15,30). on beş buçukta 
yapılacaktır . .(11~, 

• • • 
Vagonların tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan milhlet 

senenin Eylftl, Birinciteşrin, İkinciteşrin ve birincikanun aylar..n
da Haydarpaşada ve tzmirde (8) diğer istasyonlarda (6) saattir. 
Senenin diğer aylarında bütün istasyonlarda (8) saattir. Bu saat· 
lerde araya giren öğle tatilleri dahildir. Anbarlann kapalı kal
dığı muayyen gece saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 5 Mart 
1939 dan itibaren bu suretle tatbik edilecektir. Buna muhalif olan 
ilan ve emirler mülgadır. Fazla. tafsilat için istasyonlara müraca· 
at edilebilir. .(1403), 
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EVlNlZ~:. 1 
CEBiNiZDE 

bile 

bulunmalı 

NERViN 
ASABI öKSOROKLER 
BAŞ DöN.!.fESl 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bütün 

• 
RAHATSIZLIKLARI 
--IYt EDER.cm 

~ ~· 

Grip in 
Giren yere, Grip, nez. 
le baş ve diş ağrıları 

girmez 

Grip in 

1 
Soğuk algınlığından 
miiztarip bir aileyi ih
yakar tesirile iyile§· 

tirir 

Grip in 
Daima yanınızda bu
lunursa kendinizi gri· 
pe soğuk · algınlığına, 
nezleye karşı sigorta 
etmi~ olursunuz. Al
danmayınız. Rağbet 
göreri her şeyin takli
di ve benzeri vardır. 

GRtPtN yerine başkel 
bir marka verirlersE 
şiddetle reddediniz. 

ı• Dr. Suphi Şenses • :~ 

I 
/ drar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar• 
şısmda Lekler apartım2n. Fa 

kirlere oarasız. Tel. 4392-1 ..................... 

.. 8 

Karaciltr. böl>rS, tq . 
kumlarından mütevellit llall

cılarnu, damar sertlikleri ve 
ıjşmanlık şildyetlerlnizi 

URlN.AI; ile geçirini.ı. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid firik 
ve oksalat gibi maddeleri e
ritir, kanı temizler, lezzeti 
ho,. alınması kolaydır. ;ve· 
meklerden sonra yanın bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZAMESI 

.ı'IEYOOLU • lSTANBtlli 1 
gün zarfmda nasıl 
kadar deQişebildim ? 

bu 

Bayan Anjel; 8 gün zar fmda gayet cazip bit 
tarzda güzelletti. Buna nasıl muvaffak olduğu .. 
nu ve her kadının da onun gibi yapabileceğini İ• 
zah eden aıağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 • 10 giln 'kaqar evvel getirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça i· 
deta gözlerime inanmıyorum. Al. 
nımda ve gözlerle ağzımın etra
fında buruşukluklanm vardı. Te
nim esmer ve aertti. Bugün iae, 
cildim kaldife gibi yumuşak, be· 
yaz ve bütün do.tlarımrn gıpta 

naza?ile baktıkları buruıuksw: ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil. 
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyıız renkteki To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan bir çokları 
bana gülüyorlardı. Fa1cat .cnlar .da 
tecrübe ederek memnuniyetbah1 
semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe rcnkte~i Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Univeraite. 
siniri meşhur bir profesörü tarafın 
dan keşif ve ''Biocel,, tabir edilen 
cazrb ve kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Akşamlan yatmazdan ev
vel pembe renkteki Tokalon kre-

mini kullanınız. 
Siz, uyurken besleyici ve gil .. 

zelleıtirici tesirini yapan, cild 
buruıuksuz ve nermin bir hal kes. 
be.der. Gilndüzleri de beyaz renk .. 
teki Tokalon kremini kullanınız. 

Cill::linizi beyazla§tmp tazele1tirlr. 
Siyah benleri giderir ve açık mc
aameleri •rkıştırır. 

Paranın iadesi teminab 
Bu basit usulü bilen her kadın 

"günde 3 dakika., bir genç kızdaki 
gibi yumuıa'k ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe• 
nin memnuniyetbahıt semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer vazo 
veya birer tilp satın ahna. Onla.. 
rı on gün zarfında tarif edildiği 
şekiD:le kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınıs takdirde 
vazo veya tüpleri yarım da olu 
bile, iade ediniz ve paramzı geri 
alı ruz. 



Amen1cada, memleketin tarihinde pmdiye kadar ıörülmemlt dereceille tlcldetli Wr kıt hGkGm 
llrmekteclir. Son ıünlerc!e bilhassa Şikqo büyük bir kal fırtınası altmda kalqııitır: 

Klark -GaJW ile florma şfir" A9W efLiblyar,, l•wicld yenli.& Cilm çhinnlılerCU.. .. 
Bu ..... üç aene evvel Ameri-bda piı- 'olarak temail edilmif Ye ltüyük ral'et bzwnmrı&. Y, 

nız içinde askerlerin ltalyancıı k~naıtaia illir sahae 'ftİrdlr ki bu, .... fimle alomkm, bpennto Şehrin Witiin medeni bayab durmutt 14 1Mt müddet, hani tnmvaylar, otobüı ve otomolNll• 
it ........ ctadclel.-i 30 euıtim kar kaplamııbr. 1arak d.eiiatirilmiıtir. B.... ltal-na hiilsU-tinia iıted;ii eô7ı.-mllttedir. 

RMimde Şilaso oacltlelerinden 1lirilMle mWda yüriyea bir kadın ıörülü)"OI'. 

Alt ... ...._ laarY~ 1'1Ja1eti Ytl.I C..... ~ 
.. , r , ... 1aaa tti.D. ulrıai urlanaı .-ı.wa ....... •• ırlıbt-& 
... A k -sa• tftldf .._, "ff ArJ-tjeia ..... ,.t olıla 
T_....MF-.. a+•ma ..._iftlr. Allea lrbmdab .a.. MK 
li 3 ...... /.rjatiüa .......................... ~ ... 
w ..... &iw ...... -sı..aaWaadaita Mpiela=etle ,_ .ı .... 

hH lıtı14tnlz4t, billtossa Ha 
btıidamn dtnizle- muvasııl11st bakı· 
mındtm thnnmiyetlidir. Bt1 ciltttltn 
ltalya buraya gözünü dilcmiJlir. 

F-rama ist, bı1 limanı, dmiz aşırı 
•ibltfflldtlni içi,t yan yol sa}'tflak 
la, lnmım için elintlm çıiarmalr j8 
f ,...,.;;,. 

1"tı&nll n.iflllı Cl6utinin bü ylll tı4Jıkr("'1ın &lrhtdl """n 
"11ılır •toiltnda IHJylı ııznln 111 düHl11la11mn oraiiJtdı "'""'""· 
ÇainH Cll>uH, kızıldeniz salıilindc il tn ftcalc ıılıirdir. Köıtdelcl rtsiflt· 
dı Cibuli ;azarında bir A~ruJJalL i it 10lıcı bir 111li ku ıörülü,yn • • 

1 
'.Anıerlbcta 1Eıt eiJenMlerlacleıl .,. br t.opa o,....... il 

bdu dlaa fula Dvk alqorlllr.-Be m.Jerde ıörillcllitl piri, 
• ....,...,, brlar •eı ... e lıılftlamalan, br topaaa tatmaları ye 
ra ıwe ,......._ bılua .... hn eıa aevkll bir eilence halbae trtlllllJllllltll 

...._...e ,.ı s.,.;a ~ .. ps =n'rılf .,_,.p#leM Mr tir. • -...W. ..,....._ .-ıra artık IMlmak ve öplamek o 
..,...e t.111Jr eatlıllektedlr. Ba su mukealıda nlRUl7ell. ..._ lllr ID- on el'eaoell taıafıllı -... etaMlde illr. 

t::r ala-. u111tl oha "1 ma1111•n BoBV114Wald Wr •aı1tuıııcle ~ 
m mlddet sattlleeaWea 1attıktu IOIU'& ..U..,et ~. Ralmle, 
keıl4Wae ..... ile •• verlllrlra Pirlllror. 

loarpw INn•atleld • temıau ... aa.Jıude rol alaa, eok ıublr 
lılr lllaJJIDlllMIU. 

' "OemhrlaJ• .... _.... .... b r..o,ı .,. .,.. 
ıbledll• ~nt*L oua lcla ke.....,. .._....r,........ wl' 
mlıl& nrlyorlar. ÇGealu, ue11Be b enber abu ft remal oıı• '* 
tolnt*r. 


