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Son Havadisler 
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inci kolordulara mensub cumhuri
yetçi motörlil kuvvetlerle Pcrthus
de Fransız hududunu geçm.iflerdir, 
Bu ktt'alara mcnsub piyadeler ~e 
:Albere'in diğer tepelerinden geç
mişlerdir. 

Boulon'ya doğru giden knmyon. 
larda her neviden çok mühim bir 
malzeme bulunmnklaydı. 

hakkında 

kanlığında mesaisine devam etmiştir. 
Yeni seferberlik kanunu bugünkü resmi gazetede inti§ar etmiıtir~ 
Harp 'vukuunda umumi seferberliğin süratlen dirilmesine matuf bulu

nan bu kanun mucibince, İtalyanın on milyon asker çıkarabileceği anla. 
şılmaktadır. 

Muhtelif sınıflara mensup birçok mütehassısların silah altına çağrıl· 
mıs ve Trablus garnizonlarının takviye edilmiş olduğuna dair ortada do· 
Ias~n ~ayialar hakkında kendilerinden istizahta bulunulan İtalyan maka 
matı, bu şayiaları ne tekzip ne de teyit etmektedirler. Yalnız bu husuaat 
hakkında malumat verilemiyeceğini beyan ile iktifa ediyorlar. 

Habeşnstanda tatışndat 

içtima 
Ekrem Königin 

izi bulundu mu ? 
HABER'ın 

Bund~n ba§ka on bea kadar oto
mitralyözle altı tanlc da Fransız Bir gazete tarafından verilen Güzel gözler müsabakası 
toprağına girmi.Btir. haberin aslı çıkmadı 
Kıtaatmın başında hududu geçen Ekrem König'in Londradıı bulun-

~~~fj ~~l:,fljrJj~ lspanyol zabitlerinden alman ma· duğu hakktndaki haber Ankara ma-
C ~,-ı-<11:.:1·-·~,.· lUmatıı göre, ricat, müteharrik mal- ha!illnde asılsız telakki edilmekte. '11,t 

ce 0 i:'(LjrJjrfj~ zemenin geçtiği le Pcrthus - Figue- dir. Bununla beraber, Ekrem Kö-
ç kaldıkt ras yolunun doğu - §imali i.stika-

an SOtır • rı.ig'in bulunduğu yerin tesbit edil· 
• """-' k a nıhayc t F1ansada bir fincan sıcak• çorbaya mctindo yapılmaktadır. Bu yol kı-
' ~-k_b_ir_I_s_Pa_n_yo_ı_m_u_Jı_~_.r_i._ .. ________ r_D_e_va_m_ı_4_i,_·n_cü_d_eJ_._ _____ (_D-:::c:-va_m_ı_s_in_,_id_e)-:-

' ~~0ınancı 1 Papa Onbirinci Pi öldü ~ 
~ Clt 

En ~ .. Viş 
~4b OU2e1 

QER i · romanını 
lst Çın hazırladı 

ı. Bi:rıbulun 
~' Gec · t' '-ııy esı 
.. ~l 1tft-~ bıt Ee\'lcaJid "'- 1).-~ •11rı• e 

~ 

N umHI'! ':. 

"Milsabakamıza iştira} ii!cn 'bu göz sahibinin bize ı:azih adresini 
göndermesini rica ederiz . ., 

Okuyucularımıza da,rıtacağımız müklfatıarm kıymeti 809 Ura11 
a~kındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe taktmlan, kıymetli eeb 

,.c kol saatleri, mu,a.mbalıı.r, clblııellkler, bteııilm eşyayı alabil

mek salihlyctini veren 20, 15, 10 lira sibl para kıymetinde kart
lar muhtelif ev c~yası l'e saire. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 • 28 
11.1.939 - 14.3.939 

Müıabakamıza İ§

tirak ediniz ve ku· 
ponlanmızı topla • 

maya batlayınız · _ .. 

... 



2 

Bonenin son nutku 
ve Almanya 

Berlinde çıkan ve Alman harici
yesinin fikirlerini bildiren ''Kores
parulans Diplomatik., gazetesi, 

• Fransız hariciye nazırı tarafından 
Senatcda yapılan beyanatı mev
zuu bahsederek diyor ki: 

"Fransız: hariciye nazırı, Al
manya ile Fransa arasında imza
lanan deklerasyonu tamamiyle tas 
vip eden ve iki memleket arasında 
iyi bir anlaşmayı bütün kalbiyle 
arzu etmiyecek tek bir Fransızın 

bulunmad1ğını ifade edel\ sözleri 
bütün Almanya.da kayıtsız ve 
şartsız olarak tasvip edileceğine 
şüphe yoktur • 

Fakat Almanya zayıf ve silah
sız iken de Fransanın ona karşı 

uzlaşıcı bir zihniyetle hareket et
tiği yolundaki beyanatını ise Al
manya pek kabul edemez. 

ltalya ile Fransa arasında mev
cut ihtilafları Fransanın bcrtara! 
~tmeğc çahpcağma dair Bonnenin 
beyanatına gelince, bunun Roma
da tasvip edileceği çolı: §Upheli -
dir • 

ispanyaya gelince, öyle anlap
Jıyor ki, Fransa Cumhuriyetçi la
panyollara yaptığı maddi ve ma 
nevi müzaheretin ne ka.dar İspan
yol kanına malolduğunu general 
Frankcnun unuttuğunu tahmin e
diyor. Fransa kendi cenubu garbi 
hudutlarında emniyetininin nasıl 

h • ..uniyet, Fransayı Avrupanm 
cenubu §arkisine taalluk eden ha
rict siyasetinde ihtirazlt davran -
mağa ıevketmesi icap ederdi. 

Bonne, Fransamn tarihte bir 
çok defalar Fransız mt.nfaatlerine 
hizmet eden merkezi ve §arki Av
rupadaki dostluklarından vaz geç 
miyeceğini söylilyor. 

Bu dostlukların Fransa ba1o-
mmdan netice itibariyle Almanya 
hakkında neyi ifade edebileceği 

diişünülürse Fransa Hariciye na
zırının bu sözlerini mütalea etme
mek kabil değildir. Halbuki Fran
sa Hariciye Nazırı bir yan.dan bu
nu söylerken diğer yandan Fransa 
cenubu garbi Avrupasının Fransa
ya karşı bir kale olarak kullanı

labilmesi karşısında sinirleniyor . 
Almanyanın dem~kratik devlet. 

lere ve bilhassa Fransaya karşı 

ne doktrin sahaSinda ne de her 
hangi siyasi sebepler veya hatıra· 
tar dolayısiyle hiçbir düşamnlık 

beslemediği salahiyettar mahafil
ce bir çok .defalar müşahede edil
mittir. 

Ne Fransanın, ne tngilterenin 
ne de Amerikanın Almanyaya 
karıı dUımanlık beslemediğinden 
emin olmıyan tek bir memleket 
bulunmadığını Bonne söylerken 
onunla beraberiz. 

telikeye dü~mesini istemiyorsa ge- Ancak bu beraberliğimiz millet. 
neral Franko da İspanyol milleti- ler bahsindedir. Filhakika Alman
nin menfaat ve haklanna dokuna- ya ıon günlerde bu demokrasiler
cak hiçbir geyin Fransa tarafından den birinin bUkQmeti tarafından 

yapılmamasını 'beklemekte hak - kendine kartı dilımanlık beslendi-
1.r.dır • 1 ğinin delillerini milphade etmit-

Diğer taraftan Fransanın b- tir, ve bunları Fransa bilmemezlı"'lt 
panya istikliline verdiği bUyük e- edemez.,. 

Tramvay Şirketi tarafından işletilen 

Beşiktaş otobüsleri 
375 şer liradan alındı 
Satın aıınan şirketlerin memur ve 

müstahdem kadrolarında değlşlkltk 
yapılmıyacak 

Hükflmete geçen Tramvay ve 
Tünel Şirketlerinin yeni idare §ek
li Nafıa Vekaleti tarafından ha
zırlanmaktadır. Bu arada teşkillt 
~e tesisatın islaru için esaslı ted
birler düşünülmektedir. Bununla 
beraber §irketlerin memur ve müs
tahdemin kadrolannda değişiklik 

yapılmıyacaktır. 

Şirketlerin satın alınma muka.. 

veleleri Vekiller Heyeti tarafın

dan, kabinenin önümüzdeki top
lantısında tetkik edilecektir. 

Tramvay Şirketinin tesisat ve 
malzemesi arasında otobüsler de 

hükQmete geçmi§tir. Otobüslerin 
her biri 3 7 5 liradan alınmıştır. 

Şehir Meclisi Beşiktaşta 
park yapılmas~m reddetti 

Abbasağa mezarlığı tarihi kabirler 
dolayısiyle aynen bırakılacak 

Şehir Meclisinin dUnkU top - hi kabirlerin muhafazasının Mü
lantısmda Abbasağcr mezarlığının zeler İdaresi tarafından istendiği 
bir kısmının park haline getiril - n1 söylemi§tir. Bunun Uzerinc 
mesi baklandaki teklifin muvafık Şehir Meclisi, mezarlığın muha. 
olduğuna dair mülkiye encUmeni fn.zası icap ediyorsa trunamile 
mazbatası okunurken mUnaka§a bırakılmasını ve ark yapılmasın -
çıkmLstır. dan vazgeçilmesini muvafık bul. 

A.Zadan Abdülkadir Ziya me _ muş, mazbata rcddedilmlı:ıtir. 
zarlığın bir kısmının bırakılma - Bundan sonra, Taksimdeki 
sına itiraz etmiş ve mezarlıkla Çöplilçeşme sokağının isminin 
parkın yanyn.na olamıyacağını değiştirilmesine ve buraya Denk _ 
söylemiştir. ler sokağı adı verilmesine dair v • 

Encümen namına verilen ce - lan mazbata okunmuş, yine aza -
vaptn, teklifin belediye makamı dan Abdülkadir Ziya bu son is • 
tarafından yapıldığını, bunun i _ mln ne mflnaya geldiğini sormuş 
çin de encümence kabul edildiği bu gibi ismi de~1ştirllen yerlere 
ileri sUıiilmUş, buna da. nzadan tarihe malolmuş zevatın adlan -
Halil Hilmi itiraz ederek: "Şehir nm verilmesini ileri sünnUşt:Ur. 
Mecli.sJ, makam öyle istedi diye 1smi değiştirilecek sokağa yeni 
Ü' teklifi kabul edemez. Teklif bir ad bulmak üzere mazbata 
tetkik edillr, muvafık görülürse mülkiye encümenine iade edil . 
kabul olunur,, demiştir. mişt.ir. 

Mezarlıklar mUdUrU SDieyman Şehir Meclisi önümüzdeki salı 
Abbasağadaki mezarlık, bazı tari - gUnU toplanacaktır. 

a A Rtı:R - A qam pnwtaar 

EminönU HaTkevi binası yan ın·da istlmUık edilen arsa Tar Oze
rine yeni Halkevi binasının infasına ba,ıanmış bulunmaktadır. 

~Mı~~ 
- es~' Usta' ve kalfalar Kasaplar narha Berberler. 

lmtehana tabi tutulacaklar • şubesıle t 
Ankara, 9 (Hususi) - Hühô. rı ayete mecbur anlaşamıyorl• 

metin hazırladığı küçük sanatlar ..il 
kanunu projesi l1eclisin iktisat, edı· ıe mezler mı· "· .. . "d 8 h•r. Q 
maarif, ve aahmye encUmen1erin_ Cemıyetm ı ar I~ 
:ie tetkik edilmiş ve bazı tadilat seçiminin yapı 

ya;~~~ş~l~cı Bilyük Millet Mec lstanbulda oynanan et komedis:nin istiyorlar~ 
li~i ~ktısat encllmeninde tetkike. feci b ;r iç yüzü var 1 llk toplantılarında. e ~~ 
dıldikten sonra umumi heyete ar- :nadığından hiç birill Y~~ 
zolunacaktrr. Bu projeye göre bir İstanbul kasapları et işlerinde riye bağıra bağıra söylemektedir- esnaf cemiyetleri beyetı ~ I 
ustanın tek b~şına ve o~da- fıı:r.. yeni bazı kararlar aldırtmak ve ler. leri §imdi sırasiyle Y'~,,dl 
la olmamak uzere çır: ~ v~ kal- narhı yükteltmek için teıebbüsle- 4 - Eti narh Uzerinden almağa dır. Bu ıeneki Jcci1~~ıd"'~ 
fa kullanarak hususi ımalatha . rine devam etmektedirler. kalkı§an bir İstanbullunun et'bu- defa olarak cemiyetleritl J~J 
nelerde, çarşı ve pazarlarda el Kasapların müracaatları ıu şe· lup almasına hemen hemen imkan etleri seçimleri de 1~ fP'' 
emeği v~ ihtisası ile yapt~ğı sa. kilde bir seyir takip etmiştir: İlk yoktur • Bu ıuretle cemiyetıeriOj~ J 
nat:ı kU.çilk sanat denecektır. Ev. müracaat Vali ve Belediye Reisi 5 H k d kk~ tarihlere sıkışmıı: olaıı ..... .,-~"-- er asap ü -.ınının Us-: :ı tıJ"". 
lerde aıle fertleri ile yapılan sa. Lutfi Kırdara yapılmııtır. Liltfi tünde hükfimet otoritesi ve halk- etleri seçimleri de in ;/ 
natlar ev ve el sanatları addedi- Kırdar kasapların dileklerini tet- 1 la alının·• olacaktır. -y,ıııs' a a y eder §ekilde kcyun eti ,.. ı r 
lecek ve .bunlar hiç bir kayıt ve kik ettirmiş ve gerek canlı hayvan aan bir tanesi, rlerber·~ .• ..Jt ~ ( 40 kuruş) gibi koca levhalar ası- cJıP"' (]', 
şarta tabı olmıyacaktır. satışma da narh kcnulması, ge· hdır. Fakat içeriye girince alınan iaare heyeti istisna e Jef 

Bu projeye göre herhangi bir rekse perakende nar~ın yükseL cevap "Siz ona bakmayın!.,, dır. Buna da sebep Ber~ 1 
kUçük sanata intisap edebilmek tilmesi için yapılan müracaatı yer- 6 - Devlet ziraat iıletmeleri yeti idare heyeti ıe~ cJıt .J 
için 12 yaşında olmak §arttır. siz bularak reddetmiıtir. kurumu et verdiği kasaplarla ka· evvel yapılmış olması ,..;dlt'f.J 
Ask 'tt'kl . Kasaplar, bunun üzerine Anka· 40 k 1 . . Bunun için ayın 21 ·~·..il ere gı ı en zaman ayni sa. ramanı uruştan satma arı ıçın etP'r~ 
nat şubesinde h~eU askerlyele raya bir heyet göndermişlerdir. mukavele yapmıştır ve bu fiy:ıt cak olan Berberler C 
rinl ifa ederlerse bu milddet çı. Bu lieyet evvelt tktıaat Vekili kasaplara idare etmektedir. Fak<ft eti utı\"miyesinde Jd#' ~ 
raklık müddetinden sayılaca'ktır. Hlisnil Çakın .ziyare_t etmek iste· kurumdan et alan kasa lar da eti seçimi yapı:Jmıyaca)fı~~ f 
.Memleketimizde çalışmalanna miş, fakat Hüsnü Çakır 0 gün Is- SO kuruşa satarak bu suretle dev- neki heyeti uaıuııd~' 
kanunen izin verilen yabancılar, tanbula hareket ettiğinden bu zi. let sermayesini kendi kirlanna ayni idare heyetinin~· 
Türkiyede sanat yapabilmeleri L yaret kabil olmamıştır. Bundan vasıta yapmaktadırlar. caret Odası Esnaf şı.ı 
çin yerli sanatkA.rlarm haiz ol • sonra Ziraat Vekaletine giden ka- Işte, tstanbulda oynanan et ko- nasip .. görülmektedir• •• tJ 
duklan aartlan taşımaları lft.zım saplar heyeti, Ziraat Vekili Muh· medisinin (halk hesabına faica) iç nab cP9;/ 

:ı lis Erkmen tarafından kabul edil- Fakat berber es ~ ~ 
dır. Ancak bu gibiler hakkında . . yilzU budur. Bunu - doğruyu söy- formülünü muvafık .,MtC 

mıştır. jGP" . da mahalli küçük ıanatlar birli- lemek şartiyle - reddedecek hiç ,dır .Çünkil evvel! bU · --"~ 
Vekil, bilhassa devlet ve ziraat d </Y_ 

ğinin miltaleası da alınacak ve kimse bulunabileceğini zannetmi· tinin bir buçuk sene . e ~.J 
karar İktısat Veka.lctin.!e verile. işletmesi kurumunu alakadar e· dit .,, 

den dileklerini tetkik edeceğini ve yoruz · nizami görülmekte : .A . :~ 
cektlr. Çıraklar, çırak mektebin. I maada, Berberler ceııı1r-.,,,,,..1 

sonra icap ederse kendileriyle tek. ktı'sat VekAfetı• Avrupaya rı de imtihana tabi tutulacak, mu - 4 h ı· · d k azala . ,..,.~ rar görüşeceğini söylemi~tir. eye ının ye e ~ 1 yaffak olanlar kalfa' · : cüzdanı ,.. t 1 b .. d k · 'f · ld y ndJO İstanbul kasaplarının, et narhı- a e 8 gon erece ıstı a etmıı o ugu ,,. p~ 
nlacnklardır. Kalfalık şahadetna. · · h' b' degı nın değişmesi iı-in gösterdikleri bu tktısat Vekaleti, Veldlet tetki· etinın ıç ır ye • • ...ı,~ 
mcsi alanlar. bulundukları sanat- :ı b k 'd h t nifl ""' telaşın yersiz ve kendi hareketle· !atının memleketimizde büyük bir aı a 1 are eye 1~ ta kanunun tayin ettiği müddeti k d ğ' olıo' 

rini örtmek için .-evrilen bir ma- hızla terakki eden sar.ayi hareke- yo tur ve ye e 1 

1o1duranlar ellerindeki şahadet . ~ b b 1 k ld rul 
nevra olduğunu derhal söylemek tme uyması ve sanayi l:ayatımıza u 0 t u do u ;I namelerle müracaat ederek usta. ff1J 

1 ık imtihanına gireceklerdir. lazımdır. yeni ı-lt.rd.nlar illvesi için Avru· Ticaret Odasının esıı;~_) 
Çünkü hakikat §udur ki tstan· pada sanııy\ tahsil etmek üzer~ razlan nihayet naıarı SJf" '; 

-<>- bul kasaplarının çoğu eti belediye 30 kiıifü: bır kafile göndermeğc rak intihabın yapıl~ ı;rUJll"' 

Yakalanan eroinciler narhile satmamakta ve İstanbul karar ver-i~tir. kat edeceği ılipbeSIS ' 

Zabıta yaptığı bir takip netice - halkı eti narh fiyatlarından çok Bu kafile Avrupaya dericilik, dir • 
yukarıya yemektedir. 

Sl·na~ Balatta sabıkalı eroı'n satı yünlü mensucat ve pamuklu men-•; · 'Bugün şehirdeki perakerıde et 
C larl dan Laz• Ahmetl arkada• sucat §Ubelerinde ihtisa• kesbet· 1 n e :ı· satıı vaziyetini şöyle hülusa e-
lan Mustafa, hallaç Kemal, Se • debiliriz: mek Uzere görulerileceklerdir. Her 
lanikli Hüsnü ve katil Ahmet ka- şube için onar genç gidecektir. 

1 - Karaman etinin perakende 
nsı Fatma isminde 5 kişiyi 45 fiyatı 50 kuru~tur. 
gram eroinle yakalamı§tır. 2 - Bazı kasaplar fırsat bul-

Suçlular beşinci ceza mahke _ dukça dağhcı ve hatta karamanı 
mesine sevkedilınielerdir. kıvırcık gibi göstererek 60 kuru

Adanada bir Romanya 
tayyaresi kazaya uğradı 
Hindistana gitmek Uzcre memle

ketimizden geçen bir Romen tayya
resi Adanada yere inmek isterken 
kazaya uğramış ve pervanesi kırıl
mıştır. Tayyareci Kantagüze, şehri
mize gelmio ve tekrar Adanaya dö
nerek tayyaresine yeni bir petvane 
takmış, Halebe hareket etmiştir. 

şa satmaktadır. 

3 - Kasaplar bu hareketlerin
den dolayı bir korku duymamal~

tadırlar. Narhın kerı..dilerini geçin. 
diremediği, toptancıların eti narh
tan yukarı kendilerine verdiğini, 

devlet ve ziraat işletmeleri kuru
munun az et sattığını her müşte· 

ırontton amcaı 
non av 

hatıralaıırı 

Bu gençler, Maarif Vekaleti 
bölge san'at mektepleri, tesviye 
ve elektrik ıubcsi mezunları ara
sında Martın 15 inde Ankara, ts
tanbul,ıtuna ve bmir sanayi mek 
teplerinde yapılacak bir imtihan· 
la seçileceklerdir. Bu gençlerin 
Fransızca veya Almanca bilmeleri 
de şart olarak aranmaktadır. 

Seçilecek gençler 939 senesi so
nuna kadar Beykoz, Feshane, He
re!:e ve Kayseri, fabrikalarında 

staj göreceklerdir. 
Staj :m\i~tiace bu ıençlere ay· 

da elli l:ri ücret verilecektir. 
Staj müddetinin sonunda, fab· 

rikalarda ;ıynpılan kura imtihanın
da muvaffak olanlara ahlaken 

r,JJ~ 
Gümrük komisJ~n ,r 

imtihan edd1J 
. -~'~ Gümrilk JcıcaU•Y,,.... ti~ 

maiyet memurluğ.u ~~ ,, 
müstahdemliği içııı 1 Uıl'~ 
bu sabah saat 9 da a tıl· ~ 
müdürlüğünde bat~arJSIJ~ .,e ~ 
tiharun sualleri ouoı~" f'.".;J 
salra Vektileti taraf 1".. de~ 
.dan kapalı zarf ile gol1fı iJPP'_' 
t 'h .. n'ı z;ar , 
ntı ap encume f1]1f .,e 

"irenlerin önünde aç / 
bildirilmiştir • eo'U' P 

İmtihan evrakı da pa~ 
rafından bir .zarfa 1'1l ·r 

1.tı • 
~~araya gönderilece"' 

I 
aruıeıııet., .~ 

mazbut oldukları g ~• 19 v 
rupaya gönderi!ece~a~r·jı;....I'. 
nesi kı1 somestrıne 1clf .tJIP";I 
sili yaptılçtan sonra 1'•~ 
de meslek tahsili0 ' 4 
tardır. e~~tel 

.. e1' g 
Avrupa.dan don.ec fıı.1'r ..1 

kaletçe gösterilecek ıııeıı'J.l 
ferı ,,r 

usta, ustabaşı veya a}ıbUt 
laralc çahşmağı ta 
Jerdir" 



J Seçim defterleri yarın 

asılacak sabah 
Parti, bi r ka ç vllAyet te mUstakll 

mebusluklar için hoş yer 
bırak ı lacajtını bildi r iyor 

Ankara, 9 (A.A.) - Cumhuri- 1 Tetkiki bitirilen defterler peyder
yet halk partiıi geı.~1 sekreter . pey kazalara gönderilmektedir. 

li~inden ö~endiğimize göre, ö • Evvelce de yazdıg-ımız kibi def -
numüzdek b · · d b" 1 me us seçımın e U- terler yarın sabah sekizde r sıl 
tUn vilayetler için intihabı mebu. mış bulunacaktn·. • 
san kanunı.:n~n hükümleri C: :re-
sinde villyetlerin çıkara.caklan ka- Şehrimiztlen ilk olarak dün bir 
dar mebuı namzedi gösterilecektir. zat müstakil mebusluk için tefti§ 
Ancak bir kaç vilayette müsta. • heyetine müracaat etmiştir. Ci -
kil mebusluklar için boş yer hıra. hangirde Panorama apartımanın. 
kılacaktır. Bunun haricinde bazı da oturan ve gümrük komisyon
.gazetelerde görülen neşriyat hiç culuğu yapan bu zatın ismi Ha • 
bir esasa istinat etmemektedir. 1il Güden'dir. Otuz beş yaşında. 

••• 
Mebus intihabı tefti§ heyeti 

dün de geç vakte kadar defterle. 
rin tetkiki ile meegul olmu§tur. . 

Bu sabah çıkan bazı refikleri -
mizde sekiz gUİıdür transit bir 
pasaportla eehrimizde bulunan 
İsviçre tebauından 22 yaşların -
da Josef lılüller isminde bir ada. 
mın Amerika.nvari haydutluk va 
kasından heyecanlı bir uekilde 
bahsetmektedirler. 

İddiaya göre Müller Markoviç 
isminde zengin bir İtalyanı gözü. 
ne kestirmiı ve hazırladığı eterle 

bayıltmaya ve soymağa teşebbüs 
etmit, suç üstünde yakalanmış
tır. 

Halbuki yapılan polis tabkika. 
tı, i§in hak.iki mahiyetini meyda. 

na çıkarmııtJr. Vaka, adi bir 
sarhosltik hidise ve elki de kuru 
bir iftiradan iba~ttir. 

1 

llUller, İstanbullu İtalyan Mar 
koviçle ahbap olmuş ve dUn ge. 
ce iki adam gezerek bir hayli ka. 
fala.n tUtaülemişlerdir. 

Sonra, tam ltalyanm evinin ö -
nünde iki adam ara.sında ne geç. 

dır. Verdiği istidada .vataıı uğ. 
runda çalışmak istediğini, tstan· 
buldan müstakil mebusluk nam . 
zetliğini koyduğunu yazmıştır. 

açılacak 
Kütüphanelere ait binalar bir 

komisyon tarafından gözden ge
çirilmektc<lir. Kütüphane olaca'lt 
binalar arasında üç medrese de 
vardır. 

Bulunan kütüphane binaları 

tanzim edilerek çocuk bayramın.. 

da açılacaktır • 

İçine konacak bütün eserler 
tamamiyle yeni yazılarla yazılmıı 
çocuk terbiye ve pedagojisine uy· 
gun olarak seçilecektir. 

Kütüphanelere Maarif Vekale-• 
ti de yardım aa bulunacaktır. 

Ankara, 9 (A.A.) -Alınan ma· 
lumata göre, Ankara Hal'kcvi ar 
§ubesi amatörleri arasında bir fo
toğraf müsabakası açmııtzr. Mü
sabaka, memleket güzelliklerini 
gösteren san'atkarane fotoğrafla. 
rm teşvik ve te~hiridir. Müsabaka 

müddeti 7 marta kadardır ve bu 
tarihe kadar Hallcevine gönderile· 
cek fotoğraflar bir jüri heyeti tara
fından ayrılarak birinciye elli, 
ikinciye 25, üçüncüye 20, dör
düncüye 15 ve beşinciye de 10 
lira mükafat verilecektir • 

Küçük belediyelere yardım 
Ankara, (Hususi) - Belediyeler 

bankası küçük belediyelere ait 
muhtelü inşaatta kullanılmka Uze-

re !eri halinde demir malzeme yap. 
tırmaya karar vermiştir. Bunlar 
Türk ticaret bankası fabrikaların
da yapılacaktır. 

Köylüye arabalar 
mipe geçmiı, belki de Müller ha Ankara, (Hususi) - Ankara vilA· 
kikaten ahbabının cüzdanını a - yeti Türk Ticaret Bankuı fabrika
ıırmak istemiş, ve bunun üzerine larmda yaptırıp 929 danberi 2000 
de Markoviç feryada başlamış -1 adedi alınıp köylüye tevzi edilmiş 
tır. 1 olan dört tekerlekli arabalarf.aıı 

Bu sırada kaçmakta olan Mül. bu sene 500 adcd daha yaptıracak-
ler de yakayı ele vermiıtir. tır. 

Dilsiz namzet 

s 

~ 0ö f.'.li'ı r;l OJ1ı. 
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Uzun topuklu ayakkabılar apandisite 
sebep oluyor ! 

Son aylar içinde lstanbulda genç kızlar ve kadınlar 
arasında dehşetli apandisit vakaları kaydedilmiştir 
Son günlerin en mühim Mdisele. / rm zan iltihabı tehlikesi mevcut olmamağa çalışmağı tavsiye ede-

rinden biri, hastanelerimizin cer - clduğ:ı zaman muvafık olur. rim.,, 
rahi servislerini başlanm ka~ımağa Müzmin apa.disit vakaları, krizli Do'ktor Bay Münir diyor ki: 
vakıt bırakmıyacak kadar i~gal e · \·akalardan daha mü~kül amcliyGt "Uzun topuklarda apandisiti 
den bir derttir. safhaları gösterebilir. vücuda getiren sebeplerden en 

Bugün umumiyetle şehir hastane. Bul!ün apandisit ameli.yatı çok m:.ihimidir. Ayaktaki deveranı zL 

!erinin cerrahi koğuşlarında yalan kolaylaşmış bulunuyor. yıflatır ve adalatı a t a ğ ı 
hastaların yüzde sekseni apandisit Fakat buna rağmen ihtilatlan, dogru çeker, binneticı.: bağırsak 
ameliyesi görenler veya bekliyenlcr- süpürasyonlarx dü§ünülürse tehli· lar gevşek olur, sıtaz husule gelir • 
dir. keli bir i~tir de. Barsaklar çalışamaz olur, kabız; 

Son aylar içinde !stanbulda gö - Kendi sanatimiz aleyhine olması. başlar ve bu yüzden apandisit te-
rülmemiş bir mikdarda apandisit na rağmen diyebilirim ki uzviyetten ı kevvün edebilir • 
vukuatı kaydedilmiştir. Genç kız· herhangi bir parçasını kesip çıkar Buna göre bir çok hastalıklara 
larda ve kadınlarda daha fazla mak tabii bir müdahale olmadığı da sebep olacak 'kadar ehemmiy~t 
görülen apandisit vukuatı bilhassa cihetle daima az temenni olunan bir alan uzun topuk ve dar ayakkabı: 
müzmin :Jekilde daha fazladır. iş demektir. yanm~a etleri pişmiş yemenin de 

Bunun sebepleri, bütün Türkiyeyi Bazı doktorlar perhiz ve kontrol mevkıı vardır • v 

alakadar edecek kadar mühimdir. altında rejimle apandisit tedavisi Hayat başladıgı zaman ateş 
Bu hususta Doktor Nurettinle tarafını iltizam ederler. Ben de bu yoktu. O zaman çiğ yenirdi ve en 

görüştük. Diyor ki: fikirdeyim. Cerrahın müdahalesi tabii ~ıd~ tarzı da insan iç~n buy
"-Apandisit, kör barsağm iltihabı filhakika seri olur. Fakat her uzvi· du. Şımdı tabahat hazım cıhazma 
dır. Birçok sebeplerle tekevvün e • yet ameliyata mütehammil değil fazla yü~ bi_n?i:mektedir. Bu da 
der. Fakat son zamanlarda bilhas.c;a dir. Rejimle tedavi elbette daha scbeplerın bırıdır • 
kadınlarda ve genç kızlarda tesadüf muvafık bir harekettir. Bir de mühim bir nokta daha 
edilen apandisit vukuatının sebep- vardır, kör barsağı alınmış uzvi. 

Bugün hastahanelere ıni.racaat e- t "lk ·1 'h f k · d 
!erinden en mühimi kabızdır. K~bız yet e ı 1 tı ap sa ra esesın e O· 

denler çoktur. Krizliler ve seri mü lur, sonra karaciğer ve sırası ile 
bir ne\'İ kazurat taşı denilen şeyi 
meydana getirir ve bunlar apandis
de iltihap yapar. 

Halk arasında, çekirdek yutmak. 
tan olabil~ceği rnütevatirdir. Halbu
ki sebepleri büsbütün başkadır. 
Söylediğim gibi bilhassa son giin· 

!erde apandisitin haddinden fazln 
artmış olmasının sebebi, kabıza kar 
~ı !!kayıt kalınmasıdır. 

Zeyli dudii averin neye yaradı~mı 
bugün bilmiyoruz ve bu uzuv fazla 
te1:1kki olunuyor. Hattft Amerikalı. 
lar daha çocukken apandisit çıkartı 
rorlar. Halbuki uzviyette herhangi 
bir kısmın manasız veya faydasız 
o1duğunu düşünmek garip olur. 

lnsanlarm iptidai hayatlarına ka
dar rücu edip d~ünürsek, yiyecek. 
lerini yerden ve taş toprakla karı~ık 
bulup yemek vaziyetinde olan ve 
fiziyolojikman hayvana yakın hu • 
lunduğumuza göre, böyle yemek 
mecburiyetinde bulunan insanın ha· 
zun cıhazmda taş ve toprak veya 
ecnebi cisimleri ayırt edip hazmet 

mek veya defetmek için tavukların 
katısı gibi bir uzuv halinde mevcut 
olan apandh t insanların gıdalarının 
değişmesi ile dumura uğramış ve hu 
gün faydasız kalmıştır. 

Normal mesaisini yapamayan bu 
aza, şimdi en küçük harici tesir al
tında derhal iltihaplarunaktadır. 

Yani bu derdi başımıza gıda tar
zımızı değiştinnekle biz satın alını~ 
olduk. Tabiati düzgün olanlar ve 
yani günde hiç olmazsa bir defa di. 
şan çıkabilenler arasında apandisit 
pek enderdir. 

Bunun müzmin şekli kriz 
ler yapmayabilir. Yıllarca gizli gizli 
devam edebilir. Verem seyri gib: 
bir serin seyir yapabilir. 

llk anda hatta bazı verem veka
yiin ıebe polduğu yanlıf teşhisler 
arasında da apalisit sayılabilir. 

Bir taraftan da apandisit hazan 
veremin ciğerlere saldırmasına ma
ni teşkil eder. 
Yani hemen apandisitlinin ameli· 
yat masasına yatması, yatırılma

sı asla doğru değildir. Ancak ka· 

dahaleyi icap ettirenlerden gayri. pankreas ve akciğerlerde görüle• 
si bcklemeğe mecbur oluyorlar. bilir. O halde kör barsak bunları 

Denilebilir ki apandisit günün önlemek tarafından da mühim· 
moda hastalığıdır. Halka kabız dir.,, 

Mavunacı ve kayıkçıların 
polis kuvvetile dağıtılan 

gürültülü içtimaı 
Esnaf, hesap komisyonu aza namzetleri için 

"istemeyiz! Sizin tayin edeceğiniz 
adamlara itimadımız yok 1 ,, 

diye bağırdılar 
Dün Eminönü Halkevinde yapr 

lan deniz küçük nakliye esnafı 
cemiyetinin toplantısı pek günil. 
tülü olmuş, toplantıya iştirak eden 
yüzlerce kişi ancak polis kuvveti 
ile dağıtılmıştır. 

Hadiseye sebep, hesap kcmis· 
yonu azalığına gösterilen namz:t
lere nakliye esnafının itirazıdır. 

Toplantıda gürültü, idare heye. 
ti raporu okunduğu sırada başla· 

mış, mavnacı ve kayıkçılar: 
- Hesapları görelim, bunları 

biliyoruz 1 diye bağırmışlard:r. 
Hesap komisyonuna aza nam· 

zctlerinin isimleri oknurken de 
nakliye esnafı: 

- Bunları istemiyoruz 1 diye 
itiraz etmişlerdir. 

Bunun üzerine, Ticaret Odası 

esnaf şubesi müdürü Kazım yo
rulmaz, salonda bulunanları süku
ta ve birer birer söz söylemeye 
.davet etmiş, fakat kayıkçı ve mav 
nacılar gene : 

- İstemeyiz 1 Sizin tayin ede· 
ceğiniz adamlara itimadımız yo !. 
diye bağırmışlardır. 

Gürültünün büyümesi üzerine 
kongre reisi celseyi tatil ettiğini 

söylemiştir. Bundan scnra, azadan 

Ahmet, esnafın bir takriri olduğu• 
nu, bunu okumak istediğini söyle .. 
miş, fakat celse tatil edildiği için 
reis takririn okunmasına müsaade 
etmemiştir. 

Celsenin tatil edilmesi üzerine, 
kongre reisi, azaların salondan 
çıkmalarını söylemiş, fakat kayık 

çılar gürültülerine, bağırmalarına 
devam etmişler ve bu arada san. 
dalyeler kırılmış, binanın içindeki 
kaynaşmadan tahta merdivenleı: 

çökmüştür. 

Toplantıda bulunan polis mc· 
murları da nakliye esnafını bina· 
dan çikarnuya muvaffak olamamıJ 
ve dışarıdan polis kuvveti isten· 
miştir • 

Nihayet Halkevinin etraf ıru sa
ran motosikletli polis memurları 
toplantıyı dağıtmışlardır. 

Hadise mahalline emniyet mil· 
dür muavini Mehmet Ali de gel· 
miş ve alakadarların ifadesini al
mıştır • 

Yangın 

' Kırmızı biber hilekarlığı 

D İl.SİZLER Cemiyeti rel"I Srrn bir 
l•tida ile Cumhuriyet Halk p&rtl

•lne müracaat ederek 20 bin dllıdz adına 

EtrUsk vapuru geri gidiyor 1 
K IR~IZI biberde hilekarlık yapılıyor

mulJ. Kt'peklcr kırmızıya boyanıp 

blber diye s:ıtıhyormu~. 

Evvelki gece 6aat bir bu· 
c;ukta Ç a k m a k ç ı 1 a r d a 
Yervantın kasket imalathanesin
de birdenbire yangın çıkmış itfa. 
iyenin ga)Tetine rağmen bu dük
kanın içindeki 6000 liraya sigor. 
talı mallar tamamen yanmış ve 
yangın ancak bundan sonra· sön• 
dürülebilmi§tir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

nıebuslula namzetntfnln konulmumı l•· 
t.nlt. 

Ba ite bir dly~lfmJs yok. Fakat 
DantMt, tejelddll etmesi latenen edebiyat 
akadenml ~ blçllmlt kattan ı 

B 1R müdclettenbfırl etrafmda blıı;ok 
dedlkodular dönüp duran De

nbbankm me&)lar Etriisk vapurunun nlha· 
yet kab eden tadllltı yapılmalı: üzere, tek· 
rar ~eldlif yere, Almaayaya göndcrllmeel
ne karar Yerllmlt. 

KWlü teY'ln 1ercla U& aallhl ı 

Bu gibi hilckiirlann cezasını kı a."3 )o .. 

aas yoluyla vermeli, ağızlarına saf kınnı. 

zı biber doldurup hileli biberle 3·aktıklan
nm akıbetine u_ğratmalı? 

Atatürk albümü 
Resimli Haftanın nqrettiği bu al
büm Uç defa ba:ı;ılınış, binlerce nüs
ha satıhnı5tll'. 
Şimdiye kadar almadm11aa acele e. 
dlnlz. 
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ispanyadan muhacir Fransa, müstemlekele . 
kesildi ~· - . · müdafaa.!'• tedbirleri 1 

akını almaga başladı 
_.. Ba~tarafı 1 incide 

taatın geçtiği yoldan dahn kısadır. 
J!klzemenin bu yoldan bo~altılma_ 
sr, yavaş yavae ve muharebe ede
rek te.kllmekte olan n1bay Dcbani· 
onun kumandasındaki 18 inci kolor
Clıı lut.aatmm himayesinde yapıl· 
maktadrr. 

Bütilıı gece yU:ı:Ierce büyük kam. 
yen Port 1 Bbu'dan Fransaya doğ
l'u inmi.sür. Bir haf talık sakallaıi
le uy-.mıakta olan askerleri hfımil 
kamyenlann. adedi pek fazlaydı. 

Geceyarısma kadar bu suretle Fran 
saya doğru inen araba adedi 900 

1 

asker 10.000, muhtcli.fi çapta toplar 
75 ve tankların ndedi de 20 olarak 
tahmin edilmiııtir. Bunlar ayni za.. 
:manda hem sahil bölgesinden, hem 
de Figu~rns bölge.8inden gelmekte 
idI. 

Şiındlye kadar yalnız },fatabino 
ganndan 80.000 mllıtecl, :milis ve 
yaralı ZCÇDÜ§tir. Bunlar arasından 

68~000 kadın, çocuk ve ihtiyar batı, 
:merkez ve batı cenub departınan
larmdan müesseselere sevkedilıniş, 

22.000 hasta ve yarnlı ha.stanelere 
yatuılmı§tır. 

:Maamafih, mülteci nkıru durmuş. 
tur. Cünkü Pcrthusdan bildirildiği
ne g5re, Fran'ko kıt'alnrı Figureas 
ile Lajuneura arMında otuz beş bin 
milisin ricat hattını kesmistir. 

Frnnko kıt'alarırıın gelmeleri il· 
zeriuc Fransız hududu kapanllll§tır. 
Jıı.ndarma müfrezeleri ile on beşinci 
piyade alayına mensub kıt'alar hu
dud boyunca mevzi almışlardır. 

Rclskllın'hur Azana~ Pariste İs
panya seJarQthaneôıe yerleıuıiıı

tir. Nezaretsiz nazır Jose Giral, dün 
akşam gelettk seiaretlıanede ika
mdc başlaım1tı. İl!paııya reisicum. 
huru bu sabah İspanya sefiri Mar
celino Pascua, Giral ve sair İspan
yol ricali ve bu meyanda sabık 

Kats.lonyn o,rdusu kumandnııt gene
ral Sarabfa i,le uzun ınUddet görllı
müştUr. 

İngiliz ve Fransız diplomatik vize- sına ait hazırlıktan yapmak üzere 
!erini almak tasavvurunda olduğu. bugqn Burgosa gidecektir. Fransa i
nu beyan etmektedir. le İngiltere, harp biter bitmez ve 

lyi malılmat almakta olan ma _ bütün ecnebi muharipler çekilir çe. 
hafi!, lngiltere hükumetinin Gene - kilmez İspanyaya büyüf\ bir ~ta 
ral Franko bir affı umumi ilanını ikraz etmek ta~aVYurunda da bulun. 
ve ecnebi muharjplerin geri çekil - maktadırlar. 

mesini vaadetmis oldu~rundan cum 
lıuniyetçilere mumaileyhten müta • Sıfır.ın altında 9 d.ere~e 
reke talebinde bulunmakla ikfüa s_oğulda kaJaıı lll.uhacir~r 
etmelerini tavsiye edecetrini beyan Tour. de - Carol, 10 (A.A.) -
etmektedir. Bur~a ve Bour~ • M1Jdaft]tda 
Aynı zarna:ıda lngiltere hükfunc.. mevkuf tutulan ve kendilerine ya· 

ti, General Frankoya tir affı umu- rı gecedcn'bcri 10.000 aşker ilti
mI ilan \ı:! serbe·t.;e hiçbir OC.'1ebi bak etmi§ -olan 18 bin sivil ve as. 
nüfuzuna tabi olmaksızın iı:;ı:;ayı kcr açık havada, '.kar içinde ve sıfır 
hükfunet etmek emelinde oldu~runu altında 9 derece SıQğukta üçüncü 
beyan elmes.inin akilane qlacağım bir gece gc;çirmişlerdir. 

bildirmistir. Beynelmilel ,ann haneannd~ 

Hariciye nezaretine Burgosdan 10.500 yaralr ve h;,,sta vardır. Hüm 
henüz hiçbir cevap gelmemiştir. maitifoidiyc yak~lanmış olan 30 
Öğrenildiğine göre, Minorquc ada- hasta, intizax aalonunl\ yerle! • 
sı meselesi, lngiltcrenin Burgosta tidlmi1tir. 
nüfuzunu takviye et.mi§ olup Gene Dün sabah 600 cıir (Cı.ım.huri
ral Frankonun Ingiliz tekliflerini yetçiler~ elinde buluna.lil Rranko· 
kabul edeceği tahmin olunmakta -ı cu esirler) Franki.s\ tsp;ınyaya sev 
dır. kcdilmi tir. Dijqr 300 esjı; ıı:r\l,n· 

B. Ilodgson Frankonun tanınma-! saya gitmeği tercih ctmi§lerdir. 

işçilerle iş verenler 
arasındaki ihtilaflar 
Valilerin r9isliklerindeki hakem 
heyetleri tarafından halledilecek 

Paris, 10 {A.A.)' -c Ayan mec· 
lisi milli müdafaa encümeni gizli 
içtima akdetmi§ ve bu i~timada 

bilbaısa Afrika sahillerinin mü-
dafaası meselesi görüşülmüştür. 

harbini de tazammun ediyor mu?ı sur~ttc ve mesu1~~ri 
İşte bilinmesi lazım olan cihet bu- olarak ileriy~ sürdiiii14İ1~ 
dur • den vazg~ecek dt ~ 

Ancak şimdilik bu ikinci fafazi. Maamafih tıu."~ 
yeyi müstebat görmek lazımdtr. hak1'ak &urette bit ııııcJ. 
Çünkü a'ksi takdirde İtalyan - in· neticelenmesi icap e t'!lfl:. 

Londnada halka sığınak giliz anlasması ile Fransız • Al- - İngiliz ittif,'klllJI 1 
dağıtılıyor man deklerasyonunun manası kal· mahiy.ette bW,u~ı; 
Loudra, 9 (A.A.) -.. "Ha\ n t~.- maz. Bununla beraber istil:bal hnk isteriz. Çember~Y:, 

arruzlarına kaı·~ı tedbirler'' dai- kmda kat'i bir hüküm vermek. hfi..diselcritı iaıtiha 
resi hillırn meccaıı~n dağ4tıtmnlc doğru olamaz. sini be~Jiyoruz.,~ 
U~ere madeul sığmaltlar ') aıı· Mesul Roma mahafilindeki ka· 
maktadır. naata göre, İtalya, sulh siyasçti 

Bu~ıarqı dört, altı \'e hatt{ı t<(kibine devam etmekle Qera~r b "ıt.J 
dab~ fa~ıa \'lıQ,scyi barmdıra- yukanda çizilen vaziyetin icaba- Yeni ~ 
cak hilyiikltil<te olanların lmulf tına tevessül et~ek mecburiyetin kl.Jt 
t{?"ri edilme.lctedlr. Yıllık \':ll'İ· de.:ir ki, bu <la ltalyan milletinin hazırlı ... 
datı 250 sterllngi gcçnıiycn bcr· asker'i hazırlığrnı ilerletmek ve ~ Jı 
keşi;ı bir meccani sığınnğn hak- mükemmelleştirmek için daha bü· ba-c;f au' 
kı olacak YC 250 slcrlingt<.>n faz- yiik bir gayret sarfı zaruri oldu- y 
la varidatı olanların <1a sığınak ğudur. Bu gayret sarfedilecektir... BU 1 ıae 1 JI' 
şatıµ almt,ı,sı tc.ah\1 cıli\ecektir. "informazicne Diplomati~" n n " t 

h a va mare,ah 

nçıtu üzc,\ne. GilYPi Qjorpa\e d'i• ttecUse 'Vf 
talia gazetesi de diyor ki: ~ İngil i z •·tt~ıya ve Almany;ı, Fransa ile I Ankartl, 10 (li ttı 

Cmuba1V,.İil.İ k (A A ) t ingil\~re araıunda bir s1Hihlı an· sene bütçesi 1 ıııatlr r 
e e o'tarı , 9 ·P· - n. . k . v kale e . . . lasma bulunduğtınu ve bunun A- nlece tır. e 

gıltcre hava marcşalı muavını bı.ı· 1 - .k B' 1 ik d 1 1 . . d b"' h 1 klarrıı~ .dl 
1 

. h.:k' k ~ merı a ır eşı ev et erının c. u~çc azır ı ~,,...J 
:{ay~ ge .m~§ ve .u umet onaı:ına kendi içine alabileceğini daima tlr. B\r ti\filft~ ~ 
yerleşmıştı::,.. nazarr dikkate almakta.dır. Fakat tecpit cdilir!ıe.n dii~ 

F ranııı1tlngiliı itti fakı ve 
Roma - Berlin mihveri 
Roma, 9 (A.A.) - Stafanı a· 

j~nsı bildiriyor: 
"informazione Diplomatica,, 

(İtalya hariciyesinin fi1drlcrini 
n:şre.den gazete) aşağıdaki tebli
ği ncşretmektedir: 

''lngiliz baıvekili Qembilrlaynın 

ha\t\ılfll\a, :vasıtalarınf v, do,tluk. sekiz aylık tahaillt 
lanna emin olan ltalya ve Alman- re varidat bütçesi 6e 
ya adalet namına sok sarih bir tadır • 

Ankara, 10 (Hususi) -İş ihfr laflar a n 1 il f m 1l şureti- Fransa ile İngiltere araaında Ei. Bayanlar t 
lMlarını uzl&Şttrmı:ı. YC tnhkim le bir nctic'"y.e Vtlrı\ına· ycıı;i ve C\Ş.keri ~kı tcsanüçl ıw.k • 
nizamnamesi 10.yihası iş dalrC'sl dığı takdirde iş <lairnsi teşkiJa- kın~aki nµtlw Romanııı me.z.!sur 
tarafından hazırlanmış ve baş- lmm uılaştıl'ma tM{!Ssutu ile ve m;\htı,filindc hi~}!ir hcıy.rot llYtlndw 
veldl.leltcn de\'let şiırusınn gön-ı ,·Uiiyetler~e v:ıliııiu reisliği nl- mamı~tır. 
dcrllmiştlr. L~yiha şura taıızl- ·tıu<la lıulun11.ca.k l\alqmı kurul• Daha evvelce de, Çemlıerlaynın 
mat.dnircsiııden gqçeı·e.ı.. "ınun'.i lamını kW.,WJ il~ ~~() e. :Jitomada bulunduğu ı,JlQIU>... ya 
hey~le.,. erllccGktlr. dilcc.cktlr. ;r.\arl n l~'ibar~n j vam Kamaras nda muhtelif vesile. 

yer)eripge n1Ume:sSH işçiicTln sc. 'ltne -ayni sarih beyanatta 'bt 

Göz müsabakam1z ""-
Eo DiZi . 

!ş kanuuunun lıeşhıcl fasıl "imleri yapılnca«ı ve l 5 haziran muştu. 

Merkez cephesinde vaziyet hUkUmleri dnhllincle hazırlanan 

1 

dan itibaren nizamnamenin tat- Fransanın Fa~ist aleyhtarı ma· 
bu nizammuneye göı·c işçilNle ıiklne başlanaca!';ı ti~reııilıniş· hafili belki de biraz izam ettikleri 

Madrit't, 9 (A. A.) - Tebliğ: h . · 1 l Ç iş verenler arasında çıkan i tı- tir. s:vınçleri arasırı?a ta yanın em-
J{nalonya cephesinde cumhurl -

hesabımıza · çektirebitksll'I 
Gazetemi" G~el Gö~ M··,.lıı!ı.as.'li ııP..ı< _:!(~ 

okuyuçul14pna bir ~ardımf}~ bulunmağa kar~r ~ ,j 
yoğlllnd;ı Tok;ıtlıy!Jn karşısında Foto Etheını te~ 

berljiyn tarafındiln yapılan beya. 
yctçiler, §iddetli hücumlara muh· 
vem et etmektedirler. Frankocul:ı - Ç • ı · ı • •' h • 1 A J J y9nat kar~ısmda sipdi~inden bjih· 
rın batı bölgesinde ilerledikleri, fa- 1 n 1 en n mu 1 m 1 m an ve a, po n ı;etrnektedir. 

i Bµ n1ahafil, bir kere daqa ve 
kat sahil bölgefilnde ve Gerone ve ff k ti • ı f hı · k • 
Faafrugcll bölgelerinde durdurul· m UV a a iye en e 1 esı p~k çok i\ldanıypr. Çünkü Faşist 
duldan kaydedilmektedir. H il d d' tıalya Fran&a ile tn~iltere arasın· 

2 o ~ ad ur li asa h 8 o an ayı en ı~eye da bilfiil hakiki bir askeri ittifa'kın 
Dilşman tnyyar~leri Katalonya 'f 

ı. Ö ·• J t #'UşürUyor mevcut olduğunu dün öğrenmiş cephesinin gerisini ezcümle Puigcer- \TC H ' U t 8 pOH 4 8 r • \1 
değiLdir. Bunu ~ktanhcri biliyor. 

dayı bombardıman etmi§lerdir. d k l d ll 0 U 1 ll f ) 8 f Londra, 9 (A. A.) _ Evening Ba askeri ittifakın mahiyeti yazı-
Valanıiyayı bombardıman Hongkong, ıo (A.A.) _ Şensih Standard guetesinin yudığma gö-

1
1 •. olduğu şekilde, bittabi tedafüi. 

eyaletindeki Çin kıtalarının tak. re, 17 imıi asrın büyük devlet ada· dır. . . .. 
Valnna~110 (A. A.) - Dlln öğ- . k tl .. 1 f lal mı ve hukukçusu olan Gortiııs adı- Fa'kat bu kelımentn manası u. 

vıye uvve crı ı e az alimasın .. . 

Sanatkar Poto Ethem her gün kenpi§\pe ~ 
akuyucahrımızın göz resimltrini gi:ıim heS~ ili' 
bir nüshasını bi:çe, bir nünhıısınr qa o'kuyuc~ i-' 

Kadın okuyucularımız-, kendilerine vaad~t~löfce 
fotoğrafhqnenin l<endilerine verdiği göz rcsmın~ C 1 
.tile al<\bilecekl~rdjr. Jıı'oto Etheme müracaat içı~ ~f' 
qen kijğıt almıyıı ihtiyj~ yoktur. Doğrudan doif 
racaat edebilirler. 

leden sonra )'apılan bombardıman
da Stanford, Stanboe\c ve AUantic 
Guide adalarındaki İngiliz vapurlıı
nııa bombalar isabet etmiştir. Te. 
lefııt olmıulı~It bildfrilmektedir. 

d b . ç· 1.1 L b'l t na dikilen anıdın ku admda bulun- zerın.dc fazla hayale kapılmamak 

1 
an erı, ın ı er muı.aa ı aarnı:rn • . . 

· 20 1 d k b 
1 
mak lizere Hollanda hariciye nazı- lazımdır. Fransu: • lngıhz askeri ____ .,,-,_,,...,,.,,,,..,.,...~~~....-~~~--=---.,.-r.~ 

kg=çı::ıış v~ 1 
:ta ~r S asa ~ lve rı Pııtjin önUµıilzdc]p hafta Londı:a 1 ittifakı tedfilüi midir- yok~il tota· ı ~ 

Minorka adası Franko nun 

,.Jine g~çti 

oyu gen a mış ır. on gı:.n er - . . .. aC~ 
zarf nda, Çinliler, bu eyaletin gar· ya gelocektir. 1 ı~te: devletlere karşı bır tecavuz ......_ BrG .}N SAK A 8 VA SiNEMi"' 
binde Fenı-eni de zaptetmişlerdir. Hpllanıfa haricfre naım bu mil- " "' • 1&111""" ı ·ae ~ 

: b ti ı d ıı ı·r-'· 1 ·· .. 1.1; Oıizeıhi!iııi _ Zevkini - N~fi~ v. Ha .. rik·u 6 .. 1 .. tı İ 
Çhıliler, Tung - Pu demiryol~ nnac. c o ?r n ı -.s n ~Or!\rJC· T k •••• '-' - n:,"" 

Hotsindeki Japon kıtalarmın mil· Almanrıının A\'nJOJl~a .n~ Japon.ya- ı;;, 
istikametine doğru ilerlemekte ve cektır. Mfilakat mev~uu bilhAıısa ran1vay .. amyon 1 ;_i·.~:.=.i. hiçAbirşv.amKan unutmBıyaAcagıtlHlZ eçl} g9E~1 FLra ~~" 

k IA il k s . haz rla nın da uzak şarkla f{rnııılcmı:lı;:rı ve çarpışması H;i 
Paris, 10 - Şimdi:ı·e kadar !s- na a a yo arını e mıye ı q J . 1 . . H il d :ğ:i r.o~O .tt. 

p&nya cumhuriyc.tinin elinde bulu· maktadır • H~pdo~ t ge~ıis c~edsmk~ıı 0 ırn a. Bu sabah saat onda Sirkecide bir i:~ VlV1A~E lıQMANCE • .PlEBRE R~-~ a.t•ır 
B l b 'nd H ın ıs anı t zerın c ·ı muhtemel •••• lıa·veten·. Çı'n<?enc gecel"rl·. t:ı,,nklı', oansll, tff"~ 

nan lUnorka adası, lngilterenin ta- u eya etin gar 1 e, ancent kaza olmuş, bir tramva) la lıir m: ~ " ~1'.'F 'm 
tmıir)(.'ri etrnfındn cı:;reran cdccçck- ··•• 

fi F f ve Kvensiendc yapılan hucumlar. k t Taks' Fa ,.,. .. ,,:;•!!!!Ci"n-··ıı!!ı"2mt::--;m;aa•ıE~I! vassutu e ranko kıtnlnrı tara m- tir. amyon ~ar.pı~mııı ır. ım - - ;::ı:fü=::!~!!:.! • .!?.:.!:IJ~?;:!!!=:~.-.. 
dan i11gal edilmiştir. lngllterenin ta da bir tabur imha edilmiştir. tih arasında işliycn l66 numaralı 
vassqtınıa. seb b beyhude yere Çin kuvvetleri, Taotsin demir- tramvayn (Çatalca 56) plilk!ill bir 

kan dökillmesine mani olmaktır. Bir yolunun şarkında bulunan Ja· 1 hml·on çarpmJ§, &f!rek tramvayın ı 111~-··---·ıll1J--lllllll_,._._._~--~~l!ll' 
lngiliz harb gemisi mültecileri hfı. - pon 'kuvvetlerini de mütcm:ıd~ Belç ı"kada kabı.ne ve gerek k&m)'OP1'P ön tanı!~n •• 
JHilen adad{.ln aynlm!§tlr. Adayı surette hırpalamaktadır , · hasara uğramı~tır. Yp,rı:Ja.nan yo~- .-tV 
j_!gal eden Franko kıtalan arasında Çişienide tahşid edilmiş .clar: k ld' tur:. Tu·· rk Hava Kuru••' 
ltal}1ln aakerl bulunmadığı iddia e. japon kuvvetleri, takviye kıtalar. Ç 9 1 1 -.---...,.--........ ..,.-y~--,,,.,....,,....,.---
.dilmekte, İtalyan gazeteleri buna beklemek~edir. B • • • • k p • ti 
,kmnı!f görünmektedirler. Yoşovun garbinde, askeri vazi- BrUksl:!l, 10 _ Etlçil,a kabınesi lsian lı ul ÜR İV8rSit81İ18r ; r. ~ uyu 1 ya o ,.,d._N• 

• 1 yet, Çinlilerin lehine inkişaf et- istifa etrni§tir. Baş .. kilin çelii mc- ı ~in bir grup Atfftıda 9 ~. 
İngilter-J ve Frans:ı Franko mektcdir • sine scbcb, geçenlerde umumt harb Atina. 9 CA. A.) _ B:ışlarında Dördüncü keşide : 11 Ş~bat 93 

1
,';IJ 

iareaini hükumet diye ----------- muhariblcrinden tokat ~eıııesine Dr. Hıfzı YUdet olduğu halde İs· BU'-'Uk ı•·ramlye ~o,ooo 1 • 
tanıyacaklar Ba 1ka11 8 n t 80 t 1 ıtacıar varan hadisedir. MaıU.m oldu- tanbuı universitesinden 34. kişilik .., n 

ğu Uzcre umurnj baJ lldıı Aln}alllara bir talebe gnıı:ıu bugün Seliı.nikten • 1 O "'!ı 
Londr::ı, 10 {A.A.):- Londra ile 1'onseyl jhlzmet etmiş doktor. Martensin a- buraya gelmiş ve istasyonda üni- Bu::ıda:ı bat1'a : 15 bin, 12 bı!'• JJı P"' 

Pnris, Burgos hükfunetini hukukan Bükreş, 9 (A. A.) _Sanıldığına kademi azalığma seçilmesi infial u. versite heyetleri tarafından karşı- i?;rct,m ·yel~rle (~O hm ve l Q ~) bf,.. 
tanırnağa hazırlanmaktadırlar. Oğ- göre, Balknn Antantı Konseyinin 1 yandırmakta, hükumet bu 8Cçimi lanm·ştrr. Türk Unl\'ı>rsite talebesi 1 "'f _ı ~..t 

ld-· ....;; b t N · 1 .... r tm kt dl B '11· t rai,i.~a 4\t V;\rµJr •• ~ yi '? reru ıgıne 6 ore, u muma ı egrırı jrtimaı dört <'>'Ünllik ufak bir tenh- muua na e c e r. aşvo.:: ın o ö;fle Uzeri üniversite rektör'J tnra- tnıt 
" 0 1 Eu tertipten bir bilet alarak iştirak e 11 ile J.1iajanm niyet 'fC tasan'llrla - lıurla 20 5ub:ıtta vukun gelecektir. kat yediği glin kabine mebusan tından kabul edilmiş ,,.c rel:tör Türk Siz de piyan

3
onun mesut ve bahtiyarları arıısııı 

n iyice nnla~ddıktan ronra yapıla. Gazetecilere konsey müzaker:ıtı- t meclisinde ancak itti re>' cks~riyct· taelb:"' şerefine bir öğle ycmeil "' 
cc>l>tır. Hatt~ İngiliz maha!ili, Ge - nı takip otmek imkfı.nmı vermek 1 le itimat kazan'nbılmL~H. 1 venni~tir. Ô~leden sonra A!:ropo!o 'ı nuz... "'1" 
neral Miajanın muka\·em:!te niha- üzere matbuat konferansı da gene ı Y<:nl kabineyi kimi.ı kur::c:ığı ve mUzelerl ge7.Cn Türk tnleü:ti A. , ),. 
yet ve~ek ,.e kendi pasaportu için dört glln için geri bırakılmr§tır, henüz belli değildir. l tinada iiı;: gUn kalacaktır. t ~.tf 



f uoos.avyada s·yasi vaziyet 
H ne saf hada ? 
!\'\~~atlar yeni hükOmeften 

buat ve . t. h .. . t· dai t ıç ıma urraye ıne 
ıı.ı~.~(~~lerde bulunuyorlar 
'~dl~ ) - Havas ajansı bildiriyor; 

C! ~i. Jçfn tel~ acçınek ve yeni hükfunet.in beyannamesini 
~~tedl cek hafta b8.§larında içtlmaa davet edilece

Sto tlaıartYle ~ liUkfiınetın ekseriyeti kazanacağına mu-
~ ~ldlıı ılınaktacur 

teçe O\'fç listes· · 
~ etJo..~er tllUk ınde seçilen mebuslardan Zvetkoviç tara-
~. ~""lllda 17{ Çe artıyor. Daha pazartesi gUnU Stoyaclino
lat ~· dan başlt nıebus vardı. BugUn bu aded 100 e inmekte. 
~ ıı:.~ oı!U'ak nıa. CVVcJkf gUn, ayni zamanda meclisin muvak
dtıedtııtatfaJuyets:ata komJsyonu reisinin seçiminde uğrndık-

~gCÇ?neğ ten sonra, Stoyadinoviç taraftarları milca-
e hazırlanznaktadırlar. 

~ ~t Pattis~ Hırvatlar bekliyorlar 
~' devı ~t0Yaclino\için politikasını şiddetle tenkld ve 
~'e b ıııeseleatıı:e için en mühim bir mesele olan J?n'atlarla 

tı~ ~evatndtr. ki tanı muvnffakıyetsizliğini tebarüz ettir-

eıııı ııaru, 2 Vetk 
li tatı11 lı.Utaren Oviç ~~Mıneti hakkında ve hUkfımet beyan-

ttı ~ ebııeltte~inıdilik te·veccühkarane bir bekleme siya
~\' lıa\'l18nını • Parti, ilk garanti olarak, bir Strb - Hir
~~e:t, tçtıı ~. 11 kliııunuevvelde Maçek listesine 
' : llla.tbııat azu veya tahvil edilen bUtUn memurla.mı ia. 

leıne1ı:t~e toplantılar hakkındaki liberal kanunların 

ıı. ~rlhı Alman .1 • 
"'1'~ • ıo (/\. ya ı e dostluk siyaseti 
~~ll~Çlgı '!'sin~:·> - Yugoslavya hariciye nazırı olan sabık 

"....., :r;._ıu beyan lı!:arkovitch, Berllni terketmeden evvel ga
~'tl;aa ~lnı ~ta bulunmu§tur: 
' e ~ıtg08~ \'rupa eulhUnUn istiltrarma yardım etmek 
'; ~~ lllilgt\'Ya arasındaki milnasebatı derinleştirmek O• 

\'he ~" erek hududumuz, iblzl tam ve mütekabil bir 
u... "l:rı.L .reUe h k 
""'Ilı " '"""'~ h are et etıneğe icbar yelemektedir.,, 
~do~ ~lıııa.ıı :arleiyc nazın, vazifesini ifada Alınan hilkflme-
t,.," tı~ ~e\~~ua.tın.ın kendisine yapmı§ olduk.lan yardım
-~ Ço\: ~ lı:<ltlış ritı1 beyan etmi§ ve eöyle deml§tlr: 

daııa bti unı\1% Alınan milletine Führerinln idaresi al
Yilk bir refah temenni ederhn.,, 

PayJ 
A ~ aşılamıyan bir alim 

()~ 1ı:tut1ırun 
tib1 ~l'xıota lltı. dehaıan 

~~r~ ~ ett .A~ ~yd, 
tıı rt o ~ .A l~hğa ka.. 

batta lan baıt r;;;:l'ası yU:z;. 

~te~lette~ b lcrf de kat-
) bı.ıııb~~hıtr lraJunak is-
' l.le 1.Q~llaıı bfri:et Alimi 

tı ' tan 'tas ve Al-
;ı ' • Inda I>ayla-

~~lıı le U!ı: 
~ ~~e ol'ta.~efa 1937 Pa-

, btt he;lı: t>a.~·on::ı!i, sergt. 
~ ~o·ea~U btıı a lroper- ı(J 

llro~- Cblıı.l~ Al· ,,-_I. ul 
"\:l!tnı- 49 er, fak r ....-
~ t~tı eli at Le-

~ Ilı h Oldu~ nlenııyerek . 
~~ eııeı 6unda ıs 
~hJ! hılilı:a e teçenı rnr etınl:tl. O zamandanberl unutulduğu 

'4,Laııdaıtı 1 etnıl§t(.Cl'de Lehlstanda gene ortaya çıkını§ ve iş 
\! l'e~ A.ltnan ak . 

' l'le bir k allıyeUnin "fUhrer" 1 doktor Kohnerst Ko-
~ lllıı.tı:tı en nı; Postnı bastmııın, resmin altına da "Lehis
~hı.~'taı1a Ur ferdi Nikola Kopernik,, diye yazdırmt§· 
'~~e r Pollaçe nıns 
t ~ ~ Ydg08:1lracaaua , adere olunmuş, Her doktor bunun Uzcri-

ta ~ ~~ !lehrlnd BikAyctte bulunmuştur. Lehistan Pomeran-
'l!al'ttı tarını bU e olan bu mahkeme iui tetkik ettikten son

tı 'Cıı~l>lannıa dirnıı~Ur: Kopernik Lchlidir. Binaenaleyh 
""<ll" sı hak1 . .. cu lideri ı, eıUyetçi haksızdır. 

karnn temyiz etmi~tlr. 

~h-- Resi~ı· 
\>~~ •• • 1 sırt modası e l>arıı~ lt&.dar 
~ 11~ .. ııaı;tı. Yalnız Anı . 

"tı- a~ ba.aıaı:n1 t Crıkada görülen bir moda Parlste de 
ll>..o~~ bira Incşhur 11 ır. Fransız gazetelerinde okuduğumuza 
"<ltle 'lttıa ısuvareye ~e zengin bir ressamın muhteşem atölye
~ ~. l'ttıa lnenhur a;etıı btitUn kadınlar bellerine kadar de-
~~tt ir adamın resimlerini yaptırmı§ olarak 

~eı'lstn 
" ita.dırı ın e trnr ına 

~h ' liıtı lllrUarınd toplatınll§ olanlara arkadan bakrldığı 
l\... l' 'I:a..vı0~· lıtaree~ CUnUn meııhur adamlannm ve mesela 
"i' 11 "e lıorıs Çankancldn, Daladiyenln, Çemberlay-
~ek~llıeteııi ııö Şövalyenin çehreleriyle kar'§ılaşılmr§tır. 
1 
~ e iıılet Yle devaın 

l't ı:~ hanı l:aye Yol ediyor: 
Jt ltl'lllcn ;ndığı ıaınanUJıda gitti. Fakat, sofradan kalkıldıktan 

ll tll.ı~l'elerc Çok sırt adalelerinin gerilip gev§cyişi re
Ccllğ~ l.I Carib ifadeler verdi Öyle )tl, Hitlcrin 

USo~n liitlere somurttuğu bile oldu.,, 

RABF.R - Akşam pogtast 

Sovvet - Japon -hu
dudunda hadiseler 

LONDRADA Japon devriyesi iki deta 
• 

Tethiş hareketleri 
devam ediyor 

-Sovyetlere ateş açtı !ÇER DE: 
• Şehrimizde bulunan Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan dün de gümrüklerde tet. 
kiklerle meı;gul olmuş, lnhisarla
ra ait depoları gezmi§tir. 

Londra, 9 (A.A.) -Tethiş ha. 
reketi devam etmektedir. Bu sa. 
bah, yangın çıkarıcı bir bomba, 
Edgware • Road mahallesinde 
bir yangın başlangıcına sebebi -
yet vermiştir. Derhal haberdar e. 
dilen itfaiye efradı, bombayı sil. 
ratle söndUrmüşlerdir. Ambalaj 
lcağıdı tomarlarına kanulmuş o. 
lan diğer iki bomba da Kings.. 
gross istasyonu antreposunun ö
nünde infilak etmişse de bir ~
na hasara sebebiyet vermemiştir. 

Çarpışma neticesinde Japonlar 
15 ölü vererek geri çekilmeğe 

Londra, 9 (A.A.) - Londra.da 
Hnrrowroud'da bir kereste tile -
carınm deposunda duman çıkar. 
madnn yanmakta olan bir l::>m.. 
ba bulunmuş ve söndürülmUştür. 

--O-

Papa 1 t .lnel Pi 
öldll 

Roma, 10 - Papa on birine! Pi 
bu sabah saat 5,31 de ölınliştür. 

Çok yaşlı olan Papa, bir mUd
dettenberi rahatsızdı. Diln sabah 
nefes darlığından bir buhran geçi
rerek bir saat kadar kendisini kay. 
betmiş, sonra ayılmJBtır. Öğleden 
sonra vazlyeti ağırlB.§mı§, üremi ih
timali veren böbrek ihtilA.tı belir· 
mi!}tir. Papa nihayet bu sabah 
bir kalb krizinden ölmüştür. Kendi· 
si 1922 de Papa olmuştu. 

mecbur 
Moskova, 9 (A. A.} - 6 Şubat 

tarihinde Japon ve Mançuko u
kerlerinden mürekkep bir müfreze 
bir Sovyet hudud devriyesine Ar
gun nehrindeki 227 numaralı Sovy 
et adumda teğmen Yuşko'nun lda
resl altında bulunurken, atee açmt§ 
trr. Sovyet devriyeiıi mukabele ede
rek Japon • Mançuko mU!rezeainl 
kendi hudud karakollarına doğru 
ricate mecbur etm.i§tlr. Onların tara 
fmdan 5 oıu ve yaralı vardır. Sov
yetıerin hiç zayiatı yoktur. 

7 Şubat tarihinde, Japon • 
Mançuko mUfrezesl Mançuko top
raklarından teğmen Yuokonun devr 
iye koluna dır mitralyözlerle tek
rar ateı açmıı ve 227 numaralı ada 
ya da 40 kişi tahşid ederek hUcuma 
geçmi§tlr. Takviye kıtaatı alan Yuıı 
ko müfrezesi bu taarruzu pllııkürt
müı ve Japon - Mançuko mtlfrezes 
lnl bu adadan tardetml§tlr. Japon
lar biri wbay olınak Uzere 10 kişi 
kaybetml§lerclir. Sovyetler tarafın
da bir ölll ve iki yaralı vardır. 

Tokyodaki Sovyet mulahatgüz 
art, keyfiyeti Japon hUkQ.metl nez. 
dinde protestoya ve daha birkaç 
gün evvel Japon hUkrımetine yapı
lan ihtara rağmen Japon - :Mançuko 

Mikrop bombaları 

B RÜKSEL bugilnlerde heyecan içindedir. Umumi harbde Alman
lar emrinde çalr§an bir doktorun Belçika tıb akademlalne ta

yin olunmasını müdafaa eden bauvekilln umumt harbde Belçika lstlkll
li içın döğüşen eski muharibler tarafından tokatlanması hldisesi do
layısiyle değil; başka bir sebeble de .•• 

Şilili doktor Kroksato isimli birinin BrUkaelde Vaterlo caddesinde 
bıraktığı otomobilinden 14 tane tüp çaltnml§tır. Bunlarm içindeyse öl
dürUcU hastalıkların mikrop kültUrleri bulunmaktadır. 

Brüksel zabıtası derhal halka tehlikeyi llln ve bilhassa çocukların 
bu tüblerden birini bulmaları ihtimaline karvı ebeveynin tedbirll olına
şmı tavsiye c~Ur. Zabıta hanı hani ınikrob bombalarını aramakta-
dır. ,....-

Sağır ve dilsiz polisler s undBy Pidorial'den: 

Polislerle ııoförlcr Bükreı caddelerinde dalma biribirlerlne hlddet
lenirler ve kUirederler. BugUn General Marineaku buna güzel bir çare 
bulmuştur. 

BUkre§in ana cadde.erinden bilinde, d~rt yolağzma eağrr ve dllalz 
bir işaret memuru konmu3tur. 

Q(>neral :Marinesku şim11 bByle sağır ve dilsizlreden mürekkep bir .. 
polis mUfrczcsi te3kllirıe k'lrar vermiftlr. 

On bin balo 
A MF.Rt.KANIN çok sempatik Cumhurreiııl Ruzveltln lS1 yaşına 

girmesi münasebetile geçenlerde Amerikanm muhtell! yerle. 
rinde verilen on bin balonun çok kArlı olduğu anla§ılmıJtır: Bir milyon 
kUsur dolar ... 

Bu paranm hepsi Amerika.da pek fazla tesadüf edilen çocuk felci 
halstalığıyla mücadele işlerine sar!edilccektir. Maınm olduğu üzere 
bizzat Ruzvclt de çocukluğunda bu hutalığa yakalanml§tır. 

Çocuklara ve kadınlara kahveler 
S OVYET Rusya cumhuriyetleri birliğine dahil Ukranya cumhuri

yetinde on Uç yaşından kUçUk çocuklara mahsus ve yalnız on
lar için kahveler ve kıraathaneler bulundutunu bir Fransız gazetesi 
haber veriyor. Gazete bu usulUn faydasını anlamadığmı .ZSyledlkten 
sonra Pariste yalnız kadmlar için hususi kahveler açılınası fikrini ile
ri sUrUyor: ''Asrt hayatın verdiği ıerbeat.llğe rağmen bazı kadınlar 

yalnız olarak kahveye gidemiyorlar. Mesel! tren beklemek gibi vazi-

yetlerde vakit geçirebilmek için kahveye gltınek istlyen fakat erkekle
rin de bulunduğu kahvelere gitmekten çekinen kadınlar çoktur. Bu 
§ckilde sırf kadınlara mahsus kahve açanlar muhakkak ki çok kazana
caklardır.,, 

Ne dcı-siıtlz? Bizde de böyle kahveler a~ıla& mll§teri bulur mu a. 
caba? 

edildil~r 
kuvvetlerinin tahriki.ta devam et

tiklerini beyana memur edilmiştir. 
25 teşrihlsani 1911 tarihlnde 

Ç1n ile Ruıı imparatorluğu arasında 
aktedilen Çiçihar anla§mn.sı gerek 
227 numaralı adanın, gerek 31 kd
nunusanide bir mllaadcmenln vukub 
ulduğu 279 numaralı adanın Rusya
ya ait olduğunu tasrih etmektedir. 

Ekrem Königin 
izi bulundu mu ? 
Hlr gazete tara· 
f ı odan verilen 
haberin aslı 

çıkmadı 

Ba~tara.f ı 1 incide 
diği bildirilmekte, fakat bu husus
ta bUyük bir ketumiyet muhafaza 
olunmakta ve son te§ebbüslerin ve
receği netice beklenmektedir. 

Sahteklrla beraber bir kadı

nın bulunduğu ve ailesine menııub 
birinin evinde ara§tırmalar yapıldı-
ğı hakkında Ankara Hari-
ciye maha!ili, gerek Em -
niyet Umum Müdürlüğü ve 
Ankara MUddeiumumtsi Baha A
rıkan ademi malfunat beyan etmek
te, İstanbul mUddeiumumtsl Hikmet 
Onat da Ekrem Könlg'in Londrada 
bulunduğundan haberleri olmadığını 
beyan etmektedir. 

Hikmet Onat dtln bu hususta §UD. 

lan söylemtotir: 

"- Btt.hsettiğiıılz arama yapıldı
ğına dair memuriyetimlzce maınmat 
yoktur. MUddeumumilikten bu hu· 
susta hiçbir muamele geçmemiştir.,, 

İstanbul pollıı mUdürU Sadreddin 

Aka da mevzubahs olan Kemal film 
mUe111escslnde araııtırma yapıldığı 

gUn arandığt, ondan sonra bir araş
tırma yapılmadığını söylemiştir. 

Ekrem Königle beraber Londra
da yaşadığı söylenen kadmm hem
ıılreal bulunduğu bir beyanatta, 
kard03lnln kocasından ayrılmamış 

olduğunu, halen Amerika.da bulun
duğunu, kocasmm ise bir iş için ls
tanbula geldiğini söylemiştir. Bu 

kadının fotoğrafının tek.slr edildi
ği haberi de tekzib eclilınektedir. 

Galatada don geceki yangın 
Dün gece Galatada bir yangın ol

muş ve ateş ancak bir saat uğra. 
şıldıktan sonra söndürülebilmiş -
tir. 

Saat 20 de Galatada Tünel cad
desinde Nesim Mutalar isminde 
birine ait 94 numaralı züccaciye 
dükkanından ateş çıktığını gören -
ler hemen itfaiyeye haber vermiş. 
ler, fakat o zamana kadar, tabak 
ve diğer kmlacak eşyaları amba • 
laj yapmak üzere dükkanda pek bol 
bir halde bulunan saman ve kftğıt
lar büyük bir hızla ateş almıştır. 

İtfaiye birçok uğraştıktan sonra 
saat 21,30 da yangını söndürebil-
miştir. 

• Sanayi Birliği idare heyeti 
dUn toplanarak Ankarudan dön
müş olan Sanayi Birliği reisinin 
iznhatını dinlemiş ve ba seneki 
işler hakkında bir proje hazır . 
lanmasını kararlafftınnıştır. 

• 1ktısat fakültesi talebeleri 
senelik çaylarını ayın 18 nci cu
martesi günU Taksimdeki Dağcı• 
lık klUbUnde vereceklerdir. 

• !ngilterc ile aramızda imza: 
!anacak olnn tnkas ruıla~asınin 
bugünlerde bir neticeye varacağı 
tahmin edilmektedir. 

• Tilrk - Amerikan ticaret an• 
!aşması ayın on be~inde imzala
nacaktır. 

• Konsolosluklara yazılacak 

mektuplara pul yapıştırılması ve 
zarfların üzerine ait olduklan 
devletin isminin yazılması lüzu • 
mu vilayet tarafından allkadar
lara bildirilmi§ilr. 

• İsim benzerliğinden dolayı 
yanlışlığa mllni olmak için pos • 
talama Tunceli vilayetine bağlı 
Kalan kazasının "Kalan - Tunce
li., şeklinde yazılması, Bingöl vi. 
lfıyctinc bağlı Bingöl kauımnın 

isminin de "Karlıova.. şeklinde 
değiştirilmesi kararla.ştırılmı§tır. 

• Abideleri koruma heyeti de • 
vamlı çalışma merkezi olarak İa· 
tanbulu intihap etmi§ ve Sultan 
Mahmut tilrbesindeki dairede ça. 
lışmasına başlamıştır. 

• lstanbuldaki Alman konsola. 
sunun kansı dün Alman hastane
sinde vefat etıni§tir. 

• Muallimler yardım sandığı 

dün Cağaloğlu orta mektebinde 
bir toplantı yaparak kongre ha. 
zırlıklarile meşgul olmuştur. 

• Maarif Şftrasına hazırlılt 
cilmlesinden olmak Uzere, seçilen 
dört kişilik heyet dUn Maarifte 
toplanmıı;ılar, müfettişlerin ra • 
porlannı tasnif etmişlerdir. 

DIŞARDA: 

• Amerikada tayyare makinist 
leri mektebinin müdürü, Ameri~ 
ka hava silahlanması programı 

mucibince, 20 Amerikan ihtisas 
mektebinin §imdi 10.000 maki. 
nist talebeyi tcdrise başlıyabile • 
ceğini söylemi~. 

• Tayyareci Amiy Johnson, 
Oxf ordshire'dc Vitney yakininde 
bir otomobil kazası neticesinde 
hafif surette yaralanmıştır. 

• Fransanın Georges Leygues 
kruvazörü Breste gitm.i§tir. Kru· 
vazörün Bison torpido muhribi 
ile müsademesi neticesinde üç 
kişi ölmUş, 15 kişi ortadan kay _ 
bolmu§tur. 

• Georing, §imdiye kadar Yu. 
goslavyanın Berlin orta elçiliğin
de bulunmuş olnn yeni Yugoslav 
hariciye nazın Marcobitch şerefi 
ne Berlinde bir ziyn.fet vermiştir. 

• Fransız _ Yugoslav ticaret 
itilifı dün öğleden sonra Paris
te parafe edilmiştir. 

Ölüm 

Ankara Slgorln şirketi müfettişi Ser· 
met ve Güven sigorta şirketinde Ha
san Erdo~anın pederleri; Tüccardan 
Hasan Nfizhetin eniştesi, Gllmrilk 
komisyoncusu Rahmi, Urla İnhisar
lar müdürü Kemal Tc \'akit matbaasın 
da Abidinin knyınpcdcri tatlıcı Sell-

Mağaza i inde bulunan sigortalı nlkll Mehmet Sevket Erdoğan kısa 
ç bir hnstalılh milıe:ıklp 8·2-939 ınnn 

olan mallar hemen hemen tama • akşamı vefat etmiştir. Cenazesi dfin-
men harap olmuştur. kil gün Kurtuluş Tcpcilstü Pnlovfç . . . ı apartımanındnn kaldırılarak kendi-

. Yangının dıkkatsızlik~e atı~an bır sini sevenlerin gözyaşları orasında 
sıgaradan c.ıkt~ı tahmin edılmek - ı-·erlköy mezarlığına defnedilmiştir, 
tedir 
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Mania koşuları 
Mania koşularında ve atla. 

malarda muvazene mühim rol 
oynar. Vücudun muhtelif aksa· 
mına tam manasile hfü(lın olabil _ 
rnek, muayyen bir eforu ihdas edil
miş gayenin uğrunda bütün varlı -
ğile sarfedebilmek için her atlet 
muvazenesinin tam imiri olmalı _ 
dır. 

Sağ ayağın üzerinde durarak sol 
aYağr ileriye doğru kaydırmak ve 
gövdeyi sağa, sola, öne arkaya bük. 
mek muvazene için en iyi bir id -
mandır. 

110 metrelik mesafeyi maniasız 
katetmek fakat önceden aletlerin 
yerini i~ret ederek buralarda ge -
çi~ hareketlerini tatbik ebnek mev. 
sim bidayeti idmanı olarak kıymet 
bulur. 

Mania geçişine ehemmiyet veren 
bir müptedi azami süratle alete ooğ 
ru gelmez. Vaktini alır, hareketlerL 
ni hesaplar, ön bacağını kalçadan 
itibaren dümdüz olarak kaldırır, göv 
deyi seri tıir hareketle belden itiba
ren ileriye doğru büker ve mukabil 
kolu ilerirc doğru uzatır. Manianın 
üzer~tien geçişe ve öbür tarafa ini. 
~ a>'lı ehemmiyeti verir. lniş mun 
tazaın olmazsa ön veya onu takip 
eden ayak pist ile temas yaptığı an. 
da sademe hasıl olur, ileriye doğru 
olan umum.I hareket sekteye uğrar, 
derece kıymetten dü_şer. Bu gibi ha
taları önlemek için kışın jimnastik 
salonlarında yapılan idmanlarda 
mania geçişinden sonra ayak ses -
lerine dikkat etmek lfızımdır. 

Ilk maniayı adamakıllı geçqleyi 
öğreı)Jl}edeo iki veya üç maniayı tec 
rübe etmek hataların en büyüğüdür. 
Bütün bir yarışın neticesi ilk mani. 
ada alırlbileceğini unutmamak at_ 
lttizmin bu şubesine intisap eden 
her atletin birinci vazifelerindendir. 
Ko~ucu hareketlerini otomatik bir 
surette ôüşüncesiz ve pürüzsüz bir 
~ilde yapabilecek kadar tekrar 
etmeye savasmalıdır. 

il 
Yazan : NAiLi MORAN B. P. E. 

hatalarını bertaraf etmiye çalışır. 

Açık hava mevsiminde bu hazır_ 
tıklan yapacak vakıt kalmaını~tır. 

Vücut bu zamanda muayyen gaye
ler için efor sarfına hazır lbulunma-
hdır. • 

200 metre manialı koşuda aletin 
irtifaı ancak 762 milimetre oldur,'1lll 
dan geçiş nisbeten kolaydır. Esa • 
sen mania arası koşu mesafeleri da. 
ha uzun olduğundan sürate büyük 
eheillmiyet verilir. Böyle olmakla 
beraber elde edilen çabukluk mania 
geçişinde inkıtaa uğramamalıdır. 

Bu mesafe filetin aşılacağı \'akıt 

bacağı kalçadan itibaren dizi kır
maksızın dümdüz olarak kaldırmak 

Bu haftaki lik 
maç ları programı 
Beden terbiyesi İstanbul bölı;esl 

futbol ajanlrğından: 

12-2-1939 pazar günU yapılacak 

maçlar: 
TAKSİM STADI: 
Galatasaray • Beykoz A takımla

rı saat 14,45. hakem Refik Osman 
Top. Yan hakemleri Bekir ve Sa
lıi.haddin Özbaykal. 
ŞEREF STADI: 
Kasmıpaşa - Boğaziçispor A ta· 

kımlan, saat 9,30. Hakem Bahattin 
Uluöz. 

Beylerbeyi - Davutpaşa A taknn
ları saat 11,15. Hakem Necdet Gc-
zen. 

Karagümrük - Fcncryılmaz A ta
kımları, saat 13, hakem Feridun 
Kılıç. 

Beşiktaş • Hilal A taknnlan saat 
14,45. Hakem Şazi Tezcan. Yan ha
kemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret 
Kayral. 

FE..°"ERBAHÇE STADI: 
Ortaköy· Eyilb A takımları saat 

13, hakem Şebab Şişnıanoğlu. 
Fcnerbahçe - Topkapr A takımla

rı, saat 14,45. Hakem Adnan Akın, 
yan hakemleri Halid Uzer ve Neşet. 

Taksim stadında Galataasray .. 
Beykoz müsabakasından evvel Şişli 
ile Vefa klübleri arasında evvelki 

Beden terbiyesi istişare h 
tarafından verilen kararW 

Beden terbiyesi ,Yüksek istl§are 
heyeti taarfından verllıni§ olan ka. 
rarlar bugün büyük bir rapor haJlıı
de başvekalete bildirilecek ve tas
diktan sonra da rcsmt gazete ile 
neşrolunacaktır. 

Bu kararlar arasmda, üniversite
de bir beden terbiyesi kursu açıl -
ması ve bütün talebe için bu ders 
tıpkı askerlik gibi mecburi olması 

ve sınıf geçme işinde mUessir bu -
lunması vardır. 

Ayrıca askeri mekteblerde spor 
dersleri saatinin haftada dörde çı
karılması ve beden terbiyesine da· 
ha büyük ehemmiyet verilmesi i
çin muhtelif tedbirler alınması, mu. 
tad askeri mektebler şampiyonasına 
bu hareketin genişleülmcsl de ila-
ve edilmi3tir. · 

Sivil lise ve orta mekteplerde 
derhal spor klüblerl kurulmur ve 
beden terbiyesi derslerinin arttmı-
ması bu kararlar arasındadır. 

Aynca, bilttlıı spor şubelerinde 

yapılacak hamleleri ihtiva eden bir 

de beş senelik pro~ 
hazırlanmıştır. Bl1 ·-..... .
gayrifederelerin 
kil verilmesi, Jıer 
ve ecnebi antrenısrle~ 
ma.sr mekteb Jdiiple , 
dilmesi Ecnebi te 

t ·ı . ve bir ye ven mesı bO 
si cnstitüsil açı!ınaSI 
programa dahildir· 

Böyle bir enstıtllJltl dl 
w ha)klll 

nasıl a~ılacagı tıt• 
tetkiklere başlan:ınlt~ 
spor klUblerinden '~Qıı.ıl..I 
yısiyle kendi teşe çili rl'• 
spor yapabilmeleri ~ 
yeni beden terblY ~ 

• bU ,e . ..ıl 
yetiştiritmesıve ~tf"' 
da beden terbiyesi ırı 
st kararlaşmıştır. ~ 

Gerek ordu bedeJ1 k ~ 
tebi, gerekse yU~~ ol" 
yesi ensUtüsil içill t;1' 
nm 940 bUtçesindeJ1 
ği anlaşılmaktadır· 



'YAZAN: L. Busen 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

-36-

l'eni Pamern adaları yerlilerinin balık lulmala mahsus al se/lftltri 

lenmeye meyilleri medeniyet dere. sun, vücuduna (tatau) yaptmnıpa 
celeri yükseldikçe artmaktadır. Bi- bu, o erkek veya kadının bltıia var 
lakis ! dığına ve evlenme çağına gelc!lğine 

Siis merakr, medeniyet seviyesi bir işarettir. Diğer ba::.larında iat, 
alçaldıkça daha bUyUk olur. (tatau), mensub oldukları ve klan 

Netekim Melanezyalılann erkekli denilen kabılelcrinin ilaretleridir. 
kadınlı süse merakları fevkalldedir. Bazı adaların yerlilerindeyH er
Mesela takmdıkla. zlynC'tlerin bir keklerde tatau yalnız ıeref içindir. 
l:ımmı %ikredelim: Öldürdükleri düıman adedince ta J 

tau yaptırırlar: 
Melanezyalılarda tataudan baı " 

k:ı diğer bir •ilı daha vardır ki d&J 
ha vahıiyane bir siy:nettir: 

Vücutlarının etleri Uzerin :ı • · "'\S· 
la açılml§ yara izleri! Bunlar, ak -
rabahğı gösterirler. Fakat llalenes 
yalıların en ziyade düıkünU olduk
ları süs, burunlarına ve kulaklarına 
taktıkları kUpelerdir, Bunlara kilpe 
demek caizse ... 

Fakat bbim Avrupalılardaki kU. 
pe ziynetinin ulı bu olduğu muhak
kak. 

Hem de Melanezyada bu kUpelel'l 
yalnız kadınlar değil, erkekler a. 
ayni zarafet kayguııiyle takarlar, 
Bu sili, Melanezyalıların bllhUM 
bayıldıkları bir ıUıtUr. 

Bir Melanezyalı daha çocukken 
kulağını deler. Bu deliklere muhtı .. 
lif şeyleri küpe olarak uarlar. 

Ufak değtıekler, dem iatlridey .. 
si kabukları, çiçekler, oUar pbl ıey .. 
ler. 

Fakat gittikçe kulaklarma Jdl,_ 
olarak daha ağır ıeyler asarlar. ~ 
likle beraber kulak memem bu Jd1 .. 
pelerin ağırlığı altmda gittikçe u· 
ur. Ekseriya o dereceye &"elir kf, 
kulak memesi t1 omuzlarma kac1al: 
earlı:ar! 

Omuzlarına kadar 1arkmı1 kulak 
memelerine Melanezyalılarm en ~ 
yUk zarafet olarak bayılırlar. 

lılelanezyaulılarm baSI adalarm"' 
da da gayet garlb difer blr zarafet 
daha vardır: 
Kafalarmı ıivriltmelı: ! 
Çocuk doğar doğmaz, yumupk o. 

lan kafatularmı eıkıp bir kavmı si .. 
bl upuzun ve ıipsivri lıir ıekle ko .. 
yarlar. 

Bu kavun biçimi sivri kafalar pek 
makbuldilr! 
İhtimal ki bazı dillerdeki (ainl 

kafalı) ıözü bu ldetten kalmadır. 
Zira, bu adalarda yerliler çocuklan"' 
nm kafalarını hem güzel, hem dı 
akıllı olmuı için ıivriltirler!. 
Melanezyalılarm oturdu'kları klü

beler de pek muhtelif tiptedir. M1-
lanezyada insan, arı kovanlarınm 
,eklinde en iptidai ot klübeden, ~a 
tıları bambo ağaçlarının dallariyle 
kaplanılmış iki katlı evlere kadar, 
türlil türlü ~ekillerde klUbelere ta· 
sadüf ed~r. 

Fakat sahillerde g-öl olan nya 
durgun ıular bulunan yerlerde he ... 
men daima köyler giSl evleri dedi .. 
ğimiz klübelerden mllrekkeptlr. Ya. 
nl suyun içinde, yUklek lı:amt&r 1-
ıerlnde bambularaan yaın!ıml " • 
!erden ... 

Dnamr,.. 
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YlazaırD: DkDmnm -20- f t<• 
Nakleden: ~ 

" Bir çare var: 
nefret 

Bu kadını 
ettirmek. ,, 

senden 
- Kendisi söyledi, sonra kontrol ! liyor. Hakkı da var. Le~ 

ettik, doğru çıktı. Saat ona doğru sumiyetine kani ola.D d 
patronunu ziyaret etmiş. tak hakiminin nezdinde Y' 

- Ne konuşmuşlar'? hararetle müdafaasını -J 
biliyor,. 

- Spanopulosun gUndelik i§le • me§gul. Kız bunu r. 
rine dair ... Patronundan saat on bu~ karşı minnettarlık du)'UY° 
çukta o otomobiline bindiği sırada - Ya? alı~ 

- Haklısın. Ne yapayım diye ben verdik. !lif kalkmış, göz işaretleri, bıyık hafif tilylü ve ylrıe ~:ü.zile çok güzel ayrılml§. Evine dönmüş ve kendisi- Benuvanm sesinln ,ıı rJf 
den fikir sormağa geldin dt'ğil rru - Memnun oldum. bükmeler, ferace oynatmalar baş delikanlıydı. ne saat on ikide randevu vennlş ~ gözlerinde öyle muaaıı:eıı 
yavrum? - Aynca gevketıüm, Halil Hana göstermişti. Gülünce dişl~n beyaz memrmer lan Spanapulosun ziyaretini bekle. vardı ki Rokur onUJl ~ 

- Evet. Panhypresebastos unvanx ita kılm- Nilüfer bir arahk Kara Abdür • den tesviye edi1P.;ek ~ı.;reti mahsu- mlş. fazla bir geyler bfidiğil19 

- Mühim ı:ıey bu! dr. rahmana işaret etti. Zaten heyecan sada yapılmış glbl :ı:ıUiıtazam ve ne- - Bu randeıvunun sebebi ne? Da.. tirerek haykırdı: rtU'°" 
- Çok mUhim hem. - Bu ne demek? içinde bir iğne üzerinde gibi rahat fis görünüyor, kmnızı ve kalm, ateş ha o sabah görüşmüşlerdi - Siz birşeyler biliyo ılJSl't fi 
- Saraya. gelme ! - (Gayet mahrem) m~nasma olmayan Kara Abdürrahman bu i- U dudakları kadmlaı-rn yüreklerini - Hangsi buntD sebebini bilıni- b&§on. Kız size baJ:I ıııal 
- Bu kifayet etmez, hem elhnde bir unvandır. Bizde azizlerden son· şareti bekliyordu. Nilüfer, köşede ateşliyordu. yor. Otomobille gittt;I yerden dö - miş olacak, 

değil, hünkar beni bir dakika ya - ra1nrma tevcih olunan bir unvandtr paravan gibi bir yerin kenarında Eğer Abdürrahmru:. kadın işlerin· nüşte vereceği el! r:er olacağını Benuva gülllın!edl: 
nmdan ayırmıyor. Bütün mahrem hünkarım. sedirde oturan bir dilberi gözucile de macera seven biri olsaydı kor. tahmln etmiş ve ~vir.de beklemiş. - Belki! 
işlerini benimle gördürüyor. Tek. - Mahzuzum. Kendine selAmla. göstermis, Abdürrahman hemen o kunç şöhreti derhal bir Don Juan - Patronun nereye gittiğini bili- - Ne söyledi! ~ 
rar dağa mı çıkayım? mı ve muhabbetlerimi söyle. Elbet- tarafa seğirtmişti. Evvelce de söy- şöhretine inkılap ediverirdi. Fakat yor mu imiş? - Bunu sonra ~~n ~ 

- Alakasızlık göster. te bu şükranımızı öderiz. lemiştik ki Abdürrahman sarayın garip bir noktayı daha söylemek la. - Hnyrr. O bl:mediğı gibi Spa - faydalı tel8.k.ki ettiğiıil 
- Yaptım, daha çok üzerime dü- Oğlumun babasının yanma a\•de- ve hemen ı:ıehrin bütün kadmlarmm znndrr. Abdürrahmanm bu kadar nopulosun yakınlarından hiçbiri bil- Rokur sitem etil: ~oP°' 

§Üyor. tine yardım etmeleri kendisini en mahbubu gibiydi. korkunç şöhreti onun blitün kadın- ıniyor. - Benden mi saklıy<l 
- O halde bir çare var. kıymetH müttefikimiz haline getir- Her §Öhret erlieğin görünU~Unü !arın maşuku olmasına mani değil, - Ev!nden ne z~man çrkmış başnn '? ~-
- Nedir, aman, bana yardım et miş bulunuyor. ( 2) değiştirir. Hiç güzel olmayan er • belki saiktl. Hangsi'? . - Gücenme dostuJll·~ 

analığım. Ve hünkar elçiye kehribar hcdi- kekte bile gizli güzellikler varmtş Erem adındaki bu dilber klz, Ace - Saat ikide, Didiycnin polis mU. liyecek değilim, Fakat a1' ıııJ1 
- Bu kadını kıskandırıp senden yeler verdi ve irade etU: gibi görünür. Her kadın hayalinde Bey tarafından zaptedilcn bir şe- dürlüğüne davet etmesi Uzerin :? itikatta işine yaraınıre.c 1~ 

nefret ettirmek. - Halil gelince üç gün üç gece canlandırdığı bu şöhrette kendisini hirden bulunmuş l!'zanslt kimsesiz çıkmış. la kafan! şişirmek 15~= d-Jt 
Bu takdirde hünkara beni yalan hallı: şenlik ve bayram etsinler. t:ıtmin edebilecek güzellikler arar bir kızdı. Ace bunu hün.k!ra hediye - Spanopulosun muayyen sa·. ondan .. Ne ise, :H.angt!I > 

yanlış, uydurma vakalarla itham e· İşte bu M.dise Nilüferin sevinci. ve bulur. etmiş, hünkar da haremine bir ca • atte getnıeyin§indcn enllişe etmemi,i konuştuk. ıı 

derek gammazlamaz mı'? nin sebebi idi. Bu eğlenceleri sa • Çok güzel ve yanaşılmaz kadınla· riye gibi almıştı. mi? Biraz da Spanopul~elll" 
- O tarafını bana. bırak! rr.yda da yapabilecekler ve geceler rm, şöhretlerinin peşine takılrp a _ Hünkarın Teodorası vardı ve bU- - Köşke iki liç defa telefon P.t. rmdaki adamlardan b 
- Nasıl kiskandrrayım '? haznlayabileceklcrdi. Fırsat bu fır- teşe doğru yUrUyen pervaneler gi_ tUn kadınlar onun indinde hiçtiler. ıtıii ve gelınediğıni öğr~nmiş, ora Rokur homurdandı: 
- Bunu da bana bırak: Yalnız sattı. bi iradesiz kendilerini bırakıverme- Yaşlı erkeklerin küçük yaştaki da da Spanopulosun gelmeyişine _Pek! efendim. p 

her toplantımızda sana işar~~ etti- Ertesi gününden itibaren Nilüfe· !erinin sebebi budur. (Devamı var) -ıaşmışlar. Fakz.+. endişeye düşen ol· Resmi bir rapor ve~ 
ğim zaman, işaret ettiğim kadınla rin nezareti altında sarayda büyük Halbuki Abdilrr.thman çok gUzel (1) n:ızr müverrihler Uünknr mamış. tavır alarak anlattı: 
meşgul ol ve bir arahk dışarı çık, bir eğlence ve ba'-T~ hazırlıo~ bas "damdı. 0 - Hangsinin o sabahki faaliyeti- 1f 

,, • <A rhanın bo oğlunun adını Kason v~ .. tc ., 
icap ettiği kadar üzerine düş ve lamıştı. ne dair bu malümatı kimden kont. - Hizmetçiler: ~.f' ' 

Siyah gözleri ve föcrinde kalın diye yazarlar. Fal<at Halildir • RUSt ... • 
hatt! daha ileri git. Korkma, hiln. Kuzular çevrildi, kızlar hazırlan _ 

1 

rol ettiniz'? Konstantin beyaz .. aıl ve çekik kaşlllrJ, varı kendinden lfantagöziin \ ' C llam.mcr tarihleri. • ..ıızt>W" 
kAr bunlara sinirlenmez. Belki seni dı Börekler pış· ti Fırml b i 1 - Vilatorya sokağı 23 num. c.rada , ordusunun sabık J- .. .. · ar u ıı ere buklclenmiş parl:ık Piyah saçları, (2) Bu hadise tarihte meşhurdur. ' ıuıı ., 
sarayında birine venneği dahi dü- tahsis olundu. Sazlara haber gitti. oturuyor. Binanın kapıcısı yok. Bu I Üç senedenberi nıaktll r! 
şUnUr. En mutena rakkaseler toplandı. Çapraz eğl9RC0 : sebeple evvela civardaki dükkan sa. de bulunuyor. Patroıııııı& ~ 

Sana bir evl3.t muhabbetile bağ - Vezirler, çavuşlar, kahramanlar, bü. • - - YUKARDAN AŞAGT: hiplerine soruşturdum. Japonun ev- 1 dık, ahlikı mazbut, 91 ~fi 
landığmda §Üphem yoktur. Bundan yükler, rical davet olundular. t 2 3 4 5 " 7 8 9 to ı - Hayvan yuvası • Kapı. ?sim, den çıktığını gören olmamış. Sonra 

1 
Oda hizmetçisi Flora \1~~ 

istifade etmelisin. Bu bUyilk ziyafet, Halilln geldiği ~ 2 - Arriknnın şimalinde Fransızla. hizmetçisine sordum. çı kadın Roz LabruaYe oııl"' 
- Pekl Ne zaman'! gi.ine tesadüf ediyordu. o gün ak _ t rın idaresinde meşhur bir müslü - _ Hizmetçisi mi? kat namuslu kim!ıeler. ~ 
- Onu bana bırak! şam üzeri de hUnklrm epeyce mUd ı man ülkesi - Düşünerek hareket, 3 - - Evet. Japonyalı bir ugak ..• nopulosun hususi bat' 

1 Ufu%lar - iki se~siz hnrt _ Polisin f Aı.t. ...1t-l ..., ttf .A,.bdürrahman o gece derin ve e- dettenberl Foçada esir olan oğlu it ~ ' , Fakat bu halla Japon, e. en....,. e~ · ~eçı.ığhı.e dair elde e ·".'.::6 
mln, müsterih bir uyku çekti. Hadi· geliyordu. suçluları elde etmek için aradıkları mele~ deği,11.. O.tı senedenberi matı teyit ediyorlar. JJll": 

5 şey, ~ - Bir nevi koyun cinsi {bir ., · • • "fı -ı . :100 ı!tı?~ IJl:l 
sel er Nilüfere ) .ırdrm ediyordu. 

Sabah şafakla beraber bir elçi 
hilnk!rm huzuruna kabul edilmeği 

istemişti. O gUn öğleye kadar hün· 
Mra hizmet sırası Ni!Uferde idi. 

Halk şenlik haztrlıklarmı bitir - 6 şehrimiz) 5 - Hücuın (eski tarihler. Hangsinin hizmetinde... de yolJ. 
mişler, yer yer bayram yapmağa 

7 
de süvarilere bu ad verilirdi) • Akıl - Onun mahremi esrarı da ola- Ben,uva eliiü uzatU .,e ~ 

başlamışlardı. etme, 6 - Bir nevi deniz vasıtası - bilir. yerek: ~1flıl ~~ 
Her taraftan eğlence ve neşe ses 8 Kurunun aksi, 7 - Damların üzerle. - Zannetmem. Hangsi ona yUk- - Baiıa gilcendin. r; ~ 

lcrl yUkseliyordu. Halil bizzat hün· 9. rini kapayan nesne, 8 - Ey (nida e- sekten bakıyor. mükllemelerlnl din- dedi. Evet evet, b.s.lıııd ,t ff"'.1 
<Q d:ıtı) • tallı koyu kırmızı • Kumaş ledim, Hl.übalilik yoktu. yor. Ama yirmi dört ~ 4e f Perdenin arkasına geçerek bu mü 

IS.katı dinleyen Nilüfer bu gilzel 
tesadllfe çok sevindi. 

Elçi yerlere kapanarak söyledi: 
- Şevketltl hlink8.rım, Jan Bale. 

oloğ hakipayine yliz siirer. 

kar, vezir Aliettin, Murat Kara Ab
dürrahman, Nilüfer, Teoderu ve 
Ace, Gazi Kafil, Çandarlı, Evrenus, 
Süleyman Paşa, Hacı 11, Kara Ali, 
Balyancığm oğulları ve daha meş. 
bur bUyükler karıııladılar. 

Bugünkü bulmacamız parçalarını birleştiren nesne, 9 - A- Bcnuva yeni bir sual sormayarak mez misin'? Müsaade :e~# 
kılsız (Halk tabiri) • Fayda, 10 - sustu. Bir cigara yaktı ve dü§Unce. tığın dosyayı tetkik ~ )l A 

SOT.DA~ SAGA: Huzur (istirahatten). ye daldı. Rokur da susuyordu. Bir- öğle ilzeri gel, konuşu şııl"tJJr 
1 - İyi olma - Şeytan (öz türkçe), den Benuva tekrar söze b&§ladı: tiğin noktayı da san• 

2 - Kocanın hatasile nyrılmış karı. _ Maktulün kızı isticvap edildi maz mı? 
ya verilen a:rlık - Ilnyvan öldürme Rokur somurttu: ...ti - Ne var, yine bir talebi mi var? 

- Hayır §cvketlu hünkarım, bir 
haberi beşaretimiz var. 

Hünkar ile oğlu sarmaş dolaş ol
dukları zaman seyredenler ağlaştı -
lar. 

sporu, 3 - Hırsız - Sıfat (fransızc:ı mi? Kim isticvap etti'! \'I" 
1 .. k ) 4 l l dildi. Didi ta - Peki. Aa1°" ve ur ce , - Ekseriya su içmekte - st cvap e ye ra • ..,.,.P" 

kullanılan bir tabir (doya doya mli- fmdan ..• Ben bulunm.adnn ve kızı ilk Benuva zile ba.str. 69tef, 
nasına), 5 Tayın büyüğü_ Allah, 6 - · · · d ö - Komisere yo~ g .. ıtfl' - Peki s1Syle! Ve o gece ı:ıehirde olduğu gibi ııa· defa burada, eizın evınız e g r • 3 J1> 
Değer • Tersinden okuyunca beyn:ı: dilin. Sonra gillerek Roktl~~~ - Mahdumu §ahanelerl esaretten rayda da. sabah ışıkları sökilnceye 
olur, 7 - Devletin şehir inzıbatı ış- _ Hal&. l:ına solll •• ıt) bizzat efendim Jan Baleoloğun de- kadar coşkun eğlenceyle geçti. 
1 · ı :ıı - Diyan, Hangsi hakkında ne }&OV-~ erı e uısraşan dairesi, 8 - tazmin e. Giderken allahaısnııır 18.Ietiyle tahlis olundu. Geceyansmı bir saat geçmişti. 

HUnkA.r Orhan yerinden sıçradı: Artık cemiyet en hızlı, en coşkun 
- Nasıl, Halil kurtuldu mu? (1) 

1 

ve ateşli duruşa girmiş, ışık altında 
- Evet uevketlO.m. Foça valisi kadınlar büsbütün güzelleşmiş, er-

Kalatseye yUz bin altm fidye! necat kekler mahmurlaşmış, teklif tekeL 

den 9 - Birdenbire oradan oraya göc söylemiş'? ~ 
eden kücük kalıileler, 10 - Ba - Lehinde bulunmuş. .Kapı önünde ola.D _ _,,,ı 
caılın orta oynak yeri • Elle çalınan - Kat'i olarak mı? dü: 9\1 ııe'-.. 
zilli yarım davul şekUnde bir nevi - E\'et kat'i olarak... Onu tak- - Affet binba§JJJl· ~ 
musiki aleti. Dünkü bulmacamızın halli dir ediyor ve hakkında itimat bes· nayet hadisesi beni 

Jl11P1 ........... RBE Kusura bakma! ., ! 
- Gücen.ınedin )'il~~ ••• :ı~ın[Dl~m• mı01L!J1J r ~m•rı;@~r: mnı • 

- HiÇbir maksadım yok. Sadece ol:an 
. biten şeyleri doğru olarak tesbit etmek is

tiyorum. Benimle dansederken dudaklan
mzda tatlı bir tebessüm vardı. Bunu hfila 
hatırladığınız, inkar edemeyişinizden bel. 
li. Demek oluyor ki bugün lakayrt kal<ll-
ğıruz, istihfaf ettiğiniz, hatta hakarete la
yık gördüğünüz adama karşı vaktile ICıtuf. 
la, müsamaha ile muamele ediyordunuz. 

- Sizi istihfaf etmiyorum; ne kimseye 
ne de size hakaret arzusundayım. Sadece 

istediğim bir şey var: Münasebetimiz bu· 
rada kalsın, daha ileriye gitmesin. 

- Niçin? 

- Her ~yi hatırlıyorsunuz da bu sebe-
bi neden hatırlamıyorsunuz? !sterseniz bu 
hususta size yardım edebilirim. 

- LQtfen .. 

Bir çocuk çehresi kadar masum duran 
Melikenin yüzü tekrar kızardı. Adeta sr. 
kılarak: · 

- İlk defa sizinle karşıla~tığım zam:ı.n. 
dedi, Yeşilpınar çeşmesinin yanında idik. 
lize bu çeşmeye dair ufak. bir efsane aıı

latmı,tnn. l\1uratlanna eremeyen se ... gi li 
ler bu çe~me.nin önünden beraber geçip lıi. 
rer tas su içerlerse masum seYgileri bir ev-

-57-
!enme ile neticelenir; sudan yalnız birisi 
içerse başlarında bir f ernket dolaşırmış. 
Bu sözlerden kısa bir zamn sonra tesadüf 
bizi bzeraberce oraya götürdü. Ben su iç

medim siz kadere, efsanelere isyan edere:!. 
sine bu sudan içtiniz. Şimdi ikimiz de fe:a· 
kete meydan okumuş iki kahraman gii.>i -
yiz .. Bu cidalden muzaffer çıkmamız için 
yapılacak en iyi şey, biribirimizi dü~man 
telakki edemesek bile, biribirini hiç tanı. 
mayan iRi yabancı olduğumuzu düşünere!• 
kemdi yollarımızda sükCınetle yürümektır. 

- Felaketleri başrnuza getirenler baş· 
· kalan değildir, Bayan Melike, bizzat ken

dimiziz. Kötü düştinceler, kötü niyetler 
bizi ıztı.aba sürükler. Ayrılık ve hasret 
beyinleri kavuran iki ateşin ismidir. Ge. 
ç"n gün yanınızda düşüncelerimi iyi ifade 
edemedim. Sizi gücendirdim. Siz de ben -
<le:ı izahat i "-t~m.:den uzaklaştınız. Şüp · 
hesiz o gec~ ıztı np çe!•tiniz, Uzüidt"ğü:ıü. 

zü dü5ünerek o gece ben de uyuyamadım. 
Halbu'.d ar:ımızda her türlü yanlı'} anlaş-

mayı ortadan kaldırmak için ~ dakika • 
Irk bir konuşma kafi gelirdi. Bakınız şim.. 
di güze~ alnınızı gölgeliyen bulutlar dağıl· 
dt. Tatlı gülümsemeler dudaklarınızda ye
niden çiçekler açıyor. 

- Evet, nezaket ve zarafetiniz her ~yi 
hallediverdi. 

- Mukadderatımız kendi elimizde o • 
lunc:ı efsanelerden ne diye fükmeli? Ye· 
şi'.pınar çeşmesinden çift su içenler me::ut 

olur, tek basına su içenler fe~akete uğrar. 
mış. Ben oradan tek başına içtim. Fakat 
efsanenin tehdidi beni hiç ürkütmüyor .. 
Ben istikbalimi çoktan çizmi~ bir ad<:mım. 

Eu prog·amı değiştirmek Iazımgelirse yi· 

ne hen değ'§tiririm . . Ba:ı!:a bir kuvvet ç'z 

diğim yo!u değiştiremez. Bunu is'Jat p!~ 
ko!aydır. Bakınız, siz:! d..: i t !:.i;:ı l p. o~~ • 
lerimi anlatayım .• 

M~lik~ itira~ etti: 

- Bu ta:avvurlennıZI ök';.-enm.: :: lıiç';ir 

hakkım yok.. Sizin de anlatmağa mecbu. 
riyetiniz .•• 

- Affedersiniz Bayan Melike. ikimiz de 
meçhul bir noktadan gelecek felaket telı· 

didi altındayız. 

- Ne münasebet 0e~ 
rın öğle üzeri buluşurlll 

xı 
otD 

ıosııtl ~,oıııı 
Ilenua, Spanopu 1'tor-

1 Bu vaziyet karşısında düşüncelerimizi yapmış olan adliYC do yuP 1' 
çok samimi olarak anlatmalıyız. Ben an. diği raporu ııeniiz o:ıcıır r' 
nemin tek evlMıyırn. Tabii sevgili anne· ti. Şimdi dilşUnilr;~ 6 

ci~im de beni dü}ünüyor .. Onun da kendi-
1 
son kısmı üzerinde bi 

sine gelin olmak üzere hayalinde yaratttğı 

1 

tekrar okuyordu: 
v~ yaşattığı güzel, periler kadar güzel bir "Cina et &llfJıllllllr.-' 
kız var. Ben mümkün olduğu kadar geç köşe b: hançer oı.ddd 1> 
cvle~eğe ka:-ar ve~iş bi:. adamını. Ev -ı tadır. Yaranın ctro.C:; ~ 
fenmcakege kartlar verd~ğih mt ~t~ ~c:ıne 1baş 1 

~eklinde bir ız 1ıaJıı> Jıs.Jlçe!e 
~:3. .' on art nası a ıs ıy~cegım. ş~e I mettlrmektedJr. ı:ı.a~. "ı 
ıstık.Jalım kısaC3 bundan ıbaret.. Ne ince n gene üç Jı ~ ~ 

bu istikbali, ne de seçeceğim kız hak. • 1 bir sant,tmctre. u:ıo;:!; tıe 
kmdaki sertestimi Ye~iJpınar çeşmesinin 1 sanUmetrecUr. 'i" ıı.ııtıı"" 
bir tas suyu bozamaz. görülen iz bir dıl'ı 4 ~· 

bir mfuıelles şekJlnd 
0 - Siz insan iradesine tesir eden hiçbir · "e ~ ~ 

U:ıııçer bir ıJef& JfJP" 
kuvvetin vücudunu kabul etmez misiniz? _...nıt· -"' 
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~lebidi;;d;ıİ~;biı~di~. Bir 

1Ç;1g;i~m gibi 
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n un tahassürü! 
~'~ odanın dört yanını aradım 
'~il. B Yazılar enteresan se büsbütün esmayı üurime sıçrat. Leman, 28 yaşın.da, yüksek bir 

teri sapsarı oldu. Bütün metanetini kokottur. Nedret, 32 yaşında. 0-

Yazan: HDD<Avecn 

!b · ~ ~ llnlar bir takım ta· rnak olurdu. 

\ ~~ aYrı ~ı. Yanıannda Bir hafta önce Merzifona geler. 
S~ İhtiyaten~lar da var Balruceseli Papazyan Gronik aklıma 
O'ı....-' ko bır klğıd;i ya. geldi. Derhal gittim. Y e.mekteydi. 

muhafaza gayretine rağmen Tonıa· nun hizmetçisi. Lemanın evinde. 
ranın Ye Ohannesin bacakları tit · Genç kadın üçüncü katta adi, tah· 
riyor, dişlerini biribine çarpmamak ta bir karyolada yatmaktadır. E· 
için ağzını sıkıyordu. Bu öyle ufal> linde bir roman vardır. 

mım, §ilphesiz isterdim .. 
- Hakkın var .. Hizmetçi ol· 

maktansa hanım olmak her halde 
:iaha iyidir. 

da elli liralık bir irad temin ede· 
bilsem, .deniz kenarında, beyaz, 
küçük bir evde yaşarım. 

.._~) oı ... _ · ~d~ Bu (O) nin 
~1'~ ihtıınaıi ""k '-'akın- Beni öyle şa§kın ve perişan bir hal· tefek bir Mdise değildi. Nedret - Hanımım bu yatak-

- Elbette.. Mesela, siz benim 
yerime geçmek istemezsiniz, de. 
ğil mi?. 

- Fakat gümüş tuvalet takımı
nı beraber alırdınız değil mi?. 

- Katiyen .. Onlardan usandım 

artık .... -~ ~Peıı :.v J de görünce ahklaştı, korktu: 
~ ~ ~ ~ahirciyan e- - Ne o, dedi. Bir felaketmi var! 

Başmı kaldırdı, ümitsiz bir bakı ta rahat mısınız?. - Senin yerine değil, fakat baş. - Al!. 
ııııı.; Ordu. b"~uallltlltında dn.\.·a 
.:"411 '°-uartn v;:ı~ - Fellketlerin zebanisi diye har 
~~ 1 ıizli olmasına kırdım. Al oku! 

şı vardı. Leman - Rahat ne .demek! Çok 
- E, dedi. Sen ne düşündük bu rahat. 

kalarının yerine geçmek isterim. 
- Kabil değil mi?. 

- Neyse .. Bu hülyaları bıraka· 

~t ~ilıııcii ~·diye dü. Ve iste bu mütalaa bu arkadaşı 
~ dı'k- bu dosy hanıi bir ihti - zıvanadan çıkardı. O gün başlayan 
~ ~~ alann ele ıeç - ıuursuzluk onda nihayet bir cinnet 
~ 'J.trdcti. Bilmem halinde tezahür etti. Yani arkada· 

\'aziyet için? - Baş'ka bir şeye ihtiyacınız 
- Hiç. Dedim. Ben de senin gi. k ' yo mu .. 

bi perişan bir haldeyim. Mağlubuz _ Şimdilik hayır .. (Nedret gü· 

- Kabil ..... 
- Fakat bundan daha iyisini 

bulamazsınız.. Bir müteahhid ... 
Ayda 300 lira.. Gümüş takımlar, 

hm, Nedret .... Şimdilik şü küçük 
odayı mahsus böyle döşettim. Bu. 
rada yapyalnız kalınca kendimi 
pek mes'ud zannediyorum. Şimdi 
anladın mı? Bu odaya hiç bir er. 
kek ayak basma<lı. Müteahhidin 
gelmiyeceği geceler bütün hizmet
cileri savdıktan sonra, kendi oda· 
ma çıkanın. Bu yatak kendi ya· 
tağım. Romanımı alır, rahat rahat 
okurum. Burada bulunmaktan o 
kadar memnunum ki! .. Bu karyo. 
layı on liraya aldım .. Halbuki aşa. 
ğıdaki karyola, değer biçilemiye
cek kadar kuvetlidir. On.da " ..... ,, 
Sultan yatmış.. Daha bilmem 
kimler yatmış .• Halbuki bunda 
benden başka kimse yatmadı. An. 
lıyormusun, bu karyola benimdir, 
benim... Başka hiç kimsenin de· 
ğil. öbürü uyku karyolası .değil.. 
Onu hiç sevmiyorum. Haydi, şim· 
di içecek bir şey getir.. Hararet 
bastı .• 

Tomayan. Teşkilatımızın en ince ler) Neye gülüyorsun?. 

~ bu A~ okuy tnıdeki mektubu 
~ ~Ubu onun. Omrüm. 
~İfil. toııku ın "Unuflnanıa irnk~n 

§Im bu mektup üzerine ran oynat • 
mış bir halde kafasını döverek: 

sırlarına kadar hükumete mallırn ol H' - ıç ..• 
duğu muhakkaktır. Bittabi hükQ • - Söyle, söyle .• 

' elmaslar ... Her şey .. Düşünün bir 
kere ....• 

"~ ~ltir. lllZZarn bir sırrı ba 
~ili ~Oh., 
S '-ıru~ı. . . 
hrd,,,_>'tri,.1 ıeı·"'lfarı ettilr. A.r-
te......, .~- •Ttce"' · 
-11 .,,,_·_ ""'''"°'- !'"' rıaat bu. 

.... 1111. l'ev . tondtrikn pa-

'
~ıac::"ri,. :::::: Yapı,,,.. Ar· 

;ı., ıı,,, .. ı 'Nalın .,,,.,..: 
t.a.. • ..q .. '"". ...... • i.~d· IUtet oıa,. ııltrdir. Rapor. ""'• ,z l'oli ~alc ltınzim tdı • 
~fl~lir. 1114 IOTayla muha· 
tfi~ 'ffıai "'"laıfa ''l>orların birer 
Oıııehıa ~ bı,Yllt ıa lcıtaatına ttb 

"ııı Dt • kıy110 dklor. ille saf ta 
•~- .)"ıi '·- . " ııt arlcada§ları 
~""'i i"" ...,,...,, "' le • • • 

ı; llıdiı:. ~ctl'fı'- tr tıanan ele 
""oı.~~ it.._. ıcıcalctır. 
t "'lllClbiQ, ..... lıları 
,::O "tto diy1 bu " tevlcifi it· 
~trıe, llotı,. toı;lti YtlrduJar. Bu. 
~'°"'""ı bi lıta.rında ası
'""" iT, 1; .... ,~tr tivil MttNUT "'iT..,· . 

'"i btlcliyo -

- Ah, ne yaptık, ne yaptık! Ço
ctiklanm, karım, diye söyleniyor Ye 

bir çocuk gibi haykırarak ağlıyor
du. Ben bundan medet beklcmeğe 
gelmiıtim, halbuki .. Onun da ya . 
nından kaçtım. Kime söylemeliy • 

met icap eden tedbirleri almıs bu · - Bu yaptığınız ıeye pşıyo· 
~unuyor. Görüyorsun ki önce senln rum da .. 

- Doğru. Bunlar hepsi güzel, 
fakat çok ... Artık usandım, iğreni
yorum .. Hayattan zevk almak için 
bunlara ne lüzum var?. 

ve arkadaşlarının ve beni bilfiil ih. - Yani beni budala sanıyorsun 
tilal başında bulunanların tevkifi değil mi?. • 
mevzubahstır. - Beni affediniz ama, bazı kere - Sanki alay ediycrsunuz 1 

- Haklısın. Ropen Cevahirciyım evet .. Dostunuz fevkalade zengin, 
şimdi l\Ierzifonda mı? parasının hesabını bilemiyecek ka· 

- Ne için alay edeyim?. 

dim? Toma:rana gittim. Evde de • 
lilmi~. Arzmanoğlu Ohannesteymi§. 
Ko,a.rak Ohannese gittim. Beni on. 
lar da dehşetli bir heyecanla karşı· 
!adılar. Benim sakin biri olduğumu 
biliyorlardı. Mühim bir hadise ol · 
masaydı benim bu kadar perişan ol 
mıyacağım aşikftrdı. Tomayan kar. 
~ıladı: 

- Ne Münasebet? dedim. Ben dar zengin bir müteahhid. Size her 
masasını tetkik ettim \'e bir defter ay üç yüz lira veriyor. Sonra böy· 
buldum. O defterde birtakım numa- le mükellef bir konakta oturuyor. 
ralar gördüm. Bir de (D) işareti sunuz. Sizin yatak odanız gibi ya. 
buldum. Bunların dosya olması ih· tak o.daları istanbulda az bulunur. 
timali üzerinde araştmnalar yap • Karyolanız, vaktiyle kimin karyo
tım ve bir küçük bavul içinde sa - lası imiş, hatırıqıa gelmiyor .. 

-Sene sonuna geldiğimiz hal· 
de hiç para arttıramadığınızı da· 
ha dün söylüyordunuz. 

- Yalan değil a .• 
- Eğer iddianız veçhile hayat. 

tan zevk olmak için bunlara lü-
7.um yoksa şimdiye kadar niçin 
para arttırmadınız?. 

rayla, yaver Fuat Paşa ile, valilerle - " ... .'' Sultanının ... 
mutasarrıflarla birtakım muhabere· - O da sizin gibi bir kadın de· 

- Ne ahmaksın kız l Kabil de
~il artıramam. Müteahhidin ve 
başkalarının verdiğini avuç .dolusu - Ne o dedi, 1bu ne hal? lcrdi. Bu şifreleri çözmeğe lüzum ğil mi?. · 

- Müthiş Tomayan, hepimizi olmadığına kaniim. Çünkü artık an - Ama, padi§ahlarla.. harcetmeğe mecburum. Düşün .... . 
mahveden bir sım tesadüfle öğren • 
dim. 

laşılmamış bir nokta yoktur. - Her neyse.. Bütün bunlara Kokotum, ama, yüksek cinsten ... . - Şampanya getireyim mi?. 
- Hayır, biraz su .. 

Etrafımı çevirdiler. Nefes nefese 
idim: 

- Dur, dedi. lşi çok mübalağalı malik olmak, sonra da hiç birinden 
bir hisle muhakeme ettiğimiz aşi. hazetmemek ve bu odaya çıkarak 

Paranın hesabını düşünmeden ya. 
şamalıyım.. Arkamdan koşan a· 
damların en ziyade hoşuna giden 

şey israf ve sefahettir. Bunlar, 
eğer parayı sokağa atarsan verir. 
ler. Elini avucunu sıktın mı, kim. 
seyi göremezsin .. Apteshane pen
ceresine metresi beş lira<lan dan· 
telalar, salona beş yüz liralık ha· 
lılar, kadife oda takımları koyuyor 
sam, bunu zevkim için mi yapıyo. 
rum zannediyorsun?.. Bu, böyle 
lazım. Sanat icabı .. 

(Nedret çıkar. Biraz sonra tc· 
laşla gelir.) 

- Cevahirciyan hükCimetin bir ca 
susudur! 

Tomayan ·yerinden fırladı: 
- Sen de, dedi. Bu adamın ca · 

susluğu peşindesin. Kaç defa tec • 
rübe ettik. • 

- Bu sefer böyle delil Tomayatı. 
Ve bizi ele veııniştir. 
. -.Nereden biliyorsun? 

kardır. şu adi karyolada yatmak! Ne ya· 
- Ne gibi? payım, ıaşıyorum. Bir türlü aklım 
- Zaten bugün saat (9) dan son almıyor. Sonra, tuvalet takımınız 

ra hükumetin gözü önünde çalışaca- hep gümüıten ..• 

ğız. Eğer kendimize güvenmiyorduy - Ne olacak?. 
sak o halde bu teşebbüslerimizin ma - Eğer bunlar benim olsa, tu. 
na:sı nedir? Yok güveniyorsak son valet odamdan hiç çı'kmam. Dü~i.t. 

'dakikaya kadar işimize m0d8h81eye nilrı bir kere! H~ ~ü~ Halbu
imkan veya fırsat veya delil bula - ki siz, beyefen.dı efeler gıtmez, 

mayan hükfunetin bu vaziyetinden 'bu odaya çıkıp çinko bir tas içinde 
zaten istifade etmiş bulunuyoruz. yıkanıyorsunuz. 

- Oh, hanımım, hanımım .. 
-Ne var?. 
- Beyefendi geliyor .. Treni ka. 

çırmış .. 
- Yarabbi ne rahattım! Ne 

mes'uttum! (Romanı kapar, c1u. 
rur.) ~imdi kalkmak, giyinmek, 
apğı inmek, deli Ye ihtiyar bir 
aşıkla " ..•. ,, Sultanın karyolasunda 
yatmak için gene soyunmak lazım, 

Mektubu çıkardım ve önüne at -
tım: 

_Af oku bak!.. Dedim. Şimdiye 
Bugün ve biraz sonra yaftalar -Çinko tas daha zarif. Zeki bir 

talik edilmiş ve ihtilal fiilen başla. kız olduğun halde bunu anlamak 
mış bulunacaktır. Düşmanlarımız istemiyorsun. Bahsederim ki şimdi 
az, bir de Ropen Cevahirciyan gire· benim yerimde olmak isterdin, de· 

- Bundan dolayı sizi daha çok 
seviyorlar mı?. 

Nedret - Başka bir akşam 'kcn 
di yatağınızda yatarsınız. 

- Doğru, öyle .. Fakat bu ak
şamı kaybetmek! .. Böyle para ka
zanmak ne büyük felaket!. 

kadar şüpheleriınde aldanmamışım. 
Fakat basiretim mi bağlandı, ne 01 • 
du Me bu tuzağa düştük. bilir. ğil mi? ' :. . . 
Tomayanın ve Ohannesın benıı . (Denmı n.r) - Ne yalan söyliyeyim, ham· 

- Daha çok sevmezler, fakat 
muhabbetleri daha uzun olur. 
Hem mes'ud olmak için bana bun. 
larm hiç birinin lüzum yok. Ay. HIKAYECl 
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çok severim .. Hil1 da seviyorum. 
- Susunuz.. Bu müthiş bir 

fey .. 
- Onu severim .. Bunu herkes. 

ten çok siz bilirsiniz .. Halbuki o 
benden nefret ediyor .. Beni tah· 
kir etmekten çekinmez.. Bu ıe. 
kilde yaıama'k kabil değildi. Ya 
'ben, yahut ta o ölmelidir. 

Dandolo homurdandı: 
- Susunuz .. 
- Hayır susmıyacağım .. Çün· 

kJ tahammül edemiyeceğim için 
size baş vurdum .. Beni saran bu 
felaket ve ıeamette sizin de his. 
seniz olmalıdır. Evlendiğimiz 

gündenberi onunla iki yabancı 

&ibi yaıadık .. Kaç defa onu öl· 
dürmek hevesiyle iırpındım .. Fa· 
kat muvaffak olamadım. Artık 

tahammül edemiyeceğim.. Onu 
aeviy-:ırum ve onun için çıldırıyo· 
rum. Buna karşı o çok hissiz .. O. 
nun batı ucunda geçirdiğim bu 
beı gece bana be§ asır kadar u· 
zun cöründü.. O mütemadiyen 
sevgilisini mırıldandı .. Ona aıkı
nı söyledi.. Ondan af diledi. Bu 
sözler ti içime işledi .. Bu kadar. 
la da kalmalıdır. Neticede beni 
ölümle de tehdit etmesini biliyor. 
Ebedi bir korku içinde yaıamak 
ipnize gelir mi? Sorarım size .... 
Her dakika uyanmıya, her daki· 
ka köpürmiye amade bir 'kadının 
intikam hevesi karıısında titre· 

mekten hoılamr mısınız?. Söyle. 
yiniz, cevap veriniz ... Günün bi· 
rinde alayıvala ile darağacını 
boylamak itinize gelir mi?. 

Dandolo: 
- Kızım 1 Kızım 1 diye mırıl. 

dandı. 

Şimdi Dandolonun içinde kı

zı için büyük bir merhamet ... Bil. 
yük bir tefkat uyanmıştı. 

O timdi kızını 'kurtarmayı dü· 
tünüyordu. Hafif bir ümit olmak. 
la beraber tecrübe etmek iıtiye· 
rek kekeledi: 

- Belkl bir daha bunlardan 
bahsetmez .. Hele iyileşsin .. Onu 
teskin edecek çareler bulunabi. 
lir .. Sabrediniz .. Ben kmmın hiç 
bir ıeyden bahsetmiyeceğine e· 
minim. 

Leonorun küçük bir hareketi 
ikisinin de korkuyla susmalarına 
ıebe poldu ve ona baktılar. 

Tabu bir ıekilde gözlerini aça· 
rak oa~ını onlardan yana çevireli. 

lki aiam hümma eserinden l·i~ 
bulut taıımıyan temiz gözleri a
raştırdılar. ikisi birden ayni dü. 
ıünceyle sarsıldılar. Leonorun 
konuıtuklarını ititmit olduğunu 
anladılar • 

Leonor uten ölmek istiyordu. 
lşte babasiyle kocası da onu öl. 
dürmek istiyorlardı. Bu hare· 
'ketleri onu bütün iıkencelerin• 

den kurtaracaktı. Onları hareke-
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dı§arıdan bir ses cevap verdi: 
- Hekim. 
Altiyeri derin bir nefes aldı. 

Kendi kendine: "Deli olacağl'11 
yarabbi .. Böyle giderse her şey: 

ben ifşa edeceğim.,, diye mır.1-

darı.dı . 
Sakinleşmiye çalışarak gitti, 

kap ıyı açtı • 
Ihtiyar bir adam göründü. Bu 

hekimdi .. Çok ihtiyati: hareket 
ediyordu. 

Altiycri: 
- Dek tor! diye söze baş!nd:. 

Sinyora birdenbire hastalandı. 

Çok merak ediyorum. 
- Hele bir defa görelim mon

senyör. 
İhtiyar yatağa yaklaştı. Has. 

tayı uzun uzadıya muayene etti. 
ihtiyarın muayenesini derinleş

tirdikçe yüzü sararıycrdu. Alti. 
yeri üzerine eğilerek elinde tut
ğu hanseri gösterdi. 

ihtiyar, hastalığın vahim ol
.duğunu söyler söylemez başına 

geleceği anlamış olacaktı ki bü. 
yük bir korku içinde: 

- Anlayamadım monsenyör!.. 
dedi. 

Altiyeri garip bir şekilde gül
dü. 

- Olabilir, dostum, dedi. He· 
le siz benimle azıcık geliniz . 

Altiyeri hançerini kınına yer. 
lcştirmiş ve .doktoru yandaki o-

daya sürüklemiıti. 
Doktor korkuyordu. Öldüre

cekmiydi, ken~isini?. 
Altiyeri ciddileşti, yavaş bir 

sesle: 
- Affediniz beni, dedi. Ca. 

nından fazla sevdikleri hastala· 
nan insanlar kendilerini benim 
gibi kaybederler. Ne söylediğimi 
ne yaptığımı bilmiyecek bir hal. 
deyim. Bana vaziyeti ~ıkça an. 
la tınız. 

Doktor derin bir nefes almıştı. 
O da ağır ağır, hastanın vaziye
tini pek iyi bulmadığını, azami 
derecede dikkat ıösterilmek icap 
ettiğini söyledi. Altiyeri: 

- Kendisine bizzat ben baka· 
cağım, dedi. 

Doktor cevap verdi: 
- Hareketiniz takdir ve tebci. 

le layıktır. 
Sonra Leonora verilmesi la

zım gelen ilaçları yazdı ve yarın 
tekrar geleceğini söyliyerek ay· 
rılmak arzusunu gösterdi . 

Altiyeri: 
- Siz buradan ayrılmasanız 

çok daha iyi olacak.. Size bir 
daire ayırtayım. Hastam iyileşin. 
ciye kadar orada kalmanızı rica 
edeceğim. 

itiraza imkan yoktu. Teklifi 
çaresiz kabul eden doktor kendi
sine hazırlanan daireye yerlqtt • 
Odasına girdiği zaman : 



Eüişebir genişledikçe 
ihtiyaçtan arltJflT 

EsJd~chirde çıkan Kocatepe gaze- Bütün zorluklarn ve mali sıkm 1 

Seyahat notlaru 

Mm a kö~----.~ 
r-adYo- ve sjoema 

6 yalıl• oe geniş ara~ili iMolılııl kurulılıi~öy
lhde 120 halk. dershaneai ve 115 köy~bi· 
rer okuma odası açıldı. Muilada gerrİf b& 
k&iltiüı •derh.-ffi:i 11ar 

tesi, Eski~ehirin mühim ihtiaçlnn- tılara rnğmcn yüz elli bin liradan 
nm karşılanması için. bir imar bir· fazla bir para sarfı ile Kaplaıılı sıı'- ı 
liği kurulacağını, btr fş icin beledi;; yu getirildi. Ele'lrtrlk şirketi kttruf.. 
ye ile hususi muhasebenhıı elele ve· du. Mezbaha inşa ettirildi. İstasyon 
receğini hıttJer 'Vermektedir. Btı ya bıilv'an, mahfel caddesi, Yediler 
zıaa. bil' .kıWmlu ab~oruz: 1 caddesi ıslah edtldl .. Fikat biitün bu 

Elldıleltir, dilfman İ§galliıdetı Ca:ıliyotlerle, mevcut Jıtlyaoın an- Muğla, (Ha~) _ Muğ1* ve- babllanndan ayneıı alınacaktır. ;Fa 
kurtııldukta aoan bir yığım ~n ~ cak ~iizde yirmisi karşılaıımış oldu. mlllhakatı ki;y.ıe1"inde tahliil çajın-< ktr yavruların iaşe ır.addrjeri ise a• 
k•ballil~ıti .. .Şcıbrinbü ilıuadde- Taııavvur edilsin ki cumhuri)etin i- Jakl çocukların sayısı 2~ dUr. !&kah köylerin btıtı;elerine ayniyat 
leri ludmıaaız. ~.danlnr. göl, ten Iılnmdan bugün kadar kaldımn ve Bunlardan 3200 EÜ 'tam teıekklttltt konulm11ll nretUe temin edilecek~ ..,l"lllitaııı• 
viftt itleri bomık haili'. gayri mev- cadde iııle?ine Eskişehir- beledi~<.elli okullarda, 5500 zil ÜÇ' smıflt mekteb tir. Elbhıe ve ders levazmu, villyet 
cut, evler yıkık ve yanıktı. O za - tarafından 142528 lira sarfedilmi9-
ınan şehirde azami yirmi iki bin nü- tir. 100 bin metre murabbaı ali 60 

lerde okumakta, 20 bin ya\·ru maa- bütçesine her yıl konulaeak olan 

riften mahrum bulunmaktadır. Bu ~·ardım tahsisatı ile tedarik edile • 
fua Vanlı. Fakat aradan birkaç yıl bin --tre de parke olmak UzeJ"e .... ektir. Bı'r prn<PY'Qm esasına i"tinat .... ~ hazin vaziyeti gözönüne alan vali ~ ... - " 
&'tıehsce, niifua artmağır ba9ladı. 220 bin metre murabbaı kaklırım eden bu yatı okullarmm adedi her 
Iatiblal6 azimi ftdüst ı t !. Recai Güreli, burada bir mekteb 
~ ta ı c. • .r : döşenmlşmiştir. Halen !Jf"htrde yıl art.tmlac:ııktır. Muilal\m değerli 

yel faalitetin b~muı tıcan mü. ~70.000) metre murabbalık yeni - seferberliği açmış, okuma .,:ağında- val!-.( bay Rtc:ıi Gilrelll\İll bu da-
naeitetlerin çoğalroeaı yüzünden ..ım diWt"n,,_ğe, ıshlh ve tanzim e _ ki çocuklarm her ne swetle olursa 

1 v- _,_, ···~0 1 k "·ım ı i ı d t d vada. gK.terdiği haQagb•eti bütün 
halk, yeni yeni evler, oteller, dük dı'lmegve muhta" k"ldrrtm •. ,. cadde o sun o uya.,ı e er yo un a e ,. .,,. 

" .. • < Muğla ve civar) halkı ıninnelle kar-
k&BJ&ıı fntlıamdan ge,ri kalma'1ı. Kı rd B 1..,.. b. t raf'-- b birlere tevessül etmiştir. Bu mak-. . va ıı-. e <.-uıye ır a uwı un - ıılama~taclır. 
1aı.bir müddet içinde, cumhurcyetm 1 . d k d'v t ft d satla iki sene içindeanertakuwe-. . an ın a e er en ıgo.r ara an a 
veıdiği feyizlerdea istif:ıdcnın hır J 1 i d·ı . 1 220 b. la Leyne ve Befknik 'Dalli~tlµile, K.ılUlrı baluıiede, k~Iiiiii ve . . ~vveo ce nşa e ı mı!f o an m 
netlceai..olar&k nur.us ellı bıni te - metrelik kısmın tamirine ve temiz Köyc"ğiz ve Marmı\fiS kazaJamnda, yol~Jui•iuıdan tq vşlıa.sı-şda-1-
~avils etti, Şehir de Çanaktepcden liğine itina etmelde mU'lleU"ftlr. Fethiye kazaaaan1 Kub!p nahiye- raua ;,llbtJDt ok•ı; ~ "'" adedini 
.ığit.4(laeıille,. kızıl )er kenarla~ın BUtün bu işler de, büyük çolc bU • sinde birer yatılı okul in1& ettir - çojalbnak için pratik çarelQz• te -
au ıelrer. fabrillaaına kadar geru3- .. k b' ki'- 'le b ' -· . . ~ h' uı tti"i d h'~ 1 .,_,_ 

938 yılında kSlvlEtıc.le (120) ulus 

~'U ır 'Para ye "nu ı erı.a111u. 'fl· rmşt.ir. P~k rnuazsem-..ve~saeıt ım- vess e g ne e §il ıa oıma.-yııı 
ledi. Fa~alar, oteller, modern cv-

lunabillr. metl~rin mahMJU olan bu mektf'J)• 

i. 'ujjlıı ııalis: R<cai Güreli 

T rakyada. yeni 
talebe. YJJrtlarJ 

ÇS,k ra~t gijrdtt, 
geluak yd geaifleliluektt 

lel'r reamt ve gaYJ'i resmi binalar, 
ıehrin.umuınl m&Marasnıı güzcllei
tirdifi. nispJ?tte belediyenin de va-. 
sitelerini hem ç~aıttı, hem ağır -
Jqtadl.. Halbuki, beledi~·e bütçesi, 
bu vazilelerin hakkiyle ifasını te • 
mm edebilecek bir yckiin göster. 

nıly9rdu. 

Gazete bundan sonra, Eskişe>hirin ler, 9!!} d:ırs ·yılmd~ yavrulanmmn dcrNıanr.Ali aQJlqıı~. bu iş eheınmi -
yeni ihtiyaçları arasında eehıe ve faydalarına tahsis edilecektir. Bu ye~ takip ohıJtilr.a~ tahAil çağından 
zahire halle>rini, asri mezarlık inşa- yatılı okul birışlannm herblrl, bir ~ kiınselerd .. ı ı2~QO erkek 

amı, Porsuk suyunun iki taarfına hektarlık sah• üzerinde yı,.pıldığı l ve 900 u,Qna. ok\UPfl yu.una öğre
tıhtım yapılmasını, cumhuriyet mey lc;in bahçeleri g«;ni& ve zir.ad tat- tu.ı.tJr,. Gelecek yıllar b.r mAfıQ. -
aanmm tanzim edilmesini saymak- bikatına ;111Uaaitth'.. :SW.un içiııciiıı kl rın~ıd~ olmaAıQa.,ga~ret e
ladır. çocuklara ziı:ai den~eler de. yap~~ dileoek~ 

Nokaan1m -denileHk blr. m~ 
:meliyetle idare edilen ve 
ldSylerden toplanmış z~ milatait 
çocuklula malw pclleriıı. çocuk -
lannı da ıiııuiıule bımıurıt"aQ ~ • 
yal ~e kötıtın1 biıı:eltoUe~ ct... 
tekliyen bu mUe~W. -l'~ de -
ğer bir disiplin ve baknn gör.il ,eıc,. 
mektedir. 

--~--------------------------------~----------~ rılacak, buy suı:ıetıe okulda tanm. Viltyetin yür: on beş köyünde bi. 

" Sir.op, 
....... ı" 

Eıiki ve yeni bütün ök. 
driiJrJert geçirir, bal· 
pm:.aiıW;üıW; broJll)ıirı 

tembler .. nezle. v grip. 
ten korur, ~öğilsleri za.:. 
YJf o ır:.n lara bilhassa §&. 

yam tavsiyedir. 

INOiUZ f~HZU* 
ECZANESi 

lhyoi,!u lstanbul 

sel roalüınat a!lt.la••~U.ır. B,vndan rer olııwna o4aın açW&rak ,köy öğret 
başka yavrulara fenni tavukpluk 
ile fenni ancıllk.ıöjntileceır_ mey. -

vacılık hakkında amf'll gösterilme 
bilgileri artttl'llaeattıl'. 

Bu -mekteelerde, ok1ıl1US 1'iyle1ln 
çocuklan ile meklelJMri taa ı.tıtk-
kWıtt olm·• an k6ylerin 4 ve ~ 
el smı okumağa mulltaq yn-
rularr :: ~k. öğretınea htitoları 

her mektepte ıekir.a. tblij ohıH -
caktır. 

Y.lı. olrullanna de.vam edecek o-

menlerinin nezaretine tevdi edil -
mi• ve htt oda,·a köyltinin teaev
vürUne yarar ıellf§el' kitab veFlilait-
tir. . 

Hoparlörü ve blltün tesisat~ havi 
bir sinema makinesi al•Jl vi~yet, 

bıı, m~t v~ il,~ köylel'\ie.Jtöy· 
lijye lil!J))~• g,öıtte~Jttedir. Anıca 

8 kOye akümttlitörlü sekiz aded 
t-f,dyo al~ar,k köylttnlln dünya 
~ -.u ~ 'lfU'. -
~r ~ temlft ohmm ·. Ba 

laDlköy çocuklaqnın yincekleri ıene daha 20 köye rad)'o alınacak-
kudreti maliyesi ın.Uıait olanla,nnm tır. H. G. 

Cen.u~ l>emtryoltıa.r~ d8G 
Bütün ~e. emUa nak,liyatuıe. alt 921 n~lı fevkala

de. ve ınuvaltka.t yavq,g~dia te.rif~fl.i»Q&ki fiat ve ~artların tf,tbik 
müddeti l Sooki.nun.19.39 tarihlıı.ıie.n 31ttŞk.i.n'l.Il1939 taribine ka. 
daa bir sene daha temdit edila.iftir. 

Keyfiyet l!ayın. luıJŞa. Uftn ve mütemmim mal\lJnat edinmek 
11tel·enlerin Kukamittc. Cen\11\ .Qemicyplla.n n:ı.UillrJ\.Wi!lc müra: 
caat etmeleri rica olunur. (729) 

Biri kızlara, diğeri erkek talebe. 
ye mahsus iki ayn binada kttnıla'D 
trrakya talebe yurdunun bu aeu. 
bütçesi muhtelif kaynülardaa ve 

bu arad~ bir kısmı da Tllrk maarif 
çemlyetlnden !emlh edilen yardım 

ve gelirlerle 18.000 lirayı, talebe 

tcdir. 

. Öfren.Ydi@ıe göre Trakya tale
b~ yurdları öıı.ünı\lıdeki ıe:ıe daha 
esaslı tedbirleri~ biraz daha geniı. 
liyecck ve böylelikle orta tahsile 
devam i~anlanndan mahrum d& 
ha birçok yurd çocuklarına kucağı
nı açacaktır. 
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- Bu adam beni neden öldür
mek ist:iyprdu? diye keneli ken
dine scruyordu. Delirmiı olma· 
em?. 

Altiyeri, yelliden Lconoıun o
duma g4rmifti •. Yanma daire 
mWdinii.çağırarak : 

-Burada. yed~ doktoru 
ı_«sr4Un mili diy~ sordu. 

- Evet monsenyör. 
-Bu adam buradan hiçbir 

yere aynlinamalıdır. Abi hal 
de-Jtendtni ö1milt bilmelisin. 

nair~ müdürü, Alti}!erinin 
pek nadir ,aka. ettiijni bilirdi. O 
nun bu konutuıunu plr.aya. yor. 
mıya imkan görmüyordu. 

Altiyerinin yanından ayrıldık
tan 90IU'a doktıuun Gak.esi kapı
ıının önüne bir nöbetiİ dikerek 
cna IUnn plen-emirleri "Mrntek
te- lf'Oİ!nnedi. 

Mti)'friı tam bet pn karıaının 
odasmdant apnlmHı, V erilmeıi 
icap eden iliçları biuat ve•iyor, 
OftUll":hezeJ'n .zamanlarında. oda. 
ya big 'kimaenin girmffine mü.. 
.. c1e~ordu. 

Hae, atar he ak""1t saat se
kize doğru 'baılıyor, illi saat ka· 
db dtv11111etıtikicn •onra Leo
--~\IJQl'-Y.• halaia düıüpor .. 
t1m..Aılu:M ondan ıoıuıaduı ki AL 
tiyeıi bir Uı. aaat kaclu teker· 
leme yapabiliyordu. 

Lconor ancak altıncı günü 

kccıdisine gelebildi. Çok yorcu•• 
ve habiı oldJJgunu anhy.,tdu .. 

O, ölümden, ebedi bir uykw:lan 
bqka bir ıey iıtemiyo.rdu. E;ıki 

günleri birer birer yeniden y~ 
yor. her ha,tua kendisini ü.ı ijyor. 
du. Demek her şey bitmiıti. ~o
lan kendisine ne kadar da. y•n· 
CJ g~bi hareket etmifıi. 

Onu bir daha göreıniy"e'kti. 

O halde ne olacaktı? .A§lgna ve 
binnetic.c..hay,ata veda mı cdc
~kti?. 

Işte Leoııor hümı;n~lan içinde 
bu gibi 1:lü1üncclcrlc kıYrıbyor. 

du. 
Kulağının dibinde bir mırıltı, 

bir fısıltı i§itti. Bunu kim mırıl
danıy.ordu. İlk defa bir ·~ du
yu7or, bir in~n seai duy.u)'Ofı:l~. 
Odaımda nasıl y.erc. yu\la.f.laq• 
dıfını hatırladı. 

O zaman.danbe.rl neler olıauş· 
tu?. Kendisini yatağa kim yaıır .. 
rnıştJ, bilmiyordu. Odada konı.ı· 

şulanları dinlcmiye, minalarını 

anlamı1a. çalıftı. iki. kiti konu· 
şuyordu. Göz kapakları arasın

dan baktı: Altiy,erjyJe ba~ı ... 
Bir an yattığı yerden fırlam~, 

onları odadan kolf)Dak istedi .• 
Sonra vazgeçti, konulf.l}anlar.ı 

dinledi.. 
Altiyeri sö;vW&rordu.: 
- Bcı gün ıürdü .• Beı korku· 

lu uzun gün. 

l>tqdöJo c~vıp verdi: 
- Deme~ böyJe söylüyord\1 

ha!. 
- Evc.ı, bili dı söylüyor .. A

teı geldiii anlarda aayıklapuya 

baıhyor ve insapı ürperten iıiın. 
ler ıöylilyor. 

- Benim adımı da,.ıöyledi mi? 
- Hayır .. ~bden hiç bal\aet-

medt 
air daki}ca ıµstular. 
Leonor vaziyeti ~vrıyorc\u • 

K~ndiıin(len bahaettiklerj mu. 
lıf.l(kaktı. SayıklaıpJlarında aj)y· 

lqecdd~rinden kot~ kpca
aı :>lacak ~anwı k~ndiıir\i bizz1ıt 
beklediğini anladı, 

Attiyeri devam etti: 

-.Bcllü.d•Mıı do~ ol. 
Jqpnaau bilati~. Yqµt!~
zeyan ..-tlv.mdat ~ilo raiQı t41&ı
like,e.11>ıuq,~ )Jofıu.tl1'11r. 

- D9llM\kı -·~ .• _.,.. HaJm- 'Yıllılm~ IİA ıııU.es. 
.ıa.. BIWa.beell•••ıh,c~bl· 
rer bifılıı ~Jtdi>. 

- 'hıbuaJam...., oldv• 
..... şapı.m •wi oJauwtUı •• 

Gene ıüphe yok ki Ilı 1iti 1*•· 
bo:r •• 

Bir ajikQt d~Vl daJıa. ç_ök. 
ta. 

Leonor. Jı;•ta.lmJıj y~~ a· 
deta ~umuAAn ~inde blribirlp· 
riyle konupn bu iki adamın tit. 
rcdiklerini hisseder gibi oldu. 

Altiyeri devam etti: 
- Hezeyanlara akıamlan ve 

gece yar.lan batJıyor. Şimdi ne 
kadar rahat uyuycr Keıke her 
zaman böyle olsa ... Oece titriye· 
rek, gözilmü kırpmadan kapı o· 
nünde eliınde hançerimle beldi. 
yorum. f tidirler diye .. Artık çıl
dıracak.l\~der~e-.g~dim. Hiç 
bir !ey dütünemiy~k b\r hale 
&ddim ve ıife ~~ g.9ı;ıc:\qdim. 

- Sizin yerinize ben beklerim, 
Siz biraz istirahat ~diniz . 

- Meaele istirahatte değil ... 
-Nede ya?. 
- Bunu kimsenin işitmemesi 

llznn. · 

- Haklısı• .. Kimsenin işitme· 
mcsi lbıpı, a'kai halde bizim için 
ölU°' muhı~kaktır. 

- Suı .. Bunları da konuımı. 

Y,ahın, 

:O,rhal susarak baıtannı Lco. 
nora çevirdiler. 

Dandolo sükutu yırttı : 
-Uyuy,or. 
- Evet, uyuyor. Belki de ölü· 

mQmU, bµ uyku yüzünden ol,. • 
ca~. Bµqdan kur.tulUJ olmadığr 
nı anlıycrum. Nµıl ol,.a itidilF· 
cek, Yalnız bir çare var. 

- BiF çare mi?. 
- ]i:vet •.• 0n'1n bir daha bun• 

~ıı bQhıetmeıpeıi ica!J eder. Be. 
ni dinleyiniz .. Bilirsiniz ki kızı· 

n:zı herkesten ve hatta sizden 

manlıırt eflDDClb 
1>a,,1~. 2ı,,•s ... 2• 
ve Jfl"lJ?lr.\ P4"Q.-ı;;t:ıl!I 
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MüSHil SE KERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi :nüıhil şekeridir. BilUınum ec· 
zanelerde bulunUP • 

....... ! .......... .. 
Operatöı· Dr. Cafer T•nar 

ŞtŞLt CERRAH! KLtNtGl 
Havadar, ucuz buıus! haı· 

tane, her nevi erkek ve ka· 
dın ameliyatlan, dimat, ıinir 
estetik (yib buruıuktuğu, 

meme, kann aarkı1dığı, ve 
çirkinlik) ameliyattan. (Ka. 
dın ve doğum). Zarureti olan. 

lara 100 de 50 tenzillt 
Şiıli meydanı No. 201, 35·261 

ı • Dr. Suphi Şenses • 

1 
I drar yollan Jıtutalılelan 

mütılıassa.n 

Beyollu Yıldız sineması kar
§Ismda !.ekler apartıman. Fa 

kirlere parasız. Tel. 43924 

Göz Hekimi 
Or. ŞOkrO Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

~o, S. Te. 22566 (Dr. Oımanl 
1. Şerı1fettin apattımanı. _ 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si kal'Jlsmda eski Klod Fare 
ıokak No. 8 • 10. Öğleden ıon· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nedenin, romatizma, bq ve dit ağnlannm en UelrD ııa. 

cıdır. Teneke kutularda oldaiundan ~alma terkip ve ~ 
0

mu. 
halaza eder. Her ecunede teklik kutusu '7,5 kura&tur. 

• .. -.-l • ~-.. ' .. ' 

icabında gOnde 3 • 4 
kase ahnablDDr 

• 
f BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ J 

l.ukdarı Muhammen B. % 7,5 Saati 
Beheri Tutarı teminatı 

1209 M2 
Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

51987- 3899 03 15 11~ adet -70 33033- 2477 48 li.i,W 

2906 25 • 16 
2 ''kilosu,, ''takriben" 

-..._,_l , lSOQoo metre - 15,5 38750 -
"Q1J ş,l>l 

e 'ttı11' ~nallıel . 
1, ~ :_ ıı:::,_,C:::,,:• numuneleri mucibince yukarıda yaZilı malı.eme ayrı ayn kapalı zarf 

~ l.e~~iltllle e~7 bedelleriyle mlvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~ ' l{~ltı Ve 11"-:"2-939 tarihine rastlıyan pazartesi gUnü hizalarında yazılı saatlerde Ka-

14-. k~e~ate ~bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
v det nıuk a~esi 260 kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe §8.rlnamesi 

~llıe' ~... abflınde her gün ıözll geçen şubeden ve İzmir başmildürlüğünden alına. 
~~<>lltnı • 

de?l ~~a~~Jirtnek isteyenlerin mUhUrlü teklif mc:-tuplannı kanuni vesaik ile % 7,5 gU.. 
"e~etı~~ 8aa~nı v~ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka~alı zarflarını ihale 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u ... .§' ••• flı. eli ııan 01 evvelıne kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlıgma makbuz muka.. 

~~~ unur. 826 
-

. "' . 
lılikd 

ıı L-'"1 Muhammen Teminat Eksiltmenin 
~ h.~ lçtn Be. akçe Şekli Saat 
~~~ li' tahta Lira Lira 
l ... 

1 
· .. ., ~ }d 3 22001 1650 K. zarf 15 

atı tabela.rem· M 3 13200 990 .. 15,30 
' "'k 11.de rn ıah.... ası 1 ı evcut §art 

~1'"l'lltaın ç n Cib U name ve ebat listeleri mucib"- -:e 
lt e~ıı~ı için 3~ Ye teslim §artile 532 metre ve Paşa -
I~~ \tuh .. ~ e SUretne rne~re mikabı tahta ayrı ayrı kapalı 
tlt · ~eıı bedeı:~~:ın almacaktır. 
~~' tır . .... ıle teminat akçeleri hizalarında :ös. 
~~lt:'a l' sııtnıe 15--2-
'tı ~ ~ .\1ı:ı~ ııaatıel'de 9~9 tarihine rastlıyan çarşamba günU 
'~ Cıbaı· ·oınısyon L;bntnşta Levazım ve MLbayaat şu

~~t ~:V 1l'e ait laı-t.ıUnda Yapılacaktır. 
\> tıı~bıe aft ola.zu ·~c ve listeler 110 kuruş mukabilinde 

rıltıa.~ ~lbı::n alınabiri~asız olarak her gün Levaz.ım ve Mı.:
. ~at l~~· "a~a igtı · 

"~lir. 1 
rnakb11... rak etmek istiyenlerin kanunt vesaiki tll '4•eri • - Vc•1 b • 

t !llbıd nı ihttva wt ~nka mektubunun ve aynca kapa. 
~ ldı eee eıtaııtnıe e mesı. lazımgelen kapalı zarfların mü· 

0lıuııı Çen koll:ıia .tıcrınden birer saat evveline ı. · dar 
"· Yoıı reisine makbuz mukabilinde verme-

r, \. cnn ' ... e&l ltlUclbiıı 
ce nıaateferrUat bir adet buhar ka. 

T. C. 
1939 

RESiMLi HAFTA' mn 
ZiRAAT IANKASI 

İtalyanca denlerlol takip ediniz. 
Bu lisanı kolay<'& elde eclecekalnb. 

zam kapalı mrf usulile eksiltmeye konmU§tur. 
Il - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat 

teminab 937.50 liradır. 

m - Eksiltme 14-3-939 tarihine rutlıyan salı gUnU saat 
lS de Kabata.şta Levazım ve Mübayaat tubesindeki Alım Komia. 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen ıube. 
der. alınabilir. · 

V - Eksiltmeye girmek isteyen firmalar mUnakua tarihin.. 
den nihayet bir hafta evveline kadar fiataız tekliflerini İnhisar· 
lar Umum MüdilrlUğil MUakirat Fabrikalar Şubeelne vermeleri 

· ve tekliflerinin kabulünü mutanmmm bir veıslkayı ekailtme gil. 
nUnden bir gün evveline kadar almalan llzundır. 

Vl - Eksiltmeye girmek isleyenlerin teklif mektubunu, ka. 
nunt veaa.ik % 7.5 güvenme paraaı veya banka tAııminat mektu. 
bunu ve münakasaya iştirak veaikumı ihtiva edecek olan kapa. 
lı zaıflarmı eksiltme günil en geç saat 14 e kadar yukanda adı ge
çen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilhı 
olunur. (591). · 

SoQuk 

Ronıatiznıa 
Lunıbago 
Siyatik ve 

algınlıklarını iyi eder 
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.\mcrlkafı bir lofofrat mernl..Jısr, garfb l>fr fe aclüf C6ert olarak yukar d.ı görü~n ~hnJerf çelmıcğe mu-
\'affak olmu~tur. 'Gu zat İndi) ana eyaleti dahilinde Sut Bcnd 5chrind c bir fabrikayı :tlyarct cbni~,, l_şlnl 
bltlnnls, fabrika.dan çıkıp, arabasını hareket ettireceği sıracla mütbi' bir giirUltü 1~ıtcrck lıa,. ını Ç-C\ ir
miştfr. Fabrika ccph ine kurulm us olan biri kele tam orfo. yerinden çölnnüs \ 'C fabrika. duYnnnı bo
yayan iki boyacı iskelenin birer ta rafında kaJmışlıınlır. Fotoğraf meraklısı amatör, bu 'azlyet kar~ı ında 
itjdaliol bozmıyarak makinesini fa brlkaya doğru ~C\lınıl§ \ 'C birkaç re im almıştır. 

'• & - ..... .. 

Bu yeni Şerfok 
tanıdınız mı 

Holmesi 
? 
• 

Bu pf'rtcv~!ı. art sınılnn J:ıakan polis hniiycstnt acaba {anryabil~
cck misiniz? Gözleri pc.k korkunç görünmesine rağmen bu, se\lınll 1-
nema artMi Con Illondcldir ,.e bumda, yeni lıaZll'ladıLrı. bir filmde Şcr
lok Jlolmcs rolilndc görülmekte<lir. , 
1 

• 
OOKTOH 

Kemal OZSAN 
idrar yollan, deri ve frengi 

hastalıkları müteha11111 
Tünelbaşr, İstiklal caddesi 
No. 380 Bursa pazarı üstü. ı 

mm. Telefon 41235 ~ 

Pirinç unu 
Mercimenk unu 

Bezelye unu 
Yulaf unu 

Patates unu 

Pirinç nişantaıı 

Kornflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 
Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
unları 

" ltnln aıameU lıakknula bu rootmJet skQ blr fikir 'creblllr.,.~ 

··ı< bit f 
On iki aı.Jam bU~ u , )ı 

fiil' 
nını yakalıunı:il:ır· 1111~• 

ııi1'15 mek içlıı değil, ~ bir ' 
t:ırmak lı:in. Dıgcr ~ı' 

lın'.t'nnm kuyruğun• )lif'' 
b ••. ~ t ~ götiil . . ti 
ır ıgnc yap ıgı ı:i?" 

Bu korl.:unç piton ~~ 
' .... :ı.Jt•r ..ı. 

nat bahçesindekı JV t~ 

ve boyu alh metredl:~~ ' 
do kendkinc aytılJJll,,~ 
liyıklyle ge:d1• dola>. ~t' 

.. ırt k ·:;.;ndrJl ~ mu , cm•e.• ıŞt 

anal .. ılnu li\'C ted11' 

tır, 


