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l ıge Vekilinin tamimi 

~~ilapıarımızda daima ileri 
J~~~P asıa geri dönmiyeceğiz 

, ______ .,,......._ 

b. ık asla ihmal etmiyeceğimiz 
it . 

tı\\i" .. i_sastır. Kimsenin vicdanına 
-"ll1t ~-\~ • t b"I t · " litc'l/,ar.a: 11 ( Y• asavvur 1 e e meyız F1'm#yailticaftlm1•ffem1aeımf!'.t41fyerr-~..; ~rilıh· t-<crı"t 

'tc lıl?t ltiıi l<'ailt :f'iuıuai) - Dahi- gramrm tatbik ve onun meydana edılırlcrkcm... (Iazısı 5 incide) 

ditlcat tııııı llı>ıfc~~trak vilayetlere getirdiği inkılaptan idame etmek B a • ı A • 

lll~tir.' ıa~~ıı bi:für~ mühim ve ve daima yer~ gidip ~sla. g~ ~lSn 1 r 1 a ç 1 a 1 n sa n 
tııllı: 'l'iılıittıi tamım gönder- memek nıyetiyle vazıfeyı uzerıne 

~c''!:ıı tiılıatıı~Yııeıı bildiriyo- :~;u~:ı:ı:n:~~e~:v::~~~n bi;~~~ d er h a 1 d e ı ·ı rı • r m ı• ? 
bat~datıa Çık daki tebeddüller yenler bilmelidirler ki hi~ bir ric'i e 
1
tli }'a ~ hU1ta~n. bazı hadiseler harekete taraftar ve müstait deği
d~ ~· 1 tcıalt1c~tin aldığı tedbir tiz. Daima ileri gitmek emelimiz
dtıı t lııı hi~ h ı eden ve bunlar- dir. 
~&cıc'~ttıiycn atır ve hayalimiz- Milletimizi layık olduğu terak-
r~· l{. r buıundu~analar çıkaran ( Deı·amı 5 incide) 
" ~r tU gu . 
c bıı rıu nu haber alıyo ----------

bat •. lllard Yanlı§ t l" 
~lı\ı. aıı ÇıJc e akkilerden 

~,,. '<ll'dan ttıası ınelhuz ra- B .. k.. sa 
Sirıdc c llltıtııır~tandaşları koru- ugun U yımız 
ltıııın tcrcddiita~~lllrzın vuzuh i.. 

lı ıutb~~tlı: içi uz Çalı§malarım 4J (6 
ll """Uq rr·· n aiaıhdak" ~ 

ı lıtlln borduın. b• ı ızaha- ~ 
~ t ltlcııUli 
ııa,.., ıılllh Yet ıncv1.:,_ 
-~ine Uri~ct h . "1lllde bu-

lllcn111PturUk\ırncti Halk 
• Onun pro-

li4 BE:R::""",. "VVvVvv'V'~~~ 
Sayfadır 

Romatizma ilacı içnn bir adamın 
akhnı kaybettiği iddia olunuyor 

Mevl~nekapısmda çok garip bir. 
hadise olmuş ve iddiaya göre roma~ 
tizma ilacı içen bir adam birdenbire 
delirmiştir. (Devamı 5 incide) 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

' 
HABER' de 

Kwı'd11racı lI asan Tıastane):e 
götü rüliırken 

Bıı sabalı Eminönü kaymakamlığına asılatı sciim aeT/t11ni 
tetkik edenler 

Se~im defterleri 
bu sabah asıldı 

Jsimleri bulunmayan vatandaşlar onbeş 
gün zarfında itiraz edebilecekler 

Mebus intihabı içinyap ılmakta o· Yozgat, 10 (A.A.) - Bugün 
lan hazırlıklar bitmiştir. Teftiş Yozgat valisinin başkanlığında ida 
heyetleri hazırlanan def terler ü. re heyeti ile teftiş heyeti birleıe· 

zerinde tetkiklerini bitrimşler ve rek memleketin umumi nU!usunu 
bunları kazalarına iade etmişler· ve buna göre seçilecek mebus mik 
dir. Bu sabhtan itibaren defterler tarını tesbit etmiştir. Yozgat vi. 
her tarafta yerlerine asılmıştır. Iayetinin 267.867 nüfusa malik ol-
15 gün müddetle .defterler üzerin· duğu anlaşılarak yedi mebus se• 
de yapılacak şikayetler dinlene- çilcceği kararlaştırılmış ve bu ka-
cektir. rar vilayetçe ilan edilmiştir. 

Ekrem Königle beraber 
gösterilen bayan 

Hakikatte onunla beraber 
değildir ve Amerikada olduğu 

tahakkuk etmektedir · . 
_.. Yazısı '4 ünii1iü 6.. ın 

suzeı gözler müsabakası . 
et\ enin 

. en hüyijk eğlenceli ve mükafatlı 
tnüıabakaııdır :1 

Filistin kongresinde Arap
lar taleplerini bildirdiler 

HABER yazı ailesi araıı· 

na katrldıimı okuyuculan. 
mıza müjdelediğimiz hüyük 
11an'atkar ve edip Necip Fa
zıl Kısakürekin yuılannı 

yanndan itibaren neırebne· 
ie baplryoru:z. 

Yarm okuyunuz 
W""'" ...-.. ...-...._ .................. ...-...._ ........ ....-..... ...... 

ıw;.ırı:wu . .:ww:. ?! 
Lori<Jraaa Sen 'Ceyms ~ard)'ttı1a 1o1>1anan· Filistin 1ionJeranSi l{tima '1ialin4e rti(JlU-~1in Ç;nıb'lT?a~ T•JJ 
işarttile ,ıösterilmiıtir .)~ '.(1Vbz.ısı 3 ıinddeJ, 



B a z. ı 1 t a 1 y a n H a r it a 1 a r1 
Münasebetile ••• 

Yazan: Nlzaıııneddln Nazif 
Londrada çıkan "News Review,, l lle ıelen "Övr" gazetesi de bu mev

mec.muaaı 19-1.939 tarlhl1 aa~-:smda zua temas ediyor. Ve yine dUn ell
Yeni Roma İmparatorluğunun Me- mlze seçen, "11 Traveno della ldee,, 
gali Jdeaamı göze wran mahut ha- adlı İtalyan mecmuasının 2.: .. ~139 
rltalardan birini, her neden.se, tek· tarihli ıayıamm ilk aayfumda da 
rar neıretmefe )Uzum görmUı. böyle bir harita, hem daha geniş, 

Tan ba§muharrlri, bu "hadi!ıe" yi daha "megall megall bir "ldea" 
tahlile hasr:tt1;1 dUnkU makalesin- yt göze vuran bir ha~ta var Bu 
de ''Franko zaferinin ihsas edilmJg haritada İngiliz mecmuumdald. gibi 
vey.ı edllmcmi3 İtalyan emellerlnl ''nUfua mmtakalan" yok. BU"'n iL 
ne dereceye kadar ve ne tarzda malt Afrika, blltUn Balkan ve İber
teevlk edebileceğini,, tetkik ederek ya yarrmadalan, bUtUn Anadolu, 
Akdeniz mUJetıer!ne mUeterek bil' Kafkasya, Suriye, trak ve ııarkf Af. 
"teyakkuz" tavsiye ediyor. rl.ka, bUtUn Franu ve hattA !ngllte-

Resmt İtalyanın benlmacmez gibi re "imparatorluk" a mal edilmiş bu
gözUkUlğil ve zaman zaman faştat lunuyor. 
partinin "mufrlt huıbı" na 1nhlaar 
eden bir arzu, bir görUg, bir emel 
ımretınde akscttlrr.ıe!t lllzumunu 
duydufu ''gen.Iı, çok genlf Roma 
lmparatorlafu,. unn prtlan içinde 
bir hulyadır ıUphesJz. Bir hulya kf 
bugtlnkQ İtalyanm maddt ve mane
\'f takatlarma bakınca tahakkuku· 
nun imk!nıızlığı derhal ~ze vurur, 
Ve akll aeUm hlçblr devlet adamı. 
nm, kaza ve kaderine el koydufu 
millet!, Myle bir lmklnaızlık kaya. 
ama ıaldıra saldıra paramparç-ı oJ. 
mafa, mahvolmafa, kahrolmifa 
teşvik etmlyeceğtnJ sanmak later. 

Fakat hesabın bayata bu derece 
blklm olduiu bir devirde, hesapm 
temayUllerln ve harekeUerin kartı· 
sında cephe almak 19.zmıgc!.'.rken, 

6yle devlet adamlan g6rUyoruz ki 
bir gtln evvel "asabt hareket,, Jer, 
''mu!ritlerln bir jeati" gibi alr.eettir
dlkleri tudrlere veya hareketlere 
bir gUn sonra iştirak ebnekte tered
dUd etmiyorlar ve bir gUn evvel 

Dante'nin dJyarmda hayale enda
ze vurulmadrğrna bundan bilyUk 
delll aramağa lUzum var mıdır? 

GUlellm mi? Hayır... Öyle bir a. 
sırda y9.1ıyoruz ki, bu urm tıyne. 
tln1 en iyJ ıezmft olan insanların di· 
rarmda, yani TUrk diyarmda mllll 
iman tazelemek için, mlllt pazmm 
kudretini arttırmak için, mllıt tetlk
lll\ ve atlkllğl tavında tutmak için 
en ufak frrsaUardan dahi iatl!ade 
etmek 1Uyaddrr. Binaenaleyh paro
lamt::t tekrarlıyalrm: 

- Göztıken "maverada olu. dahi" 
gözUnU oyanı. 

Ntzameddln Nazif 

Selanikte 
Atatürk 

caddesi 
mufrit olarak glSıterdlklerlnl, ifrat- Ebedi Şefin doğduğu evin 
ta fersah fersah geçiyorlar. 

Korsika, CibuU ve Tunu nUma· bulunduiu caddenin 
ylşlerlnl takip eden gUnlerde reınnf .adı değişiyor 
ltalyruım gösterdiği çehre ve takın. Sel!nik, 10 (A.A.) - Anadolu 
dığı tavır, bilgiye tecrllbenin h!ldm Ajansının huıuıt muhabiri bildiri
olduğu bu realist devirde, unutul.mı· yorı 

yacak bir derstir, 

Yukarda 1nglllz mecmuasmm 
neşrettiği haritanın bir eski hikAye 
olduğunu alSylem~tik. Derhal llAve 
etmeliyiz ki, bu eıtkl hlkAyenln taze· 
lenfş!ne yalnız bir İngiliz gazetesi 
vasıta olmu!J değildir. DUnkU Poıta 

Bir haftada 
114 kaçakçı 
yakalandı 

lsıanbulda 9 kilo uyuş
turucu madde müsadere 

edildi 
Aıikıı.ra, 10 (A. A.) - Geçen bir 

ııafta içinde, Suriye hududunda 
doksan kaçakçr, b1n bet >1lz kilo 
gümrük ve inhisar kaçak malı ile 
236 TUrk lirası, iki altın lira, 1ld sf. 
lih, beş mermi, yedi kaçakçı hay • 
:vanı, 849 kesim hayvanı. 

lran hududunda: yedl kaçakçı, fiç 
yUz doksan kilo gUınrUk ve inhisar 
kaçak malı ile dlSrt kaçalı:. hayvanı. 

lstanbulda: on bir kaçakçı, dokuz 
kilo on beı gram uyuşturucu mad· 
de ile y11s doksan yedl aite muhte
lif içki. 

Yunan hududunda: dört kaçakçı, 
dokuz kilo on dört parça gUmrUk ka 
çağıyla dört at, 

Ege denizlnde; kara sularımızda 
avlannn eenebt iki balıkçı lle bir ba
lıkçı kayığı ele geçlrllm1otlr. 

Hatay fevkalAde 
murahhası mız 

Antakya, 10 (A. A.) - FevkalA. 
de murahhu Cevad Açıkalm, bir 
mQddettenberl .Ankaradaydı. Cevad 
Açıkalm, Hataya dlSnmllt ve Payaa 

istasyonunda konsoloılanmız, bir kt 
mm mebu!lar ft btık~et erklnı 

tarafından karvılanmıvtır. 

Ebedt Şef AtatUrkiln elim ziyaı 
dolayıslyle TUrklUk Sleminin ge. 
çirmit olduğu kara gUnde, Seliinik 

belediye meclisinin toplanıra'k 
Atatürk evinin kain bulunduğu 

Ap~htolopavlo ıokağmın 450 met

re uzunluğundaki kıımına Atatürk 

sokağı isminin verilmesi hakkında 

bir karar almıı olduğunu evvelce 
bildlrmiıtim. 

Atatürk adını taşıyan levha ya
landa sokak baıma as·Jacak ve lcv 

hanın konması münasebetiyle me
rasim yapılacaktır. 

Üniversiteliler birliği 
için teşebbüsler 

Üniversite gençleri rektör Cemil 
Bilsele müracaat ederek bir birlik 
kurmak istediklerini bildirmişler-

dir. Rektör teklifi esas itibarile ka· 
bul ettiğinden talebeler dün arala· 

nnda toplanarak bu hususta görü'· 
müşlerdir. 

--o-

Kadın hekimleri 
toplantısı 

Tilrk Ginekologi kurumu bu a· 
yın toplantısını Dr. Tahsinin baş· 
kanlıiPnda yaptı. Bu celsede: 

Dr. Orhan Tahsin: Adetten kesil· 
me kanamalarının tedavisi üzerine 

tebligatta bulunarak mü~edelerini 
bildirdi. 

Dr. Ahmet Asml Onur, kadın kı· 
Sirlığmın (lnsufflation tubaire ve 

hysterosalpingographie) ile tŞUs 
ve bunun tedavisi hakkında tebli· 

gatta bulundu, mevzuu ile alakadar 
dö:ıtgen filmleri gösterdi. 

Bu tebliğler Czerine yapılan mü· 
nakaşalara; Kenan Tevfik Sezen· 

el, Orhan Tahsin, Alvnet Asım O
nur, Hftdi Ihsan Gediz, Ihsan Arif, 

FevkalAde murahhu, Payastan Süleyman Fehim ve Fresko iştirak 
otomobille Antakyaya gelmiştir. etmişlerdir,. 

• Dan BQyllkada aÇ1klarında heyecanlı bir ufrapıadan ıoma bGyük 
bir köpıkbalılı tu/ulmUflur. Balık 5 mel'rı boyunda vı 5000 kilo kadar 
alırlıktadır. Bu büyük canavarı ya kalı yanlar Burgazadası balıkçıların· 
dan Karnilyos ile bir ihtiyardır. Tesadüfen oltalarına takılan canavar 
tarafından sandalları, saatlnce Matmarada sürQkltnmif oı nihayll kuv 
ve ti kesilen balık suyun üznine "katalı imdada gılen bahkçı motörlr 

ti tarafından öldıirı'1lmüştür. Dün akşam balıl:haneye getiril11' ~ 
var bir balıkçı tarafından teşhir edilmek üzere 70 liraya salı1' 
m~tır. 

~ 
• Maarif şt2rasına hazırlık olmak üzere şehrimizdeki tntkf'P 

Umleri dün dı lstanbul kız lisesinde toplanarak göritşm~ 

Halk evlerinin 
yıl dönümü 
J 9 Şubatta buyuk 
merasim yapılacak 

Halkevlerlnin memleketimizde ilk 
kurulu~ tarihi olan 19 ıubatın kut· 
!ulanması için büyük hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. 

O giln ba~bakan ve parti genel 
başkan vekili Refik Saydamın An· 
kara halkevinde söyleyip radyo ile 
yayılacak olan nutkunu milteakip 
yurdda mevcut bütün halkevlerindf 
merasirn yapılacak, temsil ve kon· 
~erler verilecektir. 

19 şubatta açılacak olan yeni halle 
evleri ile birlikte memleketimizdeki 
halkevlerinin mevcudu 367 olacak· 
tır. İlk defa 19 eubat 1932 de 14 
vil!yet merkezinde Türle ocakları· 
nın yerine kaim oımu, bulunan halk 
evleri 24 haziran 1932 de 34 ü, 19 
.§ubat 1933 de 55 i ve nihayet 19 fU' 
bat 938 de 205 i bulmU§tU. 

19 şubatta vuaye~ dahilinde 
yalnız Şilede bir halkevi açılacaktır. 
Esasen İstanbul vil!yetinde halkevi 
açılmamış tek kaıa olarak Şile bu· 
lurunaktayd1. Bundan ba~a Şehre
mini ve Şi~li nahiyelerinde de birer 
halkevi bu(uM1aktadır. 19 şubat bu 
halkevlerlnin hepsinde arn ayn 
tesit edilecek ve bilhassa ev reisleri 
o evin kuruhşındanberl ve son yı· 
la ait faaliyeti ile bütün halkevleri
nin yurttaki hareket ve faaliyetine 
dair rakamlara dayanan izahat ve· 
receklerdir. 

O gün İstanbul halkevleri namına 
cumhuriyet t\bidesine çelenkler ko
nulacaktır. 

Yurdda yeni mahsill 
vaziyeti iyi ... 

Yalnız vaktinden evvel to
murcuklanma görüldüğü 
için dondan korkuluyor 

Slnob, 10 (A. A.) - Batı rUzgAn eli, Ege bölgeleriyle Marmara ve 
ile baeJıyan fırtına her an olddeti- Akdeniz kıyılarında, aynca orta A· 
ııl &rttırmaktadır. Deniz çok dalga. nadolunun ccnub ve garb taraflarm
lıdır. Yollarda bulunan gemilerin da meyva ağaçlariyle bağlarda vak. 
vaıiyetlerlnden endfte edilmekte- tinden pek erken tomurcuklanma ve 
dlr. • uyanma, hattA bazı dar sahalarda 

Bir aylık hava raporu "badem, erlk ve narenctyelerde,. çl 
Ankara, 10 (A. A.) - Yurtta 939 çeklenmenln vukuuna Amil olmaı • 

lkinclklnun ayı hava durumu ve tur. Bu itibarla ilerde vukuu mel 
mahlul Uzerlne teelrleri hakkında huz donlardan bağ ve meyva ağaç. 
devlet meteoroloji i§lerl umµm mil. larrnm zarar görmesinden endişe e. 
dQrlUğUnden qağıdakl mal{Unat ve- dilebilir. 
rllmfftlr: 

ı.oa.o ~ ....... uı.. _...,.. .,._,.."-, • ..,!S ... 

bôlgesl hariç tutulmak Uzere ziraat 
bakımmdan çok faal blr durum ar· 
zetmektedlr. 

SUhunet bakımından bu ay geçen 
iki ıenenln ayni aylarından daha 
ı,:ok mutedil Ye sıcak geçmiştir. 

noüıı lı(-ilaôfl: ,_ __ ,_ J.._ .. _11_ . , J 

Uyle yurttn, umum.t olarak yazlık 

eklriiin oprak liwf1M1 l1 86ttli0~t-
nıek üzeredir. HattA, bazı dar çev
relerde yazlık ekimin başladığı bi
le g15rtllmektedlr. 
Doğu An:ıdoluda geçen ay olduğu 

-r.bı bu ay da toprak karla 6rtUın ol. 
dufnindan zirai faalfyct olmamış -Bu aydaki yağıalar geçen fül so

nen:In ayni aylarına nazaran Trak· ., ~ tır. 
ya, Kocaeli, Ege bölgeleriyle • ar- ------------
mara kıyılarında az, diğer bölgeler. 
le Karadeniz kıyılarının bazı parçn
lannda çok farklı noksanlık gös • 
termekte lae de eonbahar aylan ile 
blrlnciklnun ayındaki yağışların bol 

Arazi tahriri 
neiiceleri 

ıuğu ve ikinciklnun zarfmaakl nok- Sahipleri bulunamıyan 
san yağışların uygun fasılalarla • • · 11 1 
dll~UIJ olmaeı yağııı bakımından e- arazi IÇm C8tVe 8r 3SI tyOr 
kin vaziyetini normalde tutmağa Vilayetimiz dahilinde hemen ik 

-o- hlımet etmiştir. mal edilmiş vaziyette olan arazi 
{{o mşusun o dUten Yanlız bu yağış vaziyeti ve BUhU· tahrir neticeleri arazi sahiplerine bi! 

bl r k 8d1 O netlerin geçen senelere nJspetle yUk jirilmiştir. Fakat her kaza dahilin 
m 8 h k t\ m 01d0 .. sek geçmesi yurdun Trakya, Koca- de birçok arazi paf!.alarının sahip 

Mefbut cUrUmlerln muhakeme· d leri bir türlü bulunamamıştır. Ka· 
sini yapan Sultanabmet Uçilncü Gaz .vapurun a- nun bunlara Hanen tebllrrat yapıl· 
ceza mahkemeti dlin ıarip bir da- k I k ması lazımgcldiğini tasrih, fakal bu 
vaya bakmı•tır. k•ı kaça Ç I I 'Hlrun §eklini tayin etmemektedir 

:s Ilfinm her kazada, her kazanın köy 
Davacı Sultanahnı.ette oturan 

Fatma ismiııde bir kadındır. Dört maznun tevkif edildi lerin~e ayrı ayn tayin edilen ma· 
Fatma dün havanın ıilneıli el· Selviburnunda bir gaz vapu· hallerde tahrir cetvelleri asılarak 

d i lanı muvafık görülmüştür. 
dulu bir an a bahçeı ne çıkmıf, rundan gizli bir surette kaçak eı· 
fa'kat kom§usu Ayıenin balkonuna ya çıkarırlarken yakalanan Sokoni Bu ~ilde ilk tebligata dün sa· 
astığı çamaşırların bahçeye gölge Vak.~ kumpanyas nın gaz vapu- bahtan itibaren Bakırköy kazası 

yaptığını görmüştür, gUneıte o. ru tayfaları Beykoz milddciumu· ve köylerinde başlanmıştır. Diğe: 
tcrmaktan mahrum kalan Fatma miliğinden Uıküdar adliyesine tes· ı kaza ve köylerde de böyle yapıla· 
bu vaziyete k•zmış ve komşusuna: lim edilmişlerdir. caktır. 

- Kıt gUnUnde her vakit böyle Beş maznunun sorgu h5.kimliği Arazi sahiplerinden kendilerine 
güneı bulunmaz. Ben b.ahçemdc tarafından yapılan sorgularından tebligat yapılmamı~ olanlar bu ~t· 
gUneı banyosu yapacağım. Şu ça- sonra bunlardan Selviburnu depo. vellcrden arazilerinin tahrir netice 
maıırlannı kaldır da gUnegten isti· lannın mlidürü Malmamare ile terini öğrenip kanunun kendilerine 
fade edeylm, deıniıtir.,, belt~i bkender, geminin ikinci vermiş oldu&ıu itiraz hakkından ve· 

ftte bu sözler iki tarafı kavgaya kaptanı O.zvald ve tayfalardan An sair hukuktan istifade edeceklerdir. 
dügürmlit ve Ane Fatmayı tahkir gleıko tevkif edilmitlerdir. itiraz vaki olmadığı takdirde bu 
ederek güzel bir de dövmUıtUr. mükellefler yapılan tahrir neticesi· 

..Mahkeme Ayıenin ıu.çunu sabit\ Ten ton e mca ni aynen kabul e~miş addolunacak 
gorerek bet gUn hapııne l:arır lardır. Itiraı müddeti kanunen orı 
vermittlr. ıressam beş gündür. 

,,,. 
~I 

Bursada esra 
bir cinayet 
On beş gunıun bit 

gelin ölduru.ıd.U, ~ 
Bursa, - Vilayettıııi' ~ 

Selçukgazi 'köyUnde ~ 
vak'a olmuı ve on ~~~ 
bir gelin tabanca ile ölısıJıle ~ 
tür. Hadise kurbanı $ ot
ıni yaşlanndadır. BundaJ\ tiJf 
gUn evvel Ahmet isrniı:ıdc • .J 
le evlenmiştir. ad"" 'I 

Yeni evliler bir gece~ ~ 
!jekilmek Uzere iken ısı~ 
taraftan bir tabanca ~atııet 'I 
Emine sol memesine ı~ 
kurşunla cansız yere dl f 

Bu vaziyet kar~sıft ~ .J 
sına yardı~a koşnı~sı f'wl 
len Ahmet ıse ~ıadıse rr .. 

·11e """ kaçmıştır. Tabanca sesı ,. 
Ahmedin kızkardesi P,,eJr~"ıt 
gesını Kanıar ı~uıul; 0.,•·-~ 
kat o nada köy halkı bit >'1 ı"" 
bulunduğundan badist ~ 
kimse haber alamarnıttı~!ı" ...1 

Neden ıonra vak'aY1 'Jf'a-'',J 
rak tahkikata başlıyaıı .~ 
lar Eminenin öldüğJnil •"'-f 
ler ve kocası Ahmedi 11,rl 
!ardır. Tabancayı kiınİJl 
nüz anlaşıl~ (f;J-

Seh rin aydınlatıl 
' için teşebbUSI~~~ 

Belediye, şehrin kar•:, ~:;r 
lanna yeniden 200 ın:,ıe'' 
üzere yakında tcşebb / 

jll~ yacaktır. . c1Jce' 
Belediye elektrik l -~ 
k f 1 

. . . cereY ka ener erı ıı-ın 
~ . lifi 

olan senede 260 bın 

tedir. <1C 1crt~, 
Gerek bu paranın olJll ~ 

fenerin dikilme para5~ P 
ranm tenzili hakk-n .~uııe ~ 
t . "du"rlUg şlen Umum mu 
caat edilecektir • 

~b'' 
Havzada ;il~ 

kamyon de~,••~ 
Bir ölü beş ~.~~ıiıjJI ~ 

Havza, 11 - ~of~ po5tJ ef 

resindeki Ve.zirkoPrU .. 
1
e ~Jf 

yen Havzadan l{öprU ~e~ 
•· de r_; Gavembeli mevkiın f" ~ 

tir. Kamyon tarnaıne: ,p 'f / 
mıştır. Bir ölü ve ~ e, 
vardır. Şoför tevkı t 

ıııtl • 
tahkikata başlanın :ıı A :-o---v ,~ ". 
llahlH~'e eol 

lel inde ~ .J 
t oyioı~r ~' ·ıı~ rv:J 

Ankara. 11 - p~cıes' ~' 
ne bağlı olarak.. ~ ı~.ıtt 
dilen levazım .. nıudilf ~lll'~r. 
dür Ihsan GUra11t 111ud 1 
ve muamelat tµn~ eSl'ı ~ ./, 
de vilayetler idaresı ~~'~ 
dürü Fazıl ve sicil :rı:ıudıı\it ~ 

· ""'ne .ı:> .ı.; 
' müdür muavınlıgt üiüt>I' " 
ikinci §Ube ınüdilrl 
tayin edilmişlerdir. 
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tj,;:=6=e=d=.=ı =~. ~=~=şun.= •• =:"?!=~=ü=~um=: =_='P=.=6!=.== • m1! ;j!; ;Mm1~lltl 
'~11.".0STAsı y d il ti 
'~~~§::!~ 1rmı~cı asır ~. .. mı e erın Halı tacirleri de «acınacak haldeyiz! » diyorlar 
~~;. v~J~il~~d•, yır~~; ""'~~!~h~ı.ıerı~.~~~: belki Son zamanlarda en velut ~übayaa piyasası olan 
J..Sl :. .. ~. :;:""•: vahtet ve dehıet itibariyle en büyüğü şimdiye kadar muskinin, şar- Almanya da halılarımızdan yüz çevirmiştir. Bu 
...._~t: •4 •::: • ,, kının, dansın, aıkın ve iyi ıarabın güzelliğin vatanı olarak tanılmış 

.. .-. •• ı::..i...I olan bu toprak parçasının üstünde geçiyor. yüzden halı sanayii büyük bir tehlikeye 
Bu öyle müthiş ve ibret verici bir temata :ki görmesini bilen p gözler, ve gördüğünü anlamak kabiliyetindeki beyinler; bir üni· do.., . d. or 

apa n 1 n .. , .. .. versite kürsüsünden alim bir profesörün takririni dinler gibi bun. g r u g '· 1 y 
d Q Um U dan ders alıyorlar. Halı ihracatçıları ve tacirleri, Halbuki isparta halısını yerin-' dar kırk elli el işçiyi alikalandı• Ola • ı İspanyol ailesi, tarihlerde misli görülmemiş bir men'kıbedir. kendileriyle görüşmek isteyene den bu fiyata almak mümkün de-

1 
ran mamul eşya elbette takas i• 

1) YISıy le Öyle bir menkrbe ki, sırf sınıfı ve siyasi bir iddia yüzünden !bir ilk söz olarak: ğildir. Bugün on lira yetmiş beş 1 terinde daha çok, ve .daha rmin ve 
e\"let milletin bir kısmını çıldırtmış olan, kör etmiş bulunan bir ihtirasın - Biz acınacak haldeyiz, di· kuruş fiya~ söylememiz .~arşısın-1 daha k~l~y y~r b\llmalıy iı.. ~~li 

ta~ı rı"JSJerf bütün buudlariyle müheykel teametini çiziyor. yorlar. .da m~şterı kaçıyor ve dıger İran • sıkıntı ıçındeyız. Halılarımıza yw:• 
-.. Je ( l Yalnız hudutlarımız çevrilmiş toprak parçalarının içinde ya- Filhakika iki yıldan beri halı ve sa:re mallarına gidiyor. de 10 kar bulamıyoruz. 

bQIQQd~ ... e şayan insanlarla değil; bütün o hudutların haricinde bulunan ve ihracatı hemen tamamiyle durmuş Almanyadan gayri yerlere ih· Memleket dahilindeki aatıJlat 
\rltiı... '14:.,. 8 r bize karşı iyi olan lter insan topluluğiyle iyi yaşamak, rahat yaşa· denilebilecek haldedir. Türk halı. raca tın da önüne klering geçmek- perakende mahiyette.dir. Hiç kıy• 

bnt\iıı --.ıı 11 mak, kavgasız, mücadelesiz yaşamak sevgisini bir iman gibi hür- cılığı, bilhassa Alman piyasaların· tedir. meti yoktur. Maksut ve matlup cı• 
dot~liııYad~ Pa~anm ölümü metle besliyen medeni bir milletin çocukları olan bizler için bu facia da rakipsiz geniş mikyasta satı~ Bence bu da mühim bir sebep· lan elbette ihracat yapabilmekti 
ttJc~tur. 1'.er Yilk bir teessür yı tahrif eden kuvvetleri anlamak mümkün değildir. Evet, biz ec- bulan yerli imalatçılığımızın en tir. Şimdiye kadar halıya kafi de- B.ı hadise bir mühim netice dah 
~ ııebQ taraftan taziyet nebi ordulariyle birleşerek, kendi milletinin çoluğunu, çocuğunu parlak işlerinden biri halindeydi.. recede ehemmiyet verilmiş değil. d~ğuruyor. ihracat olmayınca di 

~in.ı1irr.ııı ~~~edir, kovalayan, vatanının bütün beldelerini harap eden, yüz binlerce Bazı memleketler ve bilhassa Yu- .dir. Halı yalnız memleketimizin ğer eşyadan yapılan ihracata ai 
~~~:"'~ ,._._. ort saat Si'kstin vatandaıının açlık, hastalık içinde kıvrana kıvrana kütle halinde nanistan halıcılığımızı taklid ede- yerli masnuat ve mamulatı olmalt takas primleri de kıymetleniyor 
~~ . 
llıtrbi .... ~ llalclc . •onra bu gün muhaceretine sebebiyet veren bu siyasi ihtirası ço'k şükür anlaya· rek, memleketindeki halı tezgah· bakımından değil bu işin altında Bu iş bir çok parazit komisyonc 
~l ~~~ dılecek ve cenaze mıyacak kadar düz ve dürüst hir milletiz. !arını arttırmağa ve ticaretine gü- geçinenlerin muhtelif sınıflar ve ları geçindiriyor. Asıl it ıah}ple 
'~ \teltUiY;pılac.aktır. Fakat, her milletin başı üzerinde bir Damukles kılıcı gibi asılı zel ve verimli bir iş ilavesine mu- bir çok vatandaşlar olması nokta· zarar görüyor. 
~--ı. ~ ateUıye Ingiliz duran bu ihtirasa, kendini kaptırmamak istiyen milletler, ispanya vaffak clmu§ bulunuyor. sından da en mühim ihracat mad- Bu yıl İsviçre de piyasamızd 
~IQ., lfottid~ristan kral naibi kadar güzel bir ülkede geçen bu temaşayı ibretli nazarlarla seyret· Halıcılık, laalettayin bir istihsal- delerinden biri olmak lazım ge- Irc:.n malı aldı. Fransa Tunust 
llıit~~~ ~~e~uıoliniden, ve meli, ondan ders almalıdır. cilik demelt değildir. Yün, pamuk, 
)li( ~; .. ı~}' telgrafları gel- Çünkü dünya yüzünde bir ço'k menfaatler, bir çok milletlerin ipek ve saire gibi meva.dı iptidaiye 

-~. liitllıı_zıı \7atikan bü· böyle biribirlerine düşmesini ve onlar biri birlerine dü~ünce de; istihsalinden ba§layıp, dokuma 
ı;_ erın "" taı· ve Alman hü· onlardan bir tarafın arasına katılıp o milleti istila, mahvetmesini, en tezgahlar.nı, ressamları, boyacıla-
~ 'Yetlerinı· b"ld' · b f lAk · d b k k 1 ·· • d ..:ıaı · 1 · f b "k 1 't" "len ı ırmış- aşağı onun u e a etın en, aş a topra parça arı uzerın e Al 11 rı, ame eyı, a rı a arı, vesaı ı 

a~ ~•Pttı olsa kendi lehine istifadeler çıkarmasını beklemektedirler. nakliyeyi ve nihayet esnafı, taci-
~~ d~ halefini seçecek Bu menfaatler uyanıktırlar: Kah göz k:>ydukları memleketle· ri, toptancıları, ihracatçıları ala. 
•it~ llıilte~ rnecJiai halen 62 re, gazetecilerini, ediplerini, ressamlarını yollayarak, kah kendi kalandıran ve zincirleme bir çok 
'1tı ~ hndır, l>~dir. Bunun 32 radyolarında onların lisanında, onların ediplerinin eserlerini okuta sınıf halkı besliyen şümullü bir 
:.~~· dörtı~erleri arasında rak, onların musikisini çaldırarak, kah felaketini istedikleri memle- iştir . 
~U -:oeaıı, bir iman, üç Şima- kete üniversite talebesi, iş adamı, bar kızı, işçibaşı veya mütehassıs Toptancı halı tacirlerimizden 
bir ~ ~ lleıçik~lr, bir Lehli, bir gibi kendi ajanlarını yollayarak o, milletin arasında ikilik çıkar- bulunup, bu hususa ait itlerde bir 
~ ~· bir Ş 1

' bir Macar, mak için bütün gayretlerini sarf ederler. mütehass s sıfatiyle daima fikrin· 

lir . 

Biz son anlaşmalar münasebe
tiyle alakadarlara üç kişilik bir 
murahhas heyeti sıfatiyle bu va. 
ziyeti izah edip (270) bin lira bir 
klering hesabının kafi gelmiyece· 
ğini söylemiş ve bunun arttmlma
'illm istemiştik. Filhakika bu yapıl· 
dı, fakat takas usulünün tatbik 
şeklinde görülen bazı noksanlar 
diğer memleketlere ihracatımıza 

da büyük bir mani teşkil edecek 
mahiyet aldı, bit l~ c\r~tin '.'"klı, bir Brezil- Gayesi kuvvetli bir cumhuriyet etrafında, 'kuvvetli ve medeni den istifade edilmekte olan bir halı 

tıı~ ~. b" lı, bir protekizli, bir millet olmak bulunan Türk milletinin bu gibi şeyler.den ne ::ımız bize bir vatanda! ııfatiyle Mesela Isviçre ile halı işinde 
l~~ ı.r lCanadJı mev. k:orkusu vardır, ne de endişesi!.. ıstırap ve teessür veren halı tica- ytizde 70 nisbetinde takas mevzu· 

~t\ltı liıetele . Türk milletinin insiyakı, hariçten gelen dü1man propaganda. retinin bugünkü a'kibetini §u su· dur. yüzde 30 u döviz .clarak mem 
ll~Oa~ 0laıı lColcJ rt, Yeni Papayı sını daha esir halinde iken keıfedecek kadar hassastır. Türk milleti retle izah e.diyor: Jeketimize girer. Fakat ecnebi fir· 
~Ot,~~~v rneclisinin 28 aklıselimi bütün olan, tam olan milli seciyesi şüphe götürmez bir ''Bilhassa 1sparta halıları ile malarının 1stanbulda ve Türkiye· 
dir '-t ~lını Y,azmakta millettir. bunlara mümasil Kayseri malı ve de mümessilleri olmadığı i~in ta-

• ' henuz daha Fakat bütün Avrupa milletleri. bütun dUnya milletleri İspanya ipek halılar da, ı;e~cadeler de ibra- kas primlerinden istifa.de edemi· 
It.ı '<iilmiı delil· faciasına ibretle ve dera alarak bakar)arken, bia de &özlerimizi .ora· catımıa l>lr ıı:aç yıl onceye ve natıa- yorlar. Uzun mUtfcl'CFparifan f>u· 
~~l!ı ..... ya çevirelim. Çünkü böyle bir sahneyi ne kablettairh, ne 1curunu- geçen y )tara gelinceye kadar rada kalıyor. Bu hadise halı mii· 
~di~ 10 (>t [1'GcJ. matem vuıta, ne bizim devirlerimiz görmüştür ve ne de bizden sonra gele· memleketimizin yüzilnü güldüre- bayaatına en milthiş mani te~~:il 
trlfı ,. ı.!.•ceu: .) - Muıolini cek edvar bunun bir eşine §ahid olabilir !. Suat DERViŞ cek kadar velut idi. ediyor. Bizden almıyorlar. · .. ~t~ ıye , 
Jlı& il,, lt.ir: iJağıdaki tel- Arltrma Y9 eks:ltme Son zamanlarda, bilhasas geçen 
~ tellldir ÖliiQıtı . . I l Ş O d yıl.:lan önce halılarımıza en büyük 
~ tııı_ t~lttıl'lrı '~lı~e için bir tJeV e r l ı ~10 8 kan UCU dey!şlirilİJOr mJşteri Almanya oldu. 
); .Ctte\ ' 0:illetınin hissi- t 8y1n1 er Bütün devletlerin aldıltlarının 
d;_li,•t hU1t 1ttr4irıaıı raır, gerek si· Ank3ra, 11 - Maliye Vekalet: yekununa müsavi denilecek ka.clar 
~rı ~~lııetin; .. ar meclisine eksiltme ve arttırma kanununu. memleketimizden hali çeken Al-
""l. ~ .. ,Ve ıahsa k Ankara, 11 - Devlet Şurasında devlet dairelerinde komisyonculu· "th l't b" d b"r dur ., · n en· manyamn ı a a ı ır en ı e -

.... ı"etı münhal bulunan bac:mua,·inliklere: w • h k d k" v k'll "- .-,Pt ' erimizi suna- )i gun ılgası a .n a ı e ı er muştur • 
"O~"' orı ...,r' birinci sınıf muavinlerden Ahmet Heyeti kararına göre tadilini istih· Al . a ala nda gerel· 
ıı.. "'İbl .. uı llıci ,.,.. . l d . C l"l n· l manya pıy s rı • -...•- , .. ~ Fuat, A ae dm, e a ıngö ve 

wcııı ııa ' '-rb ıenın vefatı daf eden yeni bir kanun projesi tsparta hahları ve gerekse Mançis. 
'" ._,. ıda k Mesrur,· birinci sınıf muavinliklere: 
vtı;,, " 'dil ıe iz g·· l'"'k hazırlamaktadır. ter denilen Kayseri nevileri çok 

'l!ı ~t ~ ırıiıtir un u - Te\'fik, Sevket, Vecihi ve mazbata 

~'ceı....r' lilp:a .. 1,. • .. • ~ yer buluycrdu. Eskiden Mançis· 
'tl -• ·• k ı · ··a·· ·· C ı~ı "k' · s f Maliye Vekaleti bu hususta di· 

" O rL • lric• naıı Önünde ·a emı mu Uru C" ; l "lnCI mı terden getirilen iple dokunan 
'' •& "« hı•L ıye · ı·kı 11.ıük· Sed t g~er Vekaletlerin de mütaleaların· '"lltı ta ..... t\rnct ?lazırı kont muavın 1 ere: 1' ·errem, a ; Kayseri ha1'larına, bugün yalnız 
)\ 'utli,ı tırııı Ya namına Papa- üçüncü sınıf muavinliklere; Lamia, sormuştur. yerli iplerle dokunduğu halde ge-
>lt,İııditlııi~itcler t:taktır. Şükrü Fuat; Birinci sınıf mülazim -o-- ne Mançister nevi denir. 
lııt o ~e ,~tir. l!ug~rakJarı yarı- liklere: Mahir Cambulat, Nezahet V 81 L O: n d 0 n k Ü Almanyanın halı mübayaatında-
~~ ttdfirıırıertı,lar ta~ bütün ti· ve Dilrüba tayin edilmişlerdir. f et kik 1er1 ki durgunluk, Almanya ile alakası 

"tlt, llbıu d tıJ olunmuş- ırken kesilen ve bizimle bilhassa 
Lı t tatil oluna- -o-- Vali ve belediye reisi Lutfi Kır· i§ yapan bazı tacirlerin ellerin.deki 
'1& dar dün Beşiktaşa giderek park ha· stokları çok ucuz fiyatla bulun-

~ltsı~ d inhisarlar Vekilinin reis- line konulmac:ı düşünülen Ayasağa dukları yerlerin her hangi bir ta. 
~Juşı .. r a ada mezarlığı ile etrafı istimlak edile· :irine devre mecbur olu§ları en 

lnQpı " Ucu I'"'' d 1 1 1 1 cek olan Barbaros türbesinin olduğu mühim sebep olarak gösterilebilir. 
eı~ılrı . .madde IQIO e J8p1 an Op an 1 Bu, birdenbire meseli "bparta " yeri gezmiştir. 

~ti( IÇın k halısının merosu dokuz lira elli 
' ~ları . amp Şehrimizde bulunan Gümrük -o- kuruşa satılıyor,, gibi bir havadi-
~~ tıttilcçe arta ve inhisarlar Vekilinin reisliğin· Beyoğlu Beşinci sin piyasaya yayılmasını mu-
~~ er llllibt ı· n UYUştu· de dün bir toplantı yapılmıştır. Noterlig""i cip olmuıtur. Bunları yapanlar ge-
~ lcllruı e ilannın Ha- Toplantıya inhisarların bütün b" · 1 · Al d ti;ı t.... İedavı· a.cak bir tecrı"t ne ızım e ış yapan ve manya a 

ı...~ ~~~!er İlerlede~~~lerı.· hakk,n §Ube müdürleri ittirak etmi§ ve Beyoğlu beıinei noterliğine tay.in ticarethaneleri bulunup ta a.-;n :.i-
"111 ~ ·"llsar ""'Q\t d itleri etrafında Vekile izahat ver- edildiğini evvelce yazdığımız eski yasi hadiseler dolayısiyle alakaları 
~ Si 4 lar Vekru e ır. Güm· mişlerdir. Bu sabah bir gazetenin mebuslardan Bay Senih dilnden iti- kesilenlerdir. Bunların bu fena pro 
ıJı .. ~~ttı k. lfi l(ırd eti ile Istan-
'lıa:_~. ~ "il~ ar \ cıgara fiyatları üzerinde tenzilat ren vazifesine başlamış bulunmak- pagandaları müşterilere, piyasa-
v.:ı>ııı .\ılıca ZUda, \e ·cşilay yapılacağı hakkındaki haberi do& tadır. Bay Senihc yeni vazifesinde mızın arzettiği fiyatta emniyetsiz· 
t h.._,' ~~tlar bu ta~JŞrnakta· r.ı değildir • , muvaffakıyetler dileriz. lik vermiş bulunuyor. 
lltil!~ <it •&Ctstaıa §ekıldeki bir 
f~~ ~Yuıtu~~ tedavisi ir;in 

ı ~ liraYetj nok llladdelerin 

Malum olduğu veçhile mamı.:1 
eşya ihracatı mcvadı iptidaiye ih· 
racatm.1an çok üstün bir iştir. Ni. 
hayet yalnız müstahsili alakalan· 
dıran iptidai mevad müvacehesin
de müstahsilden ta ihracatçıya ka· 

ikinci nevi ek
mek tecrübeleri 
Ekmek yapıcılar tecrübe

lere iştirak etmek 
istiyorlar 

ikinci nevi e~:mek hakkında ya
pılmakta olan tecrübeler henüz 
kafi bir netice vermemiştir. Fakat 
ekmek pişiriciler cemiyeti, beledi
yenin bu tecrübeler sıras:ııda ken· 
tlilerinden fikir almamıı olduğun· 
dan şikayet etmektedirler. Cemi. 
yet reisi Şevki bu hususta şunları 

"-ikinci ekmek için yeni çe§ni 
hazırlanırken bizim fikrimizi soran 
olmadı. Halbuki ekmeği yapan f1-
rm sahibi değil bizleriz. En iyi un
dan fena ve en fena undan iyi ek· 
mek yapmak bizim elimizdedir. 
Sen tecrübeyi bir hamurkar yap· 
mışsa da onun ait olduğu fırın sa
hibinin sözünden çıkamıyacağ m 

söylemek lüzumsuzdur.,, 

~ler v tasından ,.,...k 
trece~· . ::.v 

~ • gını Sôyle· 
- Ekrem Könlg. 

Gizli içtima da böyle olur 
Plı~ 

'~... isr fıyauarına 
~t :ı: Ytrıi~Jorlar 
\;., tlc t beledi}·e • 
~ tıtrk °l>tan ha } e mü-
~ ... ı ~ ._. 'k Yvan fi'-'at 1 '~ fıy Jl.l Seld·~. . J -

' atıatına ıgını ve bu 
teldilini ~a ~m Yapıl· 

dırrniJlerd· ır. 

G AZE'fELER yazıyor: 
Frann, müstemlckelerinln müda

faası tedbirlerini almağa başlamı' n bu 

maksatla da Pariste gizli bir içtima yapıl· ..... 
Amma glzll içtima) amma gizli maksat 

ha! Son Telgraf bile haber almıJ. 

Yeni bir Arsan LUpen 

Y ENİ bir Arsen Liipen türedi. İnan
mıyor musunuz! Tayyare kaçll'&D, 

lstanbuldan l.ılr genç km kaçmp Londra. 
da ba!aylan getlr«-n, İ!n-lçrelerde fbık atan 
\'O nihayet Şlkago sergiııılnde bulunmak 
he\·eslylc Amerlkaya giden bu canlı Arscn 
LUpcnl elbette tahmin ettiniz, kimdir: 

Ne garib ~ey yaı4abbl 1 

Ekreml İstanbul matbuatı adını adını 
takip ediyor da, dünya zabıtası bir türlü 
tutamıyor. 

Ey matbuatımızm görünmez Şcrlok.. 
holmesleri ! 

Şu Könlğl Amsterdamda değil, ama A
merika sergisinde yakalayın da aramncı.
kt ~u havadis skandallni de dilnya muu
ceheslnde bltlri\"crellm. 

halı yaptırıyor, '.kendi müstemle 
kelerinden bulunduğu isin güm 
rilğü kaldırdı. Bu hareket bizi 
mallarımızın ithaline mani oldu 
Yunanlılar taklidlerini, ihracat ta 
cirlerine prim vermek suretiyh 
dışarıya sevketmektedirler. 

Bu hadiseler biribirine bağlıdır 
Bugün halı ticaretimiz fena vaz· 
yettedir. 

Filhakika takas var, Fakat tat 
bikine imkan yok. Diğer ticare 
eşyasının takas primleriyle idar 
etmekte mümkün değildir. O i 
lerde de neler var, biz bilmiyoru 
Bizim bildiğimiz halı takasının it 
yaramadığıdır. 

H ükftmetimizin buna acil bi 
tedbir bulması lazımdır.,. 

Hakikaten bugün elde fazl 
miktarda ıtok halı vardır. ibra 
cat pek az miktardadır. Ta'kaa v 
ziyeti karıısında bazı ecnebi fir 
maları, ihracat tacirlerinin fatura 
larında tenzilat yapmafo.rını tekli 
etmekteymişler. Bu yolsuzluk o 
cağına göre tacirlerimiz buna ya 
naımamakta ve bu da satışları du 
durmaktadır • 
Halı tacirleri bu gidişle habcılı 

ğın duracağını ve memleketimizi 
bütün .dünya piyasalarında ıöhre 
bulan isparta, Kayseri ve sair 
mamulatırun yalnız dahildeki iı 

tihlake münhasır 'kalacağını, b 
nun da tezgahları tatmin edem· 
yeceğini söyliyerek bu müh" 
ve güzel ihracat itinin daha emi 
esaslara bir an evvel baflanmaıı 
nı istiy:>rlar. 

Zlnelrllk uyu 
mezorhğının 

tanzimi 
Belediye mezarlıklar müdür!·· 

Zincirlikuyu mezarlığının senele 
denberi pek az inkişaf etmiş ol 
inşaatı ve tertibatını ikmal için ha 
rekete geçmiştir. 

Zincirlikuyu asri mezarlığı bun 
dan altı sene evvel tertibe başlan 
mıştır. Mezarlığın etrafında dıva 

tamamen çevrilmiştir. lnşaat dola 
yısile açılmış bazı gedikler vardır 
ki bunlar da kapaWacaktır. Me 
lığın asfalta bakan kısmından ü 
kademeden mürekkep merdİ\·en ya 
pıl"Tlıştır. Bundan sonra en mühi 
mesele mezarlığın ağaçlandırılma 
\"e tarhlann tanzimi bulunmaktadır 

Meazrhklar müdürlüğü mezarı 

ğın nğar;landınlması lazımgelen kı 

. ımlarını tesbit etmiştir. Evvel 
mirdiven başlarından başlayacak o 
lan bu ağaçlar hemen dikilecektir. 
Mezarlıkta, henüz mevta gömül· 

mesne tamamen başlanmamış ol· 
malda beraber bazı memleket bü· 
yükleri, kabirlerinin sonradan nili 
line lüzum kalmaması için buraya 
gömülmüşlerdir. Qurada şimdi ~ 
cut bulunan on kadar lahdin sur 
ları doğru ya~. FaW 
bunlar da tarrJarın tanziminde bir 
sıraya getirileoektir. 



HA-Rfl!R - Jl•m posf4!t,,,__ 
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Bugün 
K zana 
numaralar 

f1<rem 1Cönfg meselesi ·tngiJjz re me~ika donanmaları! Japonya 
SUihu muhafazaya IDBmUrdUr Hama adasını 

~gal eftj Allikadular, Ekr<m König m•- dir. :Cm!n ;ı, kat"'~ 
selcısmc ait tahkikata ehemmiyetle riste :otıırduktan so aı" 

. · To~!'°· ı_o (A.~:~ - J:ıpon1~r Ton-ı devam d..mekteClirJer. Şimdiye ka tahsilini tamamlaı:na1' _, ,e 
T,ın korfezıne hıikırn olan lfoın:ın a- dar yapılan neşriyat Ye dönen ri. merikaya. gitmek dft"tten 

15000 
Lira kazananlar 

14'148 
~2000 

Lira kazanauılar 

22136 
1000 

ı ... ıra "azananlar 

6137 
Sonları (ıl8) le biten nı1maralar 

~ şer lira amorti alırlar. 

500 

'Paris, 11 (A..\.) - Ayan meclisi olursa sulha ait beynelmilel en bil· 
miUi müdafaa encümeni, üç gün .Yilk ilmia ıısırlım:.a ortadan kalkmış 
müzakereledJe bulunduktan son:-a, olur.,, 
bir tebliğ neşrederek Fran~amn or- Hatib, lngiliz bahr~csinin satve
i:lularmm ~.:uvvetine mutlak "-Urette tinin bahri t0slihat sabasmdaki tc
timat!arı (l!duğunu beyan etmiştir. rakkiyatı göst-ernıifJ olduğunu beyan 
Müzakereler esna mtb. ala.kadar -etmiştir. 

.1azır:a·, kendilerinden istenilen bü· Mumaileyh, sözüne şu suretle de-
tün mal\lntatı ·ermiş1erdir. Yam etmiştir: 

Enc;Jrı~r.. muhtelif harp sanayi- "- T:ıhtclb:ıhirlcrin tecavüzüne 
inin randıman kabıliyetini vakit gc- ı;elinceı büyük harbde maru7. kalını§ 
çirmeksizin tak\ iye etmek ma'ksadı-1 olduğumuz tehlike kabilinden bir 
1e ittihaz etmi; olduğu tedbirlerden 1 tehlikflye karşı koymak n'ıecburiye
dolay1 hükum~te itimadını l.:cvan tinde kalm1yacağ1mıza 'kaniim.,. 
etmiştir. · Hatib, Am~rika <Wnanmasmın 

Rorn:da yüksek mü~afaa kuvYetli olmasındnn dolayı memnu~ 

k . niyet be";~n etmi.'3 ve -seb~b olarak 
ons~yı •- ·ıL • ~ ·ı A ·1 • . .. .w~t. ::-:ı~ "'::''-'l:>"•~ ı c men ta 

Roma, 10 (A.A.) - Yüksek mu·..,..1l:önaı~/ısmm ~ii muhafaza cme-
dafaa konseyi bugün öğleden sonra 1inde o1duklnrmı söylemiştir. 
yeni _bir t~~lantı yapmıştır. ~on- ı Mumaileyh. lngilir. donanmasının 
sey ~arın ogleden sonra da muza· im para torluk ~ oll:lrm 1 nı:ık hulun 

ke~er.~ dev~ ~ecekti_r. •)'l 1 durmaktan ibaret elan Mas \'a?:ife-
Buyük faşızm konscyı saat -- de. sini gön?bilecek derece:Je kuvv-e1' 

yarım saat süren bir toplantı yap 'olduğunu beyan c>tmi§ ir. 
mı~ :ve ölen papanın hatırası taziz 1 

------------

edildikten ~nra toplantı ça~amba-
~~ 4">-0. ~ ya talile olunmu_ştur. .,...... ~~ 'ıı:: .• ··ıe 

İtalyaya dönen harp 
gemileri 
Nevyork, 10 (A. A.) - Nevyork 

Taymis gazetesinin Costari.ca'dan 
bildirdiğine göre Port - Limon'da 

H k•I A a iKi . . 
gaze.~:1 

1 

fuısın:ı bn s-ab;ıh bailm ~c.ldinde ıh- l f"t 
~ v.ayet er Ek K .. · hAd• • " A k Ha 1 

kcr çlk:ımnştır. J'apo)ı kuvvetleri lfö-1 . :. rem onıg a ıseSly- Sl wa vu at 
tüıı ado.H işgal ctıuck Hıcre ilcrk- ! le bır muddet evvel kc-casiylc -be alclıt:tan .sonra karısııır 
mckted ir. raber Parise gitmiş olan MefkO.re göndererek -kendisi de 

13.Ahriye mahafili, pek ıııcnınnndur. >ıdında bir kad.m da alakadar gös• :lönrnüşttir. _.rıdJl' 
Ru mahnm, lnı adunm sc' külcc)Ş c- teriyordu. Fakat son olarak elde Mefkure o zaıı:oı ~ 
hcmrni~·etine iş:areJ e-lm~ktcdrrler. A- · - · · J,<;kt~ 

ettı~ı::nız rnalümata gCire, artık Aınerikadadır. Ve_~~ 18' 
da, .laponyn., Fua~ 'e )ngiltort'1<' !jlP',.... 
ait memlckcller ar:.ısıntla lıalıri hare. Ekre:n König ile Mefkurenin va- 1eıuuı yoktur. Ba . aııdJ 
kata çok eh-erişli lıiı· ııokt:ıda Jdii~ ziyetlcri ta..."I!.amen aydınlaımuş ol. me;nup!arda da baZ~e 
\'e kolaylıkla iı~sü bahrt baline gcti- ma1ttadır. ;nasım alarak ~ yde 
rilnıc.;i mümkündür. Adrıd:ı fevl.alii· Evvela şunu söyliyelim ki, Ek- :eğini Jl~Ulirmekte.ıiıt'·.1,.. 'I 
de luhii iıir lim::ın olan "ulin limanı rem König ile Mefkure Avrupada Amerika.dl. oldğun• diJ: , .. ili 
,·ardır .,.c bu limand•1 10 hin ton lrac-- keJ'll>'ll"'" 

::ıerab::r d:!i?:ildirler. Mefkure A· Je, yılbaşc tiecesi ~ <l'~id miıHlc on katlıır .1.:nıuı.zöı- barın:ıQi· - -b Pr 
lir. merikada tahsilde, Ekrem Köni,g yorkta gazeteci A '/~ 

füıinan'ın dniınl surette işgali Ja. İ$e - bulunduğu yer henüz .kafi manla refikası Reı~Je g 
pon donannıa~ı na llindiçini'nin k;ır- 3Urette bilinmemekle beraber - kayin biraderi Sinarı 1 ./1 
,ııo;ıntln Ueri hi rrııcvıi bahşedC'~ck ~v··upada...ı r b" ,,,, 

• ' •
11 

• si ve b"!rabercc ır ~ / 
Japon teyyarcleriııi Tonkin'in payi- ikisinin de Avrupa,1a beraber b 1 1 d 
1alı11 ol:ııı llııııo'.'e C:itl kilomctı'C me- u ış~a an rr. btfl 
.ateye 8-Cli r.:n:J;ıir. olda!darma dair ~ıkan r:vayetler. Diğer taraftan ı4 )ıf 

lııgıllcrc~c !1:Clınc~, Canlon:ı Japon Je, hadisenin _şu şeldldeki cereya- Köniğin Paristen /.~:ıoı1~ 
ı~!.;C'rk ı·1ıı.ıı ı.·ı.,orılınn~mclan ili.' ıt.} .ı n:2a11 doğmustur. t.. bil il' 

yazdığı iki me,..tu .... "' 
.ı.ı .. ı H:ı:ııaııııı i}.-.wli lııga.t•ı·cnııı u- Ekrem König son karısın- f"" r • · ·ı · · !cikata baT?iam1ştJr .• .-. 
j., ••• r •••• ı.~ı ":>c». ıı <·.:~) sıstenıınııı Jan ayrıldıktan sonra bir; tılP"' 
ııt. ••• ~1.111..- ~l·ni bil· u:ırı.ıc (nılırnıck- -.uıevvcli için,;e ya .. İl 
.·ıl .. ~rkek ve diğeri krz olan iki çocu- I{ötl mc::.~upta, Ekrem 

•• ,,.,1 •11 :l.Kı ı.. ilomctı e şimali ş1ır.kı. _:u:ıu.b:r müd:::et İ'.:in Mefkurenin yan 'tlfuı bulun:ı:ı iki ~ 
•• ~ • • ... 1 l!ong l\Oıı;( tıı~il:.. lab:ısı avukat Hafidin yanma br tcmektedir. 1'i 

. · ~·•:: .. ~"""''"'' u ... , 111. 1 vı" :a·;:mıştır. E;;a5en Ekrem Köni- Avukat Hafid bu.n1e.,.ı;ıı 
:;i.n i'kbci karısı ile Mefkuren:n · e ., 

ı••ı·ı 1· ·'1 ~·1 • 1 :-ı ·'· iı. .. <h:f:ı ol:ıı-:ı:. :ınnesi ya:an akraba olduklarından ne ~~ukl:ırı parıs tıit .ıJI 
. . .... ,,,. .. ı .. uı, ı-uu.ıns~ k Ehem :K-öniğ ikinci .. ,,;; 

i i taraf arasında bu yüzden tan:. ntldlt. 
... -. """' ~ Hh ...... ln...-u· - Sh; , 1 nına &-

,ı•klık vardır. Ekrem König sıksı~. r;ocu,, annın ya ·ctıf· 
Lira kazananlar 

23"765 '3S639 26878 17560 5593 
28639 18487 15447 17253 26068 bulunmakta olan Duca d'.Aosta ltal- ' ··ı • . G ı. • . .. ı 

• , ı .... .:l'ı~ıJc ileri iu. . etıt>I) 
" ·d· .ı1d· · :iirere!t te,.ekkiır .. . :.tı , .. ··ı uıı.j·or. ~wrupa~·a gı ıp &c ığmden s;;:ı- :s ;1'11 

.•. ı \. '.. ı -- Ş:msih cya. cuklarma bakarr.amaktarl r. Niha· Şimdilik Ekrem 1'D ~~ 200 yan.harbgemisiilcCristobal'dabu- JnÜR en SDn tı'.''•.,::.:· :' 
. · . . .... ,ırnıtıı ta,.\ı~c kU\- yet bun~an iki sene evvel Mcfku· sine ait son <le~i1'00 ~ $ 

·' ·"! ııa:mıd:ıııhcn, <,;in re ve k~casJ Emin Parise itme"'c· zLi bud-..ır. Fakat ı;ıcr Lira kazananlar 
19u~5 38405 13394 16197 14878 
1;30 20064 6589 34107 

lunmakt& olan Eugene di Savoia 1- VBl'Blld.r 
tal yan ıkruva.ztsril !talyaya avdet em 

• ,· ı. , , •• ..ıı l,;ı,llTll%3 ~\!ÇUIİŞ \ C ~ 1 k . ] g b , V" 3~,A 
. .ı •. 1 .:..ı .... ,..ı \ 1.· k") i.ı ıtcri ıımıı~tır. arar vennı_ş er ve .sonradan Ek· \ered! baluntlugu w ·p;· 

100 
• 
ıra kazanantar 

a:o1 ı2ss~ 37319 29064 34~0 
ı~·Jz 19914 ıo6S2 19914 10682 
11 J79 25580 5706 18612 36860 
ı~~u~ ı?sss 29379 35767 29694 
1 ·ı:i! 25bZO 

5D lir,a kazananlar 
31401 36061 19855 27907 15139 
~3B31 11588 14576 8636 33839 
6311.2 28955 :l9H1 4459 32228 

33S:l 10776 31837 61117 14114 
6553 304 4.0100 38961 8932 
~907 26522 5510 37421 3023 

374€3 28376 28034 18399 30277 
918 30165 19155 16288 14798 

ld645 17812 19342 120~9 37549 
2'818 15261 4664 26446 S2100 
29517 14402 .27546 3518 21358 
15716 9399 8830 5793 15196 

38 35958 24500 36286 10422 
'2324 5854: 18371 '2732 .8639 

16475 8698 28263 35241 16524 
35861 13574 16762 38013 1576 
1572 29217 2006 87 3611 
7080 2S371 12997 802 ;7526 

rini almI§lardır. 

Eransız 
temaslan 

Başvekilinin 

PariB, il.O ~A. A. - Başvekil Da. 
!adiye, bugün öğleden 80nra mebW!
lardan mürekkep ilç he,yeti ayn ay
rı kabul etmiştir. J3u heyetlerden 
biri Blilın ile sosyalist grubu icra 
komitesi azasından diğeri Flanden 

ile Fransa. - İspanya krupu azaam~ 
dan, UçUncilsü de .Marin ile cumhu
riyetçi federasyon ı:rupu hlamdan 

mürekkep bulunuyordu. 
Başvekil, her Uç heyetle, !span• 

yol anla§mazlığmm &ıon inki§aflan
nm doğurduğu meseleler ve Burgos 
hilkfımetile yapılmakta. olnn mliza. 
lrnreler etrafında görlişınüştür. 

Amerikada tayyare 
satıılan 

Vagington, 11 (A, A.) - Harici
ye nezareti lıtıgiltereye l,p39 ikinci· ! 
kft.nunu zarfm.da 4.471.4.71 dokır kıy 1 
metinde askeri tayyareler .cıablmasr 
için ruhsatnameler verm~ olduğu
nu bildirmektedir. 

İkincikbun. eınasmda İngiltere· 

ye yapılan tayyare ve sair harb mal. 
zemesi sevkiyatı yekunu, 1.443.200 
dolara baliğ otmuııtur. 

Fransaya ,salı§ ·apılması için ve

rilmi§ olan ruhsatiyeler yekunu, 
569.366 dolara ve Fransa.ya yapı· 

lan sevkiyat yek\uıu da 1.289.746 
dolara baliğ olmu~tu.t. 

30 Lira kazananlar Ingiliz nazırının nutku 
Plymouth, 11 (A. A.) - Sir Sa. 

114646 ,21862 .g297 38023 21293 mue.l Hoare, bir nutuk irııd ederek 

19987 35892 8540 27769 22332 demiştir ki: 
2988118324 29740 21971 29946 - Eğer mtista.kbel ihtilafların se-
17143 86533 39089 a.3428 18482 bebi iptidai maddeler tedariki me
:16749 26022 17919 8437 34124 selesi olacaksa bu meseleyi müza
J6633 33705 12329 17665 34553 kere ve milnakaıtalarla mümkün ol-
36447 33507 10967 13311 20870 duğu .kadar erkenden halletmek .:mu 

Z0578 38535 5019 3910 28146 vafık Olur.,, 
%2995 28344 7571 13110 6406 Hat.il>, hu mesele hakkında 1935 
~481 7051 27879 14808 29631 te milletler c:cmiyetine :rapı:nış oldu
H77 8940 27993 26630 31729 ğu tekllne.rin muteber olduğunu be 

SH47 17481 17913 Z1255 7778 ya.ıı etmiştir. 
U2036 22674' 9077 3296 27822 İııgiliz ,siyasetini tarif eden ha-

lstanbuJd:ı 

Bu vaziyette olan 

tek gazele 

.· 

Büyük romanCI 
Suat 
Derviş 

En güzel romanmı 
HABER için hazırlad1 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

iaD\İni mııyan bu fevkalade 
eserin tefrikasına yakında 

ba1lıyacaiız. 

· , ·· ııı b rem König-in itlihakiyle hep bera. nm yakal.,n--aclıtı ı-.ı .• r .o.ı ., ..... wı .:;.ır,uıua ..,.ın er, u eyn. .,. ... ... ~ ~,. 

..;tin g:ırlıın<la Fcn{;cni de za1)tetıniş ber Avrupaya hareket etmi_şler- ve re.sın: malCı:ııat ~· 
.crılir. Çinliler, Tung • Pu dcıniry0-
lu istikametine tloğru ilerlemekte ve 
.Iutsiııdeki ]apoıı kıtnlnrının mün:ı· 

~alA. yollarını kesmeye bnzırlanma.k
tadır. 

Bu eyaletin snrbıuda, llocenıı ve 
Kvcnsien'de yapılan hfrcumlar<la bir 
tabur imha edilmiştir. 

Cin kuvvetleri, Tootsin demiryolu
nun şarkında .bulunan Japon kuv-
vıcuernı.-ı o:a -.:avmıcn.ı-.<1.lı • ...-u1•a 1Ul"PO-

lamaktadır. 
Çişicnide tabşit edilmiş olan Japon 

kunetleri, takviye kıtaları beklemek

i~EWVO 1 ;./ 

\ 
Sizi 

Ç f\ G l R f Y fl .~. 
Hayatınızda biıJ d.alı;ı aH-r~..,...;.,,.,....;;.;J'lh. Mr11~ ..ı 

en büyük, en güzel 
1 
~ I' 

N O R M A N 'D t ve M A N H A T t ~i~ 

tedir. 

Transatlantikleri jle ilk kafile 14 Nfaanda bardıe,~~~ 
Bütün seyahat esnasında kafileye Türkçe bilen ter 

H d 
reTa1cat edecektir. #,o'' 

1 A g i 1 iz in için i- Temmuz gnıpu için ayrılan yer~ ~r ae sür atle 

N A T T A .,.~:~:a~:!,4 _J sinde had;se1er ~ / 
20 Bin numayişçi 'polisle ~ /, 

çarpışb ~ 
Manda.lay, (Birmingham) 11 (A. • BrG'~N SAK.AR\' t\ sl_NE~.ıwAS_I~~ 

A.) - 20.000 kişinin yapm.13 olduk- ~ ..... 
ları tehditli.r bir nfunayie, ,zabıta jü Güzelliğini • Zevkini - Nefis "!) IiaNkul~ ıS ;iııol 
tarafından dağıtıl.m.ıltlr. ..:: hiç bir zaman unutmıyac:ığmtz en ~l F.ran&ıı ~ ı 

Zabıta. si18.h istimaline m:cbur mi .A ş K B AH ç EL ~ p 
olmu§tur. Aralarında ıbazı Bı.rman •••• .ı;;. 
raluölerl de bulunan 20 ][işi yara- Hffi V1VİAA"'E ROMAN~ - P1ERR'E RE:NO!lt wıı· 
lanmıştır. l!!I °'' . . R kl" D lr ş:ır ~,., 

N
.. il h t" lil t 1 t .m; ı.ıaveteu: Çingene gece1erı. en ı. ans · ..-!... •' 
umayişç er, er u.r op an ı- ;;;;; _ ..... .-.............................................. _ ..... :~· •• 

~l:.-=t:: .. u••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••-:1•••!111ı:••• 
yı meneden emirnameyi pr.otesto =t::::=:::::=:::=:=c~~===::~::=::.::=:::=ıwı--·•-

ediyorla.rdL ___.,.--~ 

Cenup kutbun- • _ -~ _ y:ym~~;;ru:::e:m:::ımm::m:::::::ınera:.:::!":5"-_::r.-~J~~dtJ -·--:JriA.. _. ... -_.. iiıııeiOH•OUUH ... R•H-•-•OOHUOO .. OOO .. On.ooo••·- r 

keşfo~:n!~"~razı WAg!~~!fil~~,!~J11ı~.n~~J~J~,~~~·· 
Maden ve petrol itibar.ile ~ • • • • şaha.ne fi).:ı VALe l!l 

çok zenginmiş !.·~.~-~- UK 
.Meşhur kutub kaşiflerinden Lin-

::·ı 
koln Ellsvorth biı' müddet .mrvel s;ık ::!: 

:::: ~ m.JŞ olduğu cc.ııub .kutbu se~alıatin· ·::; 
l . u:: 

den dönmü!) ve Tasmanraya ge Inli :ın Harikalı bir muvaffakıyetle devam ed~or • 

~::~~:::,:~::~:~:~; ::~:::..::::~~J~~~~;:;~~:::~;~ 
1215 2759 2124n. 38640 9911 tib, lngilterenin aulhü muhafaza. .i 

çin elln<len ge~ni yapmağa amıet- bin mil rnurabbar bir yer keşf.et • 
38041 6737 39401 26794 26751 
ı36ıı 17

50
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12459 14935 
miş olduğunu, fakat ayni .zamanda. miş v:e bu.ralara .kraliçe Eliza.bet a-
bi,itün menfaatlerini ve bü-

1 
razisi ismini vermifjtir. Bu toprak-

17422 17815 14565 16194 26702 •.
16176 1

5
798 7767 36581 17519 

tün dostlarmt himaye etmeğc ka- 1ar, bir Amerikalı tarafından keofe-
rar vermiş bulunduğunu söylemi§· 1 dild.® için Amerikanm olmuştur. 

!5616 28813 1405 23210 17674 tir. Linkoln EllsYorth şimdiki halde v an • 
11019 18061 36226 33303 36865 Hatib, bu mlinasebetle Çember- Tasmanyadad1r ve Amerikaya mart 1 az • __. ı.-
1124 22606 34568 9879 15218 !aynın geçenlerde İngiliz. Fransız ta dönecektir. __ M 1 .. 1 SA L1 ;pz A O E CE' ~' ol 

!'\8901 39719 10145 4018 24929 tesanildilne müteallik olarak yap • Bu kutub seyahatine Sir He.r~rl 1 '-' ~ :w ... 
31594 24264 18449 3317 24642 Jlllll olduğu beyanatı hatırlatmıştır. Vilkinsin kumanda.aındaki bir gemi dl" 
8548 30.129 6467 35402 15704 Sir Samuel Hoare, İngiliz impa. de iştirak etmiş ve g~ kararg&.h - ,· p 'E K s·ınemasında devam e 1~ 
28862 4824 38'42 16507 7598 ratorluğ\Uıun mildafaası lUıumuna merkezi olarak kullanı:lınre~.ır. ~ 
'548 15725 7135 5526 15410 ®ret etm~ ve göylo de~tir: 1 Kraliçe Elizabet js,mi vıerilen a- ~ Bugüıı :aat 12,45 "~ 2_30 da tenzilatlı matineler 

23:?52 26604 25171 29811 25555 "-Eğer İngiliz imparatorluğu razi, umumiyetle kar ve buzla kn,P- "-bmHl!!l!!!!!!!!IUllll1111tlll1111!111l~Q'ıl'ıll "''l'""''"'lllllınıııtllmtmnıttı111ımm-1ıınııııııııımınıuıırııııı 3.1423 18807 9330 9211 21477 ciddl surette zaafa duçar olacak x·c lıdlr. Fakat, maden v.e petrol jtibfl. ~uı Uilllitllllilliıl rı.. iilillllllllllllllllil!l.illllll lllllllllllUlllUUll 
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lilliW@ir~@~@rt®Jm@iınllfR 
v 0nsey Reisliği Fil is tin Konferansın da 
s~an Başvekili Metak- A r a p 1 a r ı n t a ı e p 1 e r ı· ~an Romanya Hariciye 
2~ l\~kara.~2ı~ına devredildi . M ·· f k · ı b · A lııı,""" BUJtrc,;:- Hlll"lolyc Vekili Şüh<ü Sn<tM:oğlu Şubatm ispanya Ba_şve• us a 1 1 r rap r;z~.(..k~) 
e "~~lınek Uzereto:~~nacak olnn Balkan AntantJ 'Konseyine d 1 et a • st 

1
• yor 1 ar ı~ _ 

l( . veya Çar§aml.ıa glinU burndan hareket kili Alikantede ev 1 1 
::~Y Reislin IÇERDE: 
~ l'f>ş, ıo (A ~ Merkez mınlakasmda y h d. h t• d h 1 . . Fatih halkevinde fransızca c:k>rs-

l? Jt kan antantı. A.! - Rador ajanSI tebliğ ediyor: - a U 1 mu acere ıne er a mani !eri verilecektir. Bu derslere yazıl-
t!rı ~antantının .daunt konsel'i 20 ı,ıubatta toplanncağmdan, mukavemete devam . d 1 1 d d mak istiyenlerin hergün saat 10 dan 

l!llıbattanıubnızamnanıesimuclbincer:.omanyahariciyena- edilecek olunması ata ep er arasın a ır 21ekadar3adetfotoğrafvenüfus 
ıttı 

0 
u lllUnll8ebeu ar('n ko11.'3oy reisliğin! ifaya bn5lamışhr. ,,.,. hüviyet vnral,alarile müracaatlan 

l;. ilfenıto araaıned c$kf reis M~taksas ile Romanya hnriciye na- Londra, 11 (A. A.) - Filistin A- ı 3 - Mand:ınnı feshi, bu manda lüzumu bildirilmektedir. Derslere 
~o·h"_etakaaıı g a t lgraflar teati olunmu§lur. Alir:ınle, 10 (A.A.) - B. Negrin Te rab heyetinin reisi Cemal efendi yerine Filistin! hükümranlık hakla- 20 şubat g39 tarihinde baslanacak· 

"""' , onde d"~ Del \'ayo, s:ıat 11.SO da tay;t·are ih.• bib bi d 1 h r · · 
f 

l'iyaseu n}h r ıgi tel..._"ta, Balkan antantının Gafen. HUseynl, Saint James snrn;>,nda nna sa r ev et a ıno gelire· tır . .. ..,, b"... ıuraya gelmiş YC derhnl cumhuriyet· 
C edcc :1 ka n~ı, eulha hizmet etmek Uzerc d:ı.h:ı. ziyade ti mıık:ımlarla temasa başlamıştır. toplanmı§ olan konferansta beyn- cek olan İngiltere - lrnk muahede- • 1 tis~t vektl.leti merkezi Polon· 

~~:rı.rılto ~C'rd"~aatini izhar eylemiştir. . Del Yayo, lıcranaua bulunarak, nattn bulunarak Arablann mütale. sine mUmnsil bir muahede iknmesi. yanın Gdynia şehrinde bulunan 
~a bUt 1oi cevob..ı- t kkli ,_ li \:ıtnJon~·a halkı ile ordusunun nor- batını izah ve te•rlh etmiştir. 4 - Yahudi muhaceretine ve ya- 8 300 000 • 1 . Un k ""'• eşe r ctm19 ve m ı,ıterek eseri " "' , . Z otı sermayeli ''Zegluga 

Uvvetile 1 ğıru nal şıırtl:ır d:ıhilinde Fransaya gel. hudilerc arazi satılmasına derhal 
ç:ı ışnca temin eylem.iştir. 1 - Arablarm memleketlerinin Pal:>ka,, vapur şirketinin müracaatı __ miş oldu~unu ve B. Ne.;rin ile ken nihayet verilmesi. 

n l
disinin de Gener:ıl MaiJ"a ile aörüş- tam istlklAlini elde etmek hakları- 1 üzerine memleketimizde de İ§ yap· 

h 
a Hatib, iddialarını ngiltercnin a ·ı· lüklcrini ,.e ayni zamanda merkez, nın tanınması. masma müsaade etmiştir • 

l ly V 
1915 senesinde ve şu halde Balfour e ek

·ı· . cenup ,.c şark mıntak:ılıırını da ziya· • Tramvay ve Tünel şirketi t.esi• 

1 f 
~om ~ ""'~A ~ -'I a 2 - Filistinde milli bir ynhudi beyannamesinden evvel Filistine is-rlln ~ llöilJ u u \1° QiiiiU'W ret edeceklerini ınıdlrmişlir. sat \'e malzemesinin tesellüm mua-

t ..... adr"d ıo (A A ) G t ı yurdu vUcude getirmek.te3ebbUsUn· t.iklfılini bahşedeceği suretindeki 

arn• . .ı.n 1 • • • - aze e er melesine devam edilmelctedir. Tram 

imi lk ·ı talebe M k tk k t denva .. ue,.ilmesi. vaadinei~inatettirmektedir .. ti er ez mm a asını mu aveme e ...., " vay idaresi müdürlüğüne kimin ta-
~t t 8 davet ediyorlar. Anarıiıt aindika- · ed'J ... · h - ak 

1 riıu aşı ~- yın ı ecegı enuz t arrür etme-
Pltrırıı rltlek •. arafı 1 inddı ku r~u na liat gazetesi olan ''C. N. T • ., birlik B. -. 1 ı . miştir. 
ı: tcl?ıil~dtka:ı~ın inkılap pren· y ve teşkilatlı bir tarzda hareket c· 1 r 1 a p a 1 n sa n • Bazı ekalliret mekteplerinde 
~il har le tatb"k Ve fakat ta:r dizi 1 ece k .3ilmesini şiddetle iltizam,. ediyor ·~ mualli.mJerin maaş alamadtl<lan gÖ-
t.z,1,_ titttiıni ~ edeceğiz • ve sosyalist gazetesi olan 1'lnfor- • e • 1 b 
'lt ,..~ra ll•t •. zın §ahsi ar•u v.. . d h l d 1 r 1 r 1 rü müş, u hususun halli için Ma· 

l ........ ~ "' •e va .. " maeıones., de sonuna kadar muka. e r a e ı m arit vekaleti maarif müdürlüğünden 
1 P'tri,.,_,."'de •• _,. ıııta olına"ına 19 SlJl·kast~ı· de ag'"'ır d"l ... t• ti. "'l.lı ...... ,11Yccc"'· • 4i vemet e ı mcsını ıs ıyor. derhal kati tedbirler almasını iste-
~ Otı •raııl\d gıı. Pren. hapse mahkAm edildıler Diğer taraftan komünist partisi ~P!JUJ T ıJl?.ll!l~l?g ..... verilmiş \"C gelen memurlar Hasanı miştir. Maaş vermiyen mektepler 

bir ı~tııı Ve k a ahJakın, fazi- de, hükumetle teıriki mesai me· Hasan isminde olan bu adam güçlükle tutarak Cerrahpaşa has kapatılacaktır. • 

.,~:tıı,~:."~i tlıt:ry:nrın. ası en mü selesini görüşmek üzere bir koofe· Mev!Mapısında Hacı Evliya so· tanesi asabiye koğuşuna yatırmış· • Gümrükte komi yoncu \C mai· 
r •lt r "IQ f BUkreş, 10 (A. A.) - Oluj, bir rans aktetmiştir • . d ak k d el k 1 d 

•ı., ı c llf atilet k polis memurunun katili ve Oluj Uni. .mm a otur:m ta ve run ura ı ar ır. yet memuru olmak istiyenlerin im-
' ~ dıı l'tında f a§ ını vatan yapmaktadır. Hasan bir müddetten· Burada da etrafına saldınnağa tihanı dün '-'apılmıc: ve i~tirak eden h .. >'itı.Iarı.. cragat ve feda venıitesl rektörü Stefancscu Goan- ~ ~ _ 

t •t ltlt\>i .. ı her vesile ile ga'ya 'karvı yapılan suikastin fımili beri romatizma hastalığı ı;elanekte· ba~layan za,•allı adamın elleri ayak· 68 kisinin imtihan evrakı Ankaraya 
1 )'likacıc Ye etmek ve b _ olan ilci talebeyi, mahkum et~ _ Deniz Bankm yeni kadro dir. Birçok doktorlara baş vurduk ları bağlanmış ve sıkı bir nezaret al gönderilmiştir. 
~ \:ı ac"lf un tan sonra da nihayet bundan üç gün tına -.ılmmıştır. 'ihayet aradan ikı • Atatürk köprüsünün dubaları 

ort 1 ona dab · • tir. Demir muhafıılar teekilatı ddı-
~ "'\a •. ~l!ttızdur. 8 ıyı smdan olan dlğer mLmunlar hakkın· . • ~vvel yani çarşamba günü Haseki gün geçtikten sonra Hasanm vazi- yerleştirilmiş, üzerinin dö~nmesiııe 

c~'· ... ~ •.r "'"•' - ........... !\sl\k'Cltl.1dM •PmWerdlE ve bülçesı :1artanesine gitmiş ve muayene ol· yeti dürelir gibi olmus ve bu sabah başlanmıştır. Köprünün Ü tü ağaç 
~ltr~\1\t ~lelcetin iaarc- Bir ki§I, mllebbed Bb"lr himıe.ı.ıc- mttstur. tiıo.san hastanede muayene· hastaneden adliye doktoru tt"gönde- parke olarak yapılacaktır. 
trı~ Vic tnc b~~tıyaç ve icaı; e, bit: ktş( ycaı sene a1ır hizıri Der1Tzbank muamelltJ ile diğer 1 i yapııaıx•au :;uııra Kenaısıne verı· rırere:{ muaren ı yaprımı~ır. Ha· • Şirketi hayriycnin I<:üçfiksuda 

~r biı dtııızı tlryız. Fakat Jere, ve 10 kişi muhtelif hapis ecza- bazı !ş~e: ü~ri~~~ çalışan koı:ı~sy~- ten reı;eteyi hemen ayni gün Kü· sanda kati bir akli araz bulunma yapmaya karar verdiğı plajın inşa· 
t i ha e ctnıc,~ tnudabaleyi ta la nun ışını bıtirdıgı doğru degıldır. çükpazar civarında bir eczanede r •• ışsa da yalnız hareketleri şüpheli sına başlanmıştır. Plajda yüzden 

\ llılcı ı. rına mahkum edilmişlerdir. 1938 iktisat ve maliye müfettişleri ban· yaptırmıc: ve e\ine dönerek kullan· görüldüiründen kendisi tekrar bir f ı k b" b l ı · 
k tl ııv"ttı . Crjllliıd ubatındanbcrl Romanyııda idam cc " ., aza a ıne u unaca.(, ıskelesine 
t•r trıc iar etini <iU .. e tnilletimi- zası ilk defa olarak tatbik edlliyor. 'rndaki bilro!arında faaliyetlerine mağa ba~lamıştır. Fakat daha he· müddet daha nezaret altında bulun de Yapur uğnyacaktır. 
lf~ d af "c h i.ınceı;iz hare- Mnhkumlar, kur§una dizilecekler _ jevam etm~!cdirler. Diğer taraftan nüz üç kaşık kadar iHiç alan zaval· durulmak üzere Cerrahpaşa hasta· • E~ki tngiliz sefiri Sir Pcrsi Lo· 

tıı ~r~c~ tliı. Sa~~tıneğe asla dir. ')ankamn kadro ve bütçelerinin bu lı adam bir tuhaflık hissetmiş ve nesine gc:ıderilmiştir. ren hükQmetimize \"edanamesini 
~liçult b.ttıilıı k ıyetlerimizi .ıkşama kadar tamamlanaca&rı sanı!· birdenbire kendisini kaybederek ö· Hasanın kullandığı romatizma i· vermek üzere Ankaraya gitmiştir. 

lltııı ltı.ı1t ır ctııu:~\'etlerimizin maktadır. teye beriye saldırmağa \'e bağırma· lacı Adli tıb i~leri kimyahanesine • Yali dün, Ama\'Utluk konsolos· 
c\ hl il\:ıil il" u sarf ederken Umum mü~:ir Yusuf Ziya Ergin ğa baslamıştır. E\•dekiler Basanın ~öndP.ri!mistir. luğuna giderek kon o!osun zivareti· 
ı Hi 1 taın 1 193 

J S llıiı b' r zarna 0 arak elde 9 /arın Anka:aya hareket edecek, bu vazireti karşısında ne yapacak llaç tahlil edilerek rapor ni iade etmistir. 
~ '>ı, ~a ır cııa8tı 11 ihınaı etmiye. Jütçe \'e kadroları lktisat vekfileti· lanm şaşırmışlar \'e çil yavrusu gibi hazırlanacaktır. Hasan bu sabah ne· • Maarif müdürü Tevfik Kut dün 
/'' h4~~anıatda\ RESiMLi HAFTA' mn :ıin tasdikine arzedeoektir. • :. ~ısmışlardır. Evden dışarı çıkan -:aret için Ccn·ahpa5a hnstanesine den itibaren senelik mutat teftişle· 
~/•ııııt tt:ıcun 

1 
azı hüdiselere Pazartesi günü vel.alette, \'ekil kunduracı bu defa gelene geçene gönderild;ğini görünce yakarmağa rine başlanır~, ewela Ereriköy ve 

>t~ ı11d 1 ~kıpıc: ~~ı tkcdbirler ltalynnca derslerini takip ediniz. Hü nü Çakırın reisliğinde bir top· saldırmağa ve şiddetli bir buhran tıaşlamı~ 'e ':benim bir şe}im yok Çamlıca liselerini gezmiştir .. 
~ ~ıı lak 11lan ted ~a suçlar Bu lisnnı kol:ıyt'a elde cdccelt5lnlz. lantı yapılarak bütçe \'e kadrolar içinde kıvranmağa başlamı~tır. Bu serbe .. t bırakınız. Aklım fikrim ta· • Yekatct tarafından inhisarlar 
~lllar11 11>lcr<1en • bırlerden ve ;izerinde görüsülecektir • hal karşısında hemen polise habe1 mamen, yerindedir.,, dcrniftir. umum müdürlüğüne verilen bir e· 

~~ ~ iı b;ı~ı '-· ıbarcttir. ·-------------· mirle, barem kanununun tatbiki· 
tı:ı... tedi'kı ıtıına el · 

~e ... ıı~d crı h crın iznfe ne kadar yeni memur alıM1aması 
~~ ltı,d ~il tc . llsusiyet b. . 
'"ll~t~ ı Cd'J Çrn1y ızım ~ildirilmi~tir • 

..ı tıı b l!ıış oJ or • }{en dil eri· 
11~~c trı'"tlin a.:~a~azifeleri ifa 

aıı lt llıdclci nıa aşlarımu:rn 
t tcıı~lttutına naıarı hatır- l(ör eden f azlu ısık ! 
Ç trıın. ınaıarını ehem ::. 

anakk SON günlerde Pnriste meydan k.rdnn birine dört ampullu bÜ!'Ü!c 
ın aıe ŞQf Ö 

1 
• bir olckt.rilt dire~ dikildi \'C bclecdiycden eikô.yet etmek yalnız 

Ua~ene r erı İstanbul gnzett'krinin imtiyazında değildir ya! - gazetelerde bir kıya. 
\ ist . olmak mettir kop .u. I\:onula-ı direğin <;irk in oldu~u. meydanda bir sakalet a-
~ ~~(kaı enııyorıa bidesi seklinde yüksoldif;'ini yazıp duruyorlar. ''Bu münakaeadan bize 

& 1 b t .. - Vıı~ .r ne?,. diyeceksiniz. Hnkkınız var. Biz bu hadise dola;>,slyle bir Paris ga· 

1
_ ~t d iı1 tı.ın l:~ a1Yctırniz ile 0 • zctesinin hatırlattı:ı ''t.nrihi'' bir yazıyı eğlenceli bularak kaydetmek 

'\:ı. . er· . a ard • · is tt ·ı.ı, 1 nı ~ b l :ı sor0··r- tedlk. 

~ t;ıPor tıl ın~aye' .. h~:t~lı!~l:?.r Parlste sokak ve caddelerin ha vagazi liimbalariyle aydınlatılması-
r ~Q • <> • • 1 

~ "'ri:~~ları hn~ ettırerck ntı 1828 de karar verilmiş, ilk tecrübe olarak da Vandom mcydanma 
• d ,.111 r altkınd b • c b ır. Şof" a bir lrkaç hnvagazı lambası konulmu§t u. O zamanki gazetelerden biri bunu 
~· ~~.:' ra.~rla or~cr bir haf. tenkid etmis ve bir fıkra muharriri bundan bahsederken kemali ciddi· 

<ler.ı 1 t'lltiir..Jer~ 1
bre2 ede· )'etle şöyle yazmıştı: 

1 'tlt '\l 1 •' 
tıı. t~tt b. -en ıncr.c- "Vnndom mc).ianı §erefini kay betti. hlunzzam §amdanlara benzi· 

t ll'ı ı~tr lt harar 1• yen on altı lümba direği Parislilerln gözlerini kör etmek istercesine 
'l' t<>stcr Ve böyı:r~~sında si· göklere yükseldi. Zavallı Parislller 1.ıu fazla ışıktan bozulan gözlerini te

'.qt•t •tb. ec:ek her} ır karara davi için gözlük tn.kmağa mecbur ka lncaklar.,, 
t •t\ "l> ıangi b" Q ~ llııı olına , , ır ha-
' tr~ aycne t:ı~ı .. rını ileri 

ijll'ıcrilltı lerdir. "ol'.-1aınağa k 
a b vazı . a. 

(\1,. tklc11 Yctın netic . 
'll lı ~ktedir. e 

, e rnU:-:---

Bu zavallı muharrir sağ olsaydı el~ktriğin taammümündcn sonra 
"ışrk şehri" denilen §imdiki Paris te yr.şıynmıyacak ve herhalde ls -
tan bula hicret etmekten baı;:ka çare göremfyccekli ! 

Tayyare ile ilk uçan ı,~ ~lla steşar 
~:lıırı.~1 v.· VhlliöJ 00"--vADA tn ,. ""l'l Sa •Jrı)'etj ·.ı • .., ......... yyareyle ilk uran kadın sayılan Lei!a Kodi S7 ya-

brin· 1""rc hey ti §ında olduğu halde geçen gun lnguteredo ölmU§tUr. 
~ ilt ~~ ~a.b.iliyc ;ek:· . Lella l{odi "Kovboylar kr!lh" ismiyle tnnmmış olan albay Kodi. 

~crıcı ':c ilcl~ınJıği~c ta ia: ~ın karısıydı ve ilk defa olarak, 1908 de kocasının idare ettiği tayyare 
•Sille l::~r~ ctınis y n 

1 

ıle :uçmuştur. Bu hadise büı:-ük bir cesaret nümunesi olarak karşılan· 
1 diraıni•ti · ve rnış ve ondnn sonra kadınlar araBJna tayyareye binmek •'ceBaretini 

:ı r. .. ,, 
s-ostcrcn ba§kaları da görUlmilşt~ 

Radyo harbi 

ALMAN ve bilhassa son zamanlarda 1talynn radyo istasyonları
nın Fransa aleyhinde yaptıkları ne§riynt üzerine Fransa hUltümeti, 
devlet radyo istasyonlarını kuvveti endinneği karnrlaşt.ırmıııtır. Bu a
rada İtalya halkını tenvir etmek için Fransı zdevlet rndyo1arında ital
yanca neşriyat yapılması da dlişUn Ulmcktcdir. 

Fakat radyo istnsyonlannı :ıslah paraya mütevakkıf bir iş olduğu 
için radyo makinesi bulunanlardan hükumetçe alınan paranın arttırıl

ması muhtemeldir. Fransada beş milyon radyo abonesi vardır ve maki
ne sahiblerlnden senede bizim paramızla 250 kuruş alınmaktadır. 

lngilterede radyo abonelerinden alınan vergi senede 450 kuruştur. 
Abonelerin sayısı ise sekiz milyon kişidir. Almnnyada on bir milyon 
radyo abonesi vardır. Alman senelik vergi (bizdeki on lirn vergiden 
§ikayet edenler, kulaklarınız çınlasın!) 18 tlirk lirasıdır. Fransa, devlet 
radyoları bütçesini bu sene bir mik tnr arttırnrnk 2 milyon 150 bin lira~ 
ya çıkarmıştır. Rad) o abonelerinden senede alınan 12,5 milyon lirnnnı 
hepsi ıslahat işine harcanacak ve devlet radyodan kar etme{;i dUşUnmi
yocektir. 

Almanyadan Güyana kaçanlar 
A LMANYADA.~ kaı;mağa mecbur olan yahudilerden bir kısmını 

Fransa hükumeti mUstcmle kelerinde iskan ctmeği kabul etmiş. 
ti. İlk kafile Fransanın eskiden kUrek mahkfımlnrını gönderdiği Cüya
na hareket etmiştir. 

Muhacirlerin Güyanı istemiyecekleri sanılırken zavallılar anlaşılan 
pek canları yanmış olacak ki teklifi maalmemnuniye kabul et.mışlerdlr. 
Gidenler arasında z.traat mühendisleri, omıan mUtehassIBlan, kimyager
ler, konserve mütehassısları vardır. Blfım hWdlmetJ sara•nmda Jdlrek 
mahkfımlarmrn menfa yeri olmaktan çıkarılan GUyanın toprağı zengin
dir. Muhacirler orada serbestçe çalq~arak kendilerine yeniden bir yuvo 
kurmağa muvaffak olacaklarını ummaktadırlar. 

DIŞARDA: 

• Macar teJgraf ajansı, 5 ~ubatta 
Unguarda vukubulan son Macar
~ek Mdisesinin kapandığını bildir
mektedir. Mezk\lr ajansa göre, Çek 
hükfuneti odwı toplıyan köylüleri 
Macar askerleri zanneden ç.ek as· 
kerlerinin mesul olduklarını kabul 
\'C teslim etmi~tir. 

• Yeni Fransız - Yugoslav ticaret 
anlaşması dün Pariste imza edilmiş
tir.tir. Fran ız parlamentosunun tas 
dikine muallak bulunan bu anlas
ma iki m"mleket arasında mübade· 
tenin geniş mikyasta tekrar başla· 
ma:sma imkan \"erecek ve Franc:ız 

malı alacaklarının, ezcümle dü}'U" 
nu umumiye kuponunun, Yugoslav· 
yaya transferini kolaylaştıracaktır. 

• Ruz,·elt, doktorların tavsiyesi 
üzerine, yatağa yatmıştır. Kendisi, 
ufak bir gripten hastadır ve beyaz 
33.ray doktorunun fikrine göre pa· 
zartesiye kadar yatakta kalacakt1r. 

• Siyam kralı ile erkek ,.e kız kar
deşleri. ana kraliı;e ve 20 kişilik ma
iyeti Bangkokdan Marsilraya gel· 
mişlerdir. Kral hususi trenle Lozana 
giderek orada tahsiline devam ede
cek ve Avrupa lisanlanndaki malQ
ınatmı arttıraca!;tır. 

• Pransada Charer.te ?nfoı1eur 
ayanı, eski ticaret ve ziraat nazın 
Fernand Chapsal, \"Cfat etmiştir. 
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D.t:xJz FENERİ BEliÇİSL.'\tX 
ZİFAF GECESİ 

Kadın - f<;Jğı söndürmezscn im
ı.:.nı J ok soyunamam! 

Cevap 

~e'fferaıns 
- Bundan evvel çalıı;ıtığınız yer_ 

de de ahçılık mı yaptınız? 
- Evet bayan. 
- Sizden memnunlar mıydı? 
- Evet bayan. 
- :Neden çıktınız? 
- Öldüler de .• 
- Hastalıkları neydi? 
- Hazrmsıtlık ! 

Salhlş "s 
- Aman dostum senden ricam 

var. Ben çok mcşgulilm. Kaynanam 
c!a bugün geliyor. Şu beş lirayı nl, 
istaııyona git. Tanırsın kendisini za
ten. Alır bir taksiyle bizim eve gö
türilrııiln. 

- Kaynanan gelmezse? 
- Bu da sual mi? Gelmezse ba-

na uğra, beş lira daha veririm. 

Yalan · 
Delikanlı hayran hayran kadma 

Cndnloz korn§u kadın, geç vakit baktı, sonra: 

eve girerken onu görUnce söylendi: ı -Ah! dedi, ne gUzelsiniz. 
- Bu saatte eve dönüyorsunuz Kadın ayni nezaketle mukabele 

öyle mi bay Muzaffer? Eğer ben etmedi: 
sizin karınız olsaydım... - Yazık ki ayni şeyi ben de size 

Adnm, onun sözünU tamamlama.- sl5yllyemiyorum. 
sına vakit bırakmadı: Delikanlı kızdı: 

- Eğer siz benim karım olsaydı
mz eve adımımı bile atmazdım. 

- Ne olur, siz de ibcn!m gibi ya· 
lan söyle)iniz. 

Kovulmuş K 

n A BF.R .-- .\ k,am postuı . 

- Ah se\'gilim 1 Bana bu kadar 
sık bir nisan yUıiiğü , ·eren lfü crl•ck 
sizı,lniz. 

Vaza mo, 
tuıra mo \ 

Meşhur eair ata binmcğf yeni öğ
rendiği zamanlara ait bir menkıbe
sini anlatıyordu: 

- At bir tarafa, ben ise aksi ta
rafa gitmek istiyordu. 

- Sonra• ne oldu? 
- At, hangimizin istediğinin ola-

cağım ta~;n için benimle yazı rnı, 

Yeni parlayan bir Fransız · yıld 

Fil.m çevirmek beni 
i<;in bir e.ğlence! diy 

Mon1k Rolan pek te sahurlu imiş; "KüÇük f~ 
fılminde bir sahneyi tam 36 defa çevirmll 

- Demek matazadakl işini bırak- tura mı oynndr! 
tm? 

- Evet. 
- Milesscseslnf terkedeceğini öğ 

renfnce patron şaşırdı mı? 
- Hayır şaşırmadı, o bunu ben

den evvel biliyordu. 

Mahkemede 
Hakim - Dlvçfyi neden öldilr -

dilnUz? 
Maznun - Sinirime dokunuyordu. 

Kuzgun 
yavrusu ... 

İki kadm arasında: 
- Çocuğum lstanbulun en güzel 

Ç<>cuğudur. 

- Ne 'uhaf tesadüf; b nlmki de 

roaoeıncn 
öyle! 

- lfot"ıınrzm yerimle olmayı nc· ı· 
kadar isterdim. 

_ o ı.ad:ır zor bir ~y değil ki, İhtiyar kadın, kapısına gelen di-
ben dulum. lenciye acımı§tı. Bir panlalon ver

di: 

~sdbftn 

- Öyle söyleme birader, hak
sızlık etmiş olursun. 

- Yani evlenmeinn 1ehindesin 
öyle mi? 

- On bir senelik evlilik hayatmı
da ben yalnız bir tek şey için tees
.silf ettim. 

- O tek ı.ıey de nedir? 
- Evlenmı, olmam! 

"I 

- Bir iki yerinin tamir edilmesi 
!Azım. Diye ilave etti. 

Dilenci: 
- Peki, bayan, dedi, yarım saat 

sonra geçcıim, o zamana kadnr bn_ 
zır edersiniz. 

ıran 
- Kocamın talil müthiştir. Daha 

dün kazaya sigorta olmuı;ıtu. Bu 
sabah sokaktan geçerken bir yapı
dan başına tuğla düştü, oraya yığı
lıp kalıverdi. 

- Saattnlzl arzunuz \'Ctlılle sök_ 
tilin. Fakat. •• 

- Fa.kah ne! •• 
- Fııl•at tamir etmclllm, tünld 

biz otomobil tamiratilc me~gulüı. 

Yeni reni parlamağa başlay~n J Ders!er~e arası h~ iyi ol~ayan bu 
Fransız sanatkarlarından Monık kız, resım yapmagı severdı. On beş 
Hoban ile nasıl görüştüğünü bir yaşına gelince "Sanat ve ilancılık .. 
Fransız gazetecisi şöyle anlatıyor: meslek mektebine kaydolundu. Bu. 

" Sırtında geniş bir yünlü man- rada artık istediği kadar ilan resim
to, altında bir eteklik ve yün örme leri yapabilecekti. 
bir ceket, baş açık, koltuğu altın. Fakat l\fonikin annesinin sinema 
da kocaman bir resim kartonu ta- i~lerile alakadar birçok ahbapları 
şıyan ince, zayıf bir bayan kapı _ \'ardı .. Onlar kızın aklını çelmek, 
nm önünde durdu. Çantac:ını ka - onu bu me::;leğe sokmak istiyorlar • 
nştırdı, anahtarım çıkardı, kilide dr. Iler gün aynı sözleri işide işide 
~oktu. \'c yaklaştığımı görünce ka 

1 
nihayet günün birinde kararım ver

':nh<:t işlerken yakalanan bir çocuk' di: "Ben de yıldız olacağım .. bu ka 
5ibi sıçradı. 1 rardan sevinen arkada5lar kıza i~ 

, .\GIRLAR AR,\Sl~D.\ ... 

Düzgün alnı üzerine dökülmüş bulmak için paçaları m·adılar \'e 
birkaç s:ıç knTımı, her kımılclamşta j l\lonik stüdyo stüdyo sürterek bir. 
:lalg1lanıror.. Bu kadrn, aradığım çok filmlerde figüranlık yaptı. 
kadındır, küçı.ik ve havaya doğ:ıı I O filmlerde figüranlık yaparken 
kalkık burnu, bir parça uzun üst bir taraftan da ilancılık mektebine 
dudağının altında miniminicik ağ_ 1 

devam etmeği ihmal etmiyordu. 

- Muemm enl höyie kepaze f'tm 
mekle lyl yaıımı,. Nedir senin yara· 
mn.zlığınl 

Afrlkada uzun bir seyahatten 
dl:Snen kaşifin mnccralarmı dinliyen 
kadın hnyccanla sordu: 

- PC'ki ama nrkndaşınızı yam -
yamlann elinden kurtarmak için hlç 
bir çare yok muydu? 

KA§if içini çekti: 
- Maalesef yoktu, dedi. .Ben çok 

geç yetistim. Oraya vardığını za
man vahııtıer yemek listesini çok • 
tan hazırlamt§lardı. 

- Kibritin aJc,Inc bak, mızıkatalıyor. Hunıp ela hlra:ı: <linli~·<'11m. 

- İtalyan karikattirU -

IiÜÇÜK M(~ZEDE 

- Doğrusunu 1 terseniz miizcmh:de ancak bir Jıtykcl var. ı··aımt 
çok ı;örUnsUn diye birk~ parı:aya ayırdık. 

:ile '1\Ionik Rolan. Stüdyo ile mektep arasmda ikiye 
B~ni görünce haykırıyor: bölünen bu hayat bundan altı, yedi 

mca ederim bana bakmayınız sene ev' eline kadar böylece de\'am 
1 -ı'•ın .. Da11a boyaPmadım .. Yuzü - 'etti. 

nün bakılacak hali yok.. O tarihte stüdyo stüdyo gezmek-
~ !erdh·enleri dörder çıkıyor, kö. nüz gösteriimcsine başlanmarnı~tır. 

':ği Joli de arkasından, salona çı - Müstakbel yıldız gülerek bana 
:ar çıkmaz.ı'.\Ionik ortadan kaybo- sunlarr anlatıyor: 
'uyor. Ve üç dakika sonra yüzi.inü - Film çevirmek bana bir iş dc
ludaklarmı boyamış olarak görü - ,· ğil, eğlence gibi geliyor.. ''Ya iyi 
ıüyor. olmazsa! .. diye düşünmüyorum bi. 

Monik Parislidir. Bir babanın tek le .. Rejisör bu sahne olmadı dey\n
·.rzı:hr. Aktris olmadan cwel si _ ce kızmıyorum. Bir daha çeviriyo_ 
yah saçl ıe~er 'bir kızcağızdı. Bu- rum. Bu husustaki sabrım pek 
~ün kumral \'e beyazdır. Mektepte meşhurdur. "Küçük fahi~e •. filmin
iken çok yaramazdı. Sınıfta ayak - de bir sahneyi tamam 36 defa çe _ 
!arını havaya kaldırır. bac:aşağı el- virdim. Otuz altıncıda rejisör, hid-

! 
!eri üzerinde yürürdü. Yürürken delinden küplere binerek "bu ela oL 
haykmnak, kahkahalarla gülmek'. madr,, dediği \'akıt, ben yine güle 
l\1onik için gayet tabii şeylerdi. ten bıkan 11onik ismini "sanatkar 



boyayın! Ne • 
garıp şeyler! 

Kolayı 

' 

~ ~~--btrt....__.c;z;~ 
\ ~ ~llıtıece t.k daJıa bu Rengini değietiren hayvan. 24 -

' lkıllztı dJ.ın edl. Bir memleket. 2!5 - Durma. berıı.ıde lf, ıaırnnıı, 
81& buturau. Yukardan aeatı: 

'~ı 2 - Çarp!, 3 - Htıcum. • - Eo-
~ Ya. G - Ekmekten. 1 - Bir sayı. 
~"' 8

' ~lr 9 - (ara) ve (su). 10 - Yenmlf. 
\' '''~ J. trlce'k lstnı. 11 - Ecnebi kadmlara verilen un
{'~ lJj 

3
:: ~ek. V1LJl. 12 - Bırakma. 17 - Kalır 

~ 11 ol'ta.snıda, ;~· bir kumq. 18 - Sakat. 20 - Bir. 
' ~ 1sbzı 

21 
- denblre. 22 - Kemer. 23 lılllll bir 

. - kahraman. 

'· GaÇen haftak' • ~· tı.: l'' mm cevapları 
' ~. 8ot eiı:, Çomaiı: 1 'it, .. "- • abuk ' Yukardan aplJya: Yaramaz ço· 

~ •- • Yalı:a cut U , • -., l'aııak, ha' • ç, mum, ya, emin, çıta, mal, 
- kar, en. tar, tokat, yaradan. 

ze~e~ öfrenmlftir. Bqka za. 
man, bir çocuk resmi yapmak late
dlfinls vakJ~ eliniz kolaylıkla ha
reket edecektir. 

Reafmleri apftdakf yazılan oku
yarak takip edin, bakın ne garib 
ıeyler öfreneceklJnll: 

• Peru, (Cenubi Amerika) da 
Corro de Puko denilen bir yerde 
kırk 1elds metre yUktekllfinde bir 
kaya vardır kl, pek kllçtıır: bir kaide 

Uzerinde dunır. F-1:at senelerden
beri böyledir ve yıkılmaz. Resimde 
kayanın yanmda atla duran adama 
bakaraanıs kayannı bUyUklUğünll an 
laramız. 

• !kinci resmi görllnce evvel! 
kirpi &&nnettlnis, değil mi? J'akat 

- SalJun, Nı olacakf - 0,leyae bldm e\·e gel. Fm
dık ımac.tun, ceklcl kaybettim. 

ŞEN FIKRALAR -------
Bilmiş I 

Aydofan butaych. Arbdaelarm· - Glttım. 
dan biri ona: - Sencle ne olc!ufunu bildi mi? 

Ertesi labah IOrdU: 
- Doktora gittin mi? 

-Atalr yukarı. 
- T?? 
- !Jd Ura istedi. Halbuki bende 

17G kunll vardL 

1 
Geçen hafta verdiğimiz meselelerin -ı 

halledilmiş şekilleri ....... ·---·---··-··--.. ·-·--·--· .... ---------
Hırsız nereden girdi ? 

Geçen hafta size meraklı bir po- kJ pencereden bir adam glremlye-
113 bilmecesi vermiştik. Hlklyeyi o- . ceğlnl de biliyoruz. Fakat, adam gi 
kudunus. Acaba hırsızın nereden remez ama, herhalde çocuk girer. 
girdi!inf ve kim olduğunu buldu • Demek oluyor ki, bir adam omu-
nuz mu! zuna bir çocuk almış. Apcm dibi-

Herhalde fazla dilellnmeden bul • ne kadar gelmlı. Çocuk ağaca çık
mıt, oradan dama atl&m11 ve tepe 

m~ttunuzaur. Çünkü, gayet bult: 
penceresinden içeri girmff. Antika 

Hangisi? 
tk1 çocuk konueuYorlardı: 

- Acaba hanglst daha uzak. A. 
watralya mı, ay mı? 

- Avustralya tabii daha uzak! 

- Neden? 

- Öyle ya! ayı ıartıyoruz, fakat 

Awatralyayı ıörmllyoruı! 

seçmeye ve km! derlllnln bulun -
dutu k•ye kadar gelmeye çalıfm. 

Bunu birkaç arkadq bir arada 
yapar1a11ıs daha eflencell olur. Ba· 
kalım yolu kim daha çabuk bula • 
cak! 

Dört çizgi ile 

dikkatil bakacak olursanız, hayva
nın bllhasısa gözUnden, bunun bir 
balık olduğunu anlarsmız. 

Sıcak memleketlerin denizlerin • 
de !bulunan bu balık, tıpkı kirpi ıt. 

bidir. Üzerindeki pullar dikene ben~ 
zer. Öyle ki, bir tehlike gördUğil 
anda kabarır, dikenleri iğne gibi ya 
par ve kendlalni korur. 

* Atlann yqmı dillerine baka· 
rak anlarlar. Fakat bu, atm yqmı 
tamanılyle •öaterebllecek bir usul 
deflldir. ÇünkU, ağzındaki dl§lerlıı 
vr.zJyetlne göre bit at için 8 aylık~ 
tır da denebilir, 8 yqmdadır ela. 
Fakat, atların yaomı anlamak 1çba 
baıka bir uaul de bentli buluıımq 
deffldlr. 

* Paraf{ltle atladıfmuı zaman 
' . yere dil3Unce acaba nasıl bir saram .. 

tı duyam? Bunu bize buraclak1 Dd 
reslm gösteriyor, Parqtıtle yere 
inen bir adam tıpkı, iki metre :vtık• 
sekliktekl bir duvardan atlı1&Jl lfbl 
bir aarsmtı duyar, daha futa de • 
ğil ... 

Ylldız 
yapabilir misiniz ? 

NasreddJn hocaya sormq1ar: 
- GökyUzllnde her ay yeni bir ay 

g8ıilyoruz. Eskiyen aylan acaba :ne 
yapıyorlar! 

Oda: 
- Kırpıp kırpıp ylldtz yaparlar! Bahçedeki ağacm altında, gelir- takımlarını aldıktan IOnr& da yine 

ken bir ~inin ayak izleri, giderken ağaçtan kayarak qafr iıımlş. Bu 
de iki kişinin ayak izleri görlllUyor- sefer, çaldıklarmı taşıyabilmek için 
du, defll ml? Sonra, evin dammda- ikisi ayrı ayrı gitml§ler ..• 

Burada beyaz bir yuvarlak g8rll. demi§. 
yonıunuz, değil mi! Şimdi, sizden Aylar kırpılıp kırpılıp ylldtz yapı
iatedifimis bunu on bir parçaya a- lrr mı, yapılmaz mı, onu bilmeyiz. 
yırmaktır. Fakat bir p.rt var: bu Blzlm sizden istediğimiz aylan ltır
daireyl on bir pan;aya ayırmak için prp yıldız yapmak defil, burada 

Nereden çıkacak ! 
Size hoı vakit geçirmek için ye. 

nJ bir eğlence. Kovboy, kızıl derili
yi kovalıyor. Fakat kızıl derili, öy
le dolambaçlı yollardan glrip çık • 
lnif ki kovboy onu h&Dl1 yoldan ta-

yalnız dört çizgi çl.zeceltslnlz. gördilğUnUz ve altı parçaya ltrvnl • 

N 1 1 k ? 
mıı bir klğıdı toplayıp bir yıldız 

ası yapı aca tı , yapmaktır. Herhalde, bu, Nured
din hocanın söylediğinden daha ko-

'tip edecelini l&fll'DUI. Bu yollar • Üç kibrit çöpU ile yapılan bir llç 
dan bazıamm çıJmıu oldufunu da klSfeyl Uç kibrit daha illvealyle 
biliyor. dlSrt Uç köte yapabilir mlalnlz? diye 

Acaba, hangi yollan takip ederek sormuetuk. Bunun halledilmlf ıek· 
gitmlt kl kızılderllinln bulunduğu ll realmdeld gibidir. Evvell, ilk tek· 
noktaya gelsin? lin içinde llç tane Uç köte bulunu

Elin1ze bir kurpnkalem &larü, yor. tık ıekll de Ayanak diSrt tıç 
Glsliler anl!Dd•Jd bot )'81'lerden k8lt olm.q ohll\ 

laydır. 

Şimdi, yukardald altı parçayı "1-
zelce kesin ve yan yana getirerek 
bir yıldız yapmaya çalJllD. Yapama 
sanız halledllmlt tekHnl gelecek 
hafta vereceğiz, ~rnmıntıs. 

HABEP. 
ÇOCUK SA Yr-' ASI 

Bilmec• lıupomı 
11 Şubat • 1911 ·----



l_T_a_vs_iy_e_le_r_I 
* Açıkta çok gezmekten yüzünU

zUn rengi bozulmuşsa, terkibi aııa
ğıda yazılan güzellik maskesini kul .. 
!anmanız tav.siye edilebilir: 

Tatlı bademyağı 100 gram. Bal. 
mumu 50 gram. Gülsuyu 25 gram, 
tentilr dö Banjuvan 15 gram. Ten
tür de M.ir 16 gram. Pomadı yüzU. 
nüze sUrUnüz ve bu maskeyi bir sa
at muhafaza ediniz. 

* Yüzde ~irmi nispetinde suya 
ilAve edilmiıı o oksijene yüzdeki 
fazla kılların köklerini zayıflatır, 

rengini tamamiyle izale ederek gö
rünmemesini temin eder. 

* Her sabah kalkınca aç karnı
na. içilen bir bardak portakal suyu 
i'enç kızların güzel endamlarını mu
hafaza için en iyi ilA.ç yerine geçer. 
Portakal suyundan sonra yapılacak 
kahvaltı iki face kızarmış ekmek 
dilimindetı ibaret olmalıdır. 

* Hindiba çilleri izale etmek için 
kullanılan ilAçların en mUessirle -
riıiden birisidir. Hindibayı bu mak
satla kullanmak için yarım saz.l sı
cak auda kaynatmız. İnce bir tiil
bentten süzünüz. Yüzünüzü bu m:ı. 

yile birkaç gün sabah, akşam yıka
yınız. 

* Çamurdan 1ekelenml~ ııiyah 

aemsiycleri temiüemek için ·evvela 
ıemslyeyi kurutmak, ıonra ıscrt bir 
fırçayla fırçalamak lamndır. Bu 
temizlik i~ini tamamlamak için ko
yu çaya batrrılmış bir bez parçasf
le ıilmek icab eder. Bu ıuretle 

temsiyenin eski parlakj~ tamamı. 
le.iade cdilmlı olur. 

.z 
M evıuumuz umumiyetle yıkan. 
ma değil, cildin güzelliğini, parlak 
lığını, taravetini muhafaza için 
yapılan h u s u si 'banyolardır. 

Bu banyoları medeniyetin yeni bir 
ica.dı olarak saymak hiç te doğru 
değildir. 

Tarihin ilk çağlarında Asyalı 

prensesler, atinalı kibar kadınlar, 
Romanın hemen bütün kadınlan 

eüzellik banyclarını biliyorlar ve 
muhtelif terkipte türlü türlü ban· 
yolar kullanıyorlardı. Beşinci a
sırda Atina.da sıcak banyolarla, 
buhar banyoları çok makbul sayı
lıyordu. Romalılar ömürlerinin 
mühim bir kısmını hamamlarda 
geçirirlerdi. Memleketimizin ha
mamları tabiisidir. Avrupada sı

cak banyoların kullanılması daha 
çok yenidir • 

Eski zamanların güzellikleriyle 
rne§hur bir çok kadınları sıcak 

bany.clardan eüzellikltri için pek 
~ok iıtifadc ctmişlcr.dir. Mcıhur 
Kleopatra, ber eiln içerisine gü
zel koklllw. esanılar iliYe edilmi~ 
sıcal bir Jıanyo lç.erisinde yılean. 

1 

Gece toplantılanUda, balol~ 
giyebileceğiniz birkaç emı 

' 'loo 

"' ~ çı 

to~f 
~ 
ııi.1"., 
'id,ı ~ 
di~ 

:&~niıtıJt~ • s:ıı I"'_. 
ınce . eri.,...-,_ 
ınusıuıl Ut• , 
eel gö~J'~ 
.t üller i~ ~ır 

• ı:rib1 
mıŞ '!::Aıo 
11ar. ,,.. ç~ 

-- _,, • • eti .td 
\ : l an kış, fantezı~ın dit• r 

) 

kazandığı mevsırıı. ço• 
minin modasına b~er· ~ 
zinin kokusu .da yf •dl~; 
zi elbiseleri bu sa " ö"' 

rııe~ 
!er arasından scÇ ~ 

kündür. tıgi .• ID 
ı - Menekşe re d• JıP" •. 

yapılmış en son rııo ~ ~ 
si .. Vücudun, bilh55~e 
kıvnntılarına taıtljJI' ~ 
edecek bir şekil~e otP-JI ıJ. 
clarak kesilmiştır· f~f 
de hareli kumaştan o s> 

.b. fiY..ı• yet genış ır • o1' J" 

dır. Bu tuvaletın :ıııs ıııı., 
muhakkaktır .• ~~iiİ ~f 
bir tuvalet gıyıl . f(J>'J' 
koyu renklerle bıt ~~ 

Banyo güzellik ve sılılıat kagnaiıdır 
malıdır. Yanak~~~•v' 
rusu bir ruj, go ıcof ytJ 
yu mavi bir 'boY'• ıı 1'İ1 
nek§e rengine ç.~• tJ,,ıl 
yası bu tuvaletı ,dı, ft 1 
sayılır. Kulakl~ il~ 
taşlı küpeler bıJ1 

latılmış havlularla kompres yap
madan evvel tuvalet masasının ba
şına oturmazdı. 

Neronun karısı olan Pope gü· 
zelliğini muhafaza etmek kaygusi. 
le sureti mahsusada kokulu otlar 
ekilmiş meralarda otlatılarak bes
lenmiş beş yüz dişi merkepten 
sağılan sıcak sütle banyo yapar
dı . 

85 yaşına geldiği eün bile ba
la güzel 1ca.dın addedilen ve alt· 
m:ş yaşında iken bir çok erkek
lerin başını döndüren meşhur Ni
non, güzelliğini sıcak banyolarına 
medyun olduğunu söylerdi. Ni
non banyosu: L ismiyle bugün bü
tün güzellik enstitülerinde taam· 
müm eden bu banyonun terkibi 
şudur: 

150 gram adi tuz ve 150 gram 
Bikarbonat dö ıüd, 1,5 litre ıu 
içerisinde eritilir. Difcr taraftan 
yarım kilo bal, ilç litre si.it içeri. 
ıinde iyice halledilir. 

1 
tiki· mayi banyo ııuyunun ·fçine 

kanır. Sonra süt ve bal halitası 

da banyoya dökülür ve banyodaki 
su tekrar iyice karı§tırılır. 
· Zamanımızın ilmi bu çeşit mas

raflı ve zahmetli süt bany.clarının 
yerine yeni terkipler ikame etmi§
tir. 4 kilo ebegömeci ve iki kilo 
kepek beraber kaynatılarak ban
yonun içerisine ilave ediliyor. Bu 
banyonun tamamiyle süt banyola. 
rının yerini tuttuğu temin edil. 
mektedir • 

6='.ııP.n!O• .. · ~ 
~ 

Bugün kullanılan güzellik ban
yolarından biriside tuzlu banyo
lardır. Bu banyolar cildi dinlendi
rir. Hatta bütün v ücudun yorgun. 
Iuğunu alır; deriye dinlenmi§ in· 
sanlar.da görünen güzel manzara
yı verir. Tuzlu banyolar şu suret
le yapılır : 2,5 kilo tuz, 37 ,5 - 38 
hararet derecesine kat!ar ısıtılmış 
sıcak banyo içerisine dökülür ve 
bu bany~ içerisinde yalnız bir da 
kika kalınır • 

' 

.__ 

Cildi beyazlatmak, yumuşat. 

ma'k için kullanılan banyolardan 
en ehemmiyetlisi şudur: Küçük 
bir muslin tıcrba içerisine iki çorba 
kaşığı kepek ve on iki ince kesil
miş limon dilim konur. Ağzı bağla
nır. Ve bir litre kaynar su içerisin
de yanın saat bırakılır .. Bu su ban 
yonun içerisine dökülür. Banyo 
yaparken bu küçük muslin torba 
da kese gibi kullanılır. 

Çok ince derili olan ve cildleri 
gayet çabuk bozulan bayanlar ise 
banyo sularına daima 100 gram 
Bikarb::nat dö süd ilave etmelidir. 

tır • 1 ifts-" 1" 1 
2 - Bu ınocle ~· e~ 

b·ıecC&1 ıııı 
sinin yarata ı eri e ,,,t1 
likte yapıJınış, ptir· ~ ~ 
dıran bir tuvaıı:tl<esilıı'1: 
ipekli satcnde~ teıtlı:ıı:r\tl 
ri tekmil siın ıŞ cıe1'0 

G .. w •• kısını aarı ı: d-' ogus .,, r 
tir. Kollar uzll"· .. dt: .d~.ıı 

··ıerı•· ı; ve 'kalçalar il geıı wrll c 
lik aşağıya d~g 11itııı1e . ak ıle sa bır saç sıııl 

• ı:lc _,.,, 
3 - Beyaz ıP ,, ~J"' . 

• jtC~ t 
Cildleri yağlı olan bayanlar bu valet elbisesı. . .,,0ıatı (. 
miktarı 200 grama çıkarılabilirler. 

1 
ıanlıdır. f kirıcı ılf1lıtt1'' 

Cildleri çabuk kızaran ve bu kızar- dantelden ya~. 1:ıdilt'• t~ .. gıı.. J1 
tılar uzun zaman devam eden ka- mamiyle buz ~·il ıııt ,,,4e 
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dmlar banyo sulanna 100 gram 4 - .ıua. de 111a"1 

9 nişasta, cildlcri çok kuru olanlar saten Uzerın odel 93 i /-
50 &ram giliserin ilave e.derek tı- m•ş rop. J3U ~ile es~~ 
cak ıuyun deride yapacağı iyi te- yüksc1c ter%ı111ııılllr ri4 4' 
airleri Di~ kat .daha ~oğaltmıı ve KordelStar, 

0 eııli fe~ 
fena tesirlerden kurtulmuş olur ı1r• beli sara~ Jıl.1~ 

nlerde ay 



temaslar yapılmıyacak ! 
maçlarına yakında başlanıyor 

Şimdilik milli 
Milli küme 

ed ın itert>Byesn Umum MtüdlYırBüğlYı 
n ~en~O Sekreteri diyor ki: 

fu :deıı. terbiyes· lstiyen klüpler bizim teşkilattan ayrılarak profesyonel olabilirler fakat .. ,, 
ııo~:ııeı &eltrete~ Utnunı mUdürlü- la.rdır. O kadar amatör ki, bir por- lacaktır. Milli temas olmıyaenk, yal· 
tiJ rı llııe gelnıiş Cemal, lstnnbul cu rorabmı. ayakkabısını dahi kcn- nız muhtelit takunlar ecnebi 6por-
~(~rliVınUşt~c burada gazete- disi tedarik edecektir. cularla ka~ılaşacaktır. 
it: ga teınas e~· Bazı mühim Bb: profesyonel klüplcre mani o· Antrenör i~lnc gelince de, orta-
leıM~~e esna en genel sekre- far.ak değiliz. httyen tc§ekküller mektcb meza.nlar:mdan antrenör ol-
~· sında eunı " b' ••..._ · an soy- ızden ayrılarak profeeyonclllğl ka- mak istiycnlerl biz 9 yahut 12 aylık 

~tılıı. lleden terııı . bul cdebillrler. Fakat bu profc yo- bir kurstan g~lrdikten sonm nn-
bıııce e c,,<!Jil. y lesi faaliyet ~er- ncl klüplcrc inti ah edeceklerin spor trenör olarak memleketin fcine da. 
~ lllt~Plerae:nı kanun mucl- mükellefiyeti ya.5mı doldurma' ol • ğıtmayı dü~ünmekkyiz. Yeni spor 

'-. 3'tiıcıelctepıertıe bnslnnacnl<tır. malan elzemdir.,, hocala.rınm maa§ları battm murl -
de 'Pa seıc ın~ spor )U\'lllnn, or. Katibi umumi milli klime milsa. hince - 20 liradan başlryacalrtn' n • 

'"e l' ı-_. -,uııPlerıo Unh-"rsı''-- • b k 1 "\ l<t -v""lll '- "° a a arı ve antrenörler için de söz- müfettlşelrin nreceklcrl :raporlara 
~ ~: ltadroı eri knrulncaktır. lerinee şunlan ilave etmiştir: göre • her üç senede bir de terli o-
' Upter0 an dı mda kalan. - Milli küme milsabaknları yapı- deceklerdlr.,, 
~ ll'ıtıı%1n Clreocı.ıerdlr. Yeni 
'llıllıccııen oe '·atanda lnrm 

llıı lctır. Yeti Yaşı da tesbtt e-

~~~ rtı 2011 
~den so ~ 25 o \'eyahut da 

tlıı... tını. kadar olacnf,'lllı 
"Plet~ 
I en anıtı.tar olacak. 

laiyada Yapılan boks 
~lh~ nıaçları 
~ ""Pa 6anı 
14, ~'da l~lYonu boksör Turi
l'tııtb leıuYl l'a\'lıdhık bir ma"-
l:\. ~ atıcaıt " 
\,rat~ Ur. /\.l'tı.i ~ayı hesabiyle 
~teıı 1Ie lta gün ltalyan Fid 
'j'ı de ıo ra rvııaşan Belçlknlx 

aa~'l h \'Uııdluk bir kar§t. 
eıabıyı 

I' e kazanmıebr. 
'"tlltıht ~ 

4'\llıe 'k Oru ın.açıa ?i a kupası 
Ouay tınd~ 

~e Pe 
t- gar ruguay 
~~ ı <A.J\ , 'P 
1ilra d ~ı içln ·>.ı " Cenubt Amc-a e\'aııı l'apılan k 
lale ı.ı karroa ~ilnıekt . a?"§ılaşnıa-
l: lltıı l> ~la11dedir. 

l'lıtııal' ~Y a Penı ınilü 
ltr. • ~ll.iyt "' takınum 3 - O 

0•2 llı I 

ağırıb etmiş • 

Bu lik 

En 

Yann günün en mühim llJi m~mda ka:1"§1lasacak olan Beykoz ,.o Gala. 
tasa ray tak ımlan. •• 

Bu hafta btanbul nmıtakası ilk 
m~larma üç ısahada birden devam 
olunacaktır. Gerti müsabakalar pu. 
van cetveli üzerinde bir rol oynıya
cak ehemmiyette değildirler anın, 

nispeten kınma gclmis plan bil -
ylik klüplerln zayıf rakiplerine ka
ı:ar gol atacaklan mucibi meraktır. 

Bu müsabakaların içinde yalnız. 

bir teki Galatasaray • Beykoz matı 
heyecanlı Ye sıkı bir ha,·a 'çerslnde 
geçeceğe h<'nzlyor. 

Bayram turnuvası münaııebettylc 
Galata.c;aray taknumı müteaddld de
falar uzun uzun tetkike fırsat bul • 

müdafaasına rağmen, haf hattı in
sicamsız n gayrimuntazam potls -
yonlar lçerslndedlr. Fon·etto lso 
Şebab - Mikroba 1 ra''ltlcn - yalnız 
başınadır. Dolayıslyle bu eldldo ne 
tice almak imkinsız olacalrtır. 

ller iki taktmm da sertlikten u· 
zak \'C kard~c bir maç tıkamın
lan en bilyiik temennimlıdlr. 

Beşiktaş - HiU.I 
Şeref wıta.dmda yapılacak bu mU

saba.kanm orijinal tarafı, eezaı;ı bL 
ten Şerefi de aralarına. alacak olan 
Bc~lktaşlılarm, oldul\ç.a. uyıf rakip
lerine yapacaklan gol atle<Udlr. Çı-

mostuk. l<anlacak takmı aşağı 111kan BU -
Geri müdafaası kalecinin v~at dur: 

olojlına rağmen kusursuz \"O gay -. M. Ali • HüsnU, 'l'tıt'I - Hüseyin, 
retli, haf htıfh iyi '-o fon et, fır - Biilend F ni . 11 tt R d S 1 
atlar üzerinde olan milcssirlyctt i. "d ş ' fc. ~ f aya ' 

1 
van, 

0 

ur . ere , Efjrc . 
tibariyle mükemmeldi. ' 

Nctekim bu lianaat, Hilal karıı • Süleymaniye - lstanbulspor 
mda aldığı net bir netloeylo tama.- Fcnr f;tadmda yapılması liı.zıınge-

men tahakkuk etti. len Süleymanlyc _ İ'ltanbulspor mıı-

Yarm Beykoz taknnma ka~ı çı- çr, fstanbul'lponın ilkten tckilmesl 
kacak olan taknn, a,ağı yukan şu liııtrlne yapılmrya<'aktır. 
şekildedir: Fener - Topkapı 

O!'lman - Lutrl, Adnan - Musa, Be- Ayni ~abada yapılarak olan Fo • 
dli, Ekrem - Necdet, Süleyman, Ce- ncr - Topkapı m~ı da, I<enerbalı
mll, Budurl, Saraflm. ~enin gelerek haftaki müsabakası 

Görülclüğü veçhlle bu takımıla iki için hlr kanaat olabilecektir. Oe:lası 
~ık fır.ıat hazırlayıcı \"O ı;antrfor biten Naciyi ao aralarma &W.ak O• 

da ataktır. lan Fenerlilerin: 
Ntıtl~. bu üç ki~ iarafmclan zor Hüsameddin - Ya.sar, Leblh • l\f. 

olmıyan bir &ekilde elde cdll~ek,. Re!lad • An;elldis, ıı.: at • Nad, Şa-
tir. ban, Ali Riza, Basri, FiL.-rct., 

Beykoz talmnmB gelince: jiekllnde blr taknnla. çıkacaldan u. 
E lrldenberl Galata.saraya lı:aı1ı mld edilmektedir. Bu lı."UWetll for

mc\"cut ola~ s:mın, bu sefer herhal- vet hatmun, myı:f Topkapı talmrıı
lle iş g-iiremiyc<'C"ktir. nı ağır bir ma~Jftbiyete uğratnıaM 
Bahadırla. Halldin ıılu \'O gtiıel hatıra gelcblllr. Muammer OLGAÇ 

Bulgar takımı 
gelecek hafta 

geliyor 
Vize muamelesi yapıla· 
madıgmdan misafir 
sporcular bugünkü 
trenlede gelemediler 

Bug\ln Şişli ve yarın da Pcra ile 
birer maç yapmak üzere §ehrlmize 

gelecek olan Bulgar taknnı, vize 
muamelesi bitmediğinden dUnkU 
trene yetl§cmem.işlerdl. Ve bugUn 
gelmeleri bekleniyordu. Halb~. 

misafirlerin vizeleri tamamlanama· 
dığından bugiln de gelmeleri kabil 
olamamııı ve ayni maçlarm, ayni su
retle, gelecek hafta cumartesi, pa
zar gilnlerl oynanması zarureti hA
sıl olmuştur. Bulgar futbolcilleri 
gelecek hafta cuma gUnU konvansL 
yonel treniyle şehri.mlze gelm1ş ola
caklardır. 

Şild maçlan 
Bu ay içinde başlayacak 

Gelecek pazar yapılacak olnn kar
eıla.amalarla. 8Qna erecek olan fut
bol lik mUsabakalarmdan eonrn 26 
şubat veyahut ta 5 mart tarihinde 
oild maçlarına lıa.şlanacaktır. 

1929 senesinde Cumhuriyet Halk 
Partlis tnrafındıın tesis ed.ilmi§ olan 
ve on sene zarfında yapılacak mil
sabaltalarda - bu mudaet içinde -
en ~ok birinciliği alan takmın veril
mek llzere konulınue <>lnn şilt bu 
'seneki maçlardan sonra asıl eahl· 
bine teslim edilecektir. 

Bu milnasebetle on sene zarfın
daki olld müsabakalarmın netlcele· 
rinl aşağıya geçiriyoruz: 
1929 - 80 Fenerbalıçe 

SO - 81 N etieelenmemlşttr 

Sl - 32 lstanbalspor 
S2 - SS Galatasaray 
SS - 84 Fenorbah!;e 
St - 35 Be.5ilda.5 
85 - 86 Ynpılmn.mıstır 
86 - 87 'l·npılnınnıı~tu 
87 - 38 Bc,Şikta,.. 
Bu cetvelden anlaşıldığına. göre 

Fe.nerbahçe ile Be§iktaş ikişer defa 
galip gehıiişlerdir. Bu hale nazaran 
bu seneki son karşılaşmalarda bu 
iki klüpten hangisi galip ,gelirse §llt 
kazanacaktır. 

1stnnbulsporun llktcn çekilmesin· 
den nonra tek galibiyetle §ilt maç. 
lnrma. girecek olan Gnlabsarny da 

Coe 
En kolay Şmeliniği yenmiş 

Geçen ayın 27 sinde Ncvyorkda Madis.on Square Garden'de 17500 
seyirci önUnde kendi ırkdaşı Jon Hanri Lulzi 2 dakika 29 saniyede na
kavt eden Coe Luiz, bu zaferini bir az d::ıha geç kazanmış addetmekte
dir. Ona göre en çabuk kazandığı galibiyet, Şmeling karşısındadır. Bu 

maç 2 dakika 4 saniye silrebilm.işti. 
Son mUs:ıbakadan evvel tartılan ikl ı:encl boksörden Coe Luiz 90 

kilo 700 gram, Jon Hanri Luiz ise 81kilo750 gram gelmişlerdi. Demeli 
oluyor ki, arada 8 kilo 50 gram bir fnrk varmI§. 

Amerikalılar, Coe Lıilzl, gelmie geçmie bUtUn boksörlerden yilk.• 

sek buluyorlar. 
Ne Cak Conson, ne de Jnk Dempsey onun kadar seri değflQ.i dl"' 

yorlar. 

~ayıram kupası maçların
<§JakD nn{CnU.!l'lf sena elfdD 

Galatasaray 
Federe ve gayrifedere klüplcr a-

rasmda ynp1lnn müsabakalar so

nunda Gnlntasarayla Fcnerbahçenln 
ayni puvanla birinci ynziyettc ol • 

duldan, fakat averaj usuliyle Fe. 
nerin bir tek gol farklyle ilerde bu
lunduğu mnlfimdur. 

Şi.~li - Glatasaray müsabakasm-
da ise vnktindcn ov,·cı Şişlililerin 

kupayı aldı 
Bunun Uzerine İstanbul bölgesi 

direktör vekili Muhtar Uygur l~ 
vaziyel. ederek hakemden raporunu 
istem.iş, Adnan Akm da maçm niza.,. 
mt müddetten evvel, Şi5linin sah11.1 
yı terketmesl ile yarıdn kaldığmı 

verdiği raporda zikretmiştir. 

bu defa birinci olduğu takdirde Ga• 
lata.saray, Beşiktaş ve Fcnerbnh· sahayı t crkctmesi milnakaşalnrı mu 
ı:enin ild§er galibiyeU olacak, bu Uç c.ib olmuş, tcrtib komitesi bu husus

taktm arasında tekrar çarpışmak Hi,. ta mnçm haltPmindrn rapor iste~
zrmgelecektir. Bu yüzden de bu se- ti. Hakl'm, nnrak kendisini r esmi 
neki şilt mllsabakalarmda bir hay- te~kiliıta karşı mcs"ul gördüğünden 
ll mUbim kal'5ılaşmalara şabld ola., komiteye rapor veremiycceğıni bil-

Bunun Uzcrine, direktör de elin. 
deki beynelmlel nizamname ahldl. .. 
mma tevfikan Galatasarayı hük A 

men gnllp sayarak maçın neticesinin 
3-0 olduğuna. ve bu vaziyette gol a· 
verajmın da Galatasarayda olduğu .. 
na ve bu halde kupanm Gala.ta.sara"' 
yn. verilmesini bildirmişUr. 

cağız demektir. dirmişti. 

Şmeling 
Nevyork yolunda 

Geçen sene meehur 
zenci boksör Coe Luiz
den yediği yumruklar
la kaburga kemikleri 
incinen Alman boks 
enmpiyonu Şmoling, bu 
feci mağlflbiyetten son 
rn artık boks ynpr. ryn. 
cağını söylemişti. Fn
kat son günlerde rnhnt
sızlığı tamamile 7.ail o
lan Almnn boksöriı, ge 
çen cumartesi günü 
Normandi trnnsatlnnil
ği ile Amerikayn ha
reket etmiştir. 

Kendisi, hareketi -
nin scbeblcrl hakkında 
hiQ kimseye bir beya. 
nat vermemekle berL 
ber organizatör 1\fike 
Jacobs nczdinoe bazı 
yeni maçlar için te
şebbUsattn. bulunaca· 
ğt tahmin edilmekte

dir. 

Komite kupayı Galata.saraya veo1 
recektir. 



IHABER'inl 
SAY:AuKı 
HiKAYESil 
~ -~ 

G ECE olmak Uzereydi. Han. 
rahnn, Kinvaraya civar 

yollarda dolagıycrdu. Birden yer 
lun kenarın.da ve içerlek bir evden 
gelen bir keman ıeıi duydu. Der. 
hal yolunu o tarafa doğru SiCVirdi. 
Bu onun &detiydi. Biraz neı'eli bir 
m11siki veya dans hr.vaaı duyar 

•• 
rl 
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Yazan: W. B. Yeats 
Noel edebiyat mükifabnı kazanan lr-landalı edip 

Çeviren: Suat Derviş 
duyamz itinin olup olmadığını dil. '-_..., ___________ ...., __________ ....,. 

günmeden derhal yolunu değiıtiri
rir ve mUziği dinlemeğe giderdi. 

Ev sahibi, •Siık kapının önilnde 
ve ayakta duruyordu. Hanrahan 
sesini ititecek kadar yaklaştığı za· 
man bu adam: 

- Safa geldiniz, ~iye bağırdı, 
o kadar uzun zamandanberi bura. 
tarda gö~nmcdiniz ki artık ne. 
rede ise sizi unutmağa baıtryacak· 
tık. 

A,ık kapın:n önünde ev sahibi
nin karısının .da eölgesi gözlik -
müştü. Ke<:asının kulağına dc!ru 
eğilmiı ve yavaı sesle: 

- Bana kalırsa onu bu akıam, 
eve sokmamalıyız . diye mırıldan•. 
yordu. Çünkü kilisede ~öhreti pek 
parlak değil .. Namuslu kadınlar 

da ondan pek hoılanmazlar. Son. 
ra da bize misafirliğe gelmeğe ka· 
rar vermeden evvel her halde bi-
raz da içmiı olacak .. 

Kocası itiraz etti: 
- Evimin kapısını hiç bir za· 

man Hanrahanın yilzüne kapaya. 
mam ... Hele bu mUkemmel ıair 
buraya böyle kendiliğinden ve hiç 
sıkılmadan samimiyetle ~eldiği za. 
mani •• 

tçeride blltUn komıular toplan· 
m şlardı. Bunlann içinden bir ço
ğu onu §ahsan tanıyor ve hatıra· 

larını taşıyorlardı. Maamafih içle. 
rinde mühim bir kısmı da, bilhassa 
salonun köşelerini ıeçmiı olan 
gençler yalnız onun iımini igitmlı. 
!erdi. Bunlar kendisini yakından 

göre bilmek için merak ve heye· 
canla parmaklannın ucunda yilk -
sclmeğe ufraııyorlardı. Hattı iç· 
lerinden biri: 

- Şu meşhur Hanrahan, de. 
ğil mi? dedi •• Hani ıu ipnden çı. 
karılan eski mektep hocası? • 

Fakat bu yaramazın annesi he· 
men eliyle onun a~zını kapadı; uı 
lu oturmasını, böyle ıeyler söyle
memesini tenbih etti ve izahat ver 
di: 

kanlıların arasına &irdi ve genç rum ... diye ilave etti, gidin bua. 
kızın kendisiyle danıetmeıi icap lım onu şairin elinden kurtarabilc· 
ettiğini söyledi. Bu hakkı ona ve. cek misiniz?. 
ren ıebep, bu kıza kadar gelebil • F~kat Oana, onların ıöyledikle. 
mek için yilrüdilğil yolun uzunlu· rini dinlemek bile istemiyordu. 
ğu idi. Hepsini biribiri arkasına ufak 

Sanki gidip kızın kulağına biı bir el işareti ile batın.dan ıavuyor. 
şeyler fıııldamı1tı .ÇUnkU hiç biı du. O zaman delikanlılar doğru· 

kelime söylemeden Oana yanakla· dan doğruya Hanrahana döndti.4 
rında hafif bir kırmızılık olduğu ler. Ondan genç kızla danaetme. 
halde onun önilne gelmiı ve kollL sini istediler. Eger bunu yapmak 
rının arasına girmiıtl.. istemiyorsa bu aa&deti onlardan 

Arkadan baıka çiftler de ayağa birine devretmesi icap ederdi. 
kalktılar. Fakat tam keman dans Hanrahan delikanlılın dinlo-
hauıına baılayacatı zaman Han. dikten sonra: 
rahanın gözleri tesadüfen ayakka· - O halde onunla ben danıede. 
bılannın berbat haline iliJti. Ayak ceğim, de.eli. Benden bqka bura. 
kabıları parça 11arça idi ve aralık- da kimse onunla dansedemu. 
tarından çamurlu çorapları gözü· Bunun üzerine genç kızla bera-
küyordu. ber ayafa kalktı ve ona elini uzat.. 

Birden bliyük bir hiddet içindt tı. Fakat «adald delikanlılardan 
parkenin dansedilecek bir haldt bir çoğunun izıetinefıi kırılmıı • 
olmadıfını, muziğin çok fena oJ. tı. İçlerinden bazdan onun eıki 
duğunu söyledi ve tonunda gitti, pilakil ve çamurlu elbiıeleriyle a· 
ocağın yakınında bir köıeye çe. lay etmeğe bite baıtadılar. 
kildi ve oturdu. O bu hareketi ya· Fakat ne Hanrahan no de Oana 
parken genç kız da onu taklid et· buna ehemmiyet vermemitlerdi.. .. 
miı ve gelip yanma oturmuıtu. Sadece biribirlerinin gözlerinin 
Danı devam ediyordu. Bittikten içine bakıyorlardı. Sanki biltün 

sonra iençler bağmprak baıka dünya bu &özlerde toplanauıtı .. 
bir danı istediler. Kimse Oana ile Fakat biribirine lJık bir ikinci 
kırmızı .derili Hanrahana dikkat çüt te ıimdiyo kadar sakin otur • 
bile etmiyordu. dukları köteden kalkmıılar, biri.. 

Maamafih kızın annesi oturdu· birlerine aanlmıılar ve mun&in 
ğu yerde pek te rahat delildi. ahengine ayaklarını uydurarak 

Bir ar'-~ faala tabapli. ~nıetmeef bqlamıpdi. 
demodf Öanayı yemek &ti~- Hanrahan bUyU'Jc bir hiddetle 
daki .... ,. düzeltmek içitt lara arkasına döndü vo danH· 
diıine yardım etmesi bahanesile, deceği yerde prkı ıöylemefe baı• 
yanına çağırdı .. Fakat onun hiç bir ladı. Şarkı ıöylerken Oanarun eli. 
arzuıuna kartı ıelınemiı otan Oa. ni avuçlarının araıınclan bırakma· 
na, bir dakikayı kadar ıeleceğini mıJtı .• Sesi gitgide ciddUeıiyordu. 
ıöyleıniı ve hemen yerinden kalk. Delikanlılaruı iıtihzalan dudak· 

1 
t..a1-. ş· d" k k" ar•' ınamııtı. lannda dona &aUU&fti. un 

1 
e. 11n •• şİmdl bana cevap ver Oana, kunarık ı8zUnU lreıtl, bına bir hanın yüzilne apay 

Çünkü bu sırada pirin kulaiına man da ıutmuıtu. Sadece Hanrı· benimle beraber oraya ıelme'k iı·' dakika için yard m edebilir miıin? nü sürdü • • 
e~ilerek anlattıiı ıeyi bil tün ali. ban'ıtı, bUylik orıların ıulerini ter misin?. İhtiyar komıu da: • • o°' 
kasiyle dinliyordu. Bunu gören and ran kuyvetli ıesi iti.diliyordu. y APTIOI işten :a~ 
annenin endiıeıi artmııtı. Killleri Söylediği ıarkı, bir &Un Slieve O bunlan ıayJerken iki ihtiyar - Haydi, Hanrıhan, diye illve yar olan anne uJU 
silkmek ve ateşi daha canlan.dır- Hchtıede dolııırken itittili, belki kadın kapıyı aralayarak dııarıya ediyordu bize yırdım ediniz de ya atmıJ, kahkaha ile ~aıil'd' 
mak bahanesiyle çiftin yanına doğ de uydurdufu bir ıarla idi. ıUzWmUılerdi. Oananın annesi ai- ıu ıama~ iplifini 8relim. Bu iı. Komşular.da bir koro 1' 

H aha ek Çabuk Ve ku ğ " ı k O lrycrdu : terde ne kadar mah'ır olduğunuz d " - anr n P - ru geldi .. Şairin, kızının kula ına, O bu tarkıyı aoy er en ana tebrik ediyorlar ı. ııı t" d 

' 

ı'bı' k zabı'lı'r E~er bu hi u r • 'd d h f 1 kl ... . - Benim. .küçük Oan.amı büyille mal'ı.m. Samanl·g'ımızın damı rüz· H rabaıı urmu i 
1 

• • • Uıhnochun oğlunun öl m:.ıne se. ona gıtgı e a ı az a ya aııy-...r· ı.ı • Bu sırada an nı1' 
ldyeye ait bir kelime kulafına ge· be potan beyaz elli Deirdreden du. Gök mavilifin.deki ıözleri bu. dı. Onu sıhırle zapt.e~tı. Onu y~· gll.rdan ı1evrilmiş, onı. düzeltece· küfürleri söyliyerek Jcllr· 

kkı d f k vamızdan kovmak ıSiın erkeklen. ğ' lirse, bu it ha n a ona en u a bahsettiğini ve ona bu gilul kmn lutlanmıı, lı:uruıuniletmiı &ibiydi. ıı. ~u i§idiliyordu. ıdf ·~ 
bi 1 k "ht' t n Al kl mizi neden çafırmıyoruz? • - Elbette yardım ederı'm .. Ma. kan r r ıua ıoraca 1 ıya sızı - aık masalım anlattığını duydu. Gözlerinin kenarları ve yana a· Anne bu sırada r ıııJ .tl-
lah yardımcısı olsun. Bundan sonra a<Sylediklerini an. rında inci tanelerine benzi yen Y•t- - Baıka b!r kadın: llmemnuniye. hazırlanan O ananın 1~re it"-~ Bu .sırada miıafirlerdtn biri layamam:ıtı.. Sesin ahenginden lar vardı. Baıka .bir kadın: Bunu söylerken saman ipli~ini Ve hemen mUzisyerı 1• 
Hanrahandan bir ıarkı istedi. bunun bir tiir olduğunu anlıyor ve Onu bu vaziyette 11:Srtn biriıi. - Buna imkin yok, diyordu. örmeğe mahıuı küçUk ıopayı eli. ti. Onlar bir vals çal~ e<t

411 O zaman ev sahibi hemen orta· kızına aıağı yukarı ıunu söyledi· nin bu genç 'kızın Hanrahanı fark· Hanrahan Gaelli bir pirdir ve bi· ne almı§tI. SUr'atel örmeğe baı- lar. Delikanlılardan ııttıS· 
ya atıldı ve daha nefeı almağa va. ğinl zannediyordu: tan garba, ıimaldcn cenuba l\ereye liyoraun ki Gaelll bir piri evinden la.:iı. lerinin kızının belirıi.\1 kit bmılanadan ondan ıarlu iste. _ Güneı ve ay kad•nla erkektir giderse git•in takip edecefini an· !rnvan iosarun baıma ufunu.tuk O ördUkççe Oananm ann"i ona valsin baı d~ndilt~~ f' 
menin doğru olmıyacağını ıöyle ve ayni zamanda sizin ve benirr. lanıakta gUçlilk çekmesine imkln gelir .. Tarlalarındaki buğdaylar saman yctiıtiriyordu. Hanrahan :çinc doğru surlikle ,ıııtıJ 
dl Bir taraftan da bu yeni misa- hayatlarımızı temsil ederler. Son- yoktu. bile kurur, ineklerinin ıiltil kesilh ~abuk ıerbeıt lcalabilmek için Dans bittiği, kenıl" dıS .. ıt 
firin bardafrna viski dolduruyor- ıw: bo"luk irinde mütemadiyen vu bu ufunuzluk bu tekilde ta· ~Umkiln oldu(!u kadar aUr'atle man artık hiç bir ıe~ ssıllcP"' 

:ı • Bir delikanlı, genç kı.ıın lıtlğra yı _..ı 
du • . ıeueriyane dolatırlar. Sanki AL :nam yedi sene devam eder. ':irmeğe çalış yordu. du. yeniden her ıe ,

1 

,.,. 7·~ ·'-·- kkil · k kını bozmak lııtedi: b~f!P' 
Hanrauau, tefe r ettı ve L !ah onları bu mavi kubbenin altın. - Allahım onun bu fena ıöh. tlıtı'yar kadınlar bı'r yandan ko· :.ilkfıt kapladı. Verob Llt h. -·'-ibini hh · k ld - Şarkılarında bahsettiği men 

11 
.. 

de ıni ev ..a n ıı atıne a 
1

• da u.dece biribirlerini sevmek için retini bildiıim halde nasıl. odu dı :luc:uyor, b!r yandan da Hanraha· si gibi sakin ve ıa A b ı.... ı leket nereıi? İyi dütününü2 Oanı, ıı • ,..~ 
rarak ir nefeste uu§a ttı. halketmi•tir. Çünkü Allah onları bu adamı evime aldım?. na saman uzatıyorlardı. Onun aoğuldu. 

0 
.. ,., T b d k . ll yel urun, çok uzun.dur. Oraya V!l• .. uııc::C .. 

am u aıra a emancı yenı biribirl kin yarattı. Sizin ve be· - Tabii, o evinize girmeden her'...e~ten daha gu"zel ve .:ıaha ra. Hanrahana ge ıcı·•~ ~ h 1m k · · ı· i • rabilmek için çok yürlimek lazım. . .. w .u :ıı 
0 

.. r P-;,i. 
bir danı avası ça a ıçın e ın nı'm hayatırımızı da, semanın ıe· evvel yoluna devam etmesini ken · Y• .. .. ı· k kapı dı'arı at lınII Jdll 

· · dır. buk ip ördügünu ıoy ıyere onı: i \Sil ., ... ıt keınanma atmııtı .. Ev aahıbı, genç nitlifi içinde hafif, temiz ve darı- Baıka bir delikanlı: :lisin:len rica etmiJ olsaydınız bun• :cşci ediyorlardı. :nıştı. Ve artık on ı:ıc 11'" f.. 
misafirlerine dönerek Hanrahanın sıla ile d::ılu kalblerimizle inip çık. da hiç bir fenalık olmaz.:lı. Fakat yuva, ne bir sığın•~· 

1 
P'~.M 

· U 1 d d - Eğer Hanrahanla beraber h k 
11 1 

rın ,._ danaını ıcsr r ene, ansın ne e· mak ve ilahi bir dansın çiftlerini onu şimdi z:>rla dışarı çıkartmalt, Hanra an, genç ıırn onu . alkol, ne de s6ı e ... ıc.,Je'~ k ld ~ 1 cak gitmeg~ e karar verirseniz gidece· 
1 

b kl di"' · ö dUl<re dı P"' me o u6 unu o zaman an aya • ,_.1 t k · · arattı büy:ik bir ugyursuzluk getirecektir . .>rrsızlık a e e t;ını g r ıı • bı'r genç ktz var .. :.cıu~" te§Kl e me ıçın y • ainir memleket masallardaki gibi .. 1' .. r." lannı ıöylilyor.du. D U n Ya d a • ,_ Fakat beni dinleyiniz. Planı tat!Jik 1aha çabuk, daha çabuk orme&e ların kumları do / 
-'- 'b' d d · .. • • • ı:bedt gençliğin diyarı olmiyaca&- d 

1 Han'""'an '1 ı anıe en ınsan go· edelim. Onu tarr:amiyle kendi ar. :ıfraşıyor u. kadar geldi. ,1,e~İtl rillmemJ ti O zaman ihtiyar kadın ıefr br. Orıaı, heyhat ki çamur ve ba- ıı ~ f 
1 · b' zusiyle ve hiç bir cebir kullanma· h k lk t Elleri Büyük bir taşı fif 9-,_ H aha d 1. ı ye dCSndil ve bir k81ede taklıklı dereleri olan kötü ır Başı avaya a mıı ı.. · ba , _

10 1 .l"&&&t anr n anaetme~ ı. :lan buradan ç karabileceğimi zan· · k 1 du. Sağ kolunu 
1

,

11 
lr. fi t edi O rtık kla k da misafirlerin.den bu lariyle iskam· yerdir • '\İn becerikliliği, tecrübesı ve o . k ncı -.tıd~-K 

em • a aya nru ço · • nediyorum • k t' l 'ftt'h d' er yarak, yalnrz e O ,w--_ıı b ih b" if tah bil oynamakta olan kocasının yanı. O zaman Oana, sanki bir ıua, lrımn ·uve ıy e ı ı ar e ıy • --'• .AV 
a ıayaru tere ır vu eye • , löylemeğe başlaıu>· t ~ery 
• tmi' t" t 1 danın b il* na aitti. Kocası ona hir ehemmiyet sormak ırzusiyle tutuıuyormut Biru ıonra bu iki kadın tekrar .u. are -" aıı e t ı. r an eı v 11ye- • :ı man karnına ccıt f:. 

ti anımda dolaııyordu. Hanra· 'lermemitti.. O zaman yatlı kadın &ibi Hanrahana baktı .. Fakat Han· b:iyük ıalona döndüler, İkisinin Eu gurur için.de yav:ı~ yavaı ge. böyle yapardı. acJ~l 1"'~J. 
h bu 1 .ı.ı ı k k ... :aafirlerden birinin karısına do~. rahan genç kızın elini avuçları a· je kucakları samanla doluydu. • - · ·· d t · ö k 

1 
s;11 Y 

an n arı .uy er en apının a. .... ı> :ıre dogru gıuıyor u. pı rme • iyi bilmiycr ar. -, 
0

, 
lıfmd . k 0 ru egı-·lerek: "Onları biribirinden raaında sıkarak havaya do&nı kal. Bu ıırada Hanrahan prltıaın '.e dev"m cdı'yordu "e ı"p uzadıkra at..._..... • ... M ra an evın genç ızı ana .. • ıı yahut bir başka ""rsırU ı:ıe 

1
,, 

g8.züktU. Kucağında ocağa atmak ayırmak imkanaız,, dedi, ve kadı· :.im:lı: lıitirmiıti. Genç kıza, ıüratle ve ken_dl de gcriliyor.1u, Yavaı yava~ .,
3 

.. 
1 

.. 
1 

ip 
1
arla ıat' 

üzere taııdığı odunlar vardı. n·n cevabını bile be1demeden bir - Bu vatan çok yakınd!r. ~ura· yavaı sesle §unları söylüyordu: ~vin kapısını.1 e~!~ine kadar gel· ~uş:~ının,llk rııısr• ti 
Odunlan ate§ln ortasına fırlat. köıeye çekilmit ve ehemmiyeti: ya ... Onu her yerde bulabılmz ·· - Ev dar, dlinya geniJtir .. Dt'r: 'llİ~ti .. Kapı aiı?t.ı. Daha ötesini dır: . 

1 

.. Jetine ~p 
tr. Bir.den yilkselen alev sütunu· bir muhavereye dalmıı ıibi konu. ?u arkadaki tepelerin Uıtlinde .. ya:la hakikaten ıeven bir teY. ·u~Unmc:ien b:ı C§lğf ee eeçtl vr " l ·: bir kedıl'l •• ~,J 
•un, yaptığı aksin İSiinde genç kı- şan ıençlere dönerek: rak.nımızdaki ormanın ortaı n;a.. malük tasavvur olunamaz ki gece· '>irü~-1 k:ndisini büyük yolun ü 0 m ... ş l"rlıjr ~ 

nteb · ·· ı h e · _ Eg-er evin en gUzel kızın.dar. Her yerde .. her yerde.. den, ıafaktan, cünc§ten veya yıl· . d h ld bU u .,, ... .J sın m cssım ve guze çe r sı te::-ı:ı e u u. f ıte 
0 

bana • 
11

. 
-riach. kendisiyle dansetmek muvaffakı. Sonra daha yUluek sesle ve a- dızlar::lan, akıamın 1:fücelı:rin:ler .... r~ 
,- • b - d ' k Ib sırada Oananm annesi elin. bcrı r Hemen iki Uç delikanlı ayağa yet:ni koparamıyorsanu: neye ya- jıieça agır ı: .. ,(ot ıwı.. Uzun •arnandan ... ..ı5 

d. b ~ d o t .... 1 a Ey o Oanan ınneıı' • deki ipi d cı~rı fırlattı, koıarak 1. 

0
,, •• fırladılar ve onu dansa davet eti- rarsınız?. ıye a8ır ı. - rmanın or ası ..... ı ... . m • :ı f1/I"' DllJ 

ler. O zaman Hanra=h=a=n~b=-\ld~e=li~-:_ __ s_i_z_le_r_e,~h~ep~i-n-iz_e_a_!S~y-l_u .. y~o_-_ı_u_;n_s_e_n_o_r_a_d_a_b_i_z_ı· _a_sı_a_bu_1_a_m_a_z_· ___ H_a_n_r_ah_an_,_d_i_y_e_om_u_ı_u_n_a_d_o_·_ı_e_ıd_i_v_e_k~a-p_ı1_ı_i_h_ti_m~a~mla--H-a~n-::_a·-~-~--------



VA Z A iV: ı ... Hoscll 35 Yıhnı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Yeni Kine adalannda ağaçlar üzerinde 
yapılmış, tavuskuşu yuvalanna benziyen 

aoaç evler vardu 
-37-
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ıt1aber'1n tarlh1 Romanı: 54 Yazan: i k i mim -'2l -
.Kim öldürdü? !Niçin ıt>ldilrdü? J Bu öiçttler 'üzeriD1 

A b .ııı-rra._man şı·mdı·ye ka-'ar gal·nız Benuamn zihninde bu sualler dola.
4 

han,erin bir.resmin~ a c fi U ~ Wıl. §lyor, ayni zamanda S;ıanopulosun z~ıı. bu resme 'Q 
yakmlarınm isimleri birer birer ak- Bu sırada kapı •e 

l Alı l b • J d Jma -geliycrr:du. Katil bunlardan :,bi· Rokur be§ını uaatı.t 
Sl a a macera yapmış ır auam l ri miydi? Hangsi? Leonidas mı ; kasından seslendi: ~ 

Konat.antin mi? JHangrUlıin Japon - Mükemmel! ha 
tadmlara karşı incizabı gil:ihheınJln jş yapacak değildi ya. Makaat, Te- linın mürüvvetini görsek. Kendi e- - Abdürrahmanı evlendirmek is- rizmetçisi mf? "Bizzat 11ongsi mi"'? kan bu şekilde olacak··· 
hemen bir sevki tabii ile izah oluna. odoraya hazırlanan ve Abdilr:rah -ı limle ona bir hayat arkadaşı bul .1 tiy(rl"Qm. Polis raporu Hangsi için ...ıro· :~ Benua §a§ırarak bdıoJ 
bilir. lltmıair ')DIRan ihtiyadık ,Jı.alL man tarafından nasıl tertib oluna- mak isterim. Dedi. Bu 'llözde bir telimh göriir gibi o- üniversitesi tıp fakilltcahıden me • _ Ah! siz nıisirılS _.at 

ne Jldun a~'l>ulunurken 'Teodora cağı bllinmiyen i§in hwsulüne bir Fakat Teodora h!dise;i bu kadar lan Teodora :bllıtbU.tUn ~eyecana .zun,, 1:lemelı:teydL Otopsi raporunöa on .bir; rande\'.ııdan efY"" 
daha henüz serilip se:rpiliyordu. v•ile bulmaktı. basit telilki etmemi.§, geni§ delik_ d~mUttU. Soğuk bir cevabla iktllia .ise •1anatomiye bir doktor kadar 

niz. .A• 
Bununla kuc:akla§mak tadına va- /A.bdürralurıan boynunu bültüll li kafes aıralarm arkasından kalk- ·etmek istedi: mır,, ke.yaı vardı. Bu iki noktayı Komiser gülüın&iyer-

ran hliıikir aa belki on be§ yıl ev· dönerken onu bileklerinden pos bı· mış, Nilüferj.n önünden, yüzünde.ki - Nihayet oir erkeğin nasıl bir bir}eştmnek mi lazımdı? Katil Spa. a'.i: 
.vele racl olan bir gençl.lk görülüver- yiklı biri çeldi. Bu TezeıIJp kavga- itin ve ihtintsmı ıaaklanıryaı:ak geg- kadm Jatiyeceğlııi biz takair edeme- .nopulosun hususi katibi miydi? Bu 
qıi. ~ bliyjlk meharetleri görillmüş m~, dııan çılqnağa hazırlanmıştt. yiz. Onu aer~JınMıaWr;genktlr. minasız bir 'faraziye olurdu. Japo. 

HünkArm ~eodoradaıı J:ae§ ·caldır· ve çawel~ yllbelmi§ ümmi bir Niliifer i,kolundan tutarak: Bizim müaahalemiz l1elki ıuaaetlıii mın cinayet saat ve ifakikastnda 
%Dalma imk&n yoktuJd, o6n ~ok Jcahı:aınaııtır. W gö.züı:iü kırparak : - Güzelim. Dedi Biraz otur. tem.in etm.\Y.ebilir. evinde olduğu zabıtaca teabit cdil-
daha nef"ıs, çok daha ~ llAbe- - Yine bud tandı Hna düştü ı\A.b- ,Sim.iii kIZl<ll' kendi memle11etleııinm 'NUUfer, vaziyete ıein.irleriyle -tiL mişti. 

lere )'8)un güselliiler~ Jıa. ~! fe,rkılarmı eöyJ.ı.yerek nıkııa.dec.ek - kbn oımı.tu: Fakat ~a?ODun o ..saatte ~vinde 
"®ne bAlrahflaiıl. '.'Dedi. ler. Bu doyulmaz bir ıey!Hr. ıNere· -Hayır, bayır, dtW.1BeuJAbc!ür-. olduğu ıMatl surette t89olt edilmi§-
~bdürrahman, R:Uüforin ~t et ~hmen ~ bir teY anla - ye böyle, rahatsız mı oldım.'! rahmanı bllirim.. 1tıte4WmW '.OD& miydi? Ben.ua buna lıani değildi. 

tlği dilberin .YanJUa wıı*UlJliu tJL - tı>lma.ıuna mğmen, bunu bir - Ent, biraz bMtm ~ da. vermek aalietini temin i_çm kUl- ;t{omJU}atm. "O sabah .tı0nu görmemit 
man iki bey~ t.Miri1ll~. Jaw..~ iJerhal kuvvetli el- - Hem eeninlc :bir ha_yırlı it ko- dtr. O aea bile :çıkarıı:mz. Fakat beıı olmalanJDiiınkündü. 'Japon lüıınet-
Onoe ilk -defa bö,31e ..Ulalllllk Wr .ıi8le -herifin omuzunu yak&layıp, nU1mak iııterim. son gtiıilerimin m•\Wfatısı! ~k :;ginin ile ;yalan aöylemesioe Jbtiuıal 
ıneeliate, ~rııı ve ~. ril-~ gibi ınktı. 3':dam uıtıraola Teodora bu sözden ~ir şey anla- istetim. Bu <btathrı ..eıı beyük verilebilirdi. 
eianm bu.lımöqj)ı bir~.Alilt • l>UkUlUrken htmiirm göriip dqy,a- mam13tt. Nilllferin kendisiyle konu- ar.mm.dur. Ancak bu fi\lphenin Uzerinde faz 
4qJlk yapr,naja~ ~ ve Q!ijıman -m U&erelt, yavqça: şacağı hayırlı iş ne olab.iliııil'! Tecııaom ao~tıı: l& ~dı. Gazete :utıcJ8I ka· 
aoma ~ ~ ~· - Göslim WBNa .gözüm çıksm Durdu, oturdu. Fakat içini bir - °Ben ne cDd ~ buluna- dm, .katilin .,penbe )>eyaz ,yüzlü >bir 
dU~ nUJl bir~ liilıl 1>- Karam. Dedi. kurt kemiriyordu. Bunu sarih bir bilirim"! genç olduğunu sarahatle söylfiyor. 
JaC!flimdan qa .nUte:he~ Kımıetiklerini topladı, .11e11 de ge ~okJlde müşahede eden Nilüfer, - Hilnkar üzerinde daha fazla du. Han.ısi ise arı yüzlüydü. +lem 
~Urrabmaıı ıimAiYe Js&d,al Ti döndün de ondan böyle söyledim. büsbütUn ağır alarak tane tane rnüessirain. Biraz önce, bilınem, evinde ~pılan ara~tırmada 1Satra~ 

Ben ~ aüleı:diın. söylüY.ordu. dikkat ettin mi, E1'e1Jl adtntlakl 1'lz ıı kumaotan hiçbir elbllıeai olmnt4ğl 
yalnız sllA.hla macera yapmış bir a
damdı. Kadını ~emend atar g:Ibi se. 
np almaktan ba§ka türlüsünü bil -
mezdi ki bUl"&da dil döküp ,e.gk .Yıu>
sm. F1Lkat ~da mühim bir dere: 
\'ardı. Teodorayı izale isin ~~ f.a. 
vuk ,eleği), ~k ı418, çiğ bir dana 
bUe ytyehillrdL 

Abdürrahmanm ,aklı başına gell- _ Kara :Abdttrrabmam elbeUe Abdllrrahmanla beraber ilı§arI cık· da an~hnıtl:ı. Evinde ıüpıhe u • 
vermi5ti. Demek kadının eteklerini sen de benbn ıkadar seversin? tılar. Bu kız Kara Abdürrahmana yandtracek ob.i.Qbir IJeY bulunmallll~-
t.c>Planulat onu 'tlavet manasını ifa- Teodoranm gUI yüzti soluverdi. biçilmiş kaftandır. tı. 
de ediyol'JllU§. Acaba Nilüfer her şeyi biliyor muy. 6imdi de sanırım ld <bafbaşa kum- v\.raştırmaya neuııet eden .Rokıır 

Bu bozgunluğundan dolayı uta· du, :.görmüş müydU, eğer böyle)'S~, rular gibi .e\tişi!-'Orlar. Ben, .bu km kılı kırk yararak çöp tenekesini, 
Q91'.ak: ne müthişti yarabbi, na müthişti! da .bejerilrim. üıa&ı dlirösttiir. kömür depQSUnu, ocaktaki külleri 

-"Ben .de seni babayeğit sandım. _'Ne demek istiyorsun? diye ke- Abaürrahmanm da l.!l.otUoa ;gittiğin- ın~ e4ni1, her tarafı iyice a-

Halbuki Nllilfer .oııa hıWUten 
çiğ çiğ 8enebilecek bir pWç ikram 
e~ oluyor.dıı. 

'I)edl. Ouı.Uzuııu ben sıkınca böyle keleaı. de~Upbe yok. raştırmıştı. Gizli hiçbir elbiae bulun 
olu1'98.n, :..1en nenin kahramanısnı _ Hiçbir 9ey aemeıı: istemiyo _ Tef)(}om, y!)rafJf.Qe damla damla. madJ#ı ı;ibi elbi.senin yakıldığına da· 
~! rum. Bu çocuğu hemen hemen ben işliyen bu sözleri bir 1111 e:vvel be- ir de bir iz elde edilemeı:ni,tati. 

Once Jiilberin d;leriııe ~tle 
ve sahte bir ilıtiı:aala bUıuı~ 
rahman, o gtlzel gözlerin içinden 

~ldilğünU farketmiş ve bunu bir 
ceearet veailesi telikıtl etmekten 
çekinmemiş, yan.ına lı!lıôar aekultn> 
kulağına bir fe}'ler söylemiftl. 

Ne~ bir tek Söz .aöylemeden büyüttüm sayılır. Kahramanbldan- mek ve artık .dinlememek için bir. Beııua omuv11ilkti: "Peki aına ni-
a)!Dla)llllan çıktı. m ll6n de du~umiur ,.ıb~tW:ı. d~nbJre yerindeo.Jlalkaralc ! ~in on~n pll kaaa.r şUplıelenmi§ de 
Koiidonın sol köşesinde eağ aya- HUn!tar kadar ve belki ondan çok - Ne latiyonan yapayım. Yani ber tal'afı a~a lilzum görmllj? 

ğıyla 'dizini aüratle ve hafif hafif Abdümhmamıt1nttim. hünkar Mzdinde tavııssutumu mu Herhalde Japonun halinde 11i,\Phe 

yere çarpan Jmr gördil. Bu maksatla söyledim. i.stiyorsun? edilecek bir nokta var?,, 
YallUJı& ;eokuluriıen kız 1*'pı gi- _ Evet, ..everim. Ama, ne e01a- Diye .aordu. ) .Mırıldandı: 

bi .&~ ve: cak? - Evet. (Devamı va _ Ben de iatintak hAkiml gibi o-
luyorum galiba! O Leonidastan, ben 
de Hangsiden şüphe etmekte garlb 

!Abdtlrrahman biraz da nasıl bir .-;Bu ııiladar bekleWir ..Jlli? Na 
mukabele ..göreceğini bilmediği için biri görse Ahdilrrahman? demişti. Qapr.az 
tllÜtereddJd ft k~ak tunu aöyle~ - Affet sevgilim. Ben işaretıe-

' 

1 
I ·İ , 

\, 

m.i§ti: rin manasını bilmem. Dağlı bir a. 
- Beniwle lıitaı yalnız görüg - jiamı:m. Senin beni reddettiğini sa-

. 

' ~ 1 

- Al'lUlU. 5 - Caınlıllk. ~ - JIJg!l!· 

ı'1De iti yapan. -:ı -~..S maJIDU!l 

cinai. 

bir ısrar gösteriyoruz. 
Masanın üstünden bir cetvel tah

tası ve bir perger Rldı. Pel'gerl cet
vetlde ölçerek dört santimetre aç
tı. Sonra çizgili bir 'kAğıt tizerine 
peı:gerle işaretler ya.Ptı ve bu işa. 
retıcre g'dre bir mUselles çizdi. -Mı

mekten 1'orkar ıwam? narak ilzülmiiştüm. 
GQ.zel kız he:mep. yerinden fırla- Xadm gülerek Abdürr.ahmanm 

dı ve eteklerini topbyaı:ak yan~- ellerine sarıldı: 

pıdan ,Çlktr. - ıSen nekadar korkunç bir kah-
A.bdün-ahman hiçbir ıey anlaına· ramanaan o kadar da toymupun 

mtıtı. Demek kadın on'1, reddePııiş Kara. Hiç sen reddolunur musun? 
ve bir .hi.dise,ye sebeb olacağmdan Ve ;kol kola koridora yürüyerek 
korkarak kaçıpl,§tı. Bu muvaffakı- .yıuıdaiu odalardan bir)ııe girdiler. 
ye\siz!Uc bittabi oıı.u ebelJlmiyctle Hünkar bir ,aralık Abdürralımanı 
seyrettiğinde allphe otmıyan 'Teo - ıaramış, pos rbı)'l)tlı ~~n: 
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uorayı gtıldUrmUş <-Olacaktı. Sinirle- - Biraz önce dışarı pktx ;şe'Wtet- Bugünkü bubnaeamız. 
lendi ve kan beynine çıktı. Niltlfe. ltlm. Biraz geç gelir tarzındaki ma-
tln hatası vardı. Önceden 'kızla ko- rudar sözüne gülmüştü. Sc;lilan 1ISP: 1 - ~ ~ 
ttUjttlUŞ olaydı, böyle bir rezalet Yanında oturan .Nezir .AJ.aeddiııe: !ardan biri. 2 - Türkiyede bir k:,... 
blmazdr. :MuUaka AbaUrrahman bir _ Gen.stir, hakkı v.ar . .Şu delikan-, saba ismi S - Damar hastalığı. 4 

·-l)rJIDID!JRWJillSllE 
--- lstikbale böyle emniyetle bakışınız 

~k hoşuma gidi.Yor.. Benim de istikbale 
dair rüyalarım 'cır. Fakat bunları, sizin 
anlattığınız kadar kat'ı bir lisanla söyle .. 
mele oosaret edemiyorum. Ben insanların 
kaderin elinde bir oyuncaktan ba§ka bir 

J:.. S ' i~ ~-~Mi 

- !58 -
ni tekrarladı. !radeniz bizi birçok tch 

likelerden kurtarmağa .sebep olabilir. 

başka bir şey d~ldir. ıBu -dedikedulan 
büyiltmeğe bir iki teaa.dilf lie ya1lbm et. 
mit ola.bilir. F;iaı.t ili der~Eik 
'düşünUnreıt ..• 

- 'Bircefşane naaıl ~? 
- .Jla1did :ba,ata nakleftmıiık .. , 

rıldani!r: 
- Hımçerin kabza kmnınm Spa

nopUlosun göğsttnde ·bıraktığı iz a.y
nen bu şeldldeymiş. 

Dosyadan, Spanopuloeıun ~ 
gösteren bir fotoğraf tıkararak 
mukayese etti: 

- rl'amam1 aynen bu~.1lın. 
di ~dıı .aıı bı&akJuaııunr çize
lim. Geni~lik bir santimetre, uzun
luk: .ll·l.2 .sıtimetre. 

:güııel teYlere inanmama tlli.tıl -o1a.caksı
nız. 

-Bı:.ar Bayan Melike .. ~ Qyie µti. 

yetim yôk.. <Siz ;yiae ~ gibi inanmak 
B;edJljıiit: :her ,eye inanınız. :Yahuz ba. 
111. kat'll ~m ..rlsaıla§ ~bi hal"eket. et.. 
meyiniz. •mim\ ~ bir ~ ol
mağa çalışım%. 

- ;Peki :dediğiniz -gibi olsun. 
.Birlbitimizin ~ini aıl:mak suretile, 

~iğiniz ıkaran i~latl1k. 

;Bu::anla§ma iıaldkaten pJmletli ol. 

~Y olmadıklarına inanıyorum. Mukadde
rat bizi sürüklQyor. Onun işaretine boyun 
eğmek lftzun. Belki hiç hatrnma gelmiye. 
cek bir şekilde, hiç bilmediğim birisilc ev
leneceğim. 'Fakat bu mukadder olan ev • 
lenmenin müırtkün olduğu kadar geç olma 
smı istiyorum. Evlenmeği düşünmeden 
evvel yapacak işlerim var. Onun için şim. 
dilik izdivacı, kafamda beSlenen fikirler i· 
çin bir engel olarak kabW. ediyorum. 

Bunun için biribirimirae kartı yala.D.cı il. 
tifatlara ve nezaket cüuilelerinc lüzum 
görmesek, siz de bana kat'§t her erkeğin 
her kadına latr.§ı takındığı tavrı takın • 
masanız daha iyi ,olur. -MeselB.? du. Çürikii Melike ile aramızdaki düş - . _, 

manca bu'eketler manasız ':ve yersizdi. Dak.til\} ~,.t 
lJ3u11 zamanlo.r sürüp gitmesi ~hı ·de ıtıeCmf .aıetniıdD 

- .BakJnız Bayan .Melike, atık a_çık ko 
nuşmamız ne kadar iyi oldu! Şimdi ar. 
tık biribirimizi ue rakip, ne >de dil~man 
gözile görtiyorJJZ. .Hatta tebllke ze.ma· 
nmda biribirimize yardnna hazır iki 
arkadq da aayilabiliriz. 

ılrlelike bir rüya iwsinde imin gibi 
dalgnı !bir ıhıW\e: 

- Belld, dedi. 

G.özlerf, 'bir hayat görllyormuş gibi, 
ağaç dallan arasında da1ıp da1q> gidi. 
yordu. 

~ - Belki 1ıakkınız yar, diye cümlesi-

Melike bu sözleri o kadar kati bir e. 
da ile söylüyoriiu ki YeşilpUl81' efsane. 
sinin bu körpe dimağda bu kadar kök 
sa.lml§ olmasına iaitrdım doğrusu .. 

- Bayan Melike, dedim, siz bu~
lü masalma inanıyor musunuz? 
-1naıuyorum dersem belki yalııı.n 

söylemi§ olurum. Fakat inanmıyorum 
desem de doğru olmaz. Hayatta birgok 
inamlmıyacak ıeylerle .karşılaştım. ı-0. 

nun ıigiıı akıl ah:ne.z gibi göriincn va -
ka.lara bile inanıyorum. Sonr.a bu :çe;ş
me masah üzerine o kader çok va.kala1' 
anlatılıyor ki.. 

- Bunlar birtakım. tlcdikodular.dan 

- »e.ıa f.-ielim ki ihtjyar ve 
sok .,.ııgin bir MısH'lı Y~ilpDGB gel
Jnii.. Bu zat çeşme b19ına ıgitıieellen .ai
Ziıüe karşılaşmış yfuiimeıkten ~ 'bu 
aaama kolUntlEU vcani§, i>fJra~ al ıba. 

şum gitmiş, birer tas su içmipin;z, l>.e
anek ld bu -tesaaüf dldu ~ mhı bu 
ihtiyar '-lısırlı ne -evlenmeniz~-· 

yor. 
- ~rır. Böyle bir te&adife B:rtmal 

verilemez, Fakat hakikaten "btijJe "bir 
tesadüf olsa bu neticeye yine inmnimaT.. 

- Görüy<n~unuz ya .. Banlar sadece 
gülünecek şe111er ..• 

- -Sizinle kcınu~mak tehlikeli doğru. 
R ... 8eUiın 'imanımı bo.aoak, ~ 

his:bJr BCbep yektu. adresi de 
D~ il, otel rıe . 

0' :itP Ye§Qpma.rlla tıpkı bir köylü gibi ya
~·a.n Jıu ~ilk kız, bilyük bir adam 
kadar vcrlleq sözUn kı,ymetini 'biliyor. 
.Annıızda hiçbir .menfaat lekesile leke. 
leımriyen bir kar.del awgWi Ja§Btınağa 
kM'ar verdiğimiz gUJ:ıdenbati, 'Melike 
aöllerlle beni ~elem.Atan "taı:nanıile 

~çti. .Arttk .ikide birde .Jm8JiU1ll ~
~e dargınlığın çent ,gilglleri belir -
m.iyor. Ben Cle -elimden geldiii kadar 
onu ürkiıitmem• ~ıineitmemeğc galı. 
şıyorum. 

ıBeııus., ,g(is1at 
mUmıa sor4'1: )1l 

- Buluncı.& :,'f" 
- BaYD'· l/. 1'1JJ' 

telde böyle bir 

!ar. 

Tend~ 
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lf ctıra1ar 
te Vtsıkaları verrn: 

B 
1 0nlatan , 

u akşam saat 
A.1{. -86- }'azan: 1 kimim 

. taratta 
• . J\i"'b't• 

nı: '" Lr bö 
er \'ard Yle Ropenler gibi 

F'ıJhakik ır daha? 
ıttıııe . a bu da d y 

lt'ıa }dı, l\rtık h. ogru bir muha . 
't.ı ITıda ne ltlah ükftrnetin haber al. 
Ilı 2 bı..•ıın llıUh ıur olabilirdi? Yal· 
t la "akır 0 rnuaberatımıza. sırl:ırı
rı.) lla ''arıtti h ~bulunma~ gibi bu 
'il, B ''°Und 

ıııın sırla an da ne çıkar. 
ıı:r.ı~ htikoın~~:ıı. zaten şu da · 
ll~o ıle anıa elınde bulunan 
it litnçak şılrnı bulunacaktı. 
hı \'e bu \eşekkülU bulun -

ıgın.ı · nun bir ih • 
oğrcnrn· tını hazırla-

~ bof:rud ış bulunacaklardı. 
'l'o ur. Deı:t· b ll'ıayan 

0 
ım. Haklı _ 

ı ll?ıurııa • halde yapılacak 
~ olsunın;ııguı olmıyarak ne 

Et.Jn ı ... · ıi§lanılacak iı:ıe de ..... ~ l\llt, ,,, • 

~~te. 
0:ı... z llak' 
. ~tk n ·ınteşnıışum B . 

t:ıld taten bU •• • u ışc 
~ u~nu iUta Yük bir tehli • 
lJn . ~tuvarr k etınemış de. 
g Çf!\ttikl .ak. olursak da bU . 
~U erırnız· 
'l'~ olaeakt kın ınükfıfatını 

tabet lıtn, be~ · 
'l'o,:ııttık. ve Ohanncs be· 

"'al'an 
'-G· 1 Oha 
~ 0rtiyo.... nnese dönerek: 

\ıe "•Un y . 
' ~ lnüh· a, dedı. En bU 

d·~ildi~!!dir. J)~rn faatıyet sizin 
~tler' belki b· §rnanlarunız az 
~ · 'F'akat tzden Çok kuvvet 
11\ı~ ~~eUYiz. ~ olursa olsun 
41~ 41l:ıı:ı do... ten burada dö. 
! o·affa.Jt o:U olur. 

~~ ~~llıaısak ne yapa.. 
·~ da ~n Cevnhirciyn-

lt t <iok \ereceğiz. 
~ a ~"14 
kil' ~1'~gun hiç l\iu. Biz soknk. 
1 t~\i a1ı1t r> .... ınutat olmayan 
~ l'~ı~ ot>Orijj·· 

li zn ~ erı f UYor. Şehirde. 
~or~ eı:rıurlaı-a a~~::ı.sı zaptiye ve 

~~ ~eUYorıar d~~Yor, Gidl -
,,. llq r:.,,,~ lıaıa 1 ·ı.,_ Uktımet dai. 

)',I, ~v- 1cuar ·· . 
1 "\IJ.Ji k "'\! ihuı- sonmcmış. 
'tlı~ ~.1at"ar nıu aı komitesinin 

'l'oınat llıi~ buı Clblnce yaftalar 
'V Y~rııı. dCd~acaktı. 

ı..:~Yeij . ltn ki: 
~ "llha-_ 11İare t . . 

tııutllk ~ ibr e rnenız lçın 
'ı Uıı. Oldu !Yatlı olmanız 
ı:eç, terekti IDı kadar sak -

k l'Jıe t ...... r. Bu · · 
' ,. ~kilat ışın başı 
' ~ e o ıa ın nıaneviya. 
'l'oll:ıa <ılıır. tnan :ınağlübiyet 
'l>l''rı ~ 
' ~~'1'udur. et:ıni§ti: 
~ ~nde lı:oıay, ~· nerede? 
~~~bu rn. Dostıann 

'\>a 'llıiş ol ~le teması 
'~ llf!rı? Ursun uz. 
~j~_~, .. 
'~'<.ll:l deme hukunıctce a. 

J tlı..:;. 1!1ettubu ktır, Mındık • 
Ot,~t~~ lıe onıann da fa. 
•. ~ ~ l~irı bir olacağını bize 
~ bıu la lton:ıı de.Hı oluyor. 
~i:lltt lltı.a111arı tenın fiilen ba 
~- ı t:ı~ '• ~ı... tevkife l 
~ "\(~ ~ . ça ifa • 

\'.. tarı ftı-ı. llc6ıniıde it. 
" oıı.b .. l\a ba ... en 

l' ~ ~lar " ~ndaki Yüz -
\~ ~~aJtııııq. fo 0 ?lnn idare 

eti tı 4tıar ş·ll.aliyeuerindc 
t~ ~1Ctlir? · ' 

1llldi Çetelerin 

't'I~ l' bu ilk 'clo]( ara b ?iatndaıı itiba-
tt ha~ bu ~Yacaklardır. 

' l3 ıı~§ b askınıar her 
!!(, llılar Ulunacaktır 

' . llere • 
~ Ye teveccüh 
~ "'(( ~le · 

.ı ~? tine. 

Ut t~et-~. cıtııa • ' 
r ~,Ml~~elıırd;k~abnıukabel.c c. 

\'e u asa • • ~ Oelti asker k Yl§sız • 
~~ tı ~tu tQe tedb· uvvetıcri • 

ı ~:ı~ tecl'k. li ı.r alın.atan. 
' ·ı "-!' da . arıçte k ie ı ~ ışgaı alan 

~ah- (J(!ecekl edecekleri 
~ll lı;.~~ ~dece~~ ,.~ fötilali 

~nı.ı erdir. ''tta ~ <ıh,~:ıu- b"r k . 
~ ~?'. ~? atlianı 

. ~il t Una. ::n .. 
alttı· • usaade ~..:J lrde b '-"UC.-

~rnııa bir 

dokuzdan itibaren çeteler her 
baskmlarma ·başlıyor ! 

felaket gelir ve bundan yalnız lemcden korkup kaçanlar, tasdik e. 
biz değil büttin Ermenilik zarar denler, reddedenler, kızanlar vardı. 
görür. Bunlar mevzıi baskınlar - Bunları uzaktan 5e)Tctim ve kendi 
dır. Postaya tesadüf ederlerse o. kendime sordum: 
nu da çevireceklerdir, Postane • - Peki, ama, işte yaftalar asıldı. 
lere hücum etmeleri muhtemel - ne olacak? 
dir. Hapisanelerdcki Ermenilerin Hakikaten ne olacaktı? O sırada 
de maliimatı vardı. Hapisancler. •ı halktan birinin veya birkaçının bun 
de mükemmel bir Hınçak teşki . !ardan müteessir olarak hrbtiyan a. 
!atı kurmu§ oldum. Onlardan is-, haliye hücum etmesine de imkan 
tifade edeceğiz. Şimdi yapılacak' yoktu. Kimse hiçbir sebep mevzu -
şeyin hesabı kitabı yoktur. Kuru bahs olmaksızın şu sırada kendisi· 
yanında yaş da yanacaktır. Yani ni tehlikeye atmazdı. 
birçok Hınçaklılar da, Ermcnile. Hükumet dairesi önündeki yafta. 
rin de başlarına fclak~t gelecek. lan, iki sivil yırttılar ve halkı da • 
tir. Fakat davamızın kurtarılma- ğıttılar. 
sı için bu pek tabiidir. Kan dö • O gün bütün telgraf hatları ak. 
külmcden olmaz. §a.'lla kadar yalnız. saray emrine i§-

Tomayanla bir müddet sonra lemi~ti. Bilha sa tevkif atın idaresi 
ayrıldık. Gideceği yeri benden de mühimdi. Hınç.ak rüesasından bir 
sakladı. Bir taraftan kendisine tanesinin bile kaçırılmaması lazım 
hak verdim. ÇUnkü aylardanberi dı. 

içimizde, bizden biri ve belki Sokakta birkaç Hmçakhya tesa
başlıca halinde çah~n Ropen C.C. düf ettim, vaziyetin onlar üzerinde
vahirciyan casus çıkıvennişti. Ne ki intıbaım anlamak için işaretle 
malumdu ki bir gün de ben böyle kendimi tanıttım. Bir tanesi bile a • 
çıkmıyacağım; ihtiyatlı davranma. 
sı pek tabii idi. Ben de eve dön -
düm. O gece çok heyccandaydım. 

Sabaha kadar uyumadım, zaten 
bir taraf tan da uyumağa imkan yok 
tu. Daima sakin ve tenha gecele -
rlyle rn~hur olan Merzifon, bu ak. 
şam sanki bir cuma kalabalığını an.. 
dıran haJdcydi. Bu heyecanı ben 
çok tabit 'bulu}•ordum. Halk bir şey 
anlamadığı için tecessüsle pence -
relere dolmuşlardı. 

En büyük tehlike bu yaftaJarın 
henüz teshir edilineden de toplan
ması olacaktı. Bu takdirde hiçbir 
şey yapılamamış olacaktı. Fakat 
füik'ômct icih ya(talar' lkinci aer:ce 
de geliyordu. Bunların meali ev 
\'elden rnalfundu. 

Tanyeri ağardı ve ben Z(\ten so. 
yunmamış bulunduğum· iç.in derhal 
sokağa frrladmı. Qnce hükfunet da 
iresinin önüne gittim. Meraklı halk 
epeyce bir birikinti halinde yafta • 
lann önündeydiler. 

Okuma bilen biri hızlı ve bağıra
rak okuyordu. Sonuna kadar din -
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laka ve a~ınalık göstermedi. 
Yalnız bir aralık Kasbar oğlu 

Avadise rast geldim. Tel~şla gidi -
yordu. Haykırdun: 

-Avadis! 

Daha hızlandı, arkasından kos -
mağa mecbur oldum. Nihayet e -
peyce yarış ettikten sonr.ı yakala. 
rabildim. 

- Oh, yahu, dedi. Ödümü p~tlat 
tın! 

- Biz de, dedim. Kendi gölge • 
mizden korkuyoruz. Ne var ne yok 
yahu?. Bu ne haldir? Hiçbir yer -
dc.g bir t~ haber almak mümkün 
çldil. 

·- Büyük Oduncu mahallesini 
basmışlar. Alamacıyanın evini ara
mışlar. Civanyan Mardirosun evini 
basmışlar. Birçok ~}'ler bulmuşlar 
diyorlar. 

Ropen Cevahirciyan lstarıbula 
kaçmıs. Andon Rcştonu da kaçmış 
diyorlar. Artin Kayayan Rus hu. 
duduna iltica etmiş. Şimdiye kadar 
altı Hınçaklı tevkif etmi~ler .. 

(Devamı var) 
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Herkesin beğendiği romancı 

Selami Apaydın ve Cemil Tu. 
:-ıa, iki romancıdır._ Selimi kırk 

beJ yaıında. bulunuycr. Cemil 
iıe otuzunda, konuşuyorlar. 

Sel~mi - Şüphesiz çok, çok ze
kisin; fakat talihin de var.. Hem 
pşılacak bir talih .. Hatt4 yanlış. 
larından bile istifade ediyorsun. 

Cemil - Hayır, her şeyden is-
' tifa.de etmeği bilirim de ondan ... 

Şan ve şöhretimi kendim hazırlı. 
yorum. Bugün maruf beş roman
cı varsa bunlardan bir tanesi de 
benim .• 

- Acaba diğer dördü kim?. 
- Bilmem, fakat her halde bir 

taneıi benim .. Fakat, haddi zatin. 
de bu hiç te bir talih meselesi .de
ğil ... 

-Yal 
- Evet .. Bu mevkii ben kendi 

ellerimle hazırladım; icat ettim. 
Filhakika çalışıyorum. Bununla 
beraber talihsizliği talihe çevir. 
mek başka şey .• 

- Nasıl yaptın?. 

- Ayni meslekteniz ama, artık 
benimle rekabet edemiyeceğin için 
sana her ıeyi söyleyebilirim. Hep
sinden evvel zeka lazım .. 

- Çok mu?. 
- Hayır •. Çok zeka insanı şa. 

§ırtır .• Küçük uysal 'bir %eki .. 
- Hepsi o kadar mı?. 
- H~ır .. Çahtmak ta lazım .. 

Sadece zeki herkeste var .. Scnra, 
vesait lizım ... 

- Ne gibi?. 

- Her türlü ıveaait •• Fakat ben 
onların hepsini beş kelimede hü
lisa ediyorum: Hi' bir ıey ihmal 
etmemek .• Anlıyor musun. .hiç 
bir Jeyi ihma lctmemek.. Benim 
bütün rnuvaf fakıyet sırnm bunda. 
~ır. Şimdi beni dinle: Sabahleyin 

f;azeteleri okuyor musun?. 
- Evet .. 
- Kaç tane?. 
-tki .. 
- Az .. Ben bet tane okurum .. 

Her ıeyden evvel, megburlardan 
birinin hasta veya haleti nezide o
lup olmadığına bakarım.. Sonra, 

Yaz•n: HlkAyecı 
gelenleri, gidenleri, baloları, ti
yatro havadislerini, izdivaç ve ce· 
naze haberlerini okurum. Bilhas
sa dikkat eftiğim şey izdivaç ve 
cenaz:e ilintarıdır. 

Muvaffak olmak istiycn bir a. 
dam her cenazeye, her evlenme 
merasimine gitmelidir. Evet, öila· 
istisna hepsine ... Evvelleri 1:>u çek 
canımı sı'lı::ardı. Fakat, hamdolsun 
hi• bir ölü evinden küçük bir fay
da temin etmeden çıkmadım .• ~öh· 
ret, para, aşk huşusundaki bütün 
muvaffakıyetlcrim bu vesile ile 
meydana gelrniştır. Cenazede in· 
san daima muhtaı; o:ı u~u adam~a. 
ra rasgelir. . 

- Demek bu eibi meraaimin 
hepsine gidiyora.ın. 

- Yemeğimi, uykumu feda e
der, giderim .. 

- Ya ayni gün hem lbir evlen· 
me, hem de bir cenaze vanan. 

- Otomobile biner; ikisine de 
yetiıirim .• 

- Ya pek uzaksat?. 
- Birini feda ederim, ne yapa· 

yım?. 

- Hangiiini feda edersin?. 
- tz.divacr .. 
- Cenazelere kargı zaafın var .. 
- Evet .. Hem de izdivaç eden 

için fırsat vardır; cenazesine gi· 
dilir .• Halbuki ölen için fırsat son
dur. Bundan baıka sok ta yumak 
tazım. 

- Zaten 6Cln'atın değil mi?. 
- Anlamadın.. Roman yazmak 

değil, mektup, katpoıtal., 
- Kime?. 
- Kime olursa.. 

tenlere, mateme uğrayanlara, ba§r 
na fel!ket gelenlere.. Şüphesiz, 

yazılması zorca olan mektuplar .. . 
Fakat 'bu zevat minnettar olur ... . 
Ancak, daima değil, muvakkat bir 
zaman için .. Fakat itte bu sııada 
tesadüf İ§İni o adama düşilrilrse, 
yüz.de yüz muvaf falc olduğun gün. 
dür. 

- Doğru .• 
- Sonra, münekkidlere yaza-

rım. Lehimde olan mUneklddlere 
de, aleyhimde ())anlara da. • Bil· 
hassa aleyhimde olanlara ... 

- Bunlar daha mt çok?. 
- Gueteler, her ne veeile ile 

olursa olaun benden bahsedecekler 
mi, daima yanlış bir §CY nadm• 
rım. 

- Sebep?. 
- Ertesi günU taslıih ettirince, 

gazeteler benden iki de{a bahset.. 
miJ olurlar • 

- Ya muharrirlerden !biri sana 
kitap gönderdiği nman ne yapar
sın?. 

- Böylelerine ii~ defa mektup, 
yazanın.. Evveli, kitabı aln alma11 
şöyle bir mektup: 'fTeıekldlr ede· 
rim; aldım. Okuyacağım .. ,, Sonra 
kafi bir zamanın geçmesine inti· 
zar ederim.. Şöyle bir melttuP, ~ 
"Daha bitiremedim, olruyıonu:o.,, 

Seki~ gUn sonra da töyle bir me'k.. 
tup: "GUzel, f evkalldo ~craklı e·• 
ilh.,. 

Bu üç mektup mcale1rtatrmım\ 
gururunu öyle bir ok§ar ki f,4 

Daha baıka kimlere yazıyorum 
biliyor musun? Tanmıadığmı bir 
takım 'kadın ve erkeklere.. Nutuk 

- Bilhusa nüfuzlu1 !ay.dalı 
damlara .. 

a- aöyX.yenlere, b1r ba atlatanlara 
da derhal mektup yollar ve tebrik 
ederim. Bu suretle sevimli bir a· 
dam olurum. 

- Strasında, herkea nüfuzlu ve 
faydalıdır. Hiç kimse ihmal edile· 
mez •• Ben dalına yazıyorum. ,Mek· 
tuplanm, güphesir:, yazdığım ki
taplardan daha büyük bir cild te~ 
kil eder • 

- Fakat her §eyin bir haddi var 
değil mi?. 

- Hayır.Ben her şey için mek
tup yazarnn .• Bir yere tayin edi· 

- Herkesin sevdiği bir adamı. 
- Hi!i bir §Cyj ihmal etmemek 

içinde baıka §eyJer de var: Ziya· 
fetlere gitmek, herkesle konuş

mak, dansctmek, ahlik ve resim. 
den bahsetmek .• 

- Bir muharrir, akademi bak· 
(Lfttfeu ııayfayı çeTiıtn.lz) 
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dan bahsedeceğiz. Kendisi Le
onor ile yaptığı garip mül!kat· 
tan sonra Iskala Brino ile de gö
rüoüp dağlardaki haydutlara 
dair bazı emirler vuerek hemen 
.Venedikten uzakla§mıştr. 

kadar sür'atle istifade edeceği, 

ve hemen ken.disini bir baJ'ka 6.· 
~ıkının kucağına atacağı akl:ma 
bile gelmemi~ti. 

te getirecek iki kelimeydi. Bunu 
söylene her şey halledilmi§, 
gözlerini dünyaya kapamı§ ola
caktı. 

şımn yanr ba§Uldaki yastığa 

sapland. Ne .c1muıtu. Kolvıw 

iten kimdi?. 
Bu şUphe yok ki Dandoloydu .. · 

Şimdi kızıyla Altiyerinin arasına 
geçmiı ve kızını müdafaaya geç• 
miı bulunuyordu. Ro1an kendi kendine mutlaka, 

Jan dö Mediçi ile mül~kat yapa. 
rak reisicumhur Foskari ile ol· 
ması muhtemel bir birleşme ve 
itilafa mfi.ni olmak istiyordu. 

Fakat hakikatte Venediktcn 
'korkuyor ve kaçıyordu. 

ÇünkU Venedik kendisi için 
'bir ıstırap mcmleekti olmu§tU. 

Yalnız Leonor ile yeni bir 
teaadüf ihtimalinden, kendi ken
dinden, kendi aşkından korku· 
yordu! 

Yüksek sclvi ve sidr ağaçları
mn sayısız yapraklan altında 

hayvanını sürerek yol alırken 

ıöyle düşünüy.ordu: 

- Ne olacak &anki ı Ha ;la 
hayatımızın ıu noktasında bu
aunduğumuz halde gene onu 
seviyorum 1 Yilzünil düşilndü'k~e, 
kalbimde sonsuz bir elem :ve ıstı
rap duymaktan kendimi kurta. 
ramıyorum. 

O adı söylemek istediğim za
manlar, sanki dudaklarım bir 
an içinde donuyor sanıyorum, ve 
gönlüm bir aşk ele:niyle sızltyor. 
Bana merhametsiıcc ihanet etti. 

Benim hapse girişimden bu 

ihtimalki ben onun i5in ağ· 
larken o, bu mes'ud izdivacını 

tes'id içiıı kiliseye koıuyordu. 

Fakat ne garip şey yarabbi! Ben 
onu hlll, buna rağmen ıoevlyo
rum. Bu kalb nasıl bir kalbdir •.• 
önce, o ıoğulc debıetli eece, ira
demi kaybetmiı bir halde dudak· 
larrma kadar ~ıkan o müthit 
feryadı, haykınft tutabilmek 
için nasıl dilimi diılerim arasın· 
da sıkıştırmıştım. Halbuki o, bu 
manzaradan blr nebze bile mus
tarip görünmemişti. Bir kelime 
bile söylemeğe JUı:um gönnemtş· 
ti.. Sanki ondan merhamet di
lc!nmiştim, sanki ondan yalnız 

serbestliğimi yalvarmıştım. Ba
na bir sadaka verir gibi, ancak 
beni azad etti. 

Rotan, böyle kendi kendine 
dilfünürken, birdenbire coktu. 
Gözleri karardı ve bagnın isinee 
bir oiultu ~uydu. Mahmuzla
nnı hayvanın karnına 1iddetle 
vurdu. At yan Sjığlıfa benzer bir 
haykırııla dört nala yol aldı. 

Belki bu darbe lnt bir u5uru• 
ma doğru bile ıilrükleyebilirdi ... 
Fakat Pa nehri vadisinin bu 
ıüzel, bu caan yakın tabit tatlı• 

Yatağında azıcık doğrularak 

bağırdt: ' 
- Aldanıyorsun baba.. dedi. 

len susmıyacağım. Söyliyece. 
ğim. Hele şu hastalıktan 'kurtula
yım. O zaman her ikinizi de ele 
vermekte bir saniye bile tereddüt 
etmiyeceğim. 

Hayret ve korku içinde kaldık
larını, en küçük bir hareket gös
termediklerini görerek ilave et; 
ti: 

- Olivolo adasındaki verdi· 
ğiniz sözü tutmadınız. Bu takdir 
de bana da söylemekten 'başka 

bir §ey düşmez. 
Altiyeri yatağın pek yakınında 

oturuyordu. 
Korku ve heyecanla karma ka· 

rı§ı'k olan bir yilzle Leonora doğ
ru eğildi. 

Biraz evvel delicesine sevdiği. 
ni :söylediği kadından şimdi nef. 
ret ediyordu. Onu belki de tahkir 
edecekti.. Fakat sesi boğazında 
düğümlendi. Bundan vazgeçti. 

Hançerini çekti. Kolunu şid· 
detle kaldırdı.. Bir an, neresin• 
den vuruna daha ça'bUk ~leccği
ni kestiriyormuş gibi ba'kındı 

Sonrada kolunu §lddetle indir. 
dl. Fakat hafüier Leonorun ba--- ------- -

- Kolumu iten eensin ha!. 
- Evet benim. 
- O halde sen de kanına su· 

sadın .. 
Mücadeleye girişecekti. Fakat 

her şeyden korkan, çelimsiz a
dam, şimdi karşısında bir aslan 
gibi duruyordu. 'Orktü. Ne de 
olsa babaydı. Altiyeri, hareketine 
mani olduğu için kızmış, bir ta. 
raftan da bu duruş karşısında e. 
linde olmıyarak kekeledi: 

- Alçak .. Başımızı cellida tcs 
lim etmemizi mi istiyorsun? Dar 
ağacına mı susadın? diye 5ordu .. 

Dandolo müthiı bir kahkaha 
salıverdi: 

- Ah alçak, diye bağırd~. 

Kızımın hayatını muhafaza için 
kanımın son damlHma kadar 
mücadele edeceğim. Sana km
mr, ruhumu &atmıftım. Vicdan 
tüccarlann bu kadar vahpsini 
görmemiştim. Artık ıenin vah· 
şetinden refret ediyorum. Kızı .. ~ 
mt bana iade etmelisin.. V udi .. 
ğin bütün meş'um Unvanlar, ik" 
tidar, ea:-c.yfar, velhasıl hepsi SC""

1 

nin olsun .. Ben yalım: ~uı>ı a· 
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Mezar ~aşları 
( Baştarafı 11 incide) lığına taşımışlar diye .•• 

Bu mezarlık adasının en oriji. *** 
nal mezar ta5larından birisi de Mezar taşlarının resimli şekli. 
Bektaşi dedelerinden Hüseyin ne de saray mezarlığının !ğrika. 
Babanın mczarındakidir. pı tarafına düşen ve eskiden çin-

İkinci Mahmut, yeniçerileri ve gene mezarlığı ismile adlandınl -
bektuşiliği ilga ederken müritle • nı~ mezarlıkta rastlanır. 
rile birlikte dem şişelerini, akçe Şimdi metruk olan bu kısım • 
keselerini koltuğuna kıstıran Hü. c!aki eski taşların kitabe yerlerin 
se)in Baba buraya, Edirnekapı de ıskara, maşa, klarnet ve saz 
mezarlığına iltica etmiş... Onlar resimleri mevcut bulunmakta, 
orada bezmi kurmuş .. !kinci Mah alt tarafında da zairden fatiha is
mut yeniçerileri eze dursun o da tenilmektedir. Mezar taşlarının 
orada afyonunu yutmuş. demini bütün tuhaflıklarını bulup say -
çekmiş hal işbaa gelince yerinden mağa ne zemin ne de zaman mü. 
fırlamış, müritlerinin hayret ba- saittir. Yazıma nihayet verirken, 
kı§lan arasında en yüksek servi. F..dirnekapıdaki Yahudi mezarlı

yi se<;miş, üzerine tırmanmış, te. ğına ait gülünç bir vakayı, anla. 
pesine çıkınca. şöyle bir durmuş, tan Edirnekapılı eski mezarcının 
aşağı sc:slenm4l: ağziyle §Uraya kaydediyorum. 

- Ben, dan ülyaya, cenneti&. Yahudi mezarlığının eskiden 
liya. u~uyorum .. Hu! .. Ve .. Ken- bir bekçisi varmış ... İsmi ihtiyar 
dislni boşluğa bıramış! Rafael.. Rafael bir gün hastalan. 

Tabii netice malfun, erenler mış, mezarlıktaki kulübeden evi· 
cennete uçacağına taşlı yere güm ne gidecek olmuş. 1ğıikapıda iyi 
lemiş, ve parça parça olmuş... arkadaşlarından Arapkirli saka 

Bir Yakıtlar, yaşıyan mUrltleri Osmanı yerine iki gün vekalet et 
pna evliyalık da isnat ederlcrm4l. mck üzere bırakmak istemiş .. ÖIU 

* * * ücretlerini almak için olacak, Os. 
Mezar taşlarının en tuhafı, en man da bu vekaleti kabul etmiş. 

seyre değeni Ayvansarayla Def • Ertesi günü Balatta alayla bir 
terdar arasında, yol boyunca u- cenaze getirmişler.. O zamanki 
~anan mezarlıktaki Haınmal De. Yahudilerde adetmiş: Haham, Ya 
denin mezar taşıdır. 

Her biri 4 metre boyu, 2 metre 
eni bu üçer tonluk taşlan Ham. 
mal Baba sağlığında seçmiş, ri. 
:vayete göre de sırtında oraya gc 
tirmif, koymu.5 ... 

hudilerin az ölmesi için taamüle 
göre evvela mezarlığa yaklaşır, 

mezarcıya bağırırmış, 
- Ey bekçibaş1, bekçibaş1, 

Bir kişilik yerin var mı? 
Buna yine taa.mUle göre me • 

Bu mezarın yakınında, "Kral zarcı:: 
kızı,, nın mezarı ve mezar taşı - Ama. bu son olacak! 
:var. Der, onda.1 sonra. cenaze gö .. 

mülürm.Uş. 

Saka. Osman tabii bu taamUlü 
bilmiyor, hahambqının mutat ·: 

- Bekçibaşı, bekçibqı bir ki
şilik yerin :var mı? diye hayla .. 
rışma ellerinJ ağzına götürUp 
gür ıesiyle avaz avaz töyle ba .. 

• 1 

• 

Çunkü ASPiRİN senef erdenberi 

her türlü soğukafgınlıklarına ve ağ

rılara karşı) tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir 

ASPİRİN in .. tesirinden -emin olmak tçf ~ 

11939 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

._'!l arkas1na dikkat ediniz •. 

Atatürk albümü 
Resimli Haftanın neşrettiği bu al-

bllm Uç ()efa basılmııJ, binlerce nUs- Yavuz Sezen 
ha satılmı.ıthr. ı 

Şimdiye kadar almaılmmsa acele e. 
dlnlz. Diplom Xerzi 

Yme efsaneleşen rivayete göre 
o:.'ekf Cır sarayında oturan Kral kı. 
~ı isminde bir Bizans dilberi öl. 
mUş, Balıklıya gömülmüş .. Erte. 
si günU Defterdardaki mezarlık • 
ta bir laht açan mezarcılar Balık. 
lıya gömülen kızı orada bulmuş. 
lar .• Tabü ri\•ayetler almış yü • 
r\lm~ ... Müslüman olduğu için 
develer onu buraya, islam mezar. 

ğıra.rak cevap veriyor: ••- •• n ... 1 _ ... 1• lml 1 r..JC-U, k ..-uı<011 • ......, <#-~r ,.e res er c 
Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Jiakfkt fek' Jcostnmlilli fnglllı ku
maşlarımız gelmiştir. - 113 Beuoğlu 
Parmakkapı Gauret Apt. Türk Foto 
Evi ~tünde~ - ~,.. ....... :vor mıunın oca me:. 

lı .., ., B' k' ili"k b 1,;.,;ı;tr d cİolaclur. Almalı unutmayınız. zar gı. ır ~ eş ~ e. Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 

ğil, bütün Balat, Hasköy Yahudi
lerini toplayıp gelsen yerleştire -
cek yer var ... · 

sokak No. 8. 10. öğleden son- ,. 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. r ·------, kında bir anket yapıyor, §Üphesiz 

biliyorsun.. Senin, akademi hak· 
kmdaki fikrin nedir?. 

Plf."P. .. ""'°'J>•-' ~,,..._ 
Ve tabit arkasından kıyamet ••••••••••• .. 

kopmuş. Bekçi ·Rafa.eli bu hiz • DOKTOR - OPERATOR ... ____ , _____ _ 

..._ ____ .. , 
DOKTOR 1 

Kemal OZSAN - Daima düşünme!< "Ve hiç bir 
zaman ~ğza almama1': .. Tabii, inti
hap olunduktan sonra istediğin ka 
dar bahsetmek şartiyle.. Haydi, 
artık sana uğurlar olsun.. Bir sü
ril yazım var .• 

metten affetmişıer... Hamdi Bako Dr. Necaettin Atasagun 
İşte, Eyüpteki ahret diyannda Sabahları 8.30 11. kadar; akşam-

ı drar yollan, deri ve frengi 
haıtalddan mütehaHm 

Tünelbaşı, İstiklal caddesi 
No. 380 Bursa pazan üstü. 

Pazardan başka hergün 14 den 1 1 d • T gördüğüm, dinlediğim ahret hika arı 7 en sonra Lülch ayyarc 
yeleri ve kitabelerinde bunlar 19 za kadar Bakırköy Osmanlı Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 

var. 
HiKAYECi Naki BORA 
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lacaJ.m .• O kadar ... • 
Altiyeri bir adım attı. 

Dandolo hançerini çekti ve 
:bağırdı: 

- Eğer benim celladlık yap
mamı istemiyorsan, kızıma bir 

'
adım bile ya'klaşmağa cesaret 
etme! • 

Altiyeri adeta kökredi : 
- O halde dövüşeceğiz .. Ben 

artık her şeyi burada bitirmek 
'sterim. 

ı Ve bu anda kudurmuş gibi ba-
1gırarak Dandolonun üzerine hü
cum etti. 

Kavga çek seri, fakat sesı:iz 

fıamlelerle devam ediyordu. Al· 
ltiyeri birdenbire yere d:.iştü. 

Sağ omuzundan y:?ralanmıştı. 
Bir an yerde sürün.1ü. Ve ya· 

tağ n dib:n: doğru yuvarlan.eh. 
:Bu sırada hC:Ja Leonorun elini 
tutmak istiyordu. 

D"'ndolo bir tekmeyle onu tek· 
rar uza'klara yuvarlatlı. 

Y~rnsının ehemmiyetine rağ

men Altiyeri kendini kaybetme· 
miş~i. 

Yü,.ü hiddet ve tehevvür.den 
saps~r ydı.. Korkudan büyüyen 
gözleri ,ile odada {leler geçtiğini 
dikkatli dikkatli seyretmiye baı
ladt. 

Dandolo, Locnora dönmür 
tü. Ona bit tek kelime söyleye
me.di. .Fakat birdenbire diz üstü 

çökerek kırının ennt tunu. Ve 
ate§ gibi yanan ahuna doğru gö· 
türerek hüngür hüngür ağlama· 
mağa başladı. 

Leonor, yatağının içinde biraz 
doğruldu. Ona doğru eğildi. Mı
rıldanarak: 

- Babacığımı .• 
Dandolo, sanki dünyaları ka-

zanmış gibi sevinmi§ti: 
- Affedildim mi? dedi •• 
Leonor: 
- Evet, cevabını verdi. 

• • • 
• Dandolo ayağa kalkmıştı.. A

cıklı bir sesle dediki : 
- Artık sen burada kalmıya· 

c,.aksın, seni buradan götürmek 
isterim. Oliv.:lo adasındaki evi· 
mize gidelim. Seni ben iyileşti
receğim .. Her şey düzelecek ..• 
Müsterih ol kızım. Ora.da başba· 
şa, biribirimizden başka kimse· 
yi düşünmeden eski mes'ud gün
lerimizi yaıayacağız. 

Bu sırada birden hatırlamış 

gibi: 
- Dur, diye devam etti. Bazı 

emirler verelim. Bereket versin 
ki evimizde hiç bir şey değişme~ 
miştir. 

Lenonor batını sallayarak cC"' 
vap verdi: 

- Fakat, Olivolo adasındaki 

evin artık bizim olmadığını umr 
tuyorsun baba!. • 

bankası apat. No. 5 kabul eder. (Telef on: 23953) 
~ Telefon 41235 ~ 

KAHRAMAN HAYDUD 283 

Bu sözler, Dandoloya birden
bire acı bir hakikati hatırlattı: 

- Evet, satıldı orası, diye mı· 
rıldandı. 

Leonor babasının sözünü ke. 
aerek: 

- Hem de me~hul bir yaban
cıya, dedi. .. 

Dandolo, biraz .düşündü. Son· 
ra: 

- Kime olursa olsun.... Fa
kat şimdi bir ev bulmak mecbu· 
riyetinde kalıyoruz, dedi. 

LConor kaşlarını çattı ve me· 
tin bir sesle cevap verdi. 

- Fakat ne olursa olsun Dan. 
dolo ailesinden bir kızın, koca
sının evını ter'kedemiyeceğini 

hiç düşünmiyorsunuz baba .. Be
nim için korkmayınız.. Ölmcl< 
istiycr<lum .. Fakat şimdi sizin 
için yaşamak arzusundayım. . • 
Sinyör Altiyeri hiç şüphesiz fik
rimi anlamışlardır. Onun sırrına 
dair ağzımdan hiç bir şey çık

mıyacağına emin olabilirler. Fa
kat iyi bilmelidirler ki, mukave. 
lemiz ahkam:na riayet etmez de 
buraya vakitli vakitsiz girmiye 
kalkarsa, veya bana tekrar bir 
felaket gelirse, o zaman sırrının 
if ga edileceğine cqıin olsunlar .. 
Değil mi senyör Altiyeri. Nasıl 

mukavelemizi böylece yenileyor-
111uyuz?. 

Altiyeri boğuk bir sesle cevap 

verdi: 
- Kabul ediyorum 1 , 
Lconor sözüne devam etti: 
- Şunu unutma.dan ilave ede

yim ki, babam, gece ve gündüz 
her istediği anda buraya ginne
ğe mezundur. 

Bu sırada Dandolo atıldı: 
- Hayır, hayır buna lüzum 

yok, Ben burada senin odanın 

yanındaki odada kalayım. O za
man buraya zorla girmek iste 
yenler, evvela benim cesedimin il 
zerinden geçmek lazım geldiğini 
kafalarına koysunlar. 

Altiyeri bir baş iıareti ile bu 
şartların hepsini kabul ettiğini 

tasdik etti. Ve nihayet, fevkaHi· 
de bir gayret sarfedcrek yara
sının ehemmiyetine rağmen aya
ğa kalktı. Kendisine hakaretle 
bakan babayla kızının gözlerine 
aldırış bile etmeden sendeleye 
.sendeleye kapıya kadar ilerledi 
ve gözden kayboldu. 

Leonor, gözlerinin önünde ce· 
reyan eden bümüthiş manzarayı 
seyretmek için yatağın.da doğrul 
muştu. Fakat artık takati kal
madığından başı tekrar yastığı
nın üzerine dü§tü. Ve kendin· 
den geçti., 

-:39-
BUYOK 1FR1T ORDUGAHI 

Şimdi de Rolan Kandiyano-

17,30 program, 17,S5 ~ 
sn ati pi.), 17 ,55 Türk Jll .M~ ~ 
halk muıı.ikisi), Sn·~sl~ Jllİiıl'. 
ve lbrahim, 18,15 Tur rısJJ> 
saz faslı: Acem nşiran ~ 
Karakuş, Hakkı Derı:na~~ 
Hasan Gür, Hamdi 'fo li~ 
lcr. 19 konuşma (dış P0

1 
sclcri .. ) 19,15 Ajans Jll~~ 
lıcrlcri, ziraat borsası · ır~ . i as _... 
on altı ve on ye~~nc_ (or1'esı·· 
Şark Ye garpta muzik, ııJI" 
h sazlar,. ve küme okUr;1~,ti) 
Temsil (l\lolycr - Abı:ne ·~ 

S k ,.e 
Zor nikAh), 3 - nr zı1r,, 
zik (orkestra "ya:rlt sn ~ 
okuyucuları). (Yiyaldi, 

f post, de, Pureell, H:ı ız . 11 f 
Seyit Nuh, ve ... ) Tcrtı~ şıt, 
ler: Mesut Cemil, :& ~tir 
21 35 Memleket saat a>- -

' b·ro .. Jıarn, tahvilat, kaın 1 ik ( 
sası, (fiyat). 21,25 ?J~ 
22 Haftalık posta :ıcut şef:~ 
zik (Küçük orkestra sır Jıl~ 
kın:) 1 - Drccbet • • il 
elik parça), 2 - f etra5

_ )I• 
!arı süiti. 3 - Brnbıtı51 .. ıs X r. 17. 4 - ~ıosıkoYsk ,. Jll 
ren:ıdı. 5 - J. tSrau55 

11 
,,.ı' 

man • Komik operasını p•t{ 
Lincke - olur olur <şe~5ercP 
Amadel - lnvano k ~ 
Hrussclmans • Felcıne~1' (C 
(Aşk gölü), 23, 15 l\(ilıı beti' 
23,45 - 24 son :ı)nns tııı 
rınki program. 

Yabancı radfD!I' 
seçilmi§ parçalaf • 

·aer 1a~ 
Programdaki vakı 10JllY 

ti ü;:uine ve öğlcdeJI 
olarak perilmlştlr. 

G?'.,o; 
OPERALAR yf; ~( 

KOXSEllLI~..-

. ıt./ 
5.30 Londra (R.): ıcofl• 

(Rimski Korsa eırf 
9 10 .._... • b ,.. ••ot . nonıg~ er.,. ''il 

"foS" 1 O. 'l'uri no gr: r151,# 
La Fenice ope 

10.30 Eyfcl kulesi: Jı)• 
masalları" (Dil rt. 

10.30 Strasburg: ~0~o 
ODA MUS1K1Sl ~ pi,-.;;ıt 
9. Eyfcl kulcSI• roıı· 
9.30 Sollcns: Sak50 aJl°' 

10. Brüksel 2: :Pi>' 
ı O. Lil: Triyolat• ı 

IUF1F MCSlKl ,rf; 
0~rl 

(J;t 
7. BcrJin: OP· f p" 
8.15 Yarşovn: JJ:ıfı pr<'~ 
0.10 Brcsl:ıv: SuPPe rJ <' 
9.10 Jlamburg: ope ( 

p:ırçnlnrı. al ıı• 
9.10 Miinih: Knrnıı:ret ' 

10. Napoli gr: OPen•' 
11.15 Kolonya; ser _.Jı 

lınvalnrı. ere' I"" 
ı. . ı~rıınkfurt: OP :S ~ 

PİYES, K01'~ ~ 
KONUS~r\A>~~ 

s. Kolonya ,·e ~ıırn• 
11 t:ısyonları: ~ 9 ııo' 

11.10 Paris J>T'f: 1 ıı11ıf 
ıı:J.I ~tt 

I:ıııgıcındn ) na?" 
12.10 Kolonya; I-'ıır ııJSl 

DANS ?ıW~5 
5.15 Roma gr. 7· tk-' 

d Peşte· .,rf' 
Bcrlin. 10 Hu 11 ., 15 \ 
11.30 Nnpoli gr. 1"'' 

rrczer\"atiflerıol 
eııl 

~ 
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MüSHiL SEKERi · · , __ ... ,.. ı k ı · · ··-L.!J k ·eli e·ı ... teain w ı, a ımı o ay en ıyı ııuuu ıe en r. ı umum ec· 
sanelerde bulunur. 

• •.• ve şüphesiz hapsinden tesirli teneke kutularda 

1 Gribi. nealeyt, ............ ,.. dit \'e ... •lnlmau ...._ ptlrea Jeıbe kqelercllr. lladeal lndalarta oldağandan tesiri Te terldlıl 
ubltUr. hmlne ye marku• Mttea dikkat. Der eesuecle teUlllmtaMI '7.11ama,tar. 

ıımıı-m~~aıw 

Örülmüş ip 
( Baştaraf ı 10 uncuda) 

diği denizden !iıkan, yahut ta gök. 
ı ten inmit bulunan gecenin gölge· 
leri ve ı:si biribiryle anlaııp on 
nwı etrafını ıar.dılar • 

Ademi iktidar 
ve Be' Clavşekllilne Karşı 

HORMOBiN 

• 

Bu gölgeler içinde bir tanes: 
onun bir ıün Shcev Ehlıod• u
yurken gördüğü kraliçeye benzi 
yordu. ·---·-TüJetled iter .... ....,..... ... lpatm. Ul5 Do ............ .. 
Fakat bu güzel kraliçe timdi u 
yumuyordu. Onunla etleniyor. c. 
nu, kendisini takip edenlere ,.r · 
malda gösteriyordu. 

Hafif, çok hafifti, onUll artık ce. 
aareti ulam ıtı. 

JWnde hAlt, 8rdilğil iplerin dU. 
ğümleri vardı. Fakat hayali için 
de bu ipi kocaman bir yılan halin. 
de görüyordu. 

Bu yılan denisden ~ord'.1 •. 
Etrafında fÖrekleniyor. onun vU
cudunu gitgi.de, artan b~r kuvvet· 
le sıkıyor, gitgide dal:.a büyUyor. 
kocamanlapyordu. 

Bütün dünyayı. bütün 11SklerL 
yıldızl:ırı sarac:ık, 'kavrayacak ka. 
dar kocaman olmuıtu. 

SumeroanK Dirıeşik pamuk ipHğı ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK lPLtGt SATIŞI: 
KaJHd Bea J'abrlkua malı 

Nazilli Baıma Pabrlkuı " Ereğli Bea f.abrika11 ., 
10 balyalık aiııarifler için •• 

15 .. .. " 
25 ,. " 

12 No. 
16 .. 
24 ,. 
.. 
" 
" 

No. 
No. 
,. 

" .. 
50 .. .. .. .. .. 
P'iatlarla P'abrikada TN.llm PraJN mumaktadır. 

" , 
,. 

41~ kurut 
410 .. 
510 • 
580 
575 
570 
585 
560 

•• 
" .. .. .. 

Jplik mUetüllklerin:n yukanda JU11ı fabrlblara ı8nc!erectk1eri bedelleri mukabilinde ihti· 

Ve birden Hanrahan, vücudu. 
ft"J patı ,.ılandan brtulc!uf.,_ 
~~ ~1dlltftl. 

~------1........ :ıliniaiıan ·~i• kalktı •• wm. 

yıı!(lan niıbetinde iplik ıipariti verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatları 
yuayabllıcık pamuk lpllll mUıtehliklerlnln de lhttrıçlarrm yine ıyru prtlarla yalnıs Bnlf. 
Pabrlkumı ılparlı edeblltceklerl llin olunur. 

x.tııanr ·l'lllillll~ 

llPl'ldaa ftZl:IGlrlr, ..... •• 
ıllrOkferl kt\Jdlnclell keler. 

'-' ~l'I Muhammen bedel % 7,5 muvakkat 
t lllQa ~~ Teminatı 

......_ · -vv Lira Lira 
~~ l't il - Slt 4320 82' 

Jt ~~ ~~eleri mucibince yu'i:arıc!a yazılı ka. 
'4' ~ ~~Uf ve muhammen 'l:ieclelile teminat. 
t.~ -~ietlr. 

!il, l ~~~~39 tarihine rastlıyan pazartesi gtlııtl 
~~ ._y.._ ve mUbayaat 1Ubeelndeki alım lı:o-

~ ~~· 't...~.---il~ olarak her gUn ıazu. geçen 111be-
~ ekaulllleler de g&rWebilir. · 
~ k tıne gtlnU muayyen ıaatte teminat pa. 

' 
0ıntayona gelmeleri llln olunur. (852) 

1 '-'ı.ı... 
~ ı. 1 lllebusan leltif ha1etinden: 
~ ~da rey vermek hakkını haiz dan milnte. 
~her ~ defterler 11 • 2 • 939 cumartesi ril
"lı... -·~eli herkesin kolaylıkla carebilecefl 

a ~"' ıs • 
~ ..._ ~~ g~ IDUcldetJe llbda kalacalı: .,.. 25 • 2 • 939 
~~ din indirilecektir 
~ ,..:tlterlert tetkik e~elerl ce intihap hakkı 
~..._h..ta tfJrd "1ıut •4ı ya zılmak llam ıelmuken 
~ biti~ tlldert takdirde adt bir varaka Userine 

~')""" ~ t bir iıtlda yazarak 25 • 2 • 039 cumaı, ." ~ .:tanbuı beledlyetindı (IDtibabl mebuwl 
' ~25 • 2 • 13g tarihinden ıonra nJd ola• 

~cap ilin olwıur. ,(871) 

ların OıtUade ullana sallana yU. 
rilyerek yoluna dd'nm etti. 

Artık, dalgaların baıladıfı yt· 
te gelmi§ti. Karııllllda dağlar 

nrdı. 
Dünyada !tek. yabancı kılan pi· 

rln etrafını, pm.1i kurıun renıi 

caıgcler 1annıştt. 

Ve itte bu gölgeler, ıunları ılSy· 
lUyorlardı: . 

- Ne yazık 1d o ktrlann, c!aflı. 
nn, tepelerin hayali kızlarının 

kendisini nasıl çağırdığını ititmL 
yor. Halbuki o dünya lnzlarınm 

aMkındoı ne bir saadet, ne 'kalbe 
kuvv:t verici bir 11cakllı: bulacak· 
tır .Onu dUnyanm kulan anla· 
mıya::a!..-tır. 

Ş1ir !.. Ş1irin bayatta iıi ne! .. 
Bakınız... Şi=ndiden kalbi mezat 
ı-,ğukluğu içinde .donuyor • 

B'.LMECE 1 
Nesi oluyor ? 

8tr Aab olf1l Be beraber tı'U 
yolundan peerka Dlll1I& Arab lo
komotUID altuada ka1mJ1 w ölmQf. 
öıbı&a otıu olu pat kurtulmut 
ama tok atıı•11. Fa!Eat Arab onun 
babaaı deJUmtı 

Ya a..,._t 
Bu lıOmtM .... """' 1aalle411l

ltrdtn btrlatlrl blyUk bir llatlk 
t • ~bir IEl1o OIWata. Utb· 
oGyı 1ılr ""1 tlle koloaıa. &)'l'M 

200 o--.asa da muMlllf Jae
!i)'elır ~llL 

Bu soğuJduk ebediyen devam e ---------
decek. Eğer o CSlecek olursa bak. 
kında daha bayırlı olur. Buak:nıı 
Ulcünl 

Eırakınız uyusun!.. Bırakın•:: 

ölsun ..... 

Rmnt veta huaual mGlllfle dok· 
tortulu arıyor . 

Haher gazetesinde Doktor E.G. 

bir ve )taıt!maSJ Yani parlayan 
Fransız yddızı Göz Hek~mi 

Or.SDkrDHrtan 
:aıaıoııu Nuruoawıiye cad 
No. S. Ttl. 22566 <ı>r· Oıma: 

t•Hftttln apartananı. 

(&ıf fora/t 6 tnctefa) 
olamayınca, pek meoııur b'r ilin 
ressamı olmala çalı,acaltm- Zatefl 
halA resimle meeautUm. Şimdi bU• 
bir resim denhaneelnden pljyorum. 

beni tarumaunlar diye b\U'lfl UJ1 :..--------·· 
Jışmakta devam ediyorum. Tabii ---------
adımla yanlmadım. Otnhanedı l't 

sim yaparken bul arkadıtlanm D Hilmi k 
bana "yahu, een ~nema artlıtl Mo. • r • Qpr "" 
nike ne kadar beftliyonunl,. dlyor-1 Har..,,... ......... , .. •· 
tar .• Ben de "bilmem ki ... Daha Mo IWarıvl71 mlttbal1:11 baı 
nikin hi,blr filmini &örmedim,, kar. ta1arını lllltden eonrala 
tılığnu veryforum. n ACIAcAMll ltarpll Ahu· 

Monike bir dram oynamuun, ~""'' • Ne. ı ~e h1nd eder. 
faciada e6hfet 1wanmanm kalDI • 
diden daha kolay oldulwıu eOyll. ---------
yece..'c oldum. Derhal küplere bindi 
ve haykırdı: dururken. a, Ol etmek, ~ çek -

- Olmaz .. Ben dram Oyn1y11D1m mek, llOnaür hüngür aıtıv-k. has 
ıütmek, kahkaha atmak, almn a • ta ollıp yataklara dii§mlk i§ime 
~ ta bolazmm içini göstermek gelmez dolrusul 

Devlet OemiryoHarr ve.· Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel. muvakkat temlpat n m1t4'•lan De eblll .. 
rı ve ekalltme rUn Ye aaatleri aealıcla \it oldula 1llte8I hteum. 
'da yaz.ılı kaynı travenler her 11lte m.Wıteviıatı ayn &)'l'I ihale 
edilmek Uzere kapalı u.rf uaultl ile Aııkaraü idare blm'ID4a 
aatm almaca!ıtır. 

Bu ite s'lrmek latiyenlerln u.tell hiaaluida yatlı mııftk. 
kat teminat ile kQunun ta)'in etttli vealkatarı ve tekllflerJa1 a)t
nı gUn eksiltme aut.inden bir IUı evveline kadar -omlajroa re. 
llllfine v~elerl li&mıdD'. 

Şartnameler paruıa olarak Baydarp.ta, Ankara. 1-lr W 
Eıldtehlrdt idare matuaSarmcla ~. (W) 
Ulte Mikclin ve mub••mm muwWr&t •blltme 
N\). 11 Cinsi ~ ınstnatı stbıll aatl 

Adet beher acltdl -1 11025 Kayın malı:u 
tr&Venıl. 8fJO Kr. 4CC8t:5 r~. l 

2 3195 " •• 420 •• 1006,42 .• ) 
3 6608 ıaym kOprtı ) 

traversi. 32~ •• 15C5,0:: •• > 

' 24892 Kaynı cari ) 15/2/98915,80 
hat travenl HO ,, :aeıa.ee •• > ca11amba 

s 14280 .. .. 21!5 ,. 2302.ca .. > 
8 6929 •• ,. 175 ., '118,18 .. ) 
1 8880 ., .. 255 .. 1124.SS ,, > 
8 80410 " .. ıscs ,, 8837,93 .. ) 
9 12771 •• .. 215 .. 20M.32" ) 

10 28888 ,. .. 175 ., MM12l., > 
ıı 93317 " •• 245 " 12681,33 .. ) 
12 '1'0000 ,, .. m •• 9125,00 ,, > 16/2/039 US,SO 
18 8MOO •• .. l1lS •• 4618.75 ., ) perşembe 
14 12271 kayın dar 1M ,, 1380,49 .. ) 

hat ) 

.. 1()(5,01 •• ) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
DördUncU kafide: 11 Şubat 939 dad1r. 

BOyUk tltramıy,a ftD,UJJU Uradıı-
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TORK PIYASASINA MAKiM OLAN 
HALK ve BOZKURT BIÇAKLARI: Senelerden beri 

KALtTJ:St EOZULMIYAN yeı~nt bıçaklardır. Her yer
de bu bıçakl&rı nrarla arayınız ve kullanmu. 

SAHiBi ve DEPOSU: 
FEHM1 ARDALI BOZKURT, Marpuçç\tlar TarnTtf1ıe. 

ci han. Tel. 2281 ı. 

fiatının bir· kaç mislini 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTON gazne-- dolduruımuş oıan· ou 

~arikulade lambaların emsalsiz; zivasr' 

vardır. 

Tenvırat.-nlzT veni TUNG·s·RAl'll' KR~TÖN 

ıamoaıa_r.ı ~11anmak suretile asS:ilestir:ioiz. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve ıar,: dökillmesinl 

tedavi eden tesiri mücerreb biı • 
ilaçtır 

m Birinci sınıf operatör =• 
Dr. CAFER TA \'YAR ft ,r, 

Paris Tıp fakültesi mezunu. iİ }r 
Umumi ''e sinir, dima~ cerrabisiil C) 
Te ( :ıkclın Doğum) nıııtclıııs!öı~ı d ~ 

.. il 
Erkek ,.e kadın anıcliyalları, rı ı-:: 
mağ, ve e!lelik: (yüz bunışuklu-!: 
ğıı, meme k:ırın ~arkıklığı Yci: 
çirkinlik) omeliyatlıırı. U 
Hergün sabahları ff 

1 Muayene 8 den 10 a kadar Mcc·i 
canen, Bf.'yoğlu Parmakkapı Ru-:: 

:: J'h "" 1 ;: •ı mc ı an ..-o. • •• 
i:.wmaı:n:m111m11:::.wsw !! 

pa Ma kB~!-
,rişilmez bir kuvvet old"~e 

(HORS CONCOURS) mUkM8~~1tl!1 
suretlle tasdik ve liahul e NIJ4r 

tarım f!tfnl•Cfe de:;n 
Cebinizde bile 

aıR sıss · 

u,.._ ... - •• • ..,...., - " .. ~ı 
CM.lrakı. - ..,...... .. - ••tdönrM 
.. - Çvpıab .. .-1r .. lllri ... ,.,. 

Wt ............. 

iyi eder 

ÇAPA ~1ARKA HUBA f V 
1 

~ol 
Sıhhatinizin yardunc 

Nefis baharatı: i'dıt"' 
Yemekleriniz lezzet ve iştiha kay.o~~ 

Tarih tesisi: 1915 M. NUHi ÇA 


