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Amerika, Fransız ve lngiliz 
üsleri Japon tehdidinde! 
Roma .. Berlin - Tokyo müsellesi Uzak Şarkta 

böyle bir faaliyet gösterirken 

~~ Paristen gelen haberlere göre 

Almanya 
· seferberliğe 

' °'-eıea 
~ ~e (Yakarda) Ye 

r l'a1 JorJ· a ... 
~iid rı~a Mi ili 
~ a aa Genel 

~•ni ~~trıayında 
ııı.s,.~r ~şki laı kurul

Uzurn görüldü 
(:Yazısı 5 incide) 

:$_ 

başlıyor 
Hazırhklar başlamış, 3 Martta 

seferberlik tamamlanmış olacakmış 
Bı r Fronsız tırazetes' yazı~ or: 

« ltaıyan hezeyanlannı 
sükOnetle karşılıyoruz ! » 

(Yazın 4 üncüdt) 

.... ~ ........ ... ,,._. JJc-. el ı..llııntakasmm, Trakya hududumuzdald gayriaske. 

-.. 
Fransa ile ltaFyanr11 11rası baoiinlcrde, hnrp olm11k&mn ne kaaar fena olmti/( m!mki!nse o kadar f cna

dır. llalbuki bu iki memleket pek eski dejjil, clcılıa 1935 senesinde im:alanan bir muahede ile de biri birlerine 
merbullurlar. IJir Fransız gazetesi im 110/dayu işaret ederek ge('cnlrrde ital11a tarafından lıükıimsıl: oldufJu 

iltfn edilen bıı nıuahcdmin Ronıada im:a merasimine ali yukarıdaki f oloürafı neşrediyor. Resimde Jlusolini 
ve o zamanki Fransı: hariciye na:ırı l.ıfoal r işaret/erile gösterilmiştir. A şaüıdaki resim ise gwe o :amanlarda 
Romava alınmıştır. O tarilıli bir Frarm: gauleslnden iktibas ettiğimi: bu resmin altında 1935 uncsirı· 
de purılar ya:ılmışlı: "/ta/ya ve Fraıısa arasındaki dostlıık lıağlurıııın sıklaşfırılma.çı son gıinlcrde mııhlelif te· 
:ahürlcre vesile vermiştir. Geçeııltrde bir Fransız filôsu Napolive bir dostluk ziyareti yapmrşlı. Bııgünlerde 
de blr 1-·ranıı: Jıava filosıı hava na:ırınıız general Dönenin rivaselindeRomaya revnf bir :iyarel yapmış ııe 
mechill asker dbldcslne çelenk kovmuştur.,, "Aralarındaki dostluk bağları sıklaştzrılan,, lıu iki memleket 
ıimdi ilıliUıf Jıalindcdlr ve l talya o :amanlar lıiç nıev:ııuba/ıs elmedlğiara:i taleblerile Fransanın karşısına 

çıkıvermiş, llalyan gazeteleri ••Fransanrn 11ü:üne tükürürü:I,, mealinde 
neşriyata geçnıi,t bulunmaktadır. Si 11tıset cilveleri/ 

Harpten sonra 
lspanyamflstakil 

kalacak mı? 
Londrada, Almanya ve ltalyannt 

niyetlerinden endişe ediliyor 
t~~ .:-}yıe, &ima1e doği'u ıenı,ıetılmesine karar ve
~ e ııee eldner Heyetinin bu husustaki karanemesl reA-

N u ~ .. ~ı.:::;:~.:~·:;:.;:--.. m... Balkan konseyinde 
~an MenemencioğlU neler görüşülecek? 

Paris, 13 - Gelen haberlere göre hfila Campordonu ve bu mevkid~ 
Katalonyada çarpışmalar devam et- Fransa hududuna kadar imtidat e· 
mel.etedir. Cumhuriyetçilerin 20.000 den iki büyilk vadiyi ellerinde bu· 
kişiden mürekkep olan iki fırkası (Devamı 4 üncıiıle). 

ÇERÇEVE 

Alrtıa e r 1 İ n d 8 n 0 8 1 d İ Ruznamedeki mühim maddelerden 
~sk~r~Ya kredisinden bilhassa biri komşu devletlerle 
u~~r- d nıa ize me ~H~AMBWEMRW'ı:;;wn:vv;:;;w:vv;:;;w~~===.. münasebetler 

'" e ist"f d tıt~ edilecek' a e G 11 I 11 I il b k meselesidir 
~~~ile1so uze goz er musa a ası 
'" ~~ t~ ~Yon, markllllı litı~ ~\Pi i ~ ınıza ettik. 
~~ ~ ~laıı çuı bir nıüdd t 
~.~ ~tibt ~:riciye vekile~i . ~~~ e:n Menemenci 
~'Sflbı.~ dön- .. 8Presıe nıem 
~~ l»."'<l!U§tij -., b,..,:.\lfat r. 
~ '4.ıı:~tta lrenernencioğlu 
'~' Üd ~rni§tir ki: ' 
~ lntın evlet arasın-
-._~ bı~eti:batın :ıunumt 
s:~ Yapılmıgtır 
"-~he lıttia.d~~eri ınalze: 
"~ llQı\Unt ~~~ğiz." '-M~ ~e 4ıı]c kltibınin bu 
"11ii;~~eıdir. IU'i.Ya dönme 

SaYfadır 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
--~~'*- müaabakaııclır .. -··.: . 

.J-- ._) No.: 33 Tophane Nezahet 
''Müsabaltamıza iştiralt tden bu göz sahibinin bizt vazilı adrtsini 

göndermesini 1ica ederiz.,, 
OkaJQCalanmrza dajrtacağmm mükifatlann kıymeti 800 lirayı 

q1andır. 

180 lln kıJmetlncle bir radyo, kristal biife talmnlan, kıymetli ccb 
ve kol saatleri, mnpmba1ar, e lbiselikler, istenilen eşyayı alabil
mek aa1Ah11etınl Teren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde ka rt
lar mabtellf eT' enuı Te s&lre. 

Müsabaka kuponu 

1 

HABER 
No: 60 - 31 

11.1.939 • 14..3.939 1 

Müsabakamıza 
. 
lf • 

tirak ediniz ve ku
ponlanmızı topla • 

maya batlayınız 
VV'""""""""""...,..,"""""""'V'V'""""""""""""'~""''V'V'~ 

- ,J 

~'.Kema1bey'' slnemaamm mühür. 
ie.uml~ kapısı 

Açık bir film 
gösterilirken ... 

1Sirkecide bir sinemada 
1 cUrmU meşhut yapıldı 

(Yazm 4 üncüdt) 

D Grupu • • • 
resım sergısı 

D grupu resim sergl&lnl ancak kapanırken göreblldlm. Klfayetabı 
bir koridor ı,ığı altında ressamlar yere çömelmif, tablolannı terte,·e
ierlndeu ayıklıyor, ziyafet sonlarmm hüzünlii mınıtdarile dertleoiyor
lardr. 

Bir zamanlar konferanslai'mıla attlimı D grupu resim sergisinin 
ıon zlyare~ olmak gibi bir meraret gözlüğünden resimleri seyrettim. 

Bu da ne! 
\'alrtlyle hususi bir ze,·k, bir arzu, bir istikamet yo1unda tiç be& 

klılnln klraiadıp aandaiı andıran D gnıpu ılmdl "do1muı" kayıklan
larm.a benziyor. Ne dıpnya kartı toptan bir aynlık, ne de içeriye 
doğru ka.bataslak blr uygunluk havası •.• 

tl'ıtünkörü benzetme h üneri, teessür ,.e tahusUs bit.klslle, ld1 ede. 
biyatçdrk gayreti, tahlil ,.e terkip öiçüslle, kokmuı küblmıa hendeee
rlliğl, C~yanm ma\'Cri!lmı ILl'&)'ll hamlesilc yanyana . 

D gnıpunun eski hali IAJlkl tezatarzlık mı lrade tKllyordu! Ne ge. 
zer! Zaten ı:ıkartma kliıtlarmdald intibak sıkılıiı ltlndo blriblrine 
uyan eserler, "güzer • l kaybetmllftlr. Güzel, tek ,.e ferdidir. Böyle 
ama her güzeller grupunun da, m~ell ınrak memleket yemlı!lCri gibi, 
ayni iklim birHğindo yuğunılmu' olmuı Jiun.ı. 

Memleketimizde, belli~h resim telikkilerinln ötnine cnnlı ''e 
D grupnna iklim mayası hazırla.mı, iki sanatkir tanıyorum: 

Abidin Dlno ,.c Bedri Rahml 
Tecelliye bakın ki en·elki sergilerin bansmı, ke311yct bakımm

llan eserleriyle fübıüieyea bn iki "anatkir, bu defa J.:emlyot hlleierinln 
zebunu, mahrub ,·e müten~kkll, birer kötede büziilmüa kalmış. 

Üstelik birkaç muharririn bu iki sanatkara sığıntı muamelesi yap
tığını, onlan bir an en·el resmi öğrcnmeğe, nıhlanna ı:eJ.:i dlir.en nr· 
meğc da,·et ettiğini duydum. 

Za\·alh ld.nı.kl 

IIlQbir hldise-nln köküne inemediiln, deri ü tündeki kaba nispet
lere aldandıjm, ~i tcnıincl.en aldrğm nkft elindeki marifet, nihayet 
hakikati bqapit edebilmekten ibaret kahyor. Maddeyi tafsfr , .e 
onun gbll taı.ammurlal'lllı kaydetmek b biliyetbtdeld iki zirve httdadı 
ett>klf'.l'Cle 1:3rlyn1'1111l. 

ı..·ıcip Fazıl KISAKVREK 
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Böyle bir toprak parçası 
üzerinde yaşayan 

bir millete ne mutlu ! 
Yazan: Suat Derviş 

D 'ONYANlN en nikbin g6alerlnl bile korkutan bu hercümerc 
arifesinde, her mlllet n her milletin her ıuurlu ferdi, büyük 

bir endişe lı;lnde kJsa. bir zaman Mnnı. kar1muza dlkllecek olan yarın
dan hem kendi pmi tstikhall ve hem de mllletlnln, memlekeUıılıı mu.. 
k&dderab içhı ürkmektedir. Cumlıurreisimiz / smtt 

,, 
lnöna'nlln devlet ricali ınefln1 Çankayada C11m1ıurreislili köıkı1ndt bir kabt1l resmi tertip tttifinl ~· 

ÇöııkU, örttuilp kapan.amıyacak olan bir hakikat va.r ki, o el& dtin
yıımızm müthlJ bir kasırga içinde bttytik bir uçuruma doğru yıldırım 

sU.ratlyle koşmakta. oloJUdu.r. 

simltrimiz Millı Şefin kabul resminden iki intıbaı tesbit ediyor. ___,/ 

Eğer gemi uıya alan bu hulyalara akhaellmln cemi bir an evvel 
takılmıyac&k ve bu çılpn hayalpe.rverllğln arkumd&n ıtl.rll.klenenJer 
son dakikada uyanıp, afyon rtlyasma benzlyen bu V&htl riiyadan ıllkl· 
nJp kurtulmıyacak ve l.radelerlnl kend1 ellerine almry&e&klars& be§ert
yet umn senelerin ıstırabına ve mllyoııla.rm hantma .mal olac&k bir 
maceranın lf;lne dütmtıJ bulmıaeakl 

••• 
Hulyaya dalmak tatlı bir leaattlr. Flık&t haya.tın realiteleri için. 

ahır yapılan 

"' 
ile 

Yugosla'I)'~ ~b 
de, kendini t.amunlyle 11Dutmuna.k ve bafkalarmı hayallertmbba ta.
~ ~in mezcetmemelı: Y"Ja tacb etmemek p.rtlle ••• 

Eauen da.ima kendi hayallerlnla tahakkukuna ghtpnek emelbae 
lakapıJdıkl&n umu bti)rtlk ha)'&lpe.rverle.rln baema bu,tlk tel&ketler 
gelml,u.r. 

Acele tamir 
edilecek yollar 

Kaymakamhklara tahsisat 
verilmesine başlandı 

Belediyece 
halk 

afyon itıla ,ııa 
hamamlan Muzakereıere rıı~i;J 

Belgratda devarn 8 

• • • Şehr1ıı bir çok yerlerindeki 
cadde ve sok&klann k:ıldınmlan · 
nın bir yol programiyle yapıla-

Yeni Belediye 
halkın ucuzca 

Reisinin himmefile ---1A~~ 
Türkiye ile Yu'7eedft '-

Körelan pynmeekh bir 11eyyare dejllcllr. Hlllctle • 
rln.ln, memleketlerinin mukac14eratnu ellerine a1mq olan bttttln devlet 
adamla.rmm bu haldk&tl bizden da.ha bariz bir ıurettıe ıörebllecelde.rl· 
ne bütlln hllsntlnlyetlmhle tnumak isteriz. 

İ Sf ifadesine açılıyor sında be§ senednbert 0 JSl~~' 
rek devam eden af.Y0 ti ll'ı"' t o 

A:.rzmıa tbıerlnde 6yle toprak parça.lan vardır ki, tllttlncle at oy. 
natılablllr, tank koıtwıılabWr. Fakat ona ,arpan en cU.retk&r h&mle-
Je.rtn çelik bir duvara V111"D1UI gibi kollan, kanatlan kırılır. · 

De\•lct reisle~ evet, b\lttln toprak parçalarını tanımakla mllkellef 
olan ve kt'nıll mJlletle.rlnl lllzmmuz bir macerada sukutu hayale n gU· 
lün~ bir ııcrefstz.llğe uğratmamak tstlyen büttln devlet relslcrl, böyle 
toprak parraJarmm haritanın hangi lasmılarmda olduğuna blllrler. 

Bir kısmı toprak parçuı el& nrdır k1 henlb üzerinde yqıyanlar 

mllll bir ısuura kavu3DWD1Jtırlar. Kabtle h&llnde yaprlar, mllll vah
det, m.1111 birlik nedir bllmcdllderl gibi, anladıktan kadar SC\'dilde.rl 
topraklarını mUdafaa edPttk •lllh olarak hlll kalkan n mızrak kut. 
laıınlar. Böyle bir toprak pa.rçasmm fatihi olmak o kadar mUhlm de. 
ğllcllr. Toprak parçası ~·anlır ki, llze.rlnde YafTY&D evıltlanndan hblrl 
nya blr~ı ona ihanet ederler. Tarih, bu gibi Yakalan, kalelerinin 
anahta.rmı dilfl?UUI cllerlne tesllm e4mlert b~k kere aayfalarma. 
Jmydctmek azabını daynnıştur. Bu topraklat' 1lzcrlnde ae zıiler kaz.an. 
mo.k l_şten değildir. Topro.k vardır üzerinde 'ayn, ayn ana~ırdan ' in· 
sıuılar blrlcŞmlıt, bir topluluk Jıallnde yaşamaktachrlar. Bıınlarm birli. 
ğlnl de inhliU ettirmek pek kolaydır. 

Fakat öyle toprak parı:.alan nrdrr ld onun üstünde bUtUn bir 
med\mt millet, 5U0rlu \'e kahrsmaıı bir mfllet tek \1icut olarak ya~ar. 

Öyle bir m111et ld btttttn dünya tarihini cenga,·crlerinln mcnkı~
lcrl, Jmhramanlamım destanı süsler. Öyle bir millet ki, kurulmak Is. 
tenen bJrrok fmparat<ırluklar vaktinde onun sadece yer deifıttnnelc 

1 tcylıP laıdar basit bir kmııldanı3IJ1 önUnde çökUp gltml~lerdir. 
Ö,) le blr mlllet ki, l~de ecnebi ajanlannm tahrlkltma kapılıp 

oruılrm L.-uwc tlerine pişdar olacak bir tek 11eclyıeslz c,·JidJ ~danu. Öy
le bir mlllct ki ne kabiledir, ne de ordusu acele toplanmııt tallmslz mı. 
Uslcnlcn mUtcşckklldlr. 

Kowetll bir idareye ve dünyadaki sayllı modem ordulardan birine 
malik, ylrml ya3111dan yctmı, ya.'ma kadar bUtiln erkekleri tallmll , .e 
ekserisi harb toorilbole.rl zengin ve tam manaslyle ukenllr. Dünyanın 
en mllkemmel lnmıandaıılarma ve erklnıharblye$lnC maliktir. Dahilde 
en ufalt bir Jmvgası, en kUı;ük bir davası yoktur. Kadınlan tehllke l
nmda c rkc.klc.rl kadar kahraman birer mlicadelccl keslll.r. Öyle bir 
mlllet k1 hll.rrlyet, btlklil , ... hak mefhumlan ctn.fmda yekpare bir 
kaya halinde ferdlerl blrlblrlno kaynam.11 kadar ,.ck\ilcut olarak ya
§&ri böyle topraklara kimsenin yakla'°1aia değll, b&kmağa cesareti ola. 
maz. 

cak lnpatı bekllyemlyecek ka- Vali ve Belediye r~isf LQtfl Uk işleri bayvanlanna saman de 
dar berbad bir halde oldufu, bal Kırdarın himmeti ile uzun sene. posu halinde istimal edildiğini 
km bu yollardan geçmek için gö lerdenberi bir türlli halledilemi- görm.UştUr. 
rUlmemif derecede mil§killlt çek· yen, halka faydalı bir ~e te§eb· Şimdi bu hamamlann derhal 
tlği, bazı yollardan na.kil vasıta. bils edilmiştir. isllhına. ve. halita açılmasına ka-
lannın geçemez olduğu nuan Operatör Cemil paşanın geh- rar verilnıış bulunmaktadır. tık 

. olarak Kasunpaşadaki hamamın 
dikkatı celbetmiıı ve her kayma. rem.inllği zamanında tstanbulun tamiriyle, etüv, kalorifer tesisatı 
kamlık mıntakası dahilinde bu fakir halkının temizlenme ihti- illvesine ve su tesisatının tamirl
şekildeki yolların sUratle tamiri yacını hamamlann bahalıhğı yU- ne girişilınl§tir. Bundan sonra Ba 

1 zünden (İstanbul ha.mamlan o lat hamamı tamir edilecektir. 
için kaymakamlık ara ayn ayn gün bugünküne nazaren nisbet 
tahsisat verilmesi kararlaştınl- kabul etmiyecek kadar ucuzdu) 
mıştı. tcmizlenediği nazan dikkate alı. 

lzmiffe Kaymakamlıklardan ekserisi 
bu husustaki keşiflerini yaparak 
Belediye riyasetine vermteler ve 
tahsisat almağa b:ışlamıelardır. 

Bu arnda yollann taıriirl için bil· 

hassa: Eminöntı, 'Kad.iklSy, ve 
Beyoğlu kazalannda bUyUk m1k 
darda parke taşına ihtiyaç oldu
ğundan belediye hemen tq mu
bayaasına girişmi§tir. 

Her cadde ve sokağın keşifleri 
yapıldıktan sonra derhal bunla· 

narak bir çok medent memleket· 
lerde olduğu gibi f aklr halkın çok esrarlı 
kUçUk bir Ucret mukabilinde ve b. f 
hatti. icap ederse meccanen yı- ır cinaye 
kanıp temlzlenebUecelf 'balk ha- f .. r rn / • 1 

- d ' 
mamıan yapılması karar aıtına Onbeş yaşında bir talebe 
&linllll§ ve dethal bu hayırli tee ' ö1dUrUldU ' .. 
de girlşilmi§ti. Bu suretle, o za- lzmitin kenar mahallelerinden bi· 
manlar sıkça görtilen salgın has rinde çok esrarengiz bir cinayet iş· 
talıklann umumi tem~fe teal· lenmiş ve 15 yaşında bir mektep ta· 
ı .. ök eden ~akımdan da önlenece- Jebesi tabanca kurşunile beyninden 
ğini göz önünde tutan İstanbul ı ak 1·1 "'td ·· -1 ·· t -
Şehremancti bUyUk bir sUratle bl vuru m : su.re ı e o uru muş ur. 

Neşet ısmınde olan bu çocuk a· 
ri Balat, diğeri Kasımpaşada iki ğabe 'İsi Mustafa ile beraber Tabak 
halle hamamı yaptırmıştı. Fakat, ) . . 
aradan geçen çeyrek asırlık za- hane maha~lesmd.e bır evde. otı:ı-
man zarfında .bugün için dahi maktad~r. Evde bır ?e Fatma ısmın· 
modern tesisaalı olan- bu halk de 18 )aşlannda hır kadın vardır. 

nn tamir veya yeniden inşası iti 
açık eksiltmeye konulmaktadır. 
Bu suretle Belediyenin tatbikini 
dilşilndUğü bUyUk yol programı. 
nın tahakkukuna kadar şehir yol. h.amaınlannı açıp halkın istifade 
lan -mUmkiln olduğu kadar- is-1 sıne arzetmek nedense muycsser 
lah edilmiş olacaktır. olmamı~r. 

I\1ustafa Fatma ile beraber ya,a· 
maktadır. Fatma, bir sene kadar ev· 
vel Düzcenin Uskübi nahiyesinde 
babası Ali Kemalin yanında oturu~ 
ken Mustafa tarafından kaçınlmış· 
tır. llk zamanlar kızının Mustafa 
ile beraber oturmasına mümanaat e
::len Fatmanın babası sonralan bu 

-0--

Beynelmilel 
afyon kongresi 
Amerika, HUkOmetimizi 

imtisal örneği gösteriyor 

Her §eyden evvel İstanbulda blr 
temizlik mücadelesi lazım oldu· 
ğuna kani bulunan valimizin bu 
vaziyet de nazan dikkntini cclbet 
miş ve büyilk masraflarla yapı
lan bu hamamlann medeni bir 
şehir belediyesi için yüz kızartıcı 
bir vaziyet olarak Belediye temiz 

işe razı olmuştur. 

~>yle bir toprak parçası Ustunde yal}adrğmdan ldmsentn ~üphc et. 
meğe salihlyctt olmıyan bir millete, Türk nıllletlne no mutlu! 

SUAD DERVIS Ankara,13-beynclmilel afyon talı 

lşte üç kişiden mürekkep olan 
bu ev sakinlerinin son zamanlarda 
bütün rahatlan bozulmuştur. Çün· 
kü hemen her gece tarlalar içinde 

satış anlaşması ınUdde f_.,; 
nesi nihayetinde bit~eıı ~~ 
sırada. anlaşmanın yt"_'."at ~!' 
tılması veya yeni eSs.slıtııı.,- ~ 
de bir anlaşma yaP u~ell, 
şehrim.izde başlıyan ııı ~ 
neticelenmemiş old~ ı1 !'., 
anlaşma muvakkaten JSlllfl' ~ 
detle uzaWm.ıştı. B~ ,rt ~, 
anlaşmanın müddeti ııı. t>J"" I_ 
da biteceği cihetle fJcJ o1'I' :A 
evvelce yanm kalııııt.çiıl ~ 
zakerelerin devaını 1~ ... l r 
temasa girişmiş ve ~e iJI~ 
rin Belgradda dev~~· .A 
dilmesine karar verı ·çil' 01~ 

Tef errUatlı olduğıl ı del' .,J4' 
sUren. müzakereleriD ~~ '-~t: 
ticelenmesi ve bir d~ gô~~ 
mahal kalmaması ıç~de 
lere martın ilk gilnl ...J 
radda başlanacaktu:· eeJll.:ır 

Öğrendiğimize görfl• ıe~~ 
iktısat vekA.leti iııracatı,ct ıY'.;. 
!andırma müdürli sef\ rs) ~ 
nln riyaseti altında. toJ0~,..) r 
sullcri ofisi umuın ııı iP
za Osman Arkanın de. 1'tit' 
deceği bir heyet gidece 

--0---

d• 
istimlak kanunun dıl~r 

yapılması istenen ta ~ 
. ..... ı~..ıe 

• sllP"' llY' 
Belediye tarafında.O 1~ • ıJ 

nununda değişiklik . ya~ gibidif· >1 
hazırlanan layiha bı~ş sarfılt; 
f iha ile milyonlarca ura ,çıl' .A 
pılan istimlklerden so~~!Jll 
cadde ve meydanlartfl IJ1JI" "' • .t 
muntazam binalar yapı de ııeı:.;,. 
nca buraların istiınlkine iD P 
yenin hak .kazarımaSl tetıl 
cektir. 

-----------~--------- - - - did konferansı üç ay sonra <:enevre· üç yaşında bir 
çocuk ocakta yandı 

olan ev sanki bir projektörle aydın· ------~ 

Ç kk 1 d 7 b de toplanacaktır. Hazırlanmakta o-
Papanın cenaze ena a e en me us lan ihzari raporlar müstahsil ve 

• • çıkacak müstehlik memleketlere gönderilmek 

merasımı 1 tedir. Beynelmilel toplantıda afyon 
" Çanakkale (husus!) - Mebus 1 • • b" tün h · t1 • zd 

R oma; 13 - Muteveffa Papa· im' '---·Mlıkl b"tmi bil· ış ennın u ususıye en gö en 
nslml seç ı ıuu.a a.n ı ş ve . ·1 ek b'lh nJ 

nın ccnnzc mcr yann yapı- tU k lard d ft 1 1 rin geçın ec \'e ı assa bu a aşma· 
lacaktır n aza a e er er yer e e 

· asılmı§tır.Çanakkalenin bu def s ki ya dahil olmıyan memleketlerden 
Yeni Pnpa seçimi i~in dünyanın intihabda eimdiklnden iki fazla- mübayaat yapılmaması esası daha 

h er taro.fından kardinaller Ro- sıkı bir surette temin edilecektir. 
maya hnreket etmişlerdir. siyle yedi mebus çıkaracağı anla 

§ılm:ı.ktadır. 

35 Bin tonluk Alman 
zırhlısı 

Berlin, 12 (A.A.) - 35.000 ton· 

--0-

Devlet ziraat kurumu 
ve hayvan kesimi 

luk ilk Alman kruvazörünün salt Et fiatlannın bahnlılaştınlma. 
gunü saat 13.06 Hamburgta Hitler- sı dolaysiyle Devlet Ziraat İşlet. 
le amiral Raeder, ordu baş.l\:uman· ~eleri kurumu artık İstanbul et 
d-:nı Kcitel, ha,·a kuvvetleri başh-u· pıyasasına tıırn~men h41dm ol· 

dan M"' h b. k sk • k,. mağa karar vermiştir. Kurum bu m:m r,. ıı.eı , ırço a ·en er · i.1- 1 •• d itiba k . 1 1_..ı • 

1 ... gun en ren esım § cnnı ar· 
run, nazır ar, ve dıger zevatın huzu· tıracak ve et m• .. •le · · b t . 

1 d . . d' .1 . . t ı """"' mııı azı op 
ı ı 

1
e ~nııe ın ın n:csı sı~~as ve ~·e, tancılann eline bırakmıyacaktır. 

a ~ n mua~am hır tezahure vesıle Devlet Ziraa t işletmeleri her nevi 
tqkil edecektir. Saat 12,55 de B it· 

1 
hayvanlar i.izcrindc kesim yap-

ler bir nutuk söyliyccektir. mağa da ba§lıyaraktır. 

Af yon yetiştirici köylülerin sıhht 

surette korunmaları için, tedbirler 

kararlaştırılacaktır. Gelen haberle· 
re göre, Amerika hükfuneti Türkiye 

nin af yon i§lerinde tuttuğu yolun 

bütün dünyaya bir misal olması te· 
mennisini raporlarında izhar etmek· 
tedir. 

,lzmitin Akmeşe nahiyesinde Düğ· 
meciler köyünde Muharrem iınıind<ı 
birinin üç yaşındaki oğlu Nazmi ev
de ·yalnızken içi ateşle dolu olan o· 

cağa düsez-ck feci bir surette yanmı, 
ve can vermiştir. Çocuklanm evde 
yalnız bırakan tedbirsiz ana ve ba· 
ba eve döndükleri zaman bir yığın 
kfille karşıla5mı,ıardrr. 

Tonton amca 
nan o1t:omobDDb 

!anmakta ve pencereler kapılar taş· 
!anarak kmlınaktadır. Bu vaziyetler 
ev içinde bulunanları korkutmakta 
ve dikkatli bulunmalarına vesile ol· 
maktadır. 

Bundan iki gün evvel bir gece ya· 
nsı bu defa evin altmdaki ahırdan 
gürültüler gclmeğe ve şarkı sesleri 
işitilmeğe başlanmış ve artık daya-

namıyan 15 yaşındaki Neşet ahıra 
inerek bu işin mahiyetini anlamağa 
karar vermiştir. Fakat zavallı genç 
d-.ha ahır basamaklarını bitirmeden 
yere yuvarlanmış ve yanına koşan· 
!ar beyninden giren bir kurşunla 

kendisini cansız bulmuşlardır. Ha· 
diseye müddeiumumtlik el koymuş· 
tur. Ne~ti kimin öldürdüğü henüz 
meçhOldür. 
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Maarif ŞOrasından istediğimiz 

M AARJF §i'.ırası hazırlıklan yapılırken, çok mühim olduğu_ 
na §_ahsan kani bulunduğumuz bir meseleye temas etmek 

\'e bu suretle Maarif Yeklllnln dikkat nazarını cclbctmek lıterlı: 
tlnh·enlte tahslli lhtlHsı hazırlar. \'e bunun tedris kadrosu 

profesör, doçent, bq asistan, asl<Jtan olarak sıralanır. 

Yoksul çocuklar için bir yardım seferberliği 
zamanı gelmiş ve hatta geçmiş bulunuyor! 

Bir asistan, yarın profesör olnıağa namzet en küçük rütbe
li lllm n ihtisas adamı demektir. Ve dikkat olunursa, tahsil sı. 
rasmda profesörlerin, doçentlerin gerek tedris ,.e egrekse ameli 
sa.hada tatbikat milnucbctlylc günün muayyen blr zamanma ka
dar me§gul olduklan talebeyle asl!\tanlar bütün ders saatleri 
zarfında bllimel n müst~mlrren uğra.,ırlar. 

Alakadarlar, sinema, tiyatro vesaireye 
yardım işinin 
istiyorlar 

Aslııtanlann temin ettikleri ameli fayda tedris Hçheslnln en 
mühlm noksanını telifi bakanından çok mühimdir. 

'Onh·enltcnln her mel'al eubeslndekl asistanlar st>yyanen, 
bulundukları yerin en müfld, en çok çalışan uzu,·Jarıdır. 

Bunlann terfi ,.e tctc~·yüzlerl, muayyen kadrosu olan ted
ris azasının herhangi bir suretle inhllillyle mümkündür. Yani bir 
doçent çekilecek ki, doçent olacak ,.e profesör çekilttek JJ, pro
fesör olacak. 

Bu, dar bir istikbaldir. Böylece yıllarca bu sahada emek 
nrmlş bulunan asistanlar görülür. 

Kudretslzllklerlnden değil, münhalsizliktcn dolayı olduğu 

yerde say&n bu asistanlar, yüksek mekteplt>rl bitirip, lhtisaslan
nı cdlnml' ,·e talebe ile fillen meşgul olmak ı;ibf en mühim yükü 
Uıerlne almış bulunuyorlar. 

Halbuki aldıklan aylık, azami 80 liraya kadar<lır. Mu\'affa
kıyet1erl n mesallerl zarfmda. lnhllal ,·akl olmadığı takdirde de, 
bulunduklan memuriyette terfi lmkinlarmdan mahrum olan bu 
asistanlardan bl~okl:ı.n m<'sal miidıletı zarfında hariçte ı, yap- ı 

maktan mcnolunmuşlardır. Hatta mc"al müılıletl bittikten son. 1 
ra da _drprda. hmıusi ı,ten mcnolunanJan biliyoruz. 

Buna mukabil doçent, profesör dı~arda kazanabilir \'e günün 
mlihlm bir kısmı hariçte kazanç temin etmesine imkan ,·erir. 

Asistan yalnız kendi nzlfcsile uğr:ı.5acak ye bl~ilml!j bu az 
maaşla ya.~aınağa mecbur ol:ı.caktır. 

Bu ulstanlarm Jstlkballnl temin etmemiş olmak dolayısile 
bedblnllkJerlnc ıcbeb olmakta ve onlardan alınacak randmanı 

çok eksiltmektedir. 

Onlerlncleld lrtlka ,.e tefeyyüz hnkiinlan dar olan ,.e fakat 
emek n hizmetleri balnplmdan ünl\'enite tedris sahasında. bü
yük kıymetler olan ulstanların a..'lgari maaşlarmı tayin ettikten 
sonra bulunduklan hizmette her f('rfl müddeti içinde llerllyebil
mclerl lmkinınm kanunla tayin olunması lazımdır. Bu asistana 
yeni bir istikbal saha.ııı açmı' bulunacak ,.e bu işi hakiki \'C mü. 
emmen bir meslek haline koyacaktır. 'Onh"erslte ~ubelerinln me
saisine bir göz çe\lrmek, dcdii;rfmlz noktanın tcbcllürü için kiCi-
cllr. 

1 
t 
1 
1 

1 

Yilbek tahsllln sa'kat tarafı olal'ak görülen hu t,a bir niha

yet \"erilmesinin do karar altına. almma.-.ı ~üphe yok ki çok lsa· f 
betli olacaktır. I 

.... __.... ........... .._·-··-··-··-· --·-.... · ... ·--·-------·----· 
Beynelmilel hava nakliyatı 

kongresinde 
murahhaslarımız 

21 şubatta Londrada toplanacak 
olan millctlerarası hava nakliyatını 
kolaylaştırmak kongresine iştirak 

edecek murahhaslarunız bu sabah 
Ankaradan §ehrimize gelmişlerdir. 

Heyet, gümrükler umum müdürü 
Mahmut Nedim, maliye vekleti va
ridat umum müdür muavini Nihat 
.Ali Ürüncüden müteşekkildir. 

Kongrede bilhassa tayyarelerin 
muhtelif memleketlerden alacakları 
yağ ve benzinleri gümrüksüz ve ver
gisiz olarak temin etmeleri mevzuu 
da Yardır. 

Be.lediyenin 
eski muamele

lerini tetkik 

Ankaradan bir heyet 
galecegi bildiriliyor 

Verilen bir habere göre Dahiliye 
,·ekaleti, İstanbul belediyesinin bü· 
tün eski muamelatını esaslı bir su· 
rette kontrol ettirmeğe karar ver
miştir. Bunun için yakında Ankara
dan şehrimize mülkiye müfettişle· 

rindcn mürekkep bir heyet gelecek
tir. 

cüz'i bir aidat konara~< 
devletleştirilmesini 

Bu~ünün baılıca ::ne-selelerin- , tebe gelen yavrular karşısında 
den biri, ilkokullardaki yoksul derin bir azap duyarım.. Bugün 
~ocuklara yardım işidir • Kültür idaremizin en fazla ehem-

''ıl!cokul yoicsul çocuklarına miyet vereceği bir iş olan yoksul 
-, ardım birli~i,, Eminönii Halke- yavrulara yardım meselesi son 
vindeki toplantıda, yardım şekli. günlerin dedikcduları arasına kl. 
nin §Ümulü için yeni bir karar rıştı. 

vercmemiı ve toplantı mart ayı· Bundan müteessiriz. Bir mil· 
na bırakılmııtır • let, en küçük enmuzeci olan ilk. 

latanbul ıehri ilkokullarında okul yavrularından başlar. 
16 bin yardıma muhtaç çccuk Yarının istinadı olan bu yavru
tesbit edilmi§ bulunuyor. Bu me !arın kuvvetli, gürbüz, canlr, ha. 
sele etrafında, çocuklara ait yar- kımh büyümesi gerektir. ,, 
dım işleriyle meşgul ayn ayrı Çocu'kları Esirgeme Kurumu a
teşekküllere mensup zevatın ve zasından doktor olan bir zat diyor 
ilkmektep muallimlerinin fikir. ki: 

"- Bir çocuğu doyurmak, giy lerini öğrendikten 11.:1.ra, yok
sul mektep çocukl.trın:ı yardım 

işinin mevzii bir faliyetle değil, 

bir memleket meselesi halinde e
le alınmakla kabili l.al olduğuna 
kanaat tahassül ediyoı. 

llkmektep muallim1iğinde çok 
uzun devirler bulunmuş, eserle. 
riyle tanınan değerli maarifçile
rimizden Yusuf bu vaziyeti 
şöylece hülila ediyor : 

"llkmekteplerde muavenete 
muhtaç çocukları bir kaç 'kıs. 

ma ayırmak lazımdır. 
Bazılarının evi, anası, babası 

vardır, fakat bakımsızdır, açtır, 

iyi yiyemez, iyi içemez, iyi giyi
nemez, okul kitaplarını ve leva· 
zımını tedarik edemez .. 

Bazılarının yal ruz anası var. 
dır. babası ve evi yoktur .• Anası 
hariçte hizmctçiUJc, afSılık. çama
ıırcılık veya amelelil< yapar •• 

Bazıları zayıftırlar, hastadır • 
lar, dişleri, ciğerleri bczuktur ... 
Ailelerinin iktidarsızlığı ihmalle. 
rine sebep olur. 

Bazı çocuklar büsbütün kim
sesizdirler. Belki bir üvey ananır. 
ve belki bir analığın yarım ıefka· 

ti altında kalırlar • Bunlar içinde 
insanın gönlünü s.ızlatanlar görü 
lür .. 

Bu itibarla yoksul çocuk de
yince mutavassıtın altında kazanç 
ları olan ailelerin de evlatları he· 
saba katılmak lazım gelir. 

Bu iı 1stanbulda olduğu gibi 
bütün yurda ıaıınil olan çok ehem
miyetli bir davadır . 

Yahmurlu, karlı havalarda mi. 
nimini ayacıkları yırtık ayakkabı

ları içinde ıslanarak donmuı, iç ça 
maşırı ile örtülmemiı zayıf ve na
hif vücudu moramııı olarak mek. 

dirmek kifayet etmez. Dişleri bo
zuktur, sıhhati bozuktur, tedaviye 
muhtaçtır, rejime muhtaçtır, ince 
ve itinalı bir dikkat ile büyütül. 
mek zaruretindedir. Hasta olduğu 
için ckula göndcrilmiycbilir, evin
de hiç bakılmıyabilir. Ve böyle. 
ce ne yavrular kaybolur!. 

Bu itibarla yardım deyince, sis
temli olmak akla gelir. 

Çocuk bakımevleri, çocuk ye. 
yim evleri, diş bakım evleri, so· 
cuk dispanserleri, çocuk hastaha. 
neleri ,okulların müşterek semt re 
virleri açılmak, her mektebin mut
laka bir kaç mütehassıs doktoru 
bulunmak ve hiç olmazsa böyle 
mütehassıslarla talebenin müna. 
sebetlni hastahanelerde veya sair 
bakım yerlçrin~e muayyen.günler 
ve saatler için ayarlamak, çocuk
ları, senenin her üç ayında bir 
umumi sıhhat muayenesinden ge. 
çirmek ve icap eden sıhhi tedbir
leri almak lazımdır. Bunlar bakım 
şümulüne girer. 

Her aile bu işe el uzatamaz. He. 
le yoksullar bu türlü ihtimam -
!ardan tamamiyle mahrumdurlar. 

Filhakika çocuk bakım mese. 
lesi mühim bir hadisedir. Bir mem 
leket meselesidir, öyle basit va
ridat membaları bulmakla, mevzii 
tedbirlerle yapılacak şey değitdir. 

Mesela, cyuncaklara, çocuk ara. 
balarına, bisiklet ve saire gibi 
çocuklara mahsus lüks eşyaya, 

yoksul okul çocuklarına yardım 

için aidat lconmalıdır • 

Sinemalardan, zevk yerlerinde:ı 
Darülaceze aidatı alınır. Bu gibi 
zevk yerlerine, eğlence yerlerine 
çocuklara yardım ai.datı da konul
malıdır. 

Yani nereden mümkünse, herke. 

lstanbul un ışıgmdaki esrar 

B ELEDİl'DUZ kendi paracığıyla 

tstanbulda 3650 limba yaloyonnuş 

1ta5flek Bir canavar yakalarıdı 

E \'\'ELKİ gece sa.haha ka"'r l\larma. 
ra denizi açıklarında bir balıkçı 

tarafından 5000 kilo ağırlığında Sapito a
dı \'erilen bir deniz can:ıvan yakalanmış. 

'e bunun l~ln de senede 260.000 Ura ödü
yormuş. 

Sokak li.mbalan 500 mumluk olduğuna 
göre, belediye ıenede 1825000 mum ııtığı

na mukabll 26000000 kuruı veriyor demek. 
tir. 

Ey İstanbullular! Belediye bir muma 
14 kuruı \"eriyor. 

Şimdiye kadar elektrik şirketi mum il· 
zerinde amma ihtikar ~·apmış ha! Te,·ek
k<'ll elektrik !}lrketi, hiç yoldan çıkmamış, ' 
tcn~kkell mum kesllmemlıJ 1 

*** 
Çürük tramvaylar işten 

menedilecek 

B İR llartta.n itibaren n:ı.fla ,·ekUctl 
tarafından idare edilecek olan tram 

ny ,.e tünel şirketlerinin 1!11ctme şekil \'e
kiletçc tanzim edllmlJJ. 

Bllfımum tesl..lat n ara.bala.r a;ayet ıı. 
kı bir muayeneye , .e tetklka tibl tutular:ık 
bozuk arabatu seferden menedllecck n 
~ürüie çıkarılacakmıJj. 

Desenize ki l}dılr tramvaysız kalacak! 

Bir adam ilAçla nasıl delirir ? 

G AZ.t.."TELERDL'°' bazıları lluekldc 
tedad edilmekte bulanan Huaıı 

oğlu Mehmet adında blrlnln &Jdıit lli(tan 
delirdiğini yuarak başlıklanna ıu 90rguyu 
koymuşlar: 

''Bir adam Uiçla deli olar mu?,, 
Elce,·ab olur: 
Eğer llıiç blr Anupa müstahzarı ise ,.e 

ha.sta zengin değil de mutlaka ba Uicı &J. 
mağa mecbur kalırsa elhak dellrlr. 

Bunu teşhis de kolaydır. Eğer huta.. 
nm kulağına gelen sefller, tt7.M'1 seslerlyMJ, 
cinnetin &ekil haYııalanm ademi lstlabmdan 
mllte,·ellft hezeyanı mllrtelıle mllterafık 

cinneti tche\"\ilrlyedlr. 
Böyle hastalar ekseriya doktorlara ,.e 

eczacılara llaldrnrlar. Baekalanna :ıararla
n yoktur. 

*** 
Yeni bir serlevha tarzı 

C UMHUBtl'ETl'E.~ bir bqlık: 
"Kar:ıdenlzde c:ok fena ha,·alar." 

Serbest ,·ezin üzere blr serlc\·ha ör. 
nrğl! 

Bu korkunç cana\'ar delik de~lk \'C kan 
içinde biçare lnsanlann t'llne dil~müşl 

Haf\·&ncağız gözünü açıp da dile gel· 
ıe, torplUett, bombalara, toplara, tahtel
bahlrlere bakıp da kendinin bu cana\ arlar 
yanında bir sulh ı•erlııl olduğuna iman edip 
baykmnaz mıydı: 

- Cana\'arlar! 

*** 
ıtalyanm rüyası 

I• TA.LYA...°"IN Roma lmparatorluiu 
hulyumı tas' ir mahiyetinde olan 

haritası içinde güzel Anadolumuzun da bir 
kıımıı nr. Bittabi gönnü!) \'e gillnıüş5ünüz
dllr. 

Çünkü, bilirsiniz ki, eski ı;eylcrc itibar 
olsaydı, bit pazanna nur yağardı. \'e eğer 

Mld defterleri kanştırırsak dünya haritası
na bir tekme \'urup: 

- Bize az gelir! 

Demek Türke dil~r. 

sin seve seve kendi toprağının öz 
yavrusuna himaye ve şefk.at elini 
uzatmak demek olan böyle bir yar 
dım seferberliğine kanuni mecuri
yetler ikame olunmalı ve bu işi dev 
let üzerine alarak seneler bekleme. 
den sür'atle bir çocuk koruma 
dairesi teşkil etmeli bizzat bütçe
sinden de ifraz ederek bu işi hal . 
!etmelidir. 

Yoksul çccuklar için bir yardım 
seferberliği zamanı gelmiş ve hat
ta geçmiş bulunuyor.,, 
Yardım kurumu mensupların. 

dan bir zat diyor ki: 
"Yüzde pek cüz'i bir aidatı mü• 

nasip eşya ve hareket işleri üzeri. 
ne koymakla bu mesele kökünden 
halledilebilir. 

Bu yard mı kim yapmaz? • 
Şefkat günlerinde iane toplanz. 

Halkın ne kadar seve seve verdi· 
ğini görüyoruz. Ya böyle bir mem.. 
leket meselesinde, böyle bir halk 
davasında elini uzatmıyacak kim 
tasavvur olunabilir? Bir eğlence 

yerinde bir lira sarf eden bir adam 
bir lira.da beş kuruş verirse çok 
·nu görür?. Aşçılarda yüzde 10 
garson ücreti verirken ne kadar 
tabii görüyoruz. 

Yüzde iki nisbetinde, yüzde bir 
nisbetinde yoksul yavrulara aidat 
vermek kimseye güç gelmez. 

Fakat bu suretle senin, benim, 
onun, bizim hepimizin yavruları. 

mız emniyete kavuşmuş, aıhhate 

hayata, kudrete, yaşamağa kavuı 
olur ve biz de yarının kuvvetli ele· 
manlarına mazhar cluruz.,, 

Hemen herkes bu işin bir devlet 
işi haline getirilmesini doğru hul
maktadır. 

Filhakika pütün Türkiye aınır
ları içinde bulunan bir sinema, ti
yatro, bar, kafeşantan, operet, 
II}Cyhane, lokanta ve saire gibi 
yerlere, lüks eşyaya, çocuk levazı. 
mına ve daha akla gelebilecek bir 
çok §eylere pek cüz'i bir nisbette, 
ilk mekteplerde, hatta orta mek -
teplerde bulunan yoksul yavrula· 
ra yardım aidatı konabilir. Böyle. 
ce çocuklarını okutamıyanlar, o
kuturlar, ckuyanlar devam ede· 
bilirler. Hastalar tedavi olunabilir, 
umumiyetle yoksul çocuklar bizzat 
devlt t idaresinde cemiyetin sıhhi 
ve candan himayesi altına alınmıı 
olur. 

Askerlik yoklaması 
Fatih askerlik şuşebisndcn : 
1 - Bu yıl askerlik çağına giren 

Fatih ve Eyüp kazalarile bu kazala· 
ra bağlı nahiyelerin 335 doğ. ilk 
yoklamalarına 6 ~ubat 939 günün
den itibaren Fatih Askerlik şube· 
si bina51nda ba~lanmı~tır. 

2 - Hergün sabah saat 9 dan 12 
ye kadar hu doğumlulann yokla
malan yapılacak ,.e 15 mart 939 
çarşamba günü öğleye kadar de,·am 
edecektir. 

3 - Bu kısa müddet içinde her 
mükellefin şubeye müracaatla yok
lama~ını yaptırması Ye yaptmnı
yanların askerlik kanununun 17 in· 
ci maddesi mucibince cezalandırıla
cağı ilan olunur. 

işletilen ormanlar 
demiryollarına bağlanacak 

Ziraat vekaleti orman umum 
müdürlüğü ormanlarımızın ras
yonel bir şekilde İ§letilmesini te
min için lazım olan esasları ha
zırlamıştır. Bu meyanda işleyen 
ormanlarımızın dar hatlarla li
manlara veya derniryolu mcxkez
lerine rabtı tekarrür etmiştir. 

Bu şekilde yapılacak inşaata 

ait hazırlıklar üzerinde meşgul o. 
lunmaktadır. 



Japonya lngiliz üslerin~ 
tehdit ediyor 

Paris 13 (A.A.) - Figam gaze· 
.lesinin H ong·kong muhabiri yazı
yor: 
"Fransız Hindiçinisi civarında 

Hainana yerlc~n Japon kıtalan 
büyük hava me~rdanlan inşa ctme
ğe \'e harp gemilerinin dernirliye
bilmcsi için Haikeu limanım tarak
la tcmizlcmeğe başlamışlardır. Ja· 
p :mlar tarafından gösterilen faali
yetin manası ~udur: 

Hainan, Hindiçininin ba;;lıca mer 
kezlerine tamamile hakimdir. Bu 
l"Cni J: ,on deniz üssü 400 kilomet· 
relik bir mesafede bulunan Hong· 
Kongu 800 kilometrelik me af ede 
bulunan Manicllei (Filipin adala· 
nnda Amerika bahri üssü) ve 1340 
kilometrelik mesafede bulunan Sin· 
gapuru tehdit etmektedir. 

Bu merkezler, bu suretle Japon 
bombalan civarında bulunmakta· 
iiırlar. 

Hainan adası, ayni zamanda Ja· 
pon tayyarelerinin Çinin cenubu 
farkisinin başlıca noktalarına yapa· 
caklan akınlar için de mükemmel 
bir üs teşkil etmektedir. Adada bir 
Sahtelbahir üssü tesis edildiği takdir 
ile Singapurun §arkına giden bütün 
licaret yollan tehdit altına girmiş 
placaktır. 

Fransanın protestosu 
Tokyo, 13 (A.A.) - Fransa ~ 

firi Henry, bu sabah hariciye neza· 
retine gitmiştir. Öğrenildiğine göre 
mumaileyh, Hainan adasının işgali· 
ni protesto eden bir nota te\·di et· 
miştir. 

Japon donanması kumandanına 
Fran_ız Japon rnfinasebatına zararı 
dokunacak her türlü hareketten ka· 
çmması için ııiddetli talimat veril· 
mi:tir. 

Paris, 2 (A.A.) - İngilterenin es· 
ki bahriye b:rinci lordu ve eski müs 
temleka t ve dominronlar nazın olup 
Avam kamarasında müstemlekAtm 
müdafaası grupunu teşkil etmiş olan 
Arnery, Fransız ricalile halihazır
da me\·zuubahs müsterrileke mesele
lerini tetkik etmek üzere buraya 

marta kadar Almanyada seferber 
lik hitama ermiı clacalc, o zaman 
Almanya kendi metaliıbi ile birlı"'k
te İtalyan metalibatmı ileri sü•e
cektir. 

Tabii İngiliz zimamdarlan bu 
vaziyet karşısında hassaten !bedbin 
değildirler ,çünkü onlar, Fransız 
zimamdarları gibi böyle bir mi. 
zansene intizar ediyorlardı. 

Fransız - İtalyan münaka.şası 

Paris, 12 (A.A.) - ''Ordre,, 
gazetesi, ''Relazioni 1nternationa. 
le'' in dünkü makalesinde telmih 
ederek diyor ki: 

"Bu gazete, İtalyan hezeyan
larının Fransada istihfafk5r bir 
sükunetle karş.ılandığ nı bilmeli. 
<lir. Bu gazeteyi maksatlarına alet 
olarak kullanmış olanlara gelince, 
bunların da, mUtevali uygunsuz 
hareketlerle tahammUlü imkansız 

mali ve iktisadi zorluklara git
miş ve kendi hal'kları arasında da. 
hi gittikçe artan bir §Öhretsizliğe 
uğramış <:lmalarırun Fransanın ha· 
tası neticesi olmadığını kendileri
ne söylemekliğimize müsaadeleri. 
ni rica edeceğiz. 

Faşist hükumetin pek de gıpta 
edilmiyecek bir vaziyette olmadı
m g5rUyoruz. 

Kendini kaybolmuş hissederek 
başaramıyacağı Almanya da dahil 
olduğu halde bütün dünyaya ma
Illm olan bir ihtilaf çı'karmak mı. 
dır?. Biz kendimizi müdafaa mec· 
buriyetinde kalacağız. Fakat Ro
mada bu husUJSta hiç şüphe mev. 
cut olmasın: kendimizi müdafaa 
edeceğiz ve Fransız milleti uzun 
müddet zaptettiği hiddetini o za· 
man gösterecektir., , 

ltalyanın ispanyadaki 
menfaatleri 

Paris, 12 (A. A.) - Temps ga
zetesi yazıyor: 

"Minorkn adasının nasyonalislle
re de\Ti hadi.sesi, istiklal prensipL 

gelrni~tir. nlıı bizzat Burgos hükumeti i~in de 
Berlin, 13 (A.A.)' - Frankische ne kadar mUhim olduğunu kafi dc-

Tageszeitung yazıyor: recede ispat etmektedir. Frankonun 
''Geçen yaz, İngiliz hariciye müs· salahiyetini haiz bir mümessil İn· 

teşarı Butler, Avam kamarasında gillz bayrağının himayesi altında 
Hainan adasının Japonlar tarafın· Devonshire zırhlısında adanın kan 
dan iııgalinin ihtil~flara sebebiyet dökülmeden işgali hakkında rnüza

vereccl!ini söylemişti. Fakat her va· kerede bulunurken Majorka üssün
kit oldu&ru gibi protesto notalarile den gelen İtalyan tayyarelerinin a. 
iktifa edilmiştir. dayı bombardnnan etmeleri, ltal-

Japonya, bu notalara dürüst bir yan kuvvetlerinln hususi bir politi
tarzda ve lbhamdan an olarak ce· kaya hizmet ettikleri ve :hpanyol 
vap verecektir. Şarki Asyamn ye· mllllyctpcn·erllğf da\'Mlle hiç bir a. 
niden tensiki işi, eski muahedelerin likalan olmadığı dUeUneesint tcvlid 
ortaya çıkanlması ile durdurulamr ediyor. Bu hfıdisc, Musolininin ls
yacağı gibi notalarla veyahut mü· panyada bir menfaat gültilğünc ve 
dahale teşebbüsleri ile de durdurula batı Akdenizt atatUsUnUn idame e
mıyacaktır.,. dilcccğine dair teminatın kıymeti 

Hong·Kong, 13 - Hainan adası· hakkmda bazı mahfellcrde mevcut 
run 80 kasabasında yaşıyan Çinli- §Üphcleri idame edecek mahiyette· 
lerin büyük bir kısmı kaçarak ada· dir. 
ıun merkezindeki onnanlara sak
Janmağa te~bbüs etmişlerdir. Japon 

Bu şUphcnln bir an ~Yvel fzale
slndc bizzat Franlto için otoritesi. 
n1n teyidi baknnmdan, bilhassa 
Fransa ve İnglltero tarafından ta
nmması mevzubahs olduğu şu sıra
da, büyUk fayda vardır. Bu tanın. 

manm ancak mUstakil, mukaddera-

lar, şehirleri ve kasabaları terkecle
cek olanları idam edeceklerini bil
dirmişlerdir. Bu ihtara rağmen bir 
çok Çinliler kayıklarla kaçmağa te· 
şcbbüs etmişlerse de Japon harp ge
mileri toplarile ateş ederek kayıkla
rı batınnışlardır. 

Almanyada 
rivayetleri 

seferberlik 

Paris, 12 (A.A.) - "Oevre,, gaze
tesinde Talouis Almanyarun Mü· 
nihten evvel olduğu gibi bir nevi 
şantaj yaparak Alman - ltalyan me

trna hlklm bir surette sahib Ye bun 
dan başka Avnıpanm b:ıtı cenubun· 
da, Akdenizde ve Amerikanın şima
lindo hayati menfaatlerine hiçbir 
suretle zarar \'e halci getirilmeaine 
müsaade etmiyecet olan devletler. 
le ltimad verici iyi komşuluk müna
sebetleri idnme fevknla.de alakadar 
bir 1.spanya için yapılabileceği a.~i· 

blibah meselesinin ileri sürebilmesi kdrdır.,, 

için zaruri olan hazırlıklarda bulun
makta oldu&runu yazmaktadır. Beneş nikbin ! 

lngiliz ricali tarafından verilen Nevyork, 12 (A. A.) - Şikago 
malfunata nazaran Alınan hazırlık- ve Nevyork finiversiteleri tarafm
larıru idare edenler istical göster- dan §erefine verilen bir ziyafette 
mektedir. Almanyanın 10 şubatta bir nutuk söyliyen eski Çckoslovak
haV<\ kuvvetleri için lazını olan ef- ya eumhurrelsl "Edvard Benes,. 
radı da\•et ctrnis oldu&ru söylenmek ynkm blr istikbalde AVnıpada bir 
tedir. 15 ~ubatta asıl seferberliğin harb çıkmıy&cağı kehanetinde bu_ 
başlıyacağı, 18 §Ubatta 25 ila 30 lunmu3tur. Maamnfih AYrupada 
yaşındaki efradın davet e.dileceği i mevcut hercUmerc ve bu hercUmer
rivayet olunmaktadır. 3 Marttan 6 cin dünya sulbü \!zerinde yapabile-
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Hafif ateşli hastalıklar 

Bir hastalıkta ateş az o· 
lunca insan onu pek te 
merak ~tmez. Akıamları 38 
yahut 38,2 .derece.. Ne ehem 
miyeti var, denilir.. Vakia 
bayağı bir soğuk algınlığı 

da bu kadarcık harareti ya· 
pabilir ve çok devam etmez
se gerçekten ehemmiyeti 
yoktur. Fakat soğuk algm. 
lığı üzerine c kadarcık ate§ 
günlerce devam ederse o 
.zaman iş değişir. 

Bazılarında, bu mevsimde, bir boğaz: hastalığı 38, 39 
~ derece ateş yapar. Yalnız boğaz hastalığı olurı:a ateş iki üç 

günde geçmez. Ateş günlerce sürer, iştah ka)•Jolur, zayıflık 

ta gelirse gene zaten mevcut müzmin bir boğaz hastalığnının 
uyandığını düşünmelidir. 

Çocukların bazılarında, kızıl hastalığ ı gibi, ehemmiyetli 
hastalıklar da öyle hafif ateşle devam ederl~r. Çocuk 37.7 
yahut 38 derece ateşle hasta gibi görünmez bile .. Oynamasın· 
da devam eder. Bir gün çocuğun çamaşı rı değiştirilirken vü· 
cudunda kırmızı lekeler görülünce annesi şaşa kalır. Bu has. 
talığın salgınlarını o 'kadar uzun devam ettiren şey .de böyle 
hafif ateş şekilleridir. 

Kimisinde öyle hafif ateşe sebep elan apandisit hastalı
ğıdır. Karnın sağ tarafında aşağıya doğru ~as lınca sancı 

meydana çıkar. Hafif ateşli hastanın iştahı da yoktur, bir ta· 
raftan .da zayıflar. Ameliyat yaptırılınca vakia ateş . sancı, hiç 
bir şey kalmaz. Fakat apandisit hastalığının cinsi acaft>a neydi? 

Yazan: Dr. G. ~· ~dr1 
Verem mikrobundan gelmiş idiyse altı ay sonra ba~ta teec°J.; 
zayıflayacak, hafif ateşi olacak, bir taraftan da ok5 içİ" 
O halde ameliyat .yaptırmak acaba iyi oldu ınu? Oo~~ğıii dl 
zayıf ateş apandisitten gelmiş olsa bile bir kere &11 

r: uayene ettirmek hiç te fena olmaz. öyle'' 
Safra kesesi iltihabı .da hafif ateş verir ve atef a'I'~ 

haftalarca ~ürer. Buna da ehemmiyetsiz, hafif ateş n~ ~e 5,ıı 
lir dememelidir. Safra kesesinin bulunduğu yerde, ~ır ere bl 
cı olunca hemen yatağa girmek, sancının bulundugu ~n bıt 
lıuz kesesi koymak, sıkı perhizi unutmamak iyi olur. eJiY'ı 
gün içinde iltihap geçebilir. Bunlar yapılmayınca arıı s•f' 
lazım olabilir. Hafif ateıli hasta biraz da yaşlı; yah;~neııı" 
bulunursa ameliyatın nasıl netice vereceği önceden bı 1 

" 
. tiı• 

Çccuklarda hafif ateşle birlikte geceleri uykuda ınul< 
sızlık, gündüz çocuğun huyunda değişikli!; olursa, çdoc ver 

ı· ıı:rı ır .. :11r taraftan da zayıflarsa çok ehemmiyet vermek az pı111"' 

çi çocuğun hazım cihazında bir bozukluk ta o hali ya 
Fakat bunu menenjit hastalığı da yapar. 1~ 

Çocuk olmıyanlarda, hafif ateşle birlikte, ~e~es ad• ~ 
sıkıntı olursa Akciğerle onun üstündeki zarın ıltıhabl Jc tl 
rektc bir hastalık hatıra gelebilir, zatülcenp hastalığı çoesi11d' 
fa böyle bir hafif ateşle başlar, scnra hekim rnuayen 
zann arasında çokça su birikmiş olduğu anlaşılır. ,,. 

Yürek iltihabının da hafif bir ateşle başladığı çok~ttl' 
Hele akciğerde verem hastalığı, pek çok defa, böyle irıtl 0 

başlar. Biraz öksürük, biraz yorgunluk, biraz da başa erit 
kadar .... Fakat hafif ateş devam ettik~e hasta zayıflar. !>'biti 

Hafif ateş devam edince ondan çekinmeli ve ıe 6' 
mutla'ka ara}tırmalıdır. · _ _, 

..-.-----------a~/ ........ -.~-.----~-. ....... l'llltıılll----aıı,.,.. ................... ~..LJl.LA..L4!l-~ 

Büyük romancı 
Suat 
Cerviş 

En güzel romanını 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

l ismini le§ıyan bu fevkalade 
eserin tefrikasına yakında 

baılıyaca~ı:ı. 
'WWWVVVvvv'VVV'VVVVVVVVV 

Hakiki akşam 
gazetesi 

G :nün en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
Hu vaziyette olan 

tek gazete 

HABER'dir 

ceği tesiri kUçUk g5rmemeyi izhar 
etmiıtir. , 

Beneo, akalliyetler meselesi ve 
!Jimdiki vaziyetin karı§ıkhğı dolayı
siyle kendi memleketinin ink'ISam 

kurbanı olmakta birinci olmadığı gi 
bi aonuncu da olmıyacağını beyan 
e~tir. 

Amerika Hariciyt 
nazırının nutku 
Vaşington, 13 (A. A.) - Hull, 

dUn akşam radyo ile bütün dUnyaya 
yayılan blr nutuk 11öylemigtir. Hull, 
lbilhassa demiştir ki ; 

"- Hallbazrrdaki ı:ıartıar içinde 
lüzumu olan müdafaa kuvvetlerinin 
muhafaza.er her hilkümet için mu. 
kaddes bir vazifedir . .Muslihane an
laşmalarla. halleclilemiyeceık bey
nelmilel ihlildflar mevcut olmadığı. 
na kanüz. Fakat sulh içinde yaşa

mak lstiycn milletleri diğer millet· 
terin hareketleri neticesinde harbe 
sürUkllyecck ahval zuhur edebilece
ğini de biliyoruz.,, 

1939 
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İtalyanca derstcrlnl takip cdlnl:ı. 

Bu il.sanı kolayca elde edccekslnlz. 

Filisfinde çete 
faaliyeti 

Araplar üç Yahudi daha 
öldürdüler 

(Başlara/• J incide) 

Harpten sonra ispanya 
müstakil kalacak mı ?~ 

Ayni mahf eller. b~~~ 
reket etmekle ıniUi ~e~.jd ;f(I 
kemmel bir şekilde '1tıd' 
olacağını ilave eyJeJtl an~ 

Kudüs, 13 (A.A.) - Tcdhi§Çiler, lundurmaktadırlar. Bu fırkalar, düş 
faaliyetlerine devam etmektedirler. manm ileri hareketini durdunnak 
Son 24 saat zarfında yahudilerden ve mümkün olduğu kadar fazla mal· 
üç ki~i öldürülmüş, dört kişi yara· zeme kurtarmak için dümdar muha· 
lanmıştır. rebesi yaparak Fransa hududuna 

İngiliz kıtaları Safad'da bir yahu· doğru ilerlemektedir • 
di polisini öldünnüş olan bir çeteye Diğer taraftan Madritte bulunan 
zayiat verdirmişlerdir. lı::panya başvekili Negıin bundan 
II~yfa askeri. mahkemesi )~~d i ı\ · r;o.nra q,yphur)ret.in merkezi Ivladrit 

rabı ıdarna ve bır Arabı da muebbed olduğunu ilan etmiştir • 
küreğe mahkm etmistir. 1 Franko tayyareleri Valansiya, A-

Balkan konseyi 
Bükreş 13 - Balkan Antantı kon· 

seyinin ayın yirmisinde burada ya· 
pacağı içtima ruznamesinde 7 mad· 
de vardır. Bu maddelerden bazıları 
§Unlardır: Balkan paktının temdidi, 
Balkan antantına dahil devletlerin 
komşulan \'e bilhassa Macaristanla 
olan münasebetleri, revizionist Bul· 
gar propagandasının ortaya attığı 

meselelerin tetkiki, Balkan antantı 
memleketlerinin Franko İspanyası
na kaJlı takip edecekleri hattı hare· 
ketin tesbiti ... 

Atina, 12 (A.A.) - Atina ajans1 
bildiriyor: 

Balkan antantı daimi konseyi 20 
şubatta Bükreşte mesaisine başlıya· 
cağı için, Baş\'ckil Metaksas, bayan 
Metaksas ve Yunan heyetile birlik· 
te, çaf'§amba akşamki trenle hareket 
edecek ve perşembe SeHl.nikte üni· 
vcrsite binalarm;n açılıs merasimin· 
de hazır bulunacaktır. 

Yeni Neşriyat 

EpiskÖpo ve ŞUrekAsı 
Gabricl D'annunzionun en güzel 

on bir hikayesini bir araya topla· 
yan bu eser, Cezmi Tahir Berktin 
tarafından güzel bir tiirkçe ile dili
mize çevrilerek Remzi kitabevinin 
neşretmekle olduğu "Diinya mıe
harrirlcrinden tercümeler serisi,,nin 
29 uncu kitabı olarak çıknuştır. 

Edebiyat meraklılarına tavsiye 
ederiz. 

Kira Kırahna 

Panait lstiratinin dilimize çevril· 
mi~ ilk romanıdır. Yaşar Nabi ta· 
raf mdan tercüme edilen bu roman, 
Remzi kitabevinin çıkarmakta oldu· 
ğu :'Dünya muharrirlerindm terdı
melcr serisi,.nin 30 uncu kitabı ola· 
rak intişar etmiştir. 

Bütün edebiyat meraklılarına tav 
siye ederiz. 

likante ve :r-..Iadrit gibi şehirleri mü· 
temadiyen bombardıman etmekte· 
dirler. Ölenler \'e yaralanlar vardır. 

Fransaya iltica eden İspanyollar
dan bir kısmı Franko lspanyasına 
dönmeğe ba5laınışlardır. 

Barselonadan gelen haberlere gö· 
re Frankonun divanıharplcri ele 
geçen cumhuriyetçilerle meşgul ol· 
mak üzere bugün ve yann Barselo· 
nada faaliyette bulunacaklardır. llk 
hamlede 350 kişi mevzuubahstir. 

Mukavemet 
edebilir mi ? 

devam 

Londra, 13 (A.A.)" - Siyası mah· 
feller, Madritte yeni bir hükU.'!letin 
teşekkülünün, vaziyette mahsus bir 
deği~iklik husule getirmiyeceğini \'e 
bu halin Frankonun garp devletleri 
tarafından tanınmasını geciktirmi
yeccğini be)•an etmektedirler. Bu 
mahfiller. bu tanıma keyfiyetinin 
artık cumhuriyetçiler tarafından 

gösterilecek mukavemet müddetine 
tamamile bağlı olmadığını ve esa
sen bu mukavemetin daha ziyade 
devam edemiyeceğini ve bilhassa is
panyanın dörtte üçünü Frankonun 
hakimiyeti altına sokan fili vaziyeti 
değiştirmiyeceğini söylemektedirler. 
Diğer cihetten Madritten alınan 

bazı malumata göre mukavemet hu· 
susunda hükfunetçiler ittifak ede
memi~lerdir. Cumhuriyetçilerin var 
mak btedikleri gaye, mümkün ol· 
duğu kadar müsait şeraitle muhase· 
matın nihryet bulmasını temin et· 
mekt;r. 

ispanyada krallık ? 
Londra; 13 (A. A.) - Siyasi 

!n ofüz mahfellerinde söylendiği 
ne 

0 
göre, İspanyada krallığın ihya 

sı leh yeya aleyhinde Franco U
zcrinde hiç bir tazyik yapılmıya.
caktır. Bu ınahf eller Burgci'Jn 
tasavvuru veçhilo (eski kral Al
fonsun oğlu) don Juan tahta çı. 
karıldığı takdirde İspanya itt.L 
hadı dahili harbe hiç f~tlrak et
memiş olan yeni bir otoritenin 
altında tekrar teessüs etmiş ola
caktır. 

Bu mahfcller .Al.lll ~A 
nm sarahaten ~parı l>ul~ 
ğın ihyası aleyhillde etil' SN 
nu, çünkli bu harel< te 1'-~41 
tem aleyhindeki P~~ J' 
le telif edilemiyecet>-
mektedir. ~ 

Angriff gazetesi. ~ 
zaferinden sonra. İ~efl 
kur pakta iştirak ;ı,dJf· 
geleceğini yazın dfl:ô' 
riffin bu iddiası, ı,,orı e~~ 
bir endişe tevlld etJil dtf ;: 

İyi haber alan.~~~~ 
teri, bu şekilde b_ır IJ!l_. ~ 
mamiyle müstak•,1 ° t>ıl, 
Burgos hükfımc~?1~10:;t 
ile telif etmenin guç 
yan etmektedirler. 

F ranko tanınıyor fİ. .,.,, -.,,, 
Londra, 12 (A.A·~ub,ree 

gazeteleri Jspa.nYa ğillde 
rinin yakında bitece ııJıO ~ 
etmemektedirler. ~ \e 
metinin derhal Fr ~I' 
Britanya tarafındsll b3ıııl!S'' 
muhakkak nazarile ~ 
dır. ıete,l• 

Sunday TimcS ga ~: 
tere hükiımeti_nin : ~~ 
fiyetinin hiç bır ~ edif· ft~ 
ıniycceği kanaati.Jld rıS• Jı~d' 
zeteye nazaran .rrajçtiııı• 
salı günkli kabıne recelC• ~ 
tanıma. kararını ~~~ 1 J' 
terin kararı ise ç ute•ıc•Ps~ 
kabine içtimaJtll ıı:ı saıır' ı~' 
lunacaktır. Bunda fl 1° 
Timcs mütaleasıııa 
vam etmektedir: ııiJl til 

Franko hük{uneti :ıcıaS116 ~j 
keyfiyeti kati?~t ,-e jlıt 
sonra onunla sı~ _ .. cılBrıııs 

1 .... e:tll'"' 01• .ıı 
halarda i~bir ıg ıınıı3 ıııJ ~ 
bilmek için yol aç i~~ v. 
Fransanın arzu:~ııı ş1 oSt (1 
komintern pak 

1 değil, ö ıcılf· 
muş bir İspanya gafl116 peJ 
taraf f sp~nya sus11ııÖ"'d• ~ 
ciheti temiil .. bu ~caP 
mUşkUUta ugrnr 
yoktur. 
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ı -Küçtk~mr 
•kt teşkilatıandınlacak 

•sat VekAletlnde hu işlerle 
hır nıeş~u ı o l mak üzere 
lıu~u'\?1 um ı li ati p 11 k kurula c• ak 

~l'ofo ı- o&q.Ulet iti r ı 'ana 8«ıde IX!Ubinı c:.uı ~ncUmcnlerl, Ki.ıçUk Sanatlar Kanunu 
il llara dahil degışlkJıkler yapmı§lır. Bunlara göre, küçük 
~ hkiıde kurı::lan sanat~lirlar, bir tC§ekkUle bağlanacaklardır. 
C2- "114Yet kUçUk •cak YCru te§kilat mahalli küçük sanatlar blrli-

B~URr@ir~@L~iFB&Jffiltalll 
·Ruzvelt A vrupaya 
davet edilr11iş 

0afııdeıı ib sanatlar kongresi ve umumt kilçük sanatlar kon-
ltaıa aret olaca\trr. 

~'" ll'ıerkeıı . 
~ kUçUk crınde ve belediye te§kilatt bulunan yerlerde 

"ilt \'ı.ıtYet kUsanauar birliği namiyle bir tC§killıt kurulacaktır. 
koııYct llıer1tc~Uk sanat kongreleri iki senede bir eylül ayında 
"· Crt!e,.;- de kurulacak ve bir hafta devam edecektir Bu 
~ ·~·~ . un_ . llakadar eleri arasında, kilçük sanat mensuplannm sa_ 
~ tevkiJ· IbUyaçlarmı tetkik etmek, )tüçUk sanat koopera
kttı lııtıll.ıı:ıt ~~ Çalışmak gibi esaslar vardır. 
le l!li ıtıUnı,...~k Banatlar kongresi, vilayet kilçlik sanat kon-
~e -._ııerı ı · 

'l'lıı ıı llıllrekJc Y c, iklrsat veklllctlnin tesbit edeceği kimse-
~ >.ııg cb olacaktır. Bu kongre 4 senede bir 2 ncitcşrln 
llıııı. 1 oırıı.~ra:: toplanacak ve on gUn sUrecekUr. Bu işlerlel 
~~~Ca\~~ Ankarada iktısat vekaletinde bir umumt ka-

""-~ :-a ... ----------.._. ~ - ~~Wl.LK.L>~.., 

« Amerika ihtisaslan » 

!~dil~ Mefkurenin Amerikada 
ugu Kolejin mecmuasında 

tkr çıkan bir yazısı 
'1.1ıtcri fıtı 1'ötıi 
bay11tı ~ Yaba ık btrabtr Lontlra da olduğu yazılan, fakat hakikatte 
itıır baAıe11tı4,e ~z ba§ına tahsilde bulundutunu bizim bildirdiğimiz 
lcıı11rlf/atıııs :"· ~iluine gönder d~ği bir mektuptan bahsedC1ken 
~ '4:. 8 14 Y tntrıkada yazdığı bır yazıyı da ncşredcceğimizi dii11 

t"l.otk 1lına azıyı Pıqrediyoruz: 
ı ~.bıtit: nına g· k G.. .. "Ik -~ "! bir ırer en, ya· ozurne ı - çarpan şey §U oldu. 
l·ı~· ~~~ ~k defalar bahsini Bu şehirde ağaç ve y~il namına 

l'""lJf!ı v:ı~ bir tlnanmış b~~a? h.içbir şey yok .. Sade asfalt, sade 
~ ""ll kara ~bahar gunu ı· çımento ve yalnız göklere tırman· 

bı dllra 1S1naaa idim. Gü· mış binalar ... l nsam mütehassis e· 
<lo~al'o: ~U\l~ tıehri gözetler gi· den bir manzara ... Fakat bizim Av· 
hııgın .\e htı ile Jlellcere üzerine rupa idare merkeı:lerfoin.ımanzarası 
~u. So hıııyotrn 11~er içeride bir gibi insanı kendisine doğru çekmi 
~ linee ~ ~ u~ hıssini veriyor- yor. Bir tek kahve bile yok. Fakat 

l'CUıal.il\i~ o~~fkun ~~a~.ı~ çe- buna mukabil muhte~em vitrinleri 
.rı ltıoto Son :n~~'a,, ~u.rultulu se- var .. Bunlar bana bu güzel mağaza· 
·~,lerjlli i~l al~ını yapmak lann önünde takılıp beklemek ar· 
~ lld~'a ettı. zusu veriyor. 
~ llıcrı:ııekeu' ~avaş Yavaş en u- Vakit, görülecek bu kadar ~: 

t l'lh Rtrnuerı etin bayraklarını şeyler karşısında çarçabuk geçiyor. 
~ htj lıtnıarırı b~nndıran müte.ı.d Trene binme vakti geldi. Büyük is· 
~,~tıktı. So onünden geçerek tasvonda beni tuhaf bir trene bin· 

~,,,_ "''<l ısık rıra b" J 

"'<ll~.. lar }' ırdenbirc her diriyorlar. Bu trende Avrupa trenlc-
i~·~ lcı~Ildı. Batan güneş rinde olduğu gibi kompartimanlar 

~;iıl de ~l'boıan' ~nra gölgeler i· yok ... Yalnız arka arkaya oturacak 
~ı etıınış &ibi t butün bu gözler, yerler var. Orta yerde de gidip gele
~ ~~a ba-:1 ekrar açıldılar ve cekler için bir yol. Sonra Vallesve· 
~lltı ~eler .aadılar. Şimdi bütün ye yetişiyorum. 
~t; a;-d~a~l ve heybetli vü- Amerika ihtisaslarımı soruyorsu-

/ı,,_ -·Yor tıbi d? genıimize tebes· nuz? .Nevyorku yalnız bir saat tak· 
-~rıl'A • y ı. 

"'"\'lrıc sile dolaştıktan sonra bunu ne cesa· 
l. , at .. rdı tiesleri ben"ı hül" va· ı....."' aı Jl J retle benden soruyorsunuz. Yurdu-

~llt b'lırııııda' tıhtun üzerinde, nuzun bu kuş başı görünüşü, Noel 
rah.-, , tıi ...._'1· tok sıkıcık b"ır , __ ·ıa· 

:"!ar, ~ ıyordu " .l\d tatillerimizin ba~langıcını gösteren 
..ı~'\'>rlarrıetakııı · Dostlar, ak· bir fecirden ba5ka bir şe}' değildir. 

et it r \~ ci ar hepsi mendil 
~iı-_lıa~kı ğerlerinin bat·· k . A. Mefküre 
"~t. tıyorı un U\ 

;ı"_ ıtt 1) • ar. 
~ıc;~ '-tt!ıı b" 
ıc 'or .• V ır rıhtım bo 

tı. l'tht apuru. yuna 
"'ttlıaJ trrı atasın ~ Yolcu güverte· 

tııı. tllıh.., .• · a ıskcle uzatıh..,·or 
r; ."'<it ı_-... \U\ten J • 

lngiliz kral 
kraliçesi 

ve 

Bu daveti Amerikada 
tekrar edeceklermiş 

Paris, 12 (A.A.) - üç memleke
tin Vaşingtondaki sefirlerinin Ruz· 
velti Avnıpaya davet etmiş olduk
larını "Deyli ~leyl,.in Pariste çı

kan nüshası yazmaktadır. 

Bu Iskandilleri müteakip bir be
yanat yapılmış ve reisicumhurun 
riyaseti esnasında memleket hari
cinde bir seyahat icrasına vakti ol
madığı ifade edilmiştir. 

Bu gazete, siyasi mahafilin "ri· 
yaseti esnasında,. sözüne ehemmi
yetle işaret etmekte olduklarını il~· 
ve edi)'or. 

.Nevyorkta talunin edildiğine göre 
tngilte.re kral ve kraliçesi, Amerika
daki misafirlikleri esnasında Ruz· 
velt ile refikasını Avrupaya davet 
edeceklerdir • 

"Deyli Meyi., diyor ki: 
"Bu takdirde reisicumhurun bu 

daveti üçüncü defa reisicumhurlu
ğa namzetliğini koyacak olduğu tak
dirde .. kabul etmesi muhtemeldir. 
Kendisinin harbe sebebiyet verebi
lecek herhangi bir b uhran tal:dirin· 
de umumi bir konferansın içtimaa 
çağrılması halinde Avrupaya git· 
mekte tereddüt etmiyece~i rnalOrn 
bir keyfiyettir.,, 

F ransada siyasi bir 
kavga 

Bayonne, 12 (A.A.) - "Fransız 

halk partisi., reisi Doriot tarafından 
tertip edilen siyasi bir konferans es
nasında Doriot ile partiye mensup 
jiğer bazı hatipler Fransız komu
nistlerini şiddetle tenkid etmişler· 
dir. O sırada salona girmeğe imMn 
bulmuş olan komünistler buna şid· 
detle muhalefet etmişler ve bir kaç 
el silah atılmı5tır. Doriot taraftarla· 
rından bir kişi yüzünden yaralan-
mıştır. • 

--0-

Belçikada yakalanan 
casuslar 

Brüksel; 17 (A. A.) - La 
Libre Belgique, beş k i3inin bir 
ecnebi devlet hesabına casu sluk 
yapmakta olduklanndan dolayı 

Belçikanın cenubu şarkisinde kain 
Cincyde t evkif edilmi§ olduklan
nı haber vermekt edir. 

~~ ~ "°l>tü Üze ~eçtne)c üzere 
lirttri . a!>aıar nne atılıyorlar; 
""ar 1~Sind' ~stıar st\inç teza

lııaıt i ~e hep b~ 1ribirini tekrarlı· Hapse mahkum olan ölü 
~e~ ~ :~n bağajlarım al· 

1lıı ~~tu YoU Yazılarla yazılı 
R:ı '<ır. rıe danıyorlar. Buralarda 
\.,, 'e b· · e tnasa y 
"<ili~ ırıbirini . . ··· almz do· 
~ Nıha ı.tıp kakan bir ka 
...-nı· Yet bır t'" ı-

~ Jllta ~ ı~·en Uz • uru bitmiye· 
~I ll.illıle dun bır intizardan 
~ ~e •leler bit~k~eşguı oluyorlar. 
~ ~!ttıi.lıltıyor1ar ndso~ra beni bir 
~. kaı ı 'kısa Y~ld oı.'nl otele ... 

ııı. abaı,ı.... · a otomobiller-
, i()h,,._:' LCUl \'e k 

~el'li · "ll:le İll\k ışı tan başka 
~r ~ Şe~~e nıe~~sız. Etrafımda 

' Orgu • Q.I\ edem· cek ' ta.raıt n, rnacecıa ~ye . 
t ~ YatıYon.- Yı ertesı güne 
~~; ·-uıı. 

.. "/. . Var ·ı 
-ıra ert,.~· ı e Yok arası bir 
ı ~ı sabah 

<.rede üzeri V • nakliyat 
~ t~ene b" cllesley'ye git· 

r ı ele ~~ 1 ineceğimi bildiri· 
t·' vv, ece b" 
cı.._;ıil'e b . ır dola~mak 

ını}orum. 

F RAHSADA geçen hafta idam edilen Moris Pilorg isimli haydu
dun hiç de talil olmadığı anla§ıhyor. Fransanın resmi cellldmın bu ada
mı idam etmeğe giderken yolda kalb sektesinden dil§Up ölmesi Uzerine 
mahkumun teamUI mucibince müeıbbed hapse mahkCimiyetle kurtulaca.. 
ğı samlmışken böyle olmamış, celladın ölümU mahkümun yirmi dört sa
at fazla yaııamll!lmı teminden başka bir i§e yaramamıştır. Fakat hay
dudun maceraları idam edilmesile bitmemiştir .• \skeri mahkeme, idam
dan dört gUn sonra akdettiği bir celsede Pilorgu hırsızlıktan gıyaben 

bC§ sene hapse mahkf.ım etmiş, ayni g\inde de müteveffa haydud bae
ka bir suçundan dolayı Ren uehrl mahkemesinde 2 sene hapse mahküm 
olı:ıuetur. 

Mabkümun idam edilmiş olduğubu mahkemelerce, bahsettiğimiz ka
rarların verilmesinden sonra, 5ğrcnilmi;,tiı-. 

Parisfe pul borsan 

PAR!s belediye meclisi azasından bir zat, Pariste pul satrşmm 
tanzimi il'ln bir borsa açılması yolunda bir teklifte bulunmuıs

tur. Henilz tetkik edilmekte olan bu teklif kabul olunduğu takdirde ay
nen kambiyo borsası gibi pul borsasının da bir nizamnamesi olacak. pul 
kollekaiyonu meraklıları nlmı ve sa lrm i§lerini burada yapacalllardır. 

Amerika, silahlanma faaliyetine büyük bir hız verdi, 
- Gazetelerden -

-- 11oytcce kelime lıcrkesin okuyup anlayabileceli bir halt geldi! 

Açık bir fi.im 
gösterilirken ... 

Sirkecide bir sinemada 
curmu meşhut yapıld ı 

Evvelki akşam Sirkecideki Ke 
mal bey sinemasında müstehcen 
bir film gösterilirken cürmü meş
hut yapılmıştır. 

Zabıta memurları yapılan bir 
ihbar Uzerine sinemaya girmişler 
ve makine dairesinde gizlenmek 
istenen ruhsatsız bir filmi bulmuş 
lardır. 

Bu film baştan başa açık ve 
müstehçen sahneleri ihtiva eden 
bir filmdir. Bu esnada salonda 
on kişi kadar bir seyirci olduğu 
g\;rülmüştür. 

Sinema bina.sının sahibi Pertev 
ile makinist Alber karakola götü
z illmüşlerdir. 

Pertev verdiği üadede demiş
tir ki: 

"-Ben bu filmi bundan bir 
müddet evvel Beyoğlunda bir si. 
nemacıdan 35 liraya almı§bm. 
Akşam sinema paydos olduktan 
sonrn Alber ve bazı arkadaşları. 
mız filmi hususi olarak SC)TCt
mclc istedik. Mesele bundan iba
rettir." 

Suçlular adliyeye verilecekler
dir. Sinemayı işleten zatin bu iş
ten haberi olmadığı anla§ılmış
tır. 

- Fransız karikatürü -

Fransa 
M üdafaa 

Milli 
Genel 

Kurmayında 

Yeni bir teşkilat kurul
masına lüzum görUldU 
Paris, 13 - Kara, deniz ve hava 

orduları komisyonu ile maliye, hari
ciye ve müstemleke ~eri ko
misyonlarının iştir;ıcıle senatoda 
yapılan gizli bir komite içtimaın
da başvekil Daladye Milli müdafaa 
erkamharbiyesindc yeni bir teşkilat 
kurulacağım haber vermiştir. 

Bu suretle, milli müdafaa erMnı· 
harbiye reisi general Gamelinin iş· 

leri takviye edilmiş olacaktır. Gene· 
ral Gamelinin, mesuliyeti kara, ha· 
\"a ve deniz ordularına şamil olan 
füksek \"aZİf P)erile tamamile meş· 
gul olabilmesi için deniz ve hava 
ordularında olduğu gibi kara ordu
sunda da bir erkanıharbire reisliği 
teşkil olunacaktır. Bu vazifeye ha
len general Gamelinin muavini olan 
general JJrjun getirilmesi muhte
meldir. 

\ an~ı rı bu. langıcı 

Ç'.amhcadaki Maarif vekaleti pre
vantoryomunda bu sabah bir yan· 
gm başlangıcı olmuş ve bir dolap 
yandıktan sonra söndürülmüstür. 

Motörlü vas ıtala rın sigortası 

N OTÖRLÜ nakil vasıtalannm sigorta edilmeleri mecburiyetine da. 
ir memleketimizde de bir kanun layihası hazırlandığı §U sıra

larda, milbim bir noktaya, şu sütunlarda da olsa, nazarı dikkati çekme
ğl faydalı bulduk: 

Malum olduğu üzert} böyle bir kanun çık:ırılmasından maksat kn· 
zayı yapan nakil '·asıtnlarr sahiblerinden kazaya uğnyanlara \•eyn bun
lsr kazada ölmüşlerse ailelerine verilccc>k tazminat parasını temin et
mektir. Bu gnye ile birçok memleketlerde kanunlar çıkanlmıştr. 

Amcrlkada otomobil sahir"::rindcn §imdiye kadar muayyen bir si-

i ÇERDi::: 
• Beşiktaş halkevinde keman, 

piyano, mandolin, viyolonsel dersle
rine cumartesi günü saat 16 da baş
lanacaktır. Kayıt için her gün hal
kevine müracaat edilmesi Iazundır. 

• Belediyenin bütün şubelerinde 

reni sene bütçesi haıırlıklanna baş
lanmıştır. Bütçe şehir meclisinin ni
san devresinde müzakeresine başla
nacaktır. 

• Barodaki seçime yapılan itiraz 
üzerine vekfilet yedek azanın tekrar 
seçilmesine karar vermiştir. Baro 
reisi dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

• Şi~hane karakolunda yapılacak 
olan yeni Beyoğlu malmüdürlüğü 

binasının projesi defterdarlık tara
fından lıazırlanrnı~ ve Nafia \'eldi
letine gönderilmiştir. 

• Buenos Aires sefareti başkatip· 
liğine ta}in edilen Seyfullah Esin 
dün akşam hareket etmiştir • 

• Tozkoparan caddesinin asfalt 
olarak inşasına yakında başlanacak
tır. Yol yapılırken otomobil ve oto
büsler Tepebaşmdan itibaren tram
vay yolunu takip edeceklerdir. 

• Denizbank tarafından, limanda· 
ki şamandıraların yenileMlesinc ve 
daha başka noktalara ayrıca şaman
dıralar konulmasına karar verilmiş· 
tir. 

• Ankarada Yenişehir telefon 
merkezinde yapılan ikinci otoma· 
tik santral mart ayı İçinde işleme· 
ye açılacaktır. 

• l lk mekteplerde okutulan tarih 
ve yurt bilgisi kitapları için maarif 
vekaleti tarafından bir müsabaka 
açılmıştır. 

DJŞARDA: 

• Amerikada fevkalade seri bir 
tayyare ile Losancelos - • 'cvyork 
arasındaki mesafeyi 7 saat 45 daki
kada geçmiş olan mülazim Ben Kes
ley I Iovard Huelıesin rekorunu kı
ramamıştır. Bu rekor, 7 saat 28 da
kika 25 saniyedir. 

• Karpat t,"kranyaıı nm diyet mec 
li!:i için yap!lan seçimin ilk netice· 
leri milli birlik listesinin parlak mu
vaff akiyetini göstermektedir. 

• lran ticaret heyeti yeni bir ti
caret muahedesi akti için müzake
relerde bulunmak için Moskovaya 
gitmiştir. 

• Fransız generali Veygand husu
d bir ziyaret maksadile Berruta git
miştir. 

• Yugoslavyada naibi hükCUnet 
prens Pol dün ticaret ve sanayi na· 
zm Tomictbi kabul etmiştir. 

• ltalyada bir as.~erl tayyare Bri
esso tayyare meydanında yere düş
müş ve pilotla diğer iki kişi enkaz 
altından ölü olarak çıkanlmı~lar

dır. 

• üçüncü beynelmilel metcorolo· 
ji kongresi Mantevideoda dün me
saisini bitirmiştir. Kongrede kabul 
edilen 46 karar . suretinin ekserisi 
hava seyrisef eri için verilen meteo· 
roıoji bültenlerinin ıslahına taallük 
etmektedır. 

• Belçikada kabineyi teşkilc Jas
par memur edilmiştir. 

gorta primi alınmaktaydı. Hllkt:net bunu gayrimantıki bulmue ve ka. ZA Yl _ Ziraat bankasından al· 
nunu değiştirmiştir. Yenl kabul edilen ve tatbik cdilmeğe başlanan e. dığım 8210 No. 1ı tasarruf cüzdanı· 
sas şudur: Geçen bir ı; _ e zarfında hiçbir kaza yapmamış olan şoförün mı zayi ettim. Yenisini alacağım; 
ödiyeceği senelik sit;"orta primi ylizde 7 den, yüzde 16 nispetine kadar hükmü yoktur. (V.P. 31) 
indirilmektedir. Buna mukabil geçen bir sene zarfında kaza yapm•e o- 1 
lan eogölerln sigorta primlerine, yaptık.lan kazanın ehemmiyetine göre, 
yilzde 10 <lan yilzde 15 nispetine kadar zam yapılmaktadır. 

Fransada, şoförlerden alınan sigorta primi hep birdir ve kaza ya
PJP yapmadığı hiQ nazan itibara nlınmadan her cıoförden ayn} nJ;ıpette 
sigorta paraın alınmaktadır. Fransa da bu usulden eik1yet edilmefe bae· 
landığl şu srralarda biz yeni çıkaracağımız kanunda Amerikanın t ·crü
besinden istifade etmeliyiz. 

Hayri 

ı:nrı·t:nrr. s tnl TEK Tiyatrosu 

,, 

Bu gece (hıılk gecesi) 
Sclız.ııdcbıışı TURAN 

tiyatrosunda 
SOT KARDEŞLER 

\"odvil 3 perde, her yer 20, loc:ılıır 
100 kuruştur. 
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1786 
ve 

da 
Türk 

RARF.R 

Istanbui 
kadıııı 

«Türk kadınlarının çoğu yaradılışta çok güzeldir; 
fakat aklık ve kızıllığı kötü kullanıyorlar » 
".Ju~ınuı Sdrj(ısı elmashır lçlode pırıl pırıl yanan 
1'aplan paşanın baldızı, korkunç bir zen<•i 1'adının 
kucağına oturmuştu; blzt görünce korktu; 

zencinin kolları arasına atıldı ,, 
Geçmiş asırlarda mtmltkelimi· 

ze gelmiş olan ecnebi uyya1ıların 
Tiirkiyeye dair yazdıkları eserle· 
ri "Türkiye seyahatnameleri,, se
risi adı allında dilimize çevirmr 
ğe başlayan Reşat Ekrem Koçu, 
bu serinin üçüncü kitab1nı da neş 
retmiştir. 

"1786 da Türkiye., ismini taşı
yan eserin muharriri Elisabetlı 

Cravcn'dir. Reşat Ekrem Koçu, 
kitaba koydttğu ön sözünde mu
harririn hüviyetini şu suretle be
lirtiyor: 

''Elisabeth Craven 1750 de doğdu. 

1882 de öldü. Lord Cravenden bo • 
§andıktan sonra küçük Alman hü· 
kt1ındarlarmdan Anspach • Baireut 
margrafi Frederic ile evlendi. Prens 
Frecleric, Prusya kralı büyük 'Fre
dercin yeğeniydi. Sahip olduğu iki 
Prensliği 1791 de Prusya kralına sa· 
tarak ze,·ceı;ile beraber lngilterede 
yerleşmiş ve 1806 da ölmüştür. 

Blôz, tuvaletin ihntııl 
edilmez bir parçasıdıt 

Birkaç sene evvel bir kadın "ya. 
,·m blüzumu giyeceğim,. derse bu 
sözün delalet ettiği mana sadece eu 
olabilirdi: "yarın bir yere gitmi • 
yeceğim, misafir kabul ~tmiyece. 

ğim. Evde oturacağım . ., Çünkü o za. 
manlarda blüz elbiseden sayılmazdı. 
Fakat bu gün bu kanaat tamamlle 
değişmiş, blüz zarif ve hakiki tu
valetin ihmal edilmez bir parçası 

olmu5tur. Şimdi sabahleyin blUz 
giyiliyor, spor elbiseleri arasında 

blfız bulunuyor. Akşam tayyörlerilc 
bile blüz giymek zarafet sayılıyor. 

Fakat bu müsaade, her ras gelinen 
blilz her zaman giyilebilir manası. 
na anlaşılmamalıdır. Her tuvalete 
uygun gelecek bluzları seçmek ve 
giymek zevk işi olduğu kadar, mo -
daya dair umumi ve tam bir bilgi 
meselesidir. Mesela ince bir ku • 
maştan yapıtmış kısa bir bJUz inrı, 

bclll, uzun boylu bir genç kızda çok 
zari! durduğu halde biraz tombul 
bir genç kadında adeti sakil göril. 
nür. O halde bir kadın blCız modeli 
seçerken yalnız blüzun giyileceği ye 
rt değil, ayni zamanda kendi tipi. 
nl, ve vücudunun şeklini nazarı dik· 
kate almak mecburiyetindedir. Me· 
scla biraz tombul bir genç kadın in. 
ce kumaştan kısa bir blüz yerine 
biraz uzun, dik yakalı, yakası"fi .. 
yongalı bir blfız seçerse kendisine 
daha yakrşık bir tuvalet beğenmiş 
olur. • 

I3ir b'.lzu istenilen kuml'!jl:.n 
yapmak daima mUmkündUr. Y:-'mz 
dikkat edilecek birkaç esaslı nok. 
ta vardır. Spor blüzlan yünlU ku .. ., 

maşlardan, ince faniladan ve jersc. 
den yapılabilir. Evde misafir kabul 
ederken giyilecek blüzlarda ise ter. 
cih edilen kumaş ipekli ince fanila. 
dan "\'e jerseden yapılabilir. Evde 
misafir kabul ederken giyilecek blüz 
lardaysa tercih edilen kuma§ ipekli 
tuval ve filatildir. 
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Elisajeth, ilk kocasından aynla· 
cağı sırada uzun bir seyahate çık· 
mı~tı. 1785 haziranından 17786 a· 
ğusto;;a, Polonya, Venedik, Viyana, 
VarşO\·a. Petersburg, Moskova üze· 
rinden Kırıma, Kırımdan lsUmbu· 
la geldi. Buradan Yunanistana ka .. 
dar gidip geldikten sonra Bulgari~ 
tan, Eflak, Tramih·anya üzerinden 
Anspac'ıa gitti. Bu seyahat esna· 
sında da Prens Frcderic' e seyahat 
mektupları gönderdi. Ben, bu mek· 
tuplann içinden memleketimizi ala
kadar eden bazı parçalan l 786 da 
Türkiye adı ile lisanımıza naklet· 

Kiğıflıanedc Türk ka<lmlan 

Akşam tayyürle beraber giyile· 
cek blfızlarsa saten ve krepten ya. 
pıhr. Bilhassa bu bluzların açık 

görlirorum. 1Iolanc1a elrisinin zevce· asla kesilemez. Hatta dallan bile bu :.· renkli kumaşlardan scçilm~si bu • 

5 

tim.,. 

Aşağıya seçerek aldığımız parça, 
"1786 da 1'ürkiye., eserinden a
lınmıştır ki, /sta11bul11 atılatıyor: 

Galatayı Istanbuldan ayıran li· 
mandan, Haliçten bahsetmeliyim. 

Her iki şehrin lağımlan buraya 
öökülür. Gümrükler, salaş dükkAn· 
lar, mahzenler ve gemi tezgahları, 
kalafat yerleri Halicin sahillerine 
sıralanmıştır. Şehrin her çeşit pisli· 
ği limana atılır. Bunları kaldırmak 
için hiçbir şey yapdmıror. Sahille· 
rinde nhtım yoktur. Bununla bera· 
ber, cereyanlar sayesinde liman ken· 
di kendine temizleniyor. Halicin yü· 
zü daima temizdir. En büyük tüccar 
gemilerini alabilecek kadar da derin· 
dir. 

Liman, gerisine doğru ilerledikçe 
daralıyor. Nihayetinde de bir kü· 
çille dere var, Orada kö~kler yapıl
mış. Ağaçlar dikilmiş. Her cuma 
Türkler kafile kafile geliyorlar. uıu 
bir çınar altına kilimler yayıp ye· 
mek yiyorlar. Kahve, tütün içiyor· 
lar. 

Buradaki ulu çınarların güzelli· 
ğini anlatamam. Bu dere boyunda 
erkeklerden ayrı olarak kadınlar da 
görünüyor. Kadınlar buraya kira 
arabalarilc geliyorlar. Bu Türk ara· 
balan yaysızdır. Bir gün bunlardan 
bir tane kiralayıp bir kır gezintisi· 
ne çıkmıştım. Fakat az sonra yere 
inrneğe mecbur oldum. İçimin dışı· 
na gelmesinden ise altı millik yeri 
yaya gittim. 

Buraya geldiğimdenberi bütün 
elçiler benim için balolar, ve öğle 
zi~·afetleri veriyorlar. Imparatorun 
elçisinin ı-evcesi Madam d'Herbert 
çok sevimli kadın, kendisini sık sık 

si de mükemmel bir kadın. Kendi- danmaz. Alabildiklerine serpilip 
!erine sorduğum binlerce suale ce· büyürler. Kuruyup yıkılırlar. l\le-
vap veren bu nazik insanları buldu- zarlıkların hududu da yoktur. Bir
ğumdan ötürü bahtiyarım. çoğu bir iki mil uzanır. İnsanı dü· 

Burada. bir İngiliz tüccarının be· şüncliirrnek için bu mezarlıklar, 
nim Fransız elçi ine misafir olma- rürklcr için de ecnebiler için de 
ma çok sinirlendiğini öğrendim. Bu .,ezip dolaşacak yerlerdir. Ama, ka· 
adam, eğer elçi M. R Ainstie'nin '>irlerden birçoğunun vebalı bir 
evi bana kiyafet etmiyorsa, kendisi· '1aa~ı sakladığı hatırlanacak olursa 
nin çok yeni konağını bana tahc:i.: 'mralarda gezinmek pek doğru ol· 
edeceğini bir İngiliz Lordunun ze\'- masa gerektir. 
cesinin Fransız elçisi yanında kal· Padişahı camie giderken gördüm. 
masmm milli ayıp olduğunu söyle· Sami, saray kapısın::lan birkaç a· 
di. İngiliz tüccarların hakkımda ~ım ötede olclu'hı halde muazzam 
büyük hürmetleri var. bir alay tertip edilmi~ti. Yola iki 

ıralı Yeniçeriler dizilmi~ti. Alay 
1\1. de Bukalov lstanbulda kaldı· 

ile camic tcçcnler de yüz elli ki~· 
~ım müddetçe kalmak üzere bir pi· 
yano gönderdi. M. de Choiseul'de o· 
dama pedallı bir harp koydurttu. 

Bu memleket sihirli güzelliği ile, 
iklimi, yeri, yapısı ile bir yer cenne· 
tidir. Fakat korkunç bir fifeti \'ar: 
Veba. 

Tophaneye gitmistik. Sahilde kü
çük tahta kayık i5keleleri Yar. Bu 
iskelelerden birine yaklaşırken Türk 
!erle dolu bir kayık geldi. Ka) ıkta 
hir cenaze vardı. İşleri pek ~cek 

olacaktı ki, l\I. de Cloiseul ile beni 
ellerile bir kenara ittiler. Bunun ü· 
zerine elçi deh~t içinde kaldı. Sebc· 
bini sordum. Bu adamın vebadan 
ölmü_ş olacağından hiç süphesi ol· 
madı~ını sÖ)'ledi. Altı ny hitbir ye· 
re çıkmamış bir adam için ne kada 
kötü bir tesadüf. 

Burada mezarlıklar pek çok, Bey· 
oğlu ile lstabulun etrafını sarmış. 
Biribirine karışmış kabir taŞları ile 
aiaçların hazin bir görünüşü var. 
Kabir taşlannm hepsine bir 11ank 
§ekli verilmiş. Sarıkların farkların· 
dan ölünün memuriyeti, hal ve vak· 
ti anlaşılıyor. Mezarlıktaki ağaçlar 

kadardı. 

Padişah gümü~i bir ata binmişti. 
At iki kişi tarafından çekiliyordu. 
Arkasından da oğlu geliyordu. Prens 
bana iyi huylu görünmedi. O da 
beyaz bir ata binmi~ti. Padişahın 
ba5ı üstüne elma -lı ye~il bir ~msi· 
,.a tutuyorlardı. 
Kalabalık bir kafi' e ile Ka;>tan 

ıac;cı.nın zcvcec:ini zi) arete gittim. 
~t;zi~ a-et ~:_,y:c 01 .İU. r. ı. de (. hoi
eul bütün elçilcnn ze· ce1~rirc w 
ana, t tanbu'dan bir mil uzaktak 

·irtl:gindc, !( ,,,..,t.,,, ..... .. .,.,ıT1 zevce i· 
1i ziyarete {Titmcmizi .t' · edi. Katar 

1•cli:ldc aratahra l)İ'1;!> gittik. 
Ev ve ba'·çec:i yeniydi. Fakat "ay· 

ri munta7<'~ ı bir plana göre yapıl· 
-nı~tı. Elçiler ve diğer erkekler bah· 
çede kaldılar, gezindiler, biz kadın· 
ları fre ba~ka bir daireye götürdüler. 
Evvelıl alt l;attt! rear.ze:ı cibi bir 

ta;lığa girdik. Sonra bir merdiven· 
den çıkarak birtakım koridorlar geç 
tik. Birçok odaların kapılan açık· 
tr. lçindc dikkate değer hiçbir şe» 

(Devamı 14 üncüde). 

günün zevkine daha uygundur. 
' ;. ıl 

Gece tuvaletleri için lame blüz • ~ 6 ~·~ . ıxııı.t'1' 
!ar az kullanılıyor, ra"fı:at ipekli mod:ı. olacağı sanılan beyaz pamuk- leme fistoludur. Yakada r -:-1• 
m..ıslin~cn yapilmı.ş blUzlar en f~z- l ıu Linondan çok güzel bir blüz. Kı- rı, beyaz çlzgili bir fula 1'11 ll~ 
la tercıh edilen bluzlardır. Bu bluz- sa ·~ önü oluklu dekupelerle sUs- G - Pamuklu ve beıı;oııı.1 ' 
Iarda '-"akadan itibaren gög~sün her l"dU B bl" · kl' ı· d d .. ,.et _;t ,, u r. u uzu ıpe ı mus ın en c gi bir kumaştan g... bilitsİ~..ı:t 
tarafını kaplıyan ince ııilile.r ço:;: yapmak mUmkündür. bu gUzel blüzu yapa dilı J> 

modadır. Bu seneki blüzlann kolla- 5 _ Jile biçiminde blüz. Maron ka, ön şerid ve ceblcr 

:~:;:;:::::~:~:~:~:: :~: Draedau;• yyapu1:lmkışlır. tKeenarrzı s,:nhiaş. ndaen lyeaprılmıştır,~,, kbah. arr 
fazla kapalıdır. Muslin bHlzlarda a-

2,~;;~,~;~~:::::o~:~:,~:E:: modası için faali yete g ecçd~cıe!~ıli, 
~a:namiyle ortadan kalkmıştır. .. fi. 

I.1ondranın ve Parisin büyük molasını mul.uıfaZ~l!! ~ir·!.ıJ 
f'1n h'lftanm moda mecmuaların- e,.. _rv ı"' 

da görd"iğümüz bire·=~ b'fız model- tcrzihaneleri, 1939 ilkbahanna a ~ün erek scvın~.~ iUiP~cJl r 
it modelleri teşhir Pdcn sergileri retle tayyör, do tJıı.ıll t~)" 

!eri arasından seçtiğiniz altı tane. ni açmağa başlamışlardır. 
1 
beri mevldini rnuh z~U''ıil 1rbl~ 

si, bir blfız '"aptırmalt nivetinde ol- 1 ktır YııJnı • ,,ı· il" 
" J p . t 1 b .. t.. ·1 . se o aca . . dC" gıı 

duğunuz vakit çok işinize yarıyım arıs e açı an. u un sergı erı lerin rengi önUnıiJZ el< J 

birer örnek olacaktır. Jolaşan .mecmualar?an bir~e da tamamiyle de~şe' b,'ıcıt ~ 
mensup bır muharrır, sergı<le enc:kşe, 81<tıı' 

11 
1 - Siyah jerseden bir blüz. Göf;. ""Ördüklcrine nazaran önümüzde. rusu, a~ık rn dıı. 013~ old l'1'. 

ıünn dikişi meydanda olmak üzere ki ilkbahar modasını §U suretla rcn:lcr~. çı°~:1~eıcctler~e1'1ef 
ı.yni kumaştan uflıi bir şerld geçi- anlatmaktadır: 1 . 'l ayyor c Jacilıc, e fll51ıı 

dık yalrnJı yapı . yer s ,.sı 
ilmiştir. I\ollar sımsıkı yapışık \'C "Kışın başlanğıcındanberi orta· olacaktır. Etek ıle tiıil olıtllt ~ 
·zundur. Düğmeler önde ve fevka- dan kayboldu gibi görünen redin mesafenin 38 san csl<i l> cl<t 
ide büyüktür. Yaka dik ve kapalı gotları ilkbaharla beraber tekrar günün modnsınd3 cdi1_ıtl ıt.ıll-
.ıiup z:ı.rif bir fiyonga ile yaka düğ. göreceğimiz anlaşılıyor. 1918 ile halin.le muh~faza.ıcctle~ 'ef'\-il 

berab::r modadan çekilen tafta Bu ta:vyürlcrı? c~ıgUii~ ~Bf f· 
k\lmaşlar 1938 son bahariyle tek Jcrııcli. Brodclı, b p bıuı -ne!i örtülmüştür. 

2 - Emprime yünlü mmılinden rar meydana çıkm1ştı. Kışın ba· muslin, s~tcn, krC ıctıfl1 
lolrırda ara sıra rastgelinen tafta lccl!ktir. reill<li )"!'°~ Uzel bir korsaj. GözUıs kısmı ön-

1:.1 d:· ~melidir. ÜT.erine mcrs"rizc 
pli'.Ie b:ılpeteği şeklinde brede iıt· 

roblara ilkbaharda sık sık rastgc Maanıafih k0~13sil< t• (fi: 
lee~ğiz. Bu roblar için koyu renk lardan y:..~ıJınıŞ f bl\JZ fC çe 
ti kumaşlar umumiyetle açık rin, parlak renk ~351rıdııft .1 

lemeler işlenmiştir. Kollar c;ok kı- renk kumaşlara tercih edilmek· lnrm da moda sa yıll)'0'.' elt~ ~ 
sa, yaka devrik ve yatık!.:I'. tedir. Ve bu hal ilkbaharda dahi ce:';ri muhak_k~k :rıs cll>'oeıılftf' 

3 - Gri ipek mus'lnden bir blfız devam edecektir. Bu roblar kısa İlkbahar ıçUl ıtı)'°f· te) 
tnee yatrk pllilerle aUelUdilr. Kra- olacak, ufak bir volanı bulunacak niş ve volanlı Y3:01ıete:,ıe{ltl'll f. 
vat verev keııilml.ş ıslyah sat, .. den. tır. 1 muzlar, zarif de tşte oı:ı 1'' 

Eski modelden kolay kolay ay meydana çıkıY0~~dıJ11flfl~cti
rılamıyanlar, her renk tayyörle. ki ilkbaharda k}eri tıJ' 

dir, 

4 - Önümüzdeki ilkbaharda çok rin önümüzdeki ilkbaharda dahi mızda görünece 
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~r Yıld 
ız gibi azametli olmıyan 

Zehirli mükeyyifat kullananlar 
Hayırsız ad ~da tecrit 
k-ampına lüzum var mıdır? 

Fahreddin Kerim diyor ki: 

Dint·· Y•ld •z 
u ve 1ıugünkü Mlşel 

!~~!a~a ~it iki hatıra 
llrtı oık P•Jesta ilk nlı aldılı gun sesi bir 
~or rnııordı; arka tarafta oturan seyirciler 
'IİtaliJorİar roraıta ediJordu : işitmiyoruz, 

Ruh 
·. 

has alarma tatbik edilecek tedavi şeklinin 
en f aydallsı kolonyal tedavi sistemidir 

t!tu~ 

Müddeiumumi Hikmet Onat şu fikirde: Gerek zehir safahlara, gerek· 
se kullananlara karşı elimizdeki mevzuat kafi tedbirleri havidir 
Son giin.lerde, Hayınızadada 

yepyeni bir ıslihevi kunılacağı, 
bu yeni müeseaecle veremden 
dLıa sinsi bir faaliyetle içtimai 
bünyelere muu11at olan ve on· 
ları tahrip eden bir L.erdin, ero
in, kokain, mor:in, esrar gibi 
zehirli keyif ır.nddelerini isti· 
mal teamülüınün telavisi yapı• 
laca .. ı bahis mevzu uoluyor. 

Memleketimizdeki mevzua.. 
ta. böyle kötü teamüllerle çar
pıpnak için muhtelif aervisleri 
mevcut olduiu halde claba iyi 
ve daha faydab neticeler ıabn- Hahaf ............ a..a Ac111ye Doktora Sallh Haelm Prof..ar Falıreddla Kerim 

mak İ"İn ortaya atılan bu •eni Ma"-...1 --L.-&!..11- .... ıw b -' a- ı ._ _,._ ---= u aaıtemin taammümü için umu-
taaaYYUra göre, ıimdiye kac1ar d·nl•Y• HJmiet Onat lıir liJura rnt karar ittihaz edilmitti. 
kö;>elder için bir •iirsün yeri si dütündü; sonra, lmnutinl lo-
bi kullamJaa ffayınızac!.mn ;.. aac:a ıöyle ~ etti: Gerçi Bakırköy haatahaneainde 
manda mümkün olac:M. zehir müpteWanna tedavi tatbik 

Projeyi hazırlayan siimriilır ''- Bu itin tıbbi cihetini bu. edilmektedir. Fakat, gerek harict 
muhafaza teıkilib bat müdüri ııunla altkadar miltelıuaalara, ya· muhitle ali.kanın tam kesilmesine 
Hasan, UaresindeW mücadele ni doktorlara terkettikten sonra mini olan siyaretler, ıerekae bir 
servisiode yapbp t.tkikatla ._ idart ve insi.bat! taraflannı uun çok sinir ve ruh haataları aruın· 
dindiği kanaatin mahsulü olan uzadıya tetkik etmek, ondan aon·ı .da bu kabil hastaların en fazla 
bu tasavvuru hangi aeLeplerle ra bu husuıta edinilen kanaatimi muhtaç bulunduktan devamlı na-
ortaya atbtmı fÖyle izah edi- aöylemek muvafık olur. ılhatler ve normal hayata alıttır-
yor: ~ ... 'ekli fevbllde bir ıurette tt.t-

,,_ Zehirli keyif verici mad• Buıün böyle bir mGesaeıeye li: edilememektedir. Halbuki 

~~~!Pr~. .... ..... 
'lif ~~ ~dıı:::;: tn çok be· hayalimde canlan<nrdığım kıza 
lfıt tlbt. ~J Atorıandır. çok bensiyordu. Derhal 'kendiıine 
~ S )'lld~ da c yanaıtım ve tordum: 

Jeierle mücadele etrafında bil· aum var mı:~dur? Bunu · .1yal ılıtem adı verilen bayle 
,,Ull 1ıılr faaHyet ııs.terlyoruz. o.. l&tht bir m ~tiJm~ şehirden, Jçtimat muhitten epeyce 
ne memnuniyetle kaydedilecek bir clabu ol!lllQ. Yalnu &Wills -.h1r uzak ve mllcerred bir mmtabdı 
netice olarak ıöylemek isterim 'ki, satan, gerekse kullanan kaplrıç~ kurulacak bir mUe11eıede yalnız 

~ıtri betJ - Yakında oynanacak bir pi-
'-..~ doı!'teı ~o bcıtuıı Fransız yeateld tek kadın rolünü almak is· 
~ 'r~u ,_:ıana dair ıil. ter miainb?. 
~ ~ ~ et.~ ııeırediyor.. Göaleri sevinçle parladı: 
~ ~~.biti11._:~rir, bu - Memnuniyetle .• Piyes yanı-
,,~~ lıl~ectİ diferi ye· nuda mı?. 
\ı.~ll\k ~ }' 10rlar. Bu Derhal milntddeleri verdim .... 
\ ~. 1 'llııız ~ Jak Ber- .Kahveden çıkarken: 
~"tt~ bir 1 bir tiyatro - tlminid protrama koyaca· ' S l)t ~ar, linema ğız, lOtfen ıöyler misiniz? dedim. 
\~le ' J~ "&elzllaY&n bir - Miıel Morgan •• 
\~~~or: rJaıı bu batı- Erteli gün Mitel tiyatromuza 
~ tto 'rJtt~ benden evvel seldi. Rolilnii battan 

~~ birletmit. bqa uberlem!ıti. Derhal prova· 
~ .\rb,~ kurmafa lara bqladık .• Hepfmil biribirimi· 
'~ biri~ tabirinden zi tenkid etmekle me1euldük •• En 
'-'. 11iı, ı...ı ' birlerin! tanı- fula tenldd ettifimia de Mitel idi. 
.... ~ ~ibi..: ~ Çıkarınama., .-.qq L.. ~ dtı..:~'ıııizı bir kah d Çünkü içimizde en ıenci o iclt. On 

ı ~ll1a ... ~ 1$ ve e yedi yqında ya nr, ya yok, Adeta 
~bit---~ q triılnde senli bir çocuk. 

~'~icara~ ah.bap ol· Gürültü, patırdı, nihayet tem•il 
~ ~)e ~ •ellbi . Y&troıııuzu IUnU ıetdi. Ve Miıet ilk defa sair 
~ bfri1ı ~tik. I~iınizde neye çıktı. 
>eı tt' 'l'ihtr: olunca her Mitel aahnede muvaffak ç.lama. 
~,~d...._ ttti .. Şat L • lnıınpan- dı. Bütün cazibesini kaybetıniıti ... 

~. b •r a.: •lirnU bır' ili q,. Seıil bir türlU çıkmıyordu.. Arka 
k .. ~ >'e.te~ lty hazırdı. malarda gilrUltUler oldu: 

\~hıı~lc &kt~:~ kadın ro- - tıltmiyorm, ititmiyonı.ı !. 
'> t ~ ~ ku 

1rııiz )'oktu Bir iki tecr\Jbeden ıonra Miıel 
~'stili ıı .. ~9_36 ~~l~ı tarihi ;_ tiyatrodan çekildi. 
~~ ı.,- ~e . tibaren ü Bi 
ı.. ıq, "it td._ lflttiaıiz Ç r ıene, Miteli ne gördüm,, ne 

bi .. ~~ hile Uert bu. nok. de kendiıinden bahıolunduğunu 
'~ tibi t ttti&· &ıtıne. itittim. 
~"it) SoluJc llllz •lct.riı· Bir ıün Mariyila piyesinin mu-

) ' h. e $ı~ıı:. Çocukla bera- haririri Panyol bana filmlerinden 
~~d..;-ct oıaıı 5& razı 
.. ~ -..-_ !l· lar! iae 0 hnu- biriıi için küçWc bir kıza ihtiyacı 

llt 'd ilbaa._ be bb bef"n· )lduğunu töyleyince derhal Mite! 
Si~~ Piıreafıı n ilnlinıi Morearu hatırladım .• Araya araya 
\ ile o~ 111iilıiııı evini buldum. Bu haberi verdim .... 
~~ aını i•li· wcatu ae-riııclnden deli ıibi ol 
>a~ tibı o~tne berıunkU du: 
~" tt' r loqlın clbi - Nice amandır, buıünO bek 
~ ~"td daki kah- liyorum, diye ellerini çarptı.. B.? 

~ &' ~ ~CStede ·aber muharririn e.tne lı:ottuk .•. 
~ ~ lllU~ c:atzz Fakat O.tad MiteU beienmedi : 
.~ ~1-. koıılltıaldu 1911 çok - Çok ..ıdıı, ulu bir kın ben-
~ "ldeıa ~halde d10r •• lımank çocuk rolOnU yapa 
~ • laeı- tltıı te::;-~ bil mu, dedL 
~ ~ taı t.qh kula~ ile Ve M!fel boynu bWdlk evine 
" ~hr ~ 4-~ kabar. döndU. ' 

d\a. Yel Dart. Fakat mcap sinemada çalıı-

memleketimizde böyle kötil itiyat- ra br!1 e~izd~ki. m~suat Hfi bu hutalarla metgul olacak bir 
larla maliil olanların ıayıaı diğer ve ıah tedbırlerı ıhtıva etmekte- tabib ve mürebbi heyeti onları 
memleketlere nisbetle en az deni- lfUc1c1el•ınmnl Hilmlet Onat dir. Eğer böyle bir müessese ku· normal hayata çevirmek içlıı iyi 
lebilecek miktardadır. Yalnız fa-{ 1 ,. • rulur, bunun vereceği neticeler bir çalıp& mevkü ve vaziyeti el· 

. ' arını tel ın edecek bır hal alırlar: tctltlk edilerelt fa dalı cldu w u an 
alıyet halinde yakaladığımız zehir insanlrk karakterlerini ikt' _ 

1 
lı Y • i - de edeceklerdir. 

k lla ı k 1 ıup e aır rsa her faydalı müesaeıe ıf 
u nan ve satan ar anun arımı. derler İşte bu maksatla bu . b' b • • . . - Bu tasavur, f.'"'yıraızadayı ~ 

zın tesbit ettiii cezalarla bu fent ' nevı 1 unun da ıyiliklen tebarilı ve 
vatandaılann salihmı temin et- tezahür eder. Buoiln tatbik edilen için de yarayacal.. çok iyi, çok ye-

huylarmdan vazıeçirmeğe uiraıı.r· k i · bö' 1 b' • ri d d 
r m~ çın . y e ır tasavvur tetkik kanunlarımızla iyi neticeler alın • n e ve ilnyanın en ileri memle· 

lırken bu işin biraz da bir ainir ve :dılmcktedır. maktadır.,, ketlerinde tatbik edilen tedavi u-
ruh hastalığı olduğunu nazarı iti· Dünyanın en &Uzel toprak par- sullerinin batında gelen mUkem· 
bara almak lazımdır. ialarından birini teıkil eden Kızıl Profes6r Fahreddin Kerim mel bir ıekil olacaktır. 

Umumiyetle zehir müptelalar. adalarınar iılnletı makarntndcc 
iki ıubeye ayrılır: Bunlardan bi- adalann arasında mevki ve man. ne diyor ? 
ri zehri kaçak satarak para kaza. zara itibariyle de en fevkalide 0 • 

1an, aervet edinen f~na tıynetli- lanı hiç fÜphe yok ki Hayırsıza
ler, cliğeri de kötü arkada§, fena dalardır. Yalnıa, tabiatın biraz 
temayülleri yilzünden sehir ipti· yersiz inadiyle burada ıuyun pek 
lbına uğrayanlar. bulunmamaıı, adallJJl en çok kıı-

Sizi temin ederim ki bavadi11 
sevinçle aldığım 6Üudmberi bU· 
yük bir sabırsızlıkla bu projenin 
tatbik zamanını beklemekteyim. ·~ 
Tekrar ediyorum: Bunu guete· 
nizde okuduğum günü hayatımın 
en mea'ud günü diye kaydettim " 
İstanbul valisinin bu it etrafmda 
ehemmiyetle tetkikler yaptıtmı da 
kuvvetle tahmin ediyorum..,, 

Bunlardan birincisi, kaçakçılar, mı tatlık olması, tehr• uzaklığı 
ticaretlerinin iyi olması, çok·para dolayıaiyle ıimdiye kadar bu ada.. 
':azanabilmek için müptelilann tarın böyle boı kalmalarına ıebep 
çoğ3.lmasmı isterler. Kendi adam· olmuıtur. Burada tniı edilecek 
• arı vasıtaıiyle bir çok toy, tecrtı. yeni "Zehir hutalan sanataryo· 
besiz ve cahil inaanları iifal ede- mu,, en kısa zamanda en faydalı 
rek onları zehir iıtimaline alııtınr· netice verecek mühim bir mliease-
lar. ae haline gelecektir. 40 - 50 binli. 

İkincileri de iptilalarını herıün ra gibi ufak bir masraf Uıtiyariyle 
zehir tedarik etmek üzere gelitti- vücuda getirilecek tesisatla diln
rerek insanlık hasletlerini kaybe. yanın en iyi bir müeueıeıi kurula
derler. Ceza kanunumus kaça'kçr bilir. 
lar için hapishaneyi müpteli

Buraya gönderilecek sehir müı: 
tetalan 6 aydan apğı olmamak il. 
zere bir tedavi devresi geçirecek
ler, dcktorların devamlı nezareti, 
hekimlik tatbikatı ve naıihatleriy
le fena huylannı bırakacaklar, 
aan'at evlerinde, bahçe, tarla ıibi 
ziraat iılerinde çalıprak hem ça
Iııma kabiliyetlerini kazanacaklar, 
hem de hayatı ıevmeği öğrenecek. 
terdir. 

lar için de muayen bir tedavi dev
resi milddetince timarhaneyi mev. 
zuatı içeriıine almııtır. Bunlardan 
lıilhassa ikinci zümre, müteah11n 
doktorlar elinde tatbik edilecek 
tlbbi sistemlerle timarhanede ça· 
buk sa1iba vanyorlar. Fakat, ara
larında bazıları bu fena itiyattan 
kurtul:luktan sonra tekrar halk :ı
rasına karııınca eski temayülleri. 
ne avdet ediyorlar. 

Bu çeılt tuh hastalarına yapıla

:::ak tedavi de ,'Zehir tedariki milm
kiln ımntakadan bir müddet için 
uzaklaıma, bu uza1daşma 11rasın
da muktedir dokt-cr ve iyi müreb. 
bilerin elinde uyuıuk ıinirlerini 

vicdan kamçı11 ile harekete ıetire
rek onlara hayatı ıevdirecek, ça
tıımarun zevkini anlatacak bir 
tarz tatbik edilirse, muayyen teda-

Projenin bir an evvel tetkik edi
lerek tatbik ıahaama konulması 
i1iyle alakadar makamlar meıgul 
bulunmaktadır. 

Mtıddiumuml Hikmet 
Onat'ın fılai 

Gümrük Muhafua Bapnü. 
düriinün izahabnclaa aonra, 
Cambmi,et middeiummnisi 
Hi1anet Onabn iMi ha.uıtaki 

Sinir ve ruh hutalıldan mü· 
t~11111 profesör dolrtor Fah
reddin Kerimi, yıllardır bu ka. 
bil zehir müpteWan 'ile aint· 
tıiı için bu buıustaki fikrini ör 
renmek üzere muayenebanesin 
de ziyaret ettim.. Doktor, a 
ha ben ıaalimi tamamlarken, 
hazdan süzülen gözlerini masa • 
ımıa üzerinde yapl"'Jdan açık 
ufak bir muhtıra defterine d•
ti, aörimü bitirir bitirmez fikir 
lerini izaha siriıti : 

Adliye doktorunun fikri 

Elind.!n yüzlerce zehir müp 
telianım mua.,... evnıla seç
tiiine ıüpbe etmedijim Te IMa 
aünlrii adli aahacWıri mnldi ile 
salahiyettar vaziyeti •fikir .... 
lunan tabiN adli Salih Hatim 
fikrini fÖyle izah etti: 

"- Bir müjde ıevinciyle Ha· 
ber gazetesinde okudufum bu çok 
g\Uel ve çok yerinde ta11vvuru 
bütün kudretimle alkıtlamaktan 

kendimi alamadım.. Şu deftere ba. 
lan: Havadisi okudutum tarihi ha ''- Zehirli mükeyyifata müp· 
yatımın en mes'ud günU diye muh- tel! olanlarla morfin, eroin ıibi 
tırama kaydettim. zehirlerin bazı eşhaata (hali ihti· 

içtimai dertlerimisden birini yaç ) denilen bir anza tevlid ettifi 
tetkil eden keyif verici zehirli vakidir. Bu ıebeple bun1arm nef
maddelerlı mOcadele hiç ıUphe sine bu zehirleri tedarik edemlye
yok 1d çok mllhim ve çok kıymet- cekleri, fakat hekim nezaretinde 
ll bir çalıtmadır. Gerçi elimbdeki bulundurularak kat'ı ibtijaçlan 
kanunlar gerek satıcılara, ıerekae ıCSriilenlere miktan ualtılmak au· 
mUptelllara karp bir çok tedbirle· retiyle verilerek tedricen terketti· 
ri ihiva etmektedir. Fakat, bu ka. rilmeai ica peder. Şu bale ,are mil 
bil ruh hatalarına tatbik edilecek cerred bir adada bu prtlar altmda 
tedavi ıeklinin en faydalıaı bu ye- tecrid edilmeleri daha mllelllr ne
ni tasavvur, kolonyal tedavi alıte· tice verecefi Jranatlndeyim. BU· 
midir. hına böyle bir tecrid 7erin4e, Jaaa 

Geçen aene Mllnlhte toplanan ta iptilhmı terkettlkten IOlll'a da 
beynelmilel akil hutalıklan kon· bir mUddet nuaret altlndl, flbt 
crnlnde bu tekil bqetl m:namı- iyi prtlara avdet etmlt 1ılr W 
yeye arzeden Tllrk deleceleri diln de blacapndan, lptllbm _. 

a abl hastalıkları mütehaısıllan men zail olduluna dair kontrol da 
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Bundan sonra muhtelit canlana
rak Perayı ezmeğe b3.§ladr. 

20 inci dakikada Veno Anderya. 
dlsin verdiği pası güzel sürerek Pe
ra ağlarına gönderdi. 

2-1 mağlt1b vaziyete geçen Pera. 
lılar canlandılar. 

Sağdan Bambinonun sUrükledlği 
bir hUcwrıda yine Culafi yakından 

rü.zel bir şüt çekerek beraberliği 

temine muvaffak oldu. Devre, daha 
ziyade Peranın hA.kiıniyetlne tAbi 
olacak bitti. 

ikinci devr6 

Arikara, 12 (Hususi) - Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü tarafın 
dan verilen bir emirle gerek Türki· 
ye ldman cemiyetleri ittifakı ve 
gerek Türk spor kurumu zamanın· 
da ~'apıhp yeni usule göre tecdit e
dilmiyen bütün siciller iptal edil· 

1Idn.oi devrede Pera takımmr de. 
fiştirdl. Etiyen santrhafa, Çiçoviç 
aağ haf'a, Bambino sol içe, 1stelyo mi~tir. 
da sol açrğa geçU. Bu karara göre eskiden yapılmış 

Bu şekildeki takım daha f~i oy _ olan bütün siciller üzerinde gerek 
namağa başladı. Fakat Talea son fertlerin, gerek klüplerin ve gerek 
dc.>rl!Ce bozuk oynıyarak fırsatları bölgelerin hiçbir hakkı kalmamış· 
.öldilrdU. tır. Keyfiyet 8·2·939 tarihinde bü· 

16 mcı dakikada Bambino şahsi tün bölgelere tamim edilmiştir. 

·--- .. ' ' ..... 

Lik maçları puan cetveli 
Takım 

Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Ileykoz 
Si:lcymaniye 
Hilal 
Top .. mpı 
İstruıbulspor 

Oyun 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

Galip Bera. 
14 3 
14 2 
11 4 

9 3 
7 4 
5 3 
4 2 
4 
3 2 

Mağ. 

1 
2 
5 
6 
9 

11 
13 
12 

Bayram maçları 
kupası 

Dün Galatasaraya verildi 
.Ba.} ram ınııçları kupası l!;in G:ılatasaaryla ı·eııerbalıı:c ara ınclı:ı. 

ı: ıkan ihtilaf gcı:en gün hakem rapo run:ı istlnadcıı Şişlinin hükmen 
nıağliıb sayılması ile kat'i ı7Ckllnl al mıştı. 

lliilı;c başkanlığınca beynclınile l niıamlara ~öre, \'CrllC'n bu karar
cl:ın sonra, Galata!'laray aHrajda ileri ı;e~iyor n kuııayı almağa hakka
u.nıyordu. Gcı:en gün etraflıca lı.ah ettiğimiz bu ' aziyet ve karardan 
eenra, kupayr cıuanetf'ıı -.aklamakta olan stadyonı idare"! diin bölge 
başkanı Muhtara da keyfiyeti tekrar danıjmıı ,.e kupanın Galataııaraya 

·~

li 

t. 
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Ga.lat~sar~g neitos&gk~J;-r:;-berabere 
Sarı kırmızıhlar muhacimlerinin mute-

kaldı 

m ad t çahmları yuzunden 
neticeyi kazanamadllar 

Dlln Taksim stadında bln1 q. ıaydmdan bir yardım ılSremeyhıc~, 
mıyan bir aeyircl ldltleel 6nUnde aeafı ttıldlraem ahlnn, yutan tn
Beykoz • Galataaaray takımlan ktlraem bıyığım kabillnden leler ıör 
kal'fılqWar. Hakem Refik Omnan ıoefe baeladr. 
Top. 12 incl dakikada Necdetln ortala.. 

Her iki takım da ,labada ıu eetn- dıiı topu Sif& valdtlls b1r çıkııl:ı. 
de yer aldılar: kaybetti. HaUdin mntereddid b& "4 

Galatasara7: Oniaa. Lltft, Ad. kıllan arasmda topa yet!ten Sara,.c 
nan • Musa, BeclJJ, Ekrem • Necıclet, tim fena bir VUl'Ull& avta attı. 

SWeyman,·CemD, Sal"adcUn, San- 14 Uncll dı\ft&da topa dofru ko- Galatallft't mll1julelal ft1dplerl ae attıkJan ,.esine golden sonra 
ftm. fUl Cemil çamurdan ayaklan ka • BeJkol blelbulen topu ~orlar ... 

Beykoz: Safa - Badıu, llalld - ymca yt1ztl l'Oyun yere uza.ndr. 8 
_ _ _ Said, 8 Mehmet, Jılmtafa - t.mıD, Mehmet hamı ancak Cemilin mrtma 

- • GaBb, Şebab, BahadD', (Wald. çıktılı zaman alabildi. Bu andan 

er To P k a Pi Yl Lfk ~larmm en entereaa br- 1tlbarea oyunun cereyanında tek -
ıılapıalarmdan bJrl olan bu oyuna meler n g?iğUs çarpıgmalan mnt-t 4 Gol&- - bir htıcumla ...... lıqladı. 

~ · • O yendi -=:i......mı.dayett_..._ ::=s~!...ıı .. 
"""t ı :l b temadiyen Beykos kalMfne .urtık- adan alchfr pula 18 çfzıfli 1l9t1lııe CICİvertlilerin bu gali iveti ledilihUcumlaryaSallhadcUıılna- ldl.T ua "'-dadUzelte. 

l , YJ.iıw "P .. çamura •P~ kadar ıe ~ ya~ _.._ 
1Mı.._ • • ' 1 .a.1 :"_ - -' 1 a ;~ w .. · ~· meYctu 1* ilk! Wr ,ııı:.-tf. Tap, tml 

~-1'-...._. ... ın go rv"1UFUGUr ;;rmf)'Ontu:· ~ mıwnert. 4e pa s.ıuua ıı:onkı uumc1aa b! .. 

~ ~ lahumdak1 llk ıeklinde bir kadroyla oynuyorlardı. böyle bir havada ancak mtıteyak- ye ıtrdL Galatasaray 1-0 pllb va-

lfı. ........ ~ sı. Topkapı Oyuna J'enerWerln yaptıiI b1i' ım olınak lbmııeld.llfnıl heNb e- llyete PCmfltl. 
~ _ ~ Adnaa Alan- hllcumla bqlındı Daha ikinci da- derelt "girgin" bir oyun oynamağa Galip vaziyet• geçen Galatua -
~ ~ kikada Haldunun atırOkledlii bir bqladılar. Bu oyun da, haddi satın- r&Y. 10l tarafıyla nekadar ,aksıyorsa 
'-'~ lthllerde yine hücumda Nad Uiaktan .m bir ıtıt da eauen tutuk bir oyuncu olan Sa- al cenahla da o derece neticestı 
'-t. ' ka'Y'bettOOert. ı.. çekerek ilk ıouı atmala muvaffak Wıaddin için oldukça bilY\lk bir ldleumlar yapmala befl~ı ~eınll, 

........_ 9 Jdsl ile c*&blldi· oldu. mfitldlllt fevlld ettf. Saraftm de Sn- ~ Dntm1ı 15 ınddı 
~. llemen. bundan bfJb.o dakika b 1 
~~ • IOIU'a 1ha• Nacl mreııen aldıtı voıev o 
~ ~ ı...., Yaear • x. pula ftfılcl ıoın attı. G ( • -H - d- - I' ' • 
t,~-1e1.411..__Balchm, EkıılkTopkapıtakımmm.J'enerln a atasaray ay arpaşa ısesını 
\" lı ı ~ "'1dcı. bu tflek oyunu brpamc!a tutuna - ı ' 
·~-..... ~ lhtno, Wecl. machfr llSrfllOyor. J'enerlller de mağ Up etti 
iL ~ o......_· llbtr - İlma.. kendilerini tıımeden rahat ııozlsyon 
'\I~ .=--. 1ar lçeralnde daima ıolltık vasiyet-

~· k Q;;;;; lere slrlyorlar. 
~ Ea.t, 18 U.erlnden mretten al-"'•--I dılr pula ıtısel lılr 1t1t çekerek Fe 

., -......, ? • rl nerln OçtlncU ıoIUnU de bydettt 

~·SJnı - ' Hemen bunun artumdan Fikret 
~· • Paşa heKplı ve ınuı bir wruı yaparak 

' ..... PİJ dlSrdtınctı roın attı. .. '-... ~ onu oldu mret, hiçbir ıtlçlllfa maruz 
~.,.... ~&ımpqa 1_ kalmadan Naciye uzun bir pu ver
t..~ ~ Bofuiçi dl. Nacinin biraz atırdUkten ıonra 
~ ~ ta eıı lCuunpqa attığı f{lt ve gol. 
~ ~ ıı..-.~ Ve böylece Bu ıoinn arkumdan Fikret, Naci 
"llıll S ~yqı kendi ktıme _ ve Eaat birer gol daha atarak Fe
~ tt ..__"" l'Ubek mev- nerbabçeyi 8-0 gallb vaziyete geçir
S ~ '*ta lnıp birin- diler ve blrincl devre bu neticeyle 
..... ~ 014u. lCUmenin B eona enli. 

..._,,aı.. '-AaadoıuJUaar.. Ikinei devre 
~" ~ ll'up İkinci devre Fener takmu Rqadı 
'-.~ ~ laınpiyonu ara- sağ açığa ıeçinniftl. 
' ~ hpdacak ve en Reıad, bir haf olmasına rağmen 
ka~ "-»tYoıı ta.kını, Uünci Fikretten aldığı toplan zamanında 
~Q 11 olacaktır ve güzel bir ıekilde havadan orta-

llrQk hUk . tıyarak Topkapı kaleel önüne dil - Haydarpaşa listslnl mal lt2/J tdm Galatasaraylılar L...~ ltu.... ~lip men 1llrdil ve Fikret U.t üste Uç nefis 
~ .. b.-.,~ kafaylJL Uç gol daha attı. Beyoğlu halkevi tarafından tertip dUn de evin salonunda büyük bir ka-
-~ .:~ ~ Beyler- Fakat Naci penaltıyı fena bir vu- edilmi.e olan voleybol turnuvasına labalık önUnde devam edildi. 

Genel Dlrakt~rlQk kupası 
krosları • 

lstanbul Bölgesinin sekizinci 
_ve-dokuzuncu ku koşulan 

Hafdarpap. U...inclen Abdullah 3500 metreyi 
Deminpordan Hilleyin 7500 metreyi kazandılar 

Genel cllrektörlUk kupa kroelan 
dUn sabah yağmurlu bir havada wk 
çamurlu bir ~e yapıldı. Hava
nın bomklujuna raimen letabul 
bölgeelnin tertib ettiği bu meni -
min ıeklzlncl ve dokuzuncu kroala
nna on dört teıekkille meDRp 59 
atlet girdi ve iyi derece aldı. 

Baştanbqa bUyUk bir çeldeme 1-
çersinde geçen her iki yarışın tek
nik neticeleri ıöyledir: 

3:500 METRE: 
1 inci Abdullah Haydarpqa. De-

rece 13,11. 

2 inci lzak B. S. K. derece 13,13 . 
3 Uncu Sürer Y. K. derece 13,13,1 
4 Uncu Eli B. H. E . 
5 inci Kizım Kasımpaşa. 
6 mcı HUııeyln B. H. E. 

Takım ltlbulle: 
1 inci Haydarpap lillesi 23 sayı. 
2 inci Yeni Kurtuluş 28 ıayı. 

3 Uncu Robert kolej 3:5 sayı. 
4 Uncll B. S. K. 43 sayı. 
5 inci Sanat mektebi 59 ıayı. 
6 met Haydarpap. liaeei M sayı. 
7 incl Topkapı M ayı. 
8 incl Feneryıimu 85 •rı. 

'7 500 metre: 

1 incl BDleyin Albayrakdar De
mlrspor derece 2f.06.8 

2 inci Artan B. J. K. derece 
24.16.6. 

3 Undl Tezer Kuımpqa, 
ı:s.ıı.s. 

4 Undl Nuri Kuımpap. 
5 inci SUlhl Kumıpap.. 
6 IBCI Todod B. J. K. 

derece 

1'almn ltlbartyle: 
1 inci Kasımpqa 12 sayı. 
2 incl B. J. K. 15 ayı. 

Gelecek hafta Heybeli 
Adada yapılacak kros 
Beyoğlu Halkevinin spor kolu bu 

mevabnde bölgemizde yapılacak ~ 
lan on birlncl krosunu gelecek pa-< 
zar ıtınn için Heybelladada 5000 
metre Uzerinde hazırlamaktadır. Ya 
rqa yetıeebllmek için Heybellada
ya ıttmek 11aere köprilden eaat 8 de 
veya 9 da bltan T&purlara yetJt,. 
met llamdır. 

-0-

Konfıarantl 
Fllhti Hallwviıawleu: 
1 - Evimizde 15 Şubat 939 çar .. 

p.mba ınnn saat 20,30 da fatanbul 
atletizm monitörü ve evimiz ıpor ıu 
beli komite Uyeai NaiU Koran ta -
rafmdan (Seyahatlerim) adlı bir 
konferans verilecektir. 

2 - Bu konferansa herkes ıeıe
billr. 

-0--

Naili Moran 
Atletizm ajanına vıkllet 

edecek 
İstanbul mmtaka ·ı atletizm ajanı 

Rebil Gorbonun istifası üzerine in· 
hilal eden mezktlr ajanlık vazifesi, 
Beden Terbiyesi kanununun mevkii 
tatbike konula<:aiı 1 haziran tari
hine kadar atletizm monitörü Naili 
1'1oran tarafından vekileten ifa e
dilecektir • • 

~s ~ ıaı.ç, •-ı Beyler- nııla kalec1nln ellerine attı. Hemen 
li...~S lblttt. bunun akabinde Fikret uzaktan 
~·~ ~ ltaracunırnk ile 12 inci ıouı de atmağa muvaffak 
.........._" ~ »'11ae onanacak 1· oldu. Bundan sonra Naci iki gol da· 
~ ~rnhnaı saba- ha attı ve oyun Fenerin 14: - O gibi 

Sr.ntrhafı Hakla bu hfta içerainde Yapılan. kaqılqmalarda Çelikkol 

Ankaraya hareket etm1elerdir. Ken Şifllyi, Ynkaek muallim mektebi E- -====================== 
dilerinin Kınkkale takımlarından bi yllbil, Dariltf&faka Yilkaek mllhen- B. takımlannda Eskrim aı· anhg'"' 1 

. ---- dan Kara - net bir pllbiyetlle sona erdi,. 
~ lallb .. Yiidı. Fenerlilerin aldıiı bu netice mev-

-._~: "llJ • EJOp simin gol rekorudur. 

'~~ Topkapılı 
S~"? ~ iki~ Hakkı ve Abdülkadir 
· ·"11C1b ...._ -.atltt taklllllan da Aukaraya sitti 

")lt~~eıı hWı:men Topkapmm en fyi 1k1 CUSld• ele-
manı olan kaleci Abdülkadir ve 

risine intisab edecekleri zanııolun- dlai. Ynkaek milhendia Perayı, Gazi ş· ı· p 
maktadır. Emtlttı.ıı de Kurtubqu yendiler. iŞ 1 era yı Beden Terbiyesi İstanbul direk-

MemO geldi törlillii eskrim ajanhpna emekli 
GUnUn en mUhlm maçı Ga.lataaa- 1 • o yendi yarbay 0mer tayin edilmi§tir. 

Topkapı takımmm müdafii Jle • rayla H&ydarpqa u..ı ıaıa,uan hakkındaki evrak tasdik 
mo, bir mUddettenberi latanbuldan arumdaydr. """k ...n .... 1 ve heyecan· DUn 11.bü Tab1m ıt+admda &itli Tayin . 

rd latanbul da ""' 6
........ edil' edihım Harbi- mektebı es-dııarda bulunuyo u. a - 1I e en bu mUlababda Galataaa- Pera B türmlan Jaüem ee•ın L ır ' ~- · 

nen bu oyuncvnun Topkapıya delil, C ç ki -'· · hocam oln --ı .,.. 
1·' lru tll kl 1 rint 15 12 .aA--incle ~ • ....,, ..... ılar. NeUcede ~rım ,... Be3ikta1& gfnnık için ufraltılı llSy ray w&r vve ra P e • , ,,_,. ~ •- ':l" .. ~ 

-·~ r..·b .. ,A_ Qı..ıt ıaıtp &eldi. naif•ine batlıYacaktır. lenmektedir. 115-12 ilı -.lu et~. ._. 
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ERiN ZABITA HİKAYESİ 1 

e ezzüh Vapurunda 

an~ öNAVET 
Eııı kadar kadın ve erkekten mil- - Maama.fih elmdi kelllfelll bir 
rekkcp tenezzüh knfileslni İstanbul- adama benziyor. 
dan Mısırn götüren va.pur sabah - - Dedim at kansının eayeslnde. 

leyin erkenden İskcnderiyeye va - *** 
rınca, yalnız seyahat eden bazı ba
yanlar karaya çıkmak için erkek 
arkadaş bulmak tellı.şma dilştUlcr. 

Zeyneble GUher • iki genç ressam 
hemşire • bu iş için bay Osmanı göz 
Jerine kcstirmişlerdl Fakat dört 
gUnlilk yolculuk esnasında herkes 
öğrcnmi§ti ki, bay Osmanı kendl -
sinden biraz daha yaşlı, çok zengin 
ve fevkallıde mUstebld zevcesi ba
yan Fitnatrn pençesinden bir an i
çin bile kurtarmak değme yeğldln 
harcı değildi 

Maamafih eu dört gUnlllk yolcu -
luk esnasında ''bay Osnıanı kurtar
mak,, kadınlar ve bilhassa genç kız· 
1ar için bir nevi spor haline relmlv
ti. 

HERKES karaya çıkmaya baş. 
lamıştı. Zeyneble Gll.her Os 

manm peşini bırakmıyorlardı. 
- Osman bey, biz size gUvcndik. 

Nafile elimizden kurtulamazsınız, -
diyorlardı. 

Bay Osman: 
- Fakat eey ... Daha Fitnat uyan

madı. Gidip bir kere göreyim. .. 
- Haydl, biz de sizlnle geliyo-

ruz .. 
Bay Osman bu teklife memnun 

olmuş gibi görUndU. Bu mrada ga· 
zetecl Turbana tesadut ettiler. Genç 
kl%lar sordular: 

- Siz de çıkıyor mU!unus 1 
- Ben biraz sonra çıkacağım. 

Bu oyundn. en fazla muvaffakı. Daha evvel yuılaack bazı yazılarım 
yet g&rteren yine Zeyneble GUher- var. 
dL Bunlan konqarak bayan Fitna • 

O gUn bayan Fitnatm malOm tın kama.rasmm lJnUne ıeldller. Ga. 
kalb rahatsızlığını behane ederek zetecin!n kamaraaI da tam k~da 
karaya çıkmıyacağı tahmin olunu - idl. 
yordu. Bu takdlrde kocruıma da bU- Osman aaabt bir taVD'la kapıyı bir 
tUn gUnU vapurda geçirmek dQ§U - iki tıkırdattı. 
yordu.. 

Genç gazetecl Turban bir gece ev 
veı, orta salonda bay Rec&iye, gtı. 
nUn meselesi olarak bu bahm açma
sı llzerfne, dllrUst ve çelebi bir a
dam olan Recai birden clddDeam.11: 

- Azizim, deml{ıtl, doğrusunu le. 
terseniz bizim bayanların bu ada -
ma hUrriyeU bir kadm tarafından 

gaspeclllmfn bir mazlum nazarile 
bakmalan beni blru ıinlrlendiri -
yor. Osmanı eskiden tanırım da o
nun için midir, nedir? Ben bir tnr
ın bu noktainazara f3tlrak edemlyo
nım. Bana kalirl!& Osmnn otursun 
kalksm, kansına dua etsin. 

- Neden? 
- Ncdl!lli var mı acanım ... Onun 

ııayesinde !Man arasma kanşmq, 

lçUma! bir mevki sahibi olmuş. Os
man bey qağr, Osman bey yukarı. 

- Fitnat, uyandm mı! 
tc;erden bayan Fitnatm uykulu ae 

si cevab verdi 
- Kim o 1 Sen mJalıı Osman. • .. 
- Benim Fitnat. Karaya çıkma-

ya niyetin yok mu 1 
- Kat'iyyen... Geceyi rahatsız 

geçirdim. Yata.ltta.n bJlmuyacağmı. 
Osman, kapmnı tolcnıığmı çevi • 

rlp de açmafa muvaffak olamadı. 
- Yapma Osman, kapıyı içer -

den killtıedlm. Kimae rahatsız etme 
sin dlye. Rica ederlm, rahatsız et-
me ... 

- Peki Fitnat, peki. .. 
Zeyneb Osmana uıulca sordu: 
- PMaportunuz Uzeıinlzde mi? 
- Teaaduten üzerimde. 
- Öyleyse haydl. •• 

*** 
Daha ne 1'ter! OSMAN iki gene; ressamla 

- Demek eskiden... akşam vapura döndllğU za -
Recai omuzlarmı sllkt!. man, doğru karııımm kamarasına 
- F.aldden. Ne değildi ki .. Gir- gitti. Kapı hep kilitllydl. Fakat bu 

medlğf sanat, boyanmadığı boya seter bayan Fitnatm ıeai çıkmıyor. 
kalmadı. Kafe§antanlarda varyete du, 
artlstllği bile yaptı. Gazeteci Turhan da dahil olduğu 

- Tevekkeli banımlara lekambll halde kamaranm önUne toplanan 
oyunlan yapmıyor? birkaç ~i kapıyı vurdular, haylar-

- Başka oyunlar da yapmum da. , dtlar. Bay Osman tcltış içindeydl. 
Ben lskambil oyununa razıyım. Nihayet kapı ıerkamarot tarafın-

Paktt ttm?amne aç'llmıı, siyah kadife elbiseli bir bebek ortaya çıktıı~tı. 

dan bir maymuncukla açtmldı. Man· • · 
zara az korkunç değildi 

Bayan Fitnat, kalbinden bir Arab 
hançeriyle vurulmuo olduğu halde 
yatağında yatıyordu. Yerde kehri· 
bar bir tesblh vardı. 

Bayanm kıymetlf mUcevherlcrin .. 
den hlçblri çalınmamıştı. Yalnız 

komidinin çekmesinden bir miktar 
para alınmıştı. 

Cinayet haberi blr an içinde va.. 
puru dolagtJ. Bir çeyrek sonra her
kes kam.arnmna kapanznıetı. 

Yalnu genç Unlverslteli SUheyll, 
sinirleri fena halde bozulduğu için. 
kamarasmda oturuyordu. 

Nihayet dr§an çıkıp gnzetect• 
Turbanı buldu. 

Güvertenin tenha bir noktasında 
bir koltuğa uzandılar. SUheylA; 

- Turhan bey, dedi. Haydl an• 
latmız_ 

- Neyi anlatayım bayan Sllhey• 
lU 

- Bu itin nuı1 oldufımu, lf%in ne 
kanaatte bulundufunuzu, ne tahmin 
ettlğl.nlzL Ne bileyim, bana her ıs--

Cinaytt lıabırf 

biran içinde va • 
puru do~tı. 

Genç üniversiteli 
Süheyld, sinirli" 
ri fena haldı b0'9 
ıuldulu için kq
marcınnda otura 
mıyordu. Güver • 
tuı cıkta vı ... 

"' 

J 

ı-

'llaAleden: 1 

_!(imuran Şe~~! _J 
y1 •'elif'' iden .._,.., ahı• kadar an

l&tmlz. 

Turhan c1lld0. 
- Ben keramet ıa.hibl mlybn? 

Nihayet bu 1=i ben de ıizln kadar 
biliyorum. 

- Rlca ederim, ~yle eöylemeyl. 
niz ... Ben ıdzln kim olduğunuzu bili
yonım. Sis buna gelinceye kadar da 
ha ne muammalar hallettinlz, ne 
kör dUğUmler çözdUnUz. Haydi, 
söyleyiniz. 

- ntffat edlyoraunuı ... Fakat ..• 
Turban ı~ztın alt tarafmı getire

medl Dalmıştı. ÇenC8lnl avucunun 
içine dayamış olduğu halde uzun u
zun dU11Undil. Neden sonra: 

- Peki, ıiz ne dllııUnUyorıırun\1%? 
- Ben hlçbtr ıey anlamıyorum. 

Haydl diyelim ki katil kapıdan çık· 
tı, kapıyı kilitledi, anahtamu da a
lıp gatUrdU. Bu suretle vakanm mey 
dana çtkmn.mıı aqam eaat d6rde 
kadar tehir etmiş oldu. 

- Hayır ldlçUk bayan, bence hal
ledilecek mesele katilin nasıl dııa.11 
çıktığı detlldir, nuıl !çeri girdiği

dir. 
- Bittabi pencereden. 
- MllmkUn. Fakat pencere de 

pek dardır. Sonra gtlverteden bu 
kadar adam gelip geçiyor. Onlann 
glSıU önünde ... Biraz mUekW, değil 

mi! 
- O halde kapıdan gtrdl. 
- Fakat bayan Fitnatın kapryı 

!~erden ldlltledlfinl unutuyoreunu.z. 
Osman bey vapurdan çıkmadan ev
vel k&nSI kapıyı lçerden kitlllemi§· 
ti. Hattı Osm&n bey kapl)'l klllW ol 
duğu için açamadı. Bunu biliyot'\1% 
Hattı kapı kilitlendiğini bizzat ba· 
yan Fitnat söyledi Bunu hepimiz i
şittik. 

- Peki, bundan ne çıkar? Bayan 
Fitnat kapıyı kilitlediği gibi açabi
lir de ... 

- Evet, fakat ancak tanıdığı bir 
'timse ye ... 

- Yani gemiden bir kemıeye ... 
- BittabL .. 
- O halde yerde bulunan kehrl-

~:ır t bih ... Çalman par:ı.l:ı.r ..• Hep 
1öıdağı, 1Syle mi'! 

- Öyle anl&6ılıyor. 
- Yani, bayan Fitnatı blzlnrden 

l)frl llldllrdU demek fs!lyonıunuz. 
• Tuthan yerinde doğruldu. 

- Hayır, öyle bir aey demek 1s 
temlyorum. Onu muayyen bir kim· 
ıe, onun mevcudiyetinden bizar o
lan bir ııahsr, yani alzf.n anlıyacağı
nız onu koca.sı öldtlrdU, demek leti
yorum! 

- Koca.sı mı!-
- Rica ede~ tel!e etmeyiniz. 

Bu fir fırtınadan ibarettir, hem de 
ispatı lmklnsız görllnen bir fara
dye. Zira Osman vapurdan çıktığı 
sırada onu aağ bıraktı, vapura dön
dUğll, zaman o buldu. Bu ıerait da
hilinde onun katil olduğu nasıl id
dia olunabilir? 

- O halde siz kendl faraziyeniz! 
kendlniz yıkıyonıunuz ... 

Turhan ayağa kalktı. 
- Evet, ıılmdillk öyle yapıyorum 1 

dedl. 

*** 
KAPTANIN daveti Qzerine 

blltUn yolcular gemlnln bü
yük salonunda toplanmıştı. Kaptan 
ayağa kalkıp yolculara hitaben eu 
kuıa nutku irad etti: 

- Baylar, bayanlar, gemide bir 
raci& cereyan ettiğini maa1e8ef he
pimiz blllyoruz. Bu çirkin cinayetin 
i'alllnin bir an evvel adalet pençe
sine teelim edlldlğinI g!Srmck lete
diğimiz için bu huııuata elimizden ge 
len yardımı yapmakta tercddUd et
mtyeceğinlz tablldlr. Gemimizde bu
lunan gazeteci bay Turhan bu gibi 
itlerde çok tecrUbesl olan bir ıat -
tır. Onun tçin hepinfzi kemali dlkt 
kale kendlııini dlnlemeğe davet e
derim. 

Kaptan bu 15zlerl aöyleyip yeri
ne oturduktan sonra gazeteci Tur -
han ortaya çıktı. Bir iskemle çekip 
oturarak eöze başladı: 

- Baylar, bayanlar, bay kapta· 
nm tecrübelerime kıymet vermek 
suretiyle hakkımda gösterdikleri 
teveccühe teşeekkUr ederim. Filha
kika. hasbelmeslek ve hesbelmeral· 
hayatta bitt()k şeyler gördUm. 

Ba1talrm bu görgU ve tecrUberr 
'Jay kcptanm mevzubshsettif 1 çlr
"tln clnasctin ~"'rarmt R''dmlatıı-al· 
'ıus·ı'lun•';ı ne derec .. ye kadar işc

\'arı,·acak. 

Gnıete~i 'J'urlıan b•ı 11ö.,ıP.rt !!Ö • 

,.,,.ken b;r kPmarota ba.,,ı,·la bir i<:a
~et ver!ll. Knm:ı·ot ıı"r1 ('vip r>Hn
ie tuttuğu bir paketi Turhnnm diz-

teri dibine bıraktı. Gazeteci paketi 
açmağ~ladt. Bir ~~ dıı. sö
züne devam edlyordu: 

- İçinizde beni az çok tanıyanlar 
bilirler ki, ben ne varyete arUatf
yiın. ne de hokkabazım. FıL..at. ya· 
pacağnn aeylerln biraz bunlara 
benziyeceeğlni aize eimdlden haber 
vereyim. 

Paket tamamiyle a.çıI.nuo ve si -
yah kadife elbise giymif, kUçUk bir 
erkek çocuk kıyafetinde ve tabii 
bUytiklUkte bir bebek meydana çık
mıştı. Turhan bebeği canlı bir ço • 
cuk gibi bir dlzinln üzerine oturttu 
ve gUlllm8iyerek yanaklarını okeadı, 
bebeğe hitaben eu sözleri ııöyledl: 

- Çocuğum, sana bazı 11eyler so
racağım, eğer bana cevablar verir -
sen çok memnun olurum. Bu gemi
de öldilrlllen bayan Fitnatm son aöy 
ledlği sözleri bize kendl aeısiyle tek
rar edebilir misin? 

Turhanm arkadan idare et~1 
tertibat vasıtasiyle bebeğin tahta • 
dan dudakları kımıldadı ve ince bir 
kadın ııesiyle şu sözler dökUldU. 

- Yapma Osman, kapıyı içcrdcn 
kilitledim Kimse rahatsız etmesin 
dlye... Rica ederim, rahatsız etme. 

Bu srrada yolcular ararunda bir 
hareket oldu, bir adam ycrindeD 
rırladı, nefes alamıyor, havasızlık· 

tan boğuluyor gibi bir eliyle boğa
zını tutuyor, ayakta bir saniyeden 
fazla duramadı, sallandı, boylu bo
yuna yere yıkıldı ve hareketsiz kal 
dı. Bu adam Osmandı. 

Geminin doktoru nabzı yokladı, 

sonra: • 
- Kalb durması ... dedi. 
Turhan soğukkanlılıkla na.ve et • 

ti: 
- Hilesinin keşfedildiğini görmek 

?nun için pek fena bir darbe oldu. 
Marunafih, zindan köşelerinde sU · 
rUnmcktensc böyle bir an içinde ö
lüp gitmek hakkında daha hayırlıy

:iı. 

Bu s<szleri dlnl!yen bay Recai, 
başmı sallıyarak gazeteciyi taııdlk 

~lyordu. Gazeteci yaııılt adamın ko
'unu tuttu. 

- Sizin bir sözUnUz beni ikaz et
•i. Osmanm vaktiyle varyete artist· 
1 iği yapmış olduğunu siz bana s5y
ı.,mtstinl7.. Ru benim için bir ip ucu 
oldu. Her ihtimali g!SzönUnde tut-

~~ 
mak lcab ediyordu. 05fll ~ ~ 
dan da bizardı. Karısı ô: de ~ 
b.em ıerbeat kalacak• b e&e' V' 
smm ıervetine tevatil11 ~~~eJ r 
Fakat Osman gemidell ç e~ ,r 
rumm sağ olduğuna b~ ~-~, 
cab ediyordu, çUnkU nç uPıı ~ 
k~mdan onun konuot ııe ~ #' 
miştl. Osman bu ,ure t ~..J 
temize çıkarıyordu. ra:;1e ~A' 
sesini işitmek, onu göı it (fi"~ 
demek değildir. Eski b tilfıutlı 
artistinin dağarcığınd~A ,~ d> 
hünerler çıkabilir. ){ese 

1 
~~? 

Ağzını açmadan, dudağJJl cJS!lle'ıl. 
madan karemmdaki bit 6ın ° •i 
selA bir kapı arkasında ,z;>·l~ 
yatan bir insana ıAJtırd~r sil ~ 
sanatı! Osmanm bll>~ old~ 
olduğunu ben . de e ~~ 
halde, vapurda IdJ!lS ~ı:e ~ ? 

O zaman bay Recııi dOcll-
6
,1._ 

- Mllsaade edlnlıı bil 
ben biliyordum. Fnkat bil cıtı" ı'J 
kurnazca tertib edl}e~riJoıJıı1'1', ~ 
kaplıyan esrarın vaıı bilcce~ 
le sıkı bir al~kasI ola )1İ ~ ~ 
yalan ısöyliyeyiın • kıt1' •d&l'' ~ r 
geçmezdi. Bunu siz ın;u'lll e'J <1 

dmız, burada ban~ :ı slll'ıcııl ,.tlf 
dam sıfatiyle bildiği da bil ıı: ele' 
zlfesi dUıııUyor. osrııs\te sıı.~0).ııJ 
de vardı, kendisi vaö bil ı:J •" 
· d -rduğ11- zanıan ıd Jl nn e go ...... pct; , 

bir hUnerle yapuğn'lt 
ııyorum. ıtJ. ., 

raJll e t tıll' 
Turhan sözUne de' ıc ,~>'°.~ 
- Çok gUzal. oeıne o,ıtıs11 ~ 

bütUn tavazzuh etti •. rduı;tell uç~ 
nı kamarasında öldil~le)11161ıır# kapıyı kilitledi ve 886nuııe g , 
'liYi alıp kamaranın Jdlltle f 

1 e.r0e11 .~ cJ 
Kapmm gfıya ç fçiıı totaıl tt· ~ 

olduğunu anlatınak gibi )-&P 
111 

ıç 
virlp açmağa uğraşırkatJlll~ ,.,,~ 
ra maHlm hüneriyle 8~ d~11~ 
den ölmilş karısının sllı:IC1' ıe"'. 
Kansına aöylettlği ırıtııllt 8 ~ 
manidardır. :snyaıı \'e ııl'~~ . 
rahatım; geçirdi~~ ~ et 
~ar kamarasında d1Sinl f61tll 
ve klmaenin ken tıe ~ 

ınJştl rt il' 
memesinl söyle ·bil e1' ~er 

os:manm nıaıcsaeıcşÇ ,,ııt 
nayetin şUyuunu b ,.,H .. ,,,il" 
tirmektl. mı J4 " 

(Deı•a 



lngl llz fıkrası 
MUııteri - Garson, bu çorbayı ye

meme imkan yok. 
Garson - Affedersiniz efendim, 

metrdotell çağırayım. 
Metrdotel - Emriniz efendim. 
Milşteri - Bu çorbayı yememe 

imkan yok. 
Metrdotel - Lokanta sahibini 

çağırayım efendim. 
Lokanta sahibi - Emriniz efen

dim? 
MUşterl - Bu çorbayı yememe 

imkan yok. 
Lokanta sahibi - Fakat efendim 

çorbanın nesi var? 
Müşteri - Çorbanın nesi var bil

miyorum. Kaşık olmadığı için daha 
tadına bakamadım. Bu sebeble çor. 
bayı yememe imkan yok. 

Kurna z l ok 
- Şu Mebmedin kurnaz.lığına eli· 

yecek yok doğrusu! 
- Ne yapmış? 
- tflls etmiş. 
- lfllis kurna:Uık alameti midir? 
- O noktadan söylemedim. Kur-

nazlığı şu: iflas muamelesi için ti. 
caret mahkemesine gidiyordu. Tak
siye atladı, adliye önUnde indi ve 
şoföre alacağını tahsil için ismini a
lıı.caklılar listesine kaydettirmesini 
söyledi. 

!Fena ter z ft 
- Terzlml değiştireceğim. 
- Fena mı dikiyor? 
- Hayır onun için değil. Çok 

mektup yazmak mcraklrsı ... 
- Bundan sana ne? 
- Bana ne olur mu? Bana da ya 

zıyor ve her mektubu aşağı yukarı 
a:-:-.i mahiyette oluyor: "Taksitinizi 
elan ödemediğiniz cihetle ... ,, filan 
gibilerden. 

l 

\• 

- Bayan öğrtfmt>n, biz mi kNll
leri taklid etml~iz, yoksa kccliler 
mi bizi? 

- Xe münacebet? 1'·c noktadan? 
- Tırnakların sinlllğl noktasm-

clan ... 

Dk r a m 
- Epey yoru· .::uk. Şurada birer 

bira içelim bari. 
- Ben gelemem. 
- Neden? 
- Param yok. 

- Amma da tuhafsın yahu! ne 
zaran var, gel. Sen bir şey içmez
sin. 

E\' sahibi kadın - l,tc l•az gel. 
eli. 

llizmcttl kız - Af!ctlcrı.iıılz, 

ben kaı değilim ı 

Oyun 
Davetlilerin fevkalade canı sıkılı

yordu. Ev sahibesi de tabil bunun 
farkındaydı, Uzillüyor ve utanı:·or_ 

du. Birden aklına bir fikir geldi: 
- Bir oyun oyna.sak bari! Kim 

eğlenceli bir oyun biliyor? 
Meşhur bir gafçı atıldı: , 
- Ben ... bir nevi bilmece oyunu: 

Ben şimdi buradan çıkar giderim. 
Diğer davetliler de benim nereye 
~ittiğimi öğrcn:nek Uzere çıkarlar. 

IBet:e ır l R 
- Karım her münaka§amızda 

Altın nrayıcı - Yaşadık. Bu ne- son sözU kendisine bırakmamı ister. 
birde altm tozu yerine hazır alhn - Bahtiyarsın! Benimki son Me-
saat ~ılayor! tetiği de kendisine bırakmamı ister! 
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Yamyamlık, esas itibarile kıtl ıktan v'eya 
yenilecek hayvanların azlığından ileri gelmez 

Ancak Asya - Afrika - Amerika 
müşterek kıtası üzerindedir ki insan 
lar at ve sığırı keşfetmişler. Bunları 
da ilk defa Türkler ehlileştirmiş. 
!erdir. Ondan sonradır ki kurtun re~ 
rini sığır almış bulunmaktadır. 

Nitekih tarih efsanelerimiz Sü
mer ve Mısırlılılarm bu sığır devir· 
!erinden itibaren elimize geçmiş bu. 
lunuyor. 

Okyanusya insanlarının adet ve 
ananeleri irice takip olunursa, bu. 
günkü adet ve ananelerimizin esas· 
!arının bunlardan gelme olduğu gö
rül ür. 

Mesela Polinezrahlann mabutları 
Tanga.Ruadır ki şimşek mabudu. 
dur. Bu kelimeyi Çinliler de (R) te-
taff uz edemedikleri için Tan-yu 
Tan_ju, Türk. Mogollar da Tang-rr, 
Sümerlerde Tmg-ır, cermenlerde 
Donner, Franklarda Tenn-er, Ang_ 
lo Saksonlarda Tlund-er olarak bu4 

luruz ki cümlesi hfıla (şimşek _ yıl· 
dırım) demektirler!. .• 

Evet, l\1elanezyalılar yamyam4 

dırlar. lnsan eti yerler. Fakat bu. 
na ha)'ret etmemelidir. Bizim Asya 
ve Avrupaya geldikleri zaman dahi 
cedlerimiz hala insan eti yemektey
diler! .• 

Filhakika şimali Avrupamn her 
tarafında taş devirlerinden kalma 
olarak bulunmuş olan ve adına 

l\lang-hir denilen ta~ yığınlarında 

insan kızartıldığı şüphesizdir. Bu. • 
gün biz Avrupalıların ağızlarımız· 
daki yemek kelimesi dahi o zaman. 
!ardaki j~ yemekten ka mış bjr 
tabirdir! Zira bu mang tabiri Tür,k• 
Mogollarda Manca şeklinde (ye. 

mek) kelimesi olduğu gibi bugünkü 
Fransızlarda !\1ange kelimesi de ha· 
ıa yemek manasındadır.! .. 

- 3~ -

Maskeli bir D11k·Duk dansçısı 

1" eni Kalrdonyalıların dans 
maskeleri 

ki I\lelaneıya adalarında yamyam. 
lık terkedilmiştir. Bugün Melanez
yada yamyamlık ancak A\TUpalı. 
lann tesirinden uzak kalabilmi~ o
ları yerlerde yasıyor. 

Bir defa daha söylediğim gibi 
yamyamlık esas itibarile kıtlıktan 
\'eya yenilecek hayvariıann azlığın. 

' rJan ileri gelmez. 
f lnsan eti yemek adet menşei iti· 

hıı.rile tamamile dinidir. 1\Ielanezya. 
da da insan eti et ve ya av hayvar· 
!arının kıtlığından dolayı yenmez. 
Bazı dini hurafeler yüzünden yenir. 

Maamafih, gene bir münasebetle 
söylediğim gibi, insan eti yemek §. 

dctine daima dini heyecan ve itikat 
karıştığı için yerliler insan etini 
yerken her şeyden daha büyük bir 
lezzet dt::·ma:•tadırlar. 

Filhakika bizler bugün insan eti 
yemeyi nefret ve istikrahla tüyleri
miz ürpermeden aklımıza getireme
yiz. Fakat biraz düşünülürse iş hiç 
de böyle detildir. 

Zira insan hayatının mukaddes 
olması keyfiyeti ortadan kaldırılm

. ca insanlarda tabiatte iyi gıdalarla 
j beslenmiş tatlı eti ve nefis kanı o-1 lan bir hay\'andan ba~a bir şey-

midir? .• 

Tabii bir hayat ya~yan ka
\imlcrin indinde en güzel beslenmiş 
en nefis eti olan insanın lezzetle ye· 
nilmemesine ne sebeb vardır? 

Bahusus .Melanczyalılar, yedik· 
leri insanların güzel meziyetlerinin 
kendilerine geçeceğine itikat ederler! 
Çok defa da kin ve intikam yüzün
den insan yerler! .. Filhakika bir ka· 
bilenin bir insana mUşterek kin ve 
gayzım tatmin etmek için, onu müş· 
tereken yemekten daha mükemmel 
ve daha teskin edici bir intikam o
labilir mi? •• Hatta biz Almanların menişeimizi 

gösteren Cermen kelimesinin aslı o. 
lan (Cerman), isminin Avustralya 
lan German), isminin Avustralya 
adasındaki Guara-Mang'lardan gel
me olduğuna benim şüphem yok· 
tur. Guara.mang'ların bu İ!\mi yiiz 
binlerce sene zarfında incelenerek 
ancak Ger.man olabilmiştir. Mcla
neıya adalarında yüz binlerce se
nelerdenberi insan eti yenildiğine 

~üphe yoktur. 
rın istilası olmasaydı, hiç şüphe yok. 
yüz binlerce !;ene deyam edecekti. 

Orta ça~larda bile gerek Asya ve 
gerek Avruparun medeni kavimleri 
arasındaki muharebelerde kin ve 
husumetlerinin r:-1<:1etindcn düşma· 

nının çiy çiy kanını içen, çiy çiy yü
reğini, karaciğerini \'esair UZU\-la

rını yiyenler çok görülmü~tür. Hal
buki l\lelanezyahlar insanı asla çiy 
çiy yemezler. Sırf et ihtiyacından 
doları insan yedikleri hemen vaki 
olmamış denilecek kadar enderdir. 

Bu yamyamlık, eğer A\'rupahla. Bugün A \'rupahlann tesiriledir-
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Ben Melanezyalıların nasıl insan 

eti yedikleri.ni bir defa Logca ada
sında gördüm. 

Bu ada yeni Kinenin garp cenu· 
buna düşen şirin, güzel bir adadır. 
Yerliler burada harpte öldürdükleri 
düşmanlarım yiyorlar. Harikulade 
bir lezzet, heyecan ve merasim
le ... Adam sapsağlam bir halde harp 
ederken yaralanarak ölmüş olduğu 
için kesil~iş bir domuzdan fark· 
sızdır. 

/(IZ/L 
'o't.t;G 
/J,lfT'Jll(. 
1.1'5-lf 

'ÖMı.İl· 
MiJ.Ş~. 
KVl/1IJI.. 
M,f~.q 
~.fJIJl-
1.IYO~-

/)1/ ... 

Eweıa büyük bir atracın üzerine, 
güç yanar ağaç liflerile öldürülmüş 
dü~am asıyorlar. Altına büyük 
bir ateş yakıyorlar. Düşman bu at~ 
te ya\'aş yavaş yağlan eriyerek ve 
eriyen yağları ateşe döküldükçe et· 
rafa lezzetli bir kebap kokusu dat'l· 
larak kızarıyor. 

Yerliler bu esnada ateşin etrafın
da şevkle. coşkunlukla dansediyor
lar. Fakat ateşe sarkıtılan insan 
hindistancevizi yapraklarına iyice 
asn1mı~ olduğu için hem ya\'as ya
vaş pişiyor, hem de yağlan tama· 
mile ziyan olmıyor. 

Yani, insan, ateşte bu §ekildc bir 
domuz \'e bütün koyun gibi mükem
mel kebap yapılıyor. 

Esasen insan ateşte iyice kızardı· 
ğı zaman onu ağaca bağladıkları ip 
makamındaki ağaç lHi de yarunıs 
olur. O vakit bu lif kopup kebab ol-

l muş insan yere dü~üyor. hte o va· 

f 

11.ıt kebabın mükemmelen kızardığ/ 
<' nin~1lıyor. 

'(Devamı va) 
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Haber'ln tarihi Romanı: 56 Y azan: lklmlm - 23 -

1 an!Jeri ağarırken, harem dairesinin . 

Benua, bir yandan da göz ucuyla 
Rokuru süzüyordu. O, telefon mli
kalemesi bitince ahizeyi kapatmı§, 
ıaşkm şaşkm kala kalmıştı. Benua 
telefonu kapayınca Vlktora talima
tını yüksek sesle vermeğe bagladı: bir odasından beyaz 

sarılmış bir yüll 
bir çarşafa 
çıkardılar 

- Japonu çok nazik karşılamalı. 
em. Biraz beklet.işinin sebebini de 
laf arasında kendisine anlat: ''Bin
başının gezinti saati geldi. Şimdi 

beraber <;ıkacağız.,. Sonra buraya 
girer, tekerlekli koUuğumu ilerek 
beni buradan çıkarırsın. Japon gel
meden önce önlUğUnU çıkarıp ceket 
giyıneği de unutma .. Beni de eimdi 

- Peki, ama, bu kahpenin böyle 
tabl:ıtta olduğunu sen şimdiye ka
dar biliyordun da neden gizledin? 

- Bilmiyordum şevketlüm, öğ

rendim. Fnknt bunu benden oldu· 
ğu kadar herkesten gizlemişlerdir. 

Zaten kimsesiz olması biraz ondi
ee;>i mucib değil miydi? Korkarım 

ki l!lon umanlardıı. yine dilı;manla
nn teşvikiyle Kara Abdilrrahmanın 
tia başına bir çorab örmesin! 

- Muhtemel tabü. Ben bir delil 
iııteriın. 

-:- ŞevketlClm, sana en bUyUk deli 
1i verebilirim, fakat, korkarqıı ki 
bu seni fazla meyus etmesin. 

- Bayır. Bent neden meyus ede
ı:ek. Fakat bir cana kıyılırken eerL 

M.iA •rinl ihmal etmemek ltt%ım -
dır. Hünkar olabilirim, ama, benden 
büyük Allah var. Ona hesab vt:rir
ken, viedan1m rahat olmalıdır. 

Söyle, bu delil nedir? 
- ' Abdürrnhmanla. Erem arasın

da hiçbir geçmiş yoktur. Yani ön
ceden tanışmış değildirler. 

- Bundan ne çıkar? 

- Şu çıkar ki, Abdürrabmaıı Sf.l.· 
lcynıan paşayla Bizansıı. gittiği za
man kendisine Erem tavsiye edil
miştir. Erem de onun muhabbetini 
kazanarak, saflığından l.'JW'ade e • 
dip bUtUn saray umuruna, ordu iş_ 
!erine, plô.nlara vAkıf cılmak fm. 
ı.Anlnrrnı elde etmiş bulunacaktir. 

li!ılkar Orhan bunları doğru bu
luyordu. Fakat bir taraftan da pek 
masum ve toy blr kız olauğunu 
s:ındığı Teodora nelere vlkıftı 

böyle! Bu hünkft.rm hayretini mu
cib olmuştu. 

Maahaza eimdi bunları hesab et
meğe vakti yoktu. Once gecenin 
verdiği yorgunluk, s.inlrlerinl boz
muştu, sonra uykusuzdu, 

O da aynca sinirleri.nl gev§el:mi§ 
bulunuyordu. Çoy yemiş, çok konufi
mUI, çok eğlcnmigU. BUtiln bunlar 
hUnkan harab bir hale geti~U. 
İnceden incey cmuhakeme edecek 
halde değildi. 

Tcodoranın da. herhangi bir hu
BUSt maksadı olacağmt aklına bile 
gctirmemi§U.. 

Ne olursa olsun saray esrarının 
ö.U§man eline geçmesine nızı ola_ 
nıazdr. ~ ,. 
• - Delil nedir Teodora 1 
' - Şimdi Erem Ksra Abdilrrah-

manla ba.;başaaır hünımfım. Böyle kadar llerlcJiğini söylemiş, hattA cianın duyulmasına scbeb oldu. 
bir görügtc kendini yabancı bir er- onu yanına alabilmek için milsaade Dadı kalfa gözleri yerinden flr-
keğin kucağına bırakan kad:n bence dilemişti. lamış bir halde Nilllferln odasma 
böyle bir gizli maksadı da olmasa koşarak: 
mücrimdir. j Nilüfer, Abclürrahmnnın arzula-

- Bu da neden? rmı yerine getirmek lstcrdi. Ona - Aman hanımım, dedi. Erem ya tekerlekli koltuğa yerleştir. 

- Sarayda her kadın önce hünU- hayatını, saadetini ve nihayet hUn- tağında yok ve yatak kan içinde. Benua, masasının Ustün!l temiz· 

Nilüfer ve AbdUrrahman birer ledi. Spanopulos dosyasını göze kl-
ı 

ra alür. kAnnı bortlu.}du. 

HUnkô.r Orhanm bu söz hoşuna 1 Dadı kalfa. ile Ereme haber g5n- çtğhk kopardılar. Utledi. 
Viktor binba§mm doğrulma.sına 

gitmlşti. Filhakika bu bir k . .stahlrk d d' i t b h b ö d · r er ı ve ş e u a C'r g n enş a- (Df!ııamı var) 
tı. Kara AbdUrrahman nihayet bir 
erkekti. Her aeyi yapmakta hUr O• 

labilirdJ, ama, buna bir kadın ol -
mak itibariyle Eremin milsaade et
memesi gerekti. 

HUnkar öylece kalktı ve parmak
lannm ucuna basarak, elindeki 
mumu söndürmemeğe çalı1'arak E _ 
remin odasına. yilrUdU. Kapıya yak· 
laştı. Dinledi. İçerden bir erkek ve 
b'- kadın sesi geliyordu. Bunları 

v11zıhan duyuyordu. Kadının aşif t.e· 
u~e o da inanmIŞlt. 

Sir bUnkir Jçtn bundan başka 

cıelil araınağa ne l\lzum vardı! 

!-faklltaten Teodoranm dediği gi

bl, velevkl bir casus gibi sarayda 
bulunmamış olsa da her hakkı hlln
kflra alt olmak Jlzımgelirken ken
dini blr bqka erkeğe ve bllha.ssa 
saray içinde terkedlvermek kAfi 
derecede cllıilmdll. 

.Aklmdan geçen mllthil ıeyi yap
mağa karar vennlttl. tıte bu ka -
rıırdan blr buçuk saat sonra, he • 

na; taiı "yerinin J§ıklarr ağarırken 
harem dairesinin bfr odaıımdan 'be
yaz ~arta.fa ıanlmq bir yUk çıkar-

dılar. Çaraa!m içinde bir ceıet ol· 
duğunda gtlpbe yoktu ve bu cese 

din kafa tarafmda çareaf d11ma 
kadar sızan kan lekeleri de sarih 
bir ockilde g5rUlUyordu. 

CellAdlar, biçare Eremi hllnkinn 
iradesiyle derhal boğup çarşafa 
sarmışlar Ye ona benzerlerin yeri
ne gömmeğe götilrmU§lcrdl. 

Bundan ne NUUferin, ne Abdllr
rahmanın, ne ııarayın ve hattıi. ne 
Teodoranm haberi vardı. 

Ertcsl 8abah bUUln saray mu -
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Dıinkll bulmacammn halli 

yardım etti. Koltuk değneklcrinl 

verdi. Benua tekerlekli koltuğa ~ 
tunınca Rokura hltab etti: 

- Oldu olacak artık; iı ioten 
geçil. Üzülmekte mana yok. Böyle· 
ce Japonu gözlerimle görm~ olu -
rum. Kapı önUnde onunla karşılaşa. 

cağım. Tanışmııı oluruz. 
Komiser, hatasmı örtmek 1çin 

bu sözlerle bir vesile bulduğuna 

memnun, atıldı: 
- Hakkınız var. Bu ~!.e ilzille

cek bir §ey yolı;, billkis! Hangsinin 
sizin yanrihzda olduğumu bilmeııin
de no gibi bir mahzur tasavvur edi· 
lebnir? Ahbablrğmuzı cumıe fi.lem 
biliyor. 

Benna onun sözUnU kesti: 

- Rica ederim Rokur. Beni kan
dırmağa çalışman biraz fazla gay. 
ret olmaz mı? Dediğim gıöl iş i"ten 
geçti. Fakat hata hatadır. Bunu da 
bilmek lazım ..• DilşUncesizliğinlz Ja 
ponun şUphcsinl tahrik etmiş ola
bilir. Şimdi yapılacak cıey buraya 
gcU~inizin sepcplcri hakkında. onu 
mahirane bir ııekilde tatmin etmeğe 
çalr1;1maktır. Ant bir buhran geçir
diğim için alelacele buraya çağırıl. 
illi§ olabilirsiniz. Buhran geçince her 
sabahki gibI ben de gezintlme çık
mış olurum. Ummcyorum ama, 
Hangsi belki bu masala inanır. Yal
nız bu noktarun Uzerinde fazla rs· 
rar etmek de olmaz. 

- Merak etmeyin biııbaşnn. Bir 
az evvelki ga!mıı tamir edeceğim. 

Benua. mUtevekk.ilAnc omuı silkti, 
Bu sırada ikapmın zili duyuldu. 

- Gelen o mu acaba? Ne ça " 
buk! 

- Odur herhalde binba§Im. Fab· 
ta bir taksiyle derhal buraya gele· 
ceğini söyl~. 

Benua m.uumm üzerinde hiQ bir 
evrak kaybolmamtf olduğunu an .. 
lama1c Uzere son defa etrafa göı 

gn:dirdfkten aonta: 
- Rokur, ıçoli dikkatli ol. Dedi. 

Bu Hanpl denilen adamdan belki 

•-mınmlllll[• rrt0ımım • köe~ine çevirdi. Ve onunla konupağa ba3· •• Bu sözler beni adeta memnun etti.. Ona, 
bütün nefsine hakimi~·ete rağmen, süse o
lan meylini itiraf ettirdiğim i~in seyindiın. 

Fakat zaferimle iktifa etmesini bilmiyor, 
i~i daha ileri}•e götürüyorum: 

- Bayan Melike, sizi en ~ok memnun e-
decek hediyeyi lQtfen söyler misiniz? 

Sakin bir sesle: 
- Hakiki bir inci gerdanlık, dedi. 
Gülerek: 
- O kadarcık mı? cevabını verdim. 
- Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ek· 

&iğim sadece bir inci gerdanlık. 
Bu kelimeleri çok ağır söylüyor. lnsan, 

wzlcrinin ciddi mi, şaka mı olduğunu bir 
türlü tayin edemiror. 
Artık resim )'apmağı bıraktım. Şimdi, 

anla~ılmaz bir muamma gibi karşımda du· 
ran bu küı;ük kıza bakırorum. 

- Bayan Melike, bir inci gerdanlık is· 
terken samimi misiniz? 

- Evet.. 
MükAlcmeyi şakaya çevinnek istedim: 
- Fakat birkaç pozunuz bir inci ger-

danlık eder mi dersiniz? 
- Zaten sizin bu hediyeyi bana \'ermiye· 

ceğiniıi biliyordum. Zira ressamlar be' 
p:ırasız adamlardır. 

Birdenbire bakı~larım Melikenin gözleri· 
ne takıldı kaldı.. ' 
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- Gene beni öfkelendireceksiniz, yaraJ 
maz çocuk ... 

- ôyleyse susuyorum .• delileri hiç kız· 
dırmaıa gelmez .• sonra wdınrlar. 

Sesi birdenbire Wdnleşti: 
- Ben de inci ıerdanlıktan vazge~rim, 

olur biter. Tekrar banşını. 
Burada artık hadise bitmişti. Fakat içi· 

me giren feytan bir türlü beni bırakmadL 
lşi daha ileriye götürmem için dürttü dur· 
du. Budalaca söylenmeğe başladım: 

- Ne güzel gözltriniı, ne küçük bir ağ· 

zmrz var bayan Melike! .. Dudaklannızdan 
bir öpUcilk koparabilmek için anneniin in· 
ci gerdanlığını aşınnağa hazırım. 

Melike birdenbire deği~ti, ciddile~ti.: 
- Size neler oluyor? .. Mukavelemizi ne 

çabuk unuttunuz? 
Gözlerini bana dikti, Meta hakaretle be• 

ni tepeden tırnağa kadar süzdü. Sonra sö· 
züne devam etti: 

- Bu §ekil ,akalar yapmanızı Jüç iste
mem. Ba!kasımn inci gerdanlı~na imren· 

mek de adetim delildir. Ben ancak benim 
için satın alınan bir gerdanlıktan nıemnun 
olabilirim. 

- Siz de baran Melike bu bahse devam 
etmeyiniz. Niçin bu pkay1 ciddiye çevire
ceJc surette beni tahrik edip duruyorsunuı? 
I>Oşüncelerimi, hislerimi bir türlü tahlil 

edemeden tıpkı bir otomat gibi gmç kııa 
ilerledim. ve: 

- Eğer istediliniz inci gerdanlıb size 
alırsam bu öpücüğü bana verir misiniz, 
dedim. 

Sesim, damarlarımda birdenbire tutuşan 
yangını ifade ei:lectk kadar~ ve sertti. 

Melikenin bir metre ilerisinde, tıpkı bir 
delinin gözleri gibi, yerlerinden fırlayan 

gözlerimle Melikeye bakıyordum. Genç 
kızın yüzünde bir gölge dola&tı ve iri gü· 
ıel gözleri hayretle bana dikildi. 

Huhumu anlamak istiyonnuş, damarla· 
nmda yanan ihtirası tahmin edebi!iyonnu~ 
gibi bir llhza bana derin derin baktı. Son· 
ra g5zbebeklerinl ayakları ucunda uyuyan 

\ ladı; 
\ - Nasıl, yavrum .. Söylenenleri i5itiyor-

\ 
sun delil mi? Küçük köylil kızları ba~tan 
çlkamıağa sahıan bu İstanbullu küçük 
beylerin marifetlerini beleniyor musun? 
Dikkat et, yavrum, bunlar ,ok tehlike mah· 
lUklardır. 

Temiz bir çocuk gibi köpeğile konu~yor. 
Mini mini bir kız da bebelile böyle konu· 
~ur. 

Bo~azım kupkuru .• söylemek istediğim 
kelimeler boğazımda düğümleniyor. 

Köpek, Melikenin sesini f ~itirişitmez es· 
neyerek dolruJdu, sahibinin emirlerine ita· 
at et.mele hazırdır. Hayvan bana doğru 
döndü, diJlerini göstererek hırlıyor, belli 
ki Melike "tut!,, derse hemen üzerime sal· 
dıracak. 

"" Bir adım geri çekilerek, cevap verdim: 
- Demek korktunuz, bayan Melike, de

mek karşı karşıya kalmca süktlnunuzu mu· 
halaza edece~inize inanamıyorsunuz. Onun 
için araya köpeğinizi koydunuz. Buna o· 
yunboıanbk derler. 

Sesimde neden bu kadar derin bir kin 
manası var? Bana ne oluyor? Damarlarım· 

da bu ~teş ned~n yandı? " 
'(Devamı ı•ar), · 

Nakleden: f'· ~~ 
..n belP" 

de hakla yere ben v"P bit ~ 
Şüphelerlmde bakln~tll ~ 
çok kurnaz biridir· l> tJd' ,.,.. 
sın. o gittikten ıonra 
bekle. ,,;_,; 

Viktor kapıya ~~ot .~ 
Rokur el sıkıetılar. V il ;r 
açtı. Benuanm :ııoltujılll 
dl. .,,-

Hangsi yazıhanenln f1" 
de bir koltuğa otUJ1ll~ 
görUnce ayağa kaJkU· 
kendi8inl takdfDl etd: 

-Hangm. , ~ 
_ Binba§ı Benua. &ti~' 
Viktor Japonun l5ni!Jl edi- 'lJ":, 

"pardon" diye azUr dil~ 
yazıhanenin açık JtaJaIS 
ret ederek: 6'-

- M. Rokur orada, 

bekliyor. # 
Hangai içeriye girdJ. , 

nuaya doğru eğildi: ~ 
- Nereye gideliııı ~ 
- Her zamanki gibl 

xu dt~ 
Benuanm, yuıqane!ln tP":J 
na lcalmq olan Rokut• ~ 
gezintiden d5nüıtınU reıd' 41, 
bekliyordu. Olduğu ) ~ 
yor, pencereye gfdi.P 1~ 
diyor, sonra tekrar ~o ~ 
yordu. Bir cigara ~~ 
fes içinceye kadar ]lol eııceıtl~ 
liyor, sonra tekrar P el' ~ 
şuyor, veya odıınIIl iç': JY 

nlrli dolaşıp duruyord rdıl: 
saate bakıp söylen1Y0

f /,., 

- Nerede kaldılal'~tl' 
Nihayet kaptda ~ ~ 

duyarak koştu. At. #"' pı 
hızla ittiği kapı yuıuıı;, 

- Affedersiniz JJ. 1 -; ' 
nm arkasında ınıYdınız~ ~ ~ 

- Evet. Sa bıJ'SlZlik .; ~· 
kmtısmdan boğulu):~rd .1 

Benua liitüe ctü· eJl".J 
- Tabii boğulursUllt -'d;J 

mı ~tirmeğe a1ışıııaıı• cer'ı 
istedi? Viktor biraf:;::., 
cigara dumanından (f 
nıüyor. ,ıet 

- Binbaşı yeni Jıabe 
de çok mühim! ı~.JI 

- Yeni haberler 
0 ?Jtr'# 

ıneğe lilzum yok. JJ~,teıt' 
linden anla§uryor. ıJf 
nin bofj yere etrafı te~ 
bir adam olmadığı el;,.~ J 
dakik& mllsaade et, t '-~ 
)'Dll da seni rahat rs~ 

Benua, Viktorutl ~ k~.ıt 
kcrlckli koıtuğundaJ' _.JatıP""'~ 
ba§ma geçti. Rokur tl' c'rJ 
zırlanırken bir :ifarC 

rin1 ağzına tıkadı: satd' ,p 
- Bir saniYC nıU :ııaJ"ı ., 

Viktor pencereterl 50111" 
derecede bavaıandr. ~ 
to getir. :ııolt~ıs 

Rokur, muti, bir ası çıJVI' 
turdu. Viktor odad 

Benuanm: ııeııl 
- Haydi dostuıx1ı p 

rwn. · nta~ 
Demesi Uzerıne a eet' 

dı: .. tCS~ e4 
- EvvelA. sızı ~· ) f9 

haber: Hangsi art jnfll4r. 
tırdı~-ız nıas:ı1"' ııııl··· a.... Jtlec iJ. 
Benua ismi onca ısrUpııı ~ 

- Veyıı o ayıoı' el',.~ 
N'eyse, bunu. geÇ!e~ sıJ1' ~ 

_ Gevezelik e ıJJı'll -8> 11111'. 

;:m- binbaııt!Jl• JJ ııllf" 
ı:.~ 6'8ıısf.ıl fil' 
ınaksadıın aan.- cıaııs ~ 
!nandıpnı blr :ııe;ıı ıel ıı9 
mektl. Biıe ell..ıl ıısd'•'' g-"° 
yardnn et:ıııek .~ ıttl 

resnıı b 
ll eUphe edIY0 e ,ebC , ...ı 
n.lzi d-~-urıxıenlı ıın 1P" 

""fi" JapOıı sıoJ' 
mektub... :Su, ctıJle 
mek Uzere •cele ~ 
da anlatıyor. tır tı 

Rokur cebinden :l3 1111' uıV 
Benuaya uıatnı:~~te~>'' ıP. 
dı ye c:nıktUP etıJle1" fi 

renmek l~ln ac:!~ı. )!c1'!~~t~ 
il zarfı tetkik ,.er11W"" 

•lf'.ld poııtaY• . 9 e;> u o ııyd• · olJll'' 
rinde sunlar yazı JV'' 
_,, 
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Tomayandı Nakleden : MUZAFFER ESEN 
muştum. Döndüm, baktım, Torna· 
yan af.ıyordu. Dedim ki: 

- Hayatın bu kadar kıymetli· 
diyse Tomayan niçin hem kendi 
hayatının ve hem de birçok insanla· 
nn mesuliyetlerini üzerine yüklen· 
meğe kalktın? 

Simdi ağlamanın sırası değildir. 

Bence bu işten kurtuluş yoktur. 
Burada da pek yakınlaşan tevkif 
mukadderatını beklemek doğru de· 
ğildir. Kaçmak için bir teşebbüste 
bulunmamız mu\•ahk olur kanaa· 
lindeyim. Eğer kurtulabilirsek ne 5· 
la, kurtulamazsak zaten yakayı ele 
vereceğimiz için hiçbir şey kaybet· 
mie olmayız. 
·-Doğru, ama nasıl kaçalım? 
- Onu düşünelim. Herhalde kı 

,'Clfetlcıimizi değiştirmek 1~mndır. 

Birer ~oban lnyafetine girerek bu 
i~ muvaffak oluruz samnm. 

- Huduttan nasıl geçeriz? 
- Bilmem, şimdilik şu Merzifon 

topra~1:1t!an ayağımızı ke"-sek fena 
olmaz. Hem ikimizin beraber bulun· 
ması tehlikelidir. Nihayet bizi ta 
nıyanlar çoktur ve bahusus arka 
mızda ermeni casusların bulundu· 
ğunu da biliyoruz. 

- Ayn ayn kaçalım, fakat, be
nim takatim ve cesaretim rok. 

- O halde git teslim ol! 
Bu sözüm Tomayana müessir ol· 

mu,tu. Kalktı. Ev sahibinden bir 
çoban kıyafeti istedi. O gece kaça· 
caktr. Ben de ayrıldım. Benim de 
fikrim kaçmaktı. 

Ropen Ce\ ahirciyan Kayseri mu· 
tasamflığma, Sıvas valiliğine, Sa· 
raya ve yaveri ckrem ı:uat 

pa~) a, tfühihy<f'nahnifa, 'zaptire 
~ırin!ı 'e !opliane tnU~trine son 
raporlarını verdikten sonra Abdül· 
hamidin iradesile tevkif olunmu~ \'f' 

hapishaneye gönderilmişti. 
Yakalananlar biribirile ihtilftttan 

menedildikleri için Ropen Cevahir
ciyan da bir hücrede yapayalnız 

bırakılmıştı. Arada sırtı.da memur· 
lar veya mutasamf kendisine gele
rek bazı noktaları soruyorlar \'C: 

- Mahkemeye intikal edecek bu 
davanın sonuna intizarı ta\'siye edi· 

~·orlardı. Çünkü Ropen Cevahirci 
yan: 

- :r\eden tevkif edildim? di>·e ha} 
ret ve dehşet içindeydi. Acaba Ab· 
clülharnit bu suretle bir taşla iki kuş 
vurup bir taraftan Hınçakları ele 
geçirdikten sonra diğer taraftan kuv 
vetli bir unsur halinde bulunan Ro· 
pen Ccvahirciyanı da yakmak mı 
istemisti? 

Kayseri ·mutasarnflırTJna verilen 
ihbar varakasında Tomayan ve ar
kadaşlarının saklı o!ma5ı muhtemel 
bulunan yerlerde bildiriliyor ve di· 
ğer rücsamn sarih isimleri zikrolu· 
narak çaiıştıklar:ı mevkiler tayin o· 
1iliyorda. 

Zaptiyf! kuwetleri mütemadiyen 
evleri ba~ıyorlardı. Hemen hemen 
bastıkları yerlerden hiç boş çıkma· 
dılar. Mutlaka karşılarına bir Hm· 
çaklı çıkıyordu. Ancak Tomayanı e
le geçirmclt Ml~ mümkün olama· 
mıstı. 

Şaki Panos bir aralık rahip Dani· 
rele uğramr~. fakat oranın hükQmet 
t:ır:.f ından rezaret altında olduğu· 
nu r;örcr~k Karaderc mevkiindeki 
dağlara kaçmıştı. 

l\laktul Mustafanın kaymbiraderi 
He11met çavuşun nazarı dikkatini 
celbeden Panos şiddetli bir takip 
r.eticesinde yakayı ele vermişti. An· 
cak yakalanmadan önce kendisini 
tcvkif e gelenlere ateş etmekten geri 
durmamış bir kişiyi de yaralamıştı. 
Bu haber bütün şehre yayılmıstı. 

-Panos ele geçtit 
O gün Papazyan Kcronik ile bu· 

luştuk. B'!nim üzerimde de bir ço
ban kılığı Yardı. Beni tamdı ve ya· 
nuua gelereıc 

-.Ne o, d.~i. firara Jıaıırhk mı? 
O kadar &.ğ'ıkkanhydı ki ha~·ret· 

il! durdum ve y!izüne dikkatle bak· 
tım. (:;()zleri ga~·ritabii bakıyordu. 
Bu gözlerde düşünme, ağlama, gül· 
me ve arayahildiğin her türlü mana 
karmakarı~1"< bir haldeydi. 

l\Iuhakk •1: ki Keronik büsbütün 
zh·anadan çıkmı~tı. 

- - Hayır. dedim. Bu badireyi sav· 
m"k için bi: te'dbir. 

(Devamı ı•ar J 

(Bat tarafı dünkü •aynnızda) nı ziyarete gelen kasabanın en 
ileri gelenlerinden Kırkvezir za

sında dedikodular bir hayli bil. de Eşref efendiye açtı. 

yümüıtü. Delikanlılar, eşraftan Bir sene evvel ölen kansının ö. 
Karınca incitmez Salih Efendinin lilmünden sonra her nedense artık 
gecenin geç vaktinde eczacının c- albncı defa evlenmeğe lüzum 
vinden çı'lctığmı gördüklerini söy- görmiyen bu ellilik, fakat sapa
lüyorlar; kadınlar arasında, hak· sağlam adam Karabet efendiye 
tan korkar oğullarından Hulfisj çok makul bir teklifte bulundu: 
beyin eczacının kansına tamam - Senin işin başından daha aş· 
bet tane beşibir arada hediye etti· kın .. Buradan aynlamasrn. Fakat 
ği şayiası dolaşıyordu. ne diye çoluk çocuğunu §ehrin pis 

Toplantılarda ağızlar kulakla. havası içerisinde bırakacaksın ? ... 
ra kadar açılıyor "günahı, vebali Ben Çinedeki çiftlikteyim .• Çineyi 
söyliyenlerin boynuna olsun .. Am· bilirsin her halde.. Yaylı ile iki 
ma galiba eczacının 'karısı kötü buçuk saatte gidilir. Yüksek, abu· 
yola ıapmı§, ,cümlesi fısıldaşıyor· havası güzel bir köy .. Çiftlik der
du • sen arzullahı vasıa, karınla, kızına 

Dedikodular şüphesiz Karabet ayrı bir dam tahsis ederim. Ben de 
efendinin kulaklarına kadar git- oradayım zaten .• Allahın izin ve 
mi~ olacaktı.. Fakat o, dolacak inayetiyle bir kıllarına bata gel· 
kesesi ve kasasından başka bir mez,. Havalar soğumağa baılayın· 
geyle meşgul olmuyor. ca bizzat kendim karını, kızını 

* * * getiririm: aldığım gibi sağ ve 
Yaz ve sonbahar, Burdurda sıt· &alim sana teslim eaerim intaal 

manın ortalığı kasıp kavurduğu lah .• Bu sayede çoluk çocukta sıt· 
zamandır .• Bu mevsimlerde genç, madan kurtulnıu} olur • 
ihtiyar, fakir, zengin herkes ate~- Bu fikir Karabet efendiye çok 
ler içerisinde yanarak, yahut titri- mUlllyim geldi. Ertesi gilnU Kırk. 
yerek ve dişlerine biribirine çar- vezir zade Eşref efendinin maiye
parak eczahaneyc koıar, atlas ke· tinde madam Bercuhi ile kilçilk 
sesinden çıkardığı mecidiyeyi, ya· Muriça. Çine karyesine doğru 

hut param parça kuşağının arasına yollandılar. 

soktuğu gümü§ kuruşları uzatır, Şimdi Karabet Altunyan efendi 
kinin alırlar. başı her tUrlü endişeden azade 

1308 yılında sıtma bütün bütün sıtmanın artmasına can ve yijrek
kudurdu. Kasabanın her evi bir ten .dua ediyor. Her gün küçü'k 
hastahaneye döndü .• Köylü har- paketlere sardığı sulfato tozunu 
manım yağmur altında bırakmak bol bol satıycrdu. 
mecburiyetinde kaldı. Eşraf ve Çinede hayat çok tatlı eeçiyor. 
muteberan birer birer hayatlarını du. Madam Bercuhi açık havadan 
kurtarmak için havası güzel yük· istifade ediyor, güzel yenıek yi· 
sek dağ köylerine kaçtılar. yor, koruluklarda dolagıyor ... 

Karabet efendinin para kadar Akşam Krrkvezir zade EJrcf e
sevdiği bir ıey daha vardır. Altı fendiyle ayni sofraya oturuycrlar .. 
ya§ındaki km Muriça .• O sıtma. 1 Efendinin dolabında saklı bir ti§e· 
nın böyle salgın halinde kuduru- den çıkan yıllanmıı ıarabt içiyor
şundan memnun, fakat yavrusu· lar. 
nun da bu ateşte yanabileceği en· Şarabın tesiriyle Bercuhinin to. 
dişesiyle mustarip, kiliseye gittiği murcu'k yanaklan bir kat daha gUJ 
günler, sıtmanın artmasına mı, le§iyor, göğsU açılıp saçılıyor, man 
yoksa azalmasına mı .dua edeceği· dolin çalıyor, şarkı söylüyor ftllüp 
ni şaşırmış, tereddütler içerisin· et;leniyorlardı. Fakat .. 
de kıvrılıyordu. Fakat, yaprakların üzerine ilk 

Bir gün bu endişesini dükkanı. sarı lekelerin düştüğü, bağdaki Ü· 

zümlerin karanp ballnşmağa ba~· 

ladığı bir günde küçük Muriça 
hasta düştü. Zavallı kızcağız ateş· 
ter içerisinde çayır cayır yanıyor
du. Bercuhi telişlandı. Kır'kvezir 

zade Eşref efendi onu çabucak tcs 
kin etti. 

- Bunda telaş edecek ne var ? 
Yavrucuk sıtmaya yakalandı .... 
Bu apaçık görünüycr .. Şimdi ka. 
sabaya adam gönderirim.. Sen cle 
f{arabet efendiye bir tezkere ya· 
ıarsın .• Kızı için biraz sulfato gön· 
rir, içiririz, olur, biter .• 

Madam Bercuhi lbu fikri esas iti· 
bariyle beğendi, fakat bazı nokta· 
lanna itiraz etti: 

- Şimdi ben tezkere yazarsam 
olmaz ... Efendi meraklanır, işini 

gücünü bırakır, kalkar, buraya 
gelir .• İyisi mi buradan birisini 
göndeririz. hiç ismimizi vermeden 
kendisi için imiı gibi parasiyle 
kinin alır, gelir. 

E§ref efendinin bu fikri pek ho· 
ıuna gitti, bu sayede ne rahatı, ne 
de saf asr bozulmadan hastalarını 
tedavi edebileceklerdi. Hemen bir 
yanaşma ~ağırdılar .• Eline para 
verdiler. Kasabaya gönderdiler. 
Akşam küçük Nuriça yan teh· 

dit, yan yalvarma zoruyla, ken· 
disine vaadedilen hediyeler karşr 
ımda bir kramuu ağzından döke 
döke !bir fincan içerisinde suda c. 
zilmit sulfato içti. 

Fakat &ünler ıeçiyor, yavrunun 
her giln sabah, öğle, ak§am içtiği 
ıulf atoya rağmen bir türlil ateşi 

düşmüyor. Çocuk günden güne e· 
riyor, ifnc ipliğe döünyordu. 

Bu vaziyet k:.r§ısında telişlan

dılar. Kasabaya bir adam koıtur• 
dul&r, Karabet efe.neliye haber gön 
derdiler .. Zavallı baba pürtelaş 

doktoru beraber alıp çiftliğe ye· 
tişti. 

Doktor, artık can vermek Uzere 
obn küçük hastayı muayene et· 
tikten sonra anasına döndü: 

- Niçin bu 11trnayı bu kadar 
ilerlettiniz? Neden ısulfa.to verme· 
diniı:, diye çı~tı., 
Kadın itiraz etti: 

(LOtfen sayfayı çelirfnh) 
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.t:at ::ensin r • 
Rolan bu ~ümleyi hiç Jbir hid. 

det ve tehevvür eseri &östermi
yerek söylemişti .• 

Bu sırada zabitler yanına yak 
laşmışhrdı. O, o daki~aya kadar 
hiç bir hareket g&termedi.. Fa
kat bunlardan birinin eli omu· 
zuna dokunur dokunmaz çehresi 
oceişti .. Kollarım yanına kaldı. 

rır kaldırmaz, iki zabit kendile
rini yerde buldular. 

Onun korkunç çehresi ve du· 
ruıu karşııında diğerleri kendi· 
lerini kaybetmiıler, ideta aptal. 
laımıtlardı. Rolan bir ııçrayı~ta 
çulırın 'kapı11na atıldı. 

• Büyük ifrit bağrıyordu : 

- Tevkif ediniz, tutunuz .• 
Yere düşen arkadaşlarının e· 

lirtı halini gören ıabitler, ellerin
de hançerleri bulunduğu halde 
yalnız kapı önünde bir sıra ha· 
linde .dizilmekle iktifa etmişler. 
di. 

Rotanın vaziyeti şüphe yok 
ki tehlı"keliydi.. O, çadırın :\>ir 
köşesine çekilmiş ve önüne de 
orada bulunan masalardan ;biri· 
ni çekerek kendisini 5ipere al· 
mıı, belinden ayırmadığı muha
rebe .kılıcını çekmf§ti. 

1 Büyük ifritin sesini .duyan ve 
uyanan askerler silahlarını kav. 
rayarak çadırlarından fırlıyor· 

lar ve büyü!c çacrrra .ıtO§CJUYCr· 
lardı. 

Mütemadiyen ulur gibi: 
- Tutunuz, tutunuz! •• 
- Diye batıran Jan dö Medi· 

çiye, Rotan son defa gürledi: 
- Mcdi~i ! Aklından çıkarm .. 

ki bugünden itibaren sen de in· 
tikamım karımnda mahvolacak. 
sın. 

-40-

BtRtB1RINE ZID 1KI AŞK 

Emperyanın urayındayız ..• 
O, yani §Uhmeşrep kadın Em· 
perya, Biyankayla 'lı:arıı karııya 
aarayının Biyanka ;çin ayırdıgt 
kısmında oturuyor ve konU§U· 
yorlardı. 

Biyanka baırndan geçenleri, 
Juananın yanında geçirdiği ha· 
yatı en ince teferrUatrna varın· 

cıya kadar anlatıyor, anlatıyor, 

Emperya da hissiz bir hal.de onu 
dinliyordu .. 

Biyanka hikayesini anlatırken 
ıüphe yok ki kendisini büyük 
'bir takdir ve hürmetle andığr 

R~tanı dütünUyordu. 

Empcrya nihayet: 
- Artık biribirimize kavuş. 

tuk .. Kızım. , Nihayet her türlü 
tehlikeden uzak 'bulunuyıorsun .• 
Bunu da seni o tehliked n kur
taran Sinyör Sandrigoya bor~· 

luısun, dedi. 

Rolan bu ''izah ediniz,, in ta
Iaffuzunda gizlenen çekingen· 
!iğin farkına varmııtı. Vaktin 
henüz gelmediğini düşünerek 

gözlerinde bir tehdit parladı: 
- Ala .. dedi ... Size safiyetle 

her şeyi izah edeyim.. Siz de 
hangi tarafı iltizam etmeniz la
zım geldiğini dü§ünür ve kararı
nızı verirsiniz .. 

- Sizi dinliyorum Kandiya. 
no! 

- Foskari babama müthi§ iı
kenceler yaptı .. Foskariyle şerik
leri her halde cezalarını görme
lidirler. 

- Bu kadar izahattan sonra 
her halde sizin düımanınız ol· 
mak istemem .. 

Rolan cevap verdi: 
- Düşmanlarrma yardım e. 

~enleri de düşmanım sayanm .... 
Sözüme geleyim: Foskari ile ar· 
kadaşlarına 'karşı amans.ız bir 
mücadeleye girişiyorum. Bu mü· 
cadeleden ya onlar, yahut ta ben 
sağ' çıkacağım. Onları mahvet· 
miye azmetmiş ıbulunuyorum. 

Bunu o d_a bilmiyor değil. Bu
nun içindir ki bazı teşebbüslere 
girişmiş bulunuyor, bir takım 

birleşmeler peşinde koşuyor. Bu 
itilnflann biri de 1lizinle olacak .• 

- Bunu nereden öirendiniz? 
1 

- Foskad, bu hususta, pek 
iyi tanıdığ.ınız bir zatı size mu. 

rahhas olaralC gönderiyor. 
- Kim bu adam?. 
- Piyer Araten ... 
- Piyetro... Ha şu nazik Pi• 

yetro mu? .. Onu çok severim 
Tekrar görmekle f cvkalide 
memnun olacağım. 

- Fakat maalesef kendisini 
benim elimdedir. Bu memuriyete 
göremiyeceksini:ı: .. Piyer Araten 
de ancak bu tekilde vakıf oldum. 
Onun yerine işte ben gelmiş bu· 
lunuyorum. 

- Bunu siz yaptınız hal. 
- Evet Jan dö Mcdiçi.. Bunu 

bizzat ben yaptım. 
- Karşında bulunan adamın 

!.kim olduğunu bildiğin halde bu 
kadar küstahça ko .. uşabiliyor
sun ha?. 

R:ıl:ın cevap verdi: 
- Benim son servetim bu kili; 

tahl ktan ibaret .. 
- Piyer Ar:ıtenin söylemiye 

memur olduğu şeyleri ~iz mi 
söyliyeccksiniz? • 

- Evet, aynen.. Foskari bir 
krallıkla idare etmek isin bütün 
İtalyayı eline almak istiyor. Ku...
vetlerinizi.Venedik kuvvetleriyle 
lbirleıtirerek, ecnebilere Vcnedik 
kapılarının artık kapandığmr~ 
menfaat temin etmelerine imkalıı 
tıulunmadığıru anlatmak istiyor .. 1 

1 tal yayı ele geçin!ikten tr0nra 
hükGmeti siz ve o id~re edece~· 
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1786 da Istanbul Ne sihirdeirı'mnaseı 's<eı'hrı·~leşİi~e~ 
ve Türk kadını Sürüldüğü 

Bir yı ld ız gibi azametli olmıyan 
yıldız 

Dünkü ve bugünkü Mişel 
hatıra 

(B<ı§ tarafı 6 ıncıda) 
yoktu. Bazılarında ise yanyana o· 
turmuş iki üç kadın görünüyordu. 
Bir dairenin nihayetinde genç ve gü· 
zel bir kadın gördük. Başının sar· 
gısı elmaslar içindeydi. Korkunç 
bir zenci kadının kucağına otur· 
muştu. Bunun, Kaptan paşanın 

baldızı olduğunu söylediler. Bize 
önce hayret ile baktı, sonra korktu 
ve zenci kadının kollan arasma a· 
tıldr. 

Çocuklarınız var mı? tyi misiniz? 
Istanbulu seviyor musunuz? tibet tozu! 

Açıkgöz bir Yahudi, bir ltalyll~ 
·· ce'I" 

Morgana ait iki Türk kadınlam vakitlerinin bü· 

(Bqtarafı 7 incide) 
Her figilran arayan kumpanyaya 
ba} vurdu. ''Ben ve Teyzelerim., 
filminde ufak bir rol aldı .. Muhte. 
lif pozlarda resimlerini çıkarttı, 
te§hir ettirdi. Fakat aradığı mu· 
vaffakıyet bir türlü gelmiyordu .. ,, 

zm fctograflarını çekmekte ga· 
zeteciler biribiriyle müsabaka edi· 
yor. 

yük bir kısmını süslenmek ile ya· 
hut hamamda yıkanmakla geçirir
ler. Sıcak su, adalelerinin elastiki· 
yetini bozuyor. On sekiz yaşında 

bir kadın iki misli ya~lı görünüyor. 

kadınının 4 bin liralık rrıu ? 
herahnı nasıl dolandırmış 

Bu yazı, Mi,Şelin mazisini gös· 
teriyor, biraz da haline bakalım: 

Mişel Morganın en çok beğe;ıi
len iilmlerinden biri olan "Son Bu. 
ıe,, filmi Lcndra.da ak:ı.demi sine· 
oasında 10 kanunusani 1939 akıa· 
mı ilk defa olarak tt.msil edilecek· 
tir. l3u münasebetle verilen gala. 
da hazır bulunması yı'clrzdan rica 
ediliyor. Yıldız Paristen Londraya 
&idiyor. Bu münasebetle bir tngi· 
liz muharriri de şu saUrları yazı· 
yor: 
"- Londra istasyonunda Mi

ıel Morganı bckliyoru~. S:.at do. 
kuzu on geçe teren geliyor. Yıldız 
trenden en son inenler araE.ınC: 

dır. Mişelin etrafında ellıden faz!a 
ıazeteci var .• Hepsi en küçük i:a
reketlerini, ağzından çıkacak her 
c:Umleyi net etmeğe hazırlanıyor. 

Fakat o tek kelime bile &öylemi· 
yor ve doğru Londranm en pahalı 
oteline gidiyor. Bir ıün sonra otel. 
C!e gene gazetecilerle karıı 'k:ır

JIYadır. O gazetecilerle karşılaıır
ken: 

- Rica ederim, 'bentler. bir ıey 
sormayınız •• Fakat istediğiniz ka· 
dar fotografırru çekebilirsiniz 1 di. 
yor• 

Derhal makineler itliyor, yılc!r 

- Nasıl vermedik?! .. 
blr kere .... 

Bakınız 

Dolaptan çıkardığı, üzerinde Şi· 
fa ecza.hanesi etiketi yazılı kini'l 
paketlerini doktora gösterdi, 

O valcit Karabet Altunyan elen· 
di, kendini kaybetmİJ bir halde 
hay1m.dı: 

- Bu kininler verilir mi yavru· 
cağıza hiç 1 •• 

Sont2 gene ayni ~tkınlıkla d<:k 
tora izahat verdi: 

- Kinin azalmııtı. . M iibarek 
illç ta çok pahalı .. Ne yapayım di
ye düşündüm .. KaI'bonatm içerisı· 
ne i>iru; kıı eç tozu koyarak k'niıı 
diye sattım. 

Mu~affer ESEN 

O gece tiyatroda Londranın bü. 
tün kibar hallrı mevcuttur. MiJel 
ıııklar sönmeden bir kaç dakika 
evvel gelmiıtir. tık aırada oturu· 
yor .. Kendiıini tanıyan halk çrl· 
gmca alkrılıyor. Film bittikten 
sonra Miıel bir defa da sahne üze· 
rinde görünüyor. Yüzü kıpkırmızı. 
dır • 

B ütün Londra Miıel Morganı 

beğendi ve ıev.di. Yıldız şerefine 

bir ço1c ziyafetler tertip olundu ve 
he{>5inde hazır bulunması rica e· 
dildi, fakat imkansız. 

Ertesi sabah, bütün Londra ga
zeteleri yıldızın resimleriyle dc
ludur. Bu resimlerin altında ilti. 
fatlt cümleler: "Loıı.dranın en 
güzel giyin:.n kadım ..... ,, "Bir y.l· 
dız gibi olmıyan yıldız.,, 

işte iki sene evvel Paris sokak
larında kloı bir ıapka ve yıpran· 
mıı bir manto ile dolaşan 1 7 ya. 
tındaki kızcağızın bugünkü hali ... 

Zabıta hikayesi 
( Baştarafı 10 uncudcı) 

Bütün bu izahatı bUyUk bir alaka 
ve dikkatle ta.kJp eden Süheyla: 

- Bay Turhan, dedi. halıatmız 

her ıeyi aydmlatıyor ve bu suretle 
zabıtaya pek az if kalml§ oluyor. 
Yalnız biraz evvel kucağmıza oturt· 

tuğunuz bebeği nMıl kon~urdu -
nus? Yoksa siz de vantrilok musu -
nus? 

- Hayır bayan SUheyl!, benim 
öyle bir hünerim yok. Ben ba!it bir 
hileye müracaat ettim. Şu perdenin 
arkasına sesi bayan Fitnatm Besi
ne çok benziyen ııu bayanı sakladım. 

Turhan, bu sözleri söylerken ka -
maralarda hizmet eden gemi müs
tahdem.ininden genç bir kadını işa
ret etti: 

- Sakladım. Sorduğum .t!luale o 
cevab verdi. Şimdi bUtiln merakınız 
zail oldou mu, bayan? .. 

Kamran ŞERiF 
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Nihayet, şimdiye kadar gördükle· 
rimizin hepsinden büyük bir salo 
na getirdiler. Kaptanpaşanm zevce· 
si oradaydı. Bizi büyük bir nezaket· 
le kabul etti. Orta yaşta bir kadın· 
rlr.. Muhteşem giyirunişti. Etraf m· 
da birçok kadınlar vardı. Yanında 

küçük kız evlatlığı vardı. Onu da 
pek muhteşem giydirmişlerdi. 

Bizi kapıdan karşılayamadığın· 
dan dolayı özür diledi. Geldiğimiz 
zaman kocasile beraber yemekte i· 
miş. Bize şerbet, kahve, reçel çı· 

karttı. Fakat kendisinden izin alıp 
ayrılmakta acele ediyorduk Erkek· 
!erimiz bahçede sıkılacaklardı. 

Bu haremden daha temiz bir yer 
düşünülemez. Her taraf hasır döşe· 
li, rengi uçuk sarı, salonlarda moble 
olarak çepeçevre konulmuş şilte ve 
yastıklardan başka bir şey yok: 
Hepsi beyaz pamukludan yapılmıf~ 
perdeler de ayni kuma§tan. 

Mensup olduğum cinsin tabii duy 
gusu olan en ufak bir kıskançlığa 

kapılmadan diyebilirim ki, Türk 
kadmlanmn esvapları harikula· 
de latif. 

Kaptan paşanın zevcesi zengin 

Erkeklerimiz haremde gördükleri- İt:Llyada Levi hL · ·n isminde bir 
mizi dinlemek için pek meraklıydı· yahudi halka, kumarda kazanmanın 
!ar. Avludan çıkarken arkamızdan sırrını öğreten "1'ibet tozu,, satmak 
bir ulak koşup geldi. A vdunun etra· suçuyla tevkif olunmuştur. 
fında arabalarımızla dolaşmamızı l Leviyi davet eden Fiora ismind<> 
rica etti. Kaptan paşanın zevcesile bir kadındır. Dolandırıcı evvela 
diğer kadınlar bizi seyredeceklermiş. kendi.sine, kumarda kazanmanın 
Bu gülünç gezinti teklifini pek tabii 

1 sırrını bildiğini, bunu bir para mu-
olarak kabul etmedik Bir havli kabilinde satabileceğini söylemiş . . 
gülüştükten sonra Beyoğluna dön· Li". 
dük. Arabalar Deyoğlumla ve İs· Kıı.dın, yahudidcn rulette kazan-

t b ld k d 1 1 .. .. . I manın sırrını birkaç yüz liraya satı 
an u a o ·a ar uz ı yuruyemı· , . . 

Sok kJ h. k' 't 1 nal11-·or. Fakat o zaman, sahte sıhır-yor. ·a · ar ıç ·ımseye aı o mı· J • • • • 

• n k.. kl 1 d 1 B k'" kl 1 baz, elmaııları da sıhırlı bır hale ge· 
;,: a ope er e o u. u ope er • . . d b'ld'ğ" . ö !il 

lırmenın sırrını a ı ı ını s y -
~üneşe yattıkları zaman atlarla ge· ·or. Levinin dediğine göre bunu te 
zen Türklerin kendilerini çiğneme· ..:ıLı edecek ola. ''Tibet to

0

zu" dcni
mek için etraflarından dolaşmala· len tozdur. Toz, hangi elmasa süril· 
nna o kadar alı~mışlardı ki, uşakla· lünse ona sihirli bir kuvvet verir ve 
rımız sık sık arabalarımızı durdu· onları takan hastalar de hal i)i O· 

rarak köpekleri kovuyorlardı. Ba· turlar. 
zan yüzlercesine atılan süprüntüler Kadın bunıı. da inanıyor ve "Tibet 
için boğuştukları görülüyor. Merha· tozu'' ile sihirli bir hale getirilmesi 
met ile verilen şeyler hepsinin bes· için Leviye bütün milccvlıerlerinJ 

lenmcsine yetmiyor, çoğu açlıktan veriyor. 
ölüyor. Fakat, sihirbı: • yahudi, ond::n 

11 Kayıkçı 
soğuktan dondu 

sonra ortadan sır oluyor. Kadının 
dört bin liralık elmas ve mUcevhe· 

Şoförler, portakal 
yiyiniz ! 

sırma işlemeli saten bir maşlah giy· Japonyada Hal;kodasan C:ağında 
ınişti. Bu maşlah elmaslarla süslen· kayak sporu yapan on b~.· kişi, ııo· 
mişti. Altında iki sıra mücevher ğuktan donarak ölmUııtUr. 

Bu suretle kazalarm 
önüne geçmek kabil olur 

"Şoförler ,.e otomobil kullanan
lar günde bir portakal yerlerse ka 
zalarm kısmen önüne geçilmiş o-

ve incilerle müzeyyen bir kemer On yedi ki§ilik bir kafile halinde 
vardı. dağa spor yapmağa çıkan bu Japon-

Bu kıymetli yükün altında insa· !ar, birdenbire kar fırtına.ama tu- lu~1tü SöyUYi!*bllr ~ve~ 
na iki kat olaCakinış gıhl gelıyordu. tulm·ışlar ve yollarım kaybetmiş • 
Saçlar ince ince örülüp ,omuzlara lerdir. Nihayet içlerinden bazısı 

dökülür. Yahut hotozun etrafında civardaki yardım istasyonuna kendi 
toplanır. Türk kadınlarının çoğu, ni atabilmiş, ve oradan yardıma ko-

diasını şöyle izah ediyorı 
Geceleri, bir caddeden diğer bir 

caddeye çıkarken, otomobil kulla • 
nanların gözleri, elektrik ışığının 

•varadılı~ta rok güzeldirler. Fakat şanlar sporcuların ancak altısını - :. değişmesi yüzünden, kamaaır, veya 
aklık ve kızıllığı çok kötü kullanı· kurtarabilmişlerdir; <:n biri ise so 

ortalığı karanlık görür. Kazalarm 
v. arlar. Kac:lar, iki kalın rastık çiz· ğuktan donınu~ olarak bulunmug - • lir " bl~oğu da bundan ilerı ge • 
gisinin altında kaybolmustur. Dişler tur. Halbuki, portakalda bulunan vi-
de cıgaradan kararmıştır. Omuzlar Hakkodasan dağı bu gibi faciala- tamin gözleri kuvvetlendirir ye bil
umumiyetle düşüktür. Çocuklukla· riyle meşhurdur. BlrdenLire çıkan hassn, gözlerin karanlıkta görme 
rından itibaren bağdaş kurup otur- kar fırtınaları orada birçok kiginin kuvvetini arttırır. 
maktan bacaklarının tenasübü bo· ölümüne sebeb olmuştur. 1899 da Dr. Stevart ismindeki tnr.:· · l\U. 
zulmaktadır. Yabancılara sorduk· oradan geçen askerlerden iki yUz ki· mi bu keşfini hastanelerı'lekl uzun 
lan şeyler basittir; evli misiniz? şi soğuktan donmuştu. tecrübelerden sonra yapmıştır. 
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.o\. &iniz. Venedik veya Milan mer· 
leci olmak üzere şimalde o, Roma 
veyahut Napcli hükumet merkc· 
zi olmak üzere de cenupta siz 
hüküm süreceksiniz. İşte hülasa· 
ten anlattığım plan bundan iba-

dclu bir ıeıle tÖylüyor ve iskem• 
lesinin arkuına .dayanarak Ro
lanı tetkik ediyordu. 

r Rolan sözünü §U sualle bitir
di: 

- O zaman ne yapacaksınız ? 

kamın dehşeti büyüktür ve onu 
bu intikamdan hiç kimse kurta· 
ramıyacaktır .. lıte size halisane 
clarak haber veriyorum ki be· 
nimle cumhurreisinin arasına gi. 
receklerin vay haline ... 

• .ret. Fikriniz ne?. 
- Size söyleyeceklerimi Fos

' kariye söylemekte tereddüt et· 
miyeceksiniz def il mi? 

- ŞJphe etmeyiniz.. Sanır· 
aam cumhurrei&inin tekliflerini 
size söylemcyebilirdim de .. 

- Benden cevap alamadığını 
g&rü.ıce bir başkasını da gönde· 
~bilirdi. 

- Ihtimal. .Fakat sözüme iti. 
mat ediniz .. Bu namus ve ha~i
yetimle cldkadar<lır. 

- lı.15 •. Ona söyleyiniz .. Fikri 
takd~re değer .. Kabul ediyorum • 

- Hepsi bu kadar mı?. 
- Bu l.aclar.. Şüphe yok l:i 

eonra kat'i karar i~in Foskari 
ile ayrıca müzakereye giri~me· 
miz lazımdır. Bunu da ben, Ve. 
nediğe gönderdiğim bir posta 
ile temin ederim .. Yarın baıh· 
yacağım harp için şimdi hareket 
edeceğim.. Kontrol iti ni~ayet 
bir kaç saat sürer.. Yarın da 
yağma nihayetlenmiı olur. Ve. 
~diğe göndereceğim poıta siz
den dört gün sonra orada bulu
nur. 

Jan dö Mediçi bunları istihza 

Rolan sözüne devam etti: 
- Demek böylece, hiç ibir te. 

reddüt göstermeden, hiç bir şart 
ilavesine lüzum görmeden kab~l 
ediyorsunuz. 

- Dütünmiye ne hacet var ... 
Foskarinin fikri güzel.. Kabul 
edilmiyecek bir şey değil.. 

- Şu halde size, sizin tarafı

nız.dan bazı itirazatta bulunaca
ğım .. 

- Ne demek iıtiyorsunuz ?. 
- Siz •bir harp adamıs mz ..... 

Siyasetle alakanız yok.. Diplo· 
masi size, şimdiye kadar kazan. 
dıklarınızı kaybettirecekti. Fos
kari ile kuvvetlerinizi !birleştir· 

dikten sonra farzediniz ki mu· 
vaffak olarak İtalyayı emriniz al 
tına aldınız. .Neticede ne da. 
cak? Foskarinin nasıl bir adam 
olduğunu dü§Üniidünüz mü? O
nun siyaseti karşıı nda sızın 

harp aciamı olmanız kafi gelmi
yecek ıiz de kazandığınız hal
de kaybetmiş bir vaziyete düş. 
müı olacaksınız. 

Jan dö Mediçi, Rolanın söz
~erini büyük bir dikkatle takip 
etmi1ti .. Deminki milltehzi çeh· 
resi yerine, dii!ünen, neticeyi 
araıtıran bir adam yüzil hakim 
olmuıtu. 

- Ne demek, ne yapacağım? 
Napolide hüküm süreceğim ... 
Beni, bundan kim menedebilir?. 

- Hayır .. Yanlıı düşünüyor. 
sunuz .. Sizi bundan menedecek 
biri:;i var : Şerikiniz.. Çünkü o, 
İtalyanın bir elle idaresini isti
yor .. O kral olacak ve siz uzak· 
tan baka kalacaksınız.. Fcs'kari 
yi sanmam ki benim kadar tanı· 
rnış olasınız. 

Jan dö Mediçi önünde masa. 
ya kuvvetli bir yumruk indire
rek: 

- Ben, C:iye mırıldanck 
S:mra. <la ilf.ve etti: 
- Her halde bu mevl:ie Fos

k:ırl benden ziyade ı:.yıktır. 

Reılan cevap vereli: 
- Ala .. Şim~iye kadar ki iti

razlarım hep sizin ta raf mzdan. 
C:ı .. Şimdi de şansıma ait olan
larınc~an bahsedeceğim.. Foska· 
riye kinimin ne kadar amansı:ı: 

olduğunu söylemittim .. Kendi:;i· 
ne tatbike karar verdiğim şeyle. 

rin icrasına mani olmıya çal şa· 
cak dursanız bunda aldannuı ol· 
duğunuzu göreceksiniz.. Çünkü 
elemden, kederden ölen annem, 
işkenceler altında inliyen ba
bam adına yemin ederim ki on. 
dan almıya karar verdiğim inti-

Rolan, ayağa kalkarak ilave 
etti : 

- T ercih ediniz, karar veriniz 
J an dö M ediçi... 

Jan dö Mediçi ayağa kalkarak 
cevap verdi : 

- Beni tehdit mi ediyorsun? 
- Hayır .. Sadece haber veri-

yorum .. Foskari bir cürüm, ben 
de intikamım .. Tercih ediniz .... 

Jan dö Mediçi birdcnlbire kök~ 
rer gibi bağırdı: 

- Holal İmdad!.. 
On kadar zabit çadıra girc!iler. 

Jan .dö Mediçi onlara emretti: 
- Tevkif ediniz bu adamı .. 

l'kinci emrime kadar nezaret al
tında bulunacak .. 

Rotan hemen çevrildi .. 
Çadıra girdiği zamandanberi 

soğukkanlılıfını kaybetmiyen 
Rolan : 

- Mediçi, dedi.. Tavsiye etti. 
ğim gibi iki ııktan birini intiha· 
ba çalıf, sonra nedamet edecek
sin .. Daha n k'7t var. Bu fırsatı 
kaçırma . • 

ifrit cevap verdi : 
- Götürünüz !. 
- Şu halde bunu istiyen biz• 

uyor. 
ratı onunla beraber uç ıırtct' , 

Bundan sonra poııse ;,, tli 
den Fiora bu •'Tibet tou,·ot· "' 

· • anla • nın marifetlcrını cıııd• 
!erce İtalyanın her ura t Jll 

. ibaYe, 
dı:ttnn sonra Levı n _,~t 

uıeı~ı 
k"t haricine ı:ıkmak 
kalanıyor. 

Dikf aför~e~ ı~ 
Şarlo , hazırladıg:atıJ'r1 

hakkında neler an 
))Ctl Jı 

Şarlo bir zamandan ıı•~ 
dığı "Diktatörler,, filıl1!ı.oııı 
muhafaza ettiği uzun 'oı~ 
yet bozmuş ve ilk defa 
natta bulunmuştur. . c)j)-or 

Şarlo, yeni filıni içitl arıııı 
- Filmi çevirmeye ~ ~ 

şinde başlıyacağını· Şiıl1 ub•' 
filmin senaryosu ve ın d• ,C 

hazır. O zamana ~ada~e 
zırlıkları bitirecegilJl, ğiı11· ~ 
dekorları tesbit edece ~ 
dersem film gelecek soıı 
dar hazır olur. '/Pe 

"Biliyorsunuz ki f~p t 
diktatörlerdir. Fakat Uı1Il~tJl' 
esas ga::re halkı gUld . ·et, 
kat, bugilnkü siyasi ''~,rı 
sa bu tip hükumet ad;:ıer 
bahs olunca komik fl _.,,.r' 

' 11'D:.,ıo. sinde bazı zorluklar ç · ~il 
Malum olduğu üıere~ıJ tJ" 

defa olarak sinemada 
konugacaktır. 

1
, ~!# 

• Diğer taraftan, Şa~ 0Tl61 
ter" filminde çifte ro dl)" /. 

.. bit 
dır. Rollerinden bırı, ~ 
diğeri de diktatöre b ~el 
Şarlo bunları ayrı a)'l"I 

llnde çevirecektir. 

' 18.30 prograııı- ıt 
zik (Senfonik pl!'ıkltır> · ~ 

~ ·ıti -ma. 19.15 Türk ınuzıe 
1 

ti - Cclıil Tokscs. Unkk JI''° 
rcf Knılri Basri ener, 

' ·ııııS. 
(Onynti fuslı). :.!O f.J 

1 
(fi1' 

lı:ıhcrlcri ;ziraat Jıorsııs~ 
rürk miiziği (Kliısik pd·ıılil 

· fcıı 1 4J. tck:lr tnnl.ıurl Alı e 1i efıtJ Jl 
icin); ı -: Tıınhu~i /\ budi}. p 
dil pcşrcn. 2 - fon c)"ı•'1 
. Suzidil 1 inci beste ri ~~ılı 
'iİlemdcn). 3 - Tnnb~ilı1l~ 
Suzidil 2 nci lıcste ( buri .,ı 
kim l.ıizılcn) • 4 - 'f•"ııi <~' 
d . S 'd'l uıı11r scın tJ,,, 

ı .. uzı ı b •• fersJ 
lebinlc). 5 - Jlcfık 1 "ti 
taksimi. G - Tnnb~r 11 oıd" 
iuzidil şnrl;., (Ynndı1'~i _ Sıı'8 
7 - Tanbul'i Ali efc~ırii~)· ~ı 
kı (Bir ııig1'ıhlı:ı cY dı ·dil şıı ıı 

. suzı 'l'llP 
•ııırl Ali crcııdı - • 9 - '/~ 
lıir l.ıakışın<l:ı neşe)· ııf ece ... , 
li crcncli - Yiirük se; ıo ...... ,ıe 
r:ıyıın dlclei girr00 '151. j l ~ 
.\ Iİ efendi - Snz seıtl~11• 21.1~ 
.n:ıl :ıynrı. 2 t Konuş 11ı.ut 114' r• 
ınh"il:ıı, knınbi):o • (~ncil• ~tJ~ 
mi). 21.30 Müzık 1 ..,.... _.. ,ı 
Şef: Necip Aşkı 'J;cıl)·' dl• 
~urap yortusu (fon esere"',,( 
• \'cnedik hatşrosı 11ıır fe51et 
.::zcrnik - Güzel 53•11~. fJf~ı;ıs• 
\'crlur). 4 - vıcı~:~ı;ııııll şıı ıı~ 
:. - .Müllcr • J,ıı uccııer ,,, c-' 
·ine fantezi. G -:. 1 ıııınıl " 0ıe 
(ıııeloıli). 7 - l'1:r _ JJlf \ ıo 
(ıl:ın ) . 8 - BiisaB r _ ~ııc0 _.. S 
.o. !) - (;::ınfıllıCrSCdtO). ı~"'·"' q 

.. l' ı tcrnıc ~.!•" , ı (Hcnı - ~ı c sOJ .,.,,. 
ı.. nıın il şııt .. 

ıcr • Dinle cı •crgcr - Mnsi1' 
.,0 ). ıı - ııcub · 1. 23 ı 1,oJ 
:liizik - ;\kloılilcr - ~4 soıı il 

'! 45 - .. (il• ..ıaıııl - pi). 2.. . rosrıı 
. ·nrınkl P 

>crlcrı ve l 
1. 

•' ,,,~ 

Atatürk 8~~~;1 

Reslmll Haftanın JI )>lllıe 
• 1ıoırf, '>Um üç def• ))a.'f ; 

_ ha satılmıştır. ~ 
ı t}lmdlye kadar ..ıııı 
,dlolz. 



~A~~~~T=:~1R9=s=~=========="'==~~~==~~~~-=-=~====nA~R~E~.R~-~A~lqa~m~po~stuı::::;====================~-========-=-======-==-==~~~=1=5== '- S E K E R i tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil §ekeridir. BilWnum ec· 

ı 6aıata saray • Beykoz Şişli - Vefa Kana da zanelerde bulunur. 

• 1 berabere k a 1 d ı I ar beb yok::-Y~:~~~:a/ıç!:;~::. DBuz üzerinde ~okey ~·~;~~ 
* ı. Başı j hususi maçm büyük bir kavga ün ya şampıyonu 

'i ı:or ....... , ara ' 9 uncuda hakemin gözü önünde Cemile "İd • ile bitmesi ihtimalini hesaplıyarak BAl 13 A )l .. _,Ye " o.; ( • A.) - Kanada sı . 
1ııız t n açıklarm orta. detıi bir göğüs çarptı. <:em.il ça • oyunu 25 dakika evvel tatil etti. E. fıra karşı dört golle Amerikaya 

~a u~!~lz, Fboş ataklar murlar içersinde kıvranırken ha • sascn blrlıfci devre de 30 dakika oy galip gelerek buz üstünde hokey 
tleli de •. r. akat bUtiln kem de 8 Mehmedi, bu §ek.ildeki ha- nanmıştı. dUnya şampiyonu Unvanını mu. 

0td12. bır kazanç temin e· reketinden dolayı sahıırlan dı§an bafaza etmiştir. 
~"e:eahac1t çıkardL Nasıl oynadılar ? A k d-k k 

~, ~t iltt r nıUdafaaya ka- n ara a aya 
~. ~ harekeu g\lzel top çıkardıJar. 10 ki§l kalan Beykoz, artık tama- Şişlililer, gal;ib ·gelmelerine rağ • 

A ıııues .. ı_erı 0Yunun §ekli il- m.iyle tedafill bir oyunrı koyuldu. men iyi oynıyamadılar. Bunda da müsı:ıbakaları 
~ Q~taOldu. Beykoz derin GalataBarayın Cemil V&1!!tasile orta- yağmur ve bilhassa sahanın berbad a 
'eğe b !aray nısıf saha. dan yaptığı hücumlar da bir netice çamuru Amil oldu. Ferd itibarile Ar-

~ a~lndı. vermeyince, Necdetle Sıliınııadln menak, Tarık iyi, Diran ise mükem 
~Ykotu yer değiştirdiler. Bu şekildekı bir meldi. Suldur iki müdafiln arasında 

f il golü de~klik derhal tesirini gll:.terdi tutuk ve gayretsiz bir oyun oyna-
~' 

18 
da ve Sarafim Necdetıe anl~cır.ık gU. dı. 

IU~ lal hlline girer girmez zel hUcumlar yapmağa la~l:ıdı, ama Vefaya gelince: Onlar da topu a-
~~: 'l '-Plaııııı.t:ıhı~eol kö§esinde ça fırsatı }ine kazanıp öldüren &ağ a· ynklarmda ezmenin cezasını gördU-
\ı ~ d çığa geçmiş bulunan SalAhı:ıddln ol- ler Takımda yal VAhld f "" llılldahaı a ır, Osman ve • nız tl muva • 
t: •11Ue eaıne • du. fak oldu. Lufi hesapsız, Abduş gay-

llı. ' berab rngmen, ıı-
~'"" erliği temin eden Sllleyman fırsat hazı:lndı. Cemil rimuntazazm bir oyun oynadı. Ha -

l' l.1 bel'abe atıldı ve fakat ezbere b1r ei&temle kem iyi idi. 
~ atat n re olunca sürat- hafla.rm. sağa uzattıkları top. Sald-

ltt "11~- e;rkozu 
~ ~ toııtı n enerjik oyu- haddinin ayağında te!irl.ni azaltb 

'\ tıb.""\l'eıı a:Utenıadt drlplink. ve oyun Beykozun enerjik didini§· 
~ 'e d laİ.&3aray bir neti· lerl aramıda hakem tarafından tiç 

dilrdil. 
Bey koza geJince: 

n.. El\'fe 1-1 bitti. dakika e..-vel bltirlldl. 
""ll.ıc-

Aldığı netice itibariyle takdire 
1A.y1kt1r. Bu neticenin hakiki kahra
manları - evet kahramanları • da 
Halidle Burhandır. 

1 de??~ 

~d~ 
~ a.,dalıa t e Gaıatıuıaraya ta

b~"llb &.~'rouı 
~~~ , ' S6rilyoruz. Fa 
,,".l'ıl( l\r~- ln ayağına geçen 

bir -.qda b' 
ıor tliçı~ ır kartal gibi... 

'' latetl.i çekmeden topu 
~tar. n~ere kadar gön 

~ 'Iarcıa da bu aeldlde 
~ ~lhut Yalnız atak yap

tt~e( ~P oyunculan U
~% eiıaba fırsat ha.zır. 

b~~~-
fİltıJ ~ ıılan oyuncu 

a ~'et~' 1'iecdetin çekti
feııa ~ ~llıtrlanan Safa. 

de 11,., ıarj yaptı. Bu· 
~!enen 8 Mehmet 

Nasıl oynadılar? 
Diğer oyuncular yalnız mndafaa • 

Galatasaray takanı hiçbir ba • yı takviyeye uğraştılar. Fakat bir 
ktmdan muvaffak olmuş sayılamaz. az daha favlsUz oynıyabilirlerdt 

Geri müdafaada yalnız Adnan ça - Hakem, mütemadiyen dUdUk ça
lıutı ve faydalı oldu. LQtfi de gay- !arak ve ekseri vaziyetlerde avan
retll olmasına rağmen iyi değildi. tajlan keserek oyuncuların Asabı 
Haf hattı da iki cami arasında kal. üzerinde müesssir oldu. Oyunu 3 
JnI3 beynamaz _gibi ne müdafaaya, dakika evvel bitirişinin sebebi de 
ne hUcuma faydalı geldi. Bcdll top· herhalde saha dıı,ıma çıkarak 8 Meh
lan iyi toplamaama rağmen, tevzi metle dert anlatmağa çalıştığı za. 
vaziyetinde yanlış itler görüyordu. mandll'. 
Forvetteyse muva.!fak olan tek ki- Buduri!iz Galatasarayın netice 
al yoktur. Cemil içlerden hiçbir alamayışına bence iki sebeb vardır: 
yardım ı~remediğ.1 için boeuna k<>1· 1 - Toplan mütemadiyen SalA. 
tu, bofuna yırtındı. SUleyman ve haddin \lıerine yığmaları. 
Necdet heııap,ıır., Sara!lm tutuktu. i2 - Forvetin çamuru besab et-
SalAhaddine d ~? YalnD to -ım~en yaptıği drlpllıiglerdlr. 
pun peelnden ko§Up, fırsatları ısı - • Mııammer OLGAÇ 

Ankara; 12 (A. A.) - Bugiln 
kafileler halinde Elmadağına gi. 
derek, Halkevinin tertip ettiği ka. 
yak müsabakalanna i~tirak eden 
sporcular bu müsabakalan sonu· 
na kadar bUyUk bir alaka ile ta
kip etmişlerdir. Bugünkü müsa· 
bakalardan alınan teknik netice· 
ler vunlardır: 

!niş: 1-Rasim Akın 4/10, 2-
Nazını KUçükarslan 446 saniye 
Ofl.O, 3-Asım 54 sauiye. 

Slahom: 1-Nazım Küçükars· 
lan 56 saniye 1/10, 2·-Rnsim 61 
saniye ile, 3-Asım Kurt 61 sani
ye 7f15 ile. 

Mektepliler arasında bir 
futbol maçı 

Cumartesi günü Haydarpaşa lise· 
si alanında Sanat okulu ile Hay· 
darpaşa lisesi futbol takımları sami· 
mt bir ma~ yapmışlardır. Her iki 
takım müsavi ve heyecanlı bir oyun 
dan sonra Istanbul sanat okulu ta· 
knnı maçı 3·2 kazanmıştır. lstan· 
bul sanat okwu şu ~ide sahaya 
çıkmıştır: 

Haydar-Necmi, Cevat - Halit 
Adnan, Adnan -lsmail, Naci, Şük 
rQ, llafi, Ziya, 

An karada lik 
maçları 

Ankaragucu ve Harbiye 
galip 

Ankara, 12 (A. A.) - Şehrimiz 

lig maçlarına MuhafızgUcU stadında 
bu hafta da devam olundu. Hava
nın biraz serin olma.sına rağmen 

stada tahminlerin fevkinde kalaba
lık bir meraklı toplanmış bulunu _ 
yordu. 

BugUnkU maçların Ankara birin-
1 elliği ve lklnciliğl üzerinde hiçbir te 

slri olmamakla beraber yapılacak 

oyu itibariyle çok enteresan görü
nUyordu. 

Geçen haftalar zarfında Ankara 
birinci.si Demiraporla yaptığı kar§ı ~ 
!semada 1-1 berabere kalan Genç
lerbirliğinin bugUnkU karşılaşmayı 

nasıl bir neticeyle bitireceği cidden 
meraklıydı. 

İlk maçı, hakem Muzafferin ida
resinde yapan AnkaragUcU ile 
Gençlerbirllğl takımları oyun itlba· 
rlyle biribfrlerine çok yakın kuvvet
te görUnüyorlardı. Ve bunun neti
cesi olarak da kar§ılıklı yapılan hU. 
cumlar her iki kale için de oldukça 
tehlikeli oluyordu. İki takımın da bu 
karşılaşmayı kazanmak az~l ile 
sarfettlkleri enerji oyuna hed saf. 
hasında yeni bir hız temin ediyor
du. Mekteplllerfn çekilmesi Uzcrlne 
hcnilz takımına tam bir istikrar te. 
min edememi3 olma.!ına rağmen 

çok düzgiln bir oyun çıkaran genç
lcrblrliği zaman zaman taraftarları
nın candan tezahUratlyle ~arşılaşı. 
yorlnr. 

llk devreyi mağıtlblyetle bitiren 
siyah kırmmlılar, ikinci devrenin 
ilk dakikalarında beraberliği temi· 
ne muvaffak olduy"a da, kendilerin 
den dahi\ dilzgtln bir oyun çrkaran 
Anknragüçlülerin yaptıkları iki 80· 

yıya mlni olamadıklarından 4-2 g1 
bl bir farkla galibiyeti AnlfaragilcU
ne bırakarak sıµtadan çekildi. 

Ömerin hakemllği altında. yapılan 
Harbiye - Galatasaray maçı ise ar 
kaldı. bUytık bir sürprizle neticele. 
niyordu. Çilnkü Harblyelllerin raklr 
takıına kıymet vermi:-.•en oyunları 

'carşısında. işi daha ciddt tutan sa
rı kırmm takım, derhal ti"tünlilğii 
tesis ederek oyunu Harbiye yan 8a
haama soktu. Ve bu arada da elde 
ettiği bir fmıatla J1k aayıyı da ka-

TÜRK PIYASASINA HAKiM OLAN 
HALK ve BOZKURT BIÇAKLARI: Senelerdenberi 

KALİTESİ BOZULMIY AN yegane bıçaklardır. Her yer· 
de bu bıçaklan ısrarla arayınız ve kulJanınız. 

SAHiBi ve DEPOSU: 
FEHMİ ARDALI BOZKURT, Marpuççular Yarımşişe. 

ci han. Tel. 22811. 

· · c , ' • • .. r .- , • .. • .. 

Boya Mafaemesi satın alınacak 

Bankamız ihtiyacı için pazarlıkla bir miktar boya malze. 
mesi satın alınacaktır. Istcklilerin şeraiti öğreı..mek üzere nü. 
munelerini Tophane Deniz Hanında Denizbank alım satım ser. 
visine vermeleri ve pazarlık için de 20-2--1939 gilnli saat on 
dörtte yine ayni servise müracaat etmeleri lazımdır. 

fabrikal.arı 
Meclisinden : 

Türkiye şeker 
A. Ş. idare 

Türkiye şeker fabrikaları A.Ş. hissedarlar heyeti umumiyesi 28. ~u
bat. 1939 saiı günü saat on birde Ankara lş Bankasındaki hususi da· 
iresinde sureti adtyede toplanacak tır. Şirket esas mukavelesi mucibin· 
ce lnakal yüz hisseye malik hissedar Iann, hamil oldukları hisse senetleri· 
ni \"eya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankara· 
da şirket merkezine lş, Ziraat Bankalarına yeya Sümerbanka tevdi e
derek birer duhuliye varakası almaları rica olunur. 

Rıl.JZMANE: 

1 - Şirketin 1938 senesi mua mel~t ve hesabatı hakkındaki mec
lisi idare ve mürakip!er raıx>rlannın okunması ve tasdiki 

2 - 1938 senesi blanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare 
meclisinin ibrası. 

3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında 
karar ittihazı 

4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ,-e iicretlerinin takdiri 
5 - ~fönhal meclisi idare aza lıklanr a muvakkaten '.Seçilmiş olan 

zevatın intihaplannın tasdiki 
6 - Esas mukavelenin 26 ıncı maddesine tevfikan müddetleri hi

tam bulan meclisi idare azalarının yeniden intihabı ve huzur haklan· 
runb~~. · 

7 - Meclisi idare aza~ma tica ret kanununun 323 ve 324 üncü 
maddelerinde yazılı !'alahiyetlerin itası . 

İstanbui Be~ediyesinden : 
1 - 12 Şubat 1939 tarihinden itibaren perakende et satı§ları 

için tesbit edilmiş olan azami fiat lar a~ağıda gösterilmiştir. 
Karaman 45 kuruş 
Dağlıç 48 ,. 
Sığır 38 ,, 

2 - Toptan et satışları için mevzu azami fiyatlar görülen 
lüzum üzerine kaldırılmıştır. 

3 - Keyfiyet alAka.darlarca bilinmelc üzere ilan olunur. 

1 - Saç Bakımı - .. pım Blrlncl sınıf openıtör ::::. 
Gilzelllğin en birinci~. • Dr. CAFER TAYYAR f! 

0$9 
Petrol Nizan: 

.: p . 1· f 1 ii arıs ıp :ı •üllesl mezunu. :: 
i Uınumt ve sinir, dlmoj:i cerr:ıhlsiii 

l
ij ,.e (akılın Doğum) mutehassısı ii 

Erkek ve kadın omell)'Dllorı, aı-H 
ınağ, ,.e estetik: (yüz Lıuruşuklu·!i 

a ğu, meme k:ırın sorkıklıaı ve:: 
ij çirkinlik) nınl'liyollorı. Ü 
!I Hcrgün sobohlorı h 
:: Muayene 8 den 1 O a kaıl:ır Mec·:: 

Kepekleri ve sac; dökillmcsin :i cancn, Beyoğlu Pnnnnkkopı nu-!i 
• mclih:ın 1'o. ı . :: 

tedavi eden tesiri mUcerreb bi 
llfi.çtır 

. -
::::ı:::::::::::::::::::::::s::::::::::ı:r111:;: 

hafaza etmekteydi. Fakat tam bu 

zandı. Tehllke~i vaktinde sezer gl· sırada birdenbire parlayan Harbiye
bi görünen Harbiye l§i biraz daha lllcr yine beraberliği tesise imkan 

ciddi tutarak beraberliği temin et- buldular. •·•· 
tiyse de sarı kırmızı takını Ust Us.1 Maçın bitmesine çok az bir za
te iki gol daha yaparak 3-1 vaziyeti man kala arka arkaya iki sayı daha 
yine kendi lehine çevirdi. c;ıl:.aran Harbiyeliler 6-4 gibi bir 

Oyunun son daklkalan yaklqtıfı !arkla .abadan galip olaralı: ~eklldi
halde Galatasaray UstünlUfüntı ınu- ler. 
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Pirinç • Mercimek • Arpa - Kornflör - Yulaf - Pa
tates unu ve sair müstahzaratı: 

Yavrulannızı neşe ve sıhhate 
1 

ulaştıran bir zafer yoludur. 
Tarihi tesisi: 1915 M. NURt ÇAPA Beşiktaş 

Vapurların kalkış gUn ve saatleri 
13/ Şubattan 20/ Şubata kadar kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karaden.il~ ha.ttma - Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de ('al. 
rı), pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Pazar, sair ve per§embe 9,30 da (Uğur). Top
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Trak). Tophane rıhtımından. 1 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de 
(Trak), ayrıca çarşamba 20 de (Saadet) ve 

cumartesi 20 de (Bursa). Tophane rıhtımın. 
dan. 

Karabiga hattma - Salı 19 da (Bursa), cuma 19 da (Bartın). 
Tophane rıhtımından. 

!mroı: hattma - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtmımdan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba. 15 de (Mersin), cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
Izmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtrmm. 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), cuma 10 da (Sadıkza

de). Sirkeci rıhtımından. 

Telefonlar: 
Merkez - Denizbank binası 

cen e er, . . A t 1 ) 
Karaköy Köprübaşı 
Sırkecı Yolcu salonu 

42497 
42362 
22740 

• 

BARO - Akşam posta.. 

, 
••• ve 

'' HASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİ~ ,, 

• • • 

ÇABUK! 
• 

~· 
, 
(; 

ÇABUK ' '· 

_ALiNiZ. ~ 

---·~ tesirli , teneke kutuıar~8 şüphesiz hepsinden 

• 
ıı j)" 

ANKARA memurlar kooperatif §İrketi tarafından getirilerı e 

Oksürenlere ve 
ıöiüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM ALMAN KOKU depoda teslim 

Nevralji® NPzle Baş v11 Diş ağrı1arı 

• 

Dln.dirlr 

TONU 25 LiRAOI~·. 
K üh. ·· l" 11 · · d 1 k d d t ı·rn eclibt• urşun m ur u çuva ar ıçın e ev ere a ar a es ı 

--------- ----tft 
Aılkara memurlar koop_~ra u 

wnracaat yeri Şirketi lstanbul .irtibat buros 
Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman ham karşısında 

Mühürdar zade hanında No. 32 Telefon 23074 

DEPOSU 1 Kuruçeımede Altın Çapada 2 No. lu 
ı Kooperatif deposu telefon: 35-69 


