
1 

Son Havadisler 

~===~~~~~==· ~~n:23s72 s~e:s-~~:2s26 18 ~Ş=U~B~A~T~~l9=3=9~=C~U=M==A=R=T=E=S=l~~~~~~~~~~~= 

Sl.riyede galeyan! Musolininin 
1LAN iŞLERt: Tel. 20335 
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evı önünde 

• Y eryer hükfımet aleyhi- P o 1 is i 
ne nümayişler yapılıyor yaralıyan 

L3zkiyede ihtilalciler hükOmet 1 t a 1 V a n 
'ıı carn S • 

urıye dahiliye nazın l• Sadullah Cabiri 

Urklüğü yıkan 
!~s. Yapanlar 
~basın sıret,, .": "lstikbal,. gaze· 

tına .Ulıarrırı Esat efendinin 
~ıı ı.._ 1ıstinaden Abdülaziz dev-
~ "<!~ ly;ı,...,1. 
~lll -~ \'e Esat efendinin 

ı lıatıru~~rrıflardan Asaf Bel-
ıt kad a a Je beraber rnüta-
~~ b· arlu.ma.::ırdan fazla 

ı,, .r "~ . 1 ·ı;ıct ~'rın gizli kalmış heye-
t · Selen t ·h· t ıç }" .. • arı ı vakalann me-
!er bir llıii anlatılacaktır. 
' ~ nct rornan kadar heyecanlı, 
~ be katiycn hayal mahsulü 

r Ulunznıran bir tarih hi-

makamlarım işgal ettiler 
Adana, 18 (Hususi) -- Suriyedcn karşr isyan etmiştir. Çar§ılar tama- bıtadan 70, halktan da 150 Jdılnin 

alınan en son haberlere göre, Su- men kapanmış, halkla zabıta arasın yaralandığı tesbit edilmiştir. Şam-
riye va Humus halkı hükumete dn kanlı çarprı;ımalar olmuı;ıtur. Za- (Devamı 5 incide) 

"Yeryüzünde sulh perisi
nin rahat nefes aldığı tek 

köşe · Balkanlardır,, 
Hariciye Vekilimiz Şükrü saracoğlu 
bugün Haber'e mühim beyanatta bulundu 

ye.ret elmiıtir. 

Romadan bll d 1 rildlğl ne giire 

Akli muvazenesi 
ye~inde olmayan 

biridir 

~ · 
ek yakında 

işli takımı . 

DUn Ankaradan şehrimize gelen Massigliyi kabul ederek bir saat ka
Hariciye Vekilimiz ŞUkril Saracoğ- dar görüşmüştür. Akııam Uzeri Fet
lu, öğleden sonra. Fransız sefiri hi Okyar da ŞUkril Saracoğlunu zi-

Bulgarlarla karşılaşıyor 

ŞUkril Saraooğlu bugün öğleye t 

kadar otelde .!alirahat etmif ve bir 
yere çtkmanuıtır. htanbul mUddel. 
umumisi Hikmet Onat kendisini zL 
yaret ederek bir mUddet aörilftnU, 

--tll ' il )lllJgal' . 
t'1el'd talnmı k~rsmda lıcl' zama.nkf gibi güzel bir oyun çıka faeağmı nmduğumoı ŞlsU takımı-
~~ -Yausısporsayfamızda- _ 

~4BER'in Denizbankfa 

Güzel gözler müsabakası yapılan tahkikat 
l Ev oak il için 9 bin 

s~rıeni.... b·· "k ... 1 1. k"f I lira harclrah 
• -.& en uyu eg ence ı ve mü a at ı 

':"'~~,_,· '- müıabakasıdır , Ver 11 m f Ş 
.. .. Almanyada inşa edilerek limanı-

mıza gelen vapurlar üzerinde tetkik
lerini bitiren komisyon Etrüsk va
puruna ait raporunu hazırlamıştır. 

Rapur yarın lktisat vekaletine gön· 
derilecektir. Sus, Trak ve Marakas 

ı vapurlarının raporları da bir hafta 
, ya kadar tamamlanacaktır. 

l • .. • - Diğer taraf tan Denizbanktaki mu-
' Numara: 38 lstanbul Zerin amelat ve diğer işleri tetkik eden lk· 

l'b..._. tisat ve M;ıliyc vekaleti müfettişle· 
) """lllal'ııttıza i daiıtacağmıu mükifatlarm .kıymeti 800 lirayı ri çalışmalarının bir kısmını bitir-
~ lSQ 

11
_ aşkındır. mişler ve bu hususlarda raporları-

> \'~ """'~ -- (Devamı 4 üncüde). 

t
> 'lı:oı '-atıeC:nde bir radyo, kristal bUfe takımları, .kıymetli ccb 

1't "14ıı.ıy t • nıusaınbalar, clblscllkler, istenilen e_şyayı alabil-

~ ~llllftn. e ini Yeren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart-
"",,. e . 

~Yaaı Ye saire. 

S tia;bak ~--i l-L\a kuponu 
~ No: :ER 
~-

Müıabakamıza 
. 
1§-

tirak ediniz ve ku-
ponlarımızı topla· 

maya başlayınız 

Bugünkü sayımız 

11~ 
Sayfadır 

u ... 

Şlikrll ~- blı •hah Peno
pala.s otelinde blr muhanirimbd Jı:a-
bul ederek §U beyanatta bulunın~
tur: 

"- Bu akşam semplon ekapresl
le ve Edirne - Filibe _ Rusçuk tarL 
kiyle BUkreşe hareket ediyorum. 
Yolda, yakında Ankaraya gelecek 
olan Bulgar basvekili ile görlişebl
leceğimizi Sofya sefirimiz haber 
verdi. 

Bükreşte Balkan mlittefiklerlml
zin devlet adamları ile tanışmak, on
larla millellerimiz.i aıakalandıran 
siyasf ve iktısadt meselelerde gö
rüşlerimizi teati ve tevhid etmek 
benim için bir bahtiyarlık otacakbr. 

Esasen Balkan devletleri ıılyase. 
ten ve iktısaden biribirlni tamamlr. 
yan nakrs mevcudiyetler değil, bi
lakis yekdiğerine çok benziyen tam 
varlıklar olduğu içindir ki, siyasi ve 
iktı.sadi sahalarda göril§ birliği yap
mak hiçbir vaklt zor olmamıştır. 

Her içümadan daima daha kuv
vetli çıkmıı;ı olan Balkan ittifakının 
bu içtitnadan başka türlil çrkmasma 
scbcb mevcut değildir. 

Bilirsiniz ki, vaktiyle Balkanlar 
volkanik bir toprak, Balkanlılar 

da bomba ve silA.hla oynıyan ııımank 
birer çocuk addedilirdi. Balkan 
paktmdanberi dünyanın bu kanaati 
tamamen değiııU. Elyevm sulh pe-

( Dcvamı 5 incide) 

~!!~s;·~~:~u~:] 
memurlara 

çayı 

Arikara, 18 - Cumhurreisi
miz lsrnet lnönü ye bayan l nö· 
nü, vekaletlerin üçüncü ve dör· 
düncü dereredeki ınenıurlannı 
ailelerile birlikte bu akşam Çan
kaya köşkünde ~ya davet et· 
mi~lerdir. 

Saat l 7 de ba~ıyacak olan bu 
toplantının davttlileri 237 ki~i
dir. ................................................ 

Mt1solitıi mu1ıte1if kı lık ııt Poz1arda_ 

Lozan, 18 (A. A.) - Havas a. teıniş ve bu ihtar tlzerina bu eahıı 
jansı bildiriyor: da revolverlc iki el ateş ederek po-

Romadan gelen haberlere glSrc, lis memurunu ağır surette yarala. 
Musollninin ikametgahı önünde bu· mıştır. Ye~en diğer memurlar la· 
lunan polis nokta memuru harekAh ili yakalam~lardır. Söylendiğine 

kendisine şüpheli görlinen bir şa- nazaran, failin akıl muvnzenesJ ye. 
htstan hü\iyetini ispat etmesini is- rinde değildir. (Dcramı S ittLidt) 

ÇERÇEVE 

Vurguncu 
Ekseriyetle göbeklidir. Göbeğini, arslanın yelesini ta ııruw gibi 

Utiharla gezdlıir. Gözlerinin iki cins bakısı \'ardır. Tüküren ve yala.. 
yan b&kııtar. Biri acizlere, öbürü kudretlllere mahsus iki bakı3. Bu 
iki ba.kı3 ortasında, meseli. anneye, ka.rde:ıe, lrliı:ük dosta göre ayn 
bir bakışı yoktur. Onlara b&khğı zaman görüp gormecliği belli deill
dir, Ağırba.5lılık unsuru sandığı için getr taknıa) ~ b:ıst-On ta.smıayı pek 
senr. Aıtm saat, kravat itmesi, gfunüş tab&ka, onca birer haysiyet 
diplomasıdır. IBçbir terzinin eli, ona öz ı:izgilcrinden ayn bir kılık 

blı:emez. Adeti onu, a.sludald elbisesinden tanıyabiliriz. Cüzdanını 

~arsamı: birdenbire parayla ka~lla.,a.mazsınız. Parası cüzdanmm, 43\i,,, 

nln, ıehrlnht, vatanının en gizil köşesinde, hazan da dr~mdadfl'. Cüı.da.

nı eski yeni kağıtlarla doludur. na kağrtlann en yıprn.nmıslan, bü
yüklerden aldığı iltifat mektoplandrr. Gösterile göstmlo c ldtilmi~ 
kağıt parçalan. 

Muhakkak abdal rn cahildir. Fa.kat güldürmeyi, nükte S&\'Dnna... 

yı, fıkra anlatmayı, havadis \'ermeğl pek t)i becerir. Bnnlaroan hl9 
birini yapamıyorsa munlffakıyetle J;ara sallar, yahut bu 1 lero me
raklı bir mühim adam konu~urken mükemmel kaJıkahnl:ır atar. l\cn
di.51 bir tarafa, fakat abtrsı iyi yemekler yapar, sofracı:sı nefis me

zeler hazırlar, ,c>förU ~"iz yerler tanır \'O bütün bn me:ı.\Jetler onu 
kıymetlen<llrlr. 

Farkında olnıadan her türlü kablllyetc dü~mandır. Sanki kablU
yet denilen ;teyin hakikatte ne ba., yakıcı, ne derde salıC"J• ne ~·erden ye. 
re ~ıpıcı bir nesno olduğunu, dahilerden C\'Yel sc7.ltliştlr. O yalnrz lA. 

temenln Ye alınanın yolunu blllr. .. . 
Bu, namuslu bir tiiccar nya tfearf lılr memur manuma almahlle-

eek mücerred müteahlıtd değfl, kökU dünya snaşmm harb :r:engfnlerl 
soyuna varaıı müşahhas vurguncu tipidir. GünilmüzUn derin b~ seli• 
aJul Te bitle tasfiyesine clofrn ctt11l1 btr tip, btlcJlslncka dyade oa 
ttireten idare lkllınlnln dehıet1nl 1fa4e eder • 

Necip Fazıl KISAKOREK 
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Kızılay 
Yazan: Suat Derviş 

Ş OGUK bir k13 gUnU. Tepesi yıkık minaresine, l~ine soğuk gir. 
mesln dJye saman dolu t.orbalar yığılmış, camları kınk pencc

relermden asılı duran s;u\'allan karayel fırtına.siyle lfl,m15 esL.1 blr ca.
miiıı lçindC)1z. 

Burada tahta bölmelerle blrlblrinden aynlını11 k(;oelerde J11slz, fııtl
yar, ıefll ve hasta birtakım biçareler barmm13. İçlerinde iki çocuklu 
'erem blr aııne, kötUrUm bacaklı ihtiyar bt.r ça\"UJ, kör bir nl. 
neden ba.5ka kimse yok. \'e kendilerine yardım edilmediği takdirde aç 
kalmağa malıkfllıı olan bu insanlann hepsinin önünde sıcak blr çorba 
var. 

Buraya giren bir adamın nasıl bfr manzara Ue karşıl~ 

tahmln edendnk. Onun, gtinlerdlr, •inlarma bir lokma gıda gtrmeml11 
ve açlıktan birer köşeye knnuup öltlm8 bekllyen insanlarla kaqılaf&,. 
nağıru zannedersiniz değil mi! 

Halbuld ben, mtith13 soğuk blr kış gtinU böyle blr camle girdim 
Ye haraya ınğmmıı bl~rclerln berl>lrlnln önlinde birer ki.se çorba '\'e 
birer kilo taze ekmek gördlim. ' 

Onlara bu insanca yardımı yapan el, Ttlrk tetkatlnln, Türk lnsa. 
niyetinin en asil blr ifadesi olan "Km.tay" m eliydl 

• • • 
Kmlayl 
Bari> zunanmda en tehlikeli ate§ hatlarma. kadar annelerin kat

lılııl ve aevgblııl sokan muhterem teşekkül ... O Tlirk kadınlıjmm öy
le bir senbolil gibldJr ki, en korkulu anlarda döğüşen erkcğlnln yara. 
landıiı anda ya.raamı sarmak için sadık bir e,, gibi hayatını feda 
eder. O Türk yaralı ukerlnln acmnı tcskhle ~abyaıı kız kanJet •
tıra.b it-inde kıvrananlarm başı ucunda &aba.lılıyan annedir. 

Sulh zamanmda yoksullarm, hastalann, bltarelerin yardımcısıdır. 
O tali, ocmlyet, hayat n tabiat haksmhklarmm eanh bir özrüdür. 

Nerede ıstırab varsa, nerede ihtiyaç nrsa lnsanm, insana ka.fBı duy
ması ta.bli ve esas olan tcsanlidUyle oraya ko~ar. 

ZeJzelelerin, ıeyl&blarm, yangmlarm, harblerln yarattığı faclalarm 
maddJ l'C maneli yaralannı aannaia çabalıyan hep onun öplilmeğe 
liyık elidir. 

lnsanhğmm astı IJCfka.U hudud tanımı:yan Türk milletinin merha
metlııl o ~n uzak Wkelere kadar uzatır n bize bısanm en hakla ve en 
temiz gunınuıu tattmr. 

Ha:be, feli.hetlnde, Çin sefaletinde, Şlll Afetinde ve İspanya mu
haceretinde merhametle dolu Tlirk kalbinin bUtUn i.ısanhp kaqı ne 
kardee blr Jıaasaslyett. 

• • • 
Bunclan birkaç gtln evvel yine bu etltunda lspanyol mnhaceretlnl 

gösteren reelmler karşısmda, dalma hatırımda bir ıe,·ha canlandığını 

yazmı,tmı. Bu hatıra bir sene ecnebi bir memlekette kapalı kaldıktan 
sonra ~k gUç ıeralt altında memJeketlmlze döndllğttmtb eıralarda 

CebelUttankta İspanyol kömür amelelerlndea g6nUlğttm bir yardımdı. 
İspanyol sefalett ka1'§1amda ba yardım borcuna ödeyememenla acı.. 

~ıyla gözlerimin ya.,ardıimı yaaarkea bu ft ~ daha~ 
Türk kızlarma ?e Ttlrk çocak1uma 7&Pdlm "" t.'111 :)"&n11mm bolcana 
Kmla.ym ödiyeceğinc Jmruı ettiğimi işaret etınJatım. 

Fakat ıu dakika hissediyorum: Şlll feliketzedelerlyle İspanyol 
muhacırlarma yapılan ba yardnn1 yalnn beni dellJ, btlttln bir mitlett, 
bJr insanlık borcuna ödemfl olmanm aevhaçllll, fenhhiJyla gururlan. 
clmyor. 

Müstehcen film 
\ 

Seyircilere 35 er kuruşa 
gösterilmiş 

Suat DERViŞ 

Mahkemede 
faşist usulü 
selam veren 

şahit 
Reisin ihtarma maruz 

kaldı 

Kemalbey sinemasında göste
rilirken cürmümeşhut yapılan 

müstehcen film hadisesi tahkikatı 
ilerlemektedir. Şimdiye kadar va
nla neticeye göre, bu filmi 15 ki. 
şi seyretmiı ve bunlar.dan bilet ke-
silmeden 35 ger kuru~ alınmıştır. Dün dördilncU ceza mahkemesin. 

Sultanahmet birinci sulh ceza de garlb bir ihldise olmuıı ve bir 
mahkemesi suçlulardan Pertev §ahid doğru ııehadette bulunacağı 
ile Alberi sorguya çekmiştir. hakkmdald Yeminln1 ayni fagist u

suıu yapmağa kalkı§mI§trr. Bu a • 
. Pertev fi~mi Beyoğlunda biri- dam KadıköyUnde oturan Yakub is
sınden aldıgıru, fakat kordelayı mlndc biridir. 
tetkik dahi etmediğini söylemiş, 

ma'kinist Alber de "ben filmi yal
nız makinede itlettim, görmedim 
bile,, denmektedir. Ehlivukuf hey
eti filmin milıtehcen olduğu hak. 
kında rapor verdiğinden iki suçlu 
tevkif edilmiıtir. 

lnönü müzesi 
lzmirdaki bina belediyece 

safin ahndı 

lzmlr, 1"8 - Milli Şefimiz lsmet 
lnönünün Ikit"eşmelide M~dine 
yoku~ndaki doğjuğu evin satına· 
Jınrna muamo!e3i tamamlanmış ve 
evin şimdiki sahibi yüzbaşı Behri 
Büyüksen ile belediye reisi dokto: 
Behçet Uı hazırlanan ferağ evrakı 
m imzalamışlardır. 

Bina müze halir.ıe konulacak Ye 

"lnönil müzesi,, adım alacaktır. Bi
nanın hususiyetleri bpzulmadan ta
mir ediltnC9i de muhtemeldir. 
Hamla.nan PIAna göre ileride evin 

etrafında bazı istim1Akler daha ya
pılacak ve burası park haline kona
caktır. 

Hayati . admda yankesfclllkten 
suçlu bir .sabıkalı hakkında eahitlik 
yapmaktadır. 

Yakub mahkeme taratmdan hU • 
vlyetl tcsblt edildikten sonra elini 
yukarı kaldrrmıı: 

- Namusum ve vicdanmı llzerl. 
ne yemin ediyorum. Dem~tlr. Bu 
vazlyetl gören reis kendisine ihtar_ 
da bulunmuş ve demiştir ki: 
"- Faşist mahkemesinde değil

sin, elin! indir.,, 
Bundan sonra Yakub eehadetine 

devam etmi§tir. 
Sabri isminde birinin Fındıklıya 

rriden bir tramvayda içinde yedi li
ra bulunan clizdanmı vurmaktan 
suçlu Hayati, mahküm olmugtur. 

Eski - lngHiz elÇisi 
Ebedi Şefimizin tabutu 

önUnds· eüildi 
Ankara, 17 (A.A.) - İngilte

renin Roma b:iyü kelçiliğine tayin 
edilmesi dolayısiyle bu ak§am An· 
karadan ayrılacak olan Sir Peni 
Loren bugün saat 11,15 de Etnog 
rafya mUzesine gitmit ve Ata· 
türkün tabutu önünde eğilerek e· 
bedi gefe karı ıson rasimei ihtira. 
mı ifa eylemiştir • 

Şehir Meclisi 
Dun toplanarak yeni 
binalar talimatnamesini 

· görUştU 
Sehir meclisi dün birinci reis ve

kili Necip Serdengeçtinin reisliğinde 
toplanmıı ve müzakerelerine devam 
etmiştir. 

Ahrete yolculuk eşyas:nı 

diriler ! yakan 
Evkaf idaresile Fatihte bir mahalle 

halkı arasında garip bir 
Görfişfilen meseleler arasında • hf · ı ""f kf 

Rumelihisan mezarlığının bahçe 1 1 a Ç 1 1 
haline konulması hakkındaki tekli- İstanbul vakıflar müdürlüğü ile bu karanlık yere gözleri alışınca da 
fin mülkiye encümenine gönderilme- bir semt halkı arasında şimdiye ka- bunları beş tabut ile beş teneşir ol
si, iç yağlan hakkındaki mü~terek ~~ işitilmemiş dere~e gari~ bir luğunu görmüştür. 
mazbatanın da gelecek celsede görü· ıhtılaf çıkmıştır. Üzerınde haylı du- Memleketin her tarafında mahal
şülmesi kararlaştı. . rulup ı.1üfettişler tarafından tetki- lelerin ve köylerin fakir halka mah· 

kat yapılan bu ihtilaf yan dünyevi sus tabut, ve teneşirleri olduğu ma· 
yan uhrevi bir meseleye taallfilc et· Jfundur. Zenginlerin yaptırıp mahal
mektedirl leye vakfettikleri bu tabutlar ve te

Bundan sonra şehirde yapılacak 
binaların tabi olacakları şartlar hak
kındaki talimatname müzakere edil· 
di. 

Fatihte mimaı1 kıymeti yüksek o- neşirler camilerin kısmı mahsusun
lan bir Bali paşa camii vardır. Ev- da muhafaza edilir. Fakat mahalle

Bu talimatname ile şehirden ge- kaf idaresi bütiln camileri tamir et- linin iddiasına göre bir taraftan 
çen şimendifer hatlanmn iki tara- tirirken buraya da sıra gelmiş ve ca- soğuk kış gününde bu ahrete göç le 
fmdaki istimlak hudutlarından iti- miin tamirine ba,larunıştır. İşte bu vazmunın soğuk çehresi ve belki de 
haren 15 şer metrelik sahalarda in- garip meselenin başlangıcı bu ta· öteki dünyaya gideceklerden evvel 
şaata müsaade edilmemekte, abide mirle alakadardır. Cami tamir edi- bu düyadakileri ısıtmak ve bu su
ye ~bedlerin etrafında en az on lirken evkafın bu işe memur ettiği retle tei elden ~km olmalarına ma· 
.metrelik bir sahanın bO§ bırakılma- mımarm gozum:: oı.uuıu ı.auum.u-.: m 01111<1.K uu;ııu11.:~ı mımarııı ~mı 

sı lizımgeldiği bildirilmekteydi. kı~mmın bir yerine omuz vererek bir karar vermesine Sıebeb • olnmş 
Bundan başka Çatladıkapıdan Sa- _Y_as_la_nmı __ ş_h_ir_taknn __ §e_Y_le_r_ı_·li_şmı_·ş, oradaki işçilere bunları parçalama· 

raybumuna kadar olan sahanın de- E k lannı bildirmiştir. Gene mahalleli· 
niz tarafında şehir plfuu yapılınca- 1 eki r ı• nin iddiasına göre Türle ve Müslü· 
ya kadar inşaat olmaması da tali· man işçiler bundan istinkaf etmiş-
matnamenin esaslı hükümlerinden 1 b 1 b• 1 !erse de birkaç gayrimüslim kısa 
bulunuyordu. Talimatname, üzerin- stan U ına arının bir zamanda on parça tabut ve te-
de bir hayli münakaşalar olan ifraz neşiri oduna tahvil etmişlerdir. 
işleri hakkında bir kere de kava- üçle birinde yok Mahalleli bunu haber alınca he-
nin encümeninin tetkiki için mezkQr yecana düşmü' ve hemen Vakıflar 

59 Bin binada ise ne elektrik üd ln~;" b lardı V encümene gönderildi. m' ür "'6 ..... e aşvunnuş r. a· 
ne havagazi, ne de ıu var kıflar müdürlüğü de mahalline mü· 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö
nü kazası ve beş nahiyesinin 938 se
nesinde yaptığı yardımlar aşağıda 
hül~ edilmiştir • 

lstanbul, Türkiyenin elektrik ışı- fettişler gönderip meseleyi tahkik 
ğına ilk kavuşan ve bundan en çok ve tesbit ettirmiştir. 
istifade eden şehridir. Görünüşe gö· Şimdi, vakıflar müdürlü~ün · 
re de lstanbulda elektrik ziyasından bu "techiz levamnı,,m tazmin ede· 
istifade edemiyen binaların pek az ceği muhakkak görülmektedir. Fa· 
olduğu zannına vanlır. Fakat statis· kat aradan geçen bir aya yakın 
tikler bu zannın çok yanlış oldu· müddet zarfında bu ümit tahakkuk 
ğunu, lstanbulun medent dünyanın etmemiştir. Halbuki mah:cılleli işin 
en az elektrik kullanan şehirlerin- müstaceliyeti olduğunu ileri sür
den birisi olduğunu göstermektedir. mektedir: MalOın ya! Azrail geli

Başvekfilet statistik umum mü- yorum!,, diye haber göndermez! 

dürlüğünün hazırlamış olduğu sta· 

Mamul 
lerde 

madde· 
ihtikar 

Nevyork 
sergisinde 

Türkiye ıesi 
ilk parti eşya pazar 

yola çıkarıhJO~ . ı 
Nevyork sergisine işti~ 

rafında dün bir gazete ,_ıwtı-, 
yazılan dedikoduların ~d~ , 
dığı anlaşılmaktadır.~~~ de~ 
edilecek eşyanın nal<lı ıçı 'Y'' 4' 
kalmadığı yolundaki 11~ ıs!' 
yanlıştır. Çünkü evvel:; teSl>iı_! 
sisatın bu işe kafi gel . t ıcıfi »': 
dilmiştir. Şayet bu tahSI~ t jJA~ 
mese dahi yeni bir talı51::nı tıif 
nin alakadarlar için ~ii··Jıll~ 
olmadığı muhakkak görı.1 "3ııJP 

Sergiye gönderilecek ~-çı'J-~ 
partisi pazartesi günü yol~eıı ~ 
caktrr. Bunlar içinde seri11aıı ıır 
Amerikada bırakılacak o pa,JJ<d 
merden şadırvan da ~rlıfl öt 
nun bütün tezyinatı ve 't'I'."' 
ayni ıriin yola cP.ım\r- ti 

::ıergıye gonder . tl~ ~ 
rasında Türk yerlı ~eıı ııl~. 
tün eserleri ile mazel de~~ 
çok kıymetli tarihi eser~ki~'tf' 
Aynca Cumhuriyet. . ait 'lff' 
her sahadaki ilerleyışi.Ot 
lar da buiunmaktadıt· 

~un• 
Kadıköy vapur 
bırakılan çocu~ 

Dün akşam KadıköY ~ ~ 
halAsmda gazete k~ ~ f 
on günlük bir erkek. gel~~ 
muştur. Vapur köpr_üY;_..:ııısift 
cuk oarlilacezeye göııoe'..--
kikata başlanmıştır· 

--o-;;- ecD•r 
Kurs açmaga 111 r 

olan fabrik81~ssıJ 
Ankara, 18 - pevlet ~ 

müesseselerle ma~ ~ 
kurslar açılması . bSşl~.u' 
namenin müzakeresın~ 60 ~ 
Kurs açacak fabrika! e~. 
olacaiı sanı}maktadıtti~riJeCP-
bilgili sanatki.rlat ye ıer 

2628 çocuğa takım elbise (palto, 
manto, kasket ,elbise, ayakkabı, ço
rap), 200 çocuğa erzak, yiyecek ve 
mektep levazunatı tevzi etmiş, 75 
ana süt damlasına gönderilerek süt 
verdirilmiş, hasta çocuklar muayene 
t:ttirilerek ilaçlan kurum taraf mdan 
temin edilmiş, çocuk kütilphanesine 
yeniden 460 ":itap alınmış ve bu hu
;usta için 8C38.84 lira sarfedilmiştir. 

Kütüphaneye bir sene zarf mda 
13557 çocuk devam etmi~ bir çok 
konferanslar dinlenmiş, istedikleri 
kitapları evlerine götürerek istifade 
etmişlerdir. Dizdariyedeki çocuk par 
kında mekteplerin tatili esnasında 
çocuklar muhtelif eğlencelerle eğlen
dirilmişlerdir • 

tistiklerin son verdiği neticeye göre 
lstanbulda 143,423 bina vardır. Bu 
binalardan ancak 52,475 nin yani 
ü~te birini biraz geçen bir miktarın· 
da elektrik vardır. Geri kalan yüz 
bine yakın binada ise el~n petrol 
funbası ve 146 binada da havagazi 

~ allilfl J 
Cezalandırılan ~! dilJl tof 

Vekllet tedbirler Villyet inzı~~ ın~stiliıt<fe~1 
1 

v muavini Hüdainın reı~-~-~~ 

Tütün limitet şirketi 
mUdUrU çek!ldi 

Türk tütün limitet şirketi müdürü 
• faci vazifesinden istifa etmiş ve 
yerine şirket müşavirlerinden Nihat 
Yene! tayin olurunuştur. 

yakıldığını göstermektedir. 
Elektrik bulun"Ul binaların 30.731 

ri mesken, 20.783 ü sanat ve ticaret 
evleri ve 961 ri de umumi ve resmi 
binalardır. 

Istanbulda 59.000 binada ne elek 
trik, ne havagazi ve ne de su vardır. 
Medeni vasıtalarla alakasını kesmit 
görünen bu binaların 1105 sı resmi 
binalar 13.478 zi sanat ve ticaret 
~vleri, geri kalanı da meskenclir. 

Tonton amca 
muallim 

ahnmasi e ugraşıyor lanmış ve muhtelif~~-
İktisat vekaleti bazı sanayi ham U ilkmektep ?u~·ti titr.. ~ :-' 

maddelerile mamul maddeler üze- ttcziye karart ~~ 
rinde her türlü ihikAra karşı kati ~-.. ----~~~~ 
tedbirler alınmasını kararlaştırmış ·V:-U7Çff-

5
7"
1
-1A -hş"rler 

ve bunun için de bütün alfilcadar- a u 
!arın iştirakile Ankarada bir toplan· 
tı yapılmasını lüzumlu görmüştür. KDtat>D 

08
,,d1 

Ticaret odası sanayi şubesi müdü- lt'\l a 3Z 1 f ıt 
:ü Avni Abacı da Ankaraya gitmiş- 1 rırll 
tir. Bu toplantılarda evvelce bu Okuyucu 8u~graJIP 
maddalere kısmen konulmuş olan matbaamıza . 
narhın tamam:m kaldırılacağı sa- alabilirl.e~ -!t~ 
.ulmaktadır. _....;nı 5...-tiİ" pr 

üç SilAh~rler e;;;euııiş ~ 
de resimli ola~ kUp0ııJafS J 1'i_1 
sırada verdiğiıntJ bl1 ,, ~ 
ren oıruyucularıın::r ıaııe 
halinde bastırIP tii ~-' 
de vaadetıniştik. ~ olaf1 ~r 

Bizden numaran~~·~~ 
culamnızdan bU _,.ı;p 1'Jt' 

::.-.:.caat eu> 
baamıza mı.u w eriJ. 
a!malarııu rıca ed 
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~dair -
Neşe 

1 ~SA.'\t 
lıırııı :n suratlarını asıp o· 

'1ııa. d a 1 seyerler demi) ece
(Jtri :~ııısu neşe)i de pek hoş 

'l ınecı llenemez. Gülmeden, 

14 hıqle ~n, araya şöyle bir iki ele 
1.tiııer· llrıştırmııdan konuşan· 
b ını d" ile" ınlerken sıkıntı duy-! <ııerıe b . •. 

~ 'tııeıı ~ ırıbırlerine asıl onla· 
\cd:ır k~blekilerin ıınlnttıkları· 

,. b' ~kserı _k ıısm:ımnğı ta\"slye e
Lır ıııa )a neşelerine ke~·Irıe· 
"' Zer t • J 

t ltıııı, e. ararlar. Şimdiye ka· 
tı l'e hu enın kederli bir hal in· 

' ~Cırcı1ı. '~reııe herkesin de ker-
ı~ 11 ı:ıı ı"fn ·· 1 . • 1111111: ' şoy c s:ımımıyctle 
~ 'ii>J: IJilrınediın; hazan öyle 

L b!.1.iLı lenıer olur fakat dikkat 
~ı: ' s g' • , 

lıaıı .ızın neşenizi kötü gö· 
~ neJes~:: vardır. Halbuki fazla 
r bir it Ortaya Yuran odam 
. ~ı. nbnhat . 1 • . i " 
1~ ''e l'a ış c.ınış gıb ozür 
: lıı Palım? vakit geçirmek 

lacı sanın b . -
"arı u gıbi şeylere de 

•ı \lıııa.n';• der. Yani hepimiz, cid· 
•~ıııı n lnbii hali sayıp keyfi 

~r. anıakta ~deta itUfıık et-

" 8t lltlcr· 
6fke uın gülüp oynamasına 
t~; 0 e bakarız. "İşi gUcil 

""' •1JYle b' \, ·oıcıauı ır oturup üa ciddi 
r' heıııeıı ~ayım deo1iyor,, gibi 

e%r. :ı:; crgün duyduğumuz 
t: '•c; n rnüs:ımııhnkürımız 

tnçlikbuı c-" 1. llır .... unu ge ır, 
1 a1rıı11~. hu dünyanın gülme 

, ııe~enfını. anlar,. d~riz. 1: 
.lllu.n n hır O)ıp, l.ıır ne\'ı 

~·ı. .... ~~anıgizdir. Zaten faz
lt., )()k tn Uı Yıuuı;uuu u.ı ..:ııu ._ 

leı-ınd lldur? .• Hele dünya • 
1 ~ bbtıeıın enh fnzıa bahsedin, ele· 

~ tıcıaıay Sozünü etmeyin, ııdı· 
t rcıen a, _la hodgilmıı çıkor. 
: '1tıııı 1Zıl ade bedbinlerin 

· lıı Ilı bu11l1° du~una iman ederiz. 
r.taıı rııah dcAıştirmek kahil mi· 

t~, baııııa zun ''C hazin bir lıııy· 
1 ~ı~ "e ha dtaını komediye ter· 
t~~luıı11 Y~lın ıztırablnrla örül· 

tıı r. bu ~0Yleıniyenicre çocuk 
'I il dtAıl al~ınize isyan edip 

aıııa .. 
1 

• hılı\kis kederin hüz· 
ıı ., n b· 

•tallı! ır günah olduğunu, 
t ~llıız 

1 
derecede ze\'k alma· 

b. ~'•kat ~ıın gcldığinl süyli· 
t~ t:tltesı d una gerçeklen ina
l d 

1l'etı 1 e, hiç olmazsa büvük 
~ ıı na • 

l'a )il ndıracak adam şüp· 
~d~ ge~Unde en büyük ihli· 

~tt llıJı~tecck, in :ın o~lunn 
~·ı. &t\'J edecektir. Hayntın 

1 ıı,r~ tttıı:ı; 'te neşe yolu oldu· 
) 111 itle ak ?ilınem doğru mu· 
~d '' deAıı s~ni iddia etmekten 

tıı 1
1111 da dır. Çünkü bu <lün

t llıaııcı' 11e1Jııtını dn meydana e11 ır· 
ttııı lld:ıtıı ' ıztırab:ı, ciddiyete 
re ~i ~~ dünyayı bir huziln 

'>ı l fıııan 11 Olduğu gibi neşe· 
ııf Cde k . Sı t &ar11 b cc adamın d:ı 

llıt1il·c kahçesi etmesi müm 
l er aııc adar hu hususta en 

~ ıı~ 1 knıııı nk kötü monzıırıılıırıı 
r• 11lıl~e ınnğı, nihayet "ınilı

·ı r h Zeyk ı .. 
>acı· <leniın e mcgı,, in\· iye 
1 il küı~ istediğim bu de-
~ hlitUn l1 ~anzaronın lıulun· 
,"tt eıt·· "Yatın bizi ke'-'fe 
•a 18in · " ' l'tıtıı ,, 1 söyJiyccck nda
~aı. . uunu .. ı· 

"' lld:ırn soy ıyecck \'C 
ı ... 

:Nurullah ATAÇ 
~aL 

·ı~ec·ı 
ı erin ve 
~rın . . garson-

~ ltaıı ıçti maı 
eti \'eciler 

.. to a~ a~ Ye garoonlar ce· 
rl. lllantıı 'rJ Senelik umumi 
"<ite ı. arını 

•ıt}·eu . . Yapmışlar ve 

~Çtnişlerdir. 
~n1.. 
~!'ada . 

\1c ba"'I' pıyanko 
bava k 1 ıkleri 
~ Arı~a~~u Piyango mü· 
(Uteadd~ da Piyango bilet 

ı ta.rıbuı~t bayiler delaleti· 
karar v a 0!duğu gibi ra· 

errnı~tir. 
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: ıw+ Lil)) ;ff; ;W'@f:11:.t;fffl 
Tramvaydan atlayan 

çocuklar ve nJektep 
Ana vatana· dönmek isteyen ırkdaşlara 

TRAlUYAl'DAN atlryıın ~ocuklann sık ısık ba.şlanna ge· 
len fcliketlet, yüreklerimizi ıuzlatryor. Birlblrlne bakarak 

bu korkunç ,.e ölümlü oytına kalkı~an ve bundan ze\k alan ya.v
ruları, her an maruz kaldıklan maliııtyet, sakatlık, ölüm gibi 
tehlikelerden korumak vazifesi bir babıı ,.o anadan ziyade ceml
yetin borc.udur. 

kolayllk gösterelim 
Bunların işlerini yıllarca sürüncemede bırakmak, 
lakaydi göstermek kabahatlerin en büyüğü olurl.. 

Bir baba yedi yaşından sonra C\'lidmı mektebe gönderir ,.e 
yani cemJyctin terbiyesine tenli eder. IH.Ç 'üphslz ki, bu hare
keti yapmakla e,·Jidmı terbiye n yetiştirme Yecibclerlnden bfüı
bütU.n azade ka.lmış &ayılmaz. Ama, nihayet çocuğun dış hayatın. 
da ka~ıla,ablleceğl tehlikeler, felaketler ,-o hildmelcr etrafında 
onun anlıyablleceği müessir usullerle tenbih ,.e t.crbiye edilmesi 
işini de-, pek haklı olarak, mektebinden bekler. 

Bizce tra.ım-aydan atlıyan bir !;ocuğun terb~·e işinde babası 
kadar mektebin de alika.sı n ımcu 'ardır. 

l\lekteplerirnlzde moral dersi \eriyoruz. Tedrl te vasrtah İ 
usul, maarifimizin kabul ctti~rf son prensiplerden olmasına. rağ· 
men, tocuğa dışarı ha.yatında meYCut rnuhataraları, elle tutulur, 
gözle görülUr tezahürleriyle öğretmiyoruz. 

Mekteplerde tocuklara ıtma, frengi ve saire gibi hastalık· 
lara ald filmler göstermeğe ,.e yani bu gibi tedrisatı sesli sinema 
makinelerinden bir tedris n.sıta.'iı olarak istifade ederek haz-
mettlrmeğe calısırken, ı;ocuğun cemiyet hayatı bakımından muh• 
taç bulunduğu ihtiyatlara., tedbirlere, terbiye mecburiyetlerine 
alt en lüzumlu 'eylere lakayt kalıyoruz. 

i 
i . . : : . . • 

~ 

Pek ili, tramuy kazalarını, deniz mevsimlerindeki boğulma 
hidlselerlnl, kibrit n saire ile oynamaktan hasıl olan yangın re. 
liketlerlnl filmlerle ~ocuklarmuza giilitercbillriz ve bu sırada da 
öğretmen, henüz &nur, muhnl•eme gibi dimaği kabiliyetleri yeni 
neşvünema halbıde bulunan ya\'ruya o hadiseyi bir moral dersi gt. 
bi en ince tcferrüatına kadar öğretebilir. 

Tokyodaki Türklerin Alatiirkün ölüm haberi üzerine yaptıkları top lantıda alınan resim 

Çocuk ilkmektebde önce cemiyete ve sonra kültüre hazırla• 
nır. Cemiyete hazırhya.bllmek itin birinci derecf'de t'emiyet terbi
yesi ,.e leablannı yavnılarumza telkin etmek, fena. §el lerl ı;ös
t.ennek, iyi §('ylerle mukayese :kabiliyetlerini arttırmak, önce ce. 
miyettn adamı yetiştirmek ,-e sonra onu kültüre, ilme hazırla.. 

mak lcab eder. Buna göre, bunları telif vaziyetinde olan ilk okul. 
larda menubahs tehlikelere, usulsU7.lülderc, cemiyetin Jcabatı 

olan hidlselere yaY:ruyu haztrlam:ı.k dıı tıpkı bir del'!I gibi me<-bu
ri olmak zarureti ,·ardır. Yoksa Jıer baba. çocuğunu mektebe gö
türmek n mektepten alıp em gt'tlrmek için eski mahalle mektep
leri ben-ablan gibi birer adam tutmak zaruretinde kalır. 

Bir baba, tramvaydan atlıyan bir ~ocuğun heyecan ,.e ze,·kl
ne imrenen ya\'rusunun mektepten ~ıkmca onu taklid etmesinin 
online nasıl geteblllr! 

bte bu ..emniyeti Ukmc~tpblere konulacak bu yeni moral ted. 
nsatı hi.ıııl eder. .............. ..,_ .. , ......... ~.-..-····················-··-···-·····-·· .. ·· 

"Bülbülü altın kafese koymuş
lar da gene ah vatanım,. demiş .. di
ye bir .darbımesel vardır. Bu çok 
yerinde söylenmiş, sözlerdendir • 

Ana vatan hasreti hiç bir şeye 

benzemez. insan yabancı bir 
memlekette nckadar rahat ve re
fah içinde olursa olsun mutlak a· 
na vatanını arar. 

Bugün Türk hudutları dışında 
yaşayan milyonlarca ırktaşıınız 

vardır. Bunların içinde bir çoğu 

ana yurda dönebilmek için yanıp 
tutuşmaktadır. Ellerin.de pasaport 
veya nüfus kağıdı olanların bu ar• 
zulannı yerine getirmeleri hiç 
güç drei1dir ama, neıillcrdenberi 

yabancı topraklaraa yaşamış, fa· 
kat TtırklüğünU, yurdsevcrllğini 

his bir zaman kaybetmemiş biı: 

çok vatandaşın ayni hareketi yapa 
bilmesi kanuni bir çok kayıtlara 
tabidir • 

Muhacir işi, üzerinde titizlikle 
durulmağa değer bir mevzu oldu· 
ğuna göre, bu yolda bir çok ka· 

Havagazi Şirketi 
bin lira 

ödeyemiyor! nuni kayıtlar konmuş olması • 

Muamele vergisi borcu için haciz 
konan bir kısım kömürü satddı 

memleket menfaatlerine elbetteki 1 f aponyada bıgiliz kolejini biiyiilr 
çok uygundur. Fakat bu ka~unlar bir mıwaf/akiyctlc bitircn ve ingiliz

~a~ılırken, ana vatana do~~~k l cc, fransızca, farsça, rusça lisanları· 
ıstıyen ırktaşlarımızm buyuk m bilen genç ııe miinevııcr bir 
müşkülatlar ve senelerce süren 1 Türk kızı 

Yakında hük\l.mete geçtiğini göre· 
ceğimiz 1 stanbul havagazi şirketi 

ale)'.hine bir vergi borcunu vermek 
istememesi ve şirketi adeta hali aciz· 
de göstermesi yüzünden 1stanbul 
maliyesince haciz kararı alınmıştır. 
Şirketin veremez göründüğü bu 

borç şirketin son faaliyet yılına ait 
muamele vergisi borcudur. Miktarı 
ise 1000 liraya bile baliğ olmıyan 
ve ödenmesi bu şirket için işten bile 

sayılmıyacak kadar az bir miktar· 
dır. Fakat şirket işi bu mecraya dök· 
meği mP.nfaatlcrine daha uygun gör· 
mü~ olmalı ki vergisini vermemiş· 
'tir. Bunun üzerine maliye de kanuni 
yollardan yürüyerek Dolmabahçe 
gazhanesinde bulunan 50 ton kok
kömürüne haciz vazetmi~tir. Şirket 

düne kadar borcunu vermemekte ıs· 
rar ettiğinden kömürler dün öğleden 
sonra gazhanede satılmıştır. 

Alakadar mahafilde, havagazi şir· 
ketinin bu hareketinin, hükumetçe 
şirketin satın alınmakta olduğu şu 

sırada yerine getirmediği taahhütle-

rini yapmanın maddeten imkansız 

oldu&runu göstermek için hususi 
maksatlarla tertip edilmiş bir vazi-

yetten başka bir şey olmadığı, yok· 
sa şirketin bu kadar küçük bir ver
gi borcunu ödeyememesine imkan 
bulurunadığı ileri sürülmektedir. 

kırtasiyecilik muarı:el~ler~yle kar· ı 
şılaşmal.arı el~ettckı ~1?. b.'.r zam~n hatta sermayesiyle ana yurda gc· 
arzu echlmemış ve duşunulmemış- lip çalışmak isteyenler teşkil eder. 
tir. Fakat bura~a t.eessü:le . ka.y- Devlet bütçesini külfet altına 
detmek m_ecburı!et;nd~yız. kt bız· sokmak şöyle dursun, bilakis mem 
de muhacır ve ıskan ışlerı kırta- lekete para getiren bu zümrenin 
siyecilikten kurtulamamış bir va. işleri, maalesef çok uzun müddet 

--------------• ziycttedir, Ve on binlerce ırkdaş, sürüncemede bırakılmaktadır. 
Türkkuşuna talebe bu yüzden on beş gün ve nihayet 

k d 1 bir ay içinde bitebilecek işlerinin 
ay o unuyor uzun muameleler görüp sürünce~ 

1 - On yedi yaşını ikmal eden mede kalması yüzünden ıztırap 
ve boyu 1,58 den aşağı olmıyan lise çekmişlerdir ve çekmektedirler. 
ve yüksek tahsil talebelerinden arzu Bize yapılmış olan muhtelif şi
edcnlerin Türkku5una kaydedilmek kayetlerden anlıyoruz ki, muhacir 
üzere altı fotoğraf, nilfus ve mektep işleriyle meşgul olanlar .da ana 
vesikalarile: · yurda dönmek isteyen ırkdaşları-

2 - Şimdiye kadar A,B,C, ve mızı adeta iki sınıfa ayıran bir zih 
Turizm Brövesi alanlar ile geçen niyet hakimdir. Birinci grup ek
sene Türkkuşuna yazılıp da kampa seriyetle Balkanlardan bizzat dev. 
scvkedilemiyen Türkkuşu üyelerinin letin yardımiyle getirilen zavallı 

kayıtlarım yenilemek üzere mektep fakir ve perişan muhacirlerdir, 
vesikalarile: ve bunların muamelelerini ister 

Hergün öğleden sonra Türk ha\cı istemez çabuk yapmak zarureti 
kurumu İstanbul merkezine müra· vardır. 

caatları, lkinci grupu kendi parasiyle, 

Bu vaziyette bugün yalnız Ja
ponya, Mançuri ve Çinde sayısız 
denecek kadar !iOk ırkdaşımız bu· 
lunmaktadrr. • 

Bunlardan bir kaçı bize yazdık
ları mektuplarda acıklı hallerini 
yana yakıla anlatmaktadırlar. iç. 
}erinde Tokyodaki sefarethane -
nin eski katiplerinden birine iki 
sene evvel Ankaraya gönderilmek 
veya pasaport almak nıüsaa.desi 

için verilmiş olan beyannamelerin, 
bu katip değiştikten sonra gelen ye 
ni katip tarafından kütüphanenin 
eski kitapları arasına sıkıştırılmış, 

yani Ankaraya gönderilmemiş 

bir halde bulunduğunu bildirdiler. 

Eczahaneler pazarları kapah Bir beygir bir çocuğu ısırdı 

E CZA.~ELERLV de pazar tatUlndeo 
bura.de etmeleri tesblt edilerek o 

yolda alikadarlııra. tebligat yapılmı,. Yani 
pazarlan eczaneler kapalı! 

Pa:r.arlan doktorlar meznn, «'eza.neler 
kapalı. Dislnlzl sıkıp hasta olmamağa ba
Jun. Yoksa. l tlhareye yatıp pazara liznn 
olacak lliiçlanmızı bir gün önceden tcda. 
rike !;&lışmalıyız. 

Ne olurdu, şu pazar tatili kanunu lıa!\. 
tahklarıı da t<'~nıll ed.ilcbllııeydi ! 

Bir suale cevap 

A KŞAl\I gazetesinde bir muharrir 50• 

ruyor: 
- Xe zaman şu htanbuln ferah ve 

bir yc§illlk, temenlik olarak göreceğiz?,, 
Acele lı1e ~ytnn karııfır bay muharrir. 

llele bekle ~u hlimliikler bltı.ln, imar t:ı.

halilmk etsin, şu )onealar yetl~sln sen gör 
) eşlllcnmeğl ! -

E IOIF..KÇt Nuri adında birinin bcn;irl 
Şi151l pazar yerinde 7 ya.5ında ·aıı. 

lıa adındaki ~ocuğu mnnış, beygir müşahe
de altına alınmış, çocuk da Jıııstan<'ye" kııl. 
dınlmr!). 

Köfte ~eklinde dahi ol!ia biz bt'y~r eti 
yiyoruz da, niçin b«'ygirin bizi ) eme ine 
hayret etli.} oruz'.' 

Ankarada iskan müdürlüğünde 
bir imza için aylarca sürünen ev· 
ralcdan bahsedenler var. Ge· 
çenlerde Tokyoda oturan bir ırk. 
daşımızın buradaki bir akrabasına 
gönderdiği mektub elimize geçti .. 
Çok enteresan bulduğumuz için 
aynen dercediyoruz: 

"Aziz kardeşlerim; 
Türkiyeye, ana vatana a-ihnek 

fikri bir dakika gerJümüz.den çık 
mıyor. Fakat ne yazık ki, iki ıene 
evvel Tokyo ıefareline verdiğimiz 
beyannamelerden hala beher çık· 
madı. Omitaizlikle~ kapılıyoruz. 

Fakat muka<ldeı topraklamnı:ı:a 

kavu~mak a§kı ruhumuzdan hiç 
8ÖJUDCmiıtir ve aönmesine de İm· 
kin yoktur. 

Şimdi Japonyada olsun, Man· 
çuryada olsun veya Çinde ollun, 
hiç lbir Türk yoktur ki benim gibi 
düıiinmesin.. Herkeı 111üatakil 
Türkeline ve vatanına bütün canı 
ve r-uhu ile bağlıdır. 

Geçenlerde Cumhuriyet bayra
mmı.n 15 inci yıldönümü münase. 
betiyle Tokyo Türk • Tatar Ce
miyeti azaları büyük elçiliğe git· 
mitler ve elçini., nutkunda,n pek 
memnun olmuşlar. 

Bir kaç gün sonra kara telgraf 
Atatürk hazretlerinin ağır basta· 
lık haberini bilclirdi. Bu haber, l>iz 
Türk ve Tatarlar için çok acı ol. 
du. 

Hepimiz çabuk iyıleşeceğini u
ınarclc: kendimize teselli verdik •• 
Büyük :ranrıya iyi olma11 için 
yalvardık. 

Fe.kat bir kaç gün sonra Ata
türkün ölümü haberi yıldırım 
sür'atiyle gelip bize yetiıti • 

Ne derin bir teessür duyduk 
bil:;eniz .. Onun büyük ruhu önün. 
de hürmetle baıınuzı eğdik. 

Türkiyec?eki can kardeılerimi· 
zİn büyük teeuürlerine candan 
ortağız. 

Aziz kr.ırdeıler, Türkiye canı· 
mız, ruhumuzdur. Türkiyeye gİ. 
dip Türk toprağına kavu§mak ve 
öyle yaşamak, öyle ölmek, Türk 
milleti ı:ğruncla ıeve seve canı

mızı vermek istiyoruz. Ve ilh .... ,, 
Daha çok uzun olan mektubu 

'.Jurada k ::selim .. 
Şimdi ge~clim işin başka bir 

tarafına b:nbir müşkülatla ana 
yurtla dönmüş olan ırkdaşlarımız· 
dan birisi de bize şunları anlattı: 

- iskan idaresinden, biz Ja· 
ponyadaki ırktaşlarımızın buraya 
ciönmcsini galiba pek istemiycrlar. 

Halbuki, bunların hepsi orada 
büyük tüccar olmuş, zengin ve 
münevver adamlardır. Gelirken 
her birisi buraya kanunen hak· 
lan olna 12 şer bin liralık malla 
gelecekler ve burada ticaret haya. 
tına karışacaklardır. Ora.:la ka
zançları :>ek yolunda olduğu hal-

(Lutfcn sayfayı ı:e' lriniz) 
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Fr3nko İngilte renin sulh/ 
tavassutunu reddetti 
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llô.çlarE çok 
, 

Cumhuriyetçilerin kayıtsız ve 
şartsız teslim olma.larında 

Yazan: Dr. G. ~ ~ 
Onlardan b~ıları · öte· zaman için .. Bir taraftan da mid: yi bozar. llalbuki b~1,." 

kilerin C:arılmıyacaklarım pek çok defa zaten ım;dcnin boıulr:uı ş olmasından ilerı, ~ 

~ 

bilsem daha iikıllıları di. Onun isin. ilaçtan aonra taş ağrısı gene gelir. ı·crn ~e 
ycceğim • b:ir jlacın senasını !!jddct!i olarak .. O zarr.an da eli ş:inecek n:: ·var? _iki ı;ın~ 

ısrar gösteriyor duyup ta ondan kullanmak tane, be~ tane -alıverirsiniz ye mideniz gittfüçe daha ı 

Londra, 18 '{A.A.) - Frankist 
mahfillerinde söyiendiğiııe göre Bur 
gos hUkı1metinin, b~vekil muavini 
gen!Tctl Jordana, lngiliz mümessili 
Hodgson tarafından yapılan tavas· 
sut teklifini general ı:ranko namına 
reddetmiştir. General Franko, cum· 
huriyetçilerin kayıtsız ve ~rtsız o
larak teslim olmalarını istcmektC4 
dir. 

hayatın tanzimi meselelerini hallet· 
mek 11izımdır.,, 

istedikleri viiliit, hi~ olmaz· b:zulur. ha~ ağng gittikçe artar.. ııe)-
sa yolda rastge1dikleri ve Çocuğun ateşi :var! Vah vc:.h, §İmdiye kadar ne:lıJ1 ııi"' 
tanıdıkları bir hekimden lediniz? Verini% .§11 antibilmcmne güllaçlanndan, çoC 

Şayanı dikkat bir nokta 1 
Gazeteci, ecnebi ziraat amelesi me- C 

selesinin mevzuubahs edilip edilmi· 
y~ğini sormuş \'e Franko şu CC\'ll· 

sormak ihtiyatını gösterir· ateşi şimı!i geçer". otP 
ler, o vakit ilacın senasını Va.7..ıa öyle_ Çocuk ilicı almcl, buram burz.ın ter ~ 
tasdik edip ct.m:mck kendi· ve ateJt düş:T. Fakat bir müd.dc:t sonra daha yü'kse1< ~sa 
sin; en sorulan hcki:ne ait. t:krar gelir ve l:asta çocuk kendi haline bırakıhnıt 0 ,,~• 

bı ,·ermiştir: 
tir .. O ne cevap vereceğini hastalığı iki günde geçm:! olacağı hal.ie. kom~unutı urf. 

elbette bilir 4 ıi•leı:ıcl; t;:n Tcrıdiği o ill;ta:ı S..'Jnra hastalık giınle~ce 5
"" 

"- Memleketin imarı için kafi 
miktarda ancle bulabileceğimizi zan 
nediyoruı. Fakat ameleye ihtiracı· 
:rıuz olursa dost d~?etlerin i~üeri 
İspanyada hüsnükabul görecckler

Fakat bazılan bu ihtiyatn hiç lüzum görmezler, zaten li!ümek ç~utun bôörcklerine d.:>kunaufu için yüıu ~ 

A}'tli mahfillere göre Franko tes· 
!im olan cumhuri)'etçileie kat]I mer
hametkfu'ane davranacak fakat mu· 
hasematm dunnası i~n ilk prt ola· 
:rak umumi af il~ edilmesinin il~d 
sürUlme.sini ka'bul etmiyecektir. 

evlerinde, apartımanlarında mahusus ilaç dolapları vzr<lır. de ıi~er. .yııt~ 

Onun içinde, meşhur eski zaman hekiminin de:liği gib.i: - Mideniz şi~iy:rmuş. Arran bir avuç k~rbonzt ~' 
Ne aranan bulunur, derde devadan ~:ı;,·ri... r 'niz. Hem bende haHs İngiliz karbonatıodan kocarnatl 

dir.u 
Bag ağnıına kartı, nane fekeri eklinde türlü türlü me~· ~(şc var. rize onda:ı ~ere_.i::ı !.. ıt•'" 

bur ilaçlar, inkibaıa kar; ı tozlar, yağlar, ve §tırup'ar, mi.:-: Kar'h::>n:ıtt yutunca bmşl·n:uı midm ~ anda rı:~· 
a~rılarına karşı, bulacttya kar!·· iihale karı;ı. öksürü,:e kat!'• f:ık•t cırka-mdan ağrılar arrar •;~ 1krbonatı arttıra:a'lc 1 l;itıJl 
ı3zün kısası her rahatısız

1

ığa k:ır§ı b:r jJ.ii bulunur. t:ı d-:vam ettik-c sonunıın n: ob.cağm1 önceden kunse i~ 

Den ;zba nkta tlaç meraklısı bunlar.la:t Y"lnı.z l:enciisi l:t:.lfanta, ~l:.i Be.ki töbrd:lera::n :ıt't:ömin ıebcck, belki bars:ıklarcl.l11 

Frankonun kardeıinin ı1 .kimsenin bir derneğe hakkı olmaz.. Her koyun kendi bac.a- g lccek... ~;fi 
hcyanab 1 f h k. k f ğından asılır, derler .• Fakat ila c_; n:ıe.rakl~ dol&bndaki imçlz.r- _ Çocuğ muzun her gün ishali varmıı .. Ahnı:: ~ 

ya Pi a "• a 1 a dan ç~uğuna, çocuğuna verir, 'bmşıılııra da <lagıtır. Lüs !e da h~ gün ü-; paket yutturunu:ı:.. es~rf' 
Roma, 18 (A.A.)' -Giomale Ev nakll 1,.io 9 bin yapmakla iyilik ctti!i, kendi uıbir:y:c, s~vııp j~!ccliğ.i !itr~- To:ı:tar çocl•ğ.ın 1shali:ıi kct~r mi bi1!nnme% c:.ın.a. !e ıızr· 

d'lt.alia gazetesi, Frankist l panya· ~ dedir. b;.. bl~ci dana b:lyük 'fena1'k eder. Çünltii ishal. midcnın ~~ 
run Portekiz sefiri ve ba~umanda· llra harclrah Halbuki ila .çmeraklı~1 ooyl~ yapmakta üzer.in: ... r~:!ann b~-:u1duğrna a,am:ttir. bozuk olan şeyi .Cü:ıe.11'8~ 
nmın biraderi Nicolas Franko ile Vt>rit mf Ş mes'uliyet yüklenir. Kanuna kar~ı mes'ı:UJ:eti söylemek iste. alii-:ıı: ~\ kes:Ure ha-:talık daha büyür. Çocufa g..dece 
yaptı!;rı bir mül~katı neşretmeh-tedir. miyorum. Kanuna göre memlekette bir insan .he' imlik etle· mış su 1~irscn :z t:aba _s<ı!luk iyi olaca"ktı. e· 

N icolas Franko, harbin yakında Baştarafı 1 incidt bilmek için ilkin doktor di;:ılomasını alm•1 olmn'!~ liiznrgclirr.: #Uç ııı 
b·te~eirini ve Cumhuriyetçilerin hiç ru .hazırlamağa bn,e.Janu~lardır. de, herkes_ bilen de bilmiyeo .d: • bal:il:atte, h:l:iml:k etmek!e Onun için, benim burada anlatmak iste~tğim •. ~ ,co:tl-
bir c:art dermeyan etmeden teslim o· He}·et lncbolu vapuru muhakeme- &crbe't bulunmaktadır. rakl lar.run üzcrlcrine aldıkları vicadn ınes'u!iyetıdıt'· ~t 
lam'!• Burgos hükfunetinin merha· si dolarısile baro reisi Hasan Hay· _ Başınız: mı ağnyor, karcle~im? Am:ın §U il.kı yutu~·c- ~ mun bah:es;n:ield şu .l:<>rusu pa!ladığı vakit gidip 011; teS:.r 
m::tine iltica etmeleri lazımgeldiğini riııin avukatlık üaeti o1an 12000 li· riniz, ağrınız §IP diye geçer. etmek hatırına gelme~ de -çoclığu ha&talanına cıu 1leı· 
b~yan c~miştir. Mumaileyh. 1ta1}·a ra üzerinde tetkikler yapmaktadır. §üphesiz 0 ilaç baş ağrısını gc~irir, fal;nt muvakkat bir yapacağını b'tmediği iliçlan i;;irmekte hiç tereddüt et 
ile l:spanyarun sı1Mı arkadaşlığından Bu paranın rarısı yani 6000 lira ~ A 
ba·ı~derek iki menlleketin mim peşin olarak Hasan Ha}•riye öden· ~1 

m·n~~ricihlrihlri~~~ill~ ~~~Bui~~~nh~~en~r l~~~·~~~~m~ 
tirmek sureti le bu arkadaşlığın da· vukat tutulduğu noktasından tahki· Ot b· ı ı ·· G o· zt:L 
ha sıkı baJllarla sağlanüa~a1cağı· kat yapılıyor. Çünkü Denizbankın omo l Kaza· BUGO N GORECEGiNiZ EN ı;;;.. 
nı söylemiş ve demiştir ki; öirçok avukaUarı \'ardır. En Müthiş • A~k, Heyecan ve Fedakirhk Filmi 
"lspanyanın dost !talranın ve besi 1 J 1 

Musolininin asil hareketini unut· Diğer.taraftan banka fen §U ar& SUÇ U a rl rr s• d8 
mıyacağmdan emin olabilirsiniz. ~~ril~~: :da ı;::ı~I'. , I p E I'- ı ne m ası n 'ı 
D1ğu m:mleketlerlc de hür ve müs- At d o'· ~.düetle 1 r 
tal.il milletimizin haratile kabili te· ka~!.!e:3~~= m~~{!ıa~3ır~a~iak t eş ç e rn be 
lif olma:ıı prtile sulh yolunu anya· DenizQ~o.km muhtr:Uf lşl,.eıi.OZerinde . 
cağız. Jspanyol vatanının ha~·~ti d 
menCaatlerini müdafaa etmek ıçın calı~ başladığı hakkında ün Beri in, 18 (A.A.) - Bitler, Ber-

en büvük fedakfu'.lıklara katlarunağa Yerilen haber dofru =~~~~u Hn otomobil sergisini ar;an nutkun· Ba~ rollerde ~ MADELEINE KAROL - HENRI FOND/. ~li 
• .h tmek '-.01. ubahs komisyonlar · ugwçaı ~ı· d" . . , • 1 E iN _y_'ı. • • de ç hazırız. Krallığı mı ı yae • ı ,~- komis ·onun tali ktsımlandır. da Almanrarun en ~stn ımna.n_ar~· AYRICA PROGRAMDA : AMERiKALI REJtSöRL R menueaetlnuz _ ~ 

sa totaliter cumhuriret mi kurmak ~. iğer ~tan ~~nlanyada::·-.....: ı.·_n .. ,a_ knı~:bilhassa kaydetmış \"C demı_ştı •. ~ •• •• ı ·· y E NI. T u~· R K 1 '{ ı;-
icap ettiğini düşünmek .zamanı he- l'wUoA \UCJ.UU~: ~ Turkçe soz u 
nüz gelmsru~tir. Her şeyden evvcl edilen vapurların • · ı "- İstihlak kuv\'etimiz o derece· ~ 
\atanda~lara karşı adilftne hareket tetkı~er ~'lpa~komi!::1e ::;: de muazzam:iır ki teknik \'e ticari ijfıffill-;Jilffil~!lmll Buıün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilltlı matineler ~ 

k · d l t'n t-'t-iti ve sosyal Abd_urrah.ım_, d. • gaz ş ı'stı'hsal ~artlarımızın fe\·ka!Ade bir •• ..... ·-::ur.a;:ac::·x;;n:§lftffi-::::r.:ro":- ~ 1 

edere. yenı eve 1 ...... rt .:"yl~:~:~en aldığım emir_ - :;~~ iı~=b~:~: .. z;;:;~;. ~~: ~ !ifüiiliiii!!ii'~~~=meiii!lsi!iill::fü~:::~Eııc::.==B==ü ·::: .. k·.:.. M:::.U=Y···a···f··,· ak iyeli 
M~....a.J'W\ rine yeni ısmarlanacak ~eı:1ılerı~ kişaf ettirme~{ icap eder . ., ~::~=:~=.;·.Mr 'C:'LEK enenın n .YU • • 
de, gözleri ne para, ne pul gör~n kazanları hakkında fen nok~aı naza Ilitler otostrad inşaatı eserini ve .. L. ı F ı 
ve sırf ana vatan topraklarında 51· rından tetkikat için te~ekkül ede.n Alman otomobil sana'-'iini yabancı .... En Güze 1 mı ~ 

• K J :.::::·:w::r.::::.i:::. ıc::::>gs[aEMajlyNDA aa K V/A L . mekten başka bir şey düşünmıyen komisyona :iyaset ediy?,rum. omıs iştirakten müstakil hale koymak i· !:! 
ırktaşlarımızın iılerlni müşkillAt • yonda Denızbankın m~~ehassıslan çin yapılan gayretleri sena ile kar· 
lar karşısında bırakmak değil, en ve liman muayene ~utehas:ısl?r~ deylemi,, istihsalin rasyonalizc edil· 
çabuk, en kolay bir §ekilde hallet. bulunmaktadır. Tetkik.at. netı~sını me~i ve araba çeşitlerinin azaltılma· illi r=-) ~:::=: ... 
mek icap etmez mi? • bir raporla vekalete bılclireccgız.,. 51 suretile fiyatların indirilmesini iiil·:m::::::•X:~!!!"..ft!! .._ Buglin saat 12,'15 ve 2,30 da tcnrilltlı matineler ~ -

B d ğ ··zlere bir ~ey illve ••• 11................ ı ~ Y- da u o ru so ~ işaret etmiştir. •••••••••••••••••••••• ... ........ n p 

etmiyeceğiz. Çünkll cidden mil· -- -----<>-:-- B u s A K A R VA SinsmaSJ 
him bir memleket meselesi telakki Hitler, her sene "Almanyada 1870 lng·ıı·ız Sl·~.Ah - UQ !1 d..ıı!ri1'ı;"' 
edilince bu hadise ile hük!lmeti~l· p ı· G 1 Fransız· Alman harbinden daha faz· Cl 2 bü "k ınu••rı• o~ 
~in yakından alakadar olacağına ar 1 ene la kurban veren., ~cyrüsefer kazala· f abr.ıkalarınd(.,, . 2 büyilk film ... Mevsimin yu ARAS'" 
ve öz vatanına dönmek istiyen s k t , . ...,. • rmın tehlikelerine i~retedereksuç· U YARALI KARTAL 2 .AŞK 

8 

.. ~s~ 
bu ırktaşlara bütün memurlann e re er .ıgının !ular için şiddetli cezalar tertip edi· 

1 
J{LARK GABLE • MYRNA Franchot Ton it~ıı. ,~ 

azami kolaylığı göstermesi hak· b• bl•w• leceğini söylemi~tir. grev er ' LOY - SPENCEP.. TRACY O' Sullavan • V _ . ..rJJ P,ıf kında her tedbirin alınacağına 1r te ıgı FrfPıs-'~6 
tam m1inasiyle eminiz. Müteakiben söz alan otomobil en· Londra 18 (A.A.) - Milli mü· tarafından Fra•mzca • tcıraf~ıH' vtJzif~e 

i · d v ·k b ' Dr · . . ... Aşk -ve zafer nıanzımıcıtı Y 'd_ Yalnız yazımızı b tırme en e · Ankara,l7 (A.A.) -C. H. Par· düstrisi sendı a~ınm aş~anı · da!aa hesabına ışlıyen oort fab· ••.;•••••••••••••••••~~-
vcl, yurd .dı§inda ya~ayan ır'kdaş. bl'W Allmers sentetik benzin imali.tının r:kada 2,30J amele "'rev yap~k- _ tisi genel sekreterliğin.den te ıg k • • 
larımızın vatanlarını hiç bir za· 1.700.000 tona yukseldiaini ·ar· tadır. Perdnci amele ile diğer it· 

lla cdilmi§tlr: • 
mnn unutmadıklarını buraya ve delmiştir. çileri arasm.ia iş taksimi mesele. 
etmek icap ediyor. Yukarıda derç· 1 - önümüzdeki mebus seçL Göbels de nutkunda otostrad in· sinden ~ıkan ihtilaf dolayısiyle 
ettiğimlı büyük resim Tokyodaki min.de parti namına namzet gös· ~aatıru mcclh ve sena ıle l.ardetmi~ Clyde n:hri üzerinde kain J~hn 
T ürk cemiyetinde, ebedi şef A· terilmek Uzere müracaat edecek· ~ d , . Brovn tez..,&.hJarında 500 perç:n 

ve Almanyanm önümüz c.~ı on on b .. 
tatürkün ölümü d~layısiyle yapı· ledn, hangi intihap dairesinden .

1 14 
b' k 'l ıımele:ıi ı:. .. ..,ündenberi "'rev h02Hn· · · bes yıl içinde 13 ı e ın ı o· :s • .,, 

lan bir toplantıyı göstermektedır. nam;,et gösterlimek iıtediklerinı metrelik yeni oto~trat in~sı niyetin· :le bulunmaktadır • 
Oradaki Türkler .de bu kara ha. ve ayrıca hangi intihap dairelerin· . Hull civarında Broughda kain 

k de oldu~'"UnU bildirmi~tır. b.:rle biziın gibi nihayetsiz bir e- de intihap kabiliyetleri bulundu· '3lackburn tayyare fabrikalarında 
dere boğulmuılardır. ğunu talepnamclcrinc sarahaten -o-- s:ndı1:a.:la mukayyed bulunmıyan 

Diğer Tesim, Japonyada yaşa- yazmaları • iki amelenin i~ten Ç\kı:.rılmaı:ını 
yan bu Türk 1uzına ~ittir • 2 - Şimdiye kadar müracaat e. k t~ temin için 500 ıımele grev ilan et· 

Ker..disi İngili zkolejini en dip te bu hususlan bildirmemit O· Bir haftada 70 açal\ÇI miıtlr • 
iyi derece ile bitirmig, lngilizce, tanların genel sekreterliğe yeni· yakalandı Tekrar i~e alınmast talep edilen 
Fransızca ve Farsça ve Rusçayı den gönderecekleri bir mektupla seki zameleye yol verildiği için 
,.0 k iyi bilen münevver bir kızdır. bildirmeleri rica olunur. G J.ancashirede kain Chorley cepha· 
~ Ankara, 17 (A.A.) - eçen -
Ve daha bu vaziyette binlerce ırk d nı- fabrikasında haftanın başlanı;ı-

bir hafta içinde, Suriye hudu un· -t<?•ımız vardır. Esasen o mıntaka· a 
1 
bu" mu'" ,_ · k cıntlan beri sao c1ektril:si grev :ı At f... k da 49 kaçakçı, 855 ~ilo gümru vC! 

dan, ana vntana dönmek için çır- a Ur l · 1 79 T" k ı· yapma'.:tadır • inhisar kaçal: ml ı ıc ur ı· 
pınmakta olanların hepsi de he:n rası, 2 silah ,on iki mermi, 12 ka. Nihayet Hobson • Oldham tay-
ı:engin, hem de çok mUnevvcr bır Resimli Haftanm ne~rettlğl bu al- k . h yar: l:arbüratörleri fabril:alarında 

k d. B da a bUın u-- de.fa baınlmı~. binlerce nüs- çakçı hayvanı l03 esım ayyanı. 
4 zümre teşkil etme te ır. u n ~ htanbulda 21 kn;al::ı. ı zs kile 3:n:likada mukayyed olmayan 

urı dikkate alınacak mühim bir ha satılmı hr. amelenin i~ten çıkarılma:a için 
Şlmcll"e kadar almadmızıoa acele e. inhisar ka$ağt ile 80 gram uyuş· . 

• turucu madde ele geçirilmiştir. 800 m:ıkinist grev Uan ctmiştır. diniz. 
nokto:hr. 

t. M. APA~ 

Yaltnt evfnlzde ~if 
ı'>o 

~eblnizde bile ~ 
. BiR 91!; 
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bütlia nhat~ık)arl11 >-" 
iyi eder 



ikiye kanunlan Halayda 
aynen kabul edildi 

fayın Anavafana bağlılığu'lın 
isimize arzına karar verildi 

ehemmi:retlui Te anııvalana olan ur
sılmaz ballılıi?ınıızı, ana,·atan ka
nunlarının Hatayı feyizli bir iltikba-

t* _. tatlı yemeklerine de has
ret bldlt. Biran evvel buraya ıeı· 
meGf WJoruı.n 

Baym, As1aıı Ekrem Köniıiıı ilk 
zevcesinin annesidir. Safer Hüsnü 

adında bir ollu vardır ki bu ııent 

Ekft.m K&ıiıle aralarmda ım m0· 
aasebet otmamasma ralmm bayar; 
Aüıı tonm1arile tmıastadJr. T~ 
nmlan kendisini ;:>k .vmektıdir· 
ler. 

rlelye Vekili
n beyanatı 

• 

hakkin takdir eden eumburl~t ııtı. 
lr6metJ. ..u. faaliyetinde devam 
karanndadır ,.. bartdye ye1dJinll 

elinde bu kararla Bürete sldi)"or.,, 

rk Hava Kumruu 

~ük Piyangosu 
İlei k8'ifle: 11 Mart 939 dad1r. 

ilk ikramiye 50,000 liradır 
---.._~Ira: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
~~ bin ve 10 bin) liralık iki adet 

bir büet alarak iftirü etmeyi ihmal etmeyiniı. Siı 
-:-ı '" bahtiyarlan arasına linniı olurswıuz ... 

• 

Amerika Cumhurreisinin karısı diyor ki: - - - ~ - _, ~d!WWWf-. ,_, _..._ ~ ~---

Muhtemel harbe 
karışacaktır! ı 

Bn. Ruzveltin lieyanatı italyada ! 
nas~I karş~landı ? 

Bir ltalyan munarriri, bu beya
natta büyük barut depolarının 

etrafına yeni bir fitil ilave 
olunduğunu . söyliyor 

Roma, 17 (A. A.) - Llbyadaki muharriri vaziyeti JÖ1le hüllıa 
İtalyan ganallıoalarau11 takviyesine ediyor: 

Amerikaila 

daiı' 1qills matbuatında tdma ya. j "'Frankoyu tanımak bahlinde 
..ıu hakJıuda nJ&hbıettar mallfel.. baı•ekil balen kabineden tam aa· 
ler, seçen eeneki tqiUa • ltalruı Wıiyet almıttır. Fakat timdi bu 
itillflariyle Libyaya askeri krt'a- tedbiri parl!mento n lnıiliz mil. 

Fransa (ispanyaya hitaben) -· Zavalh kard~im! 5fm8i bana dili
ni çıkanyomm ama bunu istiyerek yapmadllmı biliyorum. 

1 - Franıu itnllratüril -
1ar göaderilmiyeoejia• dair slrill- leti bıuurunda haklı cöıtecmelc 

len t&ahhUtlerill tutaıması Ta. 
1 

için lapanyada hidiMlerin inkip· S • d 1 .-... ---~-----
om ve Ce1ayirdrJd Fraam kuVMt. fıru beklemekte4ir. Kablnemn file urıye 8 ga eyan 

1 
w-: .... !•J r.;~r;-1 

JeıiıWı normal bir •vif*le bulan· 
1 

rine ıöre eğer demokrat milletler ( &qt.rllfı 1 iacidt) ~n ~ 
durulmasına bağlı oldufwuı beyan cumhuriyetçilere kartı bitaraf bir da da bllk\lmet aleybinde nllmayif • 
.3bnektedirler. l .ıdalot cösterileceiUıe kani bulu· !er yapılmqtır. Nllmaylgilerden ~ IÇERDE: 

Gazetta Del Popolo, laıWı mat- nurlaraa, Frankoyu tanımata da- talebe tevkif olunmqtur. Ciralau. I • . . 
buat.mm tefairlerine töyle cnab lla si,ade temayil edeceklerdir. iur. Derzor ımartl 1Glndedlr. Tıp f~ültesi. ~fesömrinden 
ve.z:mettedir: Benvdm memuriyeti ve ayni ~ Lhklyede tarrpJdık artmakta • ~Akil Muhtar, bir mü~tten· 

Fransa. mtlatemlekelerinl tak - amuda Sir Robert Hodıacaun dır. BugUn yarm Suriye yerine Ate- beri bulundulu Aokaradan dun "11· 
Yiye ' ··ı takcllrde !talyum da yuifai, pneral Jl'rankoya bu vf bayrağınm çekileceif bildirilmek-

1 
rimize dönpriiştür. 

mevc. i:ular ne olursa olnn a.Y· ıaokta-= tekrar etmek olacaktır.,, f tecfü. Kilrtid çeteai vaziyete tama-T• •Şoförler cemiyetinin dün yapıla· 
Dl ıe~de hareket etmelll tablldlr. N- """--:cıe _,..et-: .. cle, men hl'kimdlr. CebeUdllrilsde ihU-~ .... ~- ·- -· cak olan 9eDelik to~tısı. ekse.+ 
İtalyanın ll'ransaya brtı chuı bir Vtmoa BartJett diyor ki: 1 lllcller hUtamet makamlarmr Jtpl yet nılmwfıiı için geri ta: r: 
vaziyette kalmağı taahhlld etmlt "T ~ a..-.. .a Burco.da cum. etmqlıeldir. •- - --. DQn lokanta ve otel mü<:tal • ı 
oldutwıu iddia etmek aaçma4ır • .ua. ıaar1--ıı.- .__ adil danamla- Almaa Auunma --la.& 

·---"-• • ..41 ........ _ ,.....-... -• r- ,, • ._.. :emiyr.iuin umumi toplantısı yapıl· 
Jfltere hıuuıuu:wuaD f.,._t AWUJ'• • calı bakkmcfa teminat almak bala· maJlmat 
ma eJl.Glnln ballanm&Da mtllaade ti...... __._, .. .....,_ v ırn mqtır. 
"tTl"lh",..rr\~nl bnnıes! lAınmgcı ~pa'\'\,.~ s1!""'"- n ~ 11 (A. A.) - Almaa ajan. • Yeni plcu salonunun intaatı 

:ııı. ııua.eun~tJ.n\n h;\ttı hareketi bir 111 bildiri>·or: bitmiş, içerisinin dö§erlineJine baş-
~6t,..ı8 • ... --....... ... 
ya •e ttalyaya Jcartı slttl'kçe tek!lf baSk nlbna)'ll ~. 12 bdar • nrJ'!a WWW fdtac k· 

ettikleri dörtler konferansı fikri yaralı vardır. Polia 30 klflyl tevkif tJr. • Suoatm ılk on beş gılnü içinde 

1 
Roma, lB (A. A.) - Gaycla, Gl-

ornale d'ltalia pzeteaindt lntlpr 
eaen bir makalesinde bayan Rmvel
tin yaptığı I01l beyanatı mevzu itti-

r~~t~ ~et;~:;:~:~t~~ kat'i ıu· eU::ye nuırr Cablrl latlfuuu İstanbul ~•imrüklerinden 345 .* 
liralL1< ır.al ibra~ edilmiş, bu a:11da 

İngiliz kara orduu 20'l hin 1 verm.lltır. KabilleaJa de lltlfa ede- Almanya;-" 108 bin liralho. tiftik i~ 
Londra. 17 (A.A.) - Harbiye celi sauedil•ektedlr. Cablit lati- :ierilmi~tir. hr.z etmııttr· 

V.kalecle bayan Raneltin, tota
liter milletltr mtıt.rm polüll:ale 
rma devam ettikleri tüdJınle bir 
harbhı mulatmul oldutuna ve bu 
bal"be, ıaetlceyl ta)'ID 19D. Amerlb.. 
nm lttirakl ururl otuapu a&yıe. 
mil bulımdqunu dtreyledtkten 
IOIU'&, bayaıa Ruzveltba bu J:ıeyuat
la barb putlleriıün btıJGk buut de
polarmm etrafma yeni bir fWl JJlve 
ttm.11 olduiu blldlrUmektecllr. 

.nasteşan Lord Munster dün akşam fumclu e"fftlae IU komlMır Puaus • Arazi tahrir komisyonunun faa· 
verdiii bir konferansta kara ordusu ile g6rllpnflttllr. Bu .wüatta dl· liyetinde ya\-a:~• görülm~ ve ;~eri 
mevcudunun, 1933 de 130 bin iken, fer nuırlardaa buılan da huır gilnil gününe çıka.malan iç"n cr.:·r 
bugün 202 bine baliğ olduiunu söy- bulWUDutlardrr. Bu bunıta bir teb verilmiştir. 
ı · ti 1 lli neıredileceği bildirilmektedir. 
emış r. _ __ __ ---

Ameriunın ııc:ru~ eiçiıi Romada yakalanan 
ve Avrça yazıyeti 
Y~i.ngton, 17 (A.A.) - Ameri· şUpheı·ı adam 

:.anın Bedin büyük elçisi Vilson, 
Avrupa vazh'eti ve Framıaya tayya· Baştarah 1 incidf 
re atıp hakkında senato askeri ko- Londra radyoeanun nrdllt habe. 

Gayda cllyor Jd: misyomma izahat vermiıtir • re sere yehtenın adam 35 yaıla
nnda Bnmo ilimli blrldlr. Romada 

yacat olan teY, bUyllk mllletlerin, Komisyon azası. bu toplantıdan netndllen nemi bir tebllfle ba 
(fakir ve tehdit altındaki mnıet. I 30nra, blytik elçi tarafmdan verilen b&dl8enln JılıJIOlhılye karp bir ınıl· 
ler) in haklı iltelderl tarpnndakt iıabıttan tamamen Pi tutulacalı· bat mablyetWe ol•Wlı halka 

"lılilladenıeyl JmUnam halt ko-

'tllifglris]ilderf olacaktır.,, nı bildirmiperdir. Bununla beraber 

F k .. _ ' . . 1 bllcUrUmlftlr. ra• oyu aa""ıma:< ıçıa .;enat6r Claıb w Reynold. bayQk Simdiye kadar Mmoliniye bir 
hl :liselerin iakipfı :lçiliiinin bu vuiyet hl1danda ~ çok IUikastler yapdnup. Fakat 
bekleaiyor ni bir vakia w fikir kayıt ve be)u ' 11.. senelerde böyle tefebbüsler ya· 
L~dra, 17 (A.A.) - Time& ~tmedilini a5ylemi§lerdir pı1dJlma dair Romadan plmif biı 

:antetinin Roma muhabiri, ''in· M8leı1e senato askeri komi.ıyonu haber yoktur. En aon suikast tefeb· 
clormazione Diplomatica,, nm f•· ı· ·;in kapanllll1 addedilmektedir. bÜ3Ü 1932 de ohnuttur. 
pat leji1onederi l~pya ıeri Ameri'ca, mlbu korumak 6 huiraıı 1932 de ROlnada Sbar-
ıandermek brarmı biuat . cene-ı içia lilAl.t•=mata mec:bar deUotto iamiııde elinde bombalaı 
ra1 Frakonun alacapna büdina Nevyork. 17 (A.A.) - Hariciye bul b. ·sı tevkif ec1·1m· • 

• l~tisat fakü1te>ı tabb'.dnin r:a· 
yı yann Perapala:.ta ve. ile::~:.tir. 
Bu ıec:e de Perapalasta Denizli tale
bt:leri bir çay te:-tip etmişlerdir. 

• Maarif ~ti. talebenin isti
fadesini temin için mektep kütüp
:ıanelerinin zenginleştirilmesine ka
rar Yermi~tir. 

• O skildar adliye binasının inşası
na yakında başlanacak'" bina be§ 
ayda tamamlanacaktır. ~ 

•Yeni asfalt yol in~atı için, bele
diyenin bu itlerde çalısan işçi ve us
taları klfi ıetmediflnden yeniden 
am~e alınmasına karar verilmiştir. 

• Maarif vekAletinde teeşkkül e
:len bir komisyon tarafından lisele
rin fizı°k, kimya, riyazi}-e ve tabii 
'limler kitapları tetkik edilmektedir. 
:'lletice raporla bildirile=ektir. 

teb,=~~ ... _ ... __ ... ~ di ki. 1 unan, ır anarp ı ıı 
Mtt""""m IUIUIHQer- ~ • mQsle§an Summer Valles, Mary· f Sbardellotto M r . suikast 

''Bu prip ftliUnm bir lkl nok. land Qniversite3inde talebeye verdi· I 1
• pmak . ted.ği ·":=tir S ._ •iktisat veki1eti Unyede muvak· 

tuı tebtrib ettirilmep deler. Bi- li bir konferansta eıcümle demik·' ~Bel::~ ... 1 1;. ~ ş · :11 kat bir yumurta ihracat merkezi 
rinci nokta, bu tebliiin. 800 sa- tir ki: ı bir ~f . ve_,..1!,,_ ... ~ taraiefm~ kurmaya karar vermiştir. Merku 
--ı-....:ı. ~t •-•-...:-ı- cnıp aplt ..... .,uwuuıu • • b• ._.._ Ü t. t ~- ... ~yaa cu•-.-&161&1 '"SiWı J8r1§I ancak 6yle bir harbe dan . edilm. Sbardellottoy martın yırmı ını~ aç acru. ır. 
Fıankoya kar• P'raıam • lnp mQnca- olabilir ki bundan. eosyal tertıp !' ~-:..ı-1:. a • --•ay 0 Ankara ---'-...:nı·n ba· 

t!.:'--- ,,_ •. .1- 1..J-~t~Ll-fl ; onlar \-asıla teaı:D'll:'~W& • n.a11 IUall.~ 
poaaw•w -unwc ~ DA&C ay· ihtiW w k.......lree &ibi. bayat şart· ı . . . . . 
ni kupılıi• tercüman oluıudur. lanm boan~er dolar· Swkast ~baleli heykelinin a- losu martın on birinde Ankarapa· 
tıdnci n3ta, ispanyadaki !talyan V.U. Amerika için teslibat saha· çılma merasiminde ~pılacakb. las salonlannda verilecek-tir. 

müdahalesinin bbnt Jıpanyamn smcla dile" milletleri takip lüsumu· ~ ile bir aıtadltl 1_7 • Milll emlak m~dürü ~ S~r-
talebi O.erine 1Nt'aanı oldupnu ı Dl ipıet ederek ~yle demietir: buiruda ~ ~ edDmiş ğın maliye veUleti hukuk muşa\ ır-
iıbata çahpHıdu. .. Amerika sillhlanm ualbmk ar ve kwpana dbilerek idim Oİ\IDllNI liiine tayin edilmiştir. 

Fakat en miihlm nokta ıudur: • tur. . . 
B t bliğ önUllülerl eri 6Ddcr zwıanu ekseriya ıastenmırtir. Fakat •Mahrukat kanununun tatbılcine 

uke :H! .:.: F-! .. ...!. ver· dilwmilletlerbuhusmtamtblkn- sivil 1..-n- ... ___ • • :..: ... dair nizamname iktisat vekll&tin· 
me mes \IA)'e..... • ......... ,.. . ---1r taarrua at.-..tt.- ~ lioUlua- ve ~ .,...., . Devl.~ c.ıı-
mekte, ayni aamanda mllttefikle. "11 7--.-.r-~ T-~ a1macak tedbirleri tetkik makMdile rafından ban~ş \e v 
rind:n aynlmak bahsinde Fran· devim ettikleri m&ldetc;e. Amerika bir konferans toplanmqbr. Verilen rasma gönderilmiştir. 
konun hakkını tanımakta •• ıe- ~ ~hl kıt=~ malQmata ıöre. bir iaee ofisi tesisi •Gümrük ve inhisarlar dairesinde 
oeral Frankoyu enerjik bir ıurct- ıçın • 1 

• • • .,. • ~- Aileler mlhim yi· ay başından itibaren yeni rnC33i 
te tükran •e minnet vuifelerinc ı lniçre 1'11' Df8 ofi8i tuia yec:ek maddelerinden iki ay mabafa· procrammm tatbikine ba,tanacak
davet etme!:te:lir.,. e iyor 1 za edilebilecü kadar ihtiyat depo tır. Buna göre memurlar vaıifeye 

Dally Tclcgrafm diploma!it; ~me, ıs {A.A.) -ll3rp halinde ctm..~e-c!a\~ edile~lderdir. sabah saat 8,5 de gelece!~lttdır . 
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U~raı'ff 
KaBın, kocaı;ma çıkıştı.: 
- Gene b.ir paket cıgara almışsın 

bugün. Artık bu kadar israf fazla! 
Erkek dayanamadı; 
- Sen de içiyorsun ya? 
- fü."ll de içi~ orum ama para sar-

fetti~im yok ki, senin cıgaralanm 
i~iyorum. 

l}=flaısn s 
- 9a;lanmı dıbinden kesmeniz 

iç·n ne \'erm0 m lfi.zım? 

__:_ Otuz kuruş efendim. 
- - P~\fıla. On beş kuruşluk ke

sin de ba51m caı:cm lak kalmasın. 

- Sizi ~lrldn göstermeden mül1n
b:Jı r"s!m ;rnpmıı.lt için bult.:u!;um 
5ckil ft'\ kaili de deıYll mi? 

Gardiyan - O me\ kufu en J•a -
ranlık lıücreyc J,apaclun. Bu aksam 
kcndilerlncı ~lyc<"ck de Ycrmlyece
ğim. 

Tc' ı.mı:ınc tll:-ektörü - Çok il; 
ynpm:ı;sm. mr t1n'ıa lıiz.imlc islmm
bll oynarl~rl.en biribirlcrine isaret 
y:ıpmn mı öi;rrenirlcr! 

- İtalyan karikaUiril -

Okl aıko l llı 

- Anneciğim, ne olursun, 
bir §ey alma 1 

.. 

nrtık 

~-
f'' '1 1 l f} 
(PD ,rı. 

- Anne, beni ılc götür. 
- Git C\'C l\ör olası, lulı~dan 

Iuyafc!.lnden utan? 

- Nuran evleniyormu§. Acaba o 
mu mes'ut olacak, kocası mı? 

- Onu bilmem. Fakat Kuranın 
annesi annesi her ikisinden daha 
fazla mes'ut ol:ıcakır. 

- Neden? 
- Neden olacak, Nurana niha -

yet bir koca bulabildiği için ... 

IHJasns 
- Saç kesmek kaç pnradır? 
- Otuz kuruş efendim. 
- Traş? 

- On be§ kuruş. 
- 0 na1do benim sa~ınrımı traı; 

edlnJz. 

cç;oc lUI k 
Eve .sarhoş döner ve arasıra ço 

cuklarını sebebli sebcbsiz "baş • 
lar'' di. Bir nlcş:ım pek fazla içme
miş olacak ki çocuklarını okşadı. 

Fakat bllytik çocuğunu somurtkan 
görilnce sordu: 

- Neye öyle somurtuyorsun? 
Bak küçiik kardeşin beni daima gü-
lerek karşılar. 

Çocuk istifini bozmadan ccvab 
Bakırköyde, hastanenin bahçe - verdi: 

sinde iki arkada, dert yandılar: 
- Tabii! daha küçük, seni iyice 

- On ııenedir buradaymı ve ham- tanıy:ımatlı. 
dolsun aklım ba~ırnda ... 

- Benim de hamdolsun aklım 

yerinde ... J..,akat altı senedir bura
da çile dolduruyorum. 

- Haydi gidip Mazhar Osmana 
§İki'iyetimizi .söyliyeijm. O halimizi 
anlar ve bizi serbest bırakır. 

- Bir dakika ... Senin akıllı oldu
ğuna inanmam lazım... Bir deli ile 
beraber gidersem senin yüzünden 
benim işim dı:ı olmaz. Tecrilbe ede
ccgfm. Kapa gözlerini .•• 

:Cllerini arkasına sakladı. Sonra: 
- IIayJi aç ~özlerini, dedi. Elim. 

de nC' ver? 
Öte1'1 tcrcddUd etmeksizin ccvab 

verdi: 

fl ARF.R - Ak~:ım post3.Sl 18 ŞT.JBAT- 1939 

Dnk c!ı ır 
- Sen bir erkekle mektuplaşr -

yormuşsun. 

- Bir erkekle mi? Asla! Söyli -
yen yalan söylem1ş onu .. 

- Gelen mektubu gördüm. 
- Kimden gelen mektubu? Ah • 

'lletten mi, Hüseyinden mi? 

Ç aı ~esrz UD k 
Zengin adam, genç ziyaretçinin 

maksadını öğrenince, kızdı: 

- Gırtlağınıza kadar borçlu ol -
·Iuğunuzu bilmiycn yok. Bu vazi -
yctte ne yüzle benden kızımı isti
yorsunuz? 

Delikanlı boynunu bilktU: 
- Ne yapayım efendim? Ara -

m1zda hiçbir münasebet yokken a
lacaklılarımı size nasıl gönderebili
rim? 

Köpe k 
Çocuk b:ıbasiyle beraber bir bah. 

"enin ön!inden geçiyordu. Parmak
lığın arkasından küçilcük bir köpe
~n havlaması üzerine korktu. Ba
bası onu teskine çalı§tr: 

- Korkma oğlum. Çok havhynn 
köpeklerin ısırmadıklarını sana söy
lemedim ki? Isıran bUy!ik köpek -
!erdir ve küçük köpekler gibi hav· 
lamak adetleri değildir. 

Çocuk cevab verdi: 
- Biliyorum bunu baba, fakat a

,.aba köpek biliyor mu? 

- Kıznn yonılclum. 

- Gayret anneciğim. Bn halinle 
ak,amm saat yııdblndc hangi t rav-
Yaya !l ıi:-arsın ~ 

K~yldJı 
Otomobille gidiyordu. Gideceği 

yolu tayinde tereddüd ederek ya
vaşlayıp bir köylüye seslendi: 

- Hey Mehmet, Çifteveren kö -
yüne nereden gidilir? 

Köylü §aşırdı: 
- Benim ismimi nereden bildin? 

Bet Davis, sevgili 
faresinden ayrılamaı 

Holivudun en alçak gönüllü 
makul düşünen yıldızı 

Bet Davis uslu 
bir kız ... 

Şimdiye kadar başmdan 
hiç bir aşk vakası 

geçmemiş 
Holivutda bulunan Fransız mu· 

harrirlerinden birisi Bet Davisle yap 
lığı bir görü_şmeyi şu suretle anlatı
yor: 

"Yıldız, bahçesinde oturmuş, ma
Yi gök altında, çiçekler ortasında ki
tap okuyordu. Beni görür görmez 
selam vermeme bile vakit bırakma
dan: 

- Biliyor musunuz, yarın. otuz 
yaşına giriyorum, dedi. 
Hem~iresi Bobi, kardeşinin sözü· 

nü kesti: 

- Sus Allah asl~ma, bilmez mi
sin ki yıldızlar yirmi sekiz yaşından 
yukarıya çıkamazlar,. Her rastge
lene hakiki yaşını söylemek müna
sebet alır mı? 

Bet Davis kardeşine cevap verdi : 
- Ne diye münasebet almasın? 

IIer yerde söylerim. IIattrı radyo i
le aleme de ilan ederim. Yarın <r 

"4.U Z yaşına gın)urum . .oır sene son· 

ra da otuz birine basacağım, başka 
bir diyeceğin \'ar mı? 
Bunları söylerken kahkahalarla 

gülüyor. Bu kahkahaları işiten sev
gili kardeşi koşuyor ve yıldızın ba
caklarına tırmanıyor. Tabii bilirsi
niz, yıldızların ekserisi hayvan bes
lemeğe meraklıdırlar. Da\'İS kendisi
ne alı,Ştırdığı sevgili faresinden ay

... 
Bet Dad5 

ve 

rılamaz. Her şeye kötü mana ,·e- kur yapmağa başlamı~. yıldız da de
renler Davisin bu rareyi seYdiğinden likanlıdan hoşlanmış, balo bitince 

bünyesini beğenenlere: JiO!Ç 

değil, kendisine reklam olsun diye delikanlı yıldızı davet etmiş .. Bera-
Yolcu güld!i: yanında taşıdığından bahsederler. ber gitmişler. Güzel yıldızın oda-
- Keşfettim. 

- Bu sağlamlığı ~~mdll 
yum, der. Çünkü çocukl:r e,·e 
ni sabahtan akşama ka ı;o. 
maz, kırlarda, tarlalar~a i ,.e mil'° 
mecbur ederdi. Sıhhatılll )co;3-1' 
fakiyetimi açık havada 

- Öyleyse köyün yolunu da ke;ı-
:et! 

Bet Davis kız kardeşi \'e annesi sına girmişler, fakat yıldız odada 
ile beraber yaşar. Ilemşiresi Bobi bir tak1m karışıklıklar görünce eve 
bir kaynana kadar müthiş kadındır. kadınlığı damarları tutmu~. aşıkı

Yıldızm her işine karışır: Giyinme- nın ağzından tatlı aşk cümleleri din 
,ine, yemesine, yatmasına, hatta ·Jiyecck yerde, perdeleri düzeltmeğe, 
yaşını söylemesine bile.Fakat Davis sandalyelerin yerini değiştirmeğe, 

hem;:ire.sinin nasihatlerini hemen vazolardaki çiçeklerin solgun yap
hiç tutmaz. Eğer Bobinin sözlerini raklarmı koparmağa başlamış. Bir 
dinleseydi bana otuz yaşında değil, cigara tablasını dolu \'e piyanoyu 
on iki yaşında olduğunu söylemesi tozlu görünce. tablayı götürüp mut
lfi.zımgelirdi. !akta silkmiş ve getirdiği ıslak bir 

Holi\'udda Davis kadar alçak gö- bezle piyanonun tozlarını siltmeğe 
nüllü ve makul düşünen bir yıldız başlamı; .. 
bulunamaz . .:ı.ıuvaffakiretini sadece Delikanlmm sabrı tükenmiş, niha-
çalı~ması ve istidadı sayesinde ka- yet: 
zannu~tır. !\lazi~ gürültülü değildir. - Affedersiniz ama burada fazla 
l3aşından günahkar aşk \'akalan geç o!d11ğum:ı anlıyorum, demiş, ve şap 
m~miştir. Gösterisi sevmez.Kendisi- kasını aldığı gibi gitmiş .. 

kazandım. o1' d~~ 
Davis ovnıyacağı role çrdA., bifl 

J - a ıa ;p• 1 
olaral: çalışan sanatk ~ ede11 e' 
dir. lzabel filmini çevı~acJI ı-0~ 
L ı:. ~nahlar lngiJizceY~tıd1'8ttll 
şuyorlar diye aylarca t .. re Jllııl' 

. ek uıc ·r 
Jundu. Şimdi çe,~rm. f'lrtlde b . 
ve!esini imzaladıgı bır 1 c~1 1 

~ .. O)'Jll''tl A 1 
man dansöz rolunu ·arı r 

• • • ·1· e konu' bilflİ 
şıve~ıne ın~ırızc . . ,.ere 

11 kızının telaffuz şe!dını i'ıe 1' 
··-rreJJJllCo 

emelile almanca og ·ııi 

mı~tır. r gazcteC
1 

Ben de kendisine he , ıı 
sorduğu sualleri sordurtl~"''tlrl:ıJI 

- tstikbale ait tasa 
- Be}4tlzıd kulesi! 
Ark-ıd:ım kızdı: - Hayhay <>rendim, ~li"e'ce Ut iileriı. Ilekliyecek misiniz, yoksa 

ni reklam maksadile gazetecilerle Yıldız böyle aynlıktan biraz üzül
mül:1kat.yapmaz. Fakat nazarı dik- nı:.iş ama çobucak müteselli olmuş. 
kati celbedcyirıı diye de gazetecileri Bugün o hatırasını anlatırken: 

~ Atı~ 
var mı. 1• çolc·· f P 

- Evet, hem de pe:~ drad8 b ~ 
- Mızıkçılık yok ama! Ben sana a!\~ama clo;;;'rtl mu g~"rsiniz? 

gözlerini knpa demiştim. Halbuki 
kapısından kovmaz. Oteki yıl- - Bu delikanlı ile evlenmcdiğime 
:lızbr gibi asil bir aileden çok memnunum, diyor, ev işlerini 

io~ luğunu iddia etmez. Bet Da yaparken bir kadım seyrcdemiyen 
sen b ni ""°it"tleml.,sin ! 

Maı~er-~t 
Patron s"bahl yin memuru azar. 

ıadr: 

- Gene geç kaldınız. 
Me:nur boynunu bUktü: 
- r::vct, nffederslııiz. Fakat yol

da müth·ş bir kıı.lnb:ıltk toplanmış
tı. Bir adam bir rnadcni lira düşür
müş. 

- Knlab-ılrkt.an size ne! 
- Kalabft'ığrn d:ığılmasını bek -

Jeme(;"l mecburdum da ... 
- Niçin! 
- Ç!inkU liranın ilstUne ayağımı 

basmı~\ım. 

Ma~a~a©Ja 
- Bir ayna istiyorum. 
- El aynMı mı efendim? 
- Hayır, ytize bakmak için! 

vis yirmi yaşmdanberi çalışıyor. erkt>k iyi bir koca olamaz. 
)a1dn ve me3ut bir çalışma .. O, mes Davis çok oburdur. Her vakit iş

' cğhi çok se,·er. Sinemadan sonra tihası yerindedir. Ve eline ne geçer
:::ı çok ~evd;ği şey okumaktır. Yalak se yer .. Sahalı kahvaltısından başka 
ıdasma, elin~ iki üç kitap almadan günde üç defa yemek yer. Bu ye
~it..m~z. Günün sr:ak saatlerinde, mckler bes. altı tabaktan aşağı d:!
>ahçesinde ~ğaçlann gölgesi altında ğiklir. Bu üç övün yemek arasında 
:ııanmağa hayılır. En çok okumağı yediği tereyağlı, ha\'yarlı, jambon
~\'diği kitaplar seyahat \'e coğraf- lu sandoviçlerin sayısını Allah bilir. 

ya kitap!arıdır. Susadıkça kocaman bir bardak so-
0 iyi bir ev kadınıdır da. Stüd- ğuk süt içer. Anlaşılan yıldızın mi

yotlan döner dönmez, vakit ne kadar de ve bağırsakları öteki insanların 

~eç olursa olc;un uf ak tefek ev işle· hazım cihazına benzemiyor. Çünkü 
rile me~gul olur. lıu kadar yediği halde ne şi~man

Aile~i efradı Davisin ba~mdan ge- Iıyor, ne de midesi bozuluyor. Bu 

····::.~Nil çen birçok \'akalan anlatmaktan mucizenin sebebini çok hareket et-
oerin bir zevk duyarlar: Mesela, bir nıe<ıinde aramak lazım galiba. Zira 

- Ne garfb mantık ) llrütuyor sun. Banyo yapmam sarho' old~ğu- / ak~3m Davis bir baloda bir delikan- ileti çok çalı~an, yorgunluk nedir 
mu mu gi) terlr? lıya rastgelrniş .. Delikanlı yıldıza bilmiyen bir sanatkardır. Yıldız. 

bir ev yaptırmak. ~~~yı b3;t~ s 
ycs o~'namak, .Amerı 13ir s&ıı;t 
sa do!a~ak istiyorurtl·ti yııP1 .,.1 
~ ~ <: ,.a}ıa A\'I" 
recck olan bu · e. . · 11~e r 

·çerısı }'il 
sonra ikinci sene 1 ,e eıı . ., 

. l . . d lac;mak tı) 
şehır erını o : Jdasi1' iti ııı 
ka!;abalarda bıle .. s:ıJlilcfl =v· 
Piyesleri ve bugUnkU~,,1a){ a~etl . • O\'Otv• t ~· 
vaffak eserlerı!ll ···zlii 5a11ıı , pi> 
dayım. Bu suretle 0 woıtfll:ıİ' 
· · b"t'·n dUnyaya ı 
rım u u . tl'1'1 
tindcyim. "c: ade iste)'lP ~tııl 
Yıldızdan musa latife 

ken o benimle tekrar d 
Jc:l) eti'. 

Ltedi: k ·)'lliJlİZC ti 
- Bugünü ta :''1 j\rtık o ,,J 

niz bay muharrır. ...., ı-ııl~e 
. . c;eyı..- vı•· 

söyliyecek hıçbır ıo 1JCilİ ~e 1' 
Tam on sene sonra bahçe t , ) 

.. . · · gene jfl3 
gelırsc.nız. sızı ı.1ıa eflıı1' 

b l der ve "u hırçu1 - ·1"11.• d u e :. . . ·orv-·--
a gır1' nn kırk yaşın · 



Ne Garip Şeyler Şen Sözler 

~P ederek bu yazıla. lnaanlarm yablclıiı bu fırım bir 6· 
4tlaYada ne prib teY· ldhı: ıekllllde yaplDJl}ardlr. 

......... --~ Evvel& • Kemikte ok illeri varı - Ka-
t ~ edin: mut çok eeki devirlerde, bundan 

l!'e '1lr •ektepte Am ylla binlerce 1ene evvel yqamq 
?'tl b."'-"- .,_,_ ,.- e- çok blytlk, file bemlyen bir bay • -llllle...uua armea • 1 bil tek mekteL vardır vandJr. Şimdi o clnı hayvanlara hiç 

• .._._talebea1 topu topu 16 rugellnmlyor. Yalım, topraklar a. 
--..ı itln daha b ta. raamda, o samandan kalma foall • 

...._ "lıOtı- Dıialniz~ .:;r1
6 

ler (lateletler) bulunuyor. 
2"'11lbı lsnıt ~ e: ço. İtte. geçenlerde Metsikada yapı. 
~ ~ h:;.. :.::.: lan b1r kazıda bir mamutun sırt ke· 

lray48 de onlardan bq- mlifnln b1r halkumı bulmutlar ve 
lldeceıt çocuk )'Oktur. bunda ok hlerl varmq. Demek olu

yor ki hayvan okla vurularak llldll
... ~f - Alev rUlmllto Yani o zamanlardald fnsan. 

.'7'\Jfll.l'l.lbfı.r.Gktıa &6rilyorsunas, larm da ok Jr:vllanmuım blldJkleri 
...... ._._ t dikkat edenenls anlqıbyor. 

• çtluktl &JÜlan 8JmcU alt maya geçelJm: 
~1at1- • 11er ite JU11U ı.Jıkl - K!Spek 

bablı korkunç bir hayvaııdJr. De
o.ln dUtenlere raalana, hemen ka-

rak etmeyin, yoJJarda o kadar çok 
çıkmaz var ki, o da bu siyah çizgi· 
!erden birine raıtlayıp ıeri dön 
mekte ıecikmiyecektir • 

Bu beyu yollardan yalnız biri 
varki, merkeze çıkar •• Fakat han· 
giıi?. lıte bunu oyun esnumda, 
araya ıray; bulacakunu. 

Efer merkeze 8rilmcek varına 
sinefi yakalar, ona istediği ceza· 
yı vez:ir :Meseli oyun ktğıdı U. 
zerindeld kalem izlerini .ona lildi· 
rir veya, aralannda JVVelce karar 
laıtınınuı bir ,eyi bu kaybeden 
yapar• 

Eler kazanan linebe, fimdl o 
8rllmcek olur, 6teki sinek •• Onun 
kazancı bundan ibarettir. Bu ıe· 
fer ,roller bu ıuretle deliıtirilmiı 
olarak tekrar oyuna baflarlar. 
Yalım ,afın Cberlnde evvelce 

takip edilmit olan yolun izleri kal· 
mamalL Xlfıt iyice lillnmelldlr. 
Yollan ~trencWr. dlfı bla Hfer 

- Ben kendimden kllçüklere çok - Kaç yaşındaam '! - Ben de bet yaşıma getecek ay 
basacağım, fakat timdi ayağına 
basabilirim ... 

lyi davranırım. Ayaimıa bile baaıa - Beı yaşıma yeni bastım. 
MI ~ıkarmam. 

rika kllpekbalılmm muhtelif yerle. 
rinden meıln, zamk, ecza lçln yaf, 
makine yafl ve daha birçok ıeyler 
yapmaktadır. 

* Köprü llsttlnde evler - Asma 
kllprlller bllyük sütunlara tutturul
muttur. Fakat, bu ılltunlar, birer 
büyük blna ıekllnde olduğu halde, 
onlan bir ev olarak kullanmak elm. 
diye kadar kimaenln alr.lma gelme 
mlştl. 

A vuıtralyada Brbbane nehri llze· 
rindeki büyük uma köprllde lR 
böyle yapılmııtır: köprüyü tutan 
büyllk aUtunlann ve kemerlerin içi 
ev halindedir ve orada birçok kJm • 
"eler kirayla otunır • 
* Denbden flllmu kaynar ... 

'ar - Bazı yerlerde, yanardaf gibi, 
den.izden ııcak ıu fıfkınr, bunlan 
''gayzer" derler. 

Fakat bunlarm eklerlya eolü 
memleketlerde olmuı pplıcak blr 
ıey delil midir? Mesel&, ilk defa 9--
ı.-...ı.. 6•.) .ı.c;4 ı..ı..,.." aAhllha.Wılc 

merkeze varmak kolaydır, san. 
netmeyin. Ağ o kadar 'karıpk ki, 
bir kere değil, on kere merke~ 

bul1anız ıonra bulmakta ıene &ilç 
lük çekenini.1. 

Naııl, cUzel bir ellence defiJ 
mi? Oynadıktan acnra cUzel oldu 
ğunu daha iyi anlayacakunız. 

Kaç kuruş! 
Dalım bir adamdı. P01tahaneye 

gitti: 
- Altı kur.ıfluk bir pul verir 

miıinb? dedi.. 
Giıedeld memuı·,_pulu uzattı: 

- Buyurun. • 
Adam sordu: 
- Kaç kurut? • 

Ahş verit 

Miklnln kapek mbdap Fili bir 
kuma!IÇI dükklnmda tezglhtarlJla 
basJamı§b. Olleyin dilkklnm sahibi 
yemtk yemele gitti. 

Geldili zaman Fifiye sordu: 
- Ben yokken klıme geldi mi? 
- Evet, 1tldi. 
-Ne aldılar? 
- .. Eller ~t,, dediler ve dör't 

tiel top kUmaa aiip sitµler ... 
'KU"''llCl'ft pplraa bepndan fır. 

ladı: 

- İyi! dedi. Çok güzel alış veriş 
etmişsin! 

UAurlu imiş ! 

Yavru ördek kop kop annesinin 
yanma geldi. 

- Anne! dedi. Bahçede beyaz bir 
kedi var. 

Annesi sevinçle: 
- Beyaz kedi mi? dedi. Çok iyi! 

Uğur getirir ..• 
Yavru ördek: 
- Evet, dedi, çok uıurtu geldi! 

Havuzda bizim tutup öileye yiyece
ğimiz kmnuı balık yok muydu? O
nu kaptı yedi .•• 

Kendi kendine 
konuşuyormuş 

'fallm etmiş! j 
Küçük Turan iki gQndenberi bas 

taydı. O sabah doktor geldi: 

- Oksür bakayım, dedi. 

Turan öksürdü: Yed! ctıce1erden blrl bir ıl1n ko. 
- lyi, dedi. Bugün dünden daha fa koaa Karbeyu kısın yanma ıeı. 

rahat öksürüyorsun. dl: • 
- Yammdakl odada blrisl var, Çocuk: 

- Tabit, doktor, dedi. Gece saba. 

ha kadar öksürme talimi yaptım. .. 

HABEP 
ÇOCUK SAYr--ASJ 

Bilmece lrapona 
1s Şmt. 1939 ________ .. 

dedi. Bafmnumclan uyuyamıyorum 
kim o acaba? 

Karbeyaz kız: 
- .Anladım! dedi. Yeni ko1111u • 

mu. 

- Ama nlclD Gyle mlltemadiyen 
baiJnyor T Klminle Jıon11111yor a • 
caba! 

- Hic! Yalım. Kendi kendlalne 
konupyordur. 

- !nıan kendi kendi llı 61'• ba.. 
in balıra tonapr mut 

(BDr m ••• 11 flcl _,11:1.'-••leaJ). - Nı Jallllllll u1rr da ona '4lblo 

Bakallm ne çıkacak ? 

Mlld fare bu resme bakıyor ve 
Wr ıey anlamıyor. Siz de belki bu 
karJ§ık çizgiler arasında neyin gizli 
olduğunu öğrenmek lsteralııis. 

Bunun lcln, bo.yalı kalemlerini 
d alm, remn1n batma ıeçlıı ve çizgi. 
ler arumdakl yerleri, ıu mmıaralar 
ıı ~re boyayın: 

1-San. 
2 - Kahve rengi. 
3 - Kırmw. 

4 - lıılavl. 
5 - LA.civert. 
6 - Menekıe. 

7 - Yegll. 
8 ile işaret edilen yerlerf le boı 

bıraktl'Smız. 

Yedi cücelerin bilmecesi 

SOLDAN SAGA: 
1 - Çok iyi, 4 - Uçar, 7 -

Çabuk 1 9 - 'Konu komıu.. nun 

yarm, 1 O - Bir yılan, 14 - Bir 
nida, ~6 - tpret ııfatı, 17 - Bir 

nota, 18 - lki ae11iz harf, 19 -

Bir içki, 20 - Rekllm, 22 - Bir 

erkek lıml, 24 - Durma 1 

YUKARDAN A&AGIYA: 

mak,, tan, 12 - Pamuk atar, 13-
Hayvanlarda olur. ıs - Mcrha· 
metsiz, 16 - Yalan, 21 - Bir 
nota, 23 - Bir lahza. 

Geçen bilmecenin halli 
SOLDAN SAGA: 

KQcam3n, aka, kayrılmak, ere, 
Ali. a.,a, ada, aai, ata, bukclemun, 
:?if, Qckleme. 

7UKARIDAN AŞAGIY A : 
1 - Belleme, 2 - Bir nota 

3 - isim, 4 - Berrak! S - Ek Car, alan, mal, eke, iki, aruu, 
mek yapılır, 6 - Uzakta değil, yenik, madam, alalc:o, aba, llil, ln\ 
9 - Bir harfin ismi, 11 - "01· ark, efe. 
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Bu Baharın en hakim elbisesi Yüzdeki makyajı 
tayyör 

İlk yapr:ı.kları \'e ilk tayyörleri 
görcrf ]'i.n"z güıı ar!ık cok u~r k
dc~ildir. Binaenaleyh bugün iık. 

bahar tayyörlerinden hahsetmc
ğc kalk"rsak ncc'e etıni7 Eay•l -
mayız .. Es~scn bir modelin mü'la 
ka:;ası hayli uzun sürer, kararı -
m•zı Yeri;::ı. kuma.51mızı alınea:·a. 
modelimizi brğeninceye, kesip di 
k:nc"ye kncar ağ~çlar çokt~n c:i
çe1tlenir, çayırlar çoktan yc~ille. 

nir. 

Esasen şubat seması - baznn 
rüzgarlı, hazan yağmurlu, ara sı 
ra güneşli ve nadiren karlı - u -
fuklarımız üzcı !ne gerilirken bü. 
yiik moda merkezleri ilkbahar 
faaliyetlerini bitirirler bile. Vakı
a biz henüz kürklü mnntolanmızı 
çıkarmadık. Ara sıra kalın bir 
yün atkısı kullanmak mecburiye
tini duyuyoruz. J<'akat biitün mo
da mecmualan ilkbahar sayıları
nı çıkardılar. 1939 ilkbaharı hak. 
kında moda son söziinü söylemiş 
hükmünü vermiştir. Bu baharın 
en hakim elbisesi tayyör olacak
tır. 

Biz de bu hakim düşünceye u
yarak size beş tayyör modeli ve
riyoruz. Bu beş tayyör biribirinin 
manasını tamamlıyor. haftanın 
günleri gibi biribirinin arkasın -
dan geliyor. Bütçeniz müsaitse 
beşini birden yaptırır. her gün bi 
risini giyersiniz .. Cumartesi, pa_ 
zar günleri ise ilkbahar gezintile 
ri için her halde bir spor elbiseniz 
vardır. 

Çek etler 
Bıı J1i teflt teketle karşıla 

.,aeağlz: 
1 - KlAstk ceket, (Şekil 1). Bu 

ceketler erkek ceketine çok ben-

olacaktır 

zerler. Ön etekleri yuv::ırlı-ık kc -
silmiştir. Yaka uçları sivridir. 

2 - Tayyör ceketler 
Daha ziyade fantezidir. (Şel\il 

2, 3 ve 4) beli daha ziyade mey . 
dana çıkarır. Cepler bir işe yara· 
sın diye değil, sır süs olsun diye 
yapılmıştır. Hepsi birer düğme i
le yahut birer zıpla kapanır. Ke
narlara birer pili, birer sutaş, ha
zan çok üşüyen bayanlar da bi
rer kürk korlar. Bu parçalar düz 
veyahut verev geçiril"bilir. 

3 - Turva.kar ceketler: 
(Şekil 5). Bunlar müdevver ya 

kalı mantolara çok benzerler. Yi
ne yuvarlak <lekupelerle gizlen -
miş dört cepleri vardır. Bu mo -
deller birkaç senedenberi bütün 
ilkbahar albümlerinde kendisini 
gösteriyor. Sonra da umulan rağ 
betini bulamıyor. Bu r-ıene moda 
mütehassısları bilhassa bu mo -
dellcr üzerinde çok işlemişlerdir. 

IiJğer geçen sene y:ıptınp giye 
mediğiniz bir turvakarınız varsa. 
kumaşına uygun bir renkte ka _ 
elife bir yaka ve birkaç parçasına 
dekupe geçirerek onu bu ilkba · 
harda da giyebilirsiniz. 

{Devamı 14 üncıide). 

ayrı bir san'attır ! rı~~~~ 
:. fa~;:yajı silmek, ne ihmal ~ilc-ı li _ve kUll~n~cağı ~ü~tahzarlan da ı nızı sil~p. yeniden ~y~n~~h. Eğer/ su .. y~n içerisine bun_~a~ŞC) e ~ 
k, ne de hah ctmeclen gcçılecek ıyı seçmelıdır. ltına ıle 'bakılmış, makyaJ sılmc usullerını bılıyorsamz şıgı ıH'ı\·e eder ve b~ de }Jt.ıll111 

. heır-'11.İ} et5iz ?ir işti.r.. Çün~i.i iyi düz, kuo.:ursu~, taravetli, k~fi dere- bunu ~'Ü~~nüzün ec:ki !~':aletini dü- rak masanızın uzerın 1, 
.ıakyaJ yapabılmek ıçın ewelımrdc .:ede beslenmıf, mesamelerı açık \'e zeltmek ıçın sarf cdeccgınız zaman- sunuz. ..1 uftl• ~ 
·ü ~deki r:"'l;:yajı silmek işini iyice tamamile erir, hudrayı tutar. Bu su dan daha az zamanda yapar \'e bo· Gül gaymağı - ~u.:inde.t1 1 • ::--
>ilmek icap eder. Bunun için de he: tamamile erir, bu1rayı tutar. llu su- yanırsmız. rai;.rı, gliserin, her bırı~ıtl }' • 
ayan cildinin tabiatini iyice bilme ·etle mütecanis bir makyaj yapmak Yağlı ciltlerin makyajı dôrt daki- Jeranyon esan:ıı ıO g . JY 

imkanı hasıl olur. kada silinir. Yağlı ciltlerin makya- silik 2 gram. .. ~ ınaısııı1 ~ 

Tavsiyeler l --
• Rengi açık olmıyan saçları kuv

vetlendinnek için 20 gram ceviz yap 
rnğını bir kilo uda kaynatarak ya· 
pılan mahlulle başı yıkamak çok 
faydalıdır. Bu suretle aç köklen 
kuwetlenir, dökülmeler durur, \'e 
kepekler azalır. 

• Son zamanlarda ço!c kullanılan 
tatlı badem güzellik maske i şu su· 
retle hazırlanır: 500 gram iç kabuk 
!arından aynlmı~ badem makine -
den geçiriilr. Uzerine damla damla 
:;üt dökülerek süt içeri inde halledı
lir. Dökülen süt bir litreyi bulunca 
ate~e konur, yarısı kalıncaya kadar 
kaynatılır. Bu suretle tatlı badem 
ma::ıke·i hazırlanmı~ olur. 

• Gözlerinizin altı ~i ,meğe başla· 
mışsa buralara zeytinyağr ,.e L~no
lir. mah!O.lile masaj yapınız. Guzle
ri o~mayınız Ye masajdan sonra 
yüzünüzü yıkamadan yatınız. 

• Boyunda buru~uklarm 1:ıkm:ı ı
na mani olmak için ayda bir iki 
defa hafifçe atc5tc ısıtıl~ı~ balla 
masaj yapmak çok faydalıdır. 

1 Ier kadın kullanacağı tuvalet jmı silmek için bu maksatla yapıl- Bunlarla da )~u\i ı;jli111r' 
maddelerini birçok tecrübelerden •nış pa5lörize kold kremler kullanı· kremlerle siiindıgı gı 3~,.d:ıl'~ 
~onra seçmek mecburiyetindedir. ı\y ır. Yağlı ciltleri temizlemek için en ciltler, bir pam~~ttı ... ~~ ~i" 
ni mu tahzarları kullanan iki ka- iyi madde \aki..ı sudur. I·akat böyle hile batırıp )riizu og 
dından biri birkaç hafta sonra yüzü- bir dakikada uzun uzun yüzünüzü dR silinir. J{ııl'ı:ı.o) tıt' 
:ıün penbe \'e taravetli renginden -ahunlamak için tabii \'aktiniz mü- Gülsuyu 15 graJll· J3alill:ı, 
Jgıayı kendbini tebrik eder. Halbu· .ait değildir. lşte bu zamanlarda gram; bal 15 g~~ )~,.~.c 
i ikinci bayan ayna karşı~ında ka· biiyle bir kremle yüzünüzü dört da- 25 gram. Tatl~ ba ~,ajt b1

' 11 
-a kara düşüni.ır. Yüzünün rengi so- '{ikada tcmizliyebilirsiniz . 1 Kuru ciJUerın m• ·j,ifl j.'ıl 
uktur. Cze:-indc bir boya tabaka d d T ·r I3unun ' 
·ı gibi gö:ünen ruju yüzüniin bazı 
yerlerinde koyu, bazı yerlerinde si ilk 

Parmağınızla bir parça krem alı· a a sı ını · dır: .. 11 
·ıız. Bu kremi y;~~üni.izün her tara- mahlullcr ş.unlar de 13elll0~. 
f ına sürünüz. Sonra küçük ve bu l - Teınture aına 50 g 
maksat için yapılmış kaV;ıttan hav- Teinture d~ rarırafll· .• ))il 

Bir kadın günde iki defa yüzünün Iılarla viizüniizü siliniz. Daha son· Gi.ıbu) u ;,00 g ,. 1.ıırt.1 1 e 
• . . Ç0"" ' 

bazı yerlerinde taşkındır. 

O<>ya.:ıını silmek mecburiyetindedir. ra yüzünüzü ya\·aş yayaş aşağıdan (Eğer derınız ·rtte bıl'· · , 
1 (... k d 1 - •. f' · • l" 1 ·· irer·ı~inc do ccfıf\I - .ece çı ·ma an en•e · \'ukan vuzun ortac;ınuan ıkı uçta, u un "ır ·11rı,e 

1 • ' J r <.U • ..., 
2 -- Yatmadan evvc. alnın orta ından kulaklara, burun gram lrnrna u "'00 gr:ıı··~r 

G "lsur " r. :o • Bir kadının hayatında en fazla dan yanaklara ve çeneye do~ru gide- 2 ~ u d }3en)o·ı1 :J g!• 
telaş ettiği, heyecanlandığı da!dka· rek oğunuz .• Sonra yeni bir kağıt Tc~nture de Mrrrııe 5 

~ar gece sokağa çıkmak mecburiye- havlu alınız. Yüzünüzün üzerinE. Teınturc e ıo gr. jç·~ 
tinde olduğu zamanlardır. Bir yeme- koyunuz. Ve üzerine hafif hafif vu- Limon. ~u)~crili yuzle~ Jı) 
ğe yahut bir arkadasın cyine davet- rumız. Bu, dericlcJd bütün yağları (Ço!~ 10.~. m:ı.~yaj tefl'l• 
liyken, sinemaya veya tiyatroya gi- alır. Sonra bir pamukla derinize dan daha l} ı 
dileceği zaman ... Esa en işten veya- buru~turucu bir lo yon sürersmız. yoktur.) • 0}ara1' 
hut herhangi bir yerden geç d{\nül· :\fakyajmız tamamile silinmiştir. MakyaJSlZ Jflf ~., 
müştilr. Vakit dar; tuvaletli gitmek Yağc:ız citlerin makyajı iki daki· uyuy~n~Z e amelı)':ı~ ! 
lazım. O halde? kada silinebilir. Bunun için tatlı ba- l\lakyaJ 5ılm anız 1 d 11 

insan bu dakikada aynaya bakın· dem, yahut gül kaymağı kullanılır. dan e\~·e~ ~·a~1ıı;ıpl_ 1
' 11;JJe' 

ca yüzi.inün manzarasından adeta Badem kavmağı yapmak için 40 saat cıldınız çı ı·r 131rı:ı tı 
• ff · ejece 1 

• lel' ' 
ürker. Burun yağlı bir manzara al- gram tatlı badem, 10 gram acı ha- Tene uı. . 

1 
n~'ı cilt · ı~t.1) ıt el 

mış, parlıyor; saçlar bozulmuş, dem, 100 gram gülsuyu, 1 gram madan ev' e ) ciltler~ ıeıf 
Telaşa 'ihtiyaç yok .. Bunları dü- Benjuvan hül~sası alır, biribirine yağ•;ız ve k~rt~ •ic:e teıııiZ 

zeltmck de imkansızdır.. ~Iakyajı karıştırırsınız. Bir litre ye kaynar kol mahlfılile 1) 



Galatasaray-
Bir taraf Fikretten, bir taraf da ' 

Fener yartn karşılaşıyor 
" !dnandan mahrum bulunuyor 
~ ell nıı~,_Yapıiacak olan maçla- ı tıcı" karakterine rağmen iki inııayd 
~,>'o~ 'r ""'1:4 ve alikalısı hiç şUp- daima onun yanma sokularak, ez
"'. Q lhirn stadındaki Fener _ bere, muvazi, dUz paalarla verimsiz 
M. '4.trt. lılıll&tasaray mUsabakasıdır. kalışına sebeb oluyorlar. Madem. 
~ ~ 1lllıduklan zamanlarda ki insaydlar bu gence bUyilk bir 
'ol la.rları arasında geniş bir fırsat hazırlryamıyorlar, ve Cemil 
'~bilen bu hararetli maç, bu boşu boşuna santrforda yıpranıyor, 
~ ~ 0rifüıal ve iddialı bir şek- o halde onu mUdafaaya almak Ga
~ 'fWt ~. Zira her iki takım da latasaray hesabına daha iyi bir 
~~ aYnl kuvvete sahih bu- randman doğurur. Bu vaziyette Ce-
~ lar. Netekim bu b'!kl- mile yapılacak tek tavsiye: 

' 3-2 6
Y sahasında yapılıp Fe- Girgin, fakat mUmkUn mertebe 

\ ~llr lalibiyetile biten maçta sertlikten uzak bir oyun oynamağa 
l'~ ettı. çalıımaıııdrr. Tecrilbell LCıtfiden gUo1 
~~~ •eferki maç, ge!:enldn- zel bir oyun ilmld edilebilir. Gele. 
~. t ka. bir çehreye bUrUn _ lim haf Jıattma: 
.. ~ l'e 'Zıerbabçe en kıymetli e- Galatasaray, ıenelerdenberi sabib 
~ 11ı1lJı kaptanı Fikretteıı, Ro- olamadığı kuvvetli bir muavin hat
\ ~Yl teuu maçındaki hAd.ise tmı ancak bu sene elde edebildi. 
b..-~~ "erilen boykot cezasın- Musa, Nubar, Ekremden teşekkUI 
~_ttr.r~ruın bulunmaktadır. eden bu hat, Mithat, Nihad, Suphi- Eski bir Fener - Galatasaray maçın da Filtrtlle • Latfi top 
~~tazı Galatasaray da, son nln canlı hatıralarını biraz olsun u- • 
~ tleııı en gUzel bek ve en e. nutturabildiler. Jfakat i§te bu ka • 
"!it, lllıı Adnandan ayn ola- dar .. Nubar aradan çıkınca .. kl ih
~~b 0laraıc. tim.ali mevcut - ortaya alman Be
~~l'etu böyle mUbim ve e. dil, gözü açık bir santrhaf değil. 
'~ell b bir müsabakaya tesa- Buna mukabil Musanın kar§ı tarafı 
~-~ -.: cezalar, her i takı - oldukça zaafa uğratan mükemmel 
~ o)ı evı kuvveti üzerinde bir markajı, hUcumda fevkalade 

\ ı ~hillr. bir sezişi var. Ekrem ise hücumda 
' ~retsiz ve Adnanııız l~i . mUdafaada silik! Nuban ara • ~ 

'ıı,, talunın1ne çalııacağız: lanna almak imklnıyla uğraşan Ga
"1.: 'oll Ytn son mUdafaa mil- Iatasaray haf hattı, frikik avantaj. 
\' ~anlarda çok gUzel bir lannı da hümU istimal ederek üç 
~' ~lliyeu gösteriyor, git. ortayı daima müteyakkız bulundur
~' ""1.ir şuur kazanıyordu. malrdır. 

pıpndt. 

, 

Neticeyi muavin hattı güzel oynayan 
takım kazanacaktır 

nin sol iç olarak takımdaki yerini derhal ıüt çekense takımı için mu. 
alması dil1Unillilr. Bu takdirde: essir hareketler yapmıı olur. 
Necdet, Süleyman" Buduri, Bedii, Şabanla Fazılın daha ateeli ve 
Sarafim teklinde sıralanacak olan seri olmaları da kabildir. O halde ..• 
Galatasaary forveti sıkı bir mUcade- Netice kimin ? 
le yapabilecek kudret kazanm11 o- Takımların bugünkü vaziyetlerL 
lacaktır. ne bakıldığı zaman bUyUk bir mil-

Fenerbahçeye gelince: 

Geri mUdafaa mü<Jellesinin son 
oyunları cidden emniyet vericidir. 

Hilıameddinin tecrilbesi ve yerinde 
tıkıaları mUdafilere klfi bir itimat 
-.erebilmektedir. Sol bek Lebib fev. 
kallde enerjik bir oyun oynayıp 

teknik noksanını bu ıuretle kapata. 

biliyor. Ayrıca, ötedenberi Necdet 

karvısındakl oyununu da unutma -
malıdır. Yaşar, her zamanki Yqar
dır. Uzun vuruşlu, sıkı glrl§li Yaıar. 

Sağ bekte Fazıl da oynarsa mUda
faanm biraz daha kuvvetleneceğini 
aanrrız. Fenerin mUdafaası da Ga • 
latasaraymki kadar kuvvetlidir. 

Uzun ıenelerdenberl TUrklyenln 
en mUkemmel muavinlerini elinde 
tutan sarı - llcivertlllerln bu hattı 

ıu şekilde tertib etmeleri muhte
medir: Ali Rlza, Angelidiı, M. Re -
ıad. 

İki cenah muavln1nin çok kuvvet
li oluıu, merkez muavinde A.Iigell. 
dillin de muvaffakıyelini temin eder 
sanırız. Geçen :maçlarda gayL't gU • 
zel bir oyun çık:ıran Ali Riza, lıl. 

savat göze çarpıyor. Galatasarayın 
iki açığı daha mütekamildir. Fakat 
Fenerbahçenin de Uç ortası pişkin 

ve eutördür .• Eğer telgrafla gönde
rilmesi istenilen Basrinin llııansı 

gelemezse oyunun beraberlikle bit
mesini tahmin ederiz. Yalnız blr 15-
tlsna var: 
Takımını mUdafaada iyi kontrol 

edip hücumda da gUzel yilrilten ve 
paslarında daha fazla isabet göste. 
ren muavin hattı devamlı bir hL 
klmlyct yaratmak istidadı gl5aterir
ııe netice o tarafa meyleder. 

Muammer Olgao 

Spor 
mükellefiyeti 

Oniki milyon vatandaşı 
alAkalandıracak 

Ankarada söylendiğine göre 12 il~ 
45 yaş arasında bulunan beden ter 
biyesi ve spor mükelleflerinin c;ayıSI 
kadın ve erkek olarak on iki milyon 
ki~iyi bulmaktadır. lı ~ 8ıı11ıı at bir kaleci olmaınna Forvet hattında sağ açık Nec • 

Geçen seferki maçftı iki f 

ıı..~eu de]d LCıtfi, Adnan hat- det ve sol açık Sarafim, kuvvetll 
'\ bir \'aziyet Bıciuma Fenerbahçe müdafileri için genif 
\ '~Yorla.dr. Halbuki bu.. bir ,,111UpUllt ftıısll&edebilecek:. kud
~~ l~ Ilı ak olan müdafaa nasrl- rettedlrler. Ytlnıif llt1'ikatte vazi
' ~? ll::lffakıyeti gösterebile- felerini çok iyi bqaran bu gençlere best ve müdafaaya faydalı bir hale 

'..} Repd mUtemacU ve biribirlnden gU 
T_._ zel uzun paslarla neticeyi kendi ta

' · kurlllrı lehine çevi~eğe muvaf -
f~ o:t.bllmfflerdJ. ~ana • •J'ld o
yunu tutturabllirle :ae .• 

Bu mükellefiyetin köylerde tet
kiki için köy muallimleri, terhis e
dilmiş çavuşlar ve jandarma onba
pJanndan istifade edilmesi duşlinill 
mektedir. 

t.a,.~u.ıı. cevabını şu suretle "iç" lerin yardım etmeleri baş sokmağa çalışmalıdır. Bu vaziyette ra Buduri hazırlayıcı, görücü ve 
"-~ bir fız: şarttır. Zira geçen hafta Beykoz de Salahaddinin takımdan çıkarıl - şu tör bir oyuncudur. 
.... Sn lnUdati olarak yetL karşısında netice alamıyan Galata- ması, Budurinin santfora ikamesi Nubarın oynamasına bir bal ça
\~ 'oft'

0
"-nllfor yerinde pek de sarayın en büyük hatası, lnsaydla- Galatasaray forvetinin netice alma- resi bulunduğuna bakılırsa Bedii • 

~~-... Yııtı g6sterememektedir. rm üzerindeydi. Bunlar, geriden al- ------------------·--------
~~~ ~dı. ··rınatı;ı" ve "ha • dık1an topu, derhal ve k~a paslar- D 1 Q er maç 1 a r 
~ ~ Ollll l' kabiliyet değildirler. la santrfora uzatmak sure tile "ka- .. - -- - • 

~~~dııandan boşalan mil- palı" bir oyun yonuyorlar. böylece Beşı· k taş-Bey koz 
~ ~ ~. ek, oradaki gediği ka.. ne iyi marke edilen santrfor mu-
~ :"'la ,.e >'et edecektir.Cemil, bo Yaffak olabiliyor, ne de açıklar oyu
~~ ~\ "uruılan itibariyle bu nu açmağa fırsat bulabiliyorlar -
~ lklll.sait blr oyuncudur. dı. Ayni zamanda bUtUn forvet bat- m a P 1 
~ ııı~n ıene Alsancak ta- tının tatbikma uğraştığı "bir hat il Y 
~°l'\ı ' l OYnarken tetkike zerinde oynamak,, da seri eleman- G"" •• .. h• b• k 1 d 
~~'itlik. Biraz sert ve !ardan terekkUb eden Fenerbahçe unun mu ım ır arşı aşması ır 
'~e~ dolayrslyle bUsbUtUn müdafaası için kolay bir sistemdir. Bu hafta Taksim stadında yapı-
~ ll't b hasrettiğimiz zaman Buna mukabil forvetten hiçbir te - lacak olan Galatasaray - }"ener ._ ~ ~7 istikbal,, görmUştUk. dafüi yardım görernlyen haf hattı maçından baı;ka dJğer sahalarda da 
"-'ıııı~u sene de Galatasa- Fener forvedlerlnln "yer değiştir- Uk maçlarına de\'&m olunacaktır. 
, -, llıı 11atıtrfor oynarken meli" s~teml önUnde zayıf kalabl - Bunlardan bilhassa Şeref stadında 

ki ötedenberl bllyilk takmılanmıza 
kartı aürprWer yaratmakla kendJ
nl göatermlı olan Beykomn, yann 
ilk milaab&kalarındakl son oyununu 
oynıyacak olan Be§iktaş k&?Jıamda 
göstereceği munffalayet punn cet 
nlinl altsüt edebilir. Neticenin bir ~·ıtıı• \'aftfaalc kolamı mıyo,r. ''Ybıru. gliru~' Onnuneiçiundilrgkiainrsal)a'dlerrll saer- ~::,~:::yko~::n ~==a~:ft~~~;~ Y V netiec dolayıslylc bil) ük bir alika 

cclbetmektedir. Zira siyah beyazlı. 
lar pun.n cch·cJinde bqtakl nzl -

sllrprlz doğunnaı11 lbtlmaH az ol • 
makla berab~r, ~:tiktqWann el • 
lerlndeld a&ba a\·antajlannı da he
saba katarak kazanmak azmi ile 

k a r ş ı I a ş 1 y ·o r ::~ı::i:~c:"~~!l~:,~~:::h: oynıyacaklan muhakkaktır. Bana 
hafaza etmektedirler. Onun lı:lndir kar,ı Bfoykozan tatblkma çah~a-b d k • it ''mti.dafaa •i~teml,, oyunun çok 

~,3 Güneş klu ün e ı :: ::.;:ı::..:.~a11n•0 .. ..,. .. 
~ c ;;-·""' ' '1 sporcuların vaziyeti • .:·.;,.:.";:~~. :::-.::,:: 

t • t ne olacak ? kazanılmasını bekllyeblllrlz. 
M.O. 

ya malik bulunmaktadır. Diğer ta
raftan birçok birinci sınıf klübleri
mizle beraber yürümek mu • 
vaffaluyetini ıösteren Şişlinin de 
kuvveti dUşUnUlilrııe oyunun çok 
heyecanlı olacağına şüphe yoktur. 

Fenerbahçenin 
itirazını 

Ankara Beden terbiyesi umwn 
müdürlüğü Güneş klübüne mensup 
futbolcu, güreşçi ve denizci gibi !ağ· 

vedilmiş şubelere mensup sporcula
rın vaziyetini tetkik etmektedir. Ni

zamnameye göre bu sporcuıar ba~ka Federasyon geri çevirdi 
klübe girmeleri uzun müddet bekle- ı Ankaradan bildirildiğine göre 
rnelerin iicap ettiriyorsa da, genel Fenerbahçe tarafından Güneş maçın 
müclürlük birçok gençlerin beyhude da kaybedilmiş puvan vaziyeti hak
yere spor yapmalarına mani olma· kında yapılan itiraz federasyon ta-
mak için çare aramaktadır. rafından geri çevrilmiştir. 

-o-- Fenerbahçelilerin bölge kanalı ile 

Voleybol maçları tehir 
edildi 

Beyoğlu halkevinden: 
19 şubat 939 pazar günü yapılma

sı mukarrer olan Voleybol maçları 
müsamere dolayısile 25·::?-939 cu· 
martesi gününe tehir cdilmi~tir. 

müracaatları icap etmektedir. 

Vağh güreşler 
Yarın Çemberlitq Aile bahc;:eain. 

de birçok tanınmış pehlivanların l.f. 
tiraklyle yağlı ıllreı.ı mUstbakaları 

yapılacaktır. 

Forvet nMıl kurulacak? Soldan 
baelıyarak: Naci, Esad, Yaşar, Şa
ban, Fazıl mr yoksa: Naci, Esad, 
Yqar, Şaban, Haldun ıeklinde mi? 

Baaıi ve Şevketin llsanalan aon 
dakikaya kadar gelmezse Fener L 
çin başka türlü bir hat teıkili pek 

az muhtemeldir. Yalnız bu arada is. 
m1 bahsedilen Niyazinln ayıığmdakl 
sakatlık henUz zail olmadığına gö
re, §imdilik takıma ithali doğru de
ğildir. 

Peki, o halde bu hat bir netice 
alabilir mi? Alır! .. Yalnız bir şartla 
ki, Naci de, Şaban da az dripling 
yaparak kale önünde hesaplı şüilcr 

çeksin. 

Sol içtP. Esat, tam manasiyle 
mükemmel bir futbolcildür. Hazır -
lar, pişirir ve görür. Nacinln Esat

:a tesi<1 edeceği anlaşma Galatasa. 
ray sağ tarafı için büyUk bir zor
luk çıkarabi:ir kanaatindeyiz. Bu -

nun için yeter ki, Naci fazla çalıma 
kapılmasın! Santrfor Ya§arm mU -

kemmel uzun paslarnıa rağmen 

kritik anlarda göze çarpan bir a -
ğırhğı var. Arasıra seri parlayışlar
la iki mildafi arasına dalabilir ve 

Köylerdeki teşkil~t semere verir 
bir vaziyete gelince iyi not aliruı 
gençlerin daha az müddetle asker
lik etmeleri cihetine de gidilecektir. 

Fransız spor gazetesi Oto 

Bisikletçi Talat 
için ağır bir ilsen 

kullandı 
Parlste lntiıar etmekte olan L'&a• 

to lamlndekl spor gazetesi bir mlld
det e·nel bir Türk bialkletçisinla 
Parise geldJğlnl kemali aezaketle 
haber nnnı,u. Son nühalar içer .ıı 

mnde bu nezaket kendislnl kaybet.ı 
ml§, kaba bir lisanla: "Ba Osman. 
Iı ( 1) genel ancak Fnuwz Jıülklet. 
tllerlnln bisikletlerini tatmıaia :ya. 
rar. ıntblr kıymeti yoktur. Ondan 
da.ha iyileri ScntcUze bulvannda 
boıt do)&fıyor. Vakte yazık!,, ılb1 

bir teranede bulunmuıtur. 
Oemuılı, Tali.t, lıamal •• 
Gazetenin nezaketine n hazır

lıksız 11&\'upn Talitm yaptıjı bu 
fena propagandaya bütün efkln •
mumJye namına teessüf etmek bir 
vazifedir. 

. 
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ahali arasmda ka1:an deliyi nud 1"l lvnt 
- Deli herhalJ~ ıu ı~n dur an adam olacak! 

- ltaıyaıı Uıdbt1lrQ -
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Yazan: 
Dua kitabına vuran ışık! 

H. Hill 

Çev1ıreın: 

Muzaffer 
ESEN Bir günlük zabıta hikayesi 

1-"lSANIN en ç.ck canını :::r 
kan §eylerden birisi de 

hiç ı. .... 1ediği bir istasycnda tren
den inmektir. Sıcak bir yaz günL 

saat dörtte Nortomptouşir kont-
luğu içerisinde Kingsuton istasyo. 
nunda trenden indiğim sırada böy· 
le düşünüyordum. Buraya Şevincl 
imzalı bir telgrafla çağrılmıştım. 

Telgrafla beni niçin çağırdıkla
rına dair tek kelime bile yok
tu. 

İngiliz kontluklan salnamesine. 
seri bir bakış Şetvenid ailesinin 
Nortamptonşir kontluğunun en 
zengin ailelerinden biri bulundu
ğunu ve bugün bu ailenin en yaşlı 
adamının 1900 da doğmuş Lav. 
rans Şetvind olduğunu bana öğ· 

retmişti. • 
Bu zat üç sene evvel Evetin N ~

vil isminde İrlandalı bir kız ile 
evlenmiş bulunuyordu. lşte beni 
çağıran adama dair bütün öğren
diklerim bundan ibaretti. 

İstasyonda bir tek memur var; 
fakat bu memura geleceğimi hab::r 
vermişler zahir •• Çünkü ben iner 
inmez koştu, çantamı elimden aldı 
ve beni istasyon.dan dışarı çıkardı. 
İstasyon kapısının karşısında za
rif bir otomobil duruycrdu. Kıran. 
ta şoför beni görünce hürmetle se· 
Himladı ve efendisinin beni bekle
mekte olduğunu çok nazik bir ta
vırla bildirdi. 

Takriben iki kilometrelik bir yol 
gittikten sonra muhteşim bir par
kın önüne geldik. Asırlık ağaçlar. 
la gölgelenen geniş bir yolun ni. 
hayetinde, Priyöre isimli eski ika
metgah, basit, fakat zevkli ihtişa
miylc görünüyordu. 

Beni getiren otomobil büyük 
kapının önünde durdu, o vakit ne 
kadar sabırsızlf .• .da beklenmekte 
olduğumu anladım. 

Araba durur durmaz bir hiz
metçi atıldı, kapıyı açtı ve kendi. 
sini takip etmemi rica etti .• Duvar 
ları kararmış meşe kaplamalarla 
örtülü bir holden geçtikten sonra, 
zeminine kalın halı serilmiş olan 
bir koridoru bir ucundan öbür u
cuna kadar yürüdük. Orada uşak 
bir kapının önünde durdu ve kapı
yı yavaş yavaş vurdu. 

Bu vuruşa hiç bir cevap alama
dık. Az sonra da iki kişinin konuş. 
masını andıran hafif bir ses işittik. 
Uşak bir daha l:apıya vurunca 
jıreriden bir ses haykırdı: ''Giri· 
niz !.,, Bu sesle beraber içeride hız
lı bir yürüyüş oldu ve uşak daha 
elini kapının tokmağına d~kun

durmağa vakit bulamadan kapı 

kendi kendine açıldı ve gözümü
zün önünden garip bir mahltık 

geçti, sıçraya sıçraya ylirüyerek 
koridorda uzakh ştt. 

Bu mahlfikla ilk karşıla§tığım 
<Iakikada boyuna bakarak bunu 
ibir çocuk sanmıştım. 

Fakat on, on iki adım attıktan 
sonra dönUp arkasına bakınca yü. 
zünü gördüm ve ilk tahminimde 
aldandığımı anladım. Karşımda 

bulunan çehre, muntazam çizgili, 
aiyah klVlrcık sakallı ,otuz yaşın· 
da bir adamın yüzü idi. Bu adam 
kambur ve cüce olduğu için ken
disini bir çocuk sanmıştım. 

Bu kadar kısa boylu bir a.damın 
ağzmdan çıkışma hayret edilecek 
kadar gür ve kuvvetli bir sesle 
surattma haykırdı: 

- Bana yengemi bulunuz; yen
gemi bulunuz. Şayet bulamazsa· 
nız bir daha gözüme görünmeyi. 

Ben de cücenin sözlerini işidir, işit 
mez böyle düşünmüştüm. Fakat 
daha uzun düşünmeme imkan kal· 
madı, karşımda •.,aşka birisi belir
di. Bu adam uzun boylu, çok gü
zel bir adamdı. Sakalı müstesna 
olmak şartiyle - çünkü bu adam 
sadece bıyıklı idi • yüzünün bütün 
çizgileri bir az evvel karşılaştığım 
adamın çlzgilerin bcnziyen birisi .• 
Bunun ağabey, yani ev sahibi ol· 
duğunu anladım. 

--
Bu vaziyet kar§ısında derhal 

şehrin polisine haber verdim. Fa
kat buraya gelen polisler evin ö
nünde ~ıia'.nan havuzu aramak lü. 
zumundan başka bir şey söyleme· 
diler. Havuzda yapılan araştırma
lar da tahminim gibi hiçbir netice 
vermedi. 

Cevap verdim: 
- Müsaade ederseniz Madam 

Şetvindin yata'k odasını görmek 
isterim. Fakat bundan daha evvel 
oda hizmetçisine bir kaç sual &cr
mam da faydalı olur. 

1 Ev sahibi hizmetçiyi çağırmak 

için zili çalarken aklıma birdenbi. 
re bir fikir geldi. 

1 - Her sene yazın Londrada 
~::ı.:::ı~ kaldığınızı söylüyorsunuz. Bu· 

gün Haziranın 23 il olduğuna gö
re tamam yaz mevsimi içerisinde 
bulunuyoruz. Niçin şimdiye kadar 
Londraya gitmediniz? • 

j - Karım cemiyet hayatından 
..:••-iiiiıliiiiiiiii._. hoşlanmaz .. Kırların en güzel mev 

Bu bir nota mecmua11 
değildi .• 

O da çok heyecanlı ve çok sinir
li görünüyordu. Fakat kendisine 
daha fazla hakim .clabiliyor, his
lerini daha iyi saklayabiliyordu. 

Bana: 
- Lutfen oturunuz mösyö 

Zambara, dedi. Fakat kendisi o
turmadı ve odanın içerisinde atağı 
yukarı dolaşarak sözüne devam et. 
ti: 

- Size müracaat etmeği zaru· 

simi §imdidir. Bir müddet daha 
burada oturalım demişti. 

- Madam Şetvind'in son gün. 
!erde vücutça rahatsızlığı veya 
neş'esizliği var mıydı?. 

- Hayır, karım bilhassa son 
günlerde çok ne§'eli ve çok ıııh· 
hatli idi. Hatta evlendiğimizin ilk 
zamanlarında çccuğu olmadığı 
için üzüldüğü halde son zaman· 
larda bu üzüntüden de eser kal. 
mamıştı. 

Resimli kitap 
ri gördüm. Çünkü anlaşdmaz işle- B U sırada kapı vuruldu ve 
ri halletmekte büyük bir şöhreti- Madam Şetvindin oda hiz· 
niz var.. Size şimdi anlatacağım mctçisi içeriye girdi. Ona kısa su
mesele bana çok ıztırap veriyor... aller sordum. Hanımının o akşam 
Size vak'ayı anlatırken kardeşimin halinde bir gayri tabiilik olup ol. 
de burada bulunmasını çok ister- madığını öğrenmek istedim. 
dim. Fakat bu iş zavallının sinir. Gayet kat'i bir ifade ile ''hayır,, 
!erini bozdu. Onun için kendisini dedi. 
burada 'kalmağa mecbur edeme· - O gece madam ziyaret kabul 
dim. etti :ı:nn Yahut mutad mc3galclo-

Sordum: rinden hariç olan bazı şeyler yaptı 

- Mesele neden ibaret?. mı?. 
- Karını geçen akşam izahı - Hayır, madamın gece ziyaret 

mümkün olmıyan bir surette kay- kabul etmek adeti değildir. Ma
boldu. Durunuz, vak'ayı size ol- dam mösyönün !ıulunmadığı her 
duğu gibi anlatayım: Vç seneden- 2aman olduğu gibi mösyö Otto ile 
beri evliyiz .. Karımla ç.c.k güzel an yemek yedi .. Bundan sonra salon
laşıyor, çok güzel geçiniyoruz .... .da piyano sesleri işittim. Bir ara
Aramtzda .din ihtilafından başka lık madama bir şey sormak için sa. 
hiç bir ihtilaf yoktu.. Karım ir. lcna girmiştim .• O vakit madam, 
Iandalıdır. Ve bütün İrlandalılar mösyö Otto ile beraber resimli bir 
gibi katoliktir tabii. .Fakat din a· kitaba bakıyorlardı. Saat on bu· 
kidelerine çok bağlı olmadığı için çukta madamın yatak odasının zi
benimle evlendikten sonra protes- li çalındı. Çıktım. Artık bana ihti
tan olmağa muvafakat etti. Bu yacı olmadığını, gidip yatabilcce
sarctle aramızda hiç bir ihtilafı ğimi söyledi. Ben de gidip yattım. 
kalmadı. 1 - Madam yatak odasın.da hangi 

Her sene Londrada geçirdiği- elbisesiyle bulunuyordu?. 
miz yaz mevsimi müstesna olmak - Yemekte giydiği elbise ile ... 
üzere bütün hayatımız burada ge- Bu elbiseleri !abahleyin odasında 
çer. buldu'k .. Odasındaki elbiselerden 

Evvelki akşam Çiftçiler Birliği yalnız mavi bir tayyör eksik .. 
tarafından verilen bir ziyafette - Odasındaki eşyadan manto, 
bulnacaktım .. Gündüz karınu bi. şapka, ayakkabı eksik .değil mi?. 
rax soluk çehreli, y.cTgun gibi gör· - Hayır, .Hepsi tamam .• To. 
düğüm için bu ziyafete gitmemek kası koridorun ucunda bulunan 
ve bir mektupla itizar etmek iste- kundura madamın dün akşam aya· 
dim. ğında idi .• 

Fakat o buna razı olmadı. Ev- Hizmetçinin isticvabını bitirdik-
de yalnız kalabileceğini, kardeşim ten sonra mösyö Şetvinde dön. 
Otto ile oturup konuşacağını söy. I düm ve: 

- lşte, dedi. Eşya olduğu gibi 
duruyor, hiç bir şeye dokunulma· 
ması için gayet sıkı emirler ver· 
dim. 
Yatağa yakla;ınca hizmetçinin 

doğru söylediğini gözlerimle gör 
düm. Yorgan açılmamııtr. Fakat 
yatağın ve yorganın üzerinde bi. 
risinin uzandığını gösteren hafif 
bir çöküntü izi vardı. Başucunda 
ki masa üzerinde, sonlanna doğru 
bir sayfası açık bir roman, dörtte 
üçü yanmış, renkli bir mum ve 
kıymetli bir çok yüzükler dağınık 
olarak duruyordu. 

- Madam Şetvind mum ışığın· 
da mı okur? diye sordum. 

- Evet, elektrik J§tğı gözlerini 
çok yoruyordu. 

- Bu mumun uzunluğunun ne 
kadar olduğunu ve hangi saatte 
yandığını bana söyleyebilir misi
niz. 

Mösyö Şetvind, benden evvelki 
araştırmalarda bu hususa dair iza
hat almış olduğundan bu suallere 
cevap verebildi. Mum, ,amdana 
vaka' akşamı dikilmişti. Oda biz· 
metçisi odaya girdiği vakit mum 
henüz yanmamıştı. Binaenaleyh, 
madam, mumu hizmetçi odadan 
ç.ktıktan sonra yani on buçuk ile 
on bir arasında yakmıı clacaktı. 
Bunları öğrendikten sonra: 
- Güneş sabah uat beşe çey

rek kala doğuyor, dedim. Bu mu. 
mun en a..ı beş saat yandığı mu· 
hakkak, bundan madamın ortalık 
iyice aydınlandıktan sonra bu o· 
dadan çıktığı neticesine varıyo -
rum. Bana kalırsa madam oda· 
ıundan çıkarken hadiseyi tama. 
men değilse bile kısmen biliyordu. 
Çünkü bu romanı ağlebi ihtimal U· 

yanık lkalmak için okudu. Sabaha 
kadar soyunmadı.. Sabhlaeyin a
lelacele elbisesini çıkardı, sırtına 
rastgele bir tayyör Eeı:ird.L Yi.i:' 

züklerini çıkardı. Bakınız mendili 
masa üzerinde .. Şu halde madam 
buradan tekrar gelmek arzusiyle 
çıkmış bulunuyor. Çünkü kaçmak 
istiyen bir kadın yüzüklerini, bil
hassa mendilini bırakmaz.. Bakı. 
nız sokak kunduralarını da giy

memiş .• 
Bundan sonra kundura tokası

nın bulunduğu yere gittik. Bura· 
ya gitmek için büyük merdivene 
kadar gelmek, diğer koridorun u· 
cuna kadar yürümek, .daha dar bir 
koridora sapmak lazım geldi. Bu 
suretle, bir kule içerisinde bulu. 
nan ve eski manastırın ibadet ye· 
rine inen eğri böğrü taş merdivene 
geldik .. 

İşte toka bu merdivenin irk ba· 
samaklarında bulunmu~tu. 

Mösyö Şetvind ,tokanın bulun· 
duğu noktayı bana göstermek için 
::ği!irken ahenkli bir org sesi işit
tim .. Evvel! hafif hafif işidilen bu 
ses bir müddet "sonra bütün kule. 

' 
yi doldurdu. 

Mösyö Şetvind izahat verdi: 
- Kardeşim eski kilisede erg 

çalıyor. Zavallının orga ve musikl 
1e karşı derin bir ihtirası var ... 
yorulmadan, bıkmadan günün biı 
iok s:ıatl:rini kilisede geçirir. 

Kambur, çaldığı parçayı ezber
den çalıyor, yalnız arasıra tıpkı 

çaldığı parçayı takip ediyormuş 

gibi kitabın sayfalarını çeviriyor· 
cu. 

Hiç bir şey far'ketmemiş gibi. 
geriye çekildim .. O vakit Otto tek 
rar kitabı karıştırdı ve bir matem 
havası çalmağa başladı .. Bu hare· 
ketin manası neydi? Acaba kam
bur, beceriksiz bir hareketle bu 

~~· 
puslamı cebimden çıkardıın· ı.-ıP 
,enin şimalini, cenubunu, şar 
ıarbını tayin ettim. bt~ıe 

Yaz saatiyle sabah saa.~ erille 
"Üneşin tam karşıdaki caın uı ..ı· 
o 'ren ı~ 
vuracağını ve buradan gı da of 
Jın doğru mihr~bın karşısı~ bl~ 
ta rahle üzerin.deki dua kıta <J' . ve 0 
çarpacağını hesap ettUll· \le iJo 
~it, kağıt üzerine gayyak01 .aııll 
pirto mahlUliyle yaz~~~n. > f~ 

kitaba bir ncta mecmuası manası rın göze görünmedıgını, gr 
verdirmek ve benim onu tetkik et. menekşe renğindeki caındanı~~ 

çen güneş ışığıyla meydana S 
larını da hatırladım • ııt-1tı-

Artık kilisede işim kalıJ1:ir §d 
Ertesi günü beşten evvel ı;ı· 

o1'tLl·· ... 
öğrenmeme de imkan Y a1' ; .... 
naenaleyh kiliseden çıkar a gır· 
kardeşin yemek yediği saıon fı' 
dim .. Büyük kardeşe hitab~: ~· 
kat göz ucuyla küçüğüne 
k k 

,,,. 
ara • e ı> 
- İ.Qtfen benimıe kitiser 01 

.dar gelebilir misiniz? dedirıl- ı.-itJ' 
gun üzerinde bulunan dua öğreJI' 

lıık dua kitabrnm üzerine bi deıaletiyle bazı şeyler 
dü-.üyordu d. ..r s ım, sanıyorum.. • de eı 

meme mani mi olmak istiyordu?. Bu sözler kambur uzerir11'sJdl" 
V c neden esrarengiz bir hadise- rip bir tesir yaptı .. Kollarını .. 1du: 

nin ferdasında org çalıyordu ?.. rarak ve bir deli gülü~iyle gu dedv 
O vakit hatırıma bir şey geldi; _ Dostum, geç katdınıtı W 
O da hizmetçisi kamburun madam Ben de bir şeyler biliyoruıtl• 
la beraber resimli bir kitaba bak- kat size söylemem. daf''!'' 
tıklannı söylemi§ idi .. Binaenaleyh Sonra başını masaya eJll11'ğ' 
müsait bir fırsatta kiliseye yalnız rak kendi kendine soY1 

ba11.ıma gclmeğe karar verdim. b 1 d dn· 
-s aş a ı . .. re1' J 

Biraz sonra mösyö Şetvind, bit· Şetvind'i kiliseye götlJ~ er'eY 
kin bir halde olduğunu ve bütiln şündüklerimi anlattıın ..... ~ı t~: 
gün hiç bir şey yemediğini söyli- sabah güneş d~ğar dog ·ııJtf"; 
yerek biraz bir şey yemek için rar kiliseye gittik.. 'fahtıl~ııa ~· 
müsaade istedi. Ben yemek salo· doğru çıktı .. Güneş taınaıtı ve~ 
nu civarın.da biraz bekledim. Az tabının üzerine vurmuştu: şJ~ 

• d dÖP sonra gong vurdu. Ve kilıse en tabın boş kısmında §U 

çıkan Otto da yemek odasına gir- yazılıydı : 

di. Sola yürü, sağa snp, p. 
Saat sekiz buçuktu. Ortalık he· Albana yalvar, hakl<a ta 

nüJi AydtnUktt. ~ n~rh.al ·~litt!}T~ ıCnı ıçendo :ıtiır mat 

.gittim .. Dua kitabr1.ayni yerd~~du· Çtkaram rahat rahnt.. 
ruyordu. İlk tahminimde aldanma- Şetvinde rt•i ıJüm: eliıt!S• 

11 mışım .. Bu bir dua kitabıydı .. Say. _ Şimdi arkam sı~a g JJıli O 
falannı çevirdim. Eski ve güzel Sola doğru ycrüduk· ·pıı1'-
basma resimlerle süslenmi~ bir 1. g .. a sa JJ kenarına ge ınce sa • cıe .r 
dua kitabı .. Son yaprağa geldiğim k" k d uzerın ÇV' va ıt arşım.ız a . ıe"ıııı. d' 
ve kapağın içini gördUğüm vakit resmi oyulmuş tahta bır aıerıtl 
doğru yolda yürüdüğümü görerek tı. Elimi 'bu levhanın ye~ 
titredim, burada vJtik harflerle gezdirir gezdirmez levll:ir tı~ 
şu yazı vardı: .den oynadı ve daracık 1< JıU' 

''Ey mukaddes pirimizin lutfu meydana çıktı. Bu darac:~ l<olıl ~: 
na nail olmak istiyen kadın veya nin bir duvarına daya~ ~sıceıet aı· 
erkek, kim olursan ol.. Aziz Alban riye doğru uzanmış .bır aıclııfl ,. 
yortusu günü sabah saat beşte bu. ruyordu. Bu iskeletın O'/ rıb=rl 
raya gel.. Mihrab n kar§ısmda binde de kırk sekiz saatte 
bulunan orta rahle üzerindeki du· ctı 'k ranan ka1ı•ı uıanmı"'. · ·ştı 
ayı iki defa oku .. Ve sana emrolu· V k . d tışınl tı" 
:ıan şeyi yap.,, a tın e ye . ı;ııd''e •' 

Derhal cebimdeki takvime ha!"· K ADIN ölmenııŞ~ 8yıttdl 
tım .. Aziz Alban yortusu hazira. yılmıştı.. on ~ 
nın 22 sine yani tam vak'a günU· kolay ol:iu. 1 geçti~d 
ne rasgeliyordu. Art k vaka'nın nıı._:;~ldİ·· ııiJı 

Esrarın yarısı anlaşılmıştı.. anlamak pek güç degı urı ~ 
Şimdi madam Şetvin.din niçin çalmak için hemen her t~ bir C' 

abahleyin erkenden kiliseye gel" seye giden kaı:ıbur Ot yııtıY~,ı 
dı•gvı·ni ögvrenmi"' bulunuycrdum ... bir tesadüf esen .olarak · 1'e~ il 

-s h .. cre)'ı .ı: 
Bu dua kitabını karıştırırken ço- kumuş, sonra da u bir 8'.,rt 

. · .-ılgın :1ıv 
~ukluğunda aldığı lcatolik ter'biye. mişti .. Yengesını :s ~u )'.. e' 

3ini hat rlamış ve pirin lCıtfuna na· :;even fakat kamburıug ğınll ~l 
den bu a<:.kın redotuna~a · sııUt ·ı olma~a karar vermişti.. Faka~ -s ~ e jsırıı otl• 

0undan sonra neler cereyan etmiş, min olan ve agah )' bLlf ..!!' 
kam 11 v 

ve kadın ne emirler almıştı?. Bu surette kıskanan ıcıını sf ledi. - Şimdi isterseniz: madamın c· 
Saat altı buçukta evden ayrıl· dasına gidelim, dedim. Bu 

dım .. Karım otomobilim kaybolun I kadının ifadeleri çok dikl:ate de
caya kadar beni mendiliyle aelam- 1 ğer. Zira madam Şetvind'in a'k§am 
ladı. Taşra.da bu resmi ziyafetler, elbiselerini çıkarıp bir tayyör giy. 
çok uzun sürer, ~:naenaleyh eve miş olması anormal bazı hadiselc
ıiöndüğüm vakit saat biri geçiyor- rin cereyanını anlatır. Bu, mada
du. Böyle geç kaldığım akpmlar, mı:-ı d şarı çıkmak niyetine de de· 
'karımı rahatsız etmemek için ge. lal:t eder. Fakat her halde git
ceyi ayrı bir odada geçirirdim. Bu 

1 
mek iste:iiği yer çok uzak de{;ildir. 

- Toka burada bulunduğuna 
göre madamın buradan geçmi~ 
olduğu anlaşılıyor. O halde kilise 
ye inelim .. 

:sde Ottonun rolü neydi?. Tabi: bozuk asabının, yar:ıın 8 ~e lJıl A 
~ . . .. IdilrJlle& bOP" 
~lerhal mihrabın karşısındaki or riyle, yenge:ı~ı 0 adetini 
~a rahleye yana§ttm .. Rahlenin ii- retle kardeşının sa e 
'?erinde bir dua kitabı vardı .. Yal. Ja karar vermişti. lik otıı11 f el 

;uz bu dua kitabı öteki rahleler- Bunun için de kato jstifııd~,ı
leki kitaplardan farklıydı .. Dualar gesinin dini zaafın~a:yesifti s f! 
sayfanın yarısına yaz lmış, diğer miş, ona bu duıı ~ı~iı ;Jbl111 1~ 
yarısı boş bırakılmıştı. O vakit es· mı~. kadın da. sırf :debilnıe1' ~ııı·' 
'd zam1n keşişlerine dair işittik· tusu günü dua vaZ ge 1, 

Kiliseye girdik. 

Hakikat anlaşıldı 

niz. 

Madam Setvind oda müşterek yatak odamıza biti- Evin içerisini iyice aradınız d~-
' şiktir. ı ğil mi?· 

K lLiSE binanın diğer ta· 
raflarına hiç benzemiyor

du. B:ırada hiç bir şey değişme· 
mişti. Tam bir kurunuvusta kilise. 
si. Her taraf bomb:-1. Yalnız orgur. 
bulu:-ıduğu parçaya halı serilmi~ 

1 el B k · 1 k Londraya gitınel:ten 1 .. 1 .. b11 ,. !erimi hatır a ım.. u eşı~ er ço " " 
Al 22 Haziran sabaht ya0ıcı.ı11'ı.ı~·,,1 

yaT.an adamlarmış.. tın ar:ı. . . yazıyı s~ e 
"llll:la uğra§ırlarmış ve bu yüzden 'dliscye gırmış. . . urlil1'e ıe~ Ortada JOk ! Sab1hleyin kanmın oda biz- E·ı sahibi tekrar tem\nat ver· 

ve bir kaç iskemle konmu~. 
. . · eJını 6 ·s1'' "' ':imya ilmin.de bir hayli ileri git ~ızın resmıne ·rıniŞ• ı ııY 

I• NCE parmaklı, vücuduyla metçisi telaşla bana geldi.. Ha- di: 
nisbetsiz surette büyük nımı odasın.1a değilmi§, yatak l::o.1 - Aramadığımız hiç bir yer 

ellerini sallıyarak !ilce tekrar yü· zulmamış, yalnız yorgan üzerine kal'tladı .. Bur!. emin olabilirsiniz .. 
rümeğc başladı ve korid:ırun dö- birisi uzanmış gibi hafifçe çök· ı B:.ı sözleri söylerken c·emir 
nemecinde kayboldu. müş.. 17.eçtiğim hole tekrar gelmiştik .. 

Hizmetçi, kapının önünden çe· Derhal ürperdim. Bütün evi, Ora ·an mer<liv.enle birinci kat< 

Etrafı sür'atle gözden geçirdik 
.,-:n son:-a orgun yanma kt:dar il er. 
:dim .. fü•ralarda ~üphcli h :ç b: 

:ey yok .. ~rgun üzerinde açik b: 
1ota mecmuası duruyor. Kambur 
-.özleri m~c~uada Men::lel:ıonur 

· tarş Nüpsiyalını çel yor. 

• ı 'lücreden içeriye gı d• tt~rl<.f•~' 
nıç er.. . gelince ... ıstı" 
Bunları d:'~!:nürk~n bu bor .tBr§ı karşıya ntıktan . ıcııfl' 

':alan yerkre görfulmiyen bir mil ·.)ayılm•ştı. Baygı hucreY1 ti~ 
·ckke'!l. 'e bazt uazılar yazılmış ol· :den 'kanıQ.ur der~ıı.l ··tü'11'1e 1>f 

J • rıde 0 

nası ihtimali de aklımC:a:-ı geçti . ·nış ve ka.d.nı ıçe tıeV 

kilerek bana yol açarken bir ta- sonra bütün bahçeyi araştırdık, r.ı!;tı!: .. B!rhci katta biri sağa di
mtan .da kulağıma fısıldıyordu: ca1:at hi!ib:r ş~y bnla'.'nadıl:.. Yal· ;;. .. -i ~~·1 g"de 1 i!~i l:or:d.,r vardı .. 

- Bu, efendimin kardeşi mös ,ız l:arımın gitme:;i i:in h:ç0ir se· Ev s:ıhibi sol ;l!.!:i hor.° ora raTl• 
yö Ottodur. Her halde farkın:- bep olmaya!l b:r kor~dorun ta n·. ·ıe bir l:~:)t a:ara';: b::n: ge"li~ bir 
''armıJ olacaksmız. Hemen daima hayetinde, karıma ait b:r toka var yat:k odasına a-:ktu .. Burası çok 
sinirli ve heyecanlıdır. dı. şık ve çok zevkle c!ö;cnmi~ti. 

Biraz da~a ~·:ıl:!~ştım .. O vaı:; 

lr~un üzerindeki ~eyin bir not: 
.n:cmuası değil, b:r dua kitabı ol 
duğunu anladım .. 

b·ı t ttit Eu yazıları okuma'~ üzere nış ı. .~· it "a es 
w b l ı Biz ic.;•ri girdı~ı!Tl bıZ de.~ıtı. 

ı ''1:'~ ar<lt:'l<lga JŞ a:..ır.ı. - d ba-,rır. "ru 
Kendi kendim~ su s"nli 50 ' '·ad n ayılır a t. e GIJ t~ 

~ · . b ı bol "' 11 il ~:ı'll: Niiİn kitab b·ır:ıya ycrtr :şidiriz dıye 0 ğı dS tl 
· · · · · " ··ıt"lü org çatma gunu sa:ıt b:şte gelınmes.m ıstı. guru ı.ı 

yor? Suale cevap vermek için mıştı. 
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Unıumı harpte Tren, otomobil Bir yıldız, ikinci 

~ düşmana ilk ve otobüsün çocuğunu doğurdu 
Urşunu atan adam yerini alıyor ! 

YAZAN: L. Buse h 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Umumi harp· 
te İngiliz ordu
sunda düşma· 

na ilk kurşunu 
atmış olan adam 
56 yaşında oldu. 
ğu halde geçen 
gün ölmüştür. 

Ernest Tomas 
~:ıı. Uınu • ismindeki bu a· 
' t ını harp başladığı .za· •·a ransadak' ı . . . •ıııa ı ngılız askcrlerı 

~Otıııu a Çavuş olarak bulunu. 
tıııı }. 22 .Ağustos 1914 de in. 
k Ord ' 
"4ttkct Usuna düşmana karşı 
'· h Ve ateş emri verildiği za· 
ttcıı ~ nındaki müfreze ile kd 
4Jtııaıı rncst karşıdan bir tabur 

tı,. asken .. .. D h l -., tdi goruyor. er a 
'r-~l'lıp ~lor ve taburun zabitini 

b od"' •1• Utüyor 
l ~rpt • "''i ·1 en sonra k"" ··k b"t .. t· l' t c t . uçu za ı ru 
"'d .crhıs edilen Ernes bir 
~t &Q~ g~· kapıcı olarak çalışmış 
~!ti~ llnlcrini de bu j,şde ge· .. 

l:~~larekcnin ld.. .. .. .. 
tag· '!~le b yı onumu muna. 
t ~e hu sene yapılan bir me· 
{c,ı ' a b" 
t '• etııt' ~ ın sonunda, "ateşi 
~ ~ ~lıtnaını 'Verıniş olan eski ln· 

~loıııa ndanı mister FranR Pe· 
beraber bulunmuştu • 

lıK ~ 
ı. defa olaiak 
~.i.liseye bir 
~Up&k yii~i 

~ 1 ~39> 
~simli Hafta 
~ecnıuası 

~ u hatta çıkan 
\~ ~ tu son sayısı 

~lıt ~ı l"a 
. t\tınağı lılar ,.c :re5lmlcr:e 

Unubnayınız. 

albümü 

Her tarafta trenin yerini oto· 
büs alırken Amerikada bilakh: 
tren lülcs bir nakil vasıtası olmıya. 
başlamıştır • 

Onlan gördükten sonra çocuğu olmasına iŞ'f ah
lanmıyacak Rorolu erkek tasavvur edilebJlir mi? 

Malfımdur ki Amerikada bir 
çok işçilerin bile hususi otomobil. 
leri vardır ve son bir statistiğc 

göre, büyük şehirlerden üç, dört 
kişiye bir otomobil düşmektedir. 

Onun için Amerikada artık o· 
tomobil lüks bir nakil vasıtası sa· 
yılmıyor. Hatta milyonnerlcrin 
bu "arabaya., tenezzül etmedikle· 
ri görülüyor. 

Bununla beraber, yeni bir lüks 
nakil vasıtası icat etmek lflzım 

değil mi? işte, tren şirkeleri bunu 
düşt.inmüşl~r ve ortaya "hususi 
vagon,, usulünü çıkarmışlar. 

Avrupa memle1cetlerin.de devlet 
reislerine veya. başvckillere tahsis 
olunan hususi vagonlar bugün 
parayı veren herkesin emrine a· 
made bulundurulmaktadır. Milyo· 
nerler de bir yerden bir yere gider 
ken otomobillerini değil, bu husu· 
si vagonları tercih ediyorlar. 

Hususi vagon karada yürüyen 
bir yata veya ray üzerine konul· 
muş lüks bir apartımana benzeti· 
lebilir. içinde beş yatak odası, ilç 
banyo dairesi, on beş kişi alabile
cek bir yemek odası, ayrıca bir de 
manzarayı seyretmek ıçın geni§ 
pencereli salonu vardır. Bu salon, 
pencerelerindeki kalın perdeler 
indirilin:e bir sinema salonu hali· 
ni alıyor ve içerde film gösterili· 
yor. 

Hususl vagonun hususi memur 
ve hademeled vardır. Bunlardan 
biri aşçı, biri ihizznctçi, bici de_..şj. 

nema operatörüdür. 

Hususi vagonla seyahat ücreti 
bir gün için 100, iki gün için 17 $ 

dolar ki, bizi mparamızda bir gü· 
nü 120, iki günü 210, 220 lira e· 
.der. Yalnız , bu müddet zarfında 

tren bir garda bekliyecek olursa, 
gecesine 10 dolar fazla alıyorlar. 

Amerikada bu trenler büyük 
bir rağbet görmüştür. Birçok 
zenginler, aileleri ile beraber, bu 
vagonlarda yolculuk ediyorlar. 

Hatta gençler, düğünlerini 

bile bu vagonlarda yapıyorlar ve 
gene bu ~agonlarla balayı seyaha· 
tine çıkıy:>rlar. 

l IKızıD 

Sinema hayatına "Üç arka· 
<laş" filmi ile başlamış olan ar· 
tist Margarct Sulla\'an geçen 
gün Holi\'udda ikinci çocuğunu 
dünyaya getirmiştir. Artistin ilk 
çocuğu bir kızdır ve: bugün ü-; 
yaşındadır. Margaretin ikinci ço
c.1ğu da kızdır. 

--o---

Luiz Rayner 
Kocasından boşandığı 

şayialarmı tekzip ediyor 

-44-
Matu·Matularda bu ziyafete yal· 

mz koca kanlar konmak hakkına 

sahiptirler. genç kadınlar uzaktan 
bakmağa mahl..'lımdurlar!. Roro a· 
dalannda da bir kadının ilk çocuğu 
en büyük merasimle tcsit olunur. 
Bu merasimde Roro kadınları en 
mutantan kıya(etlerile hazır bulun· 
mağa mecburdurlar. Kadınlar bu 
münasebetle ne kadar süslenebilir
lerse o kadar makbuldür. Onun için 
Horoların ilk çocuk bayramları gö
rülecek manzaralardan birini teşkil 
eder. Zira Roro kadınlarının herbi
ri taktıkları acaip süslerden yüz· 
!eri, gözleri görünmez bir halde olur· 
!ar. Kulaklarına, alınlarına teker
lek sepet kapaklan saçlarının üstü· 
ne tac gibi gayet uzun beşer, onar 
tane sıralanmış kartal kanatları, 
onların üstüne büyük saksılar iri ya
bani çiçekler, boyunlarına, kolları· 
na, bacaklarına türlü türlü halkalar, 
goğüslerine, karınlarına ve bellerine 
bizim dantellerimize muadil türlu 
tür~ii süsler asarlar. O §ekilde ki Ro· 
ro bayanlarının her biri uzaktan 
kabarnn~ birer tavus kuşu kümesini 
anrlmrlar. 

• 
Hincfütancevizi yağlarından gü· 

zel kokular sürünmüş bu dişi tavus 
kümelerini görüp de çocuğu olma· 
sına iştihal::ınmıyacak Rorolu bir er· 
kek tasavvur edilebilir mi?! 

Mekeo kadmlannda da ilk doğan 
çocuğu, ucu başa takılıp kamının 
üze,dne sarkan bir balık ağından tor 
l>a içinde taşımak adeti vard ı r. Bu 
suretle ilk ~ocuğa fevkalade itibar 
etmi~ olduklarını gösterirler. 

Bismark adalarwda D11k. Dıtk danst. '(Bu dansı gizli Dıtk·Dtlk ccmiyt .. 
ti men.sup/arı yaparlar. Butıların dans ve ayin yaptıkları yere kadınlar 

vıı riyazet görmemiş olanlar giremezler.) 

Viyanalı meşhur sinema artis. 
ti Luiz Rayner, kocasından ay· 
rılmak üzere olduğu hakkındıı. 
çıkarılan şayiaları tekzip etmiş
tir. 

Artist bir müddet kalmak Ü· 
zere Pari!:ıe gitmio bulunuyor. 
Kocasından ayrı dü:mesine sebep o· 
!arak bu seyahati gösterilmekte • 
dir. Luiz Rayner Paristen Lon. 
draya gidecek ve orada bir pi· 
ycs temsilinde rol alacaktır. 

Çocuk üzerinde de Melanczya yer 
lilerinin garip garip itikatları gene 
hadsiz hesapsızdır. : 

Mesela yeni Ginenin cenubu şar
ki havalisinde bir kadın doğan ço· 
cuğunu ilk mehtapta aya doğru kal 
dmp ona ayı gösterir: Çabuk büyü· 
sün \'e çabuk koşsun diye.! 

Yeni IIebrik adalarında da baş· 
ka hir itikat Yardır : 

Çocuk dokduktan on gün sonra 
babaH deniz kenarına gider, eğer 

çocuğu erkek çocuk ise çocukların 

oynadıldan o~·uncak nevinden bir o· 

Jnt ro!UI'. :;;:tfinc parçalayıp bırakır. 

Kız ı;ocu-·u ise Pandanus ağacının 

liflerini parçalayıp bırakır. 
Oku parcalamakla erkek çocuğun 

buyüduğü zaman kuvvetli bir tiren· 
daz, im: çocuğu ise gayet mahir bir 
kumaş dokuyucusu ve ev kadını ola· 
cağına itikat olunur. 

Dijer bir adada da çocuk doğuran 
kadının ve 1.ocuğun babasınnı akra· 
balan birçl'lk yiyecek ve kuma-ş alıp 
gctiıirler. 13unlan iplerle bağlaya· 

rak çocu~.:n ba5ucuna bırakırlar. 
3u "U'"c.>1 !l 1 ab:1 anlamış olur ki ken· 
·li akrabası ic<tbında çocu,!:runa yar
C: t n etmeğe ve onu beslemeye hazır· 
dır. 

Ka}ser Vilhelm adalarında da bir 
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kadın yeni dofan çocuğilc ilk soka· 
ğa çıktığı zaman, cinlerin çocuğunu 
almamaları için, yolun üs .. ne tahta 
ve otlardan bir yumak yapıp bırak 
mağa mecburdur. Şayet suyun üze
rinden geçecek olursa o vakit aifcsi 
efradının hu suya taşlar atması la
zımgelir. Bu suretle cinlerin çocuk 
yerine bu taşlarla oyalanacağına i· 
tikat olunur! Gazelle yarım adasın· 
da da bir kadın yeni doğan çocuğu· 
m .. alır, bir ateşin dumanından geçi· 
rip tütsüliyerek ·eğer çocuk erkekse 
• şu sözleri söyler: 

- Sakalını yol,, dişlerini gıcırdat 
boynunu süslerle süsle \"e ~nimeL 
lerle ellerin dolu olsun, bir onnan. 
dan geçtiğim zaman! .. 
Çocuğu ~yet kız ise ~ sözleri 

mırıldanır: 

- Ağaçların çiçek açsın,, oğullar 
uğrasın, kucağın hediyelerle dolu 
olsun. ça~ılardan ge~tiğin zaman! .. 

Bunu müteakip sihirbaz tütsü dü 
mantarı içine elini uzatıp parmak • 
larile yanan ateşten bir tutam kiıl 
alır ve çocuğu cinlerin §erlerine kar 
şı potozlamak için bu külü çocuğun 
yüzüne, gözüne, ağzına, burnuna 
sürer. 

l\Ielanezya insanlarının çocuk et· 
rafında bu kadar çok itikattan, A. 
detleri, haramları, memnuiyetleri, 
\·e m~akkatleri olmasına rağmen 

çocuk düşürmek cinayeti büt.ün Me. 
lanezya a:ialannda baştanbaşa son 
derece geniş.bir şümul almıştır. Ço· 
cuk ci:.:.~::.mek Melanezya kadınla • 
nnm hemen hepsinin irtikap ettiği, 
hergün görülen alelade bir Mdise 
ha':,e gelmiştir. Melanezyalı bir 
genç kız evlenmeden evvel bir çocuk 
sahibi olunca biçare)i hemen daima 
öldürmekte, duşürmekte tereddüt 
etmez! 

Diyec_:,_,iniz, ne mahcup bayanlar 
bu l\Ielanezya kızlan, ne sıkı ah • 
lak? .. 

Ne ~ezer? !\lelanezyada a)kı rne . 
neden hiçbir ahlak kaidesi pe yok· 
tur. Herkes a~kta serbestir. Buna 
rağmen çocuk sahibi olan be.kar bir 
kızın }J.emcn daima behemehal bu 
;ocuğu dü~ünnesindeki hii(met ne • 
dir? 

,(Devamı var) 
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Heber'ln tarlht Romana: 61 
.. , 1 
~ ~ "' 

~ b'I :11t 
() ".,

1·ah, Slanley ~afakla beraber mamak yüzü· ::len b!~t 1i!!-.l.. uJZ' 
~ıyandı. kaçmyordu. Bu dJşu •• ~ r/} 

Sokakta, tam penceresinin altm .. ters yüzüne döndO, ko:. erdi ~ 
da, çocuklar çat.pat patlatıyorlar ve na çıktı. Telefon etmemiş! . . ;cd 
küçük vahşiler gibi sevinçle bağın - redeki eski koltuklardan ~ 
yorlardı. du; kaplan yırtılmış,~. defa~ 

Bilenmiş palalar, kumandan ve çavu
şun önünde gaka/anan esirleri doğradı Stan1ey daha az gürülta yapmala· da sürünen ve belki yırını. sa) 

rı için çıkışmak istedi. Fakat bunun duğu sinema magazinlerİ~rst l" 
kunmu~tur. Memleketin hemen her beyhude olacağım düşündü. Hiç bir nnı dalgın kanştırarak t Atamaa bUcum kıtaaınm peripn 

olduğundıın bihaber tnbiyes.lnln tat. 
bikı ile meşgulken çetenin hUcumu. 
na uğradı. 

lkl saat devam eden kanlı bir ça· 
t.ıema neticesinde Atam:ı.sın sağ ve 
sol ccnnhlanndan kurtarabilenler 
her §eylerini atarak geriye kaçmağa 
b:ışladılar. 

Atamns henilz atına binerken kuv 
vetli bir bilekle kıvnbp kaldı. Ya -
nıba§ında yukanya doğru br}1kları 
kıvnlmı!I, çenesindeki hafif ve si. 
yah s:ıkalma rağmen çok genç ol _ 
g3rdU. DJU tutulmuıı. gözleri yerin· 
duğu '11.nl~ılnn dev vUcullu birini 
den fırlamış, saçları dikilmiş bir 
halde fja§krna dönen kumandan ken
disini gfilerek seyreden adamın 
ayııklanna eğilerek tUrkçe yalvar . 
dr: 

- Beni öldUrme}iniı. Çoluk çocu. 
ğumn merhamet ediniz! 

- Hayır. Öldü~"Illek aklımdatt bi· 
le geçmez. Siz kahramanlara Jyi bir 
misafirperverlik değil, ama, kuı,11 • 
ra b:ıkma~1nız. Elime geçenlerden 
kim varsa bir nrkadaşnnm cıuırna 

bedel on ki~i bo~nzlıync:ı~. Egcr 
hesapta b:r noksan olursa, ne yapa. 
lmı, sW de kurban etmekte tered • 
dlit gösteremeyiz. Kanunumuz böy· 
lcl 

Tconisl ve Atam as bir çadıra alın 
dılar. Kumandanı bizzat yakalıyan 
K:ırn AbdUr:rahmandr. Bunu kendi
sine hitap edildiği uman öğrenen 
kumıındnn ve çavu~ tedehhü§lc bi • 
riblrlne bakWar. 

Knra AbdUrrahman s5yledJ: 
- Ey aziz misafirimlz. Hiç aklı

nıza gclmiyen bir harb hilesi yap -
tık. Sizln tablyelerlnizl suya dü~r
meğe kfı.fi geldi. Buraya kadar ya
nMmak için şerbetli olmak lliznn. 

Maalesef §U dakikada size ikram 
~dilecek kahvem bile yok. Fakat gü 
zcl bir ayin seyredeceksiniz. 

Kara Abdürrahman yanmdakinc 
dönerek kulağına bir Beyler söy
ledi. 

doğndı. Garib bir tesadUfle blr ki~i 1 Bu hfıdise nasıl cfsaneleşmeseydi 
noksan kaldı. Kara AbdUrrahma - ki, devlet sa.tvcU içinde bilyük rüt
nm emriyle 134 kelle kesilmesi lft- be ve maaşlarla çalıı;an bir kuman
zmıgellrken ancak elde 133 esir bu- dan ve onun en kadir çavu§u, Ab
lunabilmf3U. Kumandan ve c;avuı bl dürrahmanın çetesinde hizmeti tcr-
rlblrlne baktılar. cih etmişlerdi. 

Acaba bu tek ikisinden hangisf 
olacaktı? Karn AbdUrrahmanın bUtün ef • 

tarafını karış karış bilen Tevfik, hU- kuvvet mahallenin çocuklannı, sa· lem~e koyuldu. · ~· eııbt(,ı 
cumlardn, b:ısl:ınlnrda rehberlik ' bahın bu erken saatinde çat-pat yap Kaiifomiya\•a getdıgınd . Jeli ı 
yaparak kara Abdilrrahrnanın göz maktan menedemezdi. kin ve fakir oİan mahalle'ı~; 
bebeği olmu5tu. . ç ü n k ii o gün ''istik \'a stüdyolara giden yoıtard .. 1ıırı 

Murad tarihinde bUyük yer alan lal .. in yıklöniimüydii. Her zamıı.n bir şey gönnemi~ti. Figiı· ll~ ı:t 
bu iki çeteci rufai idiler. onları kafalarına vuramk ~u turan yan arabalarda da rnanzabıı::f. 

''Hayatlarını bin lUrlU i~kcncele- 1 ek · · · 1 ahal 
Kara Abdurrahman kumandana eb:!\-Cynleri bile onları bu sahalı gü· m ıçın ın~an pc' r • 

re koyarak kılmç ve ateş yutarak, 
radı evliydiler. Kaçırılnn kızlar ve 
kadınlar cfrad arnsmda tc\•zi edil. dönüp.. · rültüsünü yapmıya, milli bir inanç· yordu. . lP' 

yanmaksrzın, ntcae maruz kalarak d befl 
_ Affedersı'nlz. Dedı', Bız' bu harb miş ve Karanın emrilc derlınl meş- la tecı,ik ediyorlardı. istiklal bay· Ne kadar zaman an · rı··~· kendilerini halka te!}bir ederler. a:ı.nbe 

hiıe•inJ ilk defa tatbı"k edı'voruz. ru zevceleri ~allne gelmişti. ramı guzel bir gündur de ondan .•. ! celostaydı? Beş ay ,., ,-e 
" " _ Etrilsklerin kahinlerine müşabih p:ıı.. ( 

Çadırlanmrz:Jan on yedi metre Uer- . Çadır~r yıgın yığın kum::ışlar, h~- olan bu derv~lcr. uzun işkence ve Stanley, keyif::.iz, tekrar yattı. Na· b~hard~ ce~i~?e .biraz .. ıoıi~!. t 
de sazlarla kapattığunız siperlere, lılar, rnucevhcrlerle doluydu. Goz rile yere ba~mı yastığın altına soku· !Jınde bır surur ıle g. rıt 

d azabdan ibar<'t olan haynta tehey. . . 
1 1 

• . 
1 

a ,.ıU.f!l• •t 
ltadınlarımız kendilerini atar atmaz kamaştıran bu he.yat ayni zaman a , yllcah dimağiye ile galeyana gelen yordu. Her dakıka pathyan fışek e· ze • m yapı ı, can · . bif ı~· 
biz tetikte olan çetede, IAyık oldu- 0 tarihin şahıslara bnğlı istibdadı kvvei man<>viye sayesinde mukavc. rin sesleri kulak zannı burguluyor· bel ne ahmak, her hart~ ti. 'f" 
1unuz ncUceyi hazırladı. Daha bu yanında değil inlisab olunacak. can d b 11 du. Çe!·ilir gibi değildi. Y::ı.tak vaffak olabilecek bir ge~~. ı;c!li' 

verilecek kadar da geniş hiln l) ete :?mt c c i yorlar. b'l' d' ç~.. 1·U n 1 r 
işlerde toy olduğunuz anlafiılıyor. katr, örtüler sert, oda ruhsuzdu. Ve ret yapa ı ır ı: un:·. dİ! "· 
Şimdi maalesef lklnlzden birini istinat ediyordu. Bu iki mUhtedinln rufai derviş- bu güzel istikla.l vı!dönümü Stanle· yordu. Mu:1asip ola!Jılır d yn f 

kurb:ın etmek zarureti var! Kar'a Abdürrahman yalnız baskın, lerl olml'J..sı biraz da Knra Abdürrah- ye öteki günlerde~ daha nefesiz d:ı· ~an~usl~ .. ve ka~i):di. Ot.~ ta~ 
Kura çekeceğiz. larda, cldalde, hücumlarda reis, sU- manın te§viki eseriydi. ha w-ız görünürordu. lırdı.: Çunkü unıfomıaY ··~~ 

· Her ikisi de AbdUrrahmanın a - kün zamanlarındn miiteva?.1 lıir c;:c- Halk üzerinde bu tmrrıtle c;:ok na- o gün herke" için talil günüydü. vücudu müsaitti. Fal{at 
0~1,ıır 

yaklanna kapanıp ynlvnrdılar: tc !erdi gibi en snr:ıimi ve en uysal fiz olabilen bu dı>rvişler Kara Ab· Fakat Stanley tatil yapmak niyet in· rapm:ık,, iı:t~mişti. ~e. } 
- Biz etlik sen etme AbdUrrah- arkadaştı. diltta.hmanın döndilrdUğU entrikala- de değildi. Çünkü haftada bir iki bu onda sabit bir fikırdl· rı 5 f. 

man! Ne olur, bir defa kanununu Etem ve Tcvfiğlil mıra Abdür • ra alet olmuşlardır. gün çalı~ıyor, kalan vakitleıini de Ve o, e~yalarının alt~~tıır 
değiştir. Esiriz. Silahsızız ve niha rahmana ç~k bUyük yardımları do- ( Det amı Vm) işsiz ve sıkıntı;.:. , film stüdyosundan mi yen, duvarlanndan k"' btl c: 
yet kudretine iman ettik. Bizi nf. kail .ı-
f et! gelecek telefon haberini beklemekle kan; perdeleri kir ko •. :lııf fv 

Ç eg"'fence .; ~-iriyordu. Bekleme onun yegane odada oturuyordu. O }ta pw-ı:· Kara .Abdilrrahmal'l etrafı saran apraz ~:ır 
~radm:ı sordu: ,___ meşguliyetiydi. Bugün hiçbir stüd ki, ev sahibesi madaJll ~d 

_ Ne dersiniz, bunlardan birini yonun teleron etmesi ihtimali yoktu. hazırladığı. fena fakat tJl ı-ı:ı 
öldürmek IAzım. Fakat aflarmr yal- Yukardan a~ağı: O gün "btiklal yddönümüydü... mekleri yiyecek kadar!·· ~\ 
vanyorlar. Bon de sizden rica ede- 4 1 _ Türk milletlnin makfı.s lalü. Herkes. ailece, dostları arasında danberi l•üçük ekrnekl~!~ \-e 
rim. Bu defalık azad edemez miyiz? '1 t-t-t-.,.... ni çeviren - Bir TUrk adı. 2 - lstan bugünü kuUUlayacaktı. Fakat Stan den. suda ha~l::ı.nrnıŞ ~w taP>~ 

Kolundan ynrnh biri ortayn çıka- i bulun imarının miltevakkıf olduğu leyin ne do tu. ne ailesi \'ardı. bir manga!da pişirdığ~ıı 
rak haykırdı: it 3c)'. _Deniz kcnp.rı. 3 _ Ağnç elya- Uyanmış bulunan yanıbaşmdaki ba~a bir şey y~·..: , 

- Şevkctıtı reilıim. Bea hakkan- c; .fından yapılan b'lr nevi yık11ma :n-- kruıls~~rınm~*Ul!iilerlniJ:luı'llY.O~· Oklchoınonin ·· daY ~~~ 
dan feragat ediyonım.,J3unlarnıcı,ı- 6 P"""'l~-t-r- )lesi.-{;alp,az ~_....,.Memleket (öz du. Pıkmge gıdıyorlardı. ~~tyedı· bir şehrinde \•asi boğ riodt';"i 
leketlerine dönüp haknnlarnıa bizi 

8
1 t--+--+-+- türkçe) • Vagonlann mUtesclsll bir ye doğru ~ortlu kızlarla balık olta· mn orta,-ındaki temize) :'I f 

anlatsınlar. Arkadaşlarımızm kan - halde o!U§u. 5 _ Konuunn • Bir !arını ve yiyecek sepetlerini taşıyan )in gelın?Sini bekleJJl~'~,sJ· 
ları ödendi. 9 h:ırf. 6 _Ayağın alt kısmı. Bir ne- gcn'.:lerle dolu gürültülü bir kamyon bir kaygısı olmıyan bır ~ 

Azad et. Kıyma canlarına! vi gUzel koku. 7 _Erkek ve kız ol. oniarı ahna~a geldi. Bunlar talihli disiyle evlenmiye aın~dt j \f 
Atamos ve Teonisi kafııhınnı böy- mryan _ Bir ad. 8 _ Birden d~ğ • insanlardı. Gün. onlar için çok kısa güzel kızlar, z:mgin çıft~ '::&1 

lece kurtardılar. Bugünkü bulmacam11;: muş iki çocuk - Bir TUrk adı. 9 _ olacaktı. Fakat Stanleye uzun, bit· menci kızlan vardı. O g·oat ,_cıı 

Fakat bu h!diae, Bizansı, Vene
diği, Bulgnristanı, Sırbi.stanı ve 
btlnkıir Orhan lllkelerinl bir an i
çinde sarıp hayrete dilşUren yepye. 
ni blr destan, yepyeni bir efsane ol
da. Garibdir ki, bunl:ırı söyliycn, bu 
vakayı hikaye eden ne Atames ve 
ne de Teonisidir. 

Soldan sağa: 
Şehir (öz tUrkçe) - Düşkünler e'i mez gf·ı ünüycrdu. Niçin bu istiklfil kir ve ~"alnız y~am:ıl;ta 1 ~ 
için bazr müesseselerden belediye - bayramı günü senenin en uzun gün· du. çaııl'O 
nin nldığı vergi nevinden bfr şey. lcrinden biriyC!i? Arkadaş edinebilirdi .. ,.-e ~ 
10 - Ayakların kar Uzc rlndc bı • Kafarn:ıyı dü5ündü. Bu p:ıtm:Jr a· Imda kendisi k:ıdar fal\l' 0, ~~ 
raktığı. - Ege mıntnk:ısının en bü- ra;mda uyuyamrr.ıcaktı. Denize sizler eksik değildi. fıı!;St·ıP"':.'Jr· 
yük vilayeti. doğru ya~a l>ir gezinti yapmaktan o· du. öteki figuranlaf•. >is v. 

8 9 tO 
nu meneden bir şey yoktu. Çıktığı yorgun, kaygı çehrele~ı. ~·Jcllıııl 

k . k ~ k.. . . d"" . ·ı ..., erı. .ı,t' 

Atamos ve çavuş dışanya çıka Bunlar memleketlerine dönmedi -
nldılar. Hazırlanan sedirin sağına ler. Kara AbdUrrahmanrn bütün ıs
ı;•e soluna kondular. Ortaya Kara rarlanna rağmen, hakikaten bin bir 
'.A bdilrrahman çıktı Ye sordu: gece' ınasallannn benziycn bu şaki 

1 - Dikiş bunsuz olmaz - Adam. 
2 - Bir erkek adı - lhracnt iısinde 
yeni bir ödeşme usulil. 3 - Evvcl
dcnberi olagelen ve l:anun gibi 
hiikme<lcn - Az (Ayni zamanda bir 
erkek adı). t - Siz (yokluk) - Ba
ğırsakların v:ızüesini yapamamasm. 
dan do~an kötil bir rahatsızlık. 5 
Fransız dilinde ueytan, TUrk dilinde 
fürubt eden - Çok olmryan. G - 15-
tira - Gümu,. 7 - Alnımizm sağ ve 
sol yanı. - !ki dağın nrnsında düz 
bir sabo.. S - Bnşkoııı - A vnıpanın 
şarkında bir mille t,. 9 :_ Alt - Bir 
sandığı vcyn kapıyı kapnma Aleti. 
10 - Memleket (öz türkçl') - Azal
ma (E~ııariya esnaf satışsızlık kar
şısında bu kelimeyi kullanır). 

•• ~~~.-. 
' ~.;;::..+~,;+;.+
) ...,_+-+--+-
4 a.-.;.,.ı~...;..+

zaman e sen so a5 .n ·o~esmı on· hikayeleri \ e içkı a e .... ·gür'Jl' 
me:Jen aklına bir fikir geliyordu: rendiriyordu. JUı:iın -~ı.irı rD v 
"Şayet stüdyodan telefon ederlerse.,. ho~uııa gitmiyordu. 3Ç~jlll~l~ Bö'-'l~e bundan ba!;ka bir c:ey dü· ı ve dudaklarının ren -a tıı'. 

J ~ ,.. • . d-1 ·,.~; \1!)' 'ıl· 

- Kaç şehidimiz var? bayntmdan aynlmnk islemediler ve 
- 12 §ehld, 'l yaralı reis! Kara AbdUrrahman bu diişman ku-
- Pek AlA, knnunumw: mucı'bin. mandanı ile çavuşunu tahlif ederek 

.ee bir adam başına lO kısas. arkadmıları arnsına aldı. 
, Yaralılar başına ikişer kelle! · -

Haydi! O gece her iki yeni çeteci hnk 
Bilen~ palalar, kumandan ve dinini kabul ederek Atomas Etem, 

çavu§un önUndc yakalanan esirleri Teonisi Tc\•fik adlarını aldıl:ır. 

"1S 

' 

Dün kil bulm1M:a111ıznı halll: 

Şündüğii yoktu. tlerlemeğe çalışı· rıra bır ka eıı 1~ _, c:l)rorD 
. l tnu'-"3 çg.ıl. b'' vordu. Fakat stüdyodan telefon ed~- \'lÇ .ısmar a J . • •oıı ~ 

~ekleri fikri buna mani oluyordu. Geldiğindcnben ) 3~~rıJll \ 1
1 

. -tanı .· d'kkat Il~ . .,~ ~ 
Stüdyodan telefon edıyorlar Ye onu ~ eyın 1 rı ' te ic.:111 ı:r. 
belki de hayatının }'egfule şansı ola· ti. O da, P~~' ı:ere dtı;t'11(ıı· 
cak olan bir küçük rol için çağın· dızlardı. Bır gu?_.> ,. \rt• 111 Sil 
yorlarclı. Ve o, orada değildi. Böyle· Y.01 _salını k:~~ .. ~li)'o~:· ıı:ef. 
~ telefon 1;3ldığı zaman evde bulun· çıftlik sahnesı ç \"t g.nı. I', 

· bir deri pan~lo~ · y1ec!ı ~ ı 
111f P'B•lllB?ı•D&m:•m•'f bir fötr gb n1i§t1• ~-ııeti> 1\1ıı 

vüzü parlak si;•ah go J'e;ırl ~ 

} , \ ... ıııı: • • , ,-... .. 
" . .. ~ ı t. ,, "' . 

- Bilfil{is var. Sizin hastalanmamza ve 
bu yüzden tablonuzun yanm kalmasına ka 
tiyen razı değilim. Elbiselerinizi kurutacak 
yer bulmak için derhal buradan hareket et
mek lazım. - 65-

birçok defa bahsetmi~. Vezirköprii harabe. Çirkin değildi. Fakat tıniro:d~; ~ 
lcrinin resmini y::ıptığmı söylem!~tim. Cigtiranlar aı:ikadar ~ •. ı:ııt e .~· 

. kel. ile t~,,. u:f'· 
Hala bir taraf tan ocağın başına doğru ko ru hır . · . ıme kırınızı ~i 

rntken bir taraftan da· ronra, ı.>tıhfafla esgul ol 
~ • • \'i! relpazeieriyle ıt1 "" ~ 

- Fakat nereye gidebiliriz? Köy çok u· 
zak bir kere ... Buralarda da başımızı soka. 
bilecek yer bulacağımızı hiçsarunıyorum. 

- Halamın evi şuracıktadır. Ocağa çah 
~ırpı doldurur, güzel bir ate~ yakanı, clbi. 
se!eriniz çabucak kurur. 

- Fakat oraya gidinceye kadar .• 

- Ç'.arcsiz biraz ıslanacağız. Yalnız a • 
ğa;lann altından yürürsek yağr.ıurun bize 
çok zararı dokurunaz, sonra ko5arak gide
ceğimiz için so&'Uk alma tehlikesi de yo!c. 
Burada kalmak yapraklar iızerinde biri • 

ken sular neredeyse iizerimiıe bo~nacak.. 

- Halanızı rahatsız e~"niş olmaz mıyız? 

- Bilftki.; ... Halam, evi ~ur::ıcıkt:.-ı iken 

ıkimizin <le bu:ada rüzgar v~ yağmur al .. 

tmc!a tiril tini titredığimizi haber alırsa 

dah., ço!~ fizülü -. 

- Hardi öyle ise l,ütfen bana ;-olu gös-. . . -

Güzel bir ateş başında oturup elbiseleri· 
mi kurutmak bana çok tatlı geliyordu. Fa. 
kat bu öksüz kızın oturduğu yeri gOmıck 
zevki de içimi gıcık!am:ığa başlamı~tr. 

Yo!cu~u koşa koşa çıkarak harabe!eri nr. 
kada bıraktık. Sonra dizlerimize sarılan ı :;-

lak otlar arasından yürüyetek koruluğa 

girdil:. , 
Korunun .;ık ağaç:an arasından yUrürken 

yağmur bize o kada: dokunmuyordu. On 
d:ıkika oldukça hızlı ko5tuktan sonra, bu 

civarda sık dolaşmalaruna rağmen şimdiye 

kadar farkına varamadığım H.i l ... -ıtlı bir 

köy eviyle karş11aştık. Bu ev, il=i l::!tlı köy 
e~lcrine tıp~~ı tıpkısına bcnzirordu. Kap1.a· 

ra kiremitli bir dam.. Onü tahta t:-abıa'l • 
lar{a çe·1rilmi5 bir sofa .. Dcğruta "'Of:ı}'<l 

çıkan a7k ta·r:a merdivenler .. A1tta ahır. 

Girdiğimiz odanın yarı karanlır,rı içenin
de Zeynep hala bir köşeye oturmuş, bur • 

mı.ada gözlükleri yama yapıyordu. Kapı • 

ıun açıldı~ıım iı;idincc g3zlerini kaldırdı; 

hizi gö:-ü~ tatlı bir gill..ıı~c buru~uk ya -
n:ıldarı canlandı. 

l,:ini bırakarak 

- \'ah zavallı ravruc.akla:- v:ı11, dedi .. 

Ne kadar da ıslanmışsınız? 

Meli!;:e beni bir hayli ~:ışıı tan Mk!m bir 

eda ile 

- Ç.abu!: hala, d~i. Hemen bize at~ 

y:ık! B~n d~ g'dip elbise de~fötire)'im. Fa: 

kat arkadaşım çok rlandı; üzerindeki el • 

hi eri kurutabilm~i için ona giyecek bir 

f'yler ,·e-nr\ !azmı. lfa!a sen Bay Bid<>n· 

di tnnırsm değil ıni? Hani Güllü teyzenin 

-- Biliyorum, biliyorum, di~·e bana dön· yutmuştu. ke!ldiııe S• 
mü~tü .. Po,.ta müvezzii de bana sizden bnh. Ço'· z~n.,.iıı. c:ıJtat •c1:cttı: 

o S' , __ A, o l>. b me~ 
· scttı.. ız ço.c gu~ resım yapıyonnuşsu • k ha.sis olan bU v 
nuı. Fakat ceketinizi çıkarsanıza efendim. ~o . . kadın yoktU· ilfl'I t 
Bu dak ceket içersinde donacak!.\lnıı. Eşi. ıey ı_çı:. 

00
_,t! flıÇ bir :ı}l1ıı l1'1, 

ğ~ kadar çıkınız da şu ceketi sıkıveriniz. ~;ıç b ır_ hiçbir şe)'! ~ ııiÇ1 ~ 
n:ı:.1 işte bövle! :ı~ aan erı ıcJe,ır.clerlc. 'if J 

• ~ükeamez be. · dığı b ,-c • 
Zeynep hala odanm bir kö~sinde yıf,rılı c~vabının yıt?ı~~uıatıa i~ı 

duran odunlardan koca bir ~uc.ak aldı. Ve :ıet•cesi, binbı~ ıu~;:1nlld3~ 1ııı1 ~ 
be; köy odasında muhakkak bulunan gc -

1 ;örleıin yüzlert tcı;ercrel< )~e--e 
ni~ ocağa yerleştirdi. teri kornisyonlal1 s 0:ıı1'11< 

-nıere tnahSU 
Biraz sonra k'Uru r~m dallan n,_.!i çı • zı gul F" .. ·:-2nWd.. 

1 ır--·· ~ an: · • ~ ~~ .. ı 
tırdılarla ranmağa ba~ladı, alevler yük • pan . gün geleL"'" ı 
seldi. Beiı de ocağa yald~lnn ve ellerimi Fak~t bır ~ba bııı~e t 
ı::.te~e doğru uz:ıttmı. Hak•katen 3 

'"p'le etıı1::;,1ıJ' 
l'.I!li!re bu geni ~ın tl dibinde açılan 

bir l:apı±ın iç?riye gimı!ş, iö.zcl~ ka}'·bol. 

murtu. 

Ben meraklı ve mütecessis gözl~rimi o -

danın her t.araf ında do1astmyordum. 

mı.,, Stanlcr şu ·.d.,''" w;A :et· 
· · · · ·stı .. """' ~ 
d . }·--~ini J ..AıJ. "'' 

)'Or U, .,.c;:ı~· .. ıııyOI" c;:ı" 
uktedır b~ d' ~ • 

je;'e m •. ··zd ı. ı· ıı;.. ' 
5e'-'~! ... CenÇL'• gu ..1011 ~er,,, dl , 
' J caraı.... 1 1111 • 
Genç kızin:ı ~ d" hil ::ı ı 

· den " jönprornıre , "Nic;iıı' · 
cin o Cllm:l'"ın. 
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~le ıııı ~e8ini bulurum elbet. A. 1 müdüriyete götürüp biraz sıkış tekrar köşke dönerek müteveffa 
'lia nn bu maIQmat? ı tırınca... nın mali ifjlerinin tasfiyesini biran 
~,.~~": •ceıc değil; öbür güne - Sakın ha! Bu adP.mdan bir evvel bltirmeğe çalışıyordu. Sa::t 
lıaıaıa. ti "ar. Bir sual daha: Mu kelime bile koparamazsınız. He- altıda kö~kten aynlmakt"'yJı. 'l illa Poli~ memur edilmesi:ıi rifi rahat bırakın. l : i bozmak is- Hayatı ti: sant intizamilc iF:ıli • 

Mahcup bir ressam! 
..... a:~ı karşıladı? temezsiniz sanırım. yordu. Han~si ye uşuğını tarssu Gö~sünde kollarını k:vuıtu:-

4llıy0r b~si kaybedeceğiniz anla- - Tabii istemem. :la memur iki sh·il menıur şüphe 1 .-:.ıı olan genç ressam, §-Ova?enm 
~ild.iği ı?başırn. Hangsi, tahmin - O halde yanlış manevra yok. li hiçbir şey görcınemi~erüi. .istiindeld gür siyah sa;lı, çekil 
~y gtbi, :memnun oldu. Uzun Acele de istemez. Uşağı tevkif Hagsinln polıs him:ıy.sinöe bu· .üyah gözL bir genç kız portresi. 

..... ~ti teşekkür etti. 1 etmek Hangsiyi ikaz etmek olur. lunduğu on gün zarfJncla is. int, k .:ıi se,;rcdiyordu. 

....... l'a k~rnnıeı ?.. O şimdi sizi kandıı-dığını s!1~ı· Mkimi SalOnel Japonu düıt defa R.:ısa n Robert şüphcs~z şu da· 
b~ d •. ıu bahsi ben Jmzanaca- yor bu kanaatı devam etmelıdır. davet edere k malumat alm:~tı. •ikaC:a b:.ı resim de kendi san'atım· 

..... ~RU ini? j Bir ip ucu bulduk, bunu ko- Variyeti hiç drği. ıncmi ti. Gwe değil, modelinin güzclli ~inc hay 
laııtııııaYır Rokur. Bu bahste pannadan yavaş yavaş çekerek adliy.)ye yardım ctmckı.e büyilk .:andı • 

a on para bile vermem! .. asıl esrar perdesini kaldırmalı· bir h üsnüniyet ı;österiyor, evvel- Re:ısam bu genç kızı davetli ol-

Suat Derviş 
·nış, onunla dertl şmişti.. .raf;ak olamıyacağmı anladığı için 

Onun kalbh1in sırrını öğrener. r:r.::ten renge giren mahcup de-
~obert ona ken :ii aşkını itin:f t-t· . İkanlı, kapalı bir şekilde ona his

.ne!: için biraz daha beklemek la cr:ni a•ılatmak iiin manelr bir ta
z m geldiğini anlamııtı. Evveli 

1 
<ım söHJ::r söyledi. Fakat heyhat 

Jenç kızın dostluğunu ve emniye. Sü::et böyel imali of.onuş!llalardan 
.ini kazanmak lazım geliyordu. ıi; bir şey anlamıyacnk kadar mo· 
Buna muvaffak olmuştu. Ve bu dern bir kızdı. 
Ja şimdilik kıifiy.:li. Genç kız atölyesinden gittiği 

1 
yız. Şimdiki halde bildiğimiz pek ki ifadeleriyle sonrakiler n~sın- ~ . . ' • • • 

b • t: k b' .1 ğil C' tt b d f k b' kl d d h' ti :iugu hır d:;~t C\'lnde tanımt§tl. Qu g" . • ço ır şey uc . ınaye e u a en u a r no a a n ı m - D r 1 , ~ •1 . k İki:ıci . · 1 · d 
'abaıı ~§nıeden iki gün sonra uşağın rolü nedir? B ıı:ıka suç or bayeııet görülmüyordu. Her fır· av~t ı 0 tıugu aı enın ·zının. ar~ ve üçünciı gelış erın e 
~~\Ya Po t dokuz buçukta. Be· , takları var mıdır? Spanopulorn satta bir taarruza karşı korun • kadaşr olan bu genç kızın ısmı Suzctin ona karşı olan emniyet: 
:~ ıa,11 at.acının getirdiği büyük Hangsi mi, uşağı mı ö~dürmüş· ması için alınan tedl/rlerden do- Suzet idi. daha artmı!i gibiydi. Adeta çok 

.,.aman Rcbert muvaffakıyetsizli
ğinin verdiği büyiik bir ) eis için· 
deydi. Hissiyatını ona anlatama
mıştı. Ve bu gidi~le de hiç a:ılata
mıy:ıca~t tr. 

~ lttrtı aldı. Yırttı. içindeki i - 'ı tür. Bunları öğrenmek U!zım. !ayı teşekkürü ihmal etmiyordu. Robert adeta daha o gecooer. eski bir arkadaşa anlatır gibi ona 
~~lS on ara.-;ına konulmuş _ Uşı.k söylerse bun lan!.. Ilo!curla iyice ahbap olmuşlardı Suzete tutulmuştu. O gündenbcri kaibinin en derin taraflarını açı-
a. ~ıı ebad~ndaki fotograflan - ~öy!emez. lnk:i.r edeceği mu Komiser Jnponu sık sık evinde zi de garip bir tesadüf neticesi ola· ! yordu. 

Daha açık ve daha cesaretli ol· 
mak lazımdı. Ve işte tam fıruttı. 
Geni kız n sevgilisiyle arası hala 
açıktı, halti banşmamışlardr. 'eı:ıi \·e Uzerıne koyarken gülüm. 1 hakkak. !~e ile isbat ederiz? Tel yarct ediyordu. rak, daima mü§tcrek dostların ev- Sevgilisiyle, hala barışmamış-

' \ri~ı!< ... lendi: ı grafhaneye giden o d('~ril, bir ih- Hangsi Viktorya sokı!ğında !erinde biribirlcrini gördüler. lar.!r. Bu adam kendisine karşı 
~tıı:v tor, gel bak. Uyar kadın. Hangsi, uşağın o giin 37 numnralı binanın üçüncü ka • Hatt.l bir çok ak§amlar clönüşte 'ek lıakuz davranıyor.du. 

dU l~ a. fotograflardan dördü- dışarıya çıkmadığını söyler. Bir t nda dört odalı bir apartımanda Robert onu evinin kapısına kadar Suzetin bu kadar dostluk gös
~ Viltto l:j, onlan tetkik ediyor- şey isbat edemezsiniz ve iş sizin oturmaktaydı. Daie zevl: dö 'ötürmüştü. Ve i~te gene böyle termesi Roberte ümid veriyord:.ı. 
~r koşup geldi. Binbaşı-, aleyhinize döner: Hileli bir fo- şcnmi~ti. Bilhassa ç:ı1L:imO. o'iası· bir taksi içinde genç krzın evine B · gidiı?, hiç te fena bir gidiş de 

Bir gün barışacal: olurlarsa her 
ümit mahvol~uş tlemekti. 

Halbuki, şimdi bu vaziyette bi
raz daha 'kurnaz davranırsa onun 
kalbine daha kolaylıkla girebilir
di. Acele etmek lazımdı. Hem Ro
bcrt ne kadar da uzatsa nihayet 
resim bitiyordu. Daha bir .. haydi, 
:ıaydi, i' i defalık iş l:alrnamr~tı. 

; l.tuıt daki resimlere baktı: tografla zavallı bir manumu kor nı Rokur pek beğeniyordu. Bu · doğru gitiklcri akşamların birin· ğildi. 
trı.t ot~ınel!.. kutarak ilih ... Han;~sinin verece- rası geniş bir oday:iı. Ortada bir de Robert ona bir portresini yap Resim seanslar.nı uzatmak 

S """-L r Hangsinin uşağını ği malumatla gaz€telcrin aleyhi- mimar yazıhanesi. duvarda kitap k . · ~ · . • N 
1 ~~te id' B izd kl t m:ı ı&tedıgmı söylemiş, atölyer.i- 'centli elinde değil mıydi? ası ' lab" ı. unlardan ikisi n c yazaca arını asavvur e- doln bir kütUphane ve modern 

'tl- 1ı.:_, 11 halı'nd "st · d' d' b' k ne gelmesini rica etmi.,ti. Re-bert olsa genr 'kız, resmi bitene kadar ~ ='~ . e go enyor, ı· ı.1 ır ere.. mobilya Yardı. " " 
bir lduıu l8e Sipanopulosun öldü -1 - O halde şimdi ne yapmalı Bir akşam R okur ağzında dga- gayet mahcup bir delikanlı idi. dargın olduğu sevgilisinden da- *** 
~ ~ı.gJrün Postabaneye şüpheli yız? .. rn, elleri arkamnda odada do a- Bunu rica ederken çok sıkıl mı§- ~ıa ıoğur ve Robert ona aşkını iti-
~~ kııı· ".ermiş olan kadının bı / - Bekliycceğiz docıtum. Vazi· 'jırken kiitUphane ö-Unde durdu: tı. Suzet onu daha fazla sikrruım~k raf edebilirdi. 

Düyük bir heyecan içerisinde 
kapının çahnmaıını bekliyordu. 

l'tltı. V~ ıle çekilmiş bulunu. yetiniz pusuda bekliycn bir avcı _ Ne kadar çok doktor kitabı için bir ricasını reddedemiş. E Bi:iyl:ce bir ç~k kere genç kız 
'ı-e\·~ t~r söylendi: ı gibidir. Hangsi ile u~ağı inleı ine ledi. Tecessüsümü mazur gôrün: aascn resmini yaptırmak hangi :-essamın atölye3ine gelerek kar· 

Bu defa öyle çocukluk etmiye
cek açı1;ça ona duygulannı anlata
caktı. Bu kadar mahcubiyet ve be
ceriksizlik bu asır.da gülünç bit 
şeydi. 

'l·~et,ali~e!.. • çekilmiş b~lunuyor. lki memur Ne diye doktorlu~ bırakıp em • gen~ kuın bO§una gitmez! • şrsında saatlerce durdu. 
, leti. Vıktor. lyı a!inışsın onlan bek~ıyor .. Kn5amazlar. De lik üzerine spekülasyon yapma - • * • Onun yüzüne bakarak tüvalde 

b.: ~tıııu l nuva da sıze bır tuf ekle kurşun ı ;;.a başladınız? Suzet pek uslu bir kızdı. iki se- ~şlemek, onun sevgisini · •r defa 
ll.~. h ~ için söylemedim bin gctinneğe gitti. B~klcyin onun .:. 
~ <arıs• (IJeııanıı ııar) nedenberi gayet ciddi bir aşkla biraz daha arttırryorchı. Nihayet 
ılı.' da~i ~e istihbarat t~'ki- gelmesini! ------------

Bunda bu kadar korkacak ne 
vardı! Belki. de Süzet kendisini 
sevdiğini farketmişti ve bu cesa
retsizlifiyle alay cdiy.ordu. 

~ ~eıı arkadaşlar için söyle-j _ Anladım binbn~ım. Ilcl:li . bir üniversite arkada§ınr seviyor- artık zamanın geldiğini tahmin e-

~"llları~ı dece erke,k U!'}ağın fo- yeccği~. ~ikrin~. n:xiir? .. ·~· >~~~YÜ~( rOmtnCI du. den Robert ona a~kını itiraf etme· 
~-~ .Otı aldım. Halbuki arkn-1 - Fıkrım, sızınle gırıştıgım > Robertin atölyesine ilk gittiği ğe karar verdi. 
~. u kadın kılığ na sokuveı: bahsi ka:r.anm~! ~ ~ U at gün Suzetin ufak sebeplerden do- Genç 'kız geldiği zaman gayet 
~~u ~sıl.da yapmışlar bunu '> 1 - ~unu temine mi çalı ıyor . layı sev ·lisiyle 'arası açılmış bu. ihtiyatla hareket edecek. kapalı, 
9':~ f a ış mi Viktor? S:nin sunu?. : ~ o e r V i ş Jııou,,orflu ve minah a8ıderle Jdlllerinl ona an 

Atölyenin kapısı yavaşça ~alın· 

dığı vakit Robert bugün her ıeyi 
8ayJemeğe arar vermfJ oldafu 
için heyecandan a.deta mosmor 
bir halde idi. 

~lllı;U ~~tografları gönderirken 1 - Bunu temine ben değil, ~ İ§te onun için gözleri ağlamak- latmağa uğratacaktı. Vaziyeti, öy-

~-~trat'ı veren kadının kı- Hangsi çalışıyor! ~ En güzel romanını tan bu kadar kızarmıştı. Ve yü- le birdenbire açmağa cesareti yok-
'~ telgraf memurundan ı XV ~ zündc de büyük bir hüznün ifadesi tu. 
~ U~ıe bf~lunıatı bütUn tcfer. Hangsi, kendisini gözden kay· HAB::R iç:n hazırladı vardt. • • • 
t~lıi fı~ dırıni.Jtim. Arkadaşlar betmiyen sivil polisl"r in himnye- ~ f f b f Robert, - sebebini bilmediğ i 1§te Suzetin resmini yaparken, 

)1kayıp agrandisman sinde müstcrihane iş ve gücile ~ s c: n u un 
~ rı h :1aldc - onun Ke.derli oldu~unu an. :çini çekmeğe başladı. Fakat genç 

bı. S.Zırladıktan sonrn meşgul oluyordu. Her s.ıbah saat ) 

Ve işte bu müteheyyiç çehre ile 
'kapıyı açtı. 

Fakat atölyesine g-iren genç 
k:z hcrgünkü teselliye ve şefkate 
muhtaç olan mahzun ve müked
der genç k:z değildi. 

.. lrıalfı d k b > B • G • lamış. samimi sözlerle .cnu teselli kız bu göğü& geçirişi duymadı bi· 
. mata göre u;a~a o uz uçukta Spanopulosun ~ ır ece Si 

ı:_"'-tl't\ • ?'di. Böylece elde edi· kö3küne giderek maktulün yazı- etm:f e cabaJamıştr. Bu dostça le ... 
"ile btı~inci defa fotografa çe 1 hanesinde oturuyor ve cari işler ~ iımini b'ıyan hu fevkalade sö::ler genç kIZ i'zernde çarçab~tk Ressam, derin ve minah nazar-
' o lıt ar meydana geldi. ı ıc uğraşıyordu. ~ cıcrtn tcfrikaarna yakmda tesrlerini yap:ııı~Iardı. Ve Suzet larla modeline baktı .. Faknt mode1 

Yüzü büyük bir neş'c ve saadet
le adeta küstah küstah parlıyordu. 
tç:ri girer girmez delika:tlıya iki 

(Lütfen sayfnyı ÇC\İrinlz) 
~ de:e binbaşım· memnun Öğle Uzeri çıkıyor, yakın bir Jo ~""~~lıyac..~ı~ 'ıemence::ik onu kendi esrarın<: bu lxıkışlan da farketmedi. 
~ ncıe mi.? ' kantada yemeğini yedikten sonra • .,~·uem y.- ·mı·ş, ona l:cı11J: :ıi C!S B 1nl<lr1-ı J.:alhini anlatmağa mu· 

ti~ al n lllı? Tabii, teşcl;kür -- - -- -

h~ caed. 
~ ~, er_ıın binbaı;ım. Tah-
~.ıtıllan-· l'lirUyUşünden mem
~ "'1\lı d. , 

1
. ıye sormak ist<>· 

~. ı.~ l'oJa • 
'~"t:l't\ d gırdi sanının, Vik · 
~\\<-atıa/b.scnin sayende.. Bu 
~~ tôtill-1 ızc umduı;um biz. 

8<!n ~rsc Sipanopulosun 
... eydana çıka.rmL!J o-

~' ... )~ ıt~0kur postalıaneden 
~ ~ ııp~ 8'Vincinden olduğu 
~~ tuy0td lllak için kendini 
~ ~u. Sol koltuğunda 
" lıı;;b f Otogtaflannı-, Sl· 
~~~u ~ gitmekte idi. & 

-,1'Gl.Ot- u ta bekliyordu. 
~ ıaktan onun geldiğini 

~Ot b• 
~ ınbaşım; hızlı hıı-

~ 1~ ı:ll-ıldandı: 
fıııı~'f lr .. -: retı .. 
~:'l'ı11~ 8a . 

~l\ııın lliye sonra Rokur 
ta .. ' İt a geldi. Nefes nefc 

~ O)dU! dect• 
~~ 1

• Memur herifi 

~ ~~~P alnının terini 
""~e ça:attığı bir bah~e 

et! di U: 
~ aı .. ·!lef .Ye söylendı· K 
l'-~1. ~Un k . . . oş-
>ıı~~ l1 ha.be . esıldi. Biran ev 
'ı~ ı..:_ ~enı rı Yetiştirmek is
~· d;:~ut ur: fotografı gö. 
' ' ~ teı hıle etmeksizin 
~ •• ~İlla '1'a!ı bu kadın ge-

~. · ~~k Yet h:ıkikt bir ip 
~ ~"et. . 

..... ~' Ôtle b0 

• 

~~~)'le biz~ ıp ucu ki u. 

'' ı lJangstye g(j 

var. Ja~nu ben 

U2 KAHRAMAN HAYnun 

- Sizi daha tehlikeli zaman
larda bile çok sakin, çok müs. 
teri!1 görürdüm, monsenyör ... 

- O dakikalar ancak bir teh 
dit t ~hlikesinden ibaret dakika-
lar.dr. 

- Ne demek istiyorsunuz 
monsenyör?. 

Cumhurreiıi ayağa kalktı A· 
ratenin mektubunu aldı.. Onu 
bir kere daha okudu .. Bir haki-
'kate kavuşmak ümidiyle titri. 
yordu. 

Satırları takip eden parma
ğı, bUyük ifritin hezeyanı tura
sında kullandığı satırlarda dur
du. 

Foskari okuyarak mırıldan. 

dı: 

- İ§te bakimi mutlak geli-
yor .. 

Cumhurreisi ilave etti: 
- Evet Bambo 1 Jan dö Me

diçinin böyle birdenbire ölil
§ünden onu Rolan Kandiyano. 
nun öldiiröüğünü anlamıyor 

musun?. 
- Hayır .. Bu mümkün de

ğil.. 

- Haydi oradan .• o .. muhak· 
kak o ... 

- Rolan Kandiyanonun Jan 
dö Mediçi ile ne münasebeti o
labilir. Kandiyano on gündür 
V cnedikte .. Bu da o zamandan. 
beri takip edilmesiyle sabit .. Ay 

ni zamands Jan clö ?Iedi~inin 

ord:.ıga:nnd:ı bulu.1m"i.:ıına i ... -
kan var mı?. Bunclan ba§l:a onu 
niçin öL:lürmiye lüzum gör-

.. ' sun .. 

Cumhurrcisi homun'and: : 
- Niçb mi?. Niçin mi?. Fa

kat bu aclamın benimle birle§e. 
ceğini bilmiyor musun?. Bunu 
nereden öğrendi diyeceksin? .. 
Bunu ben de bilmem .. Her hal· 
de bunu öğrenmiı olacak .. Nira 
yet bu kör düğümü çözüyo· 
rum .. Rolan Kandiyano, Jaa 
d:i Mediçi ile her halde bulu§
muttur. Çünk:i o. Jan .dö Medi. 
çinin icabında beni müdafaa e. 
debilecek biriıi olduğunu bili 
yordu. 

Bambo ayağa kalkarak ba· 
~rrdr: 

- İşin ailını öğrenmeliyiz .. 
Ben şimdi doğrucu Aratenin 
yanına gidiy:;ırum. Bir saat zar 
fında hel· şeyi öğrenmiş bulu-
nacağım .. 

- Git dostum .. Çabuk git 
ve çabuk gel.. 

iJambo sür'atle od&Jian çık. 

tr .. 
Foakari yalnız kalınca büı

bütün -Oüıünceye daldı, kendi 
sini daha yalnız hiuetti ve ür
perdi .. 

• • • • • • • • -

KA'i-ffiMJ.\N HA YDUD 

d:r .. 
Bambo bo~k b:r sesle tek-

rarladı: 

- ölmüş .. 
Fo:kari sükunetini 

diyordu. 
muhafaza 

Bu sırada bin türlü şey dü
§ünüyordu. Umidi şu haberle 
birdenbire yıkılmııtı .. Asri tim
di, §Öminede yanan odunlardan 
hiç bir farkı olmadıfını anlıyor· 
du. 

Nihayet kendini tutamıyarak 
mırrldan::h: 

- Ne felaket yarabbi 1 • 

Bambo ile Foıkari biribirlc-
rine bakt§tdar. . Cumhurreisi 
masa üzerinde duran mektubu 
tekrar aldı. Bu felaketten emin 
.clmak ihtiyacındaydı. Kliğıdı 

buruıturur gibi Bamboya uza· 
tarak: 

- Oku 1 dedi. T I -ımer. o-
ku.. Her şeyi / .nmc"k, bil-

mek istiy.-r·tr\ . 
Bambo ., .. fif bir ıeıle oku-

mıya ba~ladı : 

"Jan dö Mediçinin ölmüı 
t.v.lwarr.aaıdr. Bu az.iz senyör, 
bncliai ia•ldmula nihayctaiz 
bir sadakat ve samimiyet hi:;. 
eetiiim bu adam, nihııyet be
nim kollarım arasına ve aöz.· 
lerimin ~ün;{:);:..:-::~ ~ 

çek::ıiıtir. c~) 
ölüme, bir rimycta gön 

ıalı ıabahı Govcnıolo tahyala.. 
rına yaklaıtıfrı sırada bir top 
mermisiyle bacağınC:an yanılan· 
maaı, bir rivıayete göre de 1>i.r 
tabanca kurfuniylc katlcdilmeıi 
ıebep olmuştur. O gene her u
man olduğu gl'.Ji tabyalara :,-al
nız iki zabitin refakatinde gi. 
diyordu. 

Onunla bera.ber, arl~da~lan 

da yaralanarak düımü}lcr ve 
bunlar Ja.n dö ılediçiden eV\•cl 

yaral~nı,lardır. 

Onu yaralayenın Govcrno!o
c'a tanmnuyan bir adımı oldu· 
iu cla söylenm.l':tc:lir. Bunun· 
la beraber b'r çokları bu ırte!· 
hul adamın Venedikli old~ğun

da iırar etır..c'ktedirler. Hntti 
bazıhn daha il-.:i gider..!:t 'bı

nWt eıki V eneclik Cumhurreis· 
ler~en b:rinin o.::ıu c!ı!uğunu 

da ıöylüyorl:ır.,, 
Foskari :zehir dolu bir te. 

bessümle gm::msiyercl: nu!ltl· 
dandı: 

- Rolan Kandiyano l • 
Bambo :homurdandı: 
- Müthi~ bir şey .. 
- Devam et! Devam et! .. "" 

~ 

($) Bu mdd.Jb:.uı 'bt\~lı"::l Sel 
sı:n! :ırı b" 'ci -i 
5=:.:r, 

v. t r:: çc ocv: 
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Alini birden uzatarak: 
- Robertl Robert 1 diye ba 

'ğırdr. Benim çok iyi bir dostum 
olduğunu bilirim. Size bir müjdem 
var .. Sizi sevindirecek, iyi bir ha· 
ber getirdim • 

Ve sonra daha yavaş, daha tat. 
h bir sesle: 

- Çok mes'udum, dedi.. Onun 
la banştik. Gelip babamla görüşe
cek .. anlıyor musunuz? Nişanlana· 
cağız .. Nişanlanacağrz ! .. Beni teb
rik etsenize .• 

Robertin morarmış yüzü bir 
anda sapsan oldu. Gözlerine çr
kan yaşlan cebrinefsle zaptetti. 
"!Ve genç krzın avuçlarr için.deki iki 
elini srcak buselerJe öperken: 

- Tebrik ederim, diye kekele. 
ai, hakikaten bu haber iyi bir müj
de .. Sizin saadetiniz benim en bü 
yük sevincimdir. 

Suzet o kadar kendisiyle ve 
l!iaadetiyle meşguldu ki ne Rcber 
tin sesindeki titreyişi anladr, ne 
ôe yanın.dan hızla geri döndüğü
nü ve yüzünü ana göstermemek 
için atölyenin bir kenarına doğru 
gidip lilzumsuz bir şeylerle meş. 
gul olmağa başladığını farketti. 

-Fmnsızcachn--

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 n k:ıdar; ak~:ım

J:ırı 17 den sonrn l.iıleli Ton arr 
Ap. Daire 2; No. 17 de hnstal:ırını 

. kabul eder. (Telefon: 23953) 

• 

Bu Baharın en h3kim elbisesi 
tayyör olacaktır 

~ BaştaraJı 8 indde 1 dikilen, fabrikatörlere mevzu tc§ 
Yeni eteklikler birçok şekiller kil eden, rop dö şambr, yatak ör· 

gösteriyor: tüsü ve köpek mantosu yapılmak 
1 - :Kloş eteklikler, kayan ka- tan başka bir işe yaramaz adde

dınlann rüzgar dolan eteklerini dilen İskoç kumaşlar bugün çok 
kendilerine, örnek olarak pililer makbul bir kumaş olmuştur. Bu 
le genişletiliyor. (Şekil 2). kumaştan yapılan tayyörlerin ga 

2 - Kocaman oyuk pililerlc yet zarif olduğu iddia edilmekte 
süslü eteklikler. (Şekil 4). dir. (Şekil 4). Kareli kumaştan 

3 - Pikürlerle süslenmiş, hat- yapılma ceketler altında düz bir 
tiı hazan kenarlarına §erit geçiril eteklik, düz ve koyu bir ceket al • 
miş düz eteklikler, (şekil 3 - 5) .. tında ise kareli bir eteklik giy -
Bu çeşit etekliklerin önlerinde ra mek zarafet örneği sayılmakta -
hat giyilmesi için yapılmış gizli dır. 
pili vardır. Bu sene moda olan kareli ku-

4 - Dört peşli eteklikler. (Şc· maşların karesi çok geniştir. Ade 
kil 1). ta Fransız terzihaneleri İskoç as 

Bel, etekliğin kumaşından ya- kerlc.rinin ctekliklcrinden örnek 
pılmış veya kumaş renginde bir almış denilebilir. 
iple örülmüş bir kemerle sıkılır. 
Bazı moda müesseseleri etekliklc 
rin bel kısmını çok yukandan ya 
pıyorlar ve bir zıpla kapıyorlar. 
Kumaşlar 
Yünlüler, tivedlcr, gabardinler 

ilkbaharın makbul kumaşları ola 
rak şimdiden yer almıştır. Bu ku 
maşların her çeşiti beğeniliyor. 
Sık dokunmuş kumaşlar kadar, 
seyrek dokunmuş kumaşlar, Uzc
ri hafif tüylü kumaşlar, kumlu 
ve benekli kumaşlar da aran·yor. 

Uzun zaman yalnız c;ocuklar i· 
çin kullanılan, seyahat mantoları 

Renkler 
Erguvani, yeşil yanık ııeker ren. 

6İ, kahve rcng~ kırmızı, mavi, işte 
ılkbahnr modasının ilk knbul ettiği 
renkler, Daha teklifli yerlerde giyi· 
Iecek tayyörler için ise siyah, laci
vert, ko.} u ma,i, koyu gri renkleri· 
ni de unutmamak gerektir. 

Mo:lellcrin izahı 

ı • ~ ~ - '" • • .. .... • .... .. ... ._ .. • ,,. -;; • ""' -~ ~ . ~ ~' .lf. •• ,... t 

1 - Klasik biçimde bir tayyör • 
dür. Ceket uzundur ve vilcuda yapı. 
şıktır. Yaka kadifedendir. Omuz -
lar hafifçe kabarıktır; düz eteklik 
dört peşlidir. Bu uckil eteklikler 
kadının cndnmrnı ince gösterdiği i
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Ne~den - -

Aspi12in ? 
Çünkü-ASPfRfN ·seneTef1 

denberi her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve-. ağrılara karşı 

r~siri şaşmaz bir. ilaç c:J,duğuno 
:.,--

is bat etmiştir. . 
• • A S P 1 R 1 N in •'tesirfncfe~ 

" 1 

emin olmak için 

.sına dikka}. ~djniz. 

lütfen EB ~ 

• çin çok beğeniliyor. 
2 - Ceketi lskoç kumaşından ke

silmiş fantezi tayyör. Hafifçe ve _ 
rev dikilmiş dört cebi vardır. Bu ce
ketin yakası yoktu~. Blüzun yakası 
Uste çıkar ve bir kıvrık kravat tn. 
kılır. Yahut açık renkli dUz bir e
şarp sarılır. :Kollar kabarık ve bil:: 

Sümerbanl< birleşik pamuk ipliği 
dokuma fabrikaları müessesesi 

1 Yeni bilet satış glşelerl 
Muntaza.m posta seferleri yapan vapurlarımızla seyahat 

edecek yolculara bir kolaylık olmak ve izdiham vukuuna ma
hal kalmamak Uzere bilet satış gişeleri arttırılml§tır. 20 şubat 
1939 pazartesi gününden itibaren faaliyete başlıyacak olan sa. 
tı5 yerlerile buralardan satılacak biletlerin cins ve'-'naYi!eri~ 
ğıda yizıJ.ıdır: 

gülil, etek ince pililidir. 
3 - Düz yünlü kumaD tayyör. 

Ceket tamamiyle vticuda oturur. 
ebler korsajın yukarsmdııdır~k 
aist olan eteklik ön taraftım oyuk 

PAMUK iPLtGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilii Basma Fabrikası 

Ere~Ii Bez f.ıbrikası 

10 balyalık siı-ariş ler için .• 

15 " " ,, 
2S 

50 
" •• 

•• .. 

12 
16 
24 
14 

" ,, 
•• 
" 

No. paketi 415 kurut 

" 
480 .. .. 

No. 580 ,, 
" No. 580 ,, .. 

,, 575 •• 
,, 570 ,, 

:ıct:t 
,, 

560 
,. ,, 1. - Karaköydeki acentalıkta: Bütün hatlar için kama

ra biletleri, 
bir pili ile stislenmiştir. 

4 - Kareli yünlU kuma.~tan tay
yör. Ceket müdevver ve devrik ya
kalı olup göğsil meydana çıknran 

iki pano He süslenmiştir. Üzerinde 
pikür olan etcklikde ceket gibi iki 

Fiatlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. d jjıti 
·rrı e Iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukab11 ş11tl:l(. 

" •• " 

2. - Galata rıhtımında Deniz Ticaret binasına bitişik gi
şelerde: Bütün hatlar ~çin güverte biletleri. 

3. -Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara hav. 
zasile İmroz hattı postaları için kamara ve güYcrte biletleri. 

4. - Sirkeci yolcu salonundaki gişelerde: Mersin, Ayva. 
hk. Bartın hatları için kamara ve güverte biletleri. 

ya;ları nisbctinde ipl:k siparişi verebilecekleri ve 24 numara <lan ince ve muhtelif ına.I' :f;t'f 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yaırııı 
Fabrikasına sipariy edebilecekleri ilan olunur. 

Fotoğraflı gidiş - dönüş ve halk biletleri almak istiyenle. 
rin, vapurların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat 
etmeleri kendi menfaatleri icabındandır. 

düz pilisi Yardır. ~ .. , ... .... , _..,. , - ~. • . ... ....... f " . , • 

çıkan R;;i1mli ıMiiiJ' 5 - Benekli veya kumlu ytinlli- B • • 
den truva knr tayyör. Yuvarlak de- I u g u n 
:Cupcelr dört cebini teşkil eder. Bu 
reglan mantocuk dört düğme He 
kapanır. Dliz ceket önden oyuk bir Hafta~yı okuyunuz Ankara radY0:~~oi ,m ile sfü:lUdUr. 
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Bambo okumıya devam et-
ti: 

"::urr.:ın:!anları bu §ekilde 
yı:tralmınca, orduı:u bü;yük bir 
l<or~<Uya kııpıldr. .Herkes, bu 
deh§ctli müteca&irden ürkmi· 
Ye b~şlaJı. Herkes o a::amın ce. 
snreti ıdm, ko. l .runçlucun
~an L-nlıse:liyordu.. Cl!"A:e ken
disini ynralı bir halde Governo· 
tloya cötüı-ülmüşse de bilahare 
ağlcıy:ırnk kr.uran•;anJa·:'lnı ııra. 
mr,1a g_!en aslı:e:ler:n:! verile
rek crJugiı!ıa gctirilır.:~tir. 

Jan dö ~ici kenditin":n 
Manto.:a Frcdril:~ d:i Golbat'n 
yanma g:;~ürü!n:esini istcınlş

tir. Çünl.ü C:üşmanmın tc~rnr 
gelmes:nd :ı s;ehiniyord;,ı • 

Büy:.:.:c !:.ir lıüzib i-;:ncle yo. 
la düzültl~. Mr.ctoyr.ı geldik •• 
Onu, Jan.n sarayına götürerek 
yata;:il y~tırdı:C. \"::.kit geceydi. 
O zaman ben kendisine ~'tlkla· 
§arak: 

- Bütün ıırlnnnızr ve ma. 
lumatınızı OOı::ıa bilc?ircbilirııi
niz .. de~im. ltim:ı.t c~z.. Se
kiz gün içinde iyileıeceğiniz.İ 
umarım.. Fakat bütÜ."l ömrü
aüzle koltuk değneğiyle yap. 
ımak medburiyetinde kalamksı
ınıı:. 

-Ölmeyi tercih eC!eriınJ di
ye lbağırdı. 

Sonra :;asyan ba~ladı. 
- Iı;tc, dedi, ölümün aln· 

metleri .. Artrk benim hayatla 
alakam knlmadı .• 

Bu sırnda odaya dootorlar ıir
dil:::r. Kto<lisine &."llCliyat ya· 
pılmak, bacnğ1 kesilmek icap e
diyordu.. Doktorlar ameli) nt 
esnasında harcltel etmemcıini 
temin içi.'1 on kaGılr adama ih. 
tiyaç olduğunu söyledikleri sr
rada Jan <'ö ıV..ediçi: 

- Be:ıi nncak >' irmi kişi mu
hafaza edebilir, dedi. 

Fakat bunu söyleyen kudretli 
kum3n.;an ayağr keıil:rke.1 
!IWnso:ıin J<endisini tutmıya Jü· 
zuın olma:lığ nı söylediği gibi 
aıncJiyatta şamdanı <la bizzat 
ke:ldiııi tuttu. 

Artık ben durup bakamac'ırn. 
Kulaklanrnı lı!tayarak kas;tım .. 
Bu csm~da beni çağırmakta ol. 
du{:runu i~ittirn. Tc!:rı:ır c'önüp 
cehlim.. Oclnya gir~iğim za
n.onJ lr:ı:ıa: 

- l§!e İyileştim, diyordu .• 
K~ilen bacağını getirterek 

onunla oynuyor, nlay c:iiyordu .. 
1ki saat kadar ıomra ı:cılar 

gene ba~ladı. Oc!asında bir ıe. .. 
ıa, ve heyecan işidiyordum. 
Tekrar giyinerek yanına kor 
tum. .Ta:r.amiyle hezeyan is;in. 
deydi. Söylecli!;brinden e.lclun .. 

da kalan cümle yalnız ıudur: 

r.AIIRA.llIAN 11A ruuu 311 
-
- Nis;;n, diyordu, cünnii in· 

tihap ettim de adaleti tercih et. 
rne~im, 5enyörl Senyör! ... işte 

lıakimi mutlak geliyor.,, 

Eambo heyecan içinde sustu: 
Foskari dehşetler içinde tcl~

rarladı: 

- Hak!mi mut~ak geliyor! . 
- Bu mektupta yazılı mon-

senyör .• 
- Devam et 1 Devam et 1. 

Kardinal, b::ğulur gibi 
m:ktubun sonunu okumıya .de
vam etti: 

''Gü:ıeş clo~arken l<enclisini 
tov!adr. Ar~ı~c hastal.ğ:n peı::ı. 

!;:l&i arasın~ayclı.. Va::iyelna -
r.:esini hazır:Odı. J)Mtlarmn b:::
ç:>k hediyeler verti, C::On!ı çı

harrr.ak üzere gelen r~.i~: 

- Pederim, G:ıdi.. !:an'a~İ"1 

silahrmdır, ben h:r aeı!<er ı;·~i 

ra~ar:m.. Eğer senin e!hiseleri· 
rıi ben giymi§ bulunsaydım, §Ü!l 

lızsiz ki bir rahi!' g:bi yaşa! a. 
caktım .. iti~ edece!< hi~ir t'Ü

nalıım yok.. Fakat bu ıe~er .• 
ba esn!lda .. evet itimat ec!erim .. 
Sizi c1inlemelc rr.echuriyetind:ı -
yim. Buraya ~elen adam. 

Bu sözlerinden de anlaşılryor 
ld Jan dö Medis;i gene kendisi· 
Dİ kaybetmiye başlanuştr. 

Herkes etı-af~.ı t9pla11ch.,Ar
t.ık ölüyordu.. Harpten ve hü. 

cum-:CO bhsetmİye ba§ladı .• 
Sonra o:ı kimsenin i§idcınediği 

bir isim söyliyerek gözlerini 
l:apadı.. Etrafma toplananlar 
yü'csek sesle ağlarlarken son 
refosini aldı. Bu kıymetli ada· 
mı:ı ö!ümü ne kadar <lehşet:i 

cl:nuştu.. 1 tnlya onun kıymeti

ni şim<li, yani ölümünden so.ı

ra daha iyi anlayu<:aktrr. 

Ben, büyük ve meşhur bir 
d:>st kaybetmiş bulunuyorum .• 
Tcess:.ir~.n büyü~t~r.. <!lüm 
yatağını..-. yanında bulunrr.ı~k 

f.rsatrnı size l>arçluyum. Onun 
ötimünJe ya'!lın:a bulunmı.•ş 

c!~:n, duyC:uLJum tec::süı·ü n. 
zaltıyor .. Size minnettarım .• 

Her an zatı a:ıilanel~·inin e
r.:irlerİn:! amade, en smlık vo 
muti bir bendeniz c!ı 1uğur.ıu 

i:av::ı e<lerek sözlerime son "'eri· 
yonu.l. 

P!YER DAREZO 
ARATEU 

Dambo mektubu bitir.dikt-:n 
scnra Foskariye baktı.. O müt. 
hi'} bir haldeydi .. Foshari r4ı· 
rıldandı: 

- Pek müthiş f. 

Bambo cevap verdi: 
- Evet, pek müthiş .• 
- Bu, daha büyük bir fcll 

ketin başlangıcı olabilir • . 
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~FER 

rn"um 1 
~l't ta& 
~ anı bulunuz. Bunlar ce
~ daruYtkünu elli olsun. En kll
~e tcıU.: ıarbedfuıe, ikinciye ~ört 
bQ~'llğu '• 3 ilncUdcn 4 çıkarılsa, 
~ e taksim edilse netice 
~ bUııı tıpkısı olsun. 

~ bfrıııecenılıi doğru halleden. 
taie.ın el.ye ınUrekkepli bir dol
~r.. ' ikinciye bir konsol saa

~ ıı.. "llCUye b" 
b..~O o}ı: ır §işe kolonya, ayn-
~eler 'llYtıcunıuza da muhtelif 
~ "ereceğiz. 

'~ 
~~~~~rans ve temsil 

t}aat 20 cunıartcsi gUnil akşn. 
~ l>a • buçukta (Cumhuriyet 

l'tiaı) }{- tik 
\ıı r birıı·· uç paznr "Altıolt 

\ l;aı S gı,, nde muallnm Rcv
~)el"\.'er larafmdan (Sahne 

~~lı 1:ı ınevzuıu bir konferans 
•.~. ~ irl!ğin temsil kolu tara
~.'l't btr l'çlaruu ödedi" isimli bir 
~."'tttr. 1) l>erdelik komedi, oyna
~tlpu~veuye için birlik umu. 
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MüSHiL SEKERi 
iktidar 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bil\ımum ec
zanelerde bulunur. 

Ademi 
ve Bel GevşekDDğlne Karşı 

HORMOBiN 
-ım••••ıl DTabletleri her eczanede araymn. Posta kutusu 1255 Donnobln -ı•••••• 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Mikdarı vahi Beheri M uh. B, Tutarı % 7,5 temina. Eksiltme 

Lira Kuru§ Lira Kr. Lira K. Şekil Sa. 
G:ız yağı lCOOO Kg. H7 60 2360.- 177.- açık ek. 14 
Göztaşı 1821)() .. 16,5 3C-03.- 225.22 ., ,, 15 
Göztaşı serpme makL 
nası (Vermcral marka) 110 aclct 15 1650.- 12?·:- ,, ,. 15,30 
Kükürt için serpme 
makinası (Superba 
veya Vezüv marka) 140 .. lj 1560.- IIT.- ,, ,, 16 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (4) kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muh:ımmen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril··üştir. 
III - Eksiltme 13-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Ka_ 

bataşta klin şubemizin alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her glin sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir . 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bir. 

likte mezkıir komisyona gelmcle ri ilfm olunur. (1081) 

*** 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Muv. T. Saati 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
Ustik Çizme uzun ve kısa 
konçlu. 177 çift 745.- 55 87 14,30 
Balıkçı muşambası kısa ca. 
ket. muşamba ve pantalon 150 adet 906.- 67 98 15 
Bahariye Bakım.evi elektirik 
tesisatı işi 321.58 24 11 · 15,30 

I - Cin.slerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdarları yukarıda yazılı mal
zeme ve iş ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günU hizalarında gösterilen saatlerde 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen gubeden parasız olarak alınabileceği gi. 
bi nümuneler de görülebilir. 

IV - İıteklilerin muayyen giln ve saatte kanuni vesaik il birlikte mezkAr komisyona gel. 
meler! l'e çlı.me ile muşambalar içn nümune getirmeleri ilan olunur. (10 ) 

••• 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 Saat: 
Beheri Tutan- teminatı 
Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

Kereste 1209 M2 51987- 3899 03 15 
Beyaz çul 115000 adet -70 33033- 2477 48 lG,15 
"başı bağlı,, ''kilosu,, ••takriben" 
Düz beyaz ka. 250000 metre -15,5 38750- 2906 25 16 
navlçe 

I - Şartnameleri ve nUmuneleri mucibince yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle mlvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 27-2-939 tarihine rasthyan pazartesi gilnU hizalarında yazılı saatlerde Ka· 

bataşta Levazim ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste şartnamesi 2CO kuruş beyaz çul şartnamesi 165 kuruş kanaviçe şartnamesi 
de 194 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen şubeden ve İzmir başmüdürlüğünden alına. 
bilir. 

V - Eksiltmeye girmek lsteye;.lerin mühUrlU teklif m~: tuplarmı kanuni vesaik ile % 7,5 gU. 
venme parası makbuzlarını veya banka teminat mektubunu ihtiv~ edecek ka!)alı zarflarını ihale 
saatlerinden birer saat evv·line kadar yukarıda adı geçen komisyon b:ışkanlığına ma.kbuz muka. 
bilinde vermeleri ilfuı olunur . .826 

• • • 
Cin:i Mikdarı Muhammen D. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kurug Lir aKuruş saati 

40 Iıf< çfvt ıor~~ m/m. 2000 kilo 375 - 28 12 14 
Kadranlı otomatik baskül 1 adet 700 - 52 50 15 
Kilot pantalon J2 takım 
Kasket l2 

" 54€ - 41 C5 15,30 
Kaput 12 •• 
Çizme kösele 12 •• 

I - Yukarıda cins ve m1kdan yazılı (3) kalem malzeme §artn:ıme ve mevcut nümunefori mu. 
cibince aylI ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvak~~t teminatlraı hizalrında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 3-3-939 tarihine rastlıyan cuma günU hizalannda yazılı saatlerde Kabataş. 

ti\ kft.in levazım ve mUbayaat şubesindeki alrnı komisyonunda yapılacaktır. 

Pirinç·Mercimek-Yu· 
laf- Kornf !ör ve sair 

lıububat unlan 

SIHHATI 

Sıhhat, neı'e ve kud
ret temin eder. 

Tarihi taa:aı: 1915 

Hfif bir UşUtme hazan buyuk bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

Saf alin ahn•·z 
GRiP- NEZLE -Bı\ŞveDIŞ ve 
bütün ağrıları derhal gtıçlrlr. 

iİllll ........................ . 

Sivtts Be?edlyesiud:n : 

Belediyemiz için : 

1 - Adet 24 ki§'lik §ehir otobüsü. 
I - Adet iki tonluk mezbaha kamyonu. 
I - ., ,, " Arösöz. 
aa tın alınacaktır • 

Bu vesaiti vermek istiyenlerin 1939 senesi martıııın on betin. 
et gününe kadar kataloğ, resim bahnamelerini ve Sivas teslimi 
Türk parası ile fiatlarını ve teslim müddetleriyle tediye şeraitini 
Sıvaı belediY.c -~7uetine bildirmeleri ilin olunur. (873). 
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Havalar soğudu, dikkat ediniz. Hafif bir nezle vey~ kırgınhk hissedince hemen 

ahnız. suretle hastahğı önlerriiş olursunuz. 
i sizi baş, diş ve rornaEO 

tiznıa a-

Bu 
a 

gripten 
ve ı ar ı n d a n, n ez 1 e 

en çabuk kurtaran, 
e sa siz v ni bir deva 

Bir kaşe 8, alilhk. kutu 30 kuruştur. Her eczanede 
ır 

bulunur. 
I : , 

/;/ 
/j 
~ı 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol· 
durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

1,eneke kut larda 
an 

Grip Ye nezlenin, rom:ı.tlzma, bnş 'c dls ağnlannm en tesirlJ ıli
cıdır. Teneke kutulnrıln oldtti:,"1lnd:ın dııtm:ı terkip \'C tt.'Slrinl 
lıafazc eder. Her ccuıneılc tcklfü kutusu 7,5 kunı~tur. 

ocalbaın~a 

kaşe 
gündle 3 -

altnaıbDODır 

PATI 
t~ ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlil iltl
haplannda, cerahatlenml:ı fistUl!erde, kanayan basur memeleri

nin tedavisinde daima muvaffakıyetle ııifayı temin eder. 

Buna çocuklar 
bayıl ı y o r· 
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü • 
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorları 
buna şahadet e • 
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
ıaddak birincili • 
gı kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
vaafa. malik' ta-

bii gıda ancak 

K AN 
ÖZ 

unlarıd1r 
Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Buğ
day, irmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk • 
larınıza yediri • 
nız. 

HASAN 

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

Resimli Hatta'yı arayınız 
w ırılll!lllll m 

Gözlere illlhi ca~ibe 

Her güzel gözü daha güzelle§tiren renkleri piyasaya çıkmıttır: - . 
Siyah, kumral, mavi, yeşil, 

Deposu: Eminönil, Şubeleri: Beyoğlu, Şi~li Osman Bey 

ın :ııııınr 

PASTiL KATRAN HakUc! Katran Pe.stillerf, hem . 
cıı;:aradan vazre~rlr. hem lSk-
sttrükleri kökttnden keser. 


