
Son Havadisler 

AKAM POSA~ 
25 ŞUBAT 1939 CUMARTESİ 1LAN lŞLERt: Tel. 20335 

da Almanya aleyhinde 

Dallwn konseyinin Bükreş içtimaında Romanya hariciye tıazırı Gafcnko nutuk söylerken .. , 

ükrü Saracoğlu 
Ougün Sel3nikte 
Yunan gazeteleri, Atinalıların, Hariciye Vekilimizi büyük 
~üratla karşılamak için hazırlandığını yazıyorları 

1 Savarona yat 

1
1 Pire'ye 
~ bar_eket etti 
Şükrü Saracoglu, hareke-

tinden evvel Yunan 
ricaline yatta ziyafet 

verecek 
Belgrad, 25 (A.A.) - Dün ak-..... __ _ 

• ... • 1 - - - - '"' şam Hariciye nazırı Çinçar Mar. il :Arnaı•ııtlııgun Draç lımanı ' koviç, Samoğlunun şerefine bir 

aı yanın Arnavutluk ı imanı an m ~::.~~·:ı:~r::~,~:: ~~::;:~.~:~; 
(Devamı 4 ımcude), 

var ,mı? A işgale ihtiyacı 
~navutlukla ltalyanın arası açıldı
~~ yolunda rivayetler başladı 
~~ ra, 24 (A.A.), - Arnavut· Yugoslavyadan silah almak fikrin

~ tıcr buraya gelen bitaraf mü§a· dedir. Hatta Kral Zogonun bile '! • ltalyaıun Arnavutluk li. istifası derpiş ediliyor. 
~li atından bir kaçınt işgal et- Siyasi mahfilde beyan olundu. 
lı •.c~dcn korkuyorlar~ Bu müşa- ğuna göre, .İtalyan kıtaatı ts. 
~tı:atın söylediklerine nazaran panyadan döndüğü vakit Musoli· 
S "'~tluk her ihtimale karşı (Devamı S incide) 

s~~~ 
~ HABER'in 

! Güzel gözler müsabakası 
· Senenin en bijyük ei lenceli ~9 mükafatlı 

.a.auaaoa.İcasıdır 

0 
1-luınara: ·45 Beyazıd S. Azer. 

lttıYlıcnıanmıza dnğrtaağımrı mükafatlarm kıymeti 800 lirayı 
lGQ askmifır. 

( \' lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takmılan, kıymetli ceb s 6 Jq 

Yeni tefrikamız: 

Bugün başladı 

Türklüğü yapan 
ve yıkanlar ... 

Eski "Basiret,. ve "İstikbal,, gaze
teleri başmuharriri Esat · efendinin 
hatıratına istinaden Abdülftziz dev
rinden başl:ryarak ve Esat cf en dinin 
oğlu eski mutasarrıflardan Asaf Bcl 
genin hatrralarile de beraber müta· 
rekeye kadar yarım asırdan fazla 
sürmüş bir devrin gizli kalmış heye· 
canlaı hadiseleri, tarihi vakalann 
meraklı iç yüzü bugün 12 inci say· 
fada neşrine ba~ladığımız tefrikada 
anlaşılacaktır. 

Eser bir roman kadar heyecanlı, 
fakat içinde katiyen hayal mahsulü 
parçalar 1:ıulunmıyan bir tarih hika· 
yesidir. 

Muhakkak takip ediniz 

nümayişler 
ffalk bağırıqor : 
Danzigi ve Şarki 

Prusyayı kurtaralım!,, 
Almanya 

protesto etti 
Paris, 25 - Danzig meselesi yü· 

zünden Almanya ile Lehistamn a· 
rasının açılmağa başaldığı hissini 
uyandıracak haberler gelmeğe baş· 
larnıştır. 

Dün saat 13 e doğru yüzlerce Ü· 
niversite talebesi ve bunlara iltihak 
eden birkaç bin kişilik bir halk küt· 
lesi, Danzig nasyonal sosyalist ma· 
karnatımn Polonyalılara kaı]ı aldık 
lan vaziyeti protesto için nümayişte 
bulunmuş ve başlıca sokaklardan 
geçerek Alman büyük elçiliğinin ö· 
nüne gitmiştir. Nümayişçiler elçilik 
önünde Almanya aleyhinde mar§lar 
.;öylemişlerdir • 

Almanya büyük elçiliği önündeki 
tezahürattan sonra, nümayi~ler 
yan okakta tekrar toplanmışlar ve 
Varşova yüksek mektep talebeleri 
ve Danzigin ve doğu Prusyamn kur 
tulması lehinde tezahürde bulun· 

(Devamı S ıncidc) 

2,5 Seneye 
mahkum olan 

katil 
Kuruçeşme cinayetinde 

karar verildi 

Katil Murat 

(Yazısı 4 ıincüde) 

Bugün saat 13 de 

Türbede bir 
çocuk öldü 

Zavallmın otomobil altmda 
beyni parçalandı 

(Yazısı S incide) 

ÇERÇEVE 

Mebusluk 
Mütcşair, mütebahhir,, mütcfekldr, mü~Jıa.ssıs, mütefennin b~k 

ln::.an mebusluk da.nsmda.. Jfünde 99 Juk tesbih, pencere pencere ı;e-
7jp iftu topunu bekliycn sabırsız bir oruçlu haliyle hcrbiri listeyi gör... 
lüyor. 15ln en acıklı yüzü, bu işe ı;ahsile Hglll, yalıud ilgisiz herkesin 
5u edasında: 

- Bakalım piyanko kime çılaıeak f 

ftlebuı.luk bir tesadüf oyunu mu! Bir kere oldui;-u gibi, mcselA h
nıarhıuıedekl bir al..-ıl ba.stıısmn dü~cn tayyare ikramiyesi üzerinde de
li nckadar Jıakh, ba;kalan nekn.il:ır hak ızsa, mebus ~iminde de nynl 
l:l'Y mi? İ~l böyle görmek, insnndn mebusluğa cleğer biçecek olanlan,, 
tfıli ku50 kııdnr akılsız ,.e ölçü üz farıetmcldir. İsteklilerin ı;:oliluğu 

da, bu faraziyeye aynca delll. Öyle yn, hiç kimse ne :kcndlsini, ne ao 
ba.~kasmı bir piyanko menaundn ehliyet: iz kabul edemez. ?o.1~in elek· 
trlk mühcnc.licıllğine, üniversite profesörlüğüne, banka müdürlüğüne 
ııyni mikyasta. talib yok? Zira herkes bilir ki bunlar için iımıanm nef
sinde biriklimıi'J olması ~ereken bir sıırllar m::.·mua nın ihtfync ,:anlır. 
Halbuki mebusluk ı:artlıın blitiin bunlar arasında en çotinleri olmak lii.. 
zını~clmez mi! 

~.. aAAlllyetlni \"eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetindo kart-! 
tı:ı 0 saatleri, mu a.mbalar, elbiselikler, istenilen e.syayı alabil

e)t f; 1!!.L• 

ltı.uJıteıır e .. · esası \"e saire. · 

Halepte 
Türkiye lehinde 

nümayişler Bugünkü sayımız 
Halk "Türkiyeyi isteriz,, 41 6 

Bir millet pa~a.smı temsil makrunınn lı:ı.sret r,ıckenlcrln hu dn\"a. 
da, bir ilk mektcb mnalliml \'eya bir not.er katibi tlerccestnden dnhn. az 
' asır arandığını farzetmesi hnzin tecelli. Bizi mcbuslu6ra yakıştıracnk 

salilhiyctlcrden cn·cı, biz kendi lmndimizi ynln,Jırmaktn 7.orluk ç.e!c
"leliylz. Ane:ık o zamandır ld bn5mım1:ıldll'rin öl~ kabiliyetine itimat 
gü tenni~ oluruz. 

Kendi kendi ini mebuslui:ra ynkı . tınnak Jıu u"unda Partlnin her
kesi hür kabul etmesi, ferde ne derin n mıınalı bk mes'uliyet tc,·cih 
ctmeldir. ~ Müsabaka kuponu Müsabakamıza İ§· 

~ HABER tirak ediniz ve ku-
s No: 60 - 43 ı ponlarımızı topla • 
~~ - :4·~ ·9~:- maya başlayınız 

diye bağırıyor 
Halebden "Akşam" refikimize NOT - Dünkü yazanın 17 nc.i :sa~mndaki (ev sahibi) kelimesi, 

bilillrildlğine gü~, oraJa halk ve Sayfadır nslıntla (umacı) dır. Girdiği cUmle<le mnnnyı bUsbUtUn bozmayıp sa-
talebe nlimayişlcr yapmaktadn-, dece dUşUren bu ynnlr5ı dUzcltiıim. .Allnh muharriri fikir iftirası kn • 

.( Det•amı S incide). _ 1~~· 1 dar da tertib hatasmcla.n korusun! 

Necip Fazıl KISAKVREK 
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Başı boş değil 
Yazan : SUAT DERViŞ 

G EÇENLERDE kalabalık bir caddeden hızlı hızlı yürüyor· 
dum .• Birdenbire katı bir şeyin omuzuma çarptığını duy. 

dum ve ayni zamanda kulaklarımda şu sözler çınladı. 
- Bıçağı omuzuna sapladım. 
Gayri ihtiyari irkilerek dönüp baktım. Önümde yedi, sekiz 

ya§lararla kadar bir erkek çocuğu vardı. Ve elinde omuz uma saplar 
gibi indirdiği bir bıçak ıeklinde kesilmiş küçük bir tahta parçası 

bulunuyordu .• 
Bileğini hemen kavradım .. Elimden kurtulmak istedi. Bırak· 

ma.dım .• Onu ürkütmemek için mümkün olauğu kadar tatlı yap· 
mağa gayret ettiğim bir ıesle bu yaptığı hareketin manasını sor. 
dum. önüne baktı .. Bir müddet cevap vermcl:li. Nihayet elimden 
'kurtulamıyacağını anlayınca: 

- Ben size fenalık için yapmadım, dedi, ben oynuyordum ... 
-Ne oynuyordun?. 
- Katillik oynuyordum. 
- Allah, Allah ... Böyle oyunu nereden öğrendin 1 •• 
- Sinemadan öğrendim.. Sinemaıda oynuyorlar ya 1. 
Bir gUn adliyede gördüm.. Beş altı çocuğu birden tutmu§lar .. 

Sinemada gördükleri bir §eyi taklid etmişler .. Bir dükkancıyı dük· 
karunın içinde iskemleye bağlamışlar, ağzını tıkamışlar. Veznenin 
çekmecesini soymuşlar •• 

Ne yapıyorlanm?. 
- Gangsterlik oynuyorlarmıı .. 
Gene Gangsterlik oynarken arkadaşını ölHüren küçük bir 

çocuğun muhakeme edilmekte olduğunu, daha geçen gün gazete· 
terde okuduk.. 

Çocuk bu, ayıplanmu r •• Onun ruhu henüz doldurulmamış bir 
crama.fon dislddir. Aldığı tesirlerin benliği üzerindeki titreyi§leri 
b<.ı ruhu dolduracaktır. Onu tesadüflerin ve kendi ilcaatırun tesir. 
lerlne kontroleıu terketmenin kötülUklerini onlar yetiıtiği zaman· 
tar.da cemiyet çekecek ve bu kabahatin cezastru cemiyet ödeyecektir 

BugUn g8rdüğü ıinemadan, öğrendiği bir katil eahnesini oyun 
l!iye tanımadıft bir kadınla birlıırte oynamağa kalkı§an aekiz y•· 
;ımdaki yavru yarın okuduğu bir rabıta hikiyesindc bulduğu kanlı 
bir haytdutluk vak'as.ı hayatta tatbik edebilecek bir kabiliyetin 
benliğinde inkitafma müsaid bir zemin demektir. 

tıte gangster oyunu taklidi yüzünden arkada§ını öldUren ço. 
cuk, sokakta omuzuma tahta bıça'k saplayan çocuğun ancak bir 
merhale 8teıiclir. Onun bir merhale daha ötesi de, dükkln sahibini 
bağlayıp çekmece soymağa kalkıpn çocuklar değil midir?. 

Çocuklanmızı baJıboı bırakmak affedilmeyen bir kabahattir ... 
Mekteple ev arasında çocuğu mütema.diyen kontrol edebilecek bir 
teglcilit kurmak memleket için çok faydalı ve çok elzem bir ihti· 
yaçtır. 

Çocuklar mektepte bile! CSğrenlrler. Fakat aaıl onlan işliyen, 
onları terbiye eden ıey bayattır. Mektept~ Çıft?jfirldakika'\!an it{~ 
haren hayatın blltün teaadUflerine başıboı tcr~edilmit.., ~ocuğu 
kontrol etmek külfetini ıöstermiyen cemiyet, istil:b~lde o çocuk 
hataya diiftUğU veya ıukut ettiği zaman bütün mes'uliyetini yük. 
lenmit olacaktır. 

lıte Tilr'k cemiyetinin b8yle bir hatanın mes'uliyetinden ıuy· 
rılmağa azmetmit olduğunun ilk i§aretini ise bugün görmliı bu· 
lunuyoruı:. · 

Bu ipret Maarif Vekiletinin çok güzel ve tam yerinde bir 
kararıdır. 

Bu kararla, çocuk haleti rubiyesi üzerinde fena tesirler ve 
kötU aksillimeller yapabilmesi muhtemel .olan çocuk ne§riyatı bun. 
dan böyle bir kontrola t!bi tutulacaktır. 

Çocukların bagıboı ve hUdainabit bir şekilde yetişmelerini 

kabul edemiyen medeni bir zihniyetin ifadesini veren bu ilk ve 
yerinde kararın sinemalara da tatbik edileceğinden, çocukların tak
lit yagında bulundukları yaşlarda gangesterlik, kovboyluk, cinayet, 
casuslıJk ve ilb .. gibi filmler gösterilen sinemalara gitmesi mene· 
dileceğinl ve hatt! bununla iktifa edilmiyerek Türk çocuklarını 

sıhhatli, ıedyeli, ve maddi, manevi tam bir sağlamlık içinde yetiş. 
tirmek için bu kontrolün daha genişletileceğini ümit etmekteyiz .• 

Sadri Maksudi Türk 
hukuk tarihi Profesörü 

oıdu 
Univcnite Hukuk FakUltesi bi· 

rinci sınıfında iki ııenedenberl o· 
kutulmıyan "Türk Hukuk tarihi,, 
dersinin tekrar okutulmasına ba§· 
lanmıgtır. Maarif Vekaleti bu der. 

Swı.t DERVtŞ 

~ ır liıla'ff~~aaı 

60 Kaçakçı 
yakalandı 

En çok vaka Suriye 
hududunda olmaktadır 

ain profesörlüğüne Sadri Maksu· Ankruı:ı, 24 (A. A.) - Geçen bir 
4iyi tayin etmiştir. 'Geçen sene bu baftn içlnde Suriye hududunda L 
dersi okuıry..n ve §imdi hukuk kisi ölU 48 kaçakçı 152 kilo güm. 
ikinci aınıtrnda olan talebeler de riik k k 1 ll '

9 
tU k lit 

1 . .. aça ma ı e r ası, 
birinci sınıfla beraber bu deroi go u· b 18 k k h 40 k im • • s a , aça çı nyvanı, es 
recekler ve ııene sonunda ımtiban hayvanı 
vereceklerdir • ı ' 

--o-- lstanbulda: 8 kaçakçı, 8 kilo in· 

Prag sergisine gideceklere hisar kaçak malı ile 13 gram UYU§· 

kolayhklar 1 turucu madde, 

Ankara, 25 - Martın 12 sin- Ege mmtakasmda: kara suları • 
mızda avlanan 4 yabancı ile 2 ba • 
lıkçı kayığı ele geçlrllmf3tir. 

den 19 una kadar Pragda kuru
la~k olan panayın ziyaret etmek 
istiyen Tllrk vatanda~lanna her 
türlü kolaylıklar gösterileceği ha. 
ber verilmektedir. Pasaportlar da 
parasız vize edilecektir • 

Fethi Okyar Bolu ya 
gidiyor 

Sıhhat n Us!eşarı 
şehr:mızde 

Sıhhıı.t vclt!ıletl mUste=~rı Asım· 
la htfzı!Sıhha umum mildilr11 Ek -
rem Tok dün Ankarndan eehrlmizc 
gelmt,ıerdlr. MUste§ar ve mildilr 

Bolu mebusu .Fethl Okyar, bu - Heybclladıı .snnatoryomuna iliı.ve o· 
rtııı trenle inUhnb .mmtaknsına gL larnk ln~n edilmekte olan 15 yntnk 
decek ve on sUn kadar kalarak dö., lı pa\")'onda tetkikler ynpmaktaclır-
necektir. lıır. 

.1nkara Tıalkcı•i, sosyal yardım komitesi geçen akşam 1ıalkevl salonla- araya toplayan balo büyük bir neşe içindı sabah geç vakte kadar il' 
rı~b~h~vnmU~~A_~_a_r_a_n_m_fu_~_~_k_~_n_m_m_q_ı_a_h_~_Y_d_~_h_~_b_i_r_v_a_m_e_~_~_i_~_._Y_u_k_a_r~_a_h_._u_s_~_z_~nhuan~n~~U~ 

.ild.biz i:::.: 
. \ . ~· . . . ... .. ~ ~ . ... .. . 

Pamuk ipliği 
narhı 

lkf sat Veka.leti kontrol 
tedbirleri ahyor 

İktısat Vekaleti, bazı zaruretl::ı 
dolayısiyle pamuk ipliği ve kaput 
bezi üzerine k.onulmuı olan narhı 
muhafaza etmeğe karar verdiktcr. 
sonra bu narhın tatbikatı dolayısi
le ıimdiye kadar hs.dise olmu§ 
bulunan vaziyetleri tamamen or. 
tadan kaldıracak tedbirleri tesbi· 
te başlamııtır. Bu tedbirler bil. 
hassa iki noktada toplanmıı ola
caktır. 

Birincisi narhın bugilnkü ihti. 
yaçlara göre değiştirilmesi, ikinci
si de narhın tatbikatının tiddetle 
kontrolü .. 

İktıaat Vekaleti alınacak ted. 
birleri ve narhın yeni aldığı §ekli 
bugünlerde il!.n edecektir • 

Narh meselesi üzerinde tetkik
le yapılmağa baglanılalıdanberi 

memleketin her tarafında pamuk 
ipliği ve kaput bezi piyasasında 

bir tereddüt havası esmektedir. 
Fabrikalar ve elinde iplik bulunan 
ticarethanelerin satışı kesip vazi. 
yete intizar ettikleri görülmekte· 
dir. 

Bundan dolayı tezgih sahipleri 
iplik bulamamaktadırlar. 

Bunun için tktısat Vekaleti tez. 
gih sahiplerinin ve köylünün bil· 
tün zorluklarmı izale edecek yeni 
tedbirleri almakta gecikıniyecek . 
tir • 

Oç aylık maaşlar 
Çarşamba gunu tediyata 

başlanıyor 
TekaUd, dul ve yetimlerin il~ ay. 

lık maa§larmm tevzline martın bi
rinci gUntı baelanacak ve altıama 

kadar devam edilecektir. Maae cilz· 
:ianlarmın numaralarına göre altı 

~nlUk bir llste hnzırlanml§tır. Te
:Uyat saat 9 dan 12 ye kadar ve 13 
den 17 ye kadar yapılacaktır. Mu.. 
ııyyen gUnlerde maa§larmı alamı

yanlar tediyntm sonunda paralarını 
-ılablleceklerdir. 

-o--

Floryaya 60 bin fidan 
dikıliyor 

Floryanın ağaçlandınlmasımı 

!:ıu sene de devam edilecektir. 
Şimdiden 60 bin fi.dan hazırlan. 

"tllŞtır . 
Fidanların bir kısmı !?.mirden 

3etirilmiştir. Floryanın diğer imar 
:şlerine de havaların müsait gitme 
Jinden dolayı başlanmıştır. Prnj•tı 

ve civarının bu yıl d1ba giı;·elle~ 
:r.iş olacağı ümid edilmekte lir . 

----0--

Veka:et emrine alınan 
kaymakam 

An1tara, ıs·- Görülen lüzurr 
Jzcr:ne Eulancık kaymakamı Şev 
cet vcl::'.ilct emrine cliınnıı~tır. 

Ç8 rşa m ha gün Ü T el~f~n şebek~ 
T T 1 1 sının ıslahı ramvay ve üne memur arı ş· 

1
. 

1 1 ış ı san ra ı 

Bayram yapacaklar !~"!~~ı~~ı~!k ~!~:.~ 
O gün işçilere çay• ziyafeti, me- ~:~:i!: ~n;;;: ;:b:~:~~d~'! 

murlara da öğle ziyafeti verilecek ~~:::~:;:! ~:"~;~~~· ;;:; 
Tramvay vo Tünel Şirketleri. Abdülkadir Gezen, tetkik ıdaires: yı sonunda ikmal edilmesi Dl 

nin blitün malzeme ve tesisatını reisi Emin Sözer getirileceklerdir. ret!di. 

devren teslim alan heyet bu işlere Bu idare hazırlanacak teşkila, Fakat tesisat ta süra'tle ile~ 
esas olacak cetvelleri hazırlamak· 'anunu yeni kurulacak Millet ~inden bu 2000 abonelik san .. ..llllıl 
la me§guldilr. Meclisin.den geçtikten sonra it· daha evvel ikmali mümkün glP"' 

lki Şirket bir marttan itibaren · terini elektrik itleri umum müdür- müıtür. Bu sebepk taıanbul ~ 
elektrik itlerine bağlı olarak ku- lüğüne devredecek, böylelikk fında yaptlacak olan yeni t~ 
rulacak bir idare heyeti tarafın. elektrik tramvay ve tünel iglet· için inşaata baılarulmasına 
~an idare edilmeğe baılanacak- meleri bir idare tarafından yürü. verilmigtir. 
tır. Nafıa Vekaleti bu muvakkat tülecektir. 1J11. 

Bu inıaatın ilk kısmı te....., idarenin azalarını tesbit etmiı, a- Tramvay ve Tünel Şirketlerinin ·,1.~ 
.nüdürlüğünün merkezi olan -~ laka.darlara bildirmiştir. fiilen hük\ımete geçeceği, ı mart 1...,... 

B ·· "d h ti. i · "' .. ünü merasim ve •enlikler yapıla- takaledeki bina yanında yapı- .:...6 
una gore 1 are eye n n reı- :ı ve teııisat da burada kurula~~ 

si elektrik iJ!eri umum mÜdUrü caktır. Viltyet idare heyeti bu bill.r.-, 
Kadri Musluoğlu olacak ve diğer Hazırlanan proğrama göre, 1 yanında, bulunan Uç mağ 
azalıklara da elektrik itleri umum mart günü bütün tramvay depo· menfaati umumiye namına tel 
müdür muavini ve şirketİer ba_ş. lan, ~~azalar,, ıir,\cetlerin ~er- lebekesinin tevsii için ist" 
müfetti9i Silruri, elektrik idaresi !cezi olan Metro Han, tlinel ve ı.-.......... _

11
• 1_ u,, ., ....... 11 ... 

teftiş ve müraka.J:>e dairesi reiai tr•nıvay arabaları bayraklar v.e ..gazalar latimlak edilerek yı 

Devlet sermayesile 
kurulmuş 

müesseseler 
Devlet sermayesiyle kurul· 

muş veya sermayesinin yarıaı dev· 
lete ait olan müesseselerin müra. 
kabesine ait 'kanun mucibince bu 
müesseselerin hükmi p.hsiyeti ha· 
iz birer idare haline gelmeleri iktı· 
za ettiğinden bunların içinde tir. 
ket halinde bulunanların heyeti 

umumiycleri fevkalade olarak top 
lanrnıı ve §irketlerin feshine karaı 
verllmişti. 

Şimdi b~ ıirketler birer ıahsiye. 
ti hUkmiyeyi ii:lare haline gelmi~ 

bulunmal;tadırlar, Fal;at fevkala • 
de içtimalar yapıldığı zaman bu 
şirketlerin s.~ bir yıllık hesapla. 
rın da Uç ay zarfında heyeti umu· 
miyelere arzedileceği okunan ra. 

porlarda tasrih edilmİ§ti. BL 
müddet M:ırt nihayetinde -Oolaca 
ğından ve casen mart içirJle şir 
ketlerin yıllık acii i~timnlannın d<ı 
yapılması llizım olduğundan bl 

meyanda devlet sermayesiyle ku· 
rulmuş mefsuh şirketlerin de sor 
heyeti umumiyeleri i~in gUn tayin 
edilmiştir. 

Bu toplantılar.da geçen senenin 
kar ve zarar hesabı tetkik edilecek, 
idare meclisi azaları ile mUra•kip. 
ler ibra oluncak, fakat 3460 sayılı 
canun mucibinc:.c şirketler mefsuh 
'lduğunt-Jan bittabi yeniden ida· 
re heyeti seçilmeden bu ıon içti 
na böyli:ce kapatılmı§ olacaktır. 

itO~{Ç'§)ffD a mc~ 
n 1 t«:Sl D 

defne dallariyle donatılacaktır. c:ak ve yerlerine ıebekenin t_, 
Merasim sabahın çok erken aa· için kurulacak yeni santral b 

atinde baılıyacak, depolardan ilk in§& olunacaktır. tJtJ# 
tramvayın çıktığı ııaat beş buçuk Diğer taraftan bir santral "' 
tan daha evvel Ak.saray, Şi§ll ve Jının ıda telefon talebi gittikçe p 
Beıiktaı depolarında toplanacak makta olan Fatih taraflarınd• 
:>lan bütün amele ve müstahdem· şası mukarrerdir. 
!ere çay ziyafetleri verilecektir. 

Ameleler öu ziyafetlerden ıon· 

;a it batı yapacaklardır. 
Gene iki şirketin memurlarına 

Ja ayni gün öğleden sonra yeni 
:dare tarafından saat 14 te Park. 
otelde bir ziyafet verilecektir. 

Bu ziyafete o gün Ankaradan 
jehrimize gelmesi kuvvetle muh· 
temel olan Nafıa Vekili Ali Çetin 
kaya da iştirak edecektir. 

Nafıa Vekilimiz şehrimizde bu 
lunacağı mUddet zarfında tram 
ıay ve tünel şirketlerinin biltür 
tesisatı ve depolarını gezecek, tet 
.tiklerde bulunacaktır • 

Eski ln~isi ~ 
Eski İngiliz elçi.si Sir persi ; 

Romanya bandrralı Traıısil~ 
vapuruyla dlln şehrimizden~ 
hareket etmi3Ur. Sefir Yuıı ~fi 

:la bir müddet istirahat edeC şJ • 
30nra yeni vazifesine baolsJXl 
zere Romaya gidecektir. 

Şehrimiz;;t;;k Ro~ 
ya Ticaret heyeu._.. 

l ketı 
Romanya.dan mem e tJll 

ticaret 
~elecek olan Romanya tı ,.. 

:tinin hareketi Balkan. anta~oı-1" 
seyinin Bükreşteki içtırnaı al~ 

ikinci nevi e1Cm0~( fjatiarl siyle geri kalım§tı. Gelen. Dl eC,, 
Belediye lktısnt mUdUrlilğü lliin- ta göre Türk • Rumen tı~~t ~ 

.::l nevi ucuz halk ekmeğinin 8 ku la~ası Uzerinde bazı tadı :ufl'" 
pılma:oı için gelecek heyet e ~ 
terde ş::hrimizde buluniln " 
karaya gidecektir. 

ıııçtan çıkarılmasına karar vermi§· 
Jr. Bu karar bugUn Aııkaradan ge. 

.tn vaU Lfltfi Kırdara arzedilecok. 
ur. Vali mııvafık g8rdilğil takdirde 
6nlimUzdek1 çarşambadan itibaren 
bu karar tatbik edilmeye başlana • 
C.'lktır. 

-o-- Dili 
Maarif Vekili TUrk 

Kurumunda td1i _., 
Anltara, 25 - :Maarif "e ..,,. 

Eski Baro Re:sinin çay san An Yücel, dün öğlcdC~n , 
TUrk Dili Tetkik ~urunı:t eorM' 

ziyafeti , kez heyeti içtımama riY uerd' r 
Baro relsllğlnden istifa eden a. ir. Rurumun bugUnkll v~e kO ... • 

ıukat Hasan Sabri dün Toltntliyan. •acak çah§malıırı Ozcrin ııc~ıfl"'* 
:la adllye erkanile baro azasına bir 1ulmuştur. Ayrıca bir de 
4ny ziyafeti vcrml~tir. BUtUn adli- ~ro:;ramı hazırlanınışur. 
ve er!d!nmm ve avulrntt~:-m buh•n 

tuğu çny s:ınt 17 den 21 e kntlaı 
devıım etml!iUr. 

--0--
B:şvakil Utf sat ohl• 

VakAletinde meşgul _. 
S:5 - Ba.§"eltll_ --t fft, 

Ankara, nzeri f.lt~ • 
Saydıun dUn akcarn Uddet rlJlfl 
kAletine giderek bir ın 
gut olmuştur. aJtırtı1 ııo-

tktısat vekili ııusnU ç ~ .,.-
gun~ 'enle !stıuıbuln gidcrCl- __., 

• ;ı; ııö)' eııı-- . 
tetkiklerde bulunacsı-.ı 

tedir, 
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~adaic--Aşiyan 
l'~ı:tK FlKRET'in Rumelihi· 
l't 

1 
sarı'ndakf e,·j, Aşi:ran, bclc

lt haı~l'afından salın alınıp bir mil
'll ~ne selirilecekmiş. Gerçi şair
( 1 ~kkalarını, kalemlerini sakla· 

Slıyenı l k l ıı ~lld er pe an amam; bir şa-
~lı~ teli, ruhu kullandığı eşyada, 

~tıııd 1• YnşadıAı yerlerde değil, 
lece( Cdir. _Onun hatırasına güslc
~a en buyük hürmet, eserinin o
~b~ına, yayılmasına calışınaktır. 
~ ~clcdiyesi de, Aşlnay'ı satın 
tı, ~/luşüneceğine Uübabı - Şikes
( bııı Olühun def leri'ni, bugün artık 
~ llnınıyan o iki kitabı yeniden 
'~e 8~.' düşünseydi elbette daha i
tt•~dı. Paka t, doğrusu, Tevfik 

n e\'inin alınmasına sevin-

~lıler 
o1"' tocukken memlekette bü~·ük 

ıe\'f"k " 
~ fıJc ı.!· Pikret muhabbeti, lıir 

"' ık ret hayranlıg"'iı vnrdı · onu ... a a ı • 
·~ s 1 bir sanatkar ''C Çok temiz 

te earn diye dllşilnürdilk. Memle
t~ h clebiyaıı se\'cn, okur yazar he· 
4'Q ~~kes lm kanaatteydi. Den Aşi-
'" ıç gitmedim· Tevfik Fikrcl'in 
"llılld ' 

:'llll· a henüz bir mektep talebe· 
'rll' ~akat orayı mukaddes bir 

t ~ .1 8ıbi düşünür, oraya gidenlere 
~i;ae 1lıakardım. 
llı il ın lıeledi'l'C tarafından sn-
~ hrırnasına se,'linmeınde hiç şüp
ı bil hatıralann da tesiri ,·ardır. 

(rtı ~şka sebeblcr de Yar ... Tevfik 
· Ugün es.kisi kadar okunmu· 
·,~ençler on.un dilini çok zor bu· 
, ts.r. Fnkat dillerini anlnmadık
r~ e~ıerlni okumadıkları bazı şa· 
~a 80&terdtklcr1 hürmeti, lıayrıın
~11 l'evfik•Fikrct'ten esirglyorlnr. 
(A/'enç, ihtiyar kime sorsanız 

!t 0l•be,." in çok bü~·ük bir eser ru ~ " • 
r hari!kası olduğunu söyler; 

J:l r ~- • •.,.. y-.. ••ww• .. '\.""'Vb Uu•t:ıı.•• 
1 ~~l'ihl - Kadim'i anmak pek az 
'<tt.ıı il hatırına gelir. Memleketle 
t "a il zihniyetine karşı lılr husu· 

l iı tdır. Bu husumet taınamile 
ttr.k ~~? Hayır; hiç şüphesiz .ki 
111l' ıkret'te bir neYi ınllll aşağı
~ı. :usu (coınplexe d'inf6riorit6) 
hırı:ıtnanının başlıca ''asılların

l'a il olan Avrupa-perestl, Anu· 
~~ 1 e.k de anlamadan lıa)Tanlık, 

, tıirıtın bir zaman A\·rupnlılıır se· 
tıilc e Sclenıiyece~imiz itikadı Tev 
Sı~ rct'te kunetle görülür. Rüba
• ~&le Şairi alafranga bir sanat· 
:Jlıı ~ftnnga bir adamdı. Fakat 

~alını ki Tevfik Fikret öyle 
teli 1Cin Türk şiirine \'C Türk ce
·~ell~ hizmet etmiştir. 1-'ransız 
1 1 Q)·ran oldu~u için Türk şi· 
•a aı:eıcmlştir; Frenk hayatına 
ı~~ldıı~u için memlekete birta· 
~. ~t!erin slnnesine yardım ct
Şjlıas~rk cemiyetinin inkılabına 
r, b ı kadar, bir Namık Kemal 
~ lr Abdülhak Jliımit'den ve 

:-.tt" 0hadc Ekreın'den çok fazla 
1 h: 0lınuştur. Fikret'in lı:ıtaları 
e~ı{ kere ortaya atılması, tccrü

t ,raırnesi liızımgelen fikirlerdi. 
t)4\ ~~deyim ki bugün benim de 

ıı. lltJc ıkrct'in şiirlerini okutlu· 
1 l/%:ı ~·oktur; Rübabı - Şikt.sle'nin 
ttaıa kun dcf teri'nin de lılr çok 
lı~ ~~-b:ınn sülüne geliyor. Fakat 
' l;ı ~krct, yalnız bir manzume 

· E:rıct~alnınyıp bir acte olıın Tari
~<ı/llı'i de yazmıştır; Bir darbı:i 

'l ii )azmıştır; Jle1111ircm it"in·i 
'tl;::u~cnin bilhassa birinci kıs
tıı b~ı.ır~nin en güzel ınersiyele
, h ırıdır; onda ı!.ılıo çok güzel 

~l:ıı llluııur. 
~. ~ın~n Gençlerinden TC\·fik Fik· 
'% 1ın çocuklu~unıuzdaki hay· 
<ıı :.(lsterınclerini beklemiyoruz; 

; h~ını ha) ranlığıınıı da ha~ li 
~ ~lliiıı ıı: artık bugün Fikret gibi 
ao;ır k~nun sioi hissetmiyoruz; 
';ı \' 1 Rülıabı • Şikeste bize, zn-
1 ıı ~ .nıckiınca, lıir Nedim divn
~ g~ !ır Puzuli divıın111dan daha 
lı~Ukfiyor. Fnk:ıt :Uu, onun adı· 
~ ın eııe anmamıza, eserini arası· 
'fır açıp okumamıza mani olma· 
ı ı "e lıilnıcllyiz ki bugünkü şilt \'c ha~ atınıızı.l:ı sürduğüıııüz 

~ 1 c:, nrad.ın Fikret sibi ndnm
i ~·a~i iı;in kahı! olmuştur. 

lıı 1 '.ı satın ıılınınasınıı, ı~ikret 
Ok lınin tazeleyip o şairin ese· 

~ ıt 11111ıı .1 sııın schcb olncıığı için 
ı. 

Nurullah ATA~' 

-··········-···································································· .. ······ .. ····: 
. 'llor ! 

lslanbulun ezell derdi dairesi üçüncü Bölge İş • 
ış cetvelleri 

S OKAKLA.R yıkanmıyor diye tela~ edlyoruzı sokaklar, cad
deler, pazarlar temiz değildir diye ~ikayet ediyoruz. 

Halbuki İltan bul da •kac evin banyosu nr, kaç semtin ucu:ı: 
münasebetiyle ne diyor? 

hama.mı ,·ar! 
Fakir halk yıkan:unıyor, halk kmizlcncmiyor. l)nrc can, 

aonra canan derler. Önce tstanbullulann temizliğini temin et~ 
mek, mümkün kılmak vo sonrn. echrln temizlib-lno intikal etmek 

ı Jiımıdrr. 

İ 1stanbulcİa, bala orta. dcvirlefln artığı 40, 45 ve hatt1 daha 
İ fula dereceyle bir fırm gibi yanıp tutusıın birkaç hamamdan bn§. 

Cetvellerin doldurulup iade edilmesi için 
verilen mühlet üç gün sonra bitiyor 

1
. ka, halkın uc~a lstlfııdo edebileceği yıkanacak b1t yeri nr mı

du? 
Hamamlarm bugün nalm<'ı, natrr, tellak, ha,·lucu ve alre 

adlariyle ayn ayn b:üışl e b:lğh bir husu!'iyctl vardır. En a..cıı;ıui 
ücret bile muta\'assıt bütçeli aileler için çok ağırdır. 

Yüzden aşağı 
çalıştıranlai 

hanelerini 

işçi ve müstahdem 
cetvelin hangi 

dolduracaklar ? 
Her UZ\ iyct, bu lslak ,.e bir kubbeli ~nsan fırınından başka 

mahiyet almıyan hamamlara tahammül edemez. Birkaç kilo yağı 
erimeden buralardan çıkabllmeğe imkan yoktur. 

Hamarnlamnız hi\li a<ınn ica.batma, tekamülüne göre ıslan 

cdilmi5 dt"ğildiz:. Yele' ki ıslah edilmişleri de bulunsa., bunlar ~clı
riıı lhtlya.cma o kadar idin değildir ki, ~·ok denHeblllr. 

Bugün belediye, §('hrln iman gibi bir hedef üzerindedir. 

İmar plıinmda İst.a.nbulun bıı büyük Ye C'zeli lhtlyacmm ne 
nispette dU~ünüldü~ünü bilrr.lyoruz, I·'akat bildiğimiz bir §ey \ar
aa, o da halkın yıkanmağa l:\; müsait olmıy:uı evlerinde bu mah. 
rumiyctin zebunu kaldıklar11hr. 

Hamam, her e\ln bir derdidir, bir kiilletidlr. Birkaç hama... 
mm korunması , .e ıslahı, birkaç tane daha a.sri hamam ~mak bu 
işi halletmez. 1 • .. 

İstanbul kütük, büyük ,.e fakat her semte kafi gclE"cek ka
dar yıkanma yerlerine muhta~tır. Bunu lsf~r belediye, bter hü
kümet \e ht.er5c himaye \·o ~,·lk yo\uyla. ecrmnycdarlar yapsın. 
Bizce ma.tlub olan bu büyük noksanm ,.e şehrin ayıbı sayılan bu 

! yoksulluğun önüne bir an t\'\.-CI ,cçmektlr. 
: ................... -.................... -·-····-··· .. ··-....... ········""······················ 

lngiliz Gen.erali bugün Muhafız 
alayının tatbikatında bulunacak 

Genelkurmay 
Başkanımızı ziyaret etti 

Misafir dün 

Ankara, 25 - Şehrimizde bulu
nan misafir İngiliz generali bugün 
Muhafız ala}'? tarafından yapıla· 

-".!>lr t;ıt.Q\_1.-~tt;ı.,. pulu~ \·ı;.._ .§Onra 
polis ve jandarma mekteplerini zi-
yaret edecektir. General yarın şelı· 
rimizden ayrılarak lstanbula hare
ket edecektir • 
Generalin dünkü ziyaretleri 
Ankara, 24 (A.A.) - lngiliz is

tihbarat dairesi müdür muavini ge
neral Frederik Jorj Netbitt,, ya
nında mihmandarları deniz binba~ı
sıAziz olduğu halde Anadolu eks
presile şehrimize gelmi~ ve istasyon 
da Genelkurmay istihbarat müdürü 
ile Ankara merkez komutanı, İngi
liz sefareti müsteşarı ve ataşemilite
ri tarafından karşılanmış ve pir as
keri kıta tarafından selfun resmi ifa 
edilmiştir. 

General Frederik Jorj B. Netbitt 
öğleden evvel Genelkurmay ba~ka
m mareşal Fevzi Çakmak ile ikinci 
başkan orgeneral Asım Gündüz, 
Milli Müdafaa vekili .Naci Tınazı 
ziyaret etmiştir. 
Öğleden sonra beraberinde mih· 

mandarları ve Genelkurmay istih· 
barar şubesi müdürü, İngiliz ataşe· 
militeri olduğu halde saat 14.30 da 
harbiye okulunu, müteakiben tsmel 
Inönü kız enstitüsünü, Gazi .. biye 
ve yüksek ziraat enstitülerini gez
miştir. 

General Frederik Jorj B. ~etbit· 
tin harbiye okulunu ziyareti bır sa
at kadar sürmüs ,.e şeref salonun· 

Devlet Şorasma tayinler 
Ankara, 25 - Tapu ve kadast· 

ro müfettişlerinden Nahid ile Gö
nen ceza evi reisliğinden istifa et
miş sayılan Muhterem, Devlet Şu 
rasında açı kolan üçüncil sınıf 

rr_ıuavinliklere tayin edilmişlerdir. 

da bir müddet istirahat eyledikten 
sonra mektepten ayrıİmıştır. 

General, Gazi terbiye t-nstitüsünu 
ziıareti esnasıda dersnaneleri,J<ll· 
tliphanerı, ens ıfünırn miifü~lif sa· 
lonlannı gezmiş ve ayrılırken gör 
düğü intizamdan beyanı mcrnnuni· 
yet ederek enstitünün çalışma tarzı 
etrafında verdiği izahattan dolayı 
enstitü müdürü ES<ıda bilhassa te· 
şekkürde bulunmuştur. 

General öğle yemeğini An.:Carapa
lasta hususi olarak yemişle.rclir. 

Limanlara bildirilecek 
ha va raporlar1 

Ankara, 25 - Devlet Meteorolo· 
ji istasyonu bundan sonra daha ça
buk olması için hava Taporlarını 

Türkiye sahillerindeki muhtelif Ii· 
manlara bizzat kendisi tebliğ eUne
ği kararlaştırmıştır. Şimdilik yalnız 

Rize, Görele, Giresun, Fatsa, Ine
bolu, Cide, Karadeniz Ereğlisi. Si
livri, Tekirdağ, Gelibolu, !\Iarmara 
adası, Bandırma, Mudanya, Edre
mit, Gölük, Fethiye, ve Taşnen li
man reisliklerine günlük raporlar 
gönderecektir. 

Denizbank müdUrUnUn 
çahşmaları 

Dün Ankaradan gelen Denizbank 
umum müdürü Yusuf Ziya Erzin 
dün gece geç vakte kadar kadro ve 
bütçenin tatbikat şekilleri fü:erinde 
çalışmıştır. :L\1ünhal bulunan u
mum müdür muavinliğine tayir.i 
bildirilen ziraat bankası lc;tanbul 
şubesi kontrolörü Suphi de dü:ı 
Denizbanka gelerek, bir miidd~t 

Yusuf Ziya Erzin ile görüşmi!ştür. 
Umum müdür dün kadro ve büt

çeler hakkında demiştir ki: 
"- Bütçe \'e kadrolar için şimdi

lik bir ~ey söyliycmem. Ziraat ban-

22 şubat tarihli sayımızda, lş dai 1 günlüğ~ ta!,sim edilerek F,G,H,I sü
resi üçüncü bölge amirliğinin iş tunlarına lazımgelen cevaplarını 

yerlerine 17 şubat 1939 tarihinde vereceklerdir. 
yaptığı bir tamimden bahsederek. Nihayet bu da zaten kendilerinde 
bu tamim ile talep olunan cet\'el- ve defterlerinde hazır olması muk
lerin nasıl doldurulması lazım gel- tazi malumat meyanındadır.,. 
diğini, bir de biz izah ve tenvir et- lş cetvelinin bir noktası hakkında 
miştik. Ve bu münasebetle de iş ki istizahımıza iş dairesi erktlnın

ycrlerine daha pratik ve daha kolay dan bir zat alttaki ce,·abı vermiştir. 
şekiller göstermek lüzumunu kay- Alakadarlar arasında herhangi bir 
detmiştik. 938 yılına ait ışçı \'e anla5ılmamazlık te\'lidine karşı fay
müstahdemlerin kadın ve erkek ola· dalı olacağına kani bulunduğumuz 
rak muhtelif yaşlara göre çalıştın· bu ceYabı yazıyoruz. . 
!anların yektinualrına \'e ücretlerine "F. G. H sütunları yalnız yüz ve 
taalluk eden bu cetvellerin talep o- y:izden fazla işçi çalıştıranlar tara
luıUTlası ı:ebcbleri ile daha ameli ve fından doldurulacaktır. I~çi sayısı 
basit ~ekilltr bulunup bulunamıya- bu hadde baliğ olmıyan veya bu 
ca~ı hakkında alakadar iş dairesi- ha,: li geçmiyenler yalnız bunların 
nın mütalea ve tenvirini rica· senelik ücretlerini (L) sütununa 
ettik. yazacaklardır. Böyle iş yerleri (1) 
Salfüııyel sahibi bir zat bize ev- y~kılnuna bir şey yazmakla mükel· 

velki neşriyatımızı tavzih mahi- lef değildirler. 
yetinde ola. şu beyanatta bulun- Eğer (E) yekünundaki işçilerin 

muştur.: mevcudu kadın ve erkek \'e muhte-
"- Bu cetveller, iş kanununun 

mevzuatı cümlesinden bulunduğu 

gibi bilı1mum iş yerlerinin de çalış· 
tırdıklan gerek müstahdem ve ge· 
rekse işçilerin rekunlannı ve bun
ların ücretlerinin günlük ve senelik 
tutarlarını tesbit edebilmek için bir 
Iazunedir. 

Cetvellerle taleb olunan hususat, 
zaten iş yerlerinin tutmağa mecbur 
bulundukları kuyuda nazaran lıa· 
nrlnnacağına göre hiçbir iş evine 
ayn ve munzam mesai tahmil et· 
mez. 

lş dairesi, bazı iş yerlerinin sevi
yelerini dikkat önünde bulundura
rak cetvellerin doldurulmasında uğ· 
ranılacak anlaşılmamazhkları izale 
için eVYela cetvellerin arkasına her 
hane ve icabı hakkında izahatı koy 
mu~tur. İkinci derecede de yapılan 
tamimde iş büro~unun, anlaşılma

yacak noktalan tenvir için rnüraca
atçılara izahat vermeğe amade bu· 
lunduğu bildirilmiştir. 

Cetvelin vehleten çok komplike 
gibi görünmüş olmasına rağmen çok 
basit talepleri ihti\·a ettiği aşikar

dır. 

Asla muğlak ve anlaşılmaz tarafı 
yoktur. 

Nitekim yüz işçiden az işçi ve 
müstadem kullanan iş yerleri bu 
cet\'elin (F, G, H, 1) sütunlarile 
ala.kadar değildir. lş kanununa tabi 
olan ve yüzden aşağı işçi ve müs
tahdem kullanan iş yerleri yalnız 
işçi sayısı sütunlarını' yaş farkları
na göre doldurmak mükellefiyetin· 
dedirler. 

Bir de bunların vergi \'esaire gibi 
tevkifat yapılmaksızın senelik ücret 
!eri yekununu (L) sütununa koya
caklardır. 

llu kadar basit bir işin gene an
laşılmaması ihtimallerine karşı, bir 
az önce söylediğimiz gibi ''bizden 
sorabilirsiniz,, diye de açık kapı bı
raktık. 
Aylık adı ile gene ücret veren mü

esseselerde yüzden fazla işçi kullan
dıkları takdirde bu ayın ücretleri 

kası kontrollerinden Suphin:n tayi· 
ni henüz katiyet kesbetınemi~tir.,, 

lif ra~lar dahil olmak üzere yüz olur 
\·eya yüzü a~rsa bu takdirde F, G. 
H. sütunları doldurulacak ve bitta-

Nişanlısını 
kezzaplıyan 
delikanlı 

Genç kız bacağından 
yaralandı 

:Müddeiumumtıiğe bir §ikayet ya. 

pılmı§tır. Şikayeti yapan Esved is· 
mindc bir kızdır. 

Terzilik etmekte olnn Esved, ge
çen giln Parmakkapıda tramvay 
beklerken nişanlısı Necmeddinln 
bir §işe kezzabı yUzilne fırlattığmr, 
bereket atik davranarak yakıcı 

maddenin ancak mantosuna. vo ba. 
caklnrma dökülmesile kutlulduğu. 
nu söylemiştir. Yapılan tahkikat bu 
iddianın hakikat olduğunu göster -
miş ve Nccmeddinin kendisinden ay 
rılmak isliyen nişanlısından bu su
retle intikam almak istediği anla. 

' şılmıştır. 

Esvedin 150 liralık mantosu kez. 
zabdan parça parça olmuş ve sağ 
baldırında yanıklar husule gelmiş

tir. Adliye doktoru Enver Karan 
dün Esvcdin yaralarını muayene 
etmiştir. 

-
Eroin satan bir 

kahveci 
CUrmUmeşhut halinde 

. yakalandı 
Zabıta dün Kumkapıda eroin sa-

tıcılığı yapan bir kahveciyi yakala
mıştır. Lfuıgada katip Kasım mahal 
lesinde Kızıltaş sokağında oturan. 
bu adamın ismi Alidir. Bir müddet· 
tenberi Aliyi takip eden memurlar. 
dün şof/Şr Mustafa, Ete.'ll, Cemal, 
Agah ve diğer Mustafa adında beş 
kişiye eroin satarken cürmüme~hut 
yapmı5lar ve gerek satıcıyı ve ge
rekse alıcıları yakalamı~larclır. 

Suçlular bugün Adliyeye Ycrilc
cektir. 
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Vekalet emrinde ne kelime./ 

B tn .. c3i anlamı~·onıı: 

"Falan memur filin \ali 'el>alet 
om'rine almdı.,, 

• 
f3i ama, bu memur hakkında itaat l-

liımı mı ~ıkarıldı, demek bkri-.:? 
O, memurken ldmin emrlndr3·di? 1 

Jtasqek 
Japonya tuz alıyor 

J APONYA mühim miktarda tuz mU
hayaa t•diyormuş. Japon _ Çin har

binin salamıırn:.ınr Jmrncnk olmalı! 

Dünyanın üç bucağı 

I• NGtU/, bn~\ekili nutkunda Şckspi_ 
re atrC'n: "Dünyanın üç bucağın

dan müselliıJı olarak gf'lsinler, kendilerini 
karı;ılrya<'.ağıT,, diyor. 

Dünyanm ılörl buca'ı olduğuna göre: 
ln;iltc•rr.nln korktu~n 5u dördüncU bu-
cnkta ı.ıın yar drn>iniı? 

bi bunların yek1lnu (1). sütununa 
konacaktır.,, 

Öğrendiğimize nazaran bu cetvel· 
!er yalnız İstanbul mıntakasına ~a· 
mil değildir. 

lş kanununun iş yerleri .... tahmil 
ettiği vazifeler cümlesinden bulun· 
du!;'U için bütün bölgeler tarafından 
alakadar iş yerlerine gönderilmi' 
bulunmaktadır. Malfun ol~'uğu üze
re cetvellerin doldurulup iade edil• 
mesi için ancak 28 şubat tarihine 
kadar mühlet verilmiş bulunduğun· 
dan birçok mfü~sseseler daha şimdi· 
den doldurdukları cetvelleri alaka· 
dar iş bölgelerine iade etmi~lerdir. 

*** 
Not: Gazetemiz iş kanunu ve ~ 

nun tatbikat sırasında bilhassa ü· 
çüncü bölgenin gösterdiği has..~si· 
yet ve dikkatten dolayı gazeteye 
bizzat vaki olan işçi şikayetlerini bi· 
le doğrudan doğruya neşre tevessül 
etmeden önce bölge amirliğine bil
dirmekte ve aldığı neticeye göre ha· 
reket etmektedir. 

Bu11dan önceki neşriyatnnızdan 
da maksadımız daha fazla iş daire
sinin üzerine aldığı icabında izahat 
verme vazifesini kısmen tahfif he
define matuftu. 

Is kanunu, yeni bir hukuki vazi• 
yet yaratmakta bulunduğuna göre 
başlangıcı demek olan bu tarihlerde 
is yerlerinin elbette müşküllerle mu 
hat olacağı inkar götürmez. Bir 
taraf tan da iş dairelerinin yeni 
mevzuatı temessül ettirmekte bir 
takım mü5küllere maruz kalacağını 
da kabul etmek zarureti yardır. 

Bu itibarla bilhassa vekalet iş ri· 
yasetinin, bütün memleketin iş yer-4 
!erinin muhtelif seviyelerini dikkat 
nazarına alarak, kanunun tat):>ikatı 
m miimkün oldutru kadar pratik 
usullere bağlaması arzu olunur • 

Bundan evvelki sayımızda tcmen· 
ni ettiğimiz bu cihet yalnız iş yerle"' 
rinin değil iş bölgelerinin de mu .. 
vaffakiyeti bakımlarından 18.zım· 
dır kanaatindeyiz. 
l~ dairelerince, iş yerlerinin gerek 

işçi ve müstahdem ve gerekse ücret 
,.e gerek iş kanununun tahmil etti .. 
ği mükellefiyetler noktasından yazi· 
yetleri muayyen ve malum olmak 
,·e bu suretle tamimlerin, taleple
rin alelıtlak ve alesseviye değil aıa
kadarlarına göre yapılmak daha 
seri ve daha müsbet netice verir. 
lş yerlerini iş dairelerine ısındır

mak, iş kanununun biran önce veci
belerini tahakkuk ettirebilmek is 
riyasetinin bir kül halinde ilk vazi
fesidir. 

Yeni Papa 
Roma ve Seriinin istediği 
bir şahıs olacak mı ? 
Berlin, 25 (A.A.) - Angrif ga

zete.;ine Rom:ıdan bildirildiğine gö
re, bir çok Kardinallar bilhassa ya· 
bancı kardinallar ya papanın veya· 
hut başkardinalm İtalyan olmıyan 
kardinallar arasından seçilmesi su· 
relile yeni bir anane vücuda getiril· 
mcsi temayülündedirler. 

Pozan ba~piskoposu monsenyör 
Anfu. tehlon başkardinallık me\kii
ne mühim bir namzet olarak göste· 
rilmektedir. 

Angrif, bu münasebetle bir çok 
~azetelerin reni papanın fac:izm dos 
tu olmamasını istiyen makaleler ne~ 
rcttiklerini de hatırlatıyor. 
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Şükrü Saraçoğlu 
bugün Seliinikte 
~ Baştarafı 1 incide 1 ye ile mi işe ba~lamak Jazım. 

Bulgaristanın Belgrzl:l elçileri Ro· dır? Bu nokta üzerinde yapılacak 
manya maslahatgüzarı, Saracoğ· münakaşaların sonu gelme:r:. Mü
lunun maiyetindeki zevat, Türki. nakaşaları bir tarafa b:rak!p ha· 
yenin Bclgrad sefarPtinin yük· kikati olduğu gibi ele alalım: bu 
sek memurlar, bUkQm:-: erkiru V( hakikat, Balkan paktıdır. 
hariciye nezaretinin yüksek me- Nazariyeyi ortaya koymak, 
murlan bu ziyafette hazır bulun- Balkan paktının yal:ıız devletlerin, 
muşlardır. münevverlerin, dirijanların değil, 

Şükrü Saraçoğlunun millctlerimize mensup fer1Jlerden 

Yugoslav gazetecilerine h~r birinin malı olmasına çal·ş· 
be anah mak siz gazetecilerin vazifesidir • 
s· .. Y .. s .1 d "' k Naip prens tarafından kabul e· 
. u ~ru aracog u, un a şam "ld' b b . . • b'' '"k b' 

.,.,. t 19 .:ı T'" k ' · B 1 d aı ı:n, u emm ı~ın uyu ır ..... a o.ıa ur ıyenın e gra 
Sefa et. d t ·ı · k b 1 d §ereftir. Kalbiır..de daima prense r ın e gaze ecı erı a u e e. 
rek b tt b 1 t V k

.
1 

karşı muhabbetli bir hürmet taşı. 
eyana a u unmuş ur. e ı w .. A • • • • • 

d · l" k ' yacagım. Hukumetınızın erkanılc 
emış ır ı: 

"G"' ı ah t' · t" • temas etmekle pek kıymetli ze • uze sey a ımın ne ıccsın-
~e k B'"k vatla tanıştığıma tamamiyle kar.i "' n pe memnunum.. u reşte . . . 
do .. t Balka d ı ti' • .. •1 bulunuyorum. DUnya sıyasct . şle· r n ev e nın mumessı • . .. .. 
feriyle değil, dört kardeş birlikte rınd: bu kadar buyuk rol oyna-
ralıı::tı B' "b' · · d '.....1- yan bu dostluktan ve bu dostan :s :s m. ın ınmız en vıu-14nen 

Ve Zı'hne m·· t ih ı k h . ve şahsi temastan her fırsattl isti. n us er o ara ve epı. . 
ınize dü§en vazifeyi yaptığımıza fı:J:3e .e~eceğım. Bu ~.k~~m .mem· 
kani olarak ayrıldık • lc:etı~ı~ hakkında buyuk hır. tak 

Güzel memleketinizi gördüm dır. hıssıle ve Ball:a.n antatı sıya
ve Yugoslav milletinin vücuda setı hakkında tam hır huzuru kalb 
gctir.diği eserleri takdir ettim. Bir le hareket edeceğim.,, 
noktaya, canlı bir hakikate naza- Atinada karşılama 
:rı dikkatinizi celbederim: O da hazırlıkları 

HA B E R" - Akıam Pos:nu 

Çocuğun burnu 
Pek küçük yaşta iken 

yüzünün üstüne dilşcr, bil. 
yticek erkek çocu'k ta arka· 
daıtariyle kavga ederken 
yilzilnc bir yumruk yer, on
dan burnu kanar. Böyle 
hallerde burun kemfkterin-
den birinin z:edelcnmi§. ya. 
but kmlmı~ olmak ihtirr.ali 
vardır. Onun için hiç va
kit geçirmeden çocuğu mü
tehassısa muayene ettirmek
te ihmal etmemelidir. 

l<'akat çocuk durup dururken burnu kanaı"ta o zaman 
ateşli bir has~atık başlangıcı ihtimalini hiç hatırdan çıkarma. 

mali:lır. Kızıl hastalığının, kızamık hastalığının, tifo hastalı
ğının böyle burun konamasiylc başladığı çoktur. Hem de ba
zılannda burundan haylice kan gelir. Hastalık böyle burun· 
kanamasiyle yahut burun kanamadan başlayıp tc§his edil. 
dikten sonra da ilstüste burun kanadığı olur. 

Çocukların bazılarında, ldaha pek küçUk yaşt.ınberi, kü
çük bir sebepten çok kan gelir. Bir taraftan ufacık bir çizgi 
olur, yahut düşer dizinde ehemmiyetsiz: bir yara açılır, çü
rük di§i çıkarılır yahut kendi kendine düşer, bir çok kan ge· 
lir. Buna hemofili hastalığı derler ve çok defa irsidir. Burnu 
sıksık ve pek çok kanayan çocuğun babasında böyle bir hal 
olup olma:bğı aranılır .. Bir de ç.~cuğun parmağından veya ku. 
lak memesinden biraz kan çıkarılırsa, kanın göze çarpacak 
kadar geç pıhtılaştığı görUlür. 
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neden kanar ? 
Yazan: Dr. G. A. 

daki örtünün nazik olmasıdır. Bilirsiniz ki ç.c.cukların batılan• 
nıo burunları sık sık kanar ve pek çok kan akbğından çocu• 
ğun, zayıf, cılız kalmasına sebep olur. 

Birde, büyücek kız çoc.uklarıncla burun lcanaması vardı~· 
Kız çocuğunda hemofü olmadığr ve bumu113& kanarnıya hıS 
bir ıebep olmadı&ı halde burnu sıksık kanar. Çıkan kani 
dikkat ederseniz görürsünilı: ki pıhtılaşması gecikmez, dernek 
ki burun kanamasına ıebep hemafili değildir, yalnız: kan y•· 
va§ yavaş ~ ıkar. Kandan bir damla alınarak mikroskopla rrıu· 
ayen: edilince kanın içindeki kırmızı kilrecildcrin .de haylice 
ar.aldığl, onların yerine beyu kürrciklerin ço;aldığl görülUr. 
Bu hastalık dalaktan geldiği için. dalak çıkarılınca geçer, bu• 
run kanamaşt 'kalmaz. Kandaki l:ırmu:r ve beyaz kürecikler a• 
rasındaki nisbet de düzelir. 

Çl:~uğun l:urnun(an gelen kan az olunca, bir pamuk 
parçasını • evde varsa • oksijenli suya yahut yilzde on nit· 
betinde antipirin mahlülGne, bunlardan evde yoksa, mUıntcün 
oldugu kadar sıcak bir suya batırarak pamuk parçasını ço• 
cuğun burnunun kanayan tarafına tokmak yetiıfr. Baııtarrn· 
da burnun içerisine pamuk sokmadan, yalnız burnun 'kanayall 
tarafı üzerine basılrnca kan kesilir. 

Kan ısok gelirse, bir taraftan hekime haber, i:Öndermekl• 
beraber 1 bir t..raftan da çocuğun elbisesinin yakasını asara1' 
kendisini de yatırmak lazımdır. Hekim .yakında olmazsa ya• 
hut hiç hekim bulunmıyan yerde. burnun kanayan tarafıl\I 
üst Uste pamuk parçalan sokmaktan korkmamalsdrr. Kanayatl 
burun deliği pamukla doldurularak sılatınca kan durur. 

memleketlerimizden her birinin 
selameti için yegane esas olan 
Balkan paktıdır. 

Baz:an nazariyeler ortaya konur 
ve ha~isat bu nazariyeleri takip 
eder. Bazan da hidisat evvelce 
vukubulur ve nazariyeler hadise· 
leri takip eder. Bize lazım olan 
hepimizi aHikadar e.den bir hedef 

Atina, 24 - Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Sarac~ğlunun yarın 

Selaniğe gelmesi bekleniyor. Ve. • 
kil. Yunan Başvekili Mctaksas ae 

Bu sebeplerden hiç biri olmadan da çocukların bumu ka· 
nadığı çoktur. O zaman burun deliklerini b!ribirindcn ayı

ran bölmenin ön tarafıdaki damarlardan kan gcJiyor demek
tir. Burnun o kısmında 'muhati gışa .. denilen örtü pek ince, 
ve pek naziktir. Çocuk parmağını burnuna sokup biraz karış. 
tırırsa yahut damarlarındaki tansiyon herhangi bir sebepten 
azıcık artsa hemen burnundan kan gelir. Çocuklarda burun 
kanamasına sebep çok defa böyle, bunın kemiğinin ön tardın· 

Burun kanaması durduktan &Celra ert.cıi eün pamuklatl 
çıkarm::k lhımdır. Çıkarılma:ı:sa pamuklar mikroplarla bula• 
ıır, burunda iltihap yapar. Burun tekrar kanarsa, kanar•11 

tarafı tekrar pamukla doldurmağa bir mini yokut. Kan ge• 
lecek diye çocuğun burnuna daima pamuk parçası sokarak 
bırakm3.k do~ru olmaz. 

Kan büsbütün dindikten sonra da tekrar gelmemesi içit' 

bir idealdir. 

birlikte buraya gele·;cktir. 
Şükrü Saracoğlu, Selanikte, A· 

tatürkün doğduğu evi ziyaret ede· 
cektir. Gazeteler, Türlriye Haıi
ciyc Vekiline muazzam bir kabJI 
yapılacağını yaz:makradırlar. 

Savarona Pireye gitti 
Savarona yatı bu sabah saat 9 

da Hariciye Veki1imizle refaka. 

çocuğu burun hastalıkları mütehassısrna muayene cttirere~ 
kanayan yeri ya'ktırtmak wrmdır. • 
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Vali Ankaradan • 
döndü 

Bu m ü ş t e r c k ideal, bütün 
milletlerimizin ve şehirli, köylü, 
bütün milletlerimize mensup ferd. 
Jerldcn hir birinin sinesinde kar • 
deş gibi biribirlerini sevecekleri 
ve gittikçe artan refahı paylll§Cl· 
caklarmı bir sentez şeklinde gö. 
rür gibi oluyarum. Bu ideale var· 
mak için vaka ile mi, yoksa nazari· 

tindeki zevatı getirmek üzere Pi· Cu mhurreisi LOtfi Kırdar, ~ == ~ 
§ 

..,. MOJDE 1 MOJDE 1 MOJDE 1 _..-,-.• 
Şark Sinemacıltk aleminin Zafer Abidesi 
Ses Krah ••AB O Ü L VE H AB 11 tn son eseri reye hareket etmiştir. Söylenildi

ğine göre, Saracoğlu, pazart'!si 
giln Pireden ayrılmazdan önce. 
Yunan hUkumet ricaline Sa.varona 
da bir ziyafet verecektir • 

Kuruçeşme cinayetinde karar: 

Katil işçi 2,5 sene
,,e mahkUm oldu 

Vaktinde tedavi 
kurtanlması 

yapılsa yaralının 
mümkün olduğu 

ceza az verildi • • 
ıçın 

Evvelki gün K~mede hiç Dif,cr bütün ameleler amele yurdu · 
oktan bir sebeble kömür arnelele· nu.-: banyolannda yıkanmakta ol· 

rinden Mustafayı bıçakla öldüren duklarından yakayı görememi~ler· 

Muradın muhakemesine meshut di. 
suçlar kanununa göre dün ağrr ceza Bundan sonra müeddeiumumi ya· 
mahkemesinde ba§lanmı§ ve ayni 1 ralırun Mdisceen ne kadar sonra 
günde karar verilmiştir. 1 ameliyat edildiği ni sordu. Yurt bek· 
Erzincanın Sokuya köyünden o· çisi 17 yi 40 geçe yazıhane:.lcn tele 

lan l\lurat Co~unoğlu mahkemede fon ettiğini ve on dakika sonra sıh· 
htidiseyi şöyle anlattı: ht imdat otomobilinin geldiğini söy· 
"- Mustafa ile tanışıklığımız I ledi. Fakat fahitlerden bazıları da 

yoktur. Ak~ işimiz paydos ol· imdat otomobilinin kazadan ancak 
duktan sonra amele yurdu hama· 20-30 dakika sonra geldiğini bildr 
mına gittim. Yıkandıktan sonra 1 riyorlardı. Yüzle~ti-ilen şahıtlcri:ı 
takım omuzum:ia olduğu halde: hepsi evvelki iddialannda ısrar ct
dışarı Çiknıı~tım. Bu sırada elimde tiler . .Nihayet müddeiumumi Feri
bulunan sabunu bir arkadaşıma 

1 
dun Bagana söz · rak şahitlerır. 

vermek üzere uzannu§tım ki kifli dedikleri yanm saat kabul edilh"SC 
ceketim Mustafanm dıvarda :ısılı 1 yaralının hastaneye götürülüp teda 
duran ı;amaşırlanna dokundu. Bu· 

1 
vi altına alınıncaya kadar da yanm 

nu gören I\Iustafa bir~ok küfürler et 1 saat geçmesi lazımgcldÇ~: ve bun~ 
tikten sonra suratıma iki de tokat 

1 
göre de tedavinin ancak bir saat 

\ı.trdu. Ben de mukabele ettim. Bu sonra başlamış sayılacağuu bildir 
sırada Mustafamn arkadaştan üze· 

1 
di. Neticede hastanede yarabyı mu· 

rime hücum ettiler. Beni döğrneğe ayene eden adliye doktoru Em·cı 

ba~ladılar. Kendimi, ellerinden kur· 'ı Karanın celb.!ne karar verildı. 
taramıyordum. Çaresiz kalınca ce· niraz sonra Em·er Karan gcldı. 

bimden bıçağı çıkardım ve l\1usta·ı Ve şunları sbyledi: 
fanın ayağına sapladım.,, "-Yakada bıçakla ~iryam naba· 
Muradın bu ifadesinden sonr.ı zi kesilmiştir. Burda açılan bir ya· 

~ahit olarak amele yurdunda bekçi 
1 
ra fazla nezif vukuuna scbeb o!ur. 

' Şabanla kömür arnelelerinden Mur 1 Eğer yarım saatlik gecikme rnkisr 
teza, Şerif, Mehmet Ali, Safer, Dur bu hal neticeye tC3ir eder. Yoksa u 
sun, Mustafa, Adil ye lmdat dinlen-: zuv, üzerinde açılan herhangi bır 
diler. Bwılardan vakayı yakından yara ile ölüme sebeb olarak bir u· 
g15ren Şerif ile Mehmet Ali arala- ı zuv değildir. Bıçak eğer biraz snla 
rında tokatlasma oldutrunu \e l\Iu· ı kaysaydı mecruh hadi eyi tehlike· 
radm Mustafarun bacağına bıçağı sizde atlatabilirdi. Yani mühim o· 
13pladığını gördüklerini söylediler. lan nokta uzvun yaralanması değil, 

Bir milddettenbcrl Ankarada bu-
kabul etti lE 

lunan vali ve belediye reisi Lutfi ~ 
l{ırdar bu .sabnb echrimizc dllnmlle. il YAŞASIN AŞK ~' 

ı . . _. .. 111...-ı•-i!Y!li~ tUr. Lütfi Kırdar, Ankarada bulu 
ı . .. . ...... _. ...... .__........ . .. . .. . •• • ·:==::ı:::::::n:=ı· • il 

'!~;!·~ .. ••• - ..... 
..n:;:..~u-n~ ... 1~~: := :!""" ... r.!1":: :-ı__ 

duğu müddet içinde Reisicumhur 
İsmet İnönil, başvekil Refik Say -
dam ve dahiliye vekili Faik öz:trnk lf 

.. if. ................ :ı··-.. -····ii!§;.-r:-.,amn 

·:: •• ::=:.!: XtJl E 'il E K tarafrndnn kabul olunmuştur. Vail Jl'U1 ~ 

·;e belediye reisi 1stanbulun muhtfl· :m 
Sinemasında 

lif §ehlr işleri etrafında alA!tadar. füi 4 baftadanbcri akıllara hayret veren bir muvaHaluyct ve nibet kazanan 

J:ırln temaslar yapmııtır. Ankara. füi ~ 

~:~.:::·~:~:ro::~~~::;::~·~ ~.~ı n § naan ~ naan O.# v A lbd 
dan çok memnun olduğunu, lstM· !il! ~ l( ~ ~ 
~ul hnlkmı ve eehrl alakadar. eden ~if Filmini rahatça görmek istiyenler için aon fırıat Procram çar.,mr.ba pü ır.t'i 
ışfor~ ho.k~_mda ~o~ fn}•dalı neticeler 1 :~1 elam!< cleğiıtirilecektir. Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. ~,, 
ldlb'IOI SoyJcmt§ltr. unc•1••••••••••••••••M•••1••Hti'-..'*•••••t••• .. ••••"•1 .... •••• .. ••• .. ••1ı:!! .. :J:•::ı:t:•!!!ıı!Hi!f!!••g..,~··~!'!!I:• . ,. lril :·:: :.:·:••:::::::::::~~::.:: :llilc::::: .. :::::,::::::.,::::::ı~:::::::: •• :ı:a::.::n ••• :t;r.,. nı;:: : • :ı::::~:m:-.:---~ 
Vah Lutfi Kırdarla beraber An .. ~ .:.:.::·~·~·:.:.::.::::=::·: ·_•_•····:··:.:··.::::.:::=::.:.::::::·••"••••••••••••••••• ..... ..::.:_::_::.:::~:~---= 

·~ ı . ·ı: -~· ............ - ..... ···~~-.... ·n-r·· ..... ······ıns· ······-.. ..ıt!!----g·· ..... m::1·P.n1•'' karn'-'a gı o an sular ldaresı - ---.. --.. ..... :•• ...... ~: .. • ........... i:........ ··-!~""" ·- •• ~ ,;,.;;ı•ır=ii!·: · ·::.:=:::::-.:::=::.:.... . . • • • ..:::::::ı: ... :: ... -::=-.:::.:::::nı: :-ı::;• 
mUdUrll Yusuf Ziya dUn şehrimize ~ . • • • ç rı 
dönmüştilr. Yusuf Ziya şehrin su .m SMenhenın enFmuazzamF"lve .en Rus Tarıhının Kanlı a 
. • . •••• u te§em ransız ı mı 

:~:,,;,ı:,ımd• aıakoda'1ara """"' j(~ c ANA VA O 

se;~1~~:~dabi~a:~dın ili! T A Ç L 1 P 
1~1 iPEK 

Baırolde: 

HARRY BAUR 
::ı . .. &::: ... ... sanem asında 

Harikulade bir muvaffakıyet 

kazan:nakadır. 

Topkapıda Arpacmini maha1lesir 
de oturan 80 ya,,.laı md3 Şadiye a 
dında bir kadıncağız yatağınch. 
mangaldan sıçrayan bir kıvılcımlr 

ranmı~ ve yarı qlü bir halde lla ı: 

hastanesin;! kald, ıılmıştır . m Bugün saat 1 ve 2,30 !canılarır.Ja TENZiLAT vardır 
... -· . b 4 k ·ı ·a· B .::: ......................... :a······•t!············:···ı·mr···ı···ı .. ·········· .. ····· ... ···1ı:=:=·~!J.!1!!.!!•••:s::•·:::m:acı ~ıryanına azı ,.esı mesı ır. u vazı :=::::::::::::::::E:ın:::iiilZ~~"::!rll!::::::::::ı:::::.:::::;:::::::::::=::::Ei!!!:::::::.i:=m:tın!!i:s:!!!:::!!:ftr. ..... 

yette tıbbi müdahale zamanında ,.a 
~;:i ol saydı , yarahnrn hayatı ylizdr 
~eksen kuttulu._· J ' ~naJtindeyim 

Hatta hadiseden sonra uzu'· bağla 
mp sıkılsaydı kan almması duru. 
Ye cerra11i müdahale zamanına ka· 
dar bu tedbir faydalı olurdu. Gcrç· 
bu tedbirde uzun miiddette ekngrcr 
tehlike:ıini doğurursa da , o zamar 
bir b<>ca&rın ke>1 1::nesile !!''!ne hara: 
kurtulmuş olurdu. Deciiğım gibi 
daha çabuk müdahale vaki olmu~ 
olsaydı yaralının hayatı kurtulur· 
du. Lakin rnaale!iel hemen lıiçbı, 

vakada derhal müdahale kabil olmı 

Romanyada 
suikastçı faşistler 

12 Demirmuhafız mah
kOm oldu 

• _ _, ... IS U G O N ~.-• 

SA K AR Y A SINEMASINDA 

Blikreş, 2 ı (A. A .) - Bundan 
.>irkaç hafta C\"\'Cl mühim ı esn1i 
dairele re ateş vermek ilıcrc stcu 
makinnlnn ynpan ,.c polil'I t.arafın. , 
dı:ın tevkif edilenlerin muhakeme. 
'eı i bugiln bitmişllr. 

s ı imiO gi Ff iT ~ 
t.m JEAf\ETTE MAC-DONALD NELSON ~ 

Ameril<ada idam edilen 

ro:... ne ağır hapse ve diğer dokuzu da 
Maznunlanlan UçU gıyaben 8 se-

bir çocuk hırsızı 
Adliye doktorundan sonra mü<l· bir ila 8 sene hapis cczasrnn mah

deiunrnmi Feridun Bagana ıddiana· kflln olmuşlardır. Üçli beraat et • r:.aüod, • Floridn _ 2:; ( A. A.)
mcsini bildirdi. Mahkemede yuka mi1>tlr. Bunların hepsi "ski demir J:ıim"'ıı • B~ilC,\' isminde bq ynşın
rıdaki noktaları gözönünde bulun muhı:ıfız tcşklliıtma mensub bulun. da bir pcuı;tı öldUrmüı; ol:ın ~ocuk 
durarak suçluyu üç sene hapse mah· maktadır. j ıırrsJ.7.ı Frnnklin • Picrce, bu dna-

kum etti. Fakat Muradın ra~r 211---------_ yeti ı stediktı>n 9 ar sonra, diin f'. 

den aşa!:'l olduğundan c~za:ıı 2,5 sr-· ı 'rnra,·ı duyunca çok se\"İndi ve mı1ı· l"''tı i':li tıand:ı.lveye oturtulmak 
neye indirildi. l 'cem• her~tine teşekkür ederek jan·. suretile idam edilml~tir. 

Çok heyecanlı olan suçlu ~ıurat dam1alar arasmda salondan çıktı. 

ltalyan Hariciye :-' 
Varşova yolun 

,,.,,-!. 
Berlln. 25 (A.A·> - otel~ıır.:~ 

\'C ]cO .. itmPltte olan ltont ~ ..a11 ... .. 1 .. 0~ .... 
no, dün l5ğlcden ~nra c)JJ'lflllt t' 
kain Arnogd!l!ein a g t1ld' 
hududda hariciye n~zare~~ ..... 

)<ıırtJIP"~ 
mUmeıısm tarafından . ttıı~ 

·ı polon) a 
'ardır. hllimcsm • e 

. . tfuktı• 
kııd:ır kendılerınc r 
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Japonya lngiltereye 
tarziye verdi 

1 Bf!QRSr~@üı@rMDlll 

Fakat lngiltere bombardıman 
KIZIL ORDU 

hadisesini 
telakki 

kapanmış 
etmiyor 

Slalio de dahil olduğu halde 
ıın l:°ndra,. 24 (A. A.) - İngiliz diplomatik mahafilinden öğre. 

dltlııo g6re Japonya hUkfuncti lngilterenin Tokyo elçisine 
~lkong topraklarından bir kIBmının Japon tayyareleri tarafm. 

~ bomb~ edilmesinden dolayı derin tcessilrlcrlni bildir
i bu gibi hlclise1erln tekcrrllr etmemesi fçln icab eden tedbir
'l'iıı almacağnu, mes'ullerin ceulnndınlııcnğmı ve nihnyct taz

VEMiN ETTi 

at Verfleceğinl temin eylemiştir. 

flı.ern SalAhJyettar !ngilh niahatillnde, Mdisc kapanmııı addecliL 
e.klo beraber, Japon hilkumcti tarafından verilc>n teminat 

dtr. ndc bir ııureti hal bulunabileceği kanaati b:ha.r olunmakta. 

Japonlann bombardımanı 
Tokyo, 24 (A. .A.) - Domef ajansı bildiriyor: 

~Cepheden gelen bir telgrafta, Japon tayyarelerinin dün 
l'fhtı. ceu tlıerinde çok milhlm bir muvaffakıyet kazandıkları bildl

ektedlr. 50 den fazla Çin tayyaresi dilglirillmilıı: ve 20 tayya
!'e de Yerde tahrlb edilmiştir. 

Fransız ajansına göre aynı bombardıman 
Lançeu, 24 (A. A.) - Havas ajansı bllclinyor: 
l>Un Lanceu clvarmda ~.reyan eden yeni bir hava muhare-

1 esnruıında altı Japon tayyaresi dil§miletur. Biltün Çin tayya. :;:rt Usleıine dönmüşlerdir. Bununla beraber Japonlar Lançe. 
'},. bombardıman etmeye muvaffak olmu~lardır. Sivil halktan 
~ ~!il Vardır. 

Haynan adasında 
ııo l'okyo, 24 (A. A.) - Domef ajansının bildirdiğine göre, Ja
~ krt'alan, Ha.inan ada!!mm ııınrk sahilinde kain Tsnglan Uma
~_ işgal ctını,Ur. 

~%40t.Ow. 

li'raıısız Meclisi 
t Sağ cenahın Daladyeye müzaharetile 

rranko hükumetinin t anmmasını 
kabul etti 

~~s. 25 - Eurgosda Frankonun birliğf'nden Uipieyı""Ve 
~rari'"I! ruur:ı ı:rJl!n•r:'ll ,1,.,.A.,..r·ı.2~ "&! ~ lllilİ.am.iıd.i 
<liii :mn ~ranko nezdıne gônder BOtün hatipler, ._I~sp"""'"a_n.,..y ... ad~a'"'""ıtaı· 
liıı._ ~GınessıI Berar arasındaki mü· yan kıtaatı dururken Franko hü· 
'Cl'tler b · tmi r ~ 1 ~ ır. kfunctinin tanınmasındaki tehlikeyi 
1ıı::un üzerine dün Fransız me- anlatmışlar, general Frankonun mü 
~İ'aıta nteclisinde Başvekil Daladre temayil bulunduğu tenkil siyasetine 
ll(l tta bulunarak pazartesi gi1· lransanın lfil{arit kalamı:·":ağım 
l;~ ~rlar meclisine Franko hü· bildirmişlerdir. 
lhıi ~.1nin tanınmasını teklif edect"- Daladye beyanatını bu hatiplere 
~ ıldirmiştir. cevap olarak yapmıştır. 

bıı a~"ekil, Fransız hükfunetinin Verilen malumata ~öre, hükiı · 
:1dan böyle ''general Frankonun metin takriri aleyhinde rey veren 

ı~ ~eti olan hakikt hükOmetlc.. listler 15 kadar radikal s~oyalist 26? 
~ lll~uk münasebetleri idame aza bütün komünist ve sosyalist 
'lıi icap ettiği kanaatini göster bir okadar müstakil sol cenahla cum 
~.\·~ SÖzlerine şu suretle devam ~u:iretçi sosyalist birliği azasını 

~tir: ıhtıva etmektedir. 

~';:Cumhuriyetçi ordunun birkaç Azana ve Miyaha 
~a mukanwet edeceğine kim P~is, ~4 (A.A.) - Pari~tek~ cum 
fictjllıat 'Yerebilir? Bizzat Azananın hurıyetçı lspanyol mahfıllerınden 

<it bu değil midir? alı~a.n m_~IOrnata ~öre, Fransız ve 

~ll\iilt-- . el ek h f F nk lngılız hukQmetlerı Burgosu tanır 
'Q 1:nm g ec a ta ra o . . , !lıneı· . ta k . tanımaz Azana ıstıfa edecek ve Pa· 

ını rumaya arar vennıc: . 

Lehistanda 
nümayişler 
_... Baştaratı Z incide 

muşlardır. Talebe bundan 90nra 
harbiye bakanlığına gitmiş ve bir 
he)'et talebenin isteklerini bakanlı· 
ğa bildirmi~tir. 
Var~ovadaki bu nümayişlerden 

başka Pomanda Posen ıüniversitesi 
talebesi de bir nümayi§ tertip etmiş 
tir. Talebenin taşıdığı levhalarda 
şu cümle okunmaktaydı: "Danzig 
ve doğu Prusyası Lehistana ilhak 
ecl•lmelidir.,, 
Nümayi~iler büyük Alman kitap 

çısı ile diğer Alman mağazasının 

c.ımkırmı kınnı~lardır. Teıahürat· 

çılar müteakiben "Pesener 'raııteb· 
lat,, ismindeki Alman gazetesini taş
lamışlar ve gazetenin muharrirleri· 
ne hücum ctmi~lerdir. Gazete bina· 
sile Atman ba~onsoloslulu binası 
polisin muhafamsı altındadır. 

Alman ajan11n1n verdiği 

ha~er 
Danzig, 24 (A. A.) - D. N. B. -

Resmen bildirildiğine glire, Danrlk 
bU.ki'ımeti bir ço'k Leh gazetelerlnln 
Almanya aleyhindeki neorlyatmm 
Lehistan - Danzig münasebeti Uze
rine yapacağı tesir h~mda nıU -
mcssilliğinin dikkatini çekmiGtir. 
Bu nesrlyatta, Lehli talebenin ez -
ctınıle Danzlgin Polonya.ya llbakmı 
istedikleri blldlrilmektedlr. Alman 
matn.mata gl!re, Danzigdekl Alman 
talobe bugUn bu mUcadeleye karşı 
!r nflıhlıyijt.e;hulunmuıtur. :Oer& 

:sal9JMarnu terk• davet idD--..Leh~ 
lt talebe, ibu --:aavel! mubvemet tös 
termekslzin yerine seUnniftir. 

Nazi partisi 
Macaristanda IAğvına 

mecburiyeti hasıl oldu 
Budapegte, 24 (A. A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Binba111 Szalassl'nln. nuyonal -

sosyalist partisi IA.ğvedilmfiUr. Bu 
aabah Macaristanm her tarafında 

ve bilhassa Budape§lede birçok a
raştırmalar ynpılmıetır. 600 polia 
memuru partinin muhtelif fubcleri. 
ni i§gal etmişlerdir. Birkaç yUz kl~i 
tevkif edilmiştir. Polisler hiçbir mu
ka\'emetc maruz kalmalnı§lardır. 

Otomobil 
kazası 

~u .. 1. b'I cek . ~ nsten ayrılacaktır. 
' soy ıre ı e vazıyettc· M el sil h - ku f l l\J' . BugUn Baat 13 de TUri>ede Piyer-
1 { ta u me 1 genera ıaJa· loti caddesinin l{adirgaya inen kıs-

...._ ~!tere ·ı b t ..:ı.: • ya, İspanyadan ayrılmak mecburi· ı:nmda bir otomobil fa"iast olmna ve 
""-İ ı e u eşı uu mesaı sa· t· de kald v keli d ... 1 1 "k ~ ..,, 
61 :lld~ b" 1.ı· bl 1 1. "k ye ın · ıgı ta · r e •' ~ •sı a· 
~ • ır a ıccna ı ~ po ıtı ası " ük' 1 . f" . 1 k k l 1 ı> edeb"I ceğ" • .b. "h . h nın Y se ~ ınısa ırı .. o ara · ·a >u 
l:ıtj ı e ımız gı ı ı tıyaç a 00.1 v· • b'ld" . . 
eı~an · t"klAl" . h f ı ece<.sım ı ıımıştır. 

~... ya ısı a mm mu a a· M ·..ıd 
dan t ed b"l v· adrı:ı e harbe devam 

zavallı bir c;ocuk, farkmda olma -
dan altma dUı,tUtQ otomobilin al _ 
tında llUrüklcnerek feci bir sekilde 
61müştur. lb... ezare c ı ecegız. kararı 

~,,..-.ı.rtYada büyük menfaatlerimiz Vaktin darlığına rağmen yapmış 
1 ~lcaCUttur. Bilhassa beynelmilel po M adrit, 24 (ı\.A.) - l\Iadrit halk olduğumuz tabktkata nuaran ka -
~· bakımından, general Franko cephesi, bugün öJ~ .. den sonra hali tanın kurbanı Sovyet Ruayadan a-
11._ l?ıcle b' " . . hazırdaki vaziyetı te;;rih için top· navatana hicret etmi§ BilA.1 oğlu 
"'lijsı 

1 
ır mumessıhmizin bulun· 

aıtmd lanmıştır. Rifat isminde 15 yqmda bir ço-
k. .. ır. M ht 1'f h t " ı harbe devam cuktur. TUrbe clvarmda oturan RL 
-~ ıniııt emniyetimizin bakı· u e 1 a ıp er 

leh. d t ki ·· ı · ) 1 b rat, PiyerJoti caddesinin bir tara -da böyledir. Ban)m bu "'Jl ın e nu u ar soy emıs ve rn a a 
~ ,, l k b" halk k"tl . h t" , • lk rından diğer tarafına geçerkrn bir "~... ı müdafaa edilmesi ve ı . ır u esı a ıpıerı a nş· 

~·ıt.,..., 1 t taksinin htzla "'eldiğinln farknıda 
"<lnın Burgosta namevcut de· amış ır. " 

ltı C b ) d ••k& olmamıştrr. Rifat caddenin ortası-
~i:' 1~·cut bulunması lazım gelecc- ep e er e su un 
~ ıı;<lrıiinl Bilbao, 24 (A.A.) _Umumi ka· na doğru llcrlemlş bulunmu§, bu an 
Qlıtı '" da çocuğu gören foför de yol kes-

A. l'i~ıun üzerine sosyalist Vincent rargfilıın tebliği: . k 1 ·'il."' me atcmeslne rağmen frene ha. 
tı. tı.ı • S<ılı aünü bir emrivaki kar· Nasyonalist tayyareler, Alikante . 
~-~ ., kım olamadan çocuğa ~rpmışbr. 
il( t;, a kalmayı kabuf edeml '-·cceg"iı'· limanında askeri hedefleri tombar· 
~ ] " Zavallı Rifat, anide otomobilin 

ttj,: Y e.ıniş \'C müteakiben meclis dıman ctmistir. Cephelerde sükun "'h' ~ltma düşmllf ve tekerletln altmn 
ı.ı...; li.kUınetin, itimat meselesı"nı· hüküm sürmliştnr. b ~ sr:- · ~elen a,ı ezildikten sonra araba 
bı,;: .U-erek yaptıgv ı, "istı"hzahlann ispanya sularında bir Al-• "'llti duruncaya bdar ıUrllklenmlftir. 
lqlct· '' talebi reye konmustur. Bu man harp gemisi Otomobil durduğu zaman Rirat 
bqj ır ~ôl -reye karşı 323 reyle ka· Berlin, 24 (A.A.) - Alman istih· beyni ezilmesi neticesi ısm olarak 
~t~:~ıni§tir. bar:ıt bürosu, Doyçland zırhlı 111ın bulunmuttur. 

'1ee ıs, Daladyenin beyanatından şimali Jspanya sahilinde Ferrcıl li· Şoför htdiseyt müteakip derhal 
'rli~·sırac;ile cumhuriyetçi sosyalist manında demirlemiş olduğunu ve 2 ı •rekn!anmıŞttr. 
-tt\)

1 
•n~e~, Forcinalı, sosyalist 1- marta kadar orada ka?:ıcağını ha· Zabıt.ı. ve rnUddeiumumllik bu fe-
• l e:ıı cumhuriyetçi sosyalist bcr vermektedir. . ci vakaya vıızıyed etmi,tfr. 

Meras!mden sonra .. Vor~şilof EK~~ı 
hır nutuk soyledı 1ÇERDE: 

MoskoYa, 25 - Yeni anayasa 
mucibince Kııılordu dün yemin me· 
rasimi ~·apmıc:tır. Stalin de askeri 
umumi konsey azası sıfatile konser 
azası önünde yemin etmiştir. 

Yemin mcrasim:.nden sonra biı 

~utuk söyliyen harbiye komiseri 
mareşal Yoroşilof ezcümle demi~i:
ki: 
"- Her yerde, kanımız ve haya· 

tımızla, vatanımıza, halkımıza ve 
hükilmetimize hizmet edece~ımize 

yemin ettik. Her birin:zin, bü)•ük 
Lenin ve Stalin için, vatanı, milleti. 

• i~: ve çiftçi hükfuneti için, seve ~-
ve kanmı ve hatta hayatım ver ~~g~ 
hazır olduğunuzu biliyorum. Fakat 
bu kftfi değildir. 
Kızılordunun zimamdarlan ve 

§efleri olan bizlerin yapacağımız 
daha çok ~eyler vardır. Bizler, şanlı 
kmlordunun önünde bulunan vazi· 
feye daima rnyık kalması için, bizC' 

tevdi edilen işi idare etmesini, çok 
;alı~ma)'I, organize :;:r tarzda ~alış· 
mayı bilmeliyiz. Tarihi şerait dn· 
layısile, kızrlordu, ancak rnağlQp 

edilmez, y.ıldırun gibi bir kuvvet o· 
larak mevcut bulunabilir:. Kwlordu 
bö)•ledir. Ve daima böyle olacakt· 
tır. 

Kızılordu erleri, kumandanları. 

politik memurları ve bilhassa mesul 
zimamdarları ve şefleri, bizler, 'he
pimiz, bunun için, yorulmadan ça· 
lışacağız, askeri ve ;x>litik terbiye
ye, kızıl ordumuzun durmadan i).·ı · 

!eşmesi eserine bütün knvetimiıi 

\'ereceğiz. ]~i ve çiftçi kızılordunun 
t~kil ettiği emin kalkanın arkasın· 
da Lenin \'e St:ilinin bü)'Ük tarihi 
eserinin muvaf faki)·etle ve mesut bir 
surette inki~h için böyle çalışmak 
1ftzrmdır ve böyle çalqılacaktır .. 

c;keri yeminimiz, bunun zamanı 
dır ... 

- --- · -------------------
lngiltere Filistin Araplarmm 
istiklal hakların! tanıyor 
Mandanın 

devam 
en az 
etmesi 

beş senenin 
isteniyor 

Londra, 24 (A.A.) - Gelecek re toprak satIJI iki itibaı'la kontre· 
hafta bildirilecek olan lngilterenin 

1 
le tabi olacaıtlr: 1 :Adeeltibarile ,,.c 

"Fnfstln siyaset], konferansı maha· oofrafl bakımdan ... Adet itibarile 
filine göre, şu suretle hulttsa ed!le· · yahudi ajansı Inciliz h~tinin 
bilir: tayin edeaği senelik koıitenjana 

Manda a ari b§ sene muhafaza riayete mecbur olacaktır. Muhace· 
edilecektir. Azami had tayin edil· relin müddeti de birkaç sene olarak 
miş değildir. Bu müddet A\TUpa tahclit edilece!<tir. 
yahudi muhaceretlcrinin İngiliz im· Coğrafi kontrole gelince, Filistin 
paratorluğu içinde veya diğer mcm· üç mmtakaya taksim edilecektir: 
leketlerde yerleştirilmesi irrudinına lşba haline gelen birinci mmtru.a 
bağlıdır. Ayni zamanda Jngiltere da muhaceret tamamen men. ikinci 
Filistin arablarınm istikUi.1 hakkını mıntakada da tahdit \'e üçüncü mın 
tanıyacaktır. takada Lc:.e muhacerett müsaa:ie edi· 

Saniyen, muhaceret ve rahuclile· lecektir. 

lngiliz ordusunun 
manevraları 

Londra. 24 (A.A.) - 1918 sene
:.indenberi üçüncü defa olarak ana· 
vatan ordusu bütün mevcudile \' or 
kshire kontluğunun garbinde ağus· 
tos ve eyhll aylan zarfında rapıla· 
cak olan manevralara iştirak ede
cektir. Motörlü ve zırhlı cüıütam· 
lann mücehhez bulundukları son 
sistem silfilllar, harp şartlarına 

mümkün olduğu kadar uygun şart 
tar jçinde tecrübe edilecektir. E':s
perlcr son derecede arızalı arazide 
geniş mikyasta yapılacak harekat 
esnasında zırhlan kalın \'e süratle· 
ri pek büyük olan }"an ağır hücum 
tanklarının randımanlarını tetkik 
etmek istemektedirler. Askeri eks· 
peri~, Jngiliı ordusunun mühi • 
bir kısmının cenubu garbi mıntaka· 

!arından sili.h Ye techizatile birlikte 
hava hücumlannın mütemadi teh· 
didi altında Yorkshireye nakli hare· 
ketinin tecrübenin en mühim kıs

mını ~<;kil edeceğini beyan etmek· 
tedirler. 

Umumi plana göre cüzütamlarm 
gece sevki ağır to~ kuwetlerinin, 
tankların vesairenin yavaşça ilerle
mesi suretile yapılacak ve mitralyöz 
lü otomobiller, bindirilmiş piyade 
ku\'Vetleri, irtibat servisi ve moto· 
siklctler gibi seri cüzütamlar mas· 
kelenmek suretile seyyar hava mü· 
dafaa bataryalanrun himayesinde 
gündQz ilerliyeceklerdir. 

Malzemenin \'e kıtaların bir kıs· 

Arnavutluk 
llmanları 

Baştaratı 1 incidt 
ni İtalyan efkarı umumiyeıini a
vutmak için ltalyanırun yanı ba4m 
da bir harekete geçmesi muhte . 
meldir. 

Gene bu mahafit:Ie italya ile 
Arnavutluk araımdaki münaıe • 
batın son ınmanlarda fcnalaıtığı 
söyleniy.~. İtalya donanmaaı için 
zaruri olan petro!U tamamiylc lı:en 
di elinde bulundurmak için Arna
vutluğu itgale tetcbbüı edebilir. 

Salahiyettar mahafilde, böyle 
bir hareket İtalya tarafından 4cr
pİJ cdildifi takdiroe Yucoalavya • 
İtalya arasında büyük l>ir gercin~ 
lik haatl olacağı beyan edilmekte
dir . 

Halepte nümayişler 
_.. Baştaratı 1 incide 

Bunlann hep.sinde §Öyle feryatlar 
işitilmektedir: ''Artık bu hale ta. 
hammlllilnillz yoktur. Tllrltlyeyl ls
teriz. Yaısuın Tilrlı:iye .•.• , 

Zabıta galeyanm önUne geçmeğe 
ç.atıımakta, fakat muvaffak olama
maktadır. NllmaYifler pceyanları
na kadar devam etmektedir. 

mı tayyarelerin hücumu altında 

i§]iyeoek olan trenlerle 5e\1kedilecek· 
tir. Hareklta iJtirak edeoek olan n
bitlerin ~ anavtan pmiııonlan ef
radının adedi 60.000 dir. 

• EvYelce Fatih halkc\•i salonun
da yapılacağı füin olunan Kmlay 
Fatih il~esi kongresinin yarın saat 
13 de Üniversite konferans salonun· 
da :ı:apılmasma karar verilmiştir. 

• Birkaç gündenberi rahatsu bu· 
lunan maliye vekili Fuat Alralı i
yile~miştir·. Pazartesi günü \ 'arife
sine başlıyacaktır. 

• Birinci umımıi mümettişi Abi4 

din ôzınen dün §e}lrimize gclmi5tir. 
Bir hafta kadar kalacaktır.~ 

• Her sene tnartın yi.mıi birinde 
rapılan toprak bayramı bu sene de 
tekrar edilecektir. Bu rene yenilik 
olarak bayr~m. yalmz Halkalı zi
raat mektebinde değil butüıa kaza· 
larda kutlulanacaktır. 

• Tasfi}'e halinde bulunan elek
trik şirketinden aidat istiyen eski 
meclisi idare azalan bu taleplerini 
Bel~adan gelen ~rl:et murahhası 
Spesiyale de bildirmişlerdir. Spesi· 
yal bu tnlebi Belçı"kada merkeze söv 
li~ini \'aadetmiştir. 

• Deri fabrikatörleri sanayi mtl
düdü~ndc toplanarak muamele 
vergisinin deri sana}ii üzerindeki 
tesirlerini tetkik etmişlerdir. Fahri· 
kaörler bazı hususlarda iktisat ye
kaletine müracaat edeceklerdir. 

• Türkofis yakında Ank.ım • ı 
başlıyacak yeni Türk - Rumen t : 
ret anlasrna<:r mü.ıakere~eri için c.. 
ihracat Ye ithalit tüa:arlarımn fi
kirlerini almı~tır. 

• Ortamektep müdürlerj dün saat 
15 de lstanbul kız li~nde, maarif 
mildürü Tevfik Kutun rcisH~nde 
t~lanmışlar ve talimatname üzerin
de görüşnü,Ierdir. 

• Taksim meydanında yapılması 
kararla~n yeraltı hali.lannın inşa

sına ba~lanmıştır. Bunlar tamam· 
!anınca Taksim meydanındaki u
mumi halalar yıkılaCfktır. 

• Simdi}'e kadar 700 hususi, 800 
taksi otomobille, 115 otobüs, 61 l 
lcamyon yeni plikalar alımşlardır. 

• Şoförler cemiyeti belediyeye mü· 
racaat ederek ıPOförlerden alınmakta 
olan 12,5 lira plfilca resminin indi· 
rilmesini istemiştir. 

• tstanbu'l vil~yeti seferberlik mü
dürü Cemal Dahiliye vekllctile te
rnlslarda bulunmak üzere Ankara
ya gitmiştir. t 

• Bazı haberlere göre sanayi u
mum müdürü R~at vazifesinden 
istifa etmis yerine lnbisarlar tütün 
işleri müdürü Adnan Taşpmar ta
yin olunmu~tur. 

• Evvelce vekfilet emrine alm· 
mış olan eski Kon~·a valisi c.emaııe, 
eski Istanbul valisi Muhiddin Us
tündağın tekaütlükleri hakkında 

Dahiliye vekaleti kendilerine tebli· 
gatta bulunmufjtur. 

• Emekli generallerden Ali lhsa · 
nrn mebusluğa namzetliğini koymak 
için Halle partisine milracaat ettiği 
haber verilmektedir. 

DIŞARDA: 

• Almanyada vatana hinayet cür
mü ile harp divanı tarafından ölüme 
mahkQm edilen Erbrich, Bruno La· 
lisch ~ Vilhelm Mroczek ismindeki 
üç kişi, 'bugiln idam olunmuştur. 

Bu üç kişi, bir yabancı devlet is
tihbarat servisi ile münasebete gir
miı ve yabana devlet hesabına ca
susluk yapmıştır • 

• Italyada ırk politikası neticesi 
olarak amiral Hirsch 'ile diğer iki 
denizaltı zabiti tekaüde sevkedil· 
mi~tir. 

• Karpat Ukranyası diret mecli· 
si ilk toplantısını 9 martta yapacak 
tır. 
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Ç~cuk 
r -r':• i..it '.;:m ı.peye oturmut o-

l :ı • - ı.:~dımn yanma sevimli 
l. ~ '; :i i: 

- ı:·ıc~~ınızı oturabilir miyim? 
1". -. ı, r:> u~u l.mca~a aldı. Ok. 

- r: n • n ho~!andın da onun için 
g~l iıı de.;il mi ~·avrum ! 

- ır~, :r, yoruldum da ... 
- S:ı.de o mu ya? Yorulmq ol-

ı:ardrn sırada yanıma oturabllirdin. 
- Oturabilirdim ama IIJ'& yeni 

Loyah oldu~u için elbisem boyanır
dı. 

Havva - Ne 7SP1191R11? 
&dem - EJw.e.ı tt1111onm. 

- Alman britatilril - . 

Pot 
Kadın, hutalıktan yeni bltmqtı. 

G&flarlyle mepur bir ahbabma: 
- Bu butaht beni çok yordu, 

·dedi, adet& yan yarıya çlrldJa111tir 
cU. 

Kat l&JDpiyonu bermutad gene 
bot bulundu: 

- Bu butalda Ud Aefa .mı tutuı
mqtunul? 

- u..-. ı.a ! Ne Wll70naa 
mta oldalana ! Sea doldor 1'1111 -
111Df 

- Franm tarlkatllrU -

Hlsseslz 
kıssa ı 

Kahveye ıirdi. Yanmıa ıelen pno 
na: 

- Evllt, dedi, bana ldSpUklll ta
ratmdan bir u ıe.erll kahve yap. 
Bir de JW'lile doldur. 

Kahvesini hl5pllrdet1p narıiJeaini 
tokurdatırken yanında pzete oku. 
1Ul rence d5ndll: 

- Ne \'ar ne yok pıetelerde ! 
Dellkanhnm uzattıfı pıeteııin 

Dk .. yf umm ıerlevhalarma slS:ı 
pzditdl ve bir kahkaha attı: 

- e&rketin adı "ku: avcm" mana 
llD&)'9lJI ha! 

Cot kfmııe ruı oldu. Kuoflu bln
ma pldl. Bakm lise anlatayım: 

Vaktiyle devri h•midide Baytlbda 
da m11hur bir Kuollu efendi ftl'• 

dı. Adalana e:ıelt derdi ıuauzluk • 
tan iltifacle etmek ı.tlyerek k6tk 
u.hlblerine müracaat etti: 

- Her klStk ıu kadar altın ver
abı. Paralan ben toplıyayun. KOtte. 
reken adaya au temin edertz. 

- "Ku avc111" nı 16rlllce aklı· 
Jerce altm topladı ve Atfnaya kaç
tı. 

Aradan aeııeler reçtl Jı(eputJyet 
ilb edilince maceram unutuıaq • 
tur Q.naatiyle latanbula 4hd9. A
da vapurunda onu tanıyaDlardan bi.. 
ri ıördtl Te tanımamazlıktuı rele
rek sordu: 

- A!federtlals, lls kim.tnl:ı! 
- Bea ml? Kuoflu. •• 
Ku11atm a tea ba eeva~ l»etle

mekteycll: 
- H•yır, c!edl, ten Kuoilu deill 

ıin. Kazof lu biziz. Sen kl5pof1U11fD ! , 

• 

- Dlpnum tlmalde taamm. h 
mluulıinu 6fl'eaeal:ı •• J&Panr
ıud 

- • -• P1111&Ja 1-karak eeaa
... • e tarafta oldafua öirenlrlm. 

- Franm karikat.Uıil -

Poker 
- Kamı poker bilir mi? 
- Bilme:ı. 
- Şükret haline öyleyse: 
- Neden ıtıktedeyim? 
- Billeydi kanm rfbl her n..m 

poker muumm bqmdan ayni -
mucir. 

- Senin kann rfbi oluydı ıerrln 
ehvenldir diye lllkrederdim ama ita 
nm. bilmedJli ütam rene her ak-
1&111 poker muuınm bqmdan kalk 
JDl)'Or! 

Otelde 
- Bu ne it? Hesabımda altmq 

kurut da banyo paruı i6ıi1yorum. 
Otıımı.tı banyo yok Jd.. 

- Bunun için Ucret alıyoruz za· 
ten efendim. Otele banyo teaiaatı 

yaptuuajıs. , . 

- -- MNJef _ .... ,.. .. 
- l'a ooeü Mllm c1a allana! 
- ljekerle ekmek cliaer, bir be:ı· 

....... luma. 

Maslak 
- Kmmla evlenmek iatlyorau • 

nus. Hülı:mızda tabii tahkikat yap
tır&cafım. Fakat evvell bana cevab 
nrln. bakayım: bir meal ekte uzun 
mtlc1det durur mUIUllus? 

- O ctbetten merak etmeyin biç. 
Tam SJd 1enedlr lpldm, mıka hiç. 
bir mealek aramadım. 

H Ji. B E R - Alrpan Pottıuı 

R andevu 
Erkek putacıda oturuyordu. Ka.. 

dm ıelcll. Saate baktı ve: 

Miş~I Morgan 
Bir erkekten çok içki içermiş 

- 8.lsi OD dakika beklettim, De
dl 

Ertek 11tayt ı5rllnllyordu: 
- Ben 181li beklemiyordum Jd ! 
Kadın ltmdı. 

- On dakika ıeç kaldım diye mı 
bu ıurat? 

Sinemanın 
isimsiz san'at
karıarı neler 
anlatıyorlar ? 

- On daJdka reç kaldın ama yir
mi dört aut de cabuı var. Seninle 
randevumuz aalı stınll aaat Uçte 
defil, puarteal rnnn aaat tlçte idi. 
Buglln buraya ben teaadllfen gel -
dim. 

• 

• 
Dolrt.or, ıtlalpa hutayı maa7e.

ae edi7or. 
- Franlız ltarikatllıil -

Nadir Juna - Bay bu üpm 
da\·eUal:ıe 1eleml7ecek. KucJ•ılal 
eve 1lelJqu mtudm • &• ller var. 

Havagaaı 
Bayan, himıetıne o sUn aldığı ye. 

ni hizmetçiye talimat vermek Uzere 
mutfala girdi. Ka'dmJ havaıui oca
ğma tuhaf tuhaf bakar bulunca 
sordu: 

- Sen hiç havap.zi ocağı kullan. 
madm mı! 

Hizmetçi haltikatl llSylemefi gu • 
ruruna yediremedi: 

- Kullandım bayan; kullandım 

ama-
- Amu ı ne! 
- Bu ocağa ki5m11r nereden ko-

nulacak onu antıyamadım da. •• 

lsimlerini hiç kimsenin andığı 
yoktur. Fakat onlar bUtUn kalple 
rile kendilerini bu mesleğe ver • 
memit olaalardı bugün çok sev
chiimiz filmlerin hiçbirisini gör. 
memize lmkln kaİmıyacaktı. 

Makineciler, elektrikçiler, el • 
bise giydirenler vesaire ... BUtiln 
bunlar, iaimlerini sinema afişle -
rinde bilytık harflerle yazdmıı 

olarak görm\lyorlar .. Halbuki on 
ların, eserlerinden rejiaör kadar 
övtlnmeğe haklan VILl' .. 

Onlarla konupıak ~ok mUıkut 
bir iftir .. Çünkü yıldızların l&l"la· 
tanlığına mukabil bunlar çok mu 
tevazi insanlardır. 

Kendilerile kon111urken aöyll
yecek bir eeyleri olmadığından 
bahsederler .. 

Fransız atildyolanm gezen bir 
sinema muharriri, bu isimsiz sa. 
natklrlardan birçoklarile görUı • 
mile ve uzun bir röportaj hazırla· 
llll§tır. Biz bu yazının bazı parça. 
lannı kısaltarak alıyoruz: 

"StUd;ronun lçerlıl ııcak .. Fa 
ka.t dışarda keektn btr rUzg-lr e 
ıl;ror. Gabenln elbise rf;ydlrlclıl M114'1 Morgu 
haykınp duruyor : ıl, 

- M'.Uayö Gaben, Ytısy6 Ga .. ,le al!kaclar oldutlan fçln sevt·ıblr facia çıkarırlar .. sız et• ft. 
ben nerede? Kbyö Gabeni gör- yor değlllm. Bu meslekten ol • ki bu ldl kazadan bir dr•~11 ,t dünüz mU? dukları için severim. Fakat bun pabllirslnlz. Ben .de okurlt ~ 

Bu, mavi d:SzlU, gUzel bir kız ıarın hiç birisi MUsyö Gabene şıma gelenlere hüngür ııllll.,, 
dır. Ayn ayn yüzümüze bakıyor.. benzemez. ağlamağa mecbur kaJırıJIJ• 
Bir ses: - Galiba Gabene lşıksınız şem bozulur. 

- Galiba projektörlerin bu - matmazel.. ı aıı ,P • 
lundufu daireye gitti, diyor. - Alay ctmeyllnz rica ede - - Stüdyonuzda ça ıi:ıııl ,. • 

dızlardan en çok hanı 
_ Nuıl? Bu havada pardeatl. ,rlm. Ga,.ben evlidir. Ben kendi • verslnlz 

ıilnil giymeden dıprı çıktı ha, sini sevdiğim ka.dar eşini de tblf •' 11 

ya nezle olursa? severim. Onlar tauı seyahat • - Gabi Marleyi .. :MU ır to'«" 
Bu sözlere gUlmek istiyorum. lerine bile beni beraber almak ı natkAr doğrusu .. Altın !.,ıat' 

Fakat elbise giydirici Mişlinin isterler. Hatta. Amerikaya da ğU var .. Bir gün, arka rf"' • 
gözlerinde §imşekler çakıyor.. götüreceklerdi. Fakat Amerl • mızdan birisi halini anı~tt o"' 
_Nasıl? ! Bu size gUlilnç mU kada ecnebi tabiiyetinde kU - du. Hasta karısından, b1'

9 
1'•" 

geliyor? Gabenin hastalanacağı çük sanatkArlarm çalışması cuğundan, ihtiyar anne 0,.,ı 

ihtimali sizi korkutmuyor mu? memnu olduğu için bu iş olma-, basından bahsedlyordU· tJJI' 
rınut Af•-.ı -ı-:- t 1 F dı. Morlcy de bizi dlnllYO ..-

- 1.ocuel.lllllUi ma maze .. a daşııll J 
kat siz giydirdilinfs bUtUn sanat - Gabenl neden bu kadar se- ğer .. Ertesi gün arka bit " 
kirlar hakkında bu kadar mUs - Yersiniz? namına 3000 franklık 

10
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tebit mi davranırsınız? geldi. ZaYallı adanı sevınc - Çok neşelidir, hiçbir şeye 
- Ben hiç mUıteblt değilim.. kızmaz. Hayatı daha toz penbe. az daha çıldıracaktı. • 

Fakat onlann hasta olmuı ihtl • görür de onun için, O stüdyoda Stüdyonun Iokantasııı~s~e& 
maline karşı çok üzülUrUm. herkesle do~ttur. Makinistle, c- mcğe gittik .. Lokantada 

Bu sırada Gaben eörUndtı. Miş Iektrikçllerle .. öyle değil mi? eden genç kıza sorduıD: .-.ı • 
lin, artiste dotru, kelimenin tam ıyell ., ... 
mlnaaile abldı: Mişlin bu suali makiniste sor· - Burada yemek 1 s•"d~ 

- Niçin pardeatınUztı giyme. muştu. O da aynı sözleri dlzlar arasında en fazla 

den çıktınız? Üzüntüden az daha bütün yUreğile tasdik etti. ğlnlz kimdir? 
111 

J 
80yıe bayılacaktım. Biraz sonra Gaben ile tekrar Kız iptida fikrini 111 ••t4 

• Gaben gillUyor: karşılaşınca Mişllln hakkında istemedi. Fakat ısrarıar:bl GtlJI 
- Hakkın var; fakat kop ko- fikrini sordum: şısmda o da elcktrlkCl 'ıcıs• 1Jd 

•• gı·dip geldim. Merak etmeyı' • Moreyin ismini verdi. 4811 ııof 
._ - Tanıdığım insanlar arasın- ekler d"" 
niz nezle olmam.. yıldızın hangi yem orıeylO 

da en çok sevdiklerimden biri • )f 1 .. - Bir daha böyle eeyler yap • landığını sorunca, dfğlll 
mayınız. sidir, dedi, karımla karar ver- ima kızarmış piliç Y:ğııeııdldJ" 

dik. Meslekten çekildiğimiz gUn şampanya lçtiğlol pur•" 
Mişlinl de beraber alacağız; bir Şarl Buvayenin patates garU " 
köye çekilip mesut günler geçi· sinden hoşlanmadığın;~f1 ,r• ~ 

- Tövbe matmazel. 
Genç kadına ıoruyorum: 
- Gabeni çok ~eviyonunu,,; 

:lem ek. 
- Onu 11eVJDemek mllmktlıı 

receğiz. nun Fransız slneınacı u ,ııt• 
1 k sında en oburu oıduğdul n ·~;ıs• b-' Mlşlinden sonra da b r ele - i 

1 
ver . .,p. ,,d• 

trlkçl ile konuşuyorum. Bu, şen Morleyln lsm n bUr 
mU? çehreli bir delikanlıdır. Sağ eli. çok içki içtiğini yl~arsona ·~ 

- Sanatklrlar aruında başka nln iki parmağı kesik.. kulağıma fısladıtar. -4pe ):llt' 
sevdikleriniz var mı? eren J • -•~ 

en çok bahşiş v hclD ye-...tf - Fernan Gravey n Piycr - Dir lş kazası mı? RemU -"v· 
Morganmış. de hiç b..,. Vilm'i pek ıeverlm. Fakat Plyer - Evet .. Fakat rica ederim beğenmez, hem 

Vllm kadınlardan hiç h(J\llan • ne benden bu kazaya dalr bir 
, , vermezmiş. yıl " maz. Yalnız, ıözlerlme yanlış şey sorunuz, ne de yazınızda tkArlaf 

mi.na vermeyiniz rica ederim. bundan bahsediniz. Ben gazete- lşte isimsiz sana 
ö uyorıar Ben erkek sanatklrları benim- elleri billrlm, Ufacık bir şeyden dızları böyle g r 



HikAye • ----=--· 
~ahşi orman 

t 

cehenneminde 

* * * 
Yalnız, uzun bir deniz yolculuğu· 

nun verdiği yorgunluk açlığı bas· 
tmnış olacak ki, biraz sonra, uzan· 
mış olduğum bir ağacın gölgesinde 
uyuya kalmışım .. 

Rüyamda üzerime doğru büyük 
bir yılanın gelmekte olduğunu gör· 
müş ve bir çığlık atarak uyanmış· 

tırn. 

Fakat, karşımda bu boa yılanını 

H'A 
Ş=ı1<a : 

. Sebep 
Lokantada garsonu çağırdı, sor· 

du: 
- Niçin hep bayat ekmek bulun.. 

duruyorsunuz? 
Garson cevab verdi: 
- Bizim lokanta sahibinin bir 

fikrL O diyor ki, ekmek taze olur
sn, bayat ekmek sevenler lokantada 
oturur, ekmeğin bayatlamasını bek 
!erler... · 

Yalane1 kahraman 
Kendisin.in çok kuvvetli olduğunu 

s5yler, herkese kafa tutardı. Bir 
giln, gUçlil kuvvetli bir arkadaşına: 

- Ben senden iki misli kuvvette
ki birisini bir yumrukta yere ser
dim, diyordu. 
Arkadaşı yumruklannr hazırhya-

rak: 
- Gel tecrübe edelim, dedL 
YUksekten atan: 
- Yo! diye itiraz etti. Ben Beni 

değil, senin iki misli kuvvetindeki 
birisini döğebleccğimi söylem.l~tm. 

Çok cömert 
Annesi oğluna kıgm fakirlerin a

cıklı halinden bahl!ledlyor, onlara 
yardım edilmesi lüzumunu söylUyor 
du: 

- Zavallı çocukların ne anneleri 
var, ne babaları, ne de arkalarma 
giyecek elbiseleri. Onlara bir eey 

Ne garip şeyler ? 

Fifi ana Mikinin köpeğinden çok 
§ikAyetçi idi. B:r gUn yine köpek, 
Fll ananın üzcı"1e çuurı yUzilnU, gö. 
zUnU yalamıya başlayınca dayana -
madl, Mikiye: 

- Canım! köpeğine niçin: 
"Gel buraya!,, dem.lyorsun? diye 
bağırdL 

:Mild hiç istifini bozmadı: 
- İsmi "Gel burnya!., değil de 

onun için, dedi. 

* 
Bir ç=zgiden neler 

çıkmaz! 

Eğlenceli oyunlar : 

aL ne 'J 
1 ç c 

vermeliyiz. 
gene görüyordum. Evvelıl, henüz Bunun Uzerlne çocuk: 
uyanmadığımı, },lanı gene rüyam· _ Babamı versek nasıl olur, an-
:la gördüğümü zannettim. Sonra, ne? diye sordu. 
uyanmış olduğumu iyice anlayınca A'c. saçlar 

Herhangi şeklisiz ve manasız bir 
çizgiyi güzel bir resim ballne l!lok -
mo.k kabildir. Bunun içj,n ne mU -
kemmel resim yapmasını bilmek 
lazımdır, ne de pek mahir bir res _ 
sam olmak. Sadece, biraz zlhn1nizl 
i~letmck klifidir. 

11aıa rüyanın tesiri altında bulu:ıa· 
rak, ),lanın hayalini görüyonım. Küçük Dursun amcasına sordu: 
sandım. - Amca saçların a,2arıyor, ni-

Ördek kardeş bu karmakarışık çizgiler arasında saklanan birisint 

kızmı§. Onu göremedili için öfke sinden bağırıp duruyor. 

~~r:ın teh1ikeli yerler olduğu· 
~· ~rdum. Bir mGddet evvel 

çin?. 
Fakat, gördüğüm ne rüya idi, ne - Kederden. 

de bir hayal. Basını uzun yapraklar _Neye keder ediyorsun? 

Siz dı bu muamma içinde ntler gizli oldulıınu ölrenmek isterseniz 
V N L işaret edilen yerleri beyaza, 1 Zeri penbeye, 2 Zeri koyu ye§ilt, 

~ ---- .1 ·~- o,&a -.a-
.t IUıınuştuk. Orada ekseriya 

--.. c1 ..... _...ı;.::ır:m1s .olan ...;:ko 
yılanı, vücudunu, dehşet ver~::icı~~ı~-'°*' 

Mesela, buradaki resimde, Bol ta
ratta, ~~g1lze çbillm!q kıvfıkla 

bir hat g8rUyorsunui. Buna daha 
Evin numarası kaç ? başka çizgiler ilı1ve ederek bir re. 

3 leri kırmızı "1, 4 leri siyaha, ln-i ıarıya, 6 ları açık i#ili, l}ltii ~ "" 
/f.a'hu« !.Mf,fiM 'boyarssmz. O .ıaman bakın, nt gilztl bir-. çıkaca11ıl • ______ ._, ______ .__. ________ ,_,._..,,,.,_, ________________ __. _______ ,_, __ __ 

ıtı( llıüthiş bir kasırga ile kar
~ ~ · .~u fırtJnaya yerliler "Top· 
~.t~~ eden rüzgfu" ismini veri 
~ ·~sırga bir estiği zaman, 

!): ~lgaıar göklere kadar yük 
~·~da evler, kulübeler ye· 
~ lıa SökUiüyor, ağaçlar birer çör 
~Vata uçuyor .. Biz, bu kıya· 
ıl}Ctdtıasıı kurtulduğumuza haW 
~ Uk 

~~illa beraber, Grcnadin ada· 
u adar güzeldi ki, böyle biı 
~ \'eya vahşi hayvanlarla 

·'~la ~~ımızı pek dilşUnemiyor 
.. ~· deniz, yeşil yapraklı a· 
~ ~ızı bir toprak ve par· 
~~ tıçekter •• 

~~ ~Çıktığmuz adada yiyeOO< 
, ~\'ar atnıyorduk. Ne ağaçlarda 
~e ~ne de yerde yenecek 
~ ·yen bir nebat... Ko · 
t~dj.1 dolaştık~ sonra, yaru 
~ . 

~ ~a~nı da bulamıyacağı 
t~ edıyorum, dedi. 

51rtılarla otlar arasından çekiliyor 
ve başı yukarda, süzüle süzüle bana 
Joğru geliyordu. 

Biran, ne yapacağımı şaşırmış bir 
halde kaldnn. Gözlerim yılana sap· 
lanmış, hareket edemiyordum. O ·la 
:;özlerini bana dikmiş, hareketsiz 
duruyordu. Bu soğuk hayvanın in· 
sanı ö):» ~ir edici bir balqsı var 
dı ki! . 

Bu, korkunç, ayni zamanda sihir 
li hayvan, şÜIJhesiz, birçok kurban· 
!arını, böyle, bakı~ı ile hareketsiz 
bırakarak zıehirliıidili altına düşürü· 

yor .• 
Kendimi toplamakta gecikmedim. 

3iran hareketsiz ve şaşkın bir hal· 
de kaldıktan sonra, bir çığlık attım 
ve yerimden fırladım. 

Etrafta ne kocam vardı. ne de tay 
falardan kimse. Arkama baktım, 
sık ağaçlıklı bir yerdi. Oraya doğru 
koşacak olsam, ağaçların arasında 
yolumu kaybedecek, belki başka yı· 
!anlarla veya vahşi hayvanlarl;l 

· "ırşılaşacak tım. '~~.eı memlekette açlıktan mı \..~ liaı (Arkası var) 
bır • buki, orada oldukça ,••••-••-••·1KtJM"ı:lW!fi i3iliml 
~ lıa lnUddet kalıp, nebatlar, ya· 
~~anlar hakkında tetkikat 
~ ~ lstjj'Orduk. 

~ill·biıe bir kulübe yapmak i· 
\la:ı ba· ~ıkınış olan gemi tayfa· 
~ ırı: 

B LMECE 
Kaç defa 
duruyor 7 iti bu civara daha evvel ce 

~ baJ~ diyordu. Buralardaki 
~e •denizden tutttikları balık Yalnız l!lnat başlarında çalan bir 

. h~elt ~aşarlar. Adada hemer çalar saatin çeldcl bir gün içinde ça
\,, ~· Yıyecek bir şey yoktur. nn aco.ba kaç defa vurur. 

4 ~, 11\distancevizi bulunabil it Bunu hesap ed1nlz ve bize bildiri. 
~ ı te rJ.;.. suyu, susuz1$muzıı iz. Doğru hallcdenl~rde.n birinciye 

11.-. "l . ışı;nize yarar. bir kontol saati, ikinciye bir kilo 
lıa ~nne koc:ım, gem·c·ıerc ikol:ıta, llçllncUye bir şişe bUyUk 

· ~di bakalım, d:di. Bize yi :<ı'anya v~ aynca 200 ol cu~u-
~ ~ tut."llaya çalı~ın. Yalnız. :n muhtelit hediyeler verilecek .r. 

~ diniz lmnnlannızı doyu· 11111....._~lllllam 
~~ trsa ?i~ yeriz. 
~~~ıcılerden biri: H A 8 E P 

ı ~en_ewet ma~~ ..;ocuK SAY;·ASJ 
il ~j·~"unnak l:lzım, değil mı s·ı L__ 
c;ij ııa; ı mtte Rııpona 

~~ile genıiciye teşekkür ettim 25 :..hat· 1989 
~llıııı ~Ok ,acıkmı~ olduğu i~iıı - ... . . 

Bir yabancı, mahallede birinin sim yapabilir misiniz? 

evini arıyordu: 1 Bir d • ·ı bin · t bW 
D k · · b"l" egı , resun yapı a r. 

- o torun evını ı ıyor mu- Me 1A - taraftaki k se ü, sag , oap asmı çe 
ıunuz?. nesinin altından bağlamı§, aevimlJ 

Çocuklar.dan biri: köylU kw bu çizgiden çıkml{ltır, 
- Şu yandaki sokağa sapın .... Çizginin ilk bliyilk yuvarlağı ba.~mı, 

Orada, dedi. lkinci yuvarlağı da burnunu te§kll 
-Acaba binanın numarası kaç 1 etmiı:ı oluyor. 

· - Vallahi bilmiyorum. Fakat, 
her halde kapının üzerinde yazar 
görürsünüz. 

Kim söylemiş 
Sokakta arkadaşına rastgeldi: 
- Demek evden taşınıyorsunuz 

ha? diye sor.du. 
- Hayır .. öyle bir niyetim yok. 

Kim söyl:di?. 
- Ev sah:biniz ..• 

P.yanko 
Ayın on biri idi. Herkes tayya 

re piyangosunda 'kazanmak ümit· 
teriyle tekrar meşgul oluyordu. 

İki arkadaşın da şöyle konuş 
tuğunu duydular: 

-Piyang~da büyük ikramiye 
çıksa. 

Siz bunu beğenmedinme, aynJ 
çizgileri kullanarak, başka bir §ey 
resmi yapabilirsiniz. 

Bu gibi çizgilerden reslın çıkar
masını öğrendikten sonra, arkadaş -
larımzla mUsabaka yapabilirslniz. 
Onların önündeki bir kağıda, kale· 
rninlzle, gelişigUzel bir ikl çizgi çi-
v.erslnlz ve: 

- Bundan bana bir resim çıkar, 
dersiniz. O yapamadı mı, slz derhaJ 
onu, bir iki çizgi daha illl.ve ederek, 
gUzel bir resim haline koyarsınız. 

Bu sefer arkadaşmrz itiraz eder: 

- Sen bu çizgiden resim yapmayı 
evvelce ta.sarlamışsın, aklında ha . 
ztrlnmışsm ! 

O zaman: 

Miki farenin bulmacası 

Miki fare, elinde kalem, kağıt, bu 24 - Ana, 25 - Yakın değil, 26 
bilmeceyi halletmiye çalışıyor,. E· - Saçı yok, 27 - Sopa, 
ğer siz ondan zeki olduğunuza gü· Yukardan a~ağı: 

- Biletinin numarası kaç 1 
- Daha almadım .. Çıksın, o .za. 

vcniyorsaf!IZ derhal bu bulmacayı 1 - Bir millet. 2 - Dilemekten, 
>•apmıya çalışın. Herhalde siz ~ ~·•;j 3 - Tatlı değil, 4 - Çok iyi! 5 -
fareden daha eYVel bitirirsiniz. O Bir erkek ismi, 6 - Hücum, 10 -
MUI, elinde kalem, kağıt düşüne· Ortada, 13 - Bir isim, 14 - Bir 

- Sen herhangi bir çizgi çiz, ccktir... :ayı, 17 _ Ateş yanar, 18 _ Anne 
ben sana ondan güzel bir resim ya. anne, 20 _ Bir nehir, 21 _ Ciddi 
pyım, dersiniz. Sağdan sola: leğil, 23 - "!Jye, 

Yo.lmz, bu oyunda muvaffak ol - 1 - Deniz ortasında, 4 - Se\•di 

ma nalacağım. 

Sebep? 
Merhametsiz bir adam, köpeği· mo.k için .size bir tıı.vsiye: ğimiz biri, 7 - Yalvarma, 8 - 1· Geçen haftakinin halli: 

ni bir ağaca bağlam11, zavallı hay· OnUnlize, geliı:ıigtlzel çizilmiş çiz. çinden su akar, 9 - Bir erkek ismi, Soldan Sağa: Ala, k"UŞ, Hadi, k~ 
van n sırtına sopa indirip duru· ı;iye, tıe resmi yapacağınw zihni _ 11 - Hem tatlı, hem acı verir bit nu, boa. ah, bu, la, ly, likör, elA, 
yordu. nizde tasarlamadan, elinizi sUrme • hayvan, 12·- Bir harfin ismi, 13 Ncjat, kas, knadır. 

Oradan geçen biri aordu : yin. EvvclA, biraz dlişilnUr ve 0 çiz- Bir ırk, 15 - Hayvan yuvası, 16 Yukardan aşağı: 
- Neye hayvanı ağaca bağla glnin hangi bir şeyin bir kısmmıı I _ligi, 17 - Bir sayı, 19 - ?\Jazi 1 - Ahretlik, JA, ad, ko, um, 

dın ~a ~öv.~yorsun?. . • ! benzedl~ini bulursunuz. Ondan son- , fiili, 20 -:- Yemek. 22 - Mevcut şuracıkta, ile, ka, ol, halas kuy • 
Kopeğı dov .. n adam, sakın bir ra rc.cımi tamnml:ırsmız. olmıyan bır şey, 23 - Aramaktan. ruk hain, blöf, la, an. 

tavırla: 1 
::::: :::c:::::::::: •• :::::: •• :::::::::::::::::::r.::::::::-·::ıır:uu:::::ı:-.. -:::=::·••::ı: •• ::::::::.:::---=:::::::::ı::::c:ıı:a::ı:aı••• 

- Eağlamasam kaçar da ondan 
dedi • 

l ko v ~ii ret 
lki arkadaş konuşuyorlardı: 
- Şu veya bu meşhur olacağım 

diye uğraşmaya !üzüm yok. 
- Ne yapmalı? 
- Beklemeli. Mesel~. ben eminim 

eğer çok yaşarsam muhakkak• meş. 
bur olacağım. 
-Nasıl? 

- ~k yafUIU§ olduğum için. •• 



Ellerin güzelliğini 
muhafaza için bir 
kaç esaslı nokta 
Bugün, ellerinizin güzelliği bakı· 

mından yapacağımız tavsiyeler hem 
zahmetsiz, hem de masraf sız olacak· 
tır. Bu işler hergünkü tuvalet zama· 
nmızdan ancak birkaç dakikasını 

alabilir. Bütün bunları yapmak için 
lazım olan eşya muhakkak tuvalet 
takımınızda vardır: Bir tırnak e~e
si portakal ağacından ince bir değ· 
nek, şeytan tırnaklarını ve küçük 
derileri gidermek için bir şi~ mayi, 
eski cilaları silmek için de bir ~i~e 
muhallil hergün kullandığınız tır 
nak boyası ,.e bir kutu yumuşatıcı 
];:rem. 

lşe muhakkak tırnaklarınız üze· 
rindeki cilayı taınamile çıkarmak· 

tan •başlamalısınız. Eğer muhallil 
silmenize ra~'tllen kenarlarında biraz 
boya izi kalmışsa portakal çubuğu· 
nun üzerine bir parça pamuk san· 
nız, bu pamuğu muhallilc batırınız 
ve bununla cildi ga)'et hafif itmek 
şartile tırnak kenarlarını siliniz. Bo· 
yalan silmek için kullandığınız bu 
muhallilin mutlaka yağlı olması 

şarttır. Çünkü yağsız muhalliller 
tırnakların yavaş yavaş kırılmasına 

sebeb olur. Tırnaklar kmlmağa baş· 
ladılar mı artık bunun önüne geç- J 

meğe irnkftn kalmaz. maktan başka yapacak bir ışınız 

Tırnaklarınızı törpülerken hepsi· 
ni bir u.ımnlukta törpülemeğe dikkat 
ediniz. Eğer elinizi uzun göstermek 
hoşunuza gidiyorsa tımaldarınrzm 
yalnız kenar taraflarım törpüleyi· 
niz. Ortası mümkün olduğu kadar 
uzun kalsın. Kenarlarını da uzun 
bırakırsanız çok çirkin durur, çün· 
kü kenarları uzun tırnaklar ele dört 
köşe ve ağır bir manzara verirler. 

Tırnaklarınıza istediğiniz şekli 
verdikten sonra ufal\: deri parçalan 
ve şeytan tırnakları ile meşgul olu· 
nuz. Eğer bunlara dikka tetmiyece!< 
olursanız her taraftan zuhur ederler 
ve tırnağınızın dibindeki hilali ka· 
parlar. Binaenaleyh rniimkün ise 
her gün bu deri parçalarını geriye 
itmek lazımdır. Bunları makasl:ı 

kesmek hiçbir i~ yaramaz. Bunları 
inceleştirmek, nihayet büsbütün or
tadan kaldırmak için hazırlanmış 

mayiler vardır. Bunlardan bir şişe 

alır ve bir portakal çubuğunun u· 
cuna saracağınız bir ~uğu bu ma 
yje batırarak deri parçalan üzerine ,, 
sürersiniz. llk günlerde deri -biraz 
sert olacağı için pamuk yerine tüylü 
bir havlu parçasını ayni mahlule 
batırarak sürmek lazımdır. 

Bundan sonra tırna,ğınızı boya· 

kalmaz. Koyu renkli tırnak boya -
lan modası hiila devam ediyor. B:ı· 
zılarının tahmin ettiği gibi tabii se· 
def veya tabii penbe renkte tırnak 
cilalarına rücu henüz başlamı~tır. 

Bil~is umumi temayüllere bakılır· 
sa tırnak renklerinin gittikçe koyu 
!aştığı görülüyor. 

Tırnak boyasında bug_iin en ehem 
mi}·et verilen nokta boyanın tama· 
mile şeffaf olmasıdır. Bu ise ancak 
iyice alı~mış bir elin mahareti eseri 
olabilir. Bu şeffaflığı elde edebil· 
mek için boyanın bir çerçeve tırna· 
ğa sürülmü5 olması şarttır. Sonra 
üzerinde hiçbir fırça oynatmadan 
bu tabakayı kurumağa bırakmalı· 

dır. Daha sonra, üzerine pamuk sa
nlmı~ portakal çubutrunu ele alır ve 
muhallile batırarak boyanın tırnak· 
tan ta)an kısımlarını silersiniz. Bu 

ilk tabaka kuruyunca daha dikkat· 
li bir ~kilde ikinci tabakayı sürmek 
lazımgclir. Bundan sonra yapılacak 

bir iş kalır ki o da ellerin zarafetini 

muhafaza için biraz krem sürmek
ten ibarettir. 

Eğer tırnaklarınız ince ve sık sı~ 
kırılıyorsa bir ay hiç cila sürmeyi
niz. Hergün yalnız kuru bir bezle 

oğunuz ve akşam yatmadan evvel 
on dakika parmaklarınızı sıcak kad 
yağına batırınız. 

Bir tırnağın tamamile yenil~me· 
si için üç ay lii.zundır. Bu üç ay geç· 
t ikten sonra tırnak tamamen yeni· 

lenmiş ve kuvvetlenmis olacağın

dan istediğiniz gibi boyayabilirsi
ni~ 

•• 

Uç örne 
' fakat 

altı takım elbise 
l~ersinde J1lp~z asrm iki mum y.Yf,z ·ae{ı lW:.. IJ~t 1· 

ve iktısat. Her iı:te olduğu gfüi kadm ve moda i§lerin~c de ayni 
şey aranıyor. 

Biz de bugUn ayni düslinceye uygun olarak size Uç elbise ör. 
neği veriyoruz; günUn ayrı ayrı saatlerinde giyilecek üç örnek. 
Fakat resimlerimize dikkatlice bakar ve izahatımızı da okursa
nız bu üç örneğin ayn ayrı altı takım elbise teşkil ettiğini anlı. 
yacaksınız. Bir modelden ikinciye bir istihale gayet kISa bir za. 
man içer.sinde mümkündür ve hemen hemen masrafsızdır. 

Bu elbiseler bugUn için çok• lfı.zımdır. Bilirsiniz hi bu mev
simde moda hareketleri yoktur. Şubat ayı ile ve martm ilk 
haftaları moda için tam nınnasiyle ölü mevsimdir. Çünkü bu 
aylarda kış modası son sözünü söylemiş, çantasındaki biltün mo
delleri ortnya dökmUş bulunur. llkbahann ılık havalarmı dü. 
şünmek için de henüz vakit erkendir. VakıA terzihaneler ilkba
har faaliyetine geçmişlerdir, onlardan güzel modeller seçebilL 
riz. Bu modelleri yaptırmak da elimizdedir. Fakat henüz giyeme-
yiz. 

Bir kadının elbi.se bakrmından olan vakti Uç kısma ayrılır: 

10 dan 12 ye, on ikiden dörde kadar olan zaman için iki gündüz 
tuvaleti, gece dokuzdan on ikiye kadar bir gece tuvaleti. 

lşte biz de bugünkü modellerimizi verirken bu zamanı dü· 
§ilndük. 

Sabah elbisesi 
Sabahleyin i§inize gicıeceksiniz .Yahut çarşıdan öte beri nl

mağa mecbursunuz. İcabında tramvaya atlıyacak, otobüse bine. 
cek, pazar yerlerinde dolaşacaksınız. (Şekil A) da gördüğünüz 

model tamam ibu işler için hazırlanmıştır. Şekli görüyorsunuz. 
Evvela evde giyilecek yünlü bir clbi9e modelinden hiç fnrklı de-

' ğil. Yakası devrile ve yatık, önden düğmeli ... Etekliğin önünde 
oyuk bir pili var. Bu pili kolay yürümeğe yarar. Pike bir ke. 
mer elbiseye çok genç bir manzara vermcğe :yarar ... Bu elbise
ye uygun renkleri isterseniz beraber arıyalım: Söğttd yeşili, 

duman grisi, yanık ekmek rengi bu roba çok yakışır. Açıklr, ko
yulu hardal renginden de yapılabilir. Deniz mavisi de yabana 
atılacak bir renk değildir. 

Fakat bu elbise sokakta giyilir mi? diyeceksiniz; hakkınız var. 
Yalnız onu sokakta da giyilebilecek bir hale getirmek elinizde
dir. Bunun için şekil B ye bakınız: 

Elbiseye bir kemerin altından tazyikli düğmelerle merbut 
bir bask ilave edersiniz. Bu ba~k'ın iki cebi vardır. Bu baskla 
beraber yUnlU robunuz pek aıa. manto altında gi,>ilecek tayyör • 
robun yerini tuttuğu gibi i.>i havalı günlerde, bahusus kalın 

bir kumaştan yapılmış.sa mantosuz olarak da giyilebilir. 

Oniki:len dörde kadar 
Bu saatler zarfında bir arkadaşınızın evine uğnyacaksrnız. 

Yahut kabul edeceğiniz bir misafir var. Bunun için C modelini 
intihab edebilirsiniz. 

Şekil C: Yünlü krepten yahut krep marokcnden pilise bir 
eteklik, küçilk bir kemer, muslin bir etek üzerinde ipek işleme· 
li bir de çiçek resmi \'ardır. 

Bu da yukarda söylediğiniz r~nklC'rln herhangi birisinden 
yapılabilir. Bu <>lbiscıyi de ı;oknğn çıkılabilir hnt..: getirmek çok 
kolayılır. l~te.klikle asorti bir renkte D şEklinde göı:;te:rilen bo. 

( Det·amı" 14 iincıidc) ------- --·- ·- -------

- - - ---

Yüi"'~Ve burıı 

kırmızılığı 
Neden ileri gelir, nastl 

geçilebilir ? 
il il 

onuna 
İnsan keneli halinden memnun 1 ler pek çoktur. Açık havada 

değildir, derler. Bu çok doğru ve karşısında fazla spor yap!lla), 
yerinde olan bir sözdür. Birçok genç sıcak evlerde ve odalarda ot 
kadınlar yilzlerinin solukluğundan, yemekten sonra derhal çal 
renksizliğindcn şikayet ederler. Fa başlamak. Bazı vücut uzu"1 
akt 'buna mukabil, vurulursa kan mzifelcrlni yapmaması. 
damlıyacak kadar pembe renkli o- Bu sivilceler heyecanlı ,.erııJ 
lan bayanların da bu renklerinden olan genç kadınların yilzl~ e 
memnun olmadıkları, solgun, renk- bozar. Fnkııt bunların önu; 
siz yüzlere imrendikleri de vaki • mek de mümkündür. BU , 
dir. Her iki taraf şikiıyetlerindc yapılacak başlıca" tedbirler ş 
haklıdır. Soluk bir renk ikadar faz. dır: w k f'4 
la kırmızı bir vilz ~ manasızdır. ı _ Yüzli her gUn soğU 

YUzUn kırmızılığı hazan eriteni 
denilen ibir hastalıktan ileri gelir. 
Bu, doktora at bir mesele oldub'll 
için mcvzuumuzun hnricindedri. 
Bundan başka yüzün fazlakınnızı. 

lığı iki scbcbden ileri gelir: sivil
celer, ergenlikler ve erötofobi,. 

YUzü kızartan sivilceler ve ergen· 
liltler yUzdckl incecik kan boruln· 
nnın geni§lemcsinden ileri gelir. 
Bu ka nborulannr genişleten sebeb 

yıkamak. . 
2 - Her sabah soğuk bır 

1 le yüze masaj ynpnıı:ık· 51.ııce 
3 - Elektrikli iğnetcrlC d 

yoıa. 
!eri çıkartmak, (bu operas ıotltl 

lü d . . d ı"'-'i bir su aıre.sın e ve " 
hassıs tarafından yapılırsa 
hiç bir iz bırakmaz)· 

YüzünUzde sivilceler ı: __ 
d tarzıru

başlar başlamaz, gı a . ,0 tfJ 
ğiştiriniz. Alkollil içkilcrıd' ııaı-

b . ıcaç :.ı 
zaltınız. lçersine ır a) flf\ 
kol salisilc ilih•e cdilnıi!l sıc 
le her gUn yıkanınız. • 

ysa nk:_.u 
Deriniz fazla ıcuru kibi .ı.--

yatmazdan evvel !iU ter 

nınız: 

Fındık vağı 80 gr. 
• 5 gr. 

Beyaz baJmumu 1 

Kakao ynğı 8 gr. 
Tnflnn suyı: 1 gr. 
Bon dö Peru 1 gr. 

Gül ısuyu 1 gr. b nl"mıırı ad 
ü .. ea u ,. • 

Eğer yüzün zu ;;.ıı bir sabUO 
etmişscniıı: çok yaı. 

!anınız. ~:ığtdıı. te 
Cildiniz yağlıysa: :·,. acfa ~ 

•. mindc u,. __ 1..1•l 
bi yazılı moyıı b- 14 ÜllCll"•ll 

,(Devamı 



Bu Taksim stadında pazar ......___ _____ ..... __________________ , _________________________ ,... _________ ,... _____ _ 

Şişli - Pera 
Gayri F edereler şampiyonluğu 

için karşılaşacaklar 
:aıeteciler Şişli tekaütlerile oynayacak; öğleden sonra 
n~doluhisar - Kasım paşa da terfi müsabakasını yapacakla 

~f Şııu • Pcra takımlarının bu Yalnız şunu ileri sürmek isteriz de fazla bir kayıp vücuda getirme. 

~t'~ karşılaşacakları en sonunda ki Şişlinin müdafaası daha müsta· miştir .. Zira Güneşli Yusufu santr.: Yann şı~U Ue JialJl}a§a cak Pen takunr .•• 
~~t k~b~tiği an~şıldL karhlrvariyettedi~Fevk~Adebk hafa,bumev~noyuncusuNoban ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~t~·ır aralık heyecanını kaybet- mazeret olmadıkça Armanak, s~ğiçe ~e _Solduru .de aantrf~ra g:· ltaJyan tek S0Çİ"CİSi \ 
~ llıere olan gayri federe müsa· Vlastardi, Alber müsellesi değiş- çıren Şışlıler ~u sure:le rakıp mu· 
•tıİlıi. at-1 Şişlinin tekrar eski kuv- tirilmiyor • d~faay~ .deleb~lecek bır forvet hat- poz zo çalışıyor 
C kaıanmasiyle hararetlendi • Takım vaziyetleri nasıldır? tı teşkıl etmege muvaffak olmuş. 

Benim görüşümle 

Futbolümüzde gerileme ll:~~Sen sene Vahabı aralarına a. Vahabin Ankaraya gidişi Şişli lardır. v • ~ 
dtıı .S~k parlak neticeler elde e· Forvetinin müesseriyeti üzerin- Sel açıga Dıran ve sag ~çığa da 
Ilı:! Şı!lınin bu kabiliyeti ne çabuk Hıraç konulursa Pera mudafaası 
~ Cdilrnişse, bir aralık birinci Galatasaray - Boğaziçi her halde fa~la ~üteyaklaz bulun-
blıl takıınlarımm bile terletme- liseleri mak mecburıyet~nde kalacaktır. 
~ ı._11~affak .elan Perada o nisbet· Buna mukabıl bu hafta Pera 
~l'i b Yann ka-ıla•acaklar r · · k"ld t kil a·ı ,tır, z ir tedenni ye maruz ~al. ·.,. .,. orvetının §U şe ı e eş e ı e-
~ Yann Taksim l!ltadmda Anadolu. ceğini öğrendik. Cambaz, Bodori, 

~( ita .. Şişli, başındaki idarecilerin hisar maçından evvel Galatasaray Butley, Bambino, Taleras. Eğer 
ttıı 1ttııeı kararlariyle takımını ve Boğaziçi liseleri arasında bir fut .... Devamı 15 incide 
t~ç ~~!tirnıiş, Pera ise bu hususta bol maçı yapılacaktır. Eğer bu hu. Muammer OLGAÇ 
~ d 1tnıştır. İki takım arasında sustaki bazı meseleler halledilirse c • 
~ıı sıstem farkı vardır ki bu, mUsabakanm çok enteresan bir cep Cezalandırılanlar l 
ıı.ı.. 11

11 cereyanı üzerinde daima he alacağı muhakkaktır. Zira Bo- Beden teı:'biyesi genel direk -
'l,3s' 
~~~'. olmaktadır. Peralıların ğaziçi takrmmda Fener sol açığı kil- törlüğünün yeniden bazı: cezalar 
~~ 11~ ınertebe kısa paslar ve çük Orhan, Güneş ve milli ta- verdiği anlaşılmıştır. Bu meyanda 
' drınplikleri Şişlinin derin- kmı kalecisi Cihad, Güneşli sol iç Galatasaray • Beykoz maçında çok 
~ "e uıun paslı oyunu kar§ı· Niyazi, Galatasaray sağ açığı Sab. nahoş hareketler yaparak hakem 
lt-,ud 0ldukça büyük bir müşkülat ri ve Fener santrforu BUlend, Ga- tarafından dışarı çıkarılan Beykoz. 
~tr etınektedir. Ayni zamanda latasaray lise.sinde Jse birinci ta - lu Sekiz Mehmede iki ay ve Davut
~ ~n Şişliye geçen Vlastrdi kmı azalarından kaleci Fazıl, Tur - paşadan Kemal Öztunalıya bir ih -
~ ,,~ranın müdafaasındaki mcv- han, Eşfak, BUlend, KUçUk BU1end, tar cezası verildiği tebliğ e~-
~ • 0ntrol,, u azaltmıştır. Necmi ve Nuri bulunmaktadır. tir. 

1İd·rısıonun gözü pek ve kesişleri BugUnkU B. takımları 
~~ aına degajmanlan kısa ve 
~ dır. • 

~~~lldan başka Perada sağ bek 
ıtj~~ oynayacağını kestirmek te 
to ~a zordur. Hüseyin mi, Stav. 
~dormu?. 

Q ~~t sütu!! 
0ks,Tddia edildiği 
gibi tehlikeli 

ı~ değildir 
~"t defndır gnzctc sütunlnrın 
ı.ıt~a_our c<liyoruıu. ı\nıcrilt..nn 
~h,, likterinc istinaden Umnr· 

.. -:c} 
tlı\ ltı u lıuıunnn deli boksörlo -'t ll\·cu<1Jyetindcn, bokstan 
~t~rı Qlınus bir, lkJ kişiden bahse-

ar. 
J)ıır· 

'ı\ fıt urıınnyorlar ki o diyarda 
~~ ~ıta l'ağbct gören, şöhret 
lıı ı/'"' knzannn bu spor oldu_ 
'1 ~~ hinlercc, on bbılcrcc ki

~lt" a hıtlsnıl ctllyor, knza • 
~ı-.. l>ıtı·anın nıuaunm yekUııu 
ıt -nııın-~ 

müsabakası 

Fener - G. Saray 
Birinci takımlarla mı çıkıyorlar 1 

Bugün saat 15 de Ta.ksim stadın
da Galatasaray ve Fenerbahçe B 
takımları ilk ıamplyonluğunu pay -
laşmak için karşılagacaklardır. B 
takımları mUsabakalarmm netice -
sinde Fenerbahçe Galataaaraydan 
iki puvan daha fazla bir mevkide 
bulunmaktadır. Onun içindir ki bu 
müsabakada berabere dahi kalsalar 
şampiyon olabileceklerdir. 

Buna mukabil sarı - kırmmlıla

rın şampiyon olabilmesi 1çin maçı 

3-0 gibi açık bir farkla kazanma. 
lan lıizmıgelmektedir. Galatasa -
rayın bu müsabakayı kazanmak i -
çin birinci takım azalarını oynat -
cağı hakkında bir şayia mevcuttur. 

Son dakika 

Vahap geliyor mu ? 

Fenerlilerin 'buna ne §ekilde muka. 
bele edecekleri henUz maıo.m de -
ğildir. Yalnız Fener 2.0 mağlüb ol
sa ldahi müsabaka tekrar edilecek. 
tir , 

Toni Galento kazamyor 
Genç rakibini yarım 
dakikada yere serdi 

Miami, - Florlda - (A. A.) -
Boksör Toni Galento, rakibi Abe 
Feldmanı ilk ravndda nakavt et.miş.. 
lir. Maç 31 buçuk saniye sUrmUı -
tUr. 

Kongre 
Beşiktaş klübll genel sekreterli· 

ğinden: 

26-2-939 pazar gUnU l!laat 10 da 
akaretlerdeki klüb binasında yapL 
lacak olan kongreye bütUn asli a.. 
zanm teşrüi rica olunur. 

• İtalyan tek seçicisi M. Pozzo son 

zamanJarda gençler üzerinde büyük Llk ma~larınm sona ermesi 
bir gayret sarfetmeğe başlarnı~tır. dolayıslle bugiinkü futboliimüz
Bu meyanda İtalya gazetesinde de ınüşahede edllen gerileme 
46 genci imtihan için tasnif ettiği· hareketini işaret etmek ,.o bu 
ni ve bunun ileride iyi temaslar i· gerileyişin önüno ge~mek üzere 
çin lüzumlu o]duğunu iddia eden clföıündükleriınlzi yazmağı tny. 
uzun bir makale yazmıştır. aaİı bulduk. 

Tek seçici bu husustaki işini bitir Bugün herkesin ittifakla kn. 
d&ten sonra genç oyuncuları bir bul ettiği bir nokta ,·anlır ki gc 
komite huzurunda imtihana tabi rck tert ve gerekse takım ltibn
tutacaktrr. rilo Türk futbolü gerilemiştir. 

lngilterenin profesyonel 
takımlarmda 

16 Yaşında bir amatör 
!utbolcu r 

Londradald bir m~ta Yoh-er
hampton klübünün birinci takmım
da oynanuş olan Cimml Mullen Is. 

Buna. mukabil halk futbolü <lü· 
ne nazaran daha iyi anlnnuştır. 

Fert itibarile gerilemiştir. 

Çiinkü bir Bekir, bir Zeki, bir 
:Xihnt, bir Ali, bir Burhan, lılr 
Leblebi ~lehmet bugün yoktur. 
Talnm itibarile gerilemiştir. 

Çünkü dünkü Galatasaray, l<'c
nerbahçc mubtclitlni teşkil e • 
denlerle dünkü İzmir muhtell • 
tlnl teşkil edenlerle bugünkü • 
lerl ölçüye TIIrmak imkAnını 

Sahibi belli olmıyan 
kupalar için 

F enerbahçenin bir teklifi 
Ealddeıı Galataae.ray ve Fencr

bahçe takımları i!:in ortaya konul
duğu halde iki takımın bin'birinJ 
yenememesi üzerine boşta kalnn 
birkaç kupa Galatasaray klilbU mil. 
zesinde muhafaza edilmekteydl 

Fenerliler, bu kupalarda kendile. 
rinln de hakkı olduğunu ileri süre
rek alakadar makamat üzerinde tc
ıebbUse girişmişlerdir. 

Yüzmede bir dünya 
rekoru 

bulamayız. Bugünkü halk fut • 
bolü nıılnımo:tır. Çünkü dün kı • 
vır AIUct tın, diye bağıran hal • 
k"Ul yerine bugün "Aya{,rında tut 
ma ııns ver,, diycnleı· ekseriyeti 
teşkil edenlerdir. Niçin gcrillyo. 
ruz? 

lJundım sekiz on sene evvel 
;rapılnn milli temaslarda bizle
re şerefli galebeler temin eden 
fut.bol cklpi~ze mnkabJn bu • 
gUnkü futbol eklplmb nlçln bu 

neticeleri ' 'ermekten uzak bu -

hınnyor? Bunun sebeplerini a • 
rn.rken ben başlıca ,.c en mühim 
sebep olarak ecnebi temasları ~ 
mn n.zhğmı buluyorum. 

Galatasaray - Fenerbahçe 
kombinezonun miişterek orga • 
niznsyoulnrı Sla,•yn, Sparta 
Ji'örst • VJyana Admira t.alamla. 
rım sık sık snhalnrıınıza getir. 
dll;,ıi gibi bu temnslnr neticcsln• 
do 02!1 • 028 ı-enclerinin şerefi( 
on birini hatırlama.ğa vesile ol. 
clu. 

(Devamı 15 incidf.) 
Adil 'YURDAKUIA 

•. Jt ~ : ... , 

:d:•Ll 
Tomi Far 
Amerikada 
nişanlandı 

İngilizlerin meşhur boksörU Tom-ı 
mi Far Amcrikadaki son maçmdan 
dönilp lngiltereye geldiği zaman 
kendisini kal'§ılıyanlar, ond& bir de
ği§Jklik hissetmiılerdir. Boksör, her 
kesin elini sıkarken, parmağında • 
ki yUzüğU görenlerin hayretine kar 
şı: 

~lir ua mnsıtraalar iti<lalin, 
~lııalltııı fevkinde oldu{,'lından, 
~~ ~~lle bazı ,·nlıim neticeler 
~4~''1 tcriyor. Ji'akat bu vahim 
~ille al' o spora göre intisap c
"1 ~ tin, mun7..zam yekfınuııa 
lı~. t:t Olunursa devede kulak . 

Son dakikada Şişlinin santrhafı 

olup da talebe olduğu için oynıya
mıyan Pançefle görUşcn bir arka -
da.şmıız Vahabm Ankaradan getiri
leceğini öğrcnmi§tir. Bu meyanda 
Şişli Nuban santrhafa çekerek göy. 
le bir forvet hattı kuracakmış: . 

Hraç, Suldur, Vahab, Mikrob, DL 

KonJ(re 
Vefa idman yurdu genel sekre- mlndekl bu futbolcü on altı yaşm, 

Kopenhag Danimarkalı yüzücü 
ranghild hveger, Setbest yüzmede 
kendisinde olmayan son bir rekoru 
garanti altına almağa mu\'affak ol
muştur. danimarkalı genç ) üzücü 
bayan lh-eger, dün yaptı&rı bir tec
riibede Gip yardayı 59.7 saniyede 
yüzerek Holandah Bayan Villi den 
Uden'in dünya rekorunu kırnu~tır. 
Ragcnhild lfreger'in Uhdc:sinde ol 
miyan yalnız 100 metre serbest yüz 
me rekorudur. Bunu temin cttigi 
takdirde serbest yüzme liste:sindc 
bulunan 16 dünya reJı:orunun hepsi
ne sahip olmuş olacaktır .. 

- Evet, d~tir. Amerikada nl
şanlandmı. Nişanlım 20 yaşmda, 

henüz bir kolej tnlebesi. Fakat, is
mini dünyada söylemem. Söyliye " 
bileceğim bir 5ey varsa o da, esmer 
bir kız olduğudur. Ne zaman evle • 
neceğimlzl henüz haber veremem.,, 

ran. 
.,_.Devamı 15 incide Günetli Yusufa, evvelce Kurlu -

Boks MuaUlml luşta oynadığı için Pcraılar tarafm-
:\IEmIET HlLMt do.n itiraz edilmiştir. 

terllğlnden: 

Beden terbiyesi kanununa tevfi
kan tescili yapılmıyan faal ve gay

dadır ve bu yaşta olup da birinci ta.. 
kıma ~ş ilk sporcu sayılmakta
dır. 

rüaal üyelerin nUfus klğıtları ve al. Clmml §lmdild baldo amatör oJa
tı aded vesika fotoğraflarile birlik. ra.k oynamaktadır. Çilnkü tnglltz 
tc 1-3-939 dan 1-4.939 tarihine ka.. 
dar pan;tesi, PC11lembc gUnleri sa 
at 18.19 arası kl\:ib merkezine mU... 

futbol birliği nizamnaınesino göre 

bir sporcu on yedi ~·aşma basmadan 

profesyonel olamaz. Volwrhamptou 

taimnı Lccds Unitccl klübü Ue yap-

tığı bu m~ta Cimınl :Mullen'ln bir 
pası flo gol yapmıştır. 

Barutgücü sahasında 
yapılacak maçlar 

Yarın Bakırköy Barulgücli saha
sında §U maçlar yapılacaktır: 

1 - Askeri lıb okulu • BarutgU. 
cil A takımları saat 15,30 da. 

2 - Yeşilköy ı:ır >r - Barutgücü B 
taknnlan saat 13.30 da. 

Yagh piireşler 
Yann Çehberlı aş Şenbahçcdc 

birçok tanınmış pc':ılivanların işli -
rakiyle yağlı güre~ mUsabakalan 
yapılacaktır. I!a• .. :ı Ali Ahmetle 
Pamuk Mustafa l;. r intikam karşı. 

laşması yapacaklardır. 

·- --- -------------------:----
Garip bir atlama 

Amerlkada su sporlarında bugUn en fazla moda olan "vida gibi" ktv. 
rıl:ı kıvrıla atlama işidir. 

Yuknrkl re.sim, bu iş için yapılan bir mUsab:ıkaıh birinciliği kaznn -
aıış olan Mis Jan'm atlamasını gös-tcrmektedir. 



O yaz, hemen her gece, ye· 
mek takımlarım kcıklırıı 

kahveleri pişirdikten sonra, bah· 
çede dolaşmak veya bitişik evler· 
deki arkadaşlarımdan birine git
mek gibi bir bahane icat ederel. 
evden ka%ıyor, üniversite tatilin: 
babasının yanında geçirmek üzere 
gelen Ferid ile buluşuyordum. 

Gece gezintilerimiz uzun ıUr -
mezdi. 

Kasabada saat dokuzdan sonr<. 
bUtUn sokak hayatı durduğu için 
bende dokuz buçuğa doğru Ferit· 
ten aynhr, anahtarla ar.ka kapıyı 

açarak, pabuçlarım elimde, odama 
çıkardım. Babam kasabadaki ma -
den mlihendislerinin arasında en 
ıert ve haşini olarak tamnmıgtı •. 
Bat mühen'disin oğlu ile kırlarda 
d'.:>la§tığımı duysa, beni kırbaçla 
öldUrUnciye kadar .dövmekte te
reddüt etmiyeceğine emindim. 

Fakat ıevgiden ziyade korku te
meli üzerine kurulan ailelerde ya
lan ço'k söylenir. Bende biltün bir 
yu, ıırnmı belli etmdden vaziyeti 
idare ettim • 

Sonbahar gelıniıti. O gece Fe
rid ile aon defa olarak bulu§mağa 
giderken içimde mUthiı bir eıkm· 
tı vardı. 

Benim &ibi küçlilıc bir .maden, 
sanayi kasabasından baıka bir yer 
görmemiı. ancak orta tahsilli bir 
genç için, Ferid her ıene latanbula 
yüksek tahsil yapmağa giriıir , ma 
lQınatı, kasabanın en kibar bir ai
lesinin çocuğu oluıu, latanbulda 
yaptırdıfr biçimli esvaplan ile 
bambaJka bir Alemdi. Vakit vakit 
nasıl olup ta beni beğeadiğine ıa
prdım. Ben, diğer dört kardeıi.m 
ve babam gibi kırmızı saçlı ve çilli 
değildim .• Duru beyaz bir tenim, 
koyu kumral saçlarım vardı. 

O gece Ferld, ellerimi uzun 
uzun öperek yalvarmış

tı: 

- Gelecek yaz, diplomam elim. 
de idöneccğim, Pervin, beni bekle
yeccbin, değil mi? Seni seviyo
rum, fakat timdi, bir iJ sahibi el
madan ıeni naııl isteyebilirim?. 
Hemde timdi evlenmeme ailemin 
kat'iyyen raıı olmıyacağından da 
eminim. 

O gece her %amankinden biraz 
Öaha geç aynldık. Çamlı tepeden, 
qafr, eylUl mehtabının altında 
bir ldid hortlak gibi korkunç gö-
1ilnen beyu badanalı fabrika ev
lerine doğru koıarken dehıetli kor 
Jr;:uyordum. Uzaktan evlerin yal
JIU birinde ııık yandığı ıeçilebili. 
yordu. 

Yaldatıp ta bu ıııiın bizim ev-
Cie yandığını görünce korkudan 
öl&ceğ\m undım • 

Baun baban mutfakta uyuya
Jtalır4dı, belki bu . ıece de öyle 
olmuttur diye kendi kendime ce. 
sa.ret vermeğe gayret ederek içe
ri ılrdim ve kapıyı kapadıktan 

90nra olduium yerde döndüm, 
bldım. 

Babamın hiddetli ıeıiyle bUtün 
ev ~deta aar11lı~f'.du. O kadar 
kendinden geçmiıti ki benim içeri 
girip bir köıeye büzUldliğümü 

farketmedi bile .. Se11i%ce ağlayan • annemin Uıtüne yürüyerek haykı-
rıyordu. 

- Bana cihaz diye getirdiğin 

bu kim olduğu belirsiz yumurcak. 
tan baıka ne beklenirdi? Soysuz
luğunu meydana çıl:ardr iıte.. O 
da tıpkı ıenln gibi bugUn yarın 

başımıza bir babasız çocuk ata
caktır. 

Benden mi bahsediyordu ba. 

.. . •• 

anı aş rıı 
=· & miy di?. Ama muhakkak böyle a l Q g ünlerde, çarşıda bir şey l 

teşli, haris bir kan taşıyordun alırken, bir ~por otomo. 1 
b~n .. Hangi kız, gece ona kadaı ":ı;nae Fcridi görc1üm. Na k f eden . 
yabancı bir erkekle kırlarda ge Beni görür görmez otomobilimi 
zerdi?. Şimlden s~nra, ne yüzle b~ JurdurJralr y:ınıma ko~tu: t:._:mıı ______ a:ı1m:1 __ .. ___ 1J111 ________ "';,; 

LHAN TANER 
evde oturabilecektim? • _Pervin! Hiç dcği§mcmişsin.. - Bir gece düşüneyim Fe.id , içmişti. Sallanarak annemin .06; 
Komşu madenciler.den Aliyi m. .'.:ieHiğimden beri seni ne kadar sana bir cevap veririm. 3rna girüı. Yüzündeki haşin ı!~ eı 

defa olarak yüzümü buruşturma- görmek istiy~rdum, bilsen! Tabii kyauymbuo!mamuışş,tıs.anYkaitag~bıiın" tünbaçşi:!:.~ 
dan düş~ndüm: Bu, benim gibi or. evine gelmeğe cesaret edemez- EVE döndüğüm zaman kar- ır OP" 

ta tahsilli, kaba !alı:at iyi ahlaklı 1 dim. Paketlerin ağır, gel onları o- deşlerimden birini kapıda turduğu zaman gözlerinden ,. 
kasaba çocuğu, bir senedenberi tomobile koyalım, gel canım, ne buldum • dizi yaşlar iniyordu. öfkeli olıı> 
beni istiyordu. Ben, Feridden baş- 1 çıkar? Seni evine kadar götüre- ıdığı zamanlarda anneme, od• çO' 

- Annem birdenbire çok bas- cuklar gibi ''anne,. derdL aene: 
'.>am? Demek ben babamın kızı ka kimseyi düşünmediğim için o- yim • talandı abla, diyordi.l, hemen gel. 
Jeğildim? Annem beni cihaz .diye nu şi.d C:etle reddetmiştim. Şimdi, Kolumdan tutmuş, otomobile _ Anne, Biye kesik kesik a6f; 
getirmiş evlenirken l Ne demek 1 Ferid benim ailevi vaziyetimi öğ. doğ ru götürüyordu. Son zaman. Annemin Ol:lasına girdiğim za- lenmeğe başladı, Beni aff.r.de'::r 

O hal ~-.. n'ırln bu yabancı ad"'mıo' rense, kimbilir ne diyecekti. Ben l:ırda Ali ile aramız pek fena olma- man, .doktor başını önüne eğerek rt "" 
~ :r .. ı misin, anne? Ben kaba, se • e 

aıdını ta ıyorum; gözlerim ona layık bir zevc olamaztdım. sa bile belki Feri.de selam vermez- yatağın yanınc!ao 'kalktı.. adamdım, seni §iokta sevdim, an~.t 
gayri ih tiyar~, annemin ya~lı, çö- Hem de bir .sene daha bu evde dim. Fakat o gi.:nler de öyle bet- - K ader böyle imiş, kızım, On yedi sene evvel tana nasıl~'; 
• iı1t yüzüne takıldı. oturmama da imkan kalmamıştı. 1 baht, öyle kimsesizdim ki.. kaç senedir, kalbi zayı ftı. Şiddetli oldumsa bugün de öyle ı;ev;ıııl 

Zavallı kadın, babamdan o ka- . . Feri'd, beni eve bırakacağı yer. heyecanlardan sakmrr.ası Hiztm- rum. Fakat gururum bu se\" 6' 
; ar hakaret görmesinin, korkma. 1 Kt. ay SO:lra. Ah. ı.le evlen- de, otomobili kasabanın dışına dı • göstermeme mani oldu. Dai~ ..... 

h U t d. d 1 dım. Merasım bıtıp te yal- _ .. .. ~- 1 ı k. d ;;. arll>"" 
:ıının, en z o uz ye ı yaşın a o - dogru surdu. O saatte so~ak ar z 11 00, t te b'h te ı a am ve onun çocc c;U ıııl 
duğu halde birden çökmesinin se-

1 
nız kaldığımız zaman, gözlerimin tenha olduğu için aldırış etmiyor- , 1 . av~~ ı a:n~,· k: ~~~an ıa- za giriyordu. Kıskançlık ahla~ 

beb:ni şimdi anlıyordum. Felake- ı ö~ündc Feri~in haya.li "Neden be. dum. Ali yedi kat yerin dibir.1.le, crmtıc Oıçt şup kie.llz 
1 

:ud .. 1smğ: bozdu. Sert, hırçın oldum. ,. 
. b b . nı be"lemedın. vaadın n.. o}du "> ' mış . uz se z yaşın a o me ı lıyO• 

tıne ae : p en dı:n. d ·: •• 
1 

' b' 'f d - .
1 

b .,, mr.den ocaklarındaydı. Yarım sa- bu azaplı yaşayışı tercih etmişti .. hırpalamakla sanki intikama 
Ben, bu gece evden kayoct.:rak berk gıoıcl :ız0gıdn ıkr ı a lekı el ana at Ferid ile konuşabilirdim. Kim Artık babamın ayak sesini i~ittik- muş gibi bir zevk duyuyor.duıtl-

• k b 1 b 1 ! a ıy.~·r u. a aran ı o masa . . _. ' :ı dıl ou avgaya se ep o an en an. . .. . ' olduğunu bilmedıgım babamın ka- . . ş· d' 1 -1 0 r ' 
nem· b dak'kadal . ka ... ar Avdig- i Ah gozlenmde parlayan nefret ve d 1 d k çe. tıtremıyecck; kavgalar, dayak- ım ı yüksek se.::? e ag ıy 

ı u ı · n ..ı s~ - . . nı amar arım a gene aynıyor, , rr 
mi hatırlamıyorum .. Zavallı, göz hıckletın her halele farkına varır- çılgın hareketlere teşvik ediyor. !ar yok, ~rtı~ .. Ben, ben .de tı~iil - Anne, sevgilim, seni k~?;te"' 
yaşlarının arasın.da: dı. .d onun vazıyetıne dUşmemıJ mıy- mın arasına aldığım zaman I!!,~ 

. u • l im? Onun ölerek kurtulduğu bu .,.. 
- Yapma, sus, dıye yalvarıyor· İrk aylar iyi geçindik. Ben din- Ferid, tenha bir kır yolunda .c- h b _, F .dl b ki,. daima aramıza girerdi.. iJı 

. ayattan en .ue en e sonu e- b' 'T. .b. - k b eketf du, çocuklar duyacaklar .. Evlendı- ksem bile Ali mes'uddu. Onu tomobili durduttu. Bir kolunu o· 
1
. . b. tıl k k ır o u gı ı sogu ve ar .ı:tt. . . . ı ırsız ır maceraya a ara ur- b • 1.. k b 1 trneJCJY 

ğımız zaman bunu ağzına almıya. bahtiyar görmekten ben .de zevk muzlarıma attı: 
1 

_ h h 
1 

enım aşıuma mu a e e e ~ 
~ dd d. · N f d d T h ·ı · 1 ki ı B · b kl d' w • • • tu magr emen emen tasar amış Beni çıldırtan buydu i'te... ·'"li·r cagmı va etme ın mı? e ay- uyuyor um. a sı sız oma a - enı e eme ıgın ıçın sana 'b" d ğ'ld' ? :ı 

dası var? Pervin iyi bir .kuuır ... beraber iyi ve çahşkan bir adam. çok kırılmıştım, Pervin, fakat son- gı 1 e 1 ım • onu sana ıöylemedim.. J<ıbır ,.. 
Eminim. ıJı. J~ arkada§ları ve amirleri tara-, ra babanın sertliği yüzünden bir Çocuklardan birini maden ocak- dim galiba .. Ama bilsen sanı JıiÇ 

ad aşıktım, ba§ka bir kadın• ,ıf..· 
bakmadım .. Şimden &enra da a tr 
Sade ıeni seveceğim, .senin l>• 

Babamı kederHe başbt~a 
·çekild;n 

O zaman, hS14 e-limde tuttuğmr r fından seviliyor, takdir diliyor ın evvel evlenmeğe mecbur ol 
pabuçlarım:ian biri yere düştü vt du. Fakat onu bir türlü sevemiyor oluğunu •duydum. Belki d~ hemeı 
ikisi bir anc1a beni gör.diller .. An- dum. Nihayet bir gün o da bu his . zeni alıp götürmediğim için asıl 
nem yüzünü elleriyle kapayarak simi farketti : 1 klbahatli bendim. Şimdi mes'u<l 
hıçkırmağa başladı. Babam bana p . Ali h 1 b olmadığını, kocanla bir cehennem 
d"' d" - ervın, a a§ .:ır.a, e- w •• 

on u: . 1 . . 1 d' ? n _, f hayatı yaşadıgını da bılıyorum ... rutl" e nıçın ev en ın JJCr.'1en he • • • _. . . 

Nal 1 Ol b. .. ··ğ t t k · • ·? E 1 d' -· . ı Artık t}ledıgımı% yanlıı hareket. - ı sa ır çun o rene- re e me ıçın mı v en ıgımız-
kt.k p · tk' · · · d 1 d b · b. d f b'l t.- • tashih etmek zamanı geldi değil ce ı , ervın.. ınız ıçın e e. en en, ır c a ı e uc:na sevgı ' 

ı . d 1 · ·ı · ğ · A · ı b 1 ğ .. .ı · H' mi? Bir iki güne kadar lstanbul-ım en ge en ıyı ı ı yaptım. ma ı e a ı:tr ını gormeuım.. ıç ol. . . . . 
d ı . ı dakı vazıfemın başına gidıyorum. amar arrnda fena kan varsa, hı§i mazsa seni, her şeye rağmen, al-
k. · · · b. k d ı .ı r. • • b .. kk" Benimle beraber gelirsin .. Ali her ımse senı ıyı ır ız yapamaz ı • .uıı:;ım ıçın ana muteşe .r olman 
Şimdi git yat ve eğer bir kere da- ı lilzım •değil miydi? • j haltle. b_oşanmağa razı .cla~ak.tır .. 
ha böyle geç gclmeğe kalkarsan, , Evknırız .. Geçen yaz hayalımızde 

b d lt ""d ~ ilk defa olarak sert ve acı ko- kurJuğumuz yuva hakikat olur. u amın a 1., .. a uyuyamıyaca:;ı-
_, b'l 1 nuşuyordu. O gece, eve sarh.~ Bu bir seneyi kabuslu bir rüya gi-

nı .ua ı .. . 
gelclı ve bu tarz kavgalar ıık ark bi unutur geçeriz. Seni ıeviyo-

y ARALI b' h öl teşekkür etmeğe başladı. Ali de rum, Pervin, beni aff ct, benimle 
ır ayvanın - k b b .b. h . . . 

k . . . 1• b' k'. tıp ı :ı am gı ı uın, sert bir a- beraber gel.. Yarın hemen gıderıı. me ıçın gız ı ır oşeye ~ . . 
k 1 'b• b' .1 b. h 

1
• dam olmuştu. Ve ben annem gıb Vapur var. 

so u uıu gı ı. ıtı c ır a :ıc ya. . ... .. . ., I 
tağıma girdim. Ayni odada yatan onu:ıwn esa1rc1 ~~. hdu.cmu altınd~ ço::- S:ırhoı gibiydim.. Ferid bana 
k d 1 . . me" e ma 1 ;u:n um .. Annemın gu- . 
ar e§ enm uyanmamı§a benzı- h 1 k d ' . • x.·ı b _, krZ1ca~ı yerde af talep edıycrdu. 

na ını ya ruz en ısı c;ebt en .ue . 
yorlardı. Onları uyc:ndırr.ama~ı: F.-.::~ t ne1: n'ie onun gıbl ıevine-• . J o 1 • , •. . 1' ı • 
'çin yatakta kıpırd:ımayara1c, bu ç:.ı:ıyor cım. e.:: , .ı.nm c ı· . ..ıe miyorclu-n. Ali şimd'ki bütün fe-
~ece tesad:ifen öcrer•di ğim taı::ı- beni tahkir etmek, ezme!: için kuv nal·~ıma rağmen, bir zaman bana 
sizliğimi düşünmeğe daldım. j vctli bir silahtı .. Evlenerek uzak- iyilik etmişti. 
Damarlarımda soysuz, fena bir !aşacağımı sandığım tı.ıı::ısı ye-ı na,ımı FeriJin omuzuna daya-

kanın dol:ışması benim kababatiın niJ en başlıyordu • dım: 

j nnı ... Benim küçük annem. 

! Boğulacak gibi oluyordıı~\; 

1 

Bu iki zavallının fel.Aketine ''ısı-
miyerek ben sebep olınut~ •l!'J• Ben kUçüken ölmUt olsaY dl-' 
belki ikisi de mes'ud olacakl•' 

G .• 1 • ' Al' . d' • ol oz erımı ıye çevır ıın • 
bana bakarak ağlıyordu. 

ri1ıe. 
Her haJıde babamın hisle ~· 

kendi hisleri arasındaki benıer 
ği .dütünliyordu. 

e • 
Daha fazla tahammill edeSS' ~· 

dim.. Odadan çıkarak blıçe 
. pısının önüne gittim. 

u: t• 
Birden, ıanki gözlerimi "v~. 

den kabuklar dlitmüı gibi, ~ de 
1 kati görmeğe ba!Jladım. J.li ııet· 

beni ıevıniı, en kimsesiz, en cf' 

baht bir zamanımda benimle 
, lenmiıti. 

'*'teueı~ 1 Ve ben onun 'kollarında tat~ 
- ' soğuk kalmaktan ba§ka ne .,e ,ıbiı 

tim ona; Ben, tıpkı anneın bit• 
ona karıı nefret ve locrkudaP ~ 
ka bir his duymamı§tım. ~us ,,,. 
ellerime gömerek ağlaınağa bl 
dım. 

ııtr 
Artık Feridi düıünmOyor, JJJ 

miyordum.. Ama çok ıeç .. 
'.>enden nefret ettikten ıonra.-

B. A . . bahçeye çt' 
ıraz sonra Iının Jıit• 

'.•arak yanımda durduğunu 
1 

ıkfll 
. . . ~rır-

.;ettım. Onun sağlam, ırı ~ 

• 1 yanımda hissetmek, ilk defa ~11.,.0" 
'uıo ,a lıabamfa Alıye haber ver- .. . . . vcı:ldt· P 

;; ·olla t k bana urpenh bır z;ev1< bot• ne.,e } mı~ ı . de 
lunu omuzuma ıarsa, ben .,. 

Biraz sonra ikisi beraber gcl.:i- kadar ee 
nuna ıarılarak onu ne 1111• 

ter. d' - . • .. 1 k . Fa,;la .d•Y 
ıgımı soy ece tım. ıJJ• 

madım.. iki elimle kolun• .ar Annemin odasına girince baba· 
:nın yüzünü kaplayan ıstırabı aıı

la unutamıyorum • 

Yüzli bembeyaz., gözleri yerin
Jen fırlamıı bir halde, yatağın 

baş ucuna diz çöktil .. Ağlamıyor
du. Bir müd'Jet ölüye baktıktan 

ıonra: 

rak: .,,. 
- Ali, dedim, duydun ya.. ..ıı:~ 

·ni ıe\'u
nernle babam biribirlerı yeli• 
lerini söylemekten çekinıııeıeı~.ı 
ler, ne meı'ud olacaktatdı· ..at" 

.. unden bar 
'ele inat ve eurur yuz ~ 

- Defolun hepiniz, çıkın oda- larını uhrettiler. tnan ı,aııa 
lan, diye haylardı. ıcni, yalnız ıeni ıcviyıoruo'- sa· 

Hepimi% çıktık .• 

Bir saat, iki saat yukardan bir 
~eı ıelmedi. Nihayet Ali: 

uad' 
Sonra ne oldu, diy~ d3rıd0. 

adet inunxn batını o pd.ar ,_ıı"bl-' 
rilyor ki, hafıza %&ytfhyor ıut° 
Görilyorıunus itte, O~ çaeu eti 

- Bu bayle .olmaz, dedi, kendi · b ber dllnyaııss' 
Je ölecek mi beraber? Sen ço- ve kocamla era . . ~ •e 

aJ:IP ro !1' 
-::.ıkhra bira% yemek hazırla, ben ı mes'ud kadınıyım.. ~unu b"'' 
le onu ka :-'dırıp ıoka~a çıkarma~a 1 hik1yeye merakınız ol.du~uıı aıı· 
:ah~acağım • rim de. hayatımı uzun tsill'' 

• a%111 aınB• 
Babamla' Ali ~ve dö~dükieri za- lattım. tstcrsenıı Y • '?. 

• • · · iz dciil 1111 
man gece yarısıydı.. Babam çok leri deiııtırırsın • 
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Dünya nasıl 
bir ada'1ta muhtaç ? 

Meşhur İngiliz siyasilerinden 
Corc Lansböri salı günü ~"O yaşına 
basmıştır. Bu ihtiyar siyasi oüyük 
bir milliyetperverdir ve son zaman 
Jara kadar bu hususta çalışmıştır. 
80 yaşına basması münasebetile 
verdiği bir beyanatta, sil8.hları bı· 

feraruıta benden de bir vazife isterlerse memnu -
niyetle kabul ederim ve bunu elimden gldiği kadar 
yapmaya çal~rrmı. 

"Bugün dünyanın, bütün memleketlerin ba • 
ımda bulunanları liir araya toplryabilecek büyük 
bir adama ihtiyacı var. 

"Bu rolü üzerine almasını Ruzvelte söyledim. 

~ .. rakma hülyasını tahakkuk ettir· 
~ olecek olursa gözleri açık gideceğini söyle
~ Fakat Corc Lansböri, bu hayalin ıbir gün 
~ ı.. t oldutrunu göreceğini ümit etmektedir, di-

lli: 

Kabul ediyor. Fakat bunu yaparken kendi memle. • ketindeki ııiyast vazjyetini kaybedeceğinden kor_ 
kuyor.,, 

Corc Lansböri seksen senelik hayatında dalına 
çalıgmak arzusu beslediği, bugün bir scrvot sahibi 

~ l3utUn memleketlerin başında bulunanların olmadığını, fakat esasen olmak istemediğini söylil-
:r'a 11 bırakmak için bir konferans kiıracakları ve yor. En büyük arzusu yine çalrşmaktır. 
~ ~ Yeni baştan nizama koymrya çalıııacaklart İhtiyar siyasinin yirmi iki torunu, iki de toru-

ı ilğii iğ~, kon· şato ları 
Muhtemel bir harp vukuunda 

~ığınak olacak 
~Ukler ve Kontlar, şatolanm bükOmetin emrine 

verebileceklerini bildirdiler 
~~el bir harp tehlikeııine 
~ ~ 8ilterede tedbirler alınma. 
~ llll olunmaktadır. Şehirlerde 
~ l·tlar ;}'apıldığı gibi mevcut bir 
~lar da hava hilcumlartndan 

~ İ§lne ta1Wıı edilmektedir. 
\,_'tada eski ı:ıato ve saraylar. 

"lif ~l ~de ediliyor ve bu binaların 
11 onları hilkümetln emrine 

dehlizleri vardır ki, bunlar buglin, l bulunan eatolart bombardımanda 
hava hücumlarından korunma.k için müşkülat çekeceklerdir. 

birer arğmak ıekllnde kullanılabilir- Harbiye nezareti bu ııatolann cl-

Diğer taraftan, ıatolarm gayet 
sağlam yapılmıt olmaları da onla -
rm bugUnkil tayyarelerin boıribar • 
dımanma kal"lı birer kale olarak 
kullanılmalarını mUmkUn kılacaktır. 

varma hava toplan yerleştirmeyi ve 

istihklmlar kazmayı da kararlaııtrr-
mıııtır. 

t Orlar 
."lr!J • w 

~o~terenın birçok şatolarına sa_f~~~~~-~·-~~~AN._ı.~ı'-1-~ .. _,,, 
~ dUkler ve kontlar buraların Harp esna.smda şehir halkının 
~ ~nıda birer sığmak ola • üç metre kalınlığındaki duvarları, nakledileceği bu §alolar çok bUyUk. 

'1e ılması için hükümete ve- demir mahzenleri, yer altındaki deh tUr ve her biri bir iki bin kişi ala. 
!>~lerlni blldirmi3ler ve bir • lizlerl, ıehirlerln bombardımanı es

' tertibat yapılmaya baıılan.. nasında mahvolmasından korkulan 
~ bir çok kıymetli, tariht eııya ve mü-

'.\atı tafda esasen birer mtıdafaa zelerdekl eserler için emin bir mu. 

' 
01arak yapılmış olan bu §&.. hafaza yeri olacaktır. 
llcu bucağı gelmiyen uzun 

bilecek tir. Bunlardan biri, civarın _ 

da~i diğer kilçUk binaları ile beraber 

adeta bir köy halindedir ve biraz u

zaktan geçen tren yolu ile birle§en 

demiryolu vardır. 
Diğer taraftan ıatoların ıehir ha 

riclnde ve daimık bir h alde bulun. 
malan da bombardımanlara hedef 19 3 9 
olmak ihtimalini azaltmaktadır. Tay 

yareıer bir ıehri bombardımanda RESiMLi HAFTA' nm 
bile fazla lııabet edemediklerine gö_ İtalyanca denlerlnl takip cdhıh. 
re, böyle dağınız ve ıehir d1'mda Bu lisanı kolayca elde edec:ekslnl.z. 

V AZAN: L. Bosch 35 Yllmı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

BülOğa varan genç, bir kızm gönlünü çekebilmek 
için ıazım olan sihir ve efsunu nasıl öğrenir ? 

- 5 11 -
Yeni mürit.günün kızgın sıcağında 

kafasına geçmiş çadrm i~nde ve 
karanlıkta bir ay müddetle oturmak 
mecb~riyetindedir! Bu müddet zar
fında ne konuşabilir, ne oynayabi· 
lir, ne babasını, ne de kadın akra
basını görmiye mezundur. 

Bu garip külahın içinde yeni 
müridin herhangi bir ~kilde bir kur 
nazhk yapamaması için şiddetli göz 
cüsü altında bulundurulur. Vakıa 

akaşmlan yeni mürit buradan alı· 
nıp hususi bir kulübeye götürülür 
\'e ertesi gün güneş do,rmadan evvel 
tekrar getirilir. Fakat, bu kulübe
ye gidip gelirken vücuduna bağlı 
işkence çadırının içinden çıkamaz, 

adamın yürürken yalnız ayaklan 
görünebilir, başka tarafı görüne
mez . 

!şte gizliliğe bu kadar deh~tli bir 
şurette alıştırılan yeni mürit, bu 
işkenceli riyazeti esnasında, gizli 
cemiyetin sırlan, kabilenin adet ,.e 
itikatları, ahlaki vazifeleri, ayni za· 
manda da bundan sonra kadınlarla 
nasıl düşüp kalkacağı talim olunur. 

Gizli cemiyete girecek olan, ayni 
zamanda yeni bülQğa vannış bulu· 
'nan yeni mürit bu riyazet esnasın· 
da bilhassa bir kızın gönlünü cezbet 
mek için lazım olan sihir ve efsun 
usul ve vasıtalarını öğrenir. 
Melanezyalı bir kızın gönlünü çek 

mek için kullanılan bu sihiler ne
dir, bilir misiniz?- lşte bir tanesi : 

Bir kargı ile yere muayyen bazr 
~zgiler kazılacak, btt esnada da ar· 
zu~1aihi~ 
yapıldımı, kızın gönlU çalınmış o-
lur ! .• 
Diğer bir efsun usulü de "kız ila: 

cı., denilen ilacı sevgilisine \'ermek· 
ten ibarettir. Bu ilaçlara tütün ve 
buna mümasil bazı otlar karıştırıla 
rak yapılmış basit bir ilaçtır .. 

Gizli cemiyete girecek delikanlı, 

kafasına geçirilmiş çadırın içinde 
bu sihirleri, büyüleri öğrendikten 

sonra, yani tam bir ar geçince bir· 
denbire dümbelekler çalmağa başlar 

ve müridin kafasındaki işkence ça· 
dm kaldırılır. Deniz kenarına götü
rülüp orada bir iyice yıkanır, yap· 
raklarla vücudu oğulup kurulanır 

Tal . Zara göre sıislenen bir M elenez kabile sihirbazt 

Ondan sonra gece gastmnca mü· 
rit gizli cemiyetin mukaddes ayin 
yerine götürülür, orada dilediği ka: 
dma İlk defa erkek olarak talip o· 
tur! Fakat Meli.nezyada bu gizli 
cemiyetler ikinci, üçüncü derecede
dirler. Asıl en dikkate şayan olanı 

hepsinden daha büyük şöhret sal • 
mış olanı Duk·Dukların esrarıdır ki 
bunları ~rrene~ilmek, görebilmek 
bana büyük ve son derece tehlikeli 
bir sergüzeşte mal olmuştur. 

Melanezya insanları arasına deh
~t salan Duk-Duklar, insan oğul· 

larınm kendilerini heyecana getir-

mek, hayattan şiddetli lezzetler al· 
mak, heyecanlı bir ömür geçirebil· 
mek için nerelere kadar ylliüdüğÜ" 
ne, neler icat ettiğine hayretler ve-
rir. 

Biz insanlar için en yüksek heye
can menba ve vasıtaları olarak ni· 
hayet kumar, içki, keyif verici ze
hirler kullanmak, aşk sergüzeştleri 
\'e en nihayet bunları bize sunt su· 
rette yaşatan sinema, tiyatro gibi 
zevkler tanını. Halbuki Mel~ezya 

insanları, tabii günlük hayatları dı· 
şında kendilerine heyecan vereeeıc 

ne kumar, ne sinema gibi zevk ve eı 

lenceleri bilmezler, onlar insan oğ· 

tuna şeytani zevkler veren heyecan· 

1 Kızıl GOlge HA e_E_R_' ı_N_R_E_s_ı M_L_ı _z_A_e_ı _r_A_R_o_M_A_N_ı_:_e_a_ı 

!arını bizzat şeytandan, yani insa· 
nın şeytanı yaratan muhayyilele
rinden almaktadırlar. 

Bir defa Duk·Duk cemiyeti, insa· 
na en çok heyecan verdiğine şüphe 
olmıyan ölümle baştan başci sarıl· 
mış bir cemiyettir. Bu cemiyetin 
'mukaddes tabu yerlerine sokulmak 
ölümdür! Esrarını öğrenmiye çalış

mak ölümdür! Esrarını la~tmek 
ölümdür! Bu cemiyetin köylerden 
topladığı harcı vermemenin cezası 
ölümdür! Bu cemiyete girip de on· 
dan çıkmağa kalkışmak ölümdür!. 

Velhasıl Duk-Duklar ölüm heye
canile çepçevre çevrilmiş insanlar
dır. Hatta insana ölümle heyecan 
vermekte o kadar ifrata gitmişlerdir 
ki Duk-Dukların reisi olan korkunç 
sihirbaz, Duk·Dukların yaptıkları 

her ayin sonunda a}•ine istirak et· 
miş olanların cümlesinin öldüklerini 
ilan ediyor. Ve sonra, onları tekrar 
diriltiyor. 

Ölümle bu kadar oynayan müthi~ 
bir cemiyete yanaşmak, girmek, sır
larını öğrenmek ne kadar güç ola· 
cağı tahmin olunabilir. 

Buna rağmen ben azmimden dön· 
medim. Pohuanın cesaretine ve ba· 
na karşı olan sadakat ve merbutiye
tine son derece itimadım oldubru i· 
çin ona güvenerek bu esrarı öğren· 

mek yoluna sonuna kadar ~ttim • 

(Devamı ııar) 
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Haber•ın tairlırİi Romanı: 66 Yazan: ikim im 
-1- Yazan: Asaf aeo·\/ ':''. 

- Millet, millet diye ba,ırrtt11 ~ 
ni )'tdiliniz mahluklar ~u l<Ö~ ., 

MUKADDEME 

mı. _ _..,. 
Mithat pasa iU ce,-abı v~· Çandarlı ürpermişti; süratle giyindi 

ve A bdürrahmanla beraber gitti 

AbdülAıizin Avrupa seyahatinde 
kraliçe Viktorya bir gün mŞıur 

Fuat pasaya biraz da l~tife yollu 
- E\-et efendimi:. Cüınl. 1 kuvvetli besliyen bu sabırlı köpeklerdıt " 

sormu~: 

- Bu yeryüıilndc en 
devlet hanc:isidir? 

- Elimizde hUnkin temin ede • 
cck ve niha)•Ct Ahileri coetumuya _ 
cnk, dUnya muvncchcsindo keyfe • 
mayeııa bir zulUm ve iakence le • 
Jllkkl cttirmlyeoek dcllllcr ıAzımdır. 
Biltiln bunlar benim lfadcmdtn ileri 
geı;emez. Bu ltlbala işe tcıcbbUs 
etmelerini beklt'lmemlt vo fakat mu 
tcynkkız bulunup ônlemcmlz IAıım. 
dır. 

Bu htıdlse, Karaman hlklmlne 
de, Ahilere de haklı bir ders ver
mek, lilzumunda do. itt11ak temin e· 
decekUr. Bu itibarla dC!dlklerinl 
yaptırmadınt. 

Çnndarlı HaUJ, ıakallannf ı~azh. 
yarak d1i3UndU ve: 

- Peki, ama dedi. Benim dö ha
yatım movzubahı. Olura, bJr yan . 
1ı11tğa gelir. Dellt bUlacaitz derken 
ben de soluğu )'evmi mahıerdc bu. 
latlllrlm. 

- Hakl111m endifende paıa. (1) 
fakat dedim yn, ıalulen ıltnacnk 

tedbirleri dU~Unemedlfinı için se -
nlnle :ınUdaveleyc eeldlm. 

Fakat klmıecJklerln bundan ba.. 

Çandıırlı fıln ciddiyetinden Urpcr. 
ınlştl. 

SUratle glyJndl vo hiç kimseye 
aakku şefe etmeden Abdürrnhman. 
la beraberce çıkıp mahut evin önU. 
ne gittiler. 

Yalnız btıradA Çandarlıyı blual 
kendi anaaı ela gltrmUs olsaydı tanı· 
yıımnzdı, Onu reayadan biri gibi gö. 
rllyoruz. Tebdili kıyafet etmekte 
haklı fdiler. ÇUnkU J.bdilrrahman 
kadar, koeıı vezir do tanınmıııtı. 

Hole hUnkflr Muradın bil.kimlikle 
kaıcakerUğJ onun ıahsındn tckait 
otmesl, memlekette onu daha çok 
tanıtmııtı. 

Blr kenara dayanıp durdular. Ön
W.rindc bir iıporta içine ecrllmil 
ccbkonler vardı. Ifocn vezir nara a. 
tarak satıyordu: 

- Vezir saraylarına layrlc, ağa • 
lar, hanımlar, aklam pazarı. 

Kara AbdUrrahman bile bu balo 
gülmekten kendlnl all!mam:etı. Dev
leti satabilecek nuruz, mevki ,.c 
kudret sahibi koılkoca Çnndarlı~, 

bir bazfrgln baJJne getiren ö!Um 

korkusu idl. 

Bir aralık Abdürrnhman, Çandıır.. kulakJan, \ergi tahslld&rla.n elleri, 
' mm koluna ~lddclli bir dirsek vur. 1 &..~kir ayaklan, hükkim lisanı ol • 

du. 1 duklan ;:lbl dahlliye, :upflyc, maJf. 
Ç:ı.ndnrlt yorgunluktan • dalgmdt. ye, harblyr, adliye nezaretleri slbl 

Uirdcnblrc korktu vP. >·~rinden frrla. 1 tnUhlnı mcmurlyctıf'ri ihraz edcnJP.r 

dı. (Dc,·amı var) ı de ha' a.c; hamseslJo tc,· lm etml~tl. 
Pa:ıa ta.biri mtt.aıi olan bu m\i • 

( 1) Paşa kellm<!c;f hnkJ,mda Rnm. csıro~ enin bir hatırasıdır. Valf, \·c1lr 
:ncr tari~lnd~ bir izahat- Siirtiyott11. l l<umandan gibi mrmurlyetıor de bu 

DJyor ld: j •uno.n pa~alar hUkUmdann ayaklAtı 

Fuat pa~a tereddüt göstermeden 
cevap vermis: 

- O:nıanlı devleti! 
Kraliçe Viktory:ı izahat ist~·inc:e 

paşa gülümsiyerek: 
- ÇünkO, demiş, 300 senedir siz· 

ler hariçten, bizler içerden yıkmak 
için elimizden geleni yapıyoruz, ge· 
ne de yıkılmıyor. Kuwetinin dere· 
ccsini bundan :ınlayın! 

''Sult o , b' d • ..1• t olduklarından bu hatl'?'B u sebep • 
an r.ıaom a-a en "' ne • nahmetli babam Esat tf endinin 

tin \'e mnhd S ' ") il "ll - kn pek de ho~ d<'b-ildlr. Jlarnmer 
~... umu ...,u e:.rmruı c l wn. bıraktığı hatıralara. vesikalara isti· 

...,,. pas t 1 1 'u •11 • t tarihi Cilt: l - Sın·fa 227 • 228,, 

.. ., ~" ayn ° unan On mın a • • nat ederek Aziz ve Hamit devirleri, 
rlh Mmlcrini kayıt ve ı.abtcbtıijtir. 1 Kla<ıı•k dil alimlerine göre paşa $3hsi hatıralarıma istinaden de da· 

Cu ull\nn Awupadıı. maruf oldu. kellm~i De%us kolbne1lnden muhar ha •akın %3man \'akalan etrafında 
ğu hııtd~ ~nayı lıaklkl i ile isti • rcftlr. Hakikatte pek derinine g~. 1 y~cağtm bu esere. başlangıç ola· 
!aunettw bılcn pek nzrlır. ~ı~ğe lü1:um ~ünnrksizln kati bir bü.. rak aldığım yulcariki fıkra tefti· 

PaBa J<'arlslrle ayak miınnsrndnJ.I kümlo dıyeblllrlz ld paşa, (hat ağa) kaıım adını da izah eder S3ntrım. 
pay ile ,ıı:ıil.kn tcrltlı, cdllmi·s blr kellmeleriııirı bir mürelılmbMir. \'e 
kelime olup bu tmv:ınr ICr) Jıu.,hre • ıcngW!itUc bir tahlll ile bıı kelime • 
\'ln ihdas ettiği Eksencl;onun iis:ı. nln en eski Ttlrk aıenuatm(lan bu. 
nnd:ı. m~!clırdur. lunduğunu giirilrUz. Bu tarnnarı ka 

llUltUnufar mü5nrllryh menıurln rller)mi.•I nlüI:ad:ır etmediği gibi 
hükflmctı lc<'ndl zatint!e tr.mstl et • tcfrlkıunı:r:m da §ilmuıtine ~nncz. 

tıt.-ı tl!<rlnılc bulundu~ndJln bunla. ı\ne:ılc pn.fuıtn ncrf')(lca g6ldliinl 
ra memuriyetlerinin kendi 'ücudu. l::arct etmek mak.<1adile yazdık. 

*** 

berdnr olmaması dahi el.mdlllk siz. 
den ve benden ba§ka r:lcaldcn de Kara Abdilrnı.hmnn da yanında 
kimsenin bllmemesl gerektir. pa • bir uşak gibi hizmet ediyor ve nrada 

non 'ru:lfelcrlylc olan mllnasebnh·' Ne pa.y ,·c şah ltcllmeJerUe, ne de 
na nın:ı.rnn birer 1 im nrmlş MI. Ilamm,.l'in ffodl1~i bir ml\~ln 
Umunı ffahlllye ile mütc''3;z'g11 olan Jmtırıı .. ilc pa,:ı l•elfmesfnln ııliika.c;ı 

memurin güzleri, memurini 1.abıta ~örlilcmn. 

O·marılı oğullan hanedanının tc· 
retltlisin:i~:ı sonra, tahta çıkan p:ıdi· 
~h\ar arasında Mecidi yenilik ta· 
ra(tarı ola:-ak kabul etmek müm
kündür. Bu kısmen selefleri üçün· 
cü Selim ve Mahmuttan gelmi§, kıs 
men de sadrazam büyük Reşit pa~· 
mn gayrctile olmuştur. Mecit dev· 
rinde ihtiyar Osmanlı imparatorlu· 
ğu için büyült yenilik sayılabilecek 
işler olrnu~tur. Gfılhane hattı bun· 
larm başında gelir. Saltanatının son 
lann:ı doğru da Srvastopol zaferi 
Osmanlı imparatorluğunu Avrupa 
de\'letleri manzumesine ithal etıni~ 
tir. Ali ve Fuat pa~\ar onun zama· 
nında ve Reşit p:ı~ tarafından ye
tiftirilmiş, Mlthat ve mütercim Rü' 
lU paşalann bu sonunciılar tarafın· 
dan ycti~tirilmeleri mümkün olmuş
tur. 

sırada gelip geçenlerin diktat na • 

- Bu dofru, fa.kat naatl bir ted
bir alalım? 

- Şimdi hld.i8e ah ce de nıaJOnı. 
dur. Bunların yerleri de mcçhulU .
muz de~'il. Kadmlarnı Jı:atll belki a. 
ralarında yeniden bazı tedbirler it • 
tihaz.ma sebep olacaktır. Ama, ıöz· 
don kaçırmayız. 

zarlarını celp için o ela avazı cıktı. 
ğı kadar bağırıyordu. 

İnsan, ticaretin en mUtevazı §ek. 
Hnln bile ne kazanı:Iı §0Y oldu~'\Ulu 
nncak böyle zamanlarda takdir e • 
debillyor. Satıcıların kelli !elli olue· 
lannm dn tcsbi mi vardı, neydi, Alı
dUrra.hmanın fU~unkar olueu mu 
milcssfrdl, neyd1, kadını erkeği ha. 

~ 

10 - Yahudileri katfüundan kurta· 
rnn (Türk musikisinde gazellerde 
söylenen bir edat) .. bir kız adr, --- Yukardan a5ağı: 

Şimdi en sırra sadık birkaç ada. 
mmu bu işe memur edeceğim. 

n1 neredeyse JŞporta içinde mal br. 
ra1mıtyaca.klardı. 

2 
3 
ı--ı--~ 1 - UOyiiR bir hastane inşa edip 

lstanbula bırakan meşhur \'C eski 
bir op~ratör, 2 - Buru&uk elbiseler 
öununla dOZelir • acr, 3 - Ara • 
n·yler. 4 -Amcrilfalı, 5 - Bir nevi 

Ben ve devlctlü paşa da işin csa.. 
smı takip ederiz. Bunlartn ne z'a • 
man harekete geçeccklcrlnl bilini· 
yorum ve bir türJU 6ğrenemedim. 

Bu itibarla daima ve çok mUte • 
yakk.iz bulunman Jlzundır. Öncr;ı 
bu dört adamı görmek gerektir. 

Çandarlınm ve Kara 'Abdürrah • 
mnnm keseleri daha ılrndiden do' • 
mug, fakat, hlll evden çıkan oltna
mIBtı. Bittabi ısrar ettiler. Fiyatı 

yUluıeıtcrek ellerinde hiç olmazsa, 
birkaç tane bırakmağa mecbur oldu 
lar. Yoksa işportalan boşalacak ve 
burada durmalarını mucip olacalt 

sebep de ortadan kalkacaktı. 

Abdü1Aziz padişah oldu~ zaman 
''Hasta adam.,1 i~te böyle nekahet 
devresine girmeğe yüz tutmu,, da· 
hili \'e harici gailelerden mümkün 
mertebe kurtulmus bir halde buldu. 

Şahsen onlardan kendini vikaye 
etmek blrlncl işte kafi tedbirdir ben 
cc. ÇünkU senl öldürmek iı;ln mc. 
ınur edilen edam kendilerlndenlir. 

Birkaç saat ayak llzerinde bağı • 

np çağıran vezir.in ayaklarına kara 
. -1 2 3 4 5 6 1 8 9 iO 

Ne çare ki yeni padişah budala, 
cahil, müsrif ve bütün bunlar yetiş· 
miyormu,, gibi fevkalade mütekeb-

Bunu sana gBstcreccğim. ŞfındJ 

hemen tebdlll kıyafet ederek giyin, 
HenUz evden çıktıklnrmı ıanmıyo 

ru:m. Esrar onlan uzun bir mUddet 
bulundukları yerde sızıp bırakacak.. 
tır. Biz gittikten belki çok eonra 
çıkarlar. Fııknt görmemiz ve bilhas. 
sa senin lSldUrillmen i~lnl llzerlne a
lanı tanıman ancak böyle mUmltiln
t!Ur. 

su inmişti. Bir kenara çömeldi ve 5 - Emziren • padişalı Orhaıurı 
- Abdlirro.hman, dedi. Me~er biz silah arkada~lanndan bir kuman· 

akçoyi ne kolaylıkla kaıanırmışız. ' dan, 6 - Yiyecek nesneler • ses 
Allah devlete millete ıeval verme • (öz türkçe), 7 - Bir Türk harfi • 
sin! Mısırın hayat· mcnbaı, 8 - Ilişik 

Filhakika csnanık iyi, tatlı, hUr - viritler içinde bulunan öeyaz ve 
bir işti, bir işti, ama, gırtlağına, a _ sarımtrak liflerin tıbbi adı, 9 -
yağına, bazusuna kuvvetli olmak iti- Belediyenin Eminönünün istimlaki 
znndı. lııtc Çandarlı sıfırı tUketmlş 1 münaseb~tiıe oradaki dükkanlardan 
sesi hafifçe kısılmııtı. almağa karar verdi~i bir nevi aidat, 
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birdi. Azamet ve tekebbürünc misal 
olarak Abdurrahman Şeref ve Ke-

mal zade Ali Ekremden lşitmis ol· 
duğum şu fıkrasını zikredebilirim: 

''Bir gün Dolmabahçe sarayının 

c:ımlıköşkünde Abdülaziz bir alay 
SC}-rdiyordu. Caddeden geten aha· 
li\'e bir müddet baktı. Sonra yanın· 
d~ bulunan Fuat ve Mithat papla· 
ra ı.löndü: 

... llJ1UDJ~•LH3 mrm•ı·1ı~rmaı••• 
belki giderken bir §eyler söylerdi .. Ama 

-~ ............. & ..... . 
belki de haber vermeğe lüzum görmezdi. 

Öyle ama Melikenin gittiği yeri size ha· 
ber vermeğe hi!rbir mecburiyeti yoktur. 

- Öyle •• Fakat vakıt hayli ilcrıcı.:H. 
§imdi ncredeyııc döner tabii. izniniz o • 

luraa burada oturayım da dönUşünü bek. 
liyeyilfi. 

- Eğer muhakkak Melike ile görU~ • 
mek mecburiyeti varsa oturun, bekleyin. 
Fakat dönseni% daha iyi olur. Köylü ni. 
nenin otelinde yemek vakti geliyor. Gül· 
lü nhıe çorbasını ~~utan müşterilerden 
ho~anmaz .. hteracniz Melikeye söyliyc. 
ccklcrinizi bana söyleyin, gelir gelmez 
kendisine anlatırım. Yok isterseniz yarın 

sabah gelir, bol bol konusursunuz. 

Tekrar sıkıntılı düşüncelere daldım; ıı· 
ra ihtiyar köy10 kadının beni evinde iste· 
mediği telli.ydi. Belki de Melikenin hava 
aldığını söylerken benimle alay ediyordu. 

Bu dü~ünce asabımı germeğe, beni hid· 
detlendirmeğe kiifi geldi. Sabırsızlıktan 

titri}•en \'e adeta bağıran bir sesle: 
- Niı;in bu gece Melike ile konu~mama 

ruı olmıyorsunuz? dedim. 
- Neden olacak? Sizin .Melikeye alela· 

celc söyliyccck neniz Qlabilir? Dı~da 
beraber gezerken, resim yaparken istediği· 
niz kadar konu~ursunuz. Sonra gün~ilzleri 
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istediğiniz kadar buraya gelebilirsiniz. Ba· 
~ım üzerinde yeriniz var. Fakat akşam ye
meğinden sonra, gece vakti bir genç kmn 
evinde bulunmanız doğru olmaz sanırım. 
Eğer bu sôzler daha sakin bir saatte söy

lenmiş olsalardı şüphe yok ki Zeynep hala· 
yı çok haklı bulur ye özür diliyerek evin· 
den çıkardım. Fakat içerisinde bulundu· 
ğum şiddetli buhran dakikalarında hiçbiri· 
si kulağrnıa girmedi. Sert bir ses!e: 

- lı:;ter gece ol un, dedim, isterse gün· 
düz. Melike ile muhakkak konuşacağım. 

lhtiyar kadın "ba~ gelen çekilir .. gibi· 
terden kafa mı sallıyaral:. 

- Peki, dedi, mademki i3iniz bu kadar 
mühimmiş, dediğiniz olsun .. Şimdi Güllü 
Teyzenin otelinde yemeği kaçırmaym .. Ye· 
mCkten sonra tekrar gelirsiniz. Belki de 
buradan köye dönerken yolda Melike ile 
de kar,ıta,ırsmız. 
Eğer ihtiyar kadın sözlerini "yolda Meli· 

ke ile de ka~ııa,ırnnız,, cümlesi ile bitir
memi~ olsaydı buradan bir adım bile atmaı 
dım. Ancak yolda Melike ile kar§rla~m.WC, 

onu bir dakika evvel görmek ihtimali ~nl 
ak,amın karanlıktan arasında keçi yolla· 
rından köye doğru indirmeye scbeb oldu. 

• • • 
Tabii yolda kimseciklere rast gelmedim. 

Otelde remek, masasının ba~mda somurt· 
kan bir çehre ile papaz yahnisi ve bulgur 
piJfürm:ı i§tihasıı iştihasız çatal daldırırken 
dakikadan dakikaya artan bir hiddetle 
l~ynep halarJn benimle alay etmesi ihti· 
malini dü.5ünüyordum: Hadiseleri bir 
pertevsiz gibi büyüten muhayyilem garip 
ihtimaller düşünüyor; §üphenin kemiren 
kurtları beynimi kazırken kulaklarımda 

bir rüıga.r gibi u~ldnyan sesler işitiyo· 

ruın: 

-- Zeynep hala se.:1i mahsus evden &ı\'" 
dı .• O Melikenin scYgilisilc beraber dönece· 
ği saati biliyor. O sa:ıtte huzurunla rahat· 
lan bozu1masın diye diller dökerek seni ~ 
ra:Jan u;:akla:tırdı. Sen de kandın ahmak! 
Doğrusu Zeynep hala çok ince bir sanat 
sahibi .. 

insan böyledir işte. lşine gelmi}~n Mdi· 
seler kal'§Ismda başkalanru kaba.lıatli çtka· 
nr. Şimdi Zeynep halanın yaptı~ı işi çirkin 
\·e Meta namussuzca buluyorum. Fakat 
Melike ile kolkola evine aldığı adam ben 
olsaydım, o vakit bu ihtiyar köylü kadının 
ha."eketini ne çirkin, ne de ıerefe dokunur 
bir hareket olarak bulmıyacaktım. 

tn.'1n ıstırab dakikalarında daldan dala 
konar; mazisi, hali, istikbali göz açıp kapa· 
yacak kadar kısa bir zaman içerisinde göz· 
lerinin önüne serilir. Dir saniye evvel Meli· 
kcnin bir erkekle sevistiğini muhakkak 
sanan kafam şimdi ba5ka ihtimallere sap
lanıyor. Ve kendi kendime: 

- Ben de artık fazla ileriye gidiyorum. 
diyorum. Melikeyi bir erkekle gördüm, bu 
muhakkak.. Fakat neden bu erkek onun 
sevgilisi olsun, belki arkadasıdır .• 

fikrim bu noktada dwınuror, daha ile
rilere uçuyor: 

- Belki Zeynep halanın ~ıleri doğru· 
dur. lzmirde baska bir kızı Melikeye ben· 
zetmi~ de olabilirim. Ve hatta bByle olma
sı çok kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kafa· 
mm içi o kadar Melike ile dolu ki her yerde 
onu görüyorum. İhtimal ki şimdi kızcağız 
evine dönmu~. o~ıın karşısında yemek ye· 
mekle- m~guldUr. 

(ntııattıı tJor), 

AbdillAzizin yaphği budalal 
ra, fena idareye dair misall~ 
makla tükenmez. Bir ,oıtti~in ol 
nede 130 memuriyete tayın erfı f 
ması, ça\'U~uktan ferikliğe t • 
bi Aıiz devrinin mecnunane ! 
tındandır. Tophane kö,t<ünU Jl~ 
te geldiği gün cüs..~si ho~un3 b3" 
bir binbaşıyı, merdivenin h~. et 
mağını çıkışta, bir rütbe t ~ 
rerek (erik yaptığı, fazlasına 1, 
mül edemiyen yanındaki Po'~çe' r 
adamı bir işaretle _a?ağı i~ 
mı, olduktan Abdülftzızın __ ..tft. 
arasında meşhur olantardaı~ 

1~te zavallı 40 milyon ydı· 
böyle bir budalanın idaresinde ~ 
Ahdül~iıin rautett bırakt~ ü 

fena miras ağrr istikrazıard b'l lf' 
di}•e ôdire ha.JA bitirilemiY~ 11.' 
tikrazlarrlan çoğu yilzde elit ~ 
altmış nakid olarak atını_r·~;I 
da mühim bir kısmı kredı > ~· 
oldu~ için gene borç atına~ t1f 
Iekete gider, geri kalanı faJ'cııla 
lırdı; aynen mürabahacı . ıı= P"d 
iFaizlerden de ~fahmut :Nedtıtıil)-1 
gibi rezil hilkOmet aclamtnrı ıtı~ 
!arca ziftlenirlerdi. Hamit d~ ı• 
padişah iradesile Mithat cf.pP1 
ra(ından neşrolunan "Ossü 1, ~ 
taki "~edim paşa tezkerclct'" 
en canlı delillerdir, P'' 

Istikr.ulardan temin olu~~· 
raların nasıl har vurup tı:l~ 
vurulduğuna dair de Abd- ~.dl llİ' 
Şeref Merhumdan duydlli...-'P._1 

hadiseyi nakletmek istcri.ııı- f_e~ 
paşadan durduğu, Nanıı1' ~ 
ıadc Ekrem merhumun d3 il J<' 
nın Fuat paş:tdan du)'d~~ıır: 
liyerck teyit ettiği bu ... -aıca ~· 

"Osmanlı imparatorlul,'1 ~ 
dan 70 milyonluk bir ist~ıı!I 
mak üzereydi. Bu para ·ıe f~ 
büyük bankaların ta\-assutı ı&e ~ 
sı% halkından alınacaktı. t ı>ii>' 
len mauzzaın k~r tabiatile ....,Jtl1' 

n.-ı 1'17
-" bankaların olacaktı. Ha. içi" r~ 

nin ağzını açmağa teşvılt ~~ 
pagandalar l'apıldıiı sıt'8;dB (7ÇW"_.,. 
ziz Parisi ziyarete getdı. tord ~ 
Napolyon Osmanlı impar3 1'Y 
fine Pari:>te Şan dö Ma~ı. 
zam bir gc;it resmi yap ~ 

Padisah, il\Qncü NapOI~ ~ 
ber alayı Styrederktn ask ~ı' 
§inden pek ~landı ve bOfC'ı,dt ~ 
ğu milfetin kesesindtn lJı58 
lundu: tıP IJ 

- Zabitl~re ~ llrı• e~ 
iki,er maa3 ihsanda bOIUfl ~ 
Zavallı Fuat paşa P'~i~ 

verilerek para alına:aı' ~ede 
on milyon lirasım bır 'I 
ıe eritivermi~tir. . • ~ti 

Yegfule meziretı bır 0 rO'S 'id-"' 
kuzuyu silip süpnrmek-~ IJlJ. ~ 
ve güreşlerinden 8:111' 1 taıtıf 1 
ların galiplerini nt!'1.nı~;ı~~· 
~olan Abdnt~ızın .... f)IY,,. 

• ·n onµ>• .: .. iD 
recesini anlamak ıçı adeoi--~ 
nında yapılan sat3Y1:raf~ ~ 
sırlarca süren ecdadı tl und"' ~ 
tmlan !arayıarın yek ~dit· " 
la olduğun~ ııatırl~ıerbefİ ~ 
rnabahçe, Çırağan• Jalı~ ~~ 
raylarlle Küçük!U. ~,ı~ 
!ayan köşkleri hep 0~ ~ 
ve A vrupacb:n 8!1~1•11ıa {ıl,S / 
ve bire on mısli ~da ~;ı'l(ı 
:n!§Ur. O zaınanlar ıerint JO'P'~ 
ce k!ei yeınek yer, ~ında satst'~ı 
hat~ Beşikta§ ~ haJkı btıı'~ 
men bütün ~ıktaş btdOt ·~ 
ge;inirdi. BU beda\'3 ta dOyıı_P'~· 
la lttanbulun .yarısıı:ıefi f\,bd et' 
derecere gtlmı' ve de'~ 
mit azmauında da kısmen 
m!~tir. Jftr1) 

'(Dt.ııatnt . 
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.... ll:ınrin i:ı: binbaşım': ı Ayağa kalktı ve masanın ba§ına tevııiz bulunur mu üstünde? 
~Siz önden (;idin Rokur. Hang- -:;-cçerek sağdaki çekmeyi açtı. -Tesadüfen mi? Daima bulunur. 
lıaı:rıd:\i~e girin 'e mertfücnln alt - Ama çok kAğıt var ha! Se!Iüloyft'dch iki yuvarlak levhıı 

cnJ bekle) in. Çe~mece,_ Spanopulosun alakadar arasında muhafaza edil~ bllyilltü 
...._ ~ Xl X >ldugu emlake dair bir sUrU dosya CÜ bir adeseyi cebind~ çıkardı. 

Bir yolcu uğurlarken ! •• 
asıl? Benziyor mu? ve plfınla dolu idi. hepsini avuçla - Sellll1oyit levhaları mihverleri etra. 

~~ Benzemek do söz mü binba • yarak çekmeden masanın üzcrJne fmda çevirerek pertevıılı.in aapı aek 
~' Sııanopulo!> dirilip mezardan çıkarmak istedi. 1 Une getirdi ve zabite uzattı. 
~'r.ış ve karııım::ı oturl!ml diyece- - Hepsini tetkik elmcğe kalksak 

e.ge!lyor. üç saat yetişmez bile ... Ay! Benuva pertcvsizle cetvelin üç 
• lu .. nua, Rokurun ynrdimiyle, mak- l{fığıtları masanın üslUne nltr. Sol tarafını, ııonra iki ucunu tetkik et-
l:ıa: · elbisclnini giymiş. Ilangsinin ayağı üzerinde sekert:'k eğildi. Sağ ti. Nihayet cetvelin bir ucunu par. 
ı. asının önündC' bir kolluğa otu _ ayak parmaklarını, kunduranın Us- ınağUe L~aret ederek: 
t~l'ak beraber getirdiği makyaj ku. tünden, uğuşturdu. - Bak, dedi, bu tarafta belli be. 
ıaı:rıa l'llüracaatla kı~ afd tebdilini - Tnm da · na.sırımın Ustune düş_ lirsf?. bir hat var. Dip tarafta, cct
lıı.ııı at?ılamışt.ı. Rap-ı~ı kaldrrdığı za- tü. velin drş h:ıtlarınrn teşkil ettiği mil. 
~ a.vna vazifesini ~ören "sarı im. Benuva gtilmckten kendini ala _ sclle.se. mlitcnaıır bir milıelles şck-
'rtı~ da l'llnkynj için lüzumlu her şey mndı: tinde. Gördtin değil mi? 

a cuttu. - TecessUsUnUn eczası! _ Evet. Ek yerl gibi. .. 
enuva Rokura: Komiserin avuçladığı knğıtıar a. Bnşbaşa vererek dlklrntlerini cet 

~~~ ?dasadakl poTtntlf lambayı rasmdan dUşUrdüğil, sonra yerden velin 0 noktasına teksif edip yavaş 
lt'la lltUyorum, dedi. Kapıya gidip alıp hiddetle masanın üstüne attığı sesle fikir teatisinde bu)undular: 
l{ lldald liımbayı yakınız. şeyi alıp baktı. Bu çelikten, llç kö. - Ek yeri gibi! 
~tnlser itaat etli. Tavandnkl şell dubl desimetre bir cetveldi. _ Niçin? Bu cetvel yekpare ma-
l\ dan kuvvetli bir ışık etrafa - Ama ağır cetvel! denden yapılmıı. Daha ziyade bir 
nidı. Merakla cetvele bakıyor, elinde yarıf& benziyor. Müsellesin §U drlı-
~~ ~Yle iji mi Rokur? Na:sıl gö. evirip çeviriyordu. Her tarafına na ba1mıız: hat daha kaim .•. 
'runı? Işığa gOrc v:ızlyetiml baktı, dikkatini bilhassa cetvelin _ Yani? 

el bir ucu celbediyordu. gözlerini o • _ Belki de hançe,rin hareketini 
t~ Siraz dnhn sağa doğru binba- radan ayırmadan Rokum hitap etti; temin eden yatağı ~aret ediyor bu 
ııı~· Çok oldu .•• Bıı.şınw biraz kal. - Rokur. lfıtfen elbiselerimi koy. hat ... 
taı ız ... Tamam .. l{oltuğa rahatça duğumuz bavulu aç. Ceketi - _ Otomatik bir hançer gu halde! 
~1anınız. Tamam! Şimdi mUkem. min sağ cebindeki cüzdanımı bana _ Bence CSyle. Fakat mekaniz _ 
b 0ldu; bu vaziyet çok iyi... getiriver. maar nerede? 

~:nuva, komiserin tavsiyelerine Komiser divanın yanında diz çök Benun, cetvelin dibinde ıörUlcn 
~l. Cdıyordu. Son pozu muhafaza tU. Benuva elbise değiştirdikten mUsellesi içeriye doğru itmeğe ça-

' l{ sonra divanın altma sakladığı ba- lıştı. Muvaffak olamadı. Rokur: 
t,~ .. tlnıldamayın! Fotoğrafçılarda 1 k d CU d b 1 _ Bır' da'-"-a'. dedı'. "lltıı>.. vu u ortaya çı ar ı. z nnı u up JLLA 

tı.. ~" gibi söylllyorum. Pozu boz
""~ binbaşıya verdi. Benuva cüzdandan 
~taızı Tesirin nasıl olduğunu ve bir kağıt c;ıkanp kaUarmı açarak 
t~llce~ i~eri girdiği zaman sizi nasıl masanın ilstUne koydu. 
~dil gl.nı anlamak için 1§.mbayı _Bak bak! diye Rokura sövlen. 

tliyorum. ~ lttnba dl. Spanopulosu öldOren hançerin 

Bir kağıt parçası yırttı. yarık san 
dıklan yere bu klfıdı sokmağa tc. 
15ebbüs etti. Beyhude ıahmet! Tır. 
nağmın uciylo uğraştı; gene neti -
ce almamadr. 

e 
yı söndürdü. kalıbı. 

""...._ :0Utk t Şimdi - ,_ Homurdandı: 
~. a • gene y...-aca - Benuvn cetveli aldı ve bir ucunu - Kurnazlığın fazlası da in.sanı 
~e~rar lA.mbayı yaktığı zaman kağrtda çizili mOsclleso tatbik elti. budala yapıyor. Fikıiınl sorarsanız 

tlirıe söylendi: -:- G~rlp değil mi R~ltur; • biz):ıu cerlvele hiç de llyık olınadığı 
~ revkal&del Dik'i'ne tutıftu~ ofdugü ctıtvelih ·u- d<>..;ecede ebemmjyet Y~riyoruz. 

bat$'ıı.-"' c:u 'k!ğtltııkl mll.Sellclm mttblret.refll Han- blsl -..-.ı9 -ne ye zavallı 
. "llakika Hangsinin masasmın ·~· -J· •-

~M.~a oturan adam artık Benuva tnili:nelreslne intıbak ediyordu. Ro_ cet.velini zorla bir cinayet fıleti yap. 
~~ S kur eğilip dikkatle baktı ve mrnl • • tı• 1asa klmbilir 
'O~~ Panopulosun mükemmel bir dand;: maga savaş gmıızı an 
lt..:J' idi. Öyle k1 bizzat Spanopu- ne kadar güler! Bunnula adam 61-
."'llıı a - Aynen uyuyor. 
~ı-a:lli:ıem mlimkUn olsa, o bile lki arkadaş bakIŞtılar. Rokur: dUıillebilir mi hiç? 
"- s· . - Hakikaten garip! Fnkat bir te Cetveli sağ eliyle bir hançer tu-

t~~.. ııe verdiğim notlar üzerinde tar gibi ku,-..·etle yakaladı. Birieini 
" J sadüften ibaret, çUnkü ..• 

~. talıgtığmız anlaşılıyor binba. bıçakhyormu§ gibi kolunu savurma--Bu cetvel Spıınopulosu öldüren 

~ lkı gün çalıştım. 
~' liarikuli1de ! Çehreyi nasıl da 
-~lUnı2? ' . t~l'ıl~lSıl benzettiğimi gözlerinle 'ile dostum. Vnzelin, kollodiyon, 
~ak baimumu, ib'l'Cti saç, boya 
, '1'eeaire ile.-

alet olamaz, diyeceksin değil mi? ğa bqladı, 
Niçin olmasın? ucu sivri değil de Benua haykırdı: 
ondan diye mi? Tesadüfen bir per- (Dt.ı>tmıı rıar> 

Alfred, karısma: 
- Alına, dedi, bana unutturma, 

yann sabah erkenden gitmcğe mec 
burum. Yemeğe de her znmandan 
geç geleceğim. Müteaddit defa sana 1 
dostum Bertranddan bahsctml§tlm. 
İşte o dostum yarın bir seyahate 
çıkıyor ... Bugün klübe gidip ona ve. 
da edecek vakilin olduğu için, yarın 
kendini teşyi etmem icap ediyor. 
Gitmezsem pek çirkin olur değil 

mi? 
Altı buçuk senedir karı kocay -

dılar. Anna gülümsedi: 
-Tabii, diye cevap verdi, pek 

nyıp olur. Yalnız kalrrnn diye hiç 
üzülme. Arkadaılarımdan birile gez 
meğe çıkarını. 

- Pekiyi edersin! 
Kansı salonda radyo dinlerken, 

kendi odasına biran için çekllmi§ o. 
lan Alfred, Lolott'la telefonda vö:ı•. 
le konuşuyordu: 

- Hayır, hayır.. Hiçbir §ey bil· 
miyor .. Senin şerefine icar edilmiıı 
olan sevgili Bcrtrand yeniden mey. 
dan& çıktı. Hepsi bu! •• Evet ... Hah 
hah hah hah .. Bertrand yarm uzun 
bir seyahate çıkıyor. 

- Ne kadar bir zaman iç~n? 
- Tabii, sen seyahatimden 

dönllnceye kadar, o da dolaşacak. 
- Enfes! .• Demek tayyare istas 

yonunn kadar gelip beni uğurlaya
bileceksin ! 

le gidecekti. Son dakikada vazıeç. 
U; tayyare ile yola çıkmafa karar 
vennlş. 

Annanın sesi titriyordu: 
- Şimdi kendisi burada mı? 
- Evet! .. Ufak tefek bir eeylc.r 

nlmağa giUi. Neredeyse gelir. 
Anna dudaklarını kanatacak gibi 

ısırdı. Alfredin yUzU kızarmıetr. 

Anna l'eniden sordu: 
- Ey hani senin Bertrandın? U

fukta hfıl! böyle bir delikanlı belir~ 
mcdi. Şöyle bir arasana .. Belki de 
gelmi.ştir. Sen görmemişsindir! 

Aslı olmıyan şu hayali Bertrandı 
aramakta ne mana vardı? Çaresiz. 
lik içinde eaşkm ~'lşkrn etrafına ba
kınırken keııclilerlne doğru DerlJycn 
bir genç adam gördü. Bu ıenç a _ 
dam kendilerine doğru yürilrken bir 
dcnbirc, her nedense yoluna devam 
elmektcn vazgeçti. Ve cm be~ at'tmı 
hk kadar Nr yerden rerl dönem. 

Kendisini takip ettiğinden emin 
olduğu kanama emniyte telkin ede
cek yegane çareyi birdenbire bulan 
Alfred kammm yanmdan ok gibi 

fırladı. Geriye dönmii4 olan ıenç a. 
dama iki admıda yaklaitı: 

-MUsyö, dedi, rica ederim ba. 
na yardım ediniz. Vaiıa tanıpnıyo
ı-uz ama siz de bir erkokıinlı ·Çok 
müşkül bir vaz.iyetteyim. Metre51 • 
mi teşyi ederken karım bÖraya sel
di. Onn Bertrand ismindeki ais bir 

- Hiç §Üphesiz!.. dostumu teşyi etUğtml IÖyledfm. 
Ona tam on dakika kala Lolotte Onun buna inanması Jlzım. Yoksa 

tayyo.reyc bindi. boşanmaia ltalkJllr; btıyUk rezalet 
- Allaha Dmarladık seırgilim. kopar. 
- GUle güle cannnın içi! Genç adam: 
Al!red sevgilisinin elini öperek - Af!ederainiı, ml»y~. dedi, fa • 

Bir adiı.ln .geri eldli'.ll ve 1>U sırada kat 'bütiln bu §eyler içinde benim ıl 
'? rlne ~ Oittr dD~ ~Y- ze ıı.-ılı >'~ ~·'bij~t anla
rllbtiyarl bir banketle geriye d!Sn. mryonım. 

düğil vnkrt büyük bir hayretle: -Yapacağınız ııey pek buit: 
- Anna ! Si.ıl kanma dO!tuı:ıı Bertrand ola. 
Diye kekeledi. rak takdim etmeme mtlsaade edi -
- Alfred! .. 
Evet!. karşısında duran 

vn zarif kadm karw idi. 

niz ... Beni bu mll§lcill mevkiden tur 
tarncalt· yeglne lnaan alsabıls!_ 

- Burada ne arıyorsun'! 
- Sana söylememif miydim ka,., 

ncığmı arkadaşım Bcrtrand ııeyaha 
te çıkıyor dememie miydim? Tren 

Ve daha delikanlı vuiyeü iyice 
kavramağa vakrt bula.maden Alfred 
onu kanama doğra adeta sUıilkliye.. 
relc götürdü : 

- Mllsaad9 et Anna ,dedi, aana 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
dotlum Bert.tandı tanıt.ay;m. Hah, 
hah hah hah! .• Ar. kaldı'tayyareye 
yetJtemlyecektiıı •.. Ne kadar geç 
kaldın? 

Anna sanki inanmaz gibi müsteh 
zl bir ınAna ile inen kaşlarını kal • 
dırarak konuauyordu: 

- Nasıl? Müsyö Bertmnq1siz mi
siniz! Ne zamandanberi ıdil tanı • 
mak istiyordum. Soyahate cıkma -
dan evvel elinizi :ınkablldiğim için 
çok memnunum. 

Anna bu sözleri söyliyer~ elini 
delikanlıya uzatmıştı. O da bu gU _ 

zel kokulu minimini eli büyllk bir 
baro.retle öptü. , 

Alfred: 

- Acele et, Bertrand, dedi, tay. 
yare ~&lkıyor. 

Sahte Bertrand acele ile tayyare
ye girdi. Kamaranın dar pencere • 
siiıdm onlara bakıyordu. Tayyare 
yilbeliaceye kadar Aıına ona :men 
dil salladı. Alfred geniş bir nefes 
alınııtJ. Şüphesiz ki o, tam manasile 
bir diplomattı! 

İki gün sonra Brükaelde aeyalıa .. 
tc Eertrand, otel Bmtollln holilndc 
oturmue §U mektubu Okuyordu~ 

"Talllmlze no dersin scvgllim, 
ADaha ~k ~r Jd kuayı böyle 
whltkeslz atlattık. :Kocamın )ılr met 
bizden C\'\'el oraya geleceğine, ya 
biz onclan ewel 'fayyıı.rc ıncywını • 
na gel!leycllk no olacaktı'! §hn41 lse 
bls oJUDumazo lcazaıulılc, «> kaybet. 
l . • 

O gtlnclenberl g~rscn benJmlc nra 
sı ne badr IJU 

Galiba pek yakında bana bh oto. 
mobD alıyor. 

Sen Parlao pllDce MJYl olacak? 
DUıtln bir kere: 7eal bir arabamla 
blrllkte Versaya gl4erh.,, 

Mektubu katla)'Ip, ce'blııe koyan 
Güstav: 

- Bu Jş bir dilello ile bitebilirdi. 
Halbuki bir otomobille nihayete e. 
riyor. Şu Anna ne talili bir tadm • 
dır yarabbi! 

Diye dlllUnUyor ve tatlt tatlı gü .. 
lü.msliyordu. 

O. b· 4~ı zamanda snbır, fcvkal!. 
~ ~lişahcdo kudreti ve milthi.ş 
~ arcue ..• 
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' e Cdllcn neticeden pak mem -
, 
0~ Bcnuva §aka etti: 

'iıı d lercdeyse ''dehn,, diyecek • 
Oııt11- ı 

' -.ı.. 
'~et, hemen hemen deha! O 
t~ıa:ı da tabü duruyorsunuz ki, bu 
tı' eti sank1 blitUn öınrUnO::ce 
'lt gibi... 
~ Olay olmadı tabii bu. İlk tcc
~e tnuvnffak olamadmı. Bir a. 
~ tehrcslni kopyc etmek nls • 
ltııı 

0 
.ltoıay olabnlr. Fakat elbisele-

'~llıı giydiği gibi giymek aş:ığı 
~~tir Dalı.!Jyctine bllrünmek de _ 
~~ltl asıl zor olan iş budur. 

~'111', binbaşının yıuuna dönllp 
~~tu. Cebinden tabakasnu çı
~~. ili~ clgara aldı. Yakmadan ev. 
~ hdı vcçhilc baş ve şahadet 
~dkları arasında yuvnrlamağa 

, ~ llenuvn mtınl pldu: 'tll ~. Rokur, cignra yruıak! 
' 0ır:denbcr1 kimsenin oturma • 
~'ll 1 ası Jcap eden bu odada ci-
1~. ~l'llck planımızı altust edcbL 
~ d~ llgsfnln burnu koku almaz 
' l'81ıı? 

~- Va ..,, ~ltd Y canına! Cigara içmeden 
~~r beklemek llzrm ! 'it r Baatinc baktı ve içini ça -
....... s~'lendi: 
~t cı ııat YedJ buçuk. Demek ilç 
~ t~ ~ara içmJycceğim. Ne ile va_ 
tt1.... tUıneu? Hnh aklıma .. eldL e; """'llltlı ' er 
1 it ~ tnasaııını karıştmrnn. Hay. 

ına öyleyse! 

- Kabul edersem ne demek ..• 
Bunu bir 1cref ıayanm.. 

Araten metreslerine döne. 
rck ilave etti: 

- Anladınız: ya?. 
Aratenin metresleri, seliın

layarak mutfafa doğru kquıtu
lar. 

Bambo hayretler içinde kal
mı~tı: 

- Ne oldu böyle? Beni hiç 
te ahfrk olmadıtım bir tarzda 
güler yüzle selimlafülar? • 

-Şimdi bırak huni.arı da yaır 
odasına gidelim .• Orada daha iyi 
konuşuruz .. Metreılerim yalnız 

bugün değil, size karıı her .za. 
man büyük bir hürmet duyarlar, 
hele gel.. 

Bambo müsteh.ı:i bir tavırla: 

- Fakat biliyor musun, gene 
salonlarm dolup taşıyor. 

- ihtimal tavsiye istiyecek 
kimselerdir . 

- Hayır zannetmem .. 
- Biraz beklesinler c halde .. 
- Belki sana manzume yaz-

dırmak istiyenlerdir • 
- Ne olursa olsun, ıiıri:li kim

seyi kabul edemem. 
- Bazılarının üstün.de impa

ratorla alllilı olduklarını anla. 
tan işaretler var • 

- Vay! Yoksa ''Şarlken,. den 
cevap mı geldi .. 

• - Git de bir defa bak .• 

- Müsaade eder misin? 
Araten atıldı. Aradan on <da

kik.ı ıeçti .. Bambo dıtarda bir 
takım gürültWer işitti. Arlı:aam· 
dan Aratenin ıiddetle oda kapı. 

ımı açıp içeriye girdiğini gör-
dü. \ • 

Kardinal sordu: 
- Ne olmu~?. 
- Sefil t Benimle alay ediyor. 

O imparator, kaqısm:la bulu
nan adamın ki mcldu~unu göre
cektir. Ne cür'et!. İntikamımı 
almadan bir dakika bile gözü· 
me uyku girmez. 

- Haydi, çabuk iz.ah et.. 
- Yaladıiınıı el ıizi tehdit 

eder, Jstrdıiınıı okşar. 

- Cene muammalardan bah· 
scdiyorsun .. 

- Neden muamma olsun .• 
Ben neyim, ne olabilirim. Ce
miyeti bcteriye içinde e1rarengiz 
maskaralıklar arasınlda dolapn 
bir gair.. Nelere vakıf oldum 
bilsen .. Beşer denilen bu acu
beler hayvan.dan farklı bir şey 
değil.. Birisi kudurmuş bir kap. 
Jan, diğeri bir tilki, öteki bir ça
kal, daha öteki maymun.. Sokak
larda büyük bir dikkatle sürü
nen bir fare, bir köpek, bir k\>. 
yun ve bir çok koyun sürüsün
den farksız binlerce masum aha
li arasında aç gözlerle dolaıan 

kurdlar •• Etrafnri.ia gülmek, i· 

• 

göstermedi. Yalnız: ayaklarını a. 
rabaya atar kan: 

- Beni nereye &ötürüyorsu· 
nuz? -diye sordu. 

Robn cevap verdi: 
- Venediğe baba •• Şu bir za· 

manlar düklük aaraymda, tan. 
tane ve debdebe ile hükümeti 
idare ettiğiniz şehre.. Anladınız 
mı?. 

İhtiyar garip bir tavır takma· 
rak: 

- Evet.. Ben Venedik adını 

işitmiştim ... Güzel bir şehir oldu. 
ğunu söylüyorlar. 

Rolan müteessir bir halde ba
§ını salladı. 

İskala Brino ile Rotan da ara. 
hada ihtiyarın yanına oturdular. 
Kanala geldiler .. Bıraktıkları gon 
dola atlayarak güneı çekildik· 
ten, karanlık tamamiyle çöktük. 
ten sonra Venediğe vardılar. 

Rolan Olivolodaki evde baba
sını yerleştirdi. 

-45-
ARAT&NiN YEN! BlR 

METRESt 

Gürültü ve patırdıJardan ıon. 
ra limandaki eve giren kalabalık, 
üç tane k!aha maktul •erdikten 
aonracfıtanya 9ktrklanzaman 
Bam boyu gene sokakta buldular. 
Şaprrruş bir haldeydi.. Rolanıa 

-rakal~a:!tiını ~cl;nlcıin ,tü; 

lerinden anlaırtIJtt. Nitekim kala; 
balıktan biri: 

- Dört pencereden atılan, Uç 
te içeride tam yedi ki§i maktul 
verdik. 

Bambo homurdandı: 
-Ya, ot Ya ol 
- O mu? Uçtu ..• 
- Bu ne demek?. 
- Ne ldemelc olacak .• Ar .. _ 

ıiyle beraber .... Ocağın duman 
çıkan yerinden duman gibi ha. 
valandılar • 

- Ocaktan mı kaçtılar?. 
- Evet .• 
Bambo nefes alamıyacak bir 

hale gelmişti. Evde iki nöbetçi 
ka.Jmaıını emrederek uzakla§tı .• 
Sarayına d~ğru ilerlerken: 

- Adam değil, cin, peri .• Dev 
gibi kuvvetli ve gürbüz.. Y cdi 
sekiz adamı bir hamle de haklı· 
yor, Ne ıdehıetli adam yarabbi.. 
Artık çok dikkat etmem ta
zım geldiğini epeyce anlıyo

rum. Ben onu öldüremezsem o 
beni öldürecek, diye mırıldanı

yordu. 
Bambo sarayına gelince ken. 

cliaini odasına attı.ı Kapıları sı• 

kıca kapadı. Kim ararsa ara.sın 

''yok!,, denmesini söyledi. Masa· 
aı il.zerine kcıidiid için bırakılan 
aofuk pilici yedi. Eski praptanl 
içti. Sonra koltuklardan biri i~ 
~ö:::!.:!::c!~ ea:aklannı çıtıdıle.rla 
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Üç örnek, fakat altı 
takım elbise 

(Baı tarafı 8 incide) 
leroyu giydiniz mi oldu bitti. Üç cehli, önden bir zıpla kapanan 
bu bolero çok pratik ve çok rahat bir sokak elbbeHi meydana 
getirir. Elbl.senizin kemerini çıkarıp boleronun d~ından t:ıktıktan 

• sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. 

Gece elbiseleri 
E modelinde gördüfür.ü.z resim basit bir akşam tuval~tidir. 

Çok aade bir biçimde !iyah, yUnlU bir rob. Boyundaki büyük ilik 
yerine geçiri~ renkli eşarptan başka hiçbir sUs yok. 

Ansızın bir yere akşam yemeğine gitmek mecburiyetinde 
kaldınız. Tuvalet değiştirmek imkansız. Fakat ayni elbiseyle de 
gidilmez. Siz ufak bir hile ile bu mUşkülU halledebilirsiniz. Hatta 
akşam sizinle beraber bulunanlar: 

- Ne çabuk elbise değiştirmiş! diye şaşarlar. 
Halbuki yaptığınız iş çok basittir. Renkli eşarpı çıkarmış, 

yerine ipekli bir kumaştan pilise bir el'arp geçirmişsinizdir. Bu 
ipekli efjatp elbisenizin renginde olabilir. Fakat tamamiyle başka 
ve zıd bir renkte de olabiliyor. 

Menekşe bir elbise üzerinde zUmrild rengi. Siyah üzerinde 
beyaz, beyaz üzerinde siyah, siyah üzerinde gUlrcngi veya mavi. 
Koyu bir renk üzerinde san. Maron elbise üzerinde yeşil, mavi 
elbise üzerinde sarı. 

Bu suretle gösterdiğimiı Uç model altı takını elbise temin 
ede'r. :Modanın hareketsiz olduğu bu me\.•simde altı takmı elbi
se çok kıymetlidir. 

Yüz ve burun 
kırm~zılığı 

llqtararı 8 incide 
nUze sllrmek ııartlyle kırmızılığın 

önUne geçebilirainiz. 
Çiçek suyu 250 gr. 
Klorat dö potas 25 gr. 
Tentür D'origan 20 gr. 
Erötofobi denilen kırmızılık iııe 

ekseriya yemeklerden sonra görü _ 
nUr. Soğuk bir yerden sıcak bir 
yere geçildi mi derhal burun kıp • 
kırmxı kesilir. 

Bu da kökünden tedavisi icab e
den bir hastalıktır. Mevzii olarak 
yapı!acak tedbirler nras!Dda evvela 
burnu soğu·; suyla banyo etmek, 
sonra soğuk sudan çıkarıp sıcak su
yun içeralne sokmak, daha sonra 
~u mahUll ile yağlamak: 

Badem autu 200 gr. 
GU.erln 6 ç. 
F..sa.n.s d<S Ren de pre ~ gr. 
Eğer burun kırmızılığı kan bo • 

.rularmm geni§lemesinden ileri ge • 
liyoraa elektrikle tedavi çok mües. 

H A. 'B E R - A~ıam Poablaı . 
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Or. iRFAN KAYRA 1 
RöNT GEN MUTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farerl 
sokak No. 8 - 10.'Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sauahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra Laleli Tayyare 
Ap. Dafre 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Telef on: 23953) 

markasına dikkat ediniz. 

inhisarlar U. Müdürlügun~Qn :. _:: 
I - Şartnamesi muci'binc emaa teferrüat bir adet buhar ka

zanı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif !stanbul 12500 lira ve muvakkat 
teminatı 937.50 liradır. 

m - Eksiltme 14-3-939 tarihine rastlıy:ın şalı günii saat 
13 de Kabataşta Levazım ve .Mübayaat şubesindeki alım komis. 
yonunda yapılacaktır. 

a.aabl genç luzlarda çok görün Ur. 
Bu tamamen bir sinir hastalığıdır. 
Bu tip genç kızlar' kızarmaktan 
Urktllkleri için kızarırlar. Ve ekııe. 
riya da bu, nevresteniye doğru 1-
lerlere. Böyle bir hal vukuunda ev
veli gıdaya dikkat etmek, sonra so
ğuk dU§lar ve soğuk masajlar yap. 
mak çok faydalıdır. Mevz.ii tedavi 
için de aıağLk.l mahlulden isli!ade 
etmek mllmkUndilr: sir olur, fayd&lıdır~ Akp.mlan u 

IV - Şartnameler parasız olarak hcı gün sözü geçen şube. 
len alınabilir. 

Eski zaman kadmlarr umumJyet- kompresler de yapılabilir: 
De~oction de boia de _renievre 

Badem siltü 100 gr, 
Tentllr dömlr 30 "gr. 

Gliserin 15 gr. 
Kükürt 10 gr. 
Rezorsin 2 gr. 
Naftol 1 gr. 

le yüzün kızarma.sına mlnl olmak 
için her sene mayıs ayında kan al
dırırlar ve sütle perhiz yaparlardı. 
Çemenler üzerinden şebnemi top • 
!arlar, yUzlerlne sürerlerdi. 

25 gr. 

V - Eksiltmeye girmek isteyen finrıalar mtlnakas1 'tarı. 
binden nihayet bir hafta evveline k:ı.dar fiatsız tekliflerini lnhi· 
sarlar Umum Müdürlüğil Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammm ·bir vesikayı eksillmc gü. 
nünden bir gün evveline kadar almaları lazımdır. 

o borike 30 gr. 
Fleur de soupre 10 gr. 
Almı 1 ç. 
Camphre 1 gr. 
Glycerine 10 gr. 

Fakat bu hasts:Iığı yenmek için 
kendi kendine telkin yapmaktan 
bqka mile.Mir çue yoktur. 

Bugünkü doktorluk, bu işe karı;ı, 
içersine birkaç damla portaakl çi. 
çcği esansı ilAve edilm~ gayet sı • 
cak suyla banyo yapılmll!ını tavsL 
ye ediyor. Ot yiyerek beslenmek, 
bol süt içmek de bu hµsus için ·çok 

Alkol 10 gr. • 

VI - Eksiltmeye girmek isleyenlerin teklif mektubunu, ka. 
ı.· ,i vesaik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektu. 
bunu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapa. 
1ı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (591) 

Kırmızı burunlar da, gUzellik ba
kımından kadının c;<:>k canını sıkan 

bir meseledir. Burunda kırmızılık 

Ihlamur, kepek suyu, asldhorikli 
su, yüzde biriken kanı dağıtmak i- ı 
çin çok iyi gelir. 
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yanan ocağa ur.attı. 
Şarap kadehini yeniden eline 

aldı. Içti. Gözlerini bir n.c-ktaya 
dikerek düıünmiye batladı: 

Rolan Kan.diyanodan kurtul. 
ması için bir tek çare vardı. Ro· 
n:;ı; a gitmek .. Evet, 'korkunç Ro
ma/a .• Zehirli saıipleri ellerinde 
din itleriyle uğraıır görünen pa. 
paslar diyarına, manastırlara ... 
Kendini oraya atabilseydi, baş

ları kukulatah esrarengiz rahip
ler arası"'a karış~biJseydi artık o. 
nurt için Rolan Kandiy~noya 

gülmekten ba~ka yapaca\c hiç 
bir it bulun:nazdı. 

Bambo ayağa kalktı.. Od~da 
da:ıseder gibi dola~tı .. Korku ve 
heyecan içinde dudal:larıra gö
türeceği B!.lrgonya ıarabını ara
dı .. 

Şimdi, biraz evvel t:ısarladığı 
pl:ı.nın eksik yerlerini tamamlı_ 
y~rclu. 

S:>nra birclenbire sarardı. Kol· 
tuğu içine ~önıülerek mırıldan

d· · 
- Biyanka!. 
Evet Biyanka .• 
O ne olacaktı? •.. A~1nnr, ~ehve. 

tini unutmuıtu? İşte onsuz ya· 
pamıyecaktı •• Biyankaaiz R o
maya kaçamıyacak, onsuz yaıa. 
yamıyacaktt.. O nu kucağın.dan 

ateıli buselerinden kimse kurta
ramamalıydı, 

Şimdi, Rolan yerine SanJri· 
goyu düıünüyordu. Biy,r.kanın 
k endisine ait olması için bir l<2ç 
gündenberi düıündüğü ı-;ta:ı, ta. 
hakkuk ettirmek istiyorc~u. 

Bambo bu gece.ini bHyük bir 
üzüntü ile geçirdi.. Güçlükle u
y ..ıdu. 

Ertesi sabah, nu <'na ~~~r:.ı 

Arat~nin sarayına 'koştu .. 

Araten bu sab:ı.'1 her günden 
erken kalkmış, kat ..lina!ın vaaJ 
ct~ifi 100') eküye kavuşma'c 

icın doğruc..t .ıı.: < ::ı t. rayına git- _ 
mişti vedaha adım söyler söy.Je • 
mez hazinedarın bliyük bir hür
metle avucuna bin eküyü !ayma-
sı üzerine hayretler içinde kal. 
mıştı. 

Araten saray.dan neş·eyl~ 

dön mü ı t ü • Masanın önütı: 

geçerek beyaz, parlak mc:::'lenleri 
blrcr birer sayarken homurda .
dı: 

- Rüya değilmiş be ... Hald. 
kat .. t~tc bin e~ü .. işte cnüır.:': 

paradan yapılmtş bir tepe., Bu, 
• Bambo doğrusu hayret edilecc:< 

kadar nüfuz sahibi biri.. Ne der
lcrs: inanmam lazım .. 

Paralarını görünce, etrafında, 
pervaneler gibi dönmiye baılı
yan metreslerine dönerek iliv• 

etti: 
- Bana bakınız, monsenyör 

Bambo cenapları beni ziyarete 

geldiği zamanlarda ona güler 
yüz ıöstermelisiniz .. Bugün onu 
ölen dostum, Jan dö Mc-diçi ka. 
dar severim. O bı..raya geldi~i 

zamanlarda kitara çalmakta, 
sarkı ısöylemekte gecil:memefüi
dar siz onun her gelişinde atma
ca görmj§ bir ku§ gibi kaçıştı· 
nız. 

Araten başını çevirip te 
metreslerine baktığı zamanda 
onların bir şeyden memnuni· 
yetsizlik gösterdiklerini, çeh· 
relerinin •biden bire de~iştiğini 

~örmüştü: 

- Ne oldu? diye sordu. Gene 
ne var .. Neden canınız sıkıldı. 

Margarita söze başladı: 
- Ona mütebessim bir yüz 

göstermektense ölmeyi tercih e
derim. 

Araten birdenbire kökredi: 
- Haklısın. İnsan çirkin yü::

lcre gülmeyi beceremez •. Fak:ıt 
böyle ağzından altın saçılan çir
kin yüz olursa .. 

Şiyara: 

- Doğru, dedi.. :Cambo a~

zından altın saçıyor. Fakat sesi 
insana karın ağrısı veriyor. 

Paoll ;~ :la ilave etti: 
- Maymun gibi bir adam ..• 
- Sen sus .• 
Brima tatlı bir sesle: 
- Fakat çehresi beni k.:::rku· 

t uyor, 

Araten metreslerinin şikayet-
lerine tahammül edemiyerek 
bağırdı: 

- Söylediklerinizi kabul e
delim .. Fakat fena günlerimde 
siz beni besleyebilir misiniz? .. 
Elimde böyle bir dost olmaz:::a 
benim halim nice olur. Hele b:r 
etrafınızdaki debdebe ve tant::ı
naya bakın .. Bu neyle idame et
t irilebilir .. Esvap dolabım peri· 
~an bir hal:Je .. Bu sabah kalktı· 

ğım zaman baktım .. Ne gördü:n 
bitiyor musunuz? Elbiselerimin 
hepsi berbat bir hal.de .. Siz ne
ye yararsınız .. Sırtıma giyecek 
hiç bir şeyim yok .. Bir ziyafete, 
bir müsamereye hangi elbiseyle 
sideceğim .• Doğrusunu söyle -
mek l.izım ge1;rsc birinizi pen
cereden aşağı atmak.. birinizi.. .. 

Araten, sözünü bitirmiyc fır

sat bulmadan bir ses bağırdı: 
- Bravo 1 Hakiki bir idare a

damı hizbmetçilerine ancak böy
le talimat verir. 

Aratennin metresleri arkala
rına dönerek baktılar .. Bir u~a

ğın deıatetiyle gürültüsüzce o
daya girmiş olan Bamboyu sc· 
lamladılar. 

A ra tenin yüzü gülerek: 
- Sen! .. 'dedi. 
- Evet ben! dedi. . Seninle 

yemek yemiye geldim.. Şayet 

kabul edersen .. , 
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Ankara radyosu 
TORKlYE RADYO ülFO@ D~ 

POSTALARI 05~ 
Türkiye Jlad11osu - Ankara RaDP 
Oı\l.GA UZl:Nl.UCU: , Q, 

1639 m. 18J Kcs./120 Kw.; T. Ji., p. 
19,i4 m. 15195 J\cs./20 Kw.; T. 1" 
:!1,70 m. 9Hi5 Kcs./20 J\w. 

TGRK1YE SAATiYLE 
:mtARTESI - 25/2/1939 nl' 

13.30 Progrnın. 13.35 Müzik (r 1~ 
hant • çigan) ' J.:ıntoş orkcstr:ı5'·ıco
\leınlekct saat ayurı, aJ:ıns ve nH' r 

1 O M" ik (C• roloji lı:ıbcrleri. 4.1 r uz (llt' 
ıant. çigan) L:rnt?ş ork"cs.ı~.:ıs: .. ı 11• 
\':ıın). 15 • 15.30 Ti.ırk muzıgı. 

1 
,, 

l:ır: Vecihe, "Kemal :\iy:ızi Se) , 
Eşref Kadri. Okuyan: Hııluk lll~ s 
17.30 Progr:ını. li.35 l\Hiıik <•,O' 
sııali - pi). li.55 :\lüzik )keı11 •1 ' 1 1,: 
lu) Profesör ~ccdcl Alo~. Ph·"0

' ıı 
Uh·I Cemal Erkin. 1 - Friccl pıG' 
lcclı • Krcislcr (Grave). 2 - )· 

ıı:ıııi • Kreislcr (Prellid ve \il · ' ır 
J - Korsokoff • l\rclslcr ( Gıın ~ ı.ı: 
:ısı). 18.15 Tiirk mtiziği (fnsıl h 

1
\ •• 

Jcstcnig:ır faslı). Celal Tok l" • ,, ıfı 
kı Dcrınıııı, Eşref Kııdri, Jl:ı~ ,., t-0' 
Hamdi Tokay, B:ı <;rl Cfler . . J!l 

19 
ıS 

nıışmn (dış politika hfıtlisclcrı>· .. \• 
Tiirk müzi{;i (Sivaslı saz ş:ıir: ·r j, ı~ 
şık \"eysel ve lbrahim - Sh"1~ p 
oyun lı:ıvnları ''C tiirklileri). 

1
1 ı • 

Tilrk nıüzi{ji (l\lunllim Nuri 1'• 
1 

r 
Kliısik rcperlııarınclnn seçılı11 ' O• 
çatar). aÇl:ııılar: \'ccilıc, Huşcr• 
;\lcsut Cemil. 20 Ajnnc;, nıctr1' •• ıS 
lıahcrlcri, zirıı:ıl hors:ıc;ı (fiy:ıl 1 -
Temsil (B:ıki gecesi). Tertip l' '' 
Ekrem Hcşil ve Avni Dilliı;il. ~e~ • 
le Türk müziği heyeti iştir:ık rı ·ıf ıS 
tir. 21.15 l\tenılckcl s:ı:ıt ny:ır• · ~ 1 
Eslı:ım, tahviliıt, k:ımbiyo. nukll 

1
• t' 

'iası (fiyat). 21.25 Folklor (Jl:tl 
1 

f. 
clii). 21.45 :'llüı.ik ([.i eder - ı 1

1
· 

Haft:ılık posta kutusu. 22.30 ~ k' 
(Kiiçi'.J orkestra - Şef: Necip/\~ ıı• 
1 - llnnsclımaıın. Ancl:ılıısiıı < I' 1 

yol v:ılsı). 2 - Fried \'aıter - 3 "' 
(Keman !lolo ,.c orkcslrn için)· • r• 
\':ıller No:ıck - Hom:ıntik ;;, c , / 
1 - ltnlo :ıızoni - S:ılı:ılı ş:ırk1~1

1· • ı' 
Strnııs~ • Ç:ırdnş. li - Frnııı. .\ , , · 

. 1 • • .., .. ' 'J- . • 
Qrınnnh'ıı:u:l ve nınnı. -" ·~ ·~ 1 ~ '' 
nenı:ı sesı ve rnzfı:ınl). 23.4.> • r.ıfll• 
ajans h::ıberlcri ve yarınki P~ 

ŞElllH TJYA'fJlO <l 
')" <> 930 C -ıırll' ~a--· ~ll••· d~ 
Akşamı '.!0.30 11!~ .:ıırc 

Tcpclıaşı: Ann:ı •• 
ıw:mmt KISl\11: 

11
• 

<;iinılüz 14 de Çocuk Tiyatros 
Gece: Bir mıılıcısip aronıy~ 

JIAI.K OPEJlh-1'~ d' 
'1n'iııc lCi ıl:ı nı.şııı11 

P 1 P 1 C \ ,c•I 
ı ... ıl'lıl'/ (/·ol;.~) ~eni~ 

Yeni eserler 

B'"ş aşarili 
1 o'!• r it ma ı;iil' 

ı~t3nbul Onh·crsitesi Fen~~~1'ça· 
tc-i dorcntlcrindcn Nuı;rct I<~cı: ıı· 

)" ••11 :> 

~ğlu taraCından hazırlana~ ~'1tı9 
~mili Logaril'lle cetveııcrı, •. ~ ,}>·ıı· 
;.ıkarılmıştır. l3u cetveller lı 0ıııP 
.:i devre sınıfları için çok ıaıı~ citJl' 

1 

yeni türkçesi bulunmadıbrı iç:~t;)d· 
· · .. ııer- • !iye kadar 1..ı. i~~:n ~"tırı 

1 
rı. ~:ı 

rürkçc.sinin rakam kısırn a 11 fa' 
)anC'ı dilde mevcut kitap\ard~ıf· 1 
toğrafla alındığı için hat~~ıt ,c l 
len 1000 e kadar adetlcrı 

1 3
, i· 

Jc:eceden 45 dereceye kac! 
1 ·ıı' cC"' 

. . d l ·1 ... ,·3 Si , "' 
'crın dakıka1an a .;ı.'"· ·trrıeJcfl" 
'g \C cotg larmm lo~rı. !Iİ b r 
• •ct• "'3 r 1 k bol mıs'1 •. .-! ıavı ır. ->·. say a ı . 1i ·att D""" 

izahatla bıtmcktedır. F ) j\tfl1' 
.:ildi ile birlikte 60 kuru~tur. 
hrlara ta~·siye e=.:~-~ 

"-· ll Dr KEMAL OZSArt . 
• • ve freıılf' 

1 drar yolları, derı sısı 
.. tehas . 

hastalıkları rnu ddc:s• 
Tüııe1başı. istiklal ca ··stii· 

arı u~ 
• 1 ..,. 380 Bursa paz 

5 
~ 

.... Telefon~ 

~~sv~.r-J& 
üç silahşorlar 

KD~~~aırnalri1©1° 
Olcuyucuları~ız ı 

matbaamıza ugraY p 
al~" 

--1939 
RESiMLi HAf~A' ~1i~tı· 

•tah ancn. ılerslcrlni t:ıl.1P ,.5ı.ıılt• 
• • ld edece .. 
Bu lisanı kolayca c 0 
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CAFER •• u 

Futbolümüzde gerileme 
~11 t ~ Baştarafs 9 uncuda) 

kt güzıde klüplel'lmiz re 
rıııı&ahn.sınıla şampiyonluk ı. 

'IQ Cedeleye girişirken tem
'lis.bakalarda iki kJilbün 
~~k: renklerini taşıyan foı· 
~ 

1 
ct11nekte tereddlld ri • 

'ı.' el'dır ve bu g{lzcl spor 
\._ flı.u her gelen eanebl ta • 
~ ftıtboı itibarile takdirini 
~ eıı Galatasaray - Fener • 

• lllllhtelltlnl doh'llrmnş -

\ ~ verdi~ güzel eserlerle 
~t'lrk olan bu teşekkülün 
~ 11 canıaomasını futbolü • 
~, llet'fsl için lüzumlu bu. 

~· bugüne kadar futbol 
~>"onunun lbmaJ ettiği or. 
' fon klilpler:lmbtn teşeb. 
~it ~e 1Cniden can1anablllr. 
~ lr teşebbüsün beden ter 

~ tenel dlrektörlüğil nez
\:: ı-kdlr ve teşvik ile kar -
~~da şüphe etmiyoruz. 
~ki bu teşebbüsler bir 
"4 ~ t.abtında vaktinde ge. 
~ ktörliltftn tasvibine ar. 
~ te bu veatle ile genf'I 
~llltftn eenelik faall7et 
~ ına ithal edilsin •• 

~~v~ Romenlerin 
~~bize tefavvukunu bl -
,. •e. l ettJğlm.ls onların lae 
':'-uede teşvik ettJğl ecnebi 
~llda aramanın l&zmı -
~' llaı1oınrzın temcit pilAvı 
'~Pe, göre alışmış olduğu 
~~la., arasında her a7 as· 
~~it konulacak bir ecne. 
M~ t günden güne azalan 

~ b...~~raklılanna 7eniden 
• --qnıannı hazntlı7abi • 

~ 
~ lemasmda 7enilmeie 
' lıı~'t llll1ll futbol takımımı
l,,~at bir zaman için mil 
"\ ~ lardan menetmeğe Be
~'tbıresi Direktörlüğü çok 

~' te isabetli bir karar 
• 'iti t bu.lunmaktadır. Fakat 
~l ekipimizln yarınki 
~~ hazırlamak için de 
~1' Programlarına ecnebi 

ı...' l'tııı koyması icap eder. 
-.ı bı ~ecettmlz futbol ekip -
\_"il eıı bir iki klas yüksek 
ı..' ki istifnde lmkAnlan 
~~ilpler:ln yapacakJarı te. 
\ ~ti Beden Terbl7esl Ge. 

' '~rltıp tu\1p ve tef., 
~ p~(d gibi kendl.ı de fa • 

'"'gramında ecnebi te • 
~. -- fer ayırmalıdır. 

~ ~ göre lik maçla. 
~ ,~tllrtı yapllmadu evvel 
\ ~ hattaaında birer ecne. 
'>'tı 1•pmak il.sere hazır . 
\ı' 1btı.111 tarihleri evvelef! 
~ ~erek mukaveleleri ev
~ ... ttlanarak buna göre 
\.'1. fikstürde klüplerimiz 

\>' bnlunacaklan gibi 
\ı~ en kuvvetli takımla -
~"'lflhak imkAruıu bula -
\.'~ • i'drld7e dablllnd.eld 
\.' )l ••• bölgelerle anlafma 
~' ~n devlctle.r:lle an . 
~~tlceainde futbolde en 
\t.'1~._ lngmzıerı bile mem 

·~ getJrebllecetfmlze 

~nıasm. Bunun neti. 

cest olarak Türk futboliinü şc 
refli bir sul'ctte temsll edec•·k 
milli takımımızı elde etmiş o • 
laca.ğız. 

Adtl YURDAKUJ 

Serbest sütun : 
( Baştarafı 9 uncuda/ 

Biz de sporculann Akıbeti 

hakkında istatistik tutmak Adet 
olmadı~<lan bu hususta res • 
m iblr şe7 diyemeyiz. Bir şe3 
varşa o da herkesin bildiği gibi: 
Boks ı&cmloketlmlzde miitnre
ke ile başlıunıştır ve o zaman · 
danbel'i ka7.ara bir pakratın vu 
k11'Ju gösterilebilir. 

Tirnn.rhAneyf dolduran ve ha 
rlçte mevcut olan binlerce ve 
binlerce delinin içinde bir tanr . 
bo.kl!iÖr yoktul'. 

btatlstilt olmamalda berab<'J 
yakın ır.azlyo Aşina olanlar hn 
tırlarlar. Da~"UdDD kol kırması, 

Çayajalosun güreş neticeslndr 
ölmesi, yüz Jirmi kiloluk Htm -
met pehlhanm kolunun sakat 
kalması, blr Rum güreşçinin b<' 

yunkökil kırılarak ölmesi, Fal -
km kalp illctJne tutularak ben. 
lltfnden geçmesi, Koç Ömerin 
verem olarak ölmesi, bulAsa: 
Ayağı, kolu sakatlanan bele 
kaburgası kırılanlann çoğu gU. 
~ldir. Bununla beraber~ 
yapılmamalı mıydı? 

Futbole gelince: Düşmekten. 
çarpmaktan ötesi, berisi kırıl • 
mış, tekme yiyerek ölmüş yok 
mu? Maçlarda saha harici ka -
lan, sedye He kaldırılanlar az 
mı Hele ayaklarma bir meşin 
top yaparak viranelerde toz, 
toprak içinde çırpınıp verem ol· 
muş gitmiş ve gitmekte bulun -
muş binlerce çocuk 7ok mu? 
Bö7le olduğu için futbol kaldı. 
rılm.'\h mı? •• 

Zattlrree oluyorlar, boğulu • 
yorlar diye yüzme menedilme -
ll mi? 

Göztepe<le biri öldü diye lsk · 
rlm kıı.lclınlmah mı? 

Binaenaleyh kazası bunlar · 
dan az olan boksu çalakalcm 
zemmetmiyellm. lşaret ettiğim 
nisbctl kale almadan boksun 
aleyhinde yazanlar yukankl a -
kıbetleri de bilmeleri, yazmala. 
n IAzımdı. 

Yapılan spor şeklllerlnln mtı. 
ıı ••rlığmıızla aUikası, varlı"rı • 
mızın cihandaki mcvktlnln rl -
aanet ve metanetle bekası bakı. 

mmdan bu Akıbetlere değeri 

var mı, yok mu diye dü,ünme. 
U ve ona göre kıymet venncll -
t'llr. 

Zamanımızda boks, milletle · 
rbı ha7atmda tanareclllk g1 • 
bidir. Kazası, bcUlsı , ·ar diye, 
tayyarecllikten istiğna eden bir 
millet tasavvur olunabilir mJ? 

Bu halde çekinmeden iddJa 
edelim: 

Boks, umuma şamll müdafaa 
nefis Te mildafaai milliye ilmi 
ve idmanıdır. Bunu talim etme. 
mlş, benimsememiş milletler de 
bayat, memat kavgasında ya • 
\'an kalırlar. 

Boks Muallimi 
MEHMh"T H1LM1 
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tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil şekeridir. Bilfunum ec· 
zanelerde bulunur. 

, ... ·: ,; ... · ,.· .. · ... ~····: . . 
• 1 • • ' 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri alemı 

Çapa Markanın 
Erişilmez hir kuvvet olduğunu 

(HORS CONCOURS) mUkôfatı vermek 
surellle tasdik ve kabul etmiştir. 

KUŞTOYC kullanınız 
Bir Liraya Kumaıiyle Kuıtüyü Y aıtddar 

Yorgan, §ilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş· 
tüyü 'kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur, Fiyatlar çok 
ucuzdur • 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu, Kuıtüyü fabrikası. 
Tel. 23027. Satı§ yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli 
Mallar pazarı. 

Şişli - Per.a· maçı 
~ .. ( Baştarafı 9 uncuda) tat, malOm ihtilaf dolayıaiyle fild 

ÇAPA MARK.\ HUtJA r UNL.\RI 
Sıhhatinizin yardıme1 kolları 

Nefis bnharatı: 
Yemekleriniz len:et ve i,tiha kaynağıdır ... 

Tarih tesisi: 1915 M. NUHi ÇAPA Beşiktaş 

Tiir~Jye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden : 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vu· 
kuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vard·-. Ayni zamanda yazı maki
nelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir . 

Makinist, ihtisas derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe 
müddetile angaje edilecek ondan sonra asli mütehaSSis olacaktır 

Taliplerin hizmet ve kifayet vesikalarile Yenipostahane civa
rında Kızılay hanında, Kızılay deposu Direktörlüğ'üne mu •• 
caatları. 

hakikaten bu forvet teşkil edilebi. müsabakalarına girmekten sarfı 

lirse Şişli müdafaası malCtm kuv. nazar etmişlerdir. Böyle olunca e
vetine rağmen, geniş bir müşkü- sasen zayıf rakipler karşısına dil· 
!atla karştlaşacaktır. Zira, iki in- şen birinci küme takımları da faz. 
aaydin pişireceği fırsatları Butley la bir müczıdele hissetmiyecekler· 
her zaman için şilte ve dolayısiyle dir. Yalnız enteresan olan :tek ' 
neticeye tahvil edebilecek bir ka- şey Taksim stadında A ve B kil· 
biliyettedir. Yalnız Perarun netice meleri şampiyonu Kasımpaşa ile 
alması için haf hattını ve müdafa. Anadoluhisarı arasındaki terfi 
asını biraz daha tensik etmesi !a· maçıdır. Bu müsabakayı kim ka· 
zımdır. Şişli ise hücumlarını daima zamraa birinci kümeye geçmiş o· ____ . _____ --~~~~~~ 
iki açık üzerinden inkişaf ettirme· tacaktır. Hisar takımını geçen haf· Nafıa Veka" let·ınden 
ğe çalışmalıdır. ta gördük. Kalecileri vasat, bil. 

• 
• 

Bu vaziyette de N o barın vole hassa sağ müdafileri mükemmel· 
hevesine kapılmaması Soldurun da di. Santrhaf ta takımını adeta 
girgin ve ateJli bir günUnde olma- zorla yürütüyor ve didiniyordu. 
.>ı lazım gelir. Yalnız forveti az şütördü. Filhaki· 

1 Nisan 939 cumartesi günü ~aat 11 de Ankarada Nafia vekfileti 
binasında Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme 
komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Muvak 
kat teminat 229.35 liradır. Bir beraberlik veya galibiyet ka enerjik ve fırsatçı olduklarını 

Şişliyi gayri !edereler pmpiy.onu unutmamak lazımdır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia vek!leti malze-
yapacaktır. Peramn şampiyon ola. Buna mukabil Kaıımpaşan1n da 
bilmesi için muhakkak galip gel- hazırlıklı ve iyi olduğunu zanne· 

rrte müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. , 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilin· 
de komisyona venneleri J!zımdır. (447) (916) 

meıi icap etmektedir • diyoruz. 

Gazeteciler - Şişli müte
kaıtleri maçı 

Matbuat takımının Türkiyede 
yeg&ne "na mağlup,, teşe'kkül ol· 
duğunu bilmiyen var mı? Böyle 
bir takım karştsında gansmı dene· 
meği arzu eden Şişli müteka~:ileri 
en nihayet bu pazar günü murat. 
( !) !arına nail oluyorlar. Korku 
o\masın ama Şi§li tekaüdlerine bir 
!taç haber vereyim : 

Sedat, antrenörlüğü münasebe
tiyle gayet mükemmel ve formun· 
dadır. Son antrenmanlarda Ah
'?let Ademin de müthiş bir kuvvet 
olduğunu anladık. Tarığın voleleri 
ve Ülvinin deplasmanları da me. 
~er bir afetmiş .. İzzet mlidafaa.dn
ki yerini aldıktan sonra, Şazi de 
eski yeri olan kaleye geçti. Eh, ar
tık galibiyet bizim hakkımız değil 
eni?. 

Şild maçtan 

Bu haftaki §ild maçlarının hiç 
bir entresan cephesi olmadığını 

iddia edenler her halde haklıtdır· 

tar. Zira ötedenberi maçlann tadı 
tuzu sayılan Ga1atasarayla Betik. 

Muammer OLGAÇ -----------------------

Ademi iktidar 
ve BeD GevşeklDğlne Kaıırşu 

HORMOBiN· · 
.. •••••• Tabletlert her caanede arayınız. Posta kutuııo 1255 Honnobln-•••••• 

Sumerbank birleşik pamuk ipliğı ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK tPLlGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikası 

Ereğli Bez f.ıbrikaaı 

10 balyalık siı-ariş ler için .• 
15 ., ., ., 
25 
50 " " " 

" ,, .. 

• , .. . 
,, 

12 No. 
16 

" 24 No. 
14 No. .. .. 
•• " 
" .. 
.. .. 

F;atlarla Fabrikada Testim ıartiyle satılmaktadır. 

paketi 415 kuruş 
,, 480 " ,, 580 .. .. 580 .. 

575 .. 
570 .. 
565 

" 560 .. 
iplik müstehliklerin:n yukanda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti

yaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği ı:ıüıtehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı ıartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına sipari:t edebilecekleri ilin olunur. 

. . 



16 H A. B E R - :Alcıam Poıhı.sr 25 ŞUBAT - 1939 ~ 
~ 

•111111111111 .................... 111111 .................. 111 .... 111 ...... 11 ...... 111 ...... l!! I ~·.ıJF)4"' 
HER Bütün 

bakımdan karileri 
harikulade zevkle 

zeRgın bir hafta 
bir meşgul 

Mecmuadır edebilecektir. 

M 11~ C 1\tf U 1\ S I 
YENiGüN 

-c> 

YENiGüN 
<> 

YENiGüN 

YENiGüN 
<> 

YENiGüN 

Türkiyenin en t:ınınmış im:ı:nl:ırını bir arnl :ı toı 
Jamnğ:ı mu\·nffnk olmuştur. 

i\Iccnıu:ıcılık aleminin Jı:ıkikntcn ~:ılı escri <lcnclıı· 
lccck bir kıyıııctıeuir • 

i ki mühim eseri lıl rdcn neşre lrnşlıync:ıkt ı r. Bun
lardan biri hemen ekseri t nrnrl:ırı ı;iıli k:ılnıış 
bir generalin tıırilıe geçecek lıaklkt \'C son nı:ı· 
ccraları, diğeri ılc hnkikl hayatımı:ı:d:ın alınmı~ 
millt bir romandır. 

Her harın cuııı:ırt;;i gunlcri 3 renkli kap:ık lçindr 
hir tablo \"e 36 s:ıyfn olarak çıkncaktır. 

J{:ıdınlık, Spor, Sinema, Miznlı, Ro~ıın, !likayc: 
Röportaj Yurt ve Uünya h:ı\•adislcrı, cglcn~clı 
mevzular, bilmeceler vesaireye çok rlıernmı)"CI 
\ erecek \"e karilerini tatmin için elinden selen 
fedakarlıktan çckinmiycccktir. 

Bütün bu fedakarlıklara mukabil fiatı 15 kuruştur. 

11 Mart tarihinde doğacak olan 

İGÜ "YE M 1 mu ası 
" Hepimiı:in dört göde beklediği kıymetli 

bir salon m :cmuası olacaktır. 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol· 

Buna çocuklar 
bayı 1 ı y o r
lar. Çok İştahlı 
ve severek bü -
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
cocuk doktorları 
buna şahadet e -
der. Avrupada 
d iplomalarla mu 
saddak birincili -
gı kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

H s 
il il oz 

unlarıdır 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASAN 

~ l . \' ----------------· Pirinç, Yulaf 

• '~ ENi VALDE ~~::;:;E~cı ~ iı • 
Si<kcci Ankua caddesi No.173. HER G CIJ NI 1 

1 TABIL..DOT Yemekler 37.5 Kuruştur. ~ 

• HER AKŞAM: Fasıl = 
lıırH~~-IANADOLU REVO HEYETi 

HALK tra MAKıNA ve 
tra~ TAKIMLARI 

Herkesin k esesine uygun ve iyi birmaldır. JIAU\ tra, bıtağı ile 

bir arııya gelince bir gül teşkil eder. 

Sahibi ve deposu: 

FEHMi ARDALI MEHMET BOZKURT , İstanbul Marpuççula r 
... Yanm flisecl han. Ti. 22811 al 

1 

PATI 
l ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tUr lU ilti
bııplarrndıı, cerııhatlenmi~ fistUl!erde, kanayan bıısur memelerf

ntn tedavlslnue daima muvaffakıyetle şifarı tenıln eder. 

1 

Mercimek,Buğ
day, İrmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk 
larınıza yediri -. 
ruz. 

il" 1 !- , , • l t ı ııı ' • ' ı m~-iIDlll!llmıımmmmmınımoonı~~mll'ıııınıı~mıııım~ıııııruınmP.Jınııııınrıı1~1-1 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

~ 

1 Orlbl, nezltyf, Romatizmayı, diş \'e baş ağn1armı he men getiren yegane ka5clerdir . ~ladeni kutola r d a oldu,6'llndan te!!lrl ,·c ferkfb' 

sıı.biıtlr. İsmine \ 'C marka!lma lütfen dikkat. Her eczanede teldik kutuıuı 7,5 kunı~tur. 

1~1111rı1111Jw1111m111111ını[ m1ınımıımı~~ııımıı~~~mıınııııijıımlı11111ınıımııııfü1ınııınııı~wıııııııı~mıırnııııııımımım ~~mımwmıuıııııııımıııımımıımm - Saç Bakımı-• 
Gilzelliğin en birinci t-_ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve sııç dökillmcsin 
tedavi eden tesiri milcerr cb biı 

ilaçtır 

Baylar! 
Dünyanın t'n sa;:;ıa·- sıhhi liıs! lk

lc ri olan 

- ~a/1-TEX 

Pr<'7.e n ·atlrtf'rlnl da! .. •• f t r clh edir · ~ 

Bu hafta çıkan 

Haffa'yı 
Okuyunuz 

Resimli 


