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ŞUBAT 1939 CUMARTESİ 1LAN 1ŞLERl: Tel. 20335 

l::ierline 
lu .. Musolini 

Hariciye 
gideceği 

Nazırının 
bildiriliyor 

le~~~kü nutkunda ltalyan talep
i~9i11~ mevzubahs edecek mi ? 
M Genel Kurmay Başkanı 

ısır .. T rablus hududunu 

J~:ri&. 4 <./\ teftiş ediyor 
t~~leteshıe~) - Derlindc'n le jansı muhabirinden: 

fhc•n13a ~ h-ildiru:·ğ~ndradan Övr İyi maltımat almakta olan maha-
ı!ı b Q('rı:_ 1 ıne .. 
~ ıı iltı "1Ile gidcc .gorc Bone fil, Musolininin, bu ak§a.m SÖ)'liye-
a.~llıd l:~zcıtt' h ektır. Maama- ceği nutukta heyecan uyandıracak 
~ bıı ~~~lttn~ıı. :rlclye nazırının beyanatta bulunmasına ihtimal vı:r-

"ll l'a "'ti tek . evatın dün ak. memektedirler. 

Pıtııs t!?ıı· ağlıldır;ıb etrı:urı olduk- Fransız Meclisinin kararı 
~ I> ltıi • ar. 

t:ı.. tı ın n k Paris, 4 (A. A.) - Mcbusanınec-
""'• 4 ( A ut U 

''· .A.. ) !isi, ittifakla ve 'Jnfizakere etmeksi. 

Belçika-R6B~·şvekili(Devam~~d;d~ . 
u"'""'1 h • dayak yedi 'J . 

L. arpta Al . ı 
~dell'liye t ll'l~n ların emrinde çahŞan bir.adamın 
s~ d~ ~~'- a.,,~ayıni eski muharipleri kızdırdı 
~~~ ~ .. ~ a. ~~veki~i 
~ı.. kı llıııh, • nuına}'i ~de evı· 
" "Cll buııı -'<ll'JPlenn s ıçın top!a
\.: lıl~ ardan biri a_rasılldan ge
~haber~ tckau nuı tecavüzü· 
~lıt. ~ de ·~~tır. l\fütea
t::'~ ~lU!iyer ~ekilin Yarası 
"llı., .,, T\.... • ıne d 
hır uır toıc ~ildiğ' C\'am et· 
~ aııa g~:{~?re hadi~e-

dıır~ <layalt ha . ğ1 anıasılı-
br d~esinin 
~~ ~ Sebebi ~u· 
t~ıııt l\ın,~--~ isrn· 
bı •• _ 'tiıı gı-·'<llllarJa ~rı::~ biri um wni 
· -..ış, Sonr:aben ida"'~riki ınesai · et· 

tıır.13 Unıllıtıi rna Inahkum ol· 
tr. ~t tıb ~ ıat Son arra tabi ol-
~ ~~~· ~1 d~isin~anlarda kra· 
~ dotclıste b' aza ta}in olun vekilin e\i önünde toplanarak•tayin 

~Sttrtı· 1 lalısne ır~ho~ lllebuslar akrarıru protesto etmişler. "harpte 
er ı.... ükt'tın t .. 

~~ rıı~ ucı~vekil .. e e hu- Almanlara hizmet eden bir adam a-
~lla~- raa et . .hukfunetin kademi azası olamaz!,. diye bağır" 

"<1 ı .. ı.· Inıc:;tır 
~ı rnuııarl . mışlardrr. Başvekil işte bu nümayiş 1-j Pler de baş· esnasında tecavüze uğramı_ştır. 
~a~~b,~- ~~~~vv;:-6.. 1;,," ın 

~~~~ gözler müsabakası 
111 

en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
ll'lÜıabakaMClır 

ti 
''At- ~ ... : 24 -

1'sabakanz Aksaray Bedia Ardakoç 
ııa işti ... 

<>1tıı rakedenbu .. h.b .. b' 'h d .. 
hıCtı.J gond goz sa ı ının ızc vazı a rcsım 

'!'.ntıııa ermesini rica ederiz.,. 
lıı.. dağıt&cağnn ...., llt, 12 mUkaf&tlann ~,ymetl 800 liral, 
t ~ • e 'aı cttna b •ıikındır. 
'-e~ .. ~llert, rn: lr l'&dyo, kristal büfe takunlan, ktymetll <'eh 
it ~hı.. hınbalar . . 

t lbhl. ~ eunı \'e , ~lblsehkler istenılen e~ya), alabll-
.... ltıır ren 20 15 ' 

ev ~y ' , 10 lira gibi par:ı Joymetinde kart-
~ti a 1 \'e saire. 

•abak 
}i 1t. ' kuponu 

~a. "'BER. 
11.1.~3960 .. 22 

• lt.a.939 

M üıabakamıza iş
t irak ediniz ve ku-
Ponlarımızı topla • 

maya ba!:laymız 

ı ı 
' 

ispanyada harp şiddetle J,, .. 14iy~r. Trankocular I'imıede Fransız hududuna 30 kilome~re mcsa!eaebulımduklarını 
Frankomlara nazaran cımıhttriyt.l çilerin böylece rical hatları kesilmiş ve yiiksek bir mıntakada 70 bin cıtmhıtriyctçi ümitsiz bir vaziyette 
folmıştır. 

Diğer taraf tan Fransa ya, Fran ko ordularından kaçan $İVillerin akını devam etmektedir. Şimdiye kadar 70 bitıdetı fazla kadın, çocuk ve ih· 
tiyar Fransaya kaçmıştır. Resimlerde Frankocıılard(ln kaçan Jspanyol çocuklarından bir kafile ile, .kııcak Zarında çocukları, iki lspanyol kadı
m görülüyor. Yarı çıplak bir halde yuvalarını bırakıp kaçnıağa mcc bur olan bu kadınlara Fransız hududunda kadın elbisesi bulunamı)'t1rak 
erkek elbiseleri verilmiştir. 

. lngilfereye vapur siparişi meselesi 
•• 

Büyük romancı 

su·at 
Derviş ~ Yusuf Ziya Oniş 

~ SipH~işlerin ·"Kaz Avcısı,, 
şirketıne verilmesinde 

En güzel romanını 
HABER için hazırladı 

lsfanbulun 
Bir Gecesi 

ismini tıışıyan bu f evk:ıladc 
c::erin tefrika.ana 'yllkmda 
bathyacagı~ 

* ... 

Necip Fazıl 
Kısa kürek 

"HABER,, de 
Necip Fazıl Kıııakürek HA
BER . ailesine katılmııtır. 

Değerli san'atkann dünya 
ve cemiyet görütler;ni ve 
günlük hadiselerden ıüze· 

ceği .mana ve kıymet. hü. 
kümlerini ıııksık gazetemiz· 
de görecekıiniz. Necip Fa. 
zılın yazılarını neıre bir kaç 
gün içinde baılıyoruz. 

Ebedi Şefin 
kabri · 

Sandukanın kabrin inşa
sından evvel defni 

düşünülüyor 
Ankara, 4 - Rasad tepesinde 

yolsuzluk olma
dığını söylüyor 

Dcnizbank tarafından İngiltere -
nin Swan Hunter (Swan kelimesi 
ku&ru ve bir nevi vahşi kaz manasına 
'olduğuna göre şirketin türkçe mu· 

kabili,. kaz avcısı,,dır.) firmasına i· 
hale edilen fakat yeni iktisat vekili 
tarafından sipariş işi durdurulan l 1 
vapur meselesi hakkında dün diğer 
bir İngiliz finnası mümessilinin De· 
nizbankı itham eder mahiyetteki 
sözlerini yaznu~tık. .Mknakasaya 
giren Kaledon finnasırun mümessi· 
li olart Faruk ismindeki bu zat De· 
nizbankın tadil edilen şartnameleri 

firmalardan gizlediğini iddia edi
yordu. 

Eski Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Oniş bugün "Yeni Sa· 
bah., gazetcsile firma mümessilinin 
ithamlarına cevap vermektedir. Biz
ce bu beyanat vaziyeti aydınlata<:aK 
derec~e vazih olmamakla beraber 
ne de olsa bankanın o zamanki u • 
mum müdürünün sözleri olma~ile 
mühimdir. Aynen alıyoruz: 

"-Bu havadis yeni bir ~Y de· 
~ildir. "Harman,, şirketi evvelce de 

(Devamı S incide) 

lngilterQde . bombalı suikastlar 
Franko · taraftarlarının · işi mi ? 
iki ·istasyonda 

patladı, beş 
saatli bombalar 
kişi yaralandı 

, 

Yıısıif Ziya 'Onis 

lran ve Mısı r 
Elçiliklerini büyük elçilik 
derecesin~ çıkardılar 

Tahran, 3 (A.A.) - Mısır pren· 
şesi Fevziycnin Iran veliahdi ile 
evlenmesi münasebetiyle ve iki rnem 
leket arasındaki ananeVi dostluk do-
layısile, iki hükQrnet mütekabil or
ta elçiliklerini büyük elçiliğe çıkal"" 

mağa karar \'ermişlerdir. Kabildeki 
Iran büyük elçisi Kahireye tayine
dilecektir. yapılacak olan Ebedi Şefin kabrinin 

etra!t da büyük bir park haline ge

tirileceklir. · 

Londra 4 (A.A.) - Metropoliten 1 ŞimaU Irlanda hükfuncti, bu infi
istasyonlannda yapılan suilfastler 18.klardan derhal haberdar edilmi~
münasebetile üzerinde patlayıcı (Devamı 5 incide) . 
maddeler bulunan bir adam zan al- -------- - --__;--- ---------

Şimdi Etnografya müzesinde bu
lunan Atatürkün sandukasının kab
rin inşaatından evvel ebedi medfc
nine dc!ncdihpesi düşünülmekte • 

dir. 

tına alınmıştır. 

İnfilaklar nasıl oldu ? 
Londra, 3 (A.A.) - Leicester -

Road çe Tottenham - Court Road 
Metro istasyonlarının bağaj daire
lerinde mütekabilen sabahleyin sa· 

~ - - .-. .- .-.--~ at 6,20 ve 5.55 de vukubulan infilfil<· IAL/~-

Bugu .. nku·· sayımız lar hakkında polisçe tahkikat yapıl· • 
maktadır. Beş kişi yaralanmıştır. 

41 (65 Tottenhamda bir çıngıraklı saate 
~ ait olduğu zannedilen bazı madeni 
~ parçalar bulunmuştur. Bunlar, cks· 

S f d 
perler tarafından tetkik edilmcktc-ay a 1 r dir. Frankist hpanyada lrlanda li-

..ııııı-.11"-IPllll---""'-"'"- \-asına intisap etmi~ olan iki şahıs 
aranmaktadır. 

m°"rrdan 'blr ınstantlbtt... J 
~t:ısfJOT 'sa'jfamızaa ..... ı 
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Zehirli gazlardan 
korunma kursları 

Yazan: Suat Derviş 
Her gün gazetelerde okuyoruz.. istanbulun hemen, hemen 

her ı e m t in d e devamı mecburi olan zehirli gazlerden ko
runma kursları açılmış. Halkın bu kurslara devamını temin etmek 
için de bir çare bulunmuş, bu da açılan bu kurslara devam etıniyen· 
lcrden para cezası almakmıı 1. 

Zehirli gazlerden korunma kurslarına devam etmek 1939 se
nesi §Ubatında dünyanın herhangi bir tarafında yaşayan her me· 
deni insan için devamsızlığın para cezasiyle tecziye edileceği bir 
mecburiyet değildir. Bu, bütün §Uurlu insanların gönüllü birer ta
lebe olarak büyük bir alaka ile devam etmeleri lazımgelen bir 
kurstur. 

Bu her yer için böyle olduğu gibi dahilde hiç bir rahatsızlığı 

.. -e hariçle de hiç bir davası olmıyan Türk milletinin efradı için de 
böyledir. Çünkü Türk milleti; Merihte değil, fitillenmiş bir barut 
fıçısı gibi, her an patlaması beklenilen küreiarz Uzerindedir. 

Kendisi için herhangi J>ir tehlike; milyonda lbir dahi mevzuu 
bahsolsa, her medeni insan, yarının en müthiş tehlikesi olan bu 
tehlikeye karşı korunmasını ister. Zehirli gazlerden kcrunma usu· 
lünU kendi 1ahsıru ölümden kurtarabilmek gibi gayet meşru bir 
hisle öğrenmek istediği gibi, herhangi bir hava hücumu karşısın

da bir panik çıkarmamak ve resmi kuvvetleri büsbütün şaşırtma

mak için de bilmeği ve öğrenmeği ister. Onun için bunu bilmek hem 
§ahsına, hem de vatanına karşı bir vazifedir. 

Çünkü işidiyoruz ki müstakbel harplerin şansları, mühim 
merkezlere yapılacak ve hedefi sivil halkı paniğe sokup orduyu er
zakla, milhimmatla besliyen membaların kurumasına sebebiyet ve· 
recek bava hücumlarının yaratacağı bozguna tabidir. 

Bunu bu aSir.da yaşayan herkes bilme'ktedir. Bu gibi hücumlara 
uğraması mevzuu bahsolan ıehirlerde yaşayanlar arasında hala bu 
hakikati bilmiycnler varsa, on1an yirmi beş lira gibi ağır bir para 
cezasiyle tehdit edeceğimize cvveHi zehirli gazlerden korunma 
kurslarının şu, ve şu semtlerde vrildiğini söylemekle iktifa edece
ğimize bu İ§le uğraş<ın teşkilat veya müessese her zaman gazetelere 
sarih bir adres ve muayyen saatiyle ne günleri, nerede hangi saatte 
ders verildiğini ilan etsin .. 

Çünkü ben kendi hesabıma büyük bir alaka ile devam etmek 
istediğim bu kursların nerelerde verild iğini bilmediğim içn onları 

takip edemedim. 
Yalnız ben değil, ahbaplanmd<ın da bir çok defa ayni şikayeti 

İ§İdiyorum: 
- Bu kurslar nerelerde? Ne günleri ve hangi saatte veriliyor?. 
Böyle açık ve devamlı ilanlardan sonra gene talel::~ saymı az 

olursa o zaman hava tehlikesinin ehemmiyetini tebarüz ettirecek 
kuvvetli bir propagan.daya ihtiyaç olduğu mey ana çıkar. 

Mekteplerde, fabrika, depo gibi yerlerde konferanslarla ve 
mahalle aralarında ufak el ilanlariyle, radyo ile gazetelerle müte
madi bir propaganda yapmak her halde yirmi beş lira ceza almak
tın çok faydalıdır. 

Çiinkil ceza vermemek korkusiyle bu kurslara gelecek clan in
aan mevzuu bahsolan şeyin ehemmiyetini idrak etmiyeceği için onu 

öğrenmiyecektir. 
Halbuk\ bunun m~nasını anlaması ve öğrenmesi lbımdır. Ona 

işte bunu öğretelim. Bunun ehemmiyetini takdir eden her vatan
daıt bu kurslara devam etmesini istiyecektir. Ve ceza olsun olmasın 
muhakkak o 'kurslara devam edecektir. 

Suat DERViŞ 

1 

Osküdarda Dün ~u©Japeştede 

k
. Havraya 

gece ı yangın 

Oç dükkan yandıktan bomba ahld ı 
sonra söndürüldü Dokuz yahudi infilakla 

Dün gece saat 20 de Üsküdarda 
lmrahor sokağında sütçü Petroya a
it dükkfuıdan yangın ~ış ve bak
kal Hasan ve Selmana ait iki dük
kln \lstündeki odalar yandıktan son 
ra ateş söndürülebilmiştir. 
Yangının sebebi anlaşılamamış

tır. 

Karadenlzde 
fırtına kesildi 

Bayramın ikinci günü bozan ha· 
va bugün açmıştır. Fakat soğuk şid
detini muhafaza etmektedir. Kara
deniz ve Ege denizlerinde hüküm 
süren fırtına da durrnus ve vapur
lar seferlerine devama başlamışlar
dır. 

yara andı 
z 
ı-

Budapeşte, 4, (A.A.) - Doku 
yahudi, Budapeştede havradan ç 
karken, meçhUl kim::eler tarafında 
atı;an iki bomba ile yaralanmıştı 

n 
r. 

Ç,Ok şiddetli tedbirler alındığı re 
men bildirilmektedir • 

Maarif Vekili resim 
sergis'ni gezdi 

s-

Maarif vekili Ha~an Ali Yüce 
evvelki gün güz~l sanatlar akad 
misine giderek direktör Burhan To 
rakla görü~müs ve D grupunun r 
sim ve heykel sergisini de gezmişt 

, 
e· 
p 
e-
ır. 

Vekil burada D grupu sanatkarı a· 
Diğer taraf tan bilhassa orta ve 

şarki Anadoluda kar y~akta de- rile konuşmuş ve kendilerini tebr 
vam etmektedir. etmi5tir. Bundan sonra akadem 

ik 
1 

-o-- müdürü Burhan Toprak Hasan A li 

K 1z1 la y b a I osu Yücele mektebin dershanelerini gö 
terrniştir. 

s-

Kınlay Kadıköy kaza şubesinin 
ar her kış Süreyya sineması salonunda Müstakil ressam ve heykeltraşl 

tertip ettiği ve davetlileri üzerinde birliği, D grupu sanatkarları Tak 
gayet iyi intıba bırakan balosu bu simde abide karşısında daimi b 
sene de 11 şubat 939 cumartesi ak· sergi açmaih kararlaştırmışlardı 
şamı verlleoektir. Bu seneki balonun ~urada te.shir edilecek e::_rler ucuz 
çok parlak olması için güzide bir ter fıyatlarla satılacaktır. Dıger tara 
tip heyeti çalışmakta olup Gardenqtan müstakil ressam ve heykeltra 
Bardan bir caz grupu ve varyet tar ~irliği de yakında şehrimizde b 
numaralan şimdiden angaje edil- sergı açacaktır. 
miştir. 

-
ir 
r. 

f. 
ş-

ir 

RA BER - Akı,am posta"' 

~ - ··-'-"-... -..--v.~ .... ~ ~ ~,:,.. 
Şehirde meydan arma faali)'eti devam ediyor. Eminönü meydanı epey dü/ eden ve cami yanında bulıt~~tı bi~ların yıkılması epe1 "111~ 

a 
( 
çılmıştır. Şimdi Eminönü hamnın bulundutu mıntakadaki binaların tir. (Sağdaki resim) Diğer taraftan birkaç güne kadar BeY~e {JJİ 
soldaki resim) yıkılm.1sına başlanmıştır. lan müzesini kapayan dükkanların yıkılmasına başıanoca! ı 
Sirkecide de garın etrafı açılmak tadır. Gar caddesinin köşesine tesa- te meydanı biraz daha genişletilecektir. ~ 

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

Subay maaşlarınaj. ilkbah~rf:c 
sarayı d • • I.... • h ınşaat çoga ; 

Sanayi Birliği gene a 1 r Y 0 n 1 a Y 1 a Belediyeye yapıı:, 

lstanbul • 
sergı 

M~~ş!~~y~s!~~~J~!~buıda Asteğmenlerin maaşları 60 dan racaatlar ı!~~:n 
b 

ir sergi sarayı inşa olunması hak· 75 lı"raya çıkarılıyor Geçen ıs.ene şehri~d~e JJ
1 

k ında iktısat Vekaleti ile tekrar f f ,~~. 
senelere nısbetle ha 1 :J 

t emasa karar vermiştir. Malum da b ~ ıı '· 
o 

Bütçe encümeni tarafın n su ay· olur. at faaliyetinin baharı ;.111 
lduğu üzere istanbulda bir sergi A 1 ' f · d ııe tJY !arla askeri memurların maaşlarına Madde 5 - s i vazı esın en ma· 61 ile beraber bu se ..ı,ıt 

s arayın inşası hakkında tetkik ya· k k ·mıik d ruh ed ba ıa~•- ..A dair olan 1453 sarılı kanuna e a· ada muallı e te en su Y retli bir ~ekilde bil§ ıstesı· 
? .lması vazifesi bundan iki sene d ıı 

nun lftyihası hazırlanmıştır. Bu la- lar ve askeri memurlar haklarında mektedir. Belediye e .. ,0J' 
e vvel Milli Sanayi Birliğine veril. ., ç~"' 

}'ihayı aynen yazıyoruz: asıl vazifelerine ilftveten muallimlhi şaat müsaadeleri~in 

s 
miş ve birlik uzun tetkiklerden Madde ı - Kara, deniz, hava as- deruhte eden sivil memurlar hak· ·,.ralann düzelmesıyle 

-::-ora İstanbulun muhtaç olduğu 1 faJ 
keri fabrikalar, harita subayları ve kındaki hükümler tatbik o unur. şaatın pek ziyade 

s ergi sarayının ancak Sürpagop ek ı 6 3 l k 
mezarlığı arsasında yapılacağı ka- 2 ,eıı-·. 

n 

askeri memurları (Askeri m tep er Madde - 145 sayı ı anunun ru göstermektedir.~ ._,ı, 
deki maaşlı sivil muallimlerle maaş- bir ve üçüncü maddelerile 270 sa- Yapılan inşaattaıı J 

aatiyle bu arsaya göre sergi . . dd . ınet r 
1ı sivil memurlar hariç) ve Jandar· yılı kanunun binncı ma esı ve tikçe toplandığı ve. .,u •. dl 

s arayının diğer binalar ile sergi dd · r ,,J,I" 
ma subayları için 13 derece tayin e- 3276 sayılı kanunun ikinci ma esı görülmektedir. Şehı .. :r 

ğlence kısımları ve bahçelerinin uh ı·f d ıı il"' e 
p 

dilmiş ve bu derecelere ait maaş a- hükümlerinden bu kanuna m a ı lar pek azaldığın a ıei'JI 
rojelerini ve maketini hazırlamış- ah.l yel 

t 
sıllarile tutarı ve her dereceye d ı olan hüküm1er kaldırılmıştır. binaların yıkılal\i!k e'f' 

ı.. rnbaylar ve askeri memurlar bağlı Madde 7 - Bu kanun 1 haziran yük binalar yapıldığı " 
Bu proje ve maketler geçen ıe- cetvelde göcsterilmi~tir. Tekaüt ve 1939 tarihind muteberdir. naların ta.dil olunara~dı111' 

1 

t 

ne alakadar :makaınlar tarafından l\iarcırah heSaplannda ve m~lif Madde 8 Bu kanunun hüKmü- ihtiyaçlarına uydur J 
da görülerek tasvip edilmiş, bi:ıa- kanunların maaş asıllannr taallCık nü icraya~1illi Müdafaa, ,Dahiliye şahede ediliyor. , ttıl ~i 
un inşaatına başlanmak üzere eden hükümltrin tatbikiRcW bu cet- r..f!lfy~i!fei'1 m~ıftıôtır. Alakadarlar inşııa 1'il'r' , , 
ktısat Vekaleti bütçesine ilk ola- velin üçüncü sütununda yazılı mik- Derece Rütbesi veya Maaş tutan sına başlıca amil c1ara .ço!; 

rak 50.000 liralık tahsisat ta ko- tar ve emsal basılma ait hüküm- sınıfı asılları zemesinin fiyatıarJlltıl ~~ 
nulmu~tu. !erde de dördüncü sütundaki rakam- 1 Orgeneraller, Orami- mcş olmasını gösterınee i' ı/ 

Fakat o zaman her nedense ar- lah esastır. raller 150 600 HükGmet çimento "
11 

lf.'.ı 
sanın sergi in~aatına tahsisi husu- l\.Iadde 2 - Terfi şartlarını haiz 2 Korgeneraller, Kor- ların koyduğu na~h~'rıJill t!) 
sundaki lazımgelen muamele te- oldukları halde kadronun müsaade- amiraller 125 500 gariye indirdiği gıbı t 0~ ;'; 
kemmül ettirilemediğinden sergi· sizliği sebebiyle bir derecede rütbe· 3 Tümgeneraller,Tüm rında da son yıllarda ç 'o.; 
nin inşaatı da geri kalmıştı. sine mahsus asgari müddetin iki mis amiraller 100 400 vukua gelmi~tir. Falc~ 

Mil.i Sanayi Birliği şimdi bu lini geçirmesine rağmen terfi ede- 4 Tuğgeneraller, Tuğ· kabil arsa fiyatları, rdİ; 
meseley tekrar av.det ederek yeni miyenlere bir derecede bir defaya amiraller, Temyiz müd· kın fazla rağbet goste 'o 
lktısat Vekili Hüsnü Çakırdan ilk mahsus olmak üzere üst derece maa- deiumumisi, veka.Iet hu- lerde fahiş bir şekildeol-' 
baharda sergi inşaatına başlana bil- şı verilir. kuk müşaviri 90 300 tadır. Arsalar ucuz ~ 
mesi imkanınn teminini dileyecek. Bu hükmün tatbikinde geçecek 5 Albaylar, temyiz a- daha ziyade çoğatac:B 
tir • terfi müddetlerinin mebdei bu kanu- zaları, birinci sınıf as- he edilmemektedir • , 

-o-- nun meriyet tarihinden itibaren keri memurlar 80 200 --o-iJJifll~ 
Ana caddelere konulacak hesap olunur. 6 Yarpaylar, tkinci sı- Ekrem l\uı• 

Madde3 - 1453 sayılı kanunun nıf askeri memurlar, ve· dd 
levhalar onuncu ve 3140 sayılı kanunun bi- kfilet H. kalem müdürü 70 210 H il nda "' 

Belediye, dünyanın en geniş rinci maddeleri mucibince verilec.ek 7 Binbaşılar, üçüncü O a 1 
saha üzerine kurulmuş ;ehirlerin- mesken tazminatı, 1-2 ci dereceler sınıf askeri memurlar 60 170 k 1 ndı plı .'J 
den biri olan t a t a n b u 1 d a için 60, 4 ve s ci dereceler için 30, 8 Onyüzbaşılar, 4 ün- ya 8 8 ~ ~~ 
m u h t e 1 i f semtlere giden ana 6, 8, inci dereceler için 22, 9, 13 ün· cü sınıf askerli memur- Ankara, 4 - Ta)') ııı~~ 
yollar ile buralardan gi.dilecek ye· cü dereceler için 15 lira olarak tesbit !ar 50 140 meselesinde bazı re~ ~ı~ 
rin uzaklığını tayin hususunda sı- olu~muştur. g Yüzbaşılar 5 inci sı- rak sahtekarlığı ya lel<etiP""',: 
::ıntı çe'kildiğini gözönünde tuta. Mezuniy~t veya muvakkat memu- mf a'>keri memurlar 40 120 niğin tevkif v~ m:ıel<etl~.Jf 
rak ana yolların ayrıldığı köşe iyetle Ankaradan ayrılanlara ayrıl 10 üsteğmenler, 6 ıncı si için muhtelıf rn er g:J111"_~ 
başlarına levhalar astırmağa ve dıklan müddetin yalnız üç ayı için ~ınıf askeri memurlar 35 100 de yapılan teşebbilsl ~)~ /ı 
ou suretle yolcularla nakil vasıta. '.>u tazminat verilir. 11 Teğm~ler, 7 inci sı- lunun Fransadan J)el~ş 
hırını tenvir etmeğe karar ver· Madde 4 _Milli Müdafaa vcltfi mf askeri m~urlar 30 85 dan da Amsterd~birlı'~ 
mi~tir. Ye~il direkler üzerinde yol :eti hususi l;:alem müdürü maaşlı si- 12 Asteğmenler, 8 inci anlaşılmıştır~ Re51~~ ~ 
~stlkaır.etler:ni gösterecek oklu vil memur oldub'll takdirde bunlar. r;ınıf askeri memurlar 25 75 ınasına ragmen anO.ıı 
kırmızı levhaları, yolu;ı münteh~ d iğer vc."cfiletler hususi kalem mü- 13 Askeri memur mu- Amsterdamda rakal 
olduğu semtleri ve kilometre ile JUrleri haltl~ındaki hükümlere tabi avinleri 20 60 lenmektedir. _ ,_.,,, 
mesafeleri gösteren bu levhalar ~ cO 
lasmen hazırlanmış bulunmaktı:. yeri, oras nın uzaklığını kolaylık· Esnaf Cemiyetleri Sarhoş bir' 'bilİ~ 
ve kısmen de hazırlanmaktadır. la görüp ona göre hareket edecek· k · tOf110 

Bele:liyenin, ~ehrin her tarafın~ lcr..iir • ongre.erı B "'I da o 
ana yollar başına <lil:eceği bu i:a- Bu şc'ldl.:e levhalar şimdiye ka. 34 esnaf cemiyetinin umumt he- 0JOQ Un '"' ~ 
ret direk ve l:vhalan ile biz de bir dar şehir dışınde bulunduğu halde }·et toplantıları pazartesi gününden tütüncü dUkkA~p 
an'ane haline gelmiş l:r.ılunan y~l şehrin i!;inde nasıl olsa yol göste- ·tibaren yapılmağa bacılanacaktır. Dün Beyoğ\und~ot'· ~I 
sormak adeti ortadan kall:abile. recek biri bulunacağı mütaleasiylc Geçen ay içinde yapılacak olan bu mobil kaza:ı o:ınuŞ bir ~'~/. 
~::ktir. Gerek yolcular, gerekse lüzumsuz sayılmı§tır • top~antılann hiç birisinde ekseriyet Gerınan ısmınd~l ile . .,j_ 
nakil vasıtaları l:ö:e başlarında gi- olmamış \·e bu yüzden içtimalar bu numaralı otoınobt dl~ .PJ 
decekleri veya gitmekte oldul:lar: iF «:'.»in {t: ~ lr\l ~ ffi <C a aya kalmı~tır. Ticaret odası toplan· caddesinden geçC:k~ g.rŞ~ 
istikametin kendilerini götüreceğ: fi u n k u ' uıı a C?f il o ;sJ n tılar-için bir liste hazırlamıştır. iyi idare edemernt! cil l> fi:/, 

le 2 numaralı tü~:ştiı'· ~ ~ 
fıı.·ı çarparak içeri g~aı1 ~ 

dükkanın bütün ' ',-' 
mıştır. lçeride b~ 0ıııştl ~/ 
hibi dükkanın ~\Ul'le tl'.i 
den kendisini. guç ıJdl'St' ... ~ 
bilmiştir. Polıs tal rı:ı ~~· 
tır. Zabıta rapOrtl ard'"' 
rün sarhoş old~ 
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Şilcayetler, temenniler 

Tehlikeli bir • 
mı na re 

\,emberlitas kar ı~ında yabancı diller ri~·azi~·e dershane:.i 
müdiırli :liya ~a7etemize gcldl Ye Rumelihisarından ~~erken 

dikkatini ~eken blr \'aılyetkn lıahsederek bu noktayı alakadarla
rın ~özleri ilnüne ko~ mamızı i ... tcdl. Oku;rucumuıun söylediği su
dur: 

- 1:umt'llhlsarınıla l\tc~·clan mahalle!iinde Kollcje giden cad· 
denin üzerinde harob 'e metruk bir me cit \ardır. Minaresinin 
teııe. .. i yarı ~ ıkılmı bir halde Ye tehlikeli \':ıziyettedlr. llcr an 
yıkılıp yoldan gc~enlcrin ölümüne ı.ebeb olma•u tehlikce.l \ardır. 
Cstellk kolleje giden yabancı ıey~·ahlar buranın fotoğrafını al-
rna~, itiyad edinml~lerlllr. nu mlnare~·i, me ciıl kullanılmadrf,'llla 
göre, tamir edilmiyecek e yılup tehlikeyi ortadan kaldırmak la-

1 zımdır.,, 

Kurbağalı Mektep sokağı 
Bakırköy Osmaniye mektcb sokak numara 16 ds. oturan İb

rahim Faik Üt.bek bize göndcrdi~i bir mcktupt.a diyor ki: 
- Köy\imüzün teı:killndenbcri kaldırım <!eğil, toprak tes\l

yl'1ii dahi görmlyen Osmaniye meldcb sokağı ibretle &eJ redlle
cck bir 'aziyette<lir. Bu soka 1< yum bir toz ummanı, Juşın ise, 
bir bataklık Okyanusudur. Kışın ~ok yağmurlu ha\ alarda bu so· 
kakta kurbağaların dan'! ettiklerini görmek blle kabildir. 

Ç-0cuklarm mcktcpkrine, l:ıoçilcrin fabrikalarına gitmek için 
geçmeğc mecbur oldukları bu sol<ağm ismine layık bir hale ,ctt
rilmcslnl belediyeden rica ederiz.,, 

Araba devrilen sokak 
Ileylcrbeylnde oturan okuyucularonızdan N. Suner yazıyor: 
";\fahallemlzl gerek Beylerbeyine, gerek Bağlarbasına ba'

lıyıın Ye <ıenelerce tamir J·üzü gürmlyen ye-gine yolumuz son za
manda gçilmeı bir hale gelml~tir. Erenküy \'e eh arı hayrnn sıı.
hiplerinin YanJköyüntlc glikoz fabrikasından küspe nakledcn a
rabaları her gün bin mü:;külafla bu yoldan gcçmeğe çalısmak· 
ta , .c bu bozukluk yüzünden sık sık arabalar tlenilmektedir. Ge
çenlerde bir ha~·an tla telef olmuştur. :Eski ve yeni kaymakam· 
lar 'azlyetl gördükleri ve yola lazım olan ta5 tedarik edildiği hal
de nedense hala yol tamir cdllmeml~tir. Değil arabal:ırrn, yayala
rın bile g~emi~·ccc~ri bir hal alan bu ~-olun tamiri ,-c dibine bile 
ışık nrmiyen 5 Xo. lu petrol Iiimbal:ırmm hiç olmazsa bir türlü 
~ctirilcmiyen elektrll< ı;cllnccyc kadar Jüküs lambaları ile değl)
tirilm~sinl dileriz.,, 

: . 
1 • 

1 

1 
1 
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Impeks şirketi 
karışık ' işlerle 

alakadar değil ••. 
Müsadere edilen evrak iade edildi, 

Seden kardeşler Ankaradan döndüler 
İmpeks Şirketini kurmuş olan Ke. 
mal ve Şakir Seden kardeşlerin 

Ankaradan şehrimize döndükleri. 
ni dün yazmıştık. Bunlarcian Ke· 
mal Seden bir beyanatında şöy1e 

demektedir: 

"- Ankara mücldeiumumiligi 
evrakımızı tetkikten sonra gene 
bize iade etti ve lstanbula gidebi. 
kceğimizi söyledi. Bununla bize 
atfedilen şeylerin d~ğru olmadığı 
meydana çıkmıştır. Eğer aksi bu· 
lunsaydı muhakkak ki şimdi biz 
karşınızda serbest olamazdık .. 
Sülcyrr.an Sede;ı ise yalnız karde. 
şimiz bulunduğu için bu işe ismi 
kanşmışt r . ., 

Şakir Seden de: 

"- Ankara müddeiumumiliğine 
lazımgelen malUmatı verdik. Adli 
tahkikat her şeyi aydınlatacak· 

tır.,, demiştir. 

fdeal mebus 

Diğer taraftan yapılan tahkikat 
ta 1mpeks şirketinin söylendiği 

gibi yolsuz işler yapmadığını mey· 

dana çıkarmıştır. Esasen üç aylık 
mazisi zarfında şirket herhangi 

bir ecnebi memleketle Türkiye a. 
ras·nda hiç bir iş dahi yapmamış· 

tır. Ayni zamanda Krep ismindeki 

İngiliz komisyoncusunun impeks 

şirketiyle bir alakası bulunma. 
dığı anlaşılmıştır. 

Biz hadisenin ilk gününde de 

Şakir ve Kemal Seden karc1eşlcrin 

piyasada dürüst tanınmış kimse· 
ler olduğunu kaydederek böyle 

karışık i~lerle alakaları buluna. 
mıyacağı kanaatini izhar etmiş · 

tik. Bu itibarla tahkikatın böyl< 
bir netice vermiş olmasını onlar 

:ıesabma olduğu kadar memle. 
ket hesabına da memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

şıyor. 
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Rize mandarinleri ve ham portakallar 
etmiş ! piyasayı altüst 

Alakadarlar mandarin ve portakal fiyatlarını 
normal görüyorlar. istif, ambalaj, toplama işleri 
üzerinde yaş meyvecilerin şikayetleri nelerdir? 

Gerek esnafın ve gerekse hal
kın şikayetini mucip bir mesele 
var. Esnaf diyor ki: 

"Rizeden gelen çekirdeksiz 
mandarinler piyasada müşteri 

bulamıyor. Bugün altısını beJ ku
ruşa sattığımız halde alan yok.,, 

Halkın da şikayeti şöylece tes· 
bit olunabilir: 

"Çekir.deksiz küçük mandarin· 
lerde ne kcku, ne lezzet, ve ne de 
su var .. Pörsümüş bir haldedir.,, 

Reçele, marmalata ve hatta 
pastalarda kullanmağa elverişli 

olmıyan bu küçük mandarinler es
nafın elinde kalıp çürümektedir. 
Yaş meyvacıların bildir.diğine na
zaran bu tarzdaki mandarinlerin 
yiizde 30 nisbeti dö1ı:ülmüştür. 

Kurban bayramında portakal ve 
mandarin, elma ve diğer yaş mey· 
valar üzerine epeyce hararetli sa
tış olduğu hal.de Rize mandarinle· 
rinde hemen hemen perakende 
satıştan fazla bir şey görülmemiş
tir. 

Bu münasebetle görüştüğümüz 
yaş meyvacılar cemiyeti reisi di
yor ki: 

"Rizeden gelen mandarinler fil· 
hakika çekirdeksizdir. Fakat tadı 
yok.. Bazı nevileri ekşi olduğu 

için halk tutmuyor. 
Fakir fıkaranm mandarin 

den Bay Yusufun verdiği izahat de 60 kuruşa kadar mandarin var' 
şayanı dikkattir. dır.,, 

"Filhakika portakal pahalıdır .. 
Her iyi şeyin bahası yüksek olur. Yaşmeyişçiler Cemiyetinden 
Ancak hakikatte toptan satışta Yusuf diyor ki: 

vaziyet b~yl.e ~~ğildir. .. . 1 . ':Hükumetin Rize mandarinle-
Yalmz ıstıf ışınde mustahsıller rını nazarı dikkate aldığını ha• 

dikkatli hareket ~tme~ikleri .. i~~n 1 ber aldı~. Ora barkını tütün ekme .. 
portakalların çogu ezık, çuruk, ğe teşvık edeceklermiş. Sanırım 

vuruk veya başka nevile karış· ı ki en doğru hareket bu olur. Rize 
mış olarak geliyor. mandarin yetiştiriyor ama, iJe ya• 

Bittabi esnaf bunların fiyatları. rar, ticarete elverişli mandarin ve .. 
nı sağlamlarmın üzerine yükli - remiyor. 
yorlar. Bir sandık portakaldan üç, 
dört nevi çıktığı görülüyor. 'Ust 
üste ayni fiyata alınmış bu porta
kallar yemişçi dükkanlarında ay· 
rı ayrı istiflere tabi tutularak 
muhtelif fiyat etiketleri altına a. 
lmıyor. 

Yaş yemişçilik zamanında çok 
karlı bir iştir. Mesela bu bayram 
da epeyce satış olmuştur. Bittabi 
talebin fazlalığı biraz fiyatlara 
zammı icap ettirdi. Ama, şehri

mize çok miktarda portakal, man
darin geldiği için bugün goru· 
len fiyatlar pek te normal değil. 
dir.,, 

Bayramdan başlayan hafta zar
fında mandarin sevkiyatı hemen 
hemen yarıdan fazla azalmış bu
lunduğu için dün ve bugün bü· 
yük yemişçilerden başka yerlerde 
ve hele işporta seyyar esnafında 
mandarin görülmemiştir. Ancak 
elde fazla miktarda çekirdeksiz 
Rize mandarini bulunduğu için 
bunlara tesadüf olunabilmiştir. 

Dörtyolun ve diğer yerli mah• 
sulatımızın daha geniş ve şümu~ 
lü mikyasta kazanç temin edebil
mesi için de bu işin k~ntrol edil .. 
mesi gerektir.,, 

Şimdi vaziyet şudur: 
1 - Portakallar zamanından 

önce koparılıyor, ekşi geliyor ve 
piyasayı sebepsiz kırıyor. 

2 - Standard işi çok bozuktur. 
Müstahsil istif yaparken tasnife 
dikkat etmiyor, mallann yolda 
harap olmasına, çürümesine ve 
binaenaleyh yüksek fiyatla piya· 
saya malolmasına sebebiyet veri.. 
y.or • 

3 - Rize istihsalatr, diğer daha 
mükemmel yerli mahsulatımızın 

revacı önüne geçiyor. Bunların 

dikkatle tetkik edilerek icap eden 
tedbirlerin alınması gerektir. 

Ezcümle portakalları, manda
rinleri turfandacılık işinden ayrı 

bir maksatla henüz olmamış top-

ye· 
mesi bakımından bu mala nan
körlük edilemez dcğrusu .. Çünkü 
gayet ucuz olduğu için halk alı

yor, ama, matllıp olan böyle u. 
fak mikyasta perakende satı~ de
ğildir. lanmamalıdır. ' 

Diğer yerlerden gelen çeldr- Bu, mandarinlerin fiyatım yük-
.dekli mandarinlerin perakende fr seltmiştir.. Rize mahsulatını ya ıslah etmc
yatı (3) ile (7) kuruş arasında . Ya~ ye~şçilerden Kahya Ra-ı Ii, yahut bu mahsulat ile diterle. 
iken bu çekirdeksiz mandarinle- sını dıyor kı: rinin piyasasını ve revacını kır-
rin fiyatı 20 para ile ı kuru~ ara- "Mandarin portakala benzemez. mamalıdır. 
sındadır. Portakal iyi muhafaza olunursa u-

Aradaki fark ne kadar büyük- zun müddet kalır ve dayanır .. Fa· 
tür! . ., kat mandarinler böyle değildir. 

Mahaza mesele yalmz bununla Bir müddet sonra içleri boşalıp ka
kalmıyor. Pc·rtakallar da zama - buklar içeriye doğru çöker. 
n·ndan önce koparılmak suretiyle Mandarinleri parmakla yokla
piyasaya çıkarıldığı için ekseri. yınca epeyce bekleyip beklemedi-
yetle ekşidir • ğini anlayabilirsiniz. Eğer lastik 

Bilhassa istif, ambalaj, toplama 
işlerine ehemmiyet vererek mal· 
!arın ihraç iskelelerine salim bir 
şekilde sevkedilmeleri temin olun
malı.dır. 

Bu yıl Dörtyol.dan, Rize den gibiyse uzun müddetin mandarini· Mebus seç,· m ·, 
beyle bir çok portakal gelmiş bu· dir. Sertse yenidir. 
lunuyor. Ancak şerbetlik olarak Bu itibarla mandarin ticareti h ı ki 
kullanılabilen bu portakallar piya- ince iştir. Derhal satışı matlup. a Z 1 r 1 art 
saya çıkan diğer tatlı ve büyük tur. Pek şerbete, reçele de gel· lsfanbuldan bU Sefer f 7 
portakalların yüksek fiyatlarla mez. En fazla yenilen yemişler-
satılmasına sebep olmaktadır. dendir. mebus çıkması muhtemel 

Bugün piyasada perakende ola· Maahaza bu ~ıla kadar ~~ ka· ı Tatil günlerine rağmen vilayet 
rak 30 paradan başlayıp 20 kuru. dar çok mandarın akını gorme. dahilindeki mebus seçim( hazırlık-
1a kadar pc·rta1'al mevcuttur. miştik .• Ucuzlardı, ama, bu dere- larına devam edilmiştir. }fer kazada 

Kalın kabuklu Yafa nevi por- ceye kadar .düşmez ve bu kadar k k k dakt"l · t"h hakk ·ır a ya ·m · ı o ın ı ap mı 

takalların küçük boyları 7 .5 - ı O bollanmazdı .• Ne olursa dsun es· 1 · kek k d 1 1. t · · h 
.• •• ın· d"" .. .. I rnız er · ·ve ·a m arın ıs esını a· 

kuruş arasında satılmaktadır. nafın yuzunü g urmuştur. 1 akt d B ıecı· · ti"h b • • zır am • a ır. e ıye ın a ı ı· 
Ekşi ve zamanmdan evvel ko· Ne derlerse desınler bu yıl el· 1 • 1 h 1 d ft 1 de . çın C\'\'e ce azır anan e er er n 

parılmış ince kabuklu portakallar madan zıyade portakal ve manda. b"' .. k d .... 1 - t-. . 1 uyu yar ım goru muş ur. 
çok ucuz fiyatla piyasaya dökül. rınden ış yaptık. Her nedense d-
müştür • malar vuruk geliyor. Henüz el- Yeni defterlerden ilkini Üsküdar 

iyi cins portakalların pahalılı· ma üzerinde geniş mikyasta tica· I kazası hazırlamı~tır. Oteki kazalar 

ğı hakkında yaş yemiş cemiyetin-, retimiz yoktur. Piyasada peraken. da da bu akşama kadar bu işlerin 

. •'( ... ~ ....... ' 

ZaYalh bir tra.mrny bir ciğere ~arpa· 
rak hurdahaş oldu. 

l\luYazcncsinl kaybeden çelik ciğerli 

bitmi~ olacağı sanılmaktadır. l\fa· 
halle mümessilleri fişlerin hazırlan· 

B tn gaıetedc 11Jde:ıl mebm'J" ba5lıkh 

bir yazı okuduk. Muharriri "Ben 
iılcal m<•bu~u )\endi hcı.abıma söyle t:ı.· 

s:ıyvur etliyorum,, cliJCrek on sarı lıoı:u

yor. 
Ilemcn hlllik, bu resimle ifade edll

r.ıek l<ıt~nllcn fed ne~e<len biz; kullannı 

bir kadın bir dükldinın üzerine dü5ere.k 
mağa7.ayı içerdeld on mUstahdı-ml llo yer

le ye'k!lan etti. 
Ye lınrblerılc ~u tebliğleri okuyaca· 

dıkları yerlerde fis def terlerinin 
tanzimini kontrol etmektedirler. Ye
ni defterlerin hazırlanması ile Istan
bulun bugünkü nüfusu da anlaşıl· 
mış olacaktır. 

J stanbulun nüfusu son statistikle
re göre, 800 küsur bindir. Nüfus 
kayıtlarında bu miktar 1,380.000 

Demek ki bu ya7.ınm muharriri de ı. 

dc:ıl m~bus olamı~·acatc. 

Bayram neşeli geçmiş! 

S
O~ posta "Bayram n<'şeli g~tl" bas· 

lığı aıtınaa naı;ıl bir r~im ne:ırct. 
mi:, biliror mu unu;r.~ 

nır kadın koyun kcslJ or. lla~"'\ n.nın 

bo ':-:ızı yarıya lrndıır bıçaklanmış, ayakla. 
rı takallüs <'imi , başının önü bir kan yı
ğını ile korkunç bir man1.ara almı,. 

Raynım n"ı;ell ı;<>çtl. 

J-:ğcr ne~e buysa, demek tsııanya buy· 
runıl:ır ba~ ramı yapıyor. 

rn:ı.hrum et-.in. Amin! 

Çelik ciğer 

A XKı\RA nümunc lıa...tancslne b •. 
çelik eı.;er ı:;etirllmis. Bitmem rc

ı.iınlerlni gürdünliz mü! 
Jfülm blldlğimiı rlf;er ins:ınm içinde

dir. Bu ~c.lik ciğere göre, in an ciğerin J. 
çlndc ... 

J~ğer hu modern ciğer taammüm e
tlerse nı.bıta \tıku:ıtı, a5k yüz\inden elna· 
yetler, 'csaitlnakliy~ altında can vem11'k 
gilıi lıudlscler t:ıri!ıe karı5ır. nııuı .• 5üylo 
habc•rlcr okuruz: 

b'll: 

Çelik rlğcrlller tank kıt'alnrmı ~iğne
) ip geçtiler. 

Hepsi iyi amıı. bir insan bu ~elik cL 
ğcri nasıl taşıyacak! 

Anlaı:;ılıyor ki, bir telilı: c-iğerll kıt'a 

bir idi ciğerlinin sırtında Jıayııt sürecek Ye 
böyle ine: 

- Ciğeri on para ctmC'z, 
cck, 

- C'iğerl clll bin papel! 
Sözü mpda olacak. 

den em iye-

kişi gösteriliyorsa da bunlar içinde 
kaydı burada bulunupta kendisi 
taşrada bulunanlar vardır. Fakat 

şehrimizin nüfusunda bir artma ol· 
duğu da muhakkaktır. Bu takdirde 
şimdiye kadar lstanbuldan çıkan 16 

mebusun bir fazlasile 17 olması 
muhtemeldir. Pazartesi günU topla· 
nacak olan şehir meclisi, mt'.Jm !!e" 

çimi tefli~ heyetini intihap edecc1 
• 

tir. 
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Beri Muaşeret ve temizlik 
yor 

. Baştarafı 1 incide J 1 - Her türlü ittifakın aleyhin· 
zın blr takrir kabul etmiştir. Bu deyiz, 
takrirde, Avrupadakl Fransa gibi 2 - Dünya ticaretini bütün 
'Dil tün Ji'rnnsız imparatorluğu aksa- dilnya için kendimiz de 'dahil ol. 
mının Fransa bayrağı altında yaşı- duğumuz halde bütün !milletler 
yan halltiyle vatanın himayesinde için muhafaza etmek taraftanyıı 

Sayın Bayan Süheyli 
Mu.ıaCfer'in yeni çıkardığı 
••Modern Adab~ Muaıeret,. 
kitabını henüz görmediniz 
se - size haıber vereyim .. 

bu kitabı er, geç olcumağa, 

olduğu beyan edilmektedir. 3- Her ne olursa olsun silah-
Fransıınm hükümranlığı tecezzi ların tenkisi ve tahdidini i~tihdaf 

kabul etmez, devredilemez, bu hU - eden her gayreti tam b1r sempati 
kumranhk hakkı niyabet tarikile ite kar§rlanz 
b:ı~kasına verilcm~z Ye taksim de 4 M'tı' t 1 k A 'k 
olunamaz. 

İngiltere de Amerikadan 
tayyare alıyor 

Nevyork, 4: (A. A.) - İngiltere 
tarıU'mdıın siparis edilmiş olan 200 
bombardınınn tnyynrcsJnln llk kısmı 
dUn iı.kgıım Andadla. vapuruna ko -
nulrtıuştur. lkinc1 kısım, bugUn AkL 
tnnya. vapuruna konulup scvkcdile
cektir. 

İhtiyati tedbirler 
Londra, 4 (A. A.) - Andorııon, 

l1nrb halindo derhal tatbik edllcıbi
lC'cck bir sivil mUdafan planının lia· 
:ı1rlandığrnt bildirmiştir. 

Projenin csas1an §unlardır: 
BUtün memleket on iki bölgeye 

bksim oltinacnk ve harb halinde 
lıer bölgede dahıı barış halinde ta
:y in <!dilecek'. olan bir bölge komise
rinin kumandasına vcHlccoktır'. Bir 
lıtıtb ihtimalino kııruı her uey hıızır 
olacak ve sivil ve nskeri makamla-
rı daimi temas hnlindo bulunacak. 
lardır. Burıunlıı bernbt'r, komiserle
:rin snlahiycli nskeri meselelere aa• 
mil olmıyncııktır. 

HUkflmet.iii merkez1 \'c mevzii 

- ı e o ma , merı ·an 
milleti olmak itibariyle dilnyada. 
ki bütün milletlerin siyast ve ik
trsadl istiklallerinin muhafazasını 
sempati ile brşılarrz. ,. 

Amcd'ka hududunun Rhin üze. 
rinde ve yahut Fransada olduğu 
suretinde beyanatta buluttup bu
lunmadığını tasrih etmesi kendi
sinden ric:ı. edilen Ruzvelt, bu. 
nun kasden uydurulumş bir yalan 
olduğunu söylemiştir • 

Ameriknlılar ve Alman 
müstemlekeleri 

Nevyork, 3 (A.A.) - Efkarı u· 
mumiye enstitüsü tara(ından yapı· 
lan umumi bir referandum netice
sinde halkın yüzde 85 inin Alınan· 
yaya müstcmlel>clerinin iadesine 
muarız bulunduğu anlaşılmı~tır. 

Kanada ile müzakereler? 
Ottava, 3 (A.A.) ~ Alman ajansı 

bildiriyor: Kanada basvekili parla
mentoda yaptığı bir beyanatta, A· 
merika ile Kanada arasında milli 
müdafaa hakkında müşterek bir 
projeye müteallik hiç bir taahhüt 
mevcut olmadığını ve fakat bu me· 
selenin iki hükumet arasında müza· 

cııdUstrlsl ve en mütevazi vnlandaşa 
lcaCır herkl!s bir btırb hnUnde vazi- kere edilmekte bulunduğunu soylc-

fölcrtnl götıti(!k iClıi teşriki mesai e- miştir. 
dccC'klc-rdlr. Amerikanın Romndaki 

Honderson myor ki: teşebbüsü 
"- Harb hnlinde ne kadnr mlit4 Roma, 3 {A.A.) - Alınan mallı· 

tr'bicl olur. nk, pnnik ve knnvıklık mata görcı Arnerfüa büyi.ik elçisi 
t ehlikesinden o dereco az korku • tarafından Şigi sarayına tevdi ettiri· 
tur.,. len notada Rw:\•eltin ~ahsma karşı 

Mısır - Trablus hududun- İtalyan matbuatının takındığı hat· 
dn askeri teftiş tı hareket üzerine hariciye bakanlı· 

Kahire, 4 (A.A.) _. lngiliı genel ğmm dikkati çekilme~le beraber l· 
kurmay başkanı Gort, Tayyar? ile zanat da i tcr.me.ktcdır • 
Mersanuırtuna hareket etmiştir. il-~* 
Mersam:ırtun, lskenderiye ile Libyn Vnşlngton, 2 (A.A.) - Ayan. 
hududu aracımda yan yoldadır. da.n ismini vermemek tst~yen 

G tt ., d t il bir ztıt, Hay H.uzvcıltln nyan mre!
o o, a an gene ayyare e ve ya· . 

d ıı.1 dak" ı ·ı· k t t lısl ordu cncUmcnlndekl beya-run a J\ ısır ·ı ngı ız ı aa mm 
k d 1 Go d ı··nı natmn mUtcnlllk olnn snıoto hn· 
·uman anı genera r on • ı ay-

·ı b' tikte ah d b" bcrlcrlnl teyit etmiştir. Mumn-son ı e ır garp s rasm a ır 

tekrar tekrar okumağa mec• 
bur olacaksınız. Bu mecbu~ 
riyet neden derseniz ..... 

Bu güıel kitap bize me. 
deni olmak yclunu öğreti
yor da ondan .. Doğrusu, §im
diye kadar, mua§etet ndabı 

clenilincc, resmi yerlerde yahut salonlar.da geçen hayat ha· 

t~nmı~a gcl~r ~e onun için bazıları muaşeret adabına züppe· 
lık kaıdclcrı bılc derlerdi. Halbuki Bayan Sü'heyHinın kita
bı bize öğretiyor, mua§eret adabı bizim _ alafranga olmasa da
hergünkü hayatımızın 'kaideleri demektir. Bu kitaptaki tarife 
göre: ''muaşeret, insanların biribirf erine, birinin diğerlerine, 
diğerlerinin birine kar;ı cemiyet münasebeti bak•mından 
en doğru hareketlerini tanzim etlen bilgidir.,, Bu da kısaca, 
medeni olmanın yolunu öğreten bilgi demektir. 

Gazetede yazılarıma ayrılan "tu çerçeve içinde yer olsay
dr, ldtab hakkınd:t size umumi bir fikir verebiltnek için !ih. 
ristirti buraya ayniyle yazmağı çok isterdim. Yerin .darlğın• 
dan yalnız büyük taksimini söyleyeceğim. Kitap, ferdi mua. 
şeret, cemi. muaşeret, milli muaşeret, idari mmı crct vt bey
nelmilel muaşeret diye beş büyük kısma ayrılmıştır.. Fakat 
kısımların çokluğunu görünce kitabı okuması guç olecak de. 
teccde büytilı:: sanmayınız. Bütün kısımlar 183 ıay{aya sığ
dırılmıştır. Hem de okunulması insana zevk veren güzel bir 
üslupta ... Bu kadar kısa yazılmış kitapta (ırak giymenin ada. 
bını okuyacağınız gibi, tramvaylarda. ve vapurlarda riayet t· 

dilmesi lazım gelen rnutl~eret • daha doğrusu terbiye - kaide· 
lerini bile göreceksiniz. 

Hekimlik insanlara ait bilgilerin hiç bitine yabancı kola~ 
mıyaccığından bu muaşeret adabı kitfibı bUtün kısımlariyle 
hekimliğe alaka vermesi tabiidir. Bununla beraber bazr kr 
sımları fldeta sağlık bilgisinin birer fash sayılabilir, mesela 
ferdi muaşeretin ilk faslı olan temizlik muaşereti .. Zaten ki
tabın sayın mUellifi .de "temizlik mucışereti ayni zamanda bir 
sıhhat koruma yoludur,, diyerek burada muagorct adabı ile 
hc'ldmliğin birleştiğific j!arct ediyor. Mua§eret adabı kitabına 

sntmağa tımnclc olduğunu beyan 
•tmlş bulunduğunu s(JylcmH;tır. 

AMgRlKA~ GAZE'l'.rJSlNlN 
~L\KALESt 

t ft. t · kt B iloyb, B. nuzvcıltltı dUn dlln)•nı e ış urnesı yapaca ır. u turne ,.. - ·ı ·· "-'·t· yı, ındffa <!tmek Uzcrc bulutınn uç gt n sure~ ır . 
:Ne\·york, 3 (A.A.) - Ne\'york 

Timos gazetesi B. Ruzvoıtin be-
ynnatm ıbUyUk bir memnuoi-

Ruzvelt, kendisine atfe· bir ynıınr dağı 11zcrlno otur
muş" şekl1ndc tasvlr ctrnlş ol-

kongre tarrt"fınclnn tayin cdIJQ• 
bllocek ve yeni kanun mlltcar

rız olarak tnyin edilecek millet· 
!ere silflh satılrnasınr yı\!ıak ede
cektir. dilen beyanatı yalanlıyor duğunu söylemiştir. yelle knrşılnyor \'O Frnnsa ile 

Vaşington, 4 (A.A.) - Ruı:· Bu zntn göre ne: : •umhur, A- lnı;ilterenln hnrp znmnnında da ROMA İLE DERL!N 
vclt, matbuat mümessi11erine be. mcrlknnın, siyaseti ne olursa Amerilı:aclnn siltlh sntın alnlıll - AflASINDA IHTII ... A.11' 
ynnatta bulunarak blryok kimscı· olsun, bu inclifnın netnylclni melcri ııizıın olduğunu kayde- Londra, 3 (A.A.) -TimN; ga. 

Yazan: ~r" CI· ~ 
.. .. . ~ıı "" goro tomıılık ınua§eretinin alt ışartJ vardırı l - s:- j)i 

günde bir tamamen yıkanmak, 2 - Saçlarını ba~tıdı btl 
yıkamak, 3 - Ayakları her gün yı'kcmak, 4 - Pııleri 
fırçalamak, 5 - TırMklan temiz tutmak, 6 - (i(flı 
kulak temidiği. 

Muaıcret adabının temizliği en başta göstererr; 
lik şartlarını da bir ıa~hk 'kitabı gibi tafsitatiyle k•! e 
hekimlik bakımından tasvip etmemek kabil değil.dır. 
bu ıartların bir ikisi bizim ıağlık bahsinde bllditiıtd~ 
le b:.isb.ütün bir değildir. Mesela en az on be§ günd• 
men yıkanmak şartı he"kimliktc pek hafif sayılab~~ir. sil 

Muaşeret adabı müellifleri ayni umanda !upbt 
lomat oldukların.dan insanları medeniyete yavaı ya:,. 
dırrnak için en az on beş günde bir tamamen yıkın itılJ 
görüyorlar. Halbuki kendileri de bilirler ki on beŞ .!~.s 
defa yıkanmak yalnız muaşeret bakımından değil, I"". 

hk bakımından da temitliği temin edemez. , , 
Medeni bir insanın günde bir defa olsun yıka~ 

yacı vardır. Medeniyete, ağlık kaidelerine daha 1 ıt' 
edenler bir sabah, biri işten sonra akıam olmak uıert. 
fa yıkanırlar .. Günde hiç olmazsa bir defa tamanıefl f1 ,
medeni adamın gayesi olmalıdır .. Bir insan o gaf'Y'114 
dar bağlanırsa c kadar daha medent ayılır. Fakat on,.,. 
de bir defa tamamen yıkanmak sağlık bakımındın 
fasılalı olur • dit 

Hele kadınlar için. yıkanma'k hususunda h\l kt 
fasıla Venrtek, muaşeret adabınca da tasvip edileırıe5~ 
tir. Yıkattmak bahsinde kadıtılarla erkeklerin arasıı'~ 
füJyolojlnin meydana çıkardığı bit ıeydir. Kadırt :' 111 
kek vilcudurtdan zayade yağ ifraı eder, kadın tenı~rı 
cildirtdfo .daha yumuşak ve daha nazik olması da ~ .,, 

Faht buna karşı kadın teni .daha ~abuk kfrl.e11ır ~ 
yıkanmıyanlat tııksık • her gün - temizlenmeyıııt• at' 
buk koku çı'karır ve bu kokuyu - iyi hisseden bur~nlcU il. 
en kuvvetli esanslar bile kapatamaz. Ayak tuvaıetııı~ 
tap müellifinin onları günde yalnız bir defa yık*ft fff. 
gl:Srmesi de gene okuyueuJarr mua_şeret k:ıideJerint "f" 
vaş alıştırnıak maksa.diyle göst~rdiği bir müsan'la~ 
san•yorum. Temiz sayılacak bir adam bu tuvaleti, 
biri akşam clmak üzere, günde iki defa yapar • rtf 

Sağlık bakımından bu bir iki mül!hata rnııatt 
kitabmın değerini, tabiidir ki, hiç bir surette arıt#',ııf 
geç okumağa mecbur olacağınıt bu ~üzel kitabı 
kumanı.zı çok rica ederim , 

]erin hadiseler hak"kın.da kasten blssedcce~lni S6Slenılş ve clcmok diyor. zetcsiııin Berlln \'O Romatlakf 
gayri sahih haberler vermiş ol. ra.sllerle mesai blrll~I ynpmnnın Oazc to diyor ki: muhablı'leri B. Ruz,·eltin beyn- 11 .. ~.I :<itıklarrtıı s~yleırti§tlt. Amoriknnın menfaati dah11ln- Yalnız harbe müstait olnn dE:'v nntının uyandırdığı nahoş tesı. kaşa de·nm etmoktedir. 'Fakat Faşist mnhafl ~~ 

d x. b loll ı \ A lk tk" i ri lrnydetmcktedirlet. ...imdb.-e kadar anıacma hnsıl ol- :1tr ki, Ruz,·elt rr " 
Milşııı-:jnileyh, millt mildafaa de ol U6UDU cyan etmiştir. er n:. m .. r n e urıumum. ., " .,. rl ,. 

meııe1eııi ile harid siyaset meııele- Iteisicumhurun F'ı·ansn ile in. y~sini snf;lnm vo tesirli bit• Şô· Beri indeki muhn.blr ··~uete mamıştır. Bununla beraber, n. rika. tein bir ıı:ıı• > 
&inin 1940 senesinde yapılacak fn_ giltcrcııtn bir hnnıtc.mrığl!tp ol- kiM'l ktlrşılnrıncfa bulncaklfırmı tcrslı'lcrindeki hlddelii Usaı.ıı" Musolini'nin bir nutuk sö;leye- duğunu söyleıP t 
t:ihabat milcadelesinde hesaba ka- nın.Inrı halinde Amcrikn. cumhu- ~emin etmek surctıyıoulr lıl toh- ltn~·rıeıliyor ve nomaıfakl muhn- ee~i cumartesi nelen evvel bir başlnyan uzısşt11• ,ıı 
tılmaması tazım olauğunu ilave et. riyotlerlnin demokrasinin son llke uzaklt'iştırılrılıllir. MUtcnr- bir ise, "1'"'n1;1fstlerln her halde !rnrar verilmesi icap etmekte- ni b:ıltal:nn:ık b61°

1
:,. 

- · ti. kn1c"l old ğ ö ı ınl ld rız devlcllcr. ôcmolunel aov- "'n hnssns noktalnrmdan ''urııl• dlr. ,,et ... ış r. ., u unu s y c ş o u- tııllta.lr mcınte,. 
Ruzvelt, Amerikanın harici si· ğu <la rivayet edilmektedir. Jetlerinin Amerlkadnn slluh Ye tluklnrrnı" bJldlrlyor. et• 

yaseti hakkında yanlış bir intiba .Aynn meclisi ordu cncUmcni mUhln mat E:ıtın :ılnbllecekl0ri- Romn ile Berlln arasında, n. lTALYADA ŞJDDETLl \'eltin aldığı vıızlf ~ 
tevlid etmiş olan Amerikan gaze. Cizasındnn birisi, ll . Ruzveltin ne Yakıf olurlnr!ln, hezimetleri· Hitlcr tarafından ''nndedlle.n N'E'RlYAT telAkkl cdllnıetcte t1'~ 

1 ~ ~~ 
tclerini şiddetle tenl:i.d etmiş ve ynlnız Frcı.ıısn ve nglltcrcyo de- la netlcelcnclıIJccck bir anlaş- muznhnretın B. Mu ollnl tnra. r;nzetelorinio ıı ,rfl ,,.ı/ 
bu gazete makalelerinden hiç bi- ğil, diktatörlllklcrln tnarruzlnrı mnzlıktan dahn ziyade snkmn- ı ~nrlan is timal tarzı hakkmdn Roma, 3 (A.A.) - Ruzvelt a- ve Ahnanyn)'B Jt eti' 
rinin vaılyete hakikaten tercüman tehdidine muka,·omcto hazır o- cnk1nrıdır. hnrn mllhiuı ihtildflat· mc\·cut- ıcyhinde ltalyan matbuatı şlm- cılmnstnr Jst~>'erı1 ~ 
olmadığını ıbeyan eylemi§tir. lan Anupanm diğer mllstaldl Onzetc, Cumhur Başkanının tur. d' ı·•ntll ıye kadar hugUtikU gtbt şiddet- cluğu beynn o .. 

Ruzvelt, kendisinin kongre rı· dc\·letlcrlnc do harp mnlzcmcsl bitaraflık kanunu bunn göre, lki hU"l"o .... et arasınd" ~·ıUı".'. i ö.uuı ... u ... l neşriyatta bulunmamıştır. 
~aları ile yaptığı gl:irü~melcrin ------.-----------------------------------.....-...:.........:.:..~.::.:.::::..:.::..:.::.:::::::::::.::.::_ ______ _ 

mektum tutulması kaidesini mii· 
~a{aa etmiştir. 

Reisicumhur, kongreye gönde
rilmiş olan mesajların Arnerikamn 
harici siyasetini doğru ve tam bir 
surette irae etmi;p olduğunu ve 
bunlara hi!ibir şey ilave edilmesi 
muvafık olmıyacağını söylemi§tir. 

Ruzvelt, Amerikanın harici si. 
ynsetihi yeniden bir kere daha 
tarif etmek için a§ağtdaki metnin 

rinc ruhsat vermiştir: 
''Harlet llyaset dcğişmeml§tlr 

ve deği§mlyecektir. Eğer bu siya
set hakkında !adc bir tarif ister. 
seniz onu size vereyim: 

Yaza 
Şimdiye kadar 

• • 

K ve SA RA Y sinemaları11d' 
I 

~",Wvuk Devrildi 
SAHiPZ ADE 

En güze 1 ve 

CEL AL-, 
f.,,,,f En mua zzan1 ' memleketimizde yapdan 

Bugün saat 12,45 ve 1 de tenzilatlı matineler 
-<O ... 1 • • ~ ·,. ~ 
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~~~~1~~~!~.~ti~~~~ ... ı~~.~~~.~~!.._ A 1 manya 4 
~ ha11c1y, 'ıc 1 hakktndakt hııberler teeyyüd etmiştir. 
~.:t hUkfinıetı~~liert Litvlnof, Moskovadaıti Macıtr elçisine 
lllltu vldakı l4ac ı.n Budape3tedeki elçiliğini Jaf-..·ettiğlrıi ve 
lt;dlr~· lı12 husuııta.r ~~iliğinin de kapanmasını beklediğini hlldlr-

.; a vycllcrln Tu ajansı şu malumatı vermek-

~ l "•it 

lngiltereye 
vapur si par ~ şi 

sene sonra 

'ata nsrnın s:ı.lih' ~ BaştaHlll ı ıncidı 
batı r lıCUn!b anı ıy ttar mahfillerden ağrendiğine göre, • • J ' ıube i müdürü Nusret hakkında \'İ-

~ı dhleUtrin k&ll'ı\a1t lizttine Macariata.nrn lon taManlAr• , ktiı;at vtkaldine müracaat Cd~rek e r l ş e r.11 uwetli t >U 'l·olda sikAretlerde hulunmu~tu . . c e K • taret idare herctince verilen lüıu· 
ı.1 acar hU'-'·- • . a:ı.yilcı ıtlUM& bulunmu\;)'le alaka· J • - • 

dir. ~ Ybederek ~bu ... eUnın polıtllıau, istiklalinin mUhlm bir kı . tktisat vekili Hüsnü Çakrr ,.~ mu muhakcn1C kararına Oevlct Şu· 
o u tu.-ık \·ckrı!et ml.İ!t"•ım ııat ı' t Naınıı' 1·ıe rası nezdinde itiraz etmiştir. 
~ ltıda M: ,., e mümaşat ettl!ine dcllltıt ~tmcltte· ""' 

tkte \•a ~· lCarlıtatun llnUkomintern paktına iltihakı kil)'· >İrllkte hu !\İkfiyetlerl t~tklk ve ~il<~· Ag"' 1 r kruvazo" rl er yakında . Beyazıt meydanında inkıl§p 
~r•ueJ:~onya ~~:;tn~avıettini? paktı imza etmiş olfınhtr ve ez. •et!erin vtırfd olmadıkları neticeı(i• 1:115ti.ıı~mzel~k~inmou .. ,a1um .. neitl·e~ı·apa1atamnambi1naanmlarıı~ 
''ll'iyoc 1ııııı buhın n akıp edilen Laamııi heı1trlera hi~blr 1c vardık. Esasen geçen günkü beya· u _ ,. 

~r h~#lrıe hilhaa nuyan menfaatlcdn bu iltihakı haklı göste· 1alımda bu meseleyi( kafi derecede beşe çıkacak tır. Yakında bunlar yıkılacaktır. 
~ıı Ukfınıttiııa ~- il•ret edilmektedir. Buna binaen bı.ı karar =zah etnıiş bulunuyorum. Fazla taf· • • Devlet borçlarına ait tahvilleri 

'~11 v,tlY<lt lıHnd t~ı:~n empoze edilmiştir. füıtı bizzat lkfo:at vekili Hüııttü mübayaa ve bunların piyasalarını 
tlltOtt• bıııunan hı" ~ ık.i memleket arumda iki hükümet mer· ,;akırdan \'e De.rıizbankta. mahfuz Londra, 3 (A. A.) - Dün ak11am Ayni mahfeli erde temin edildiği· tanzim etmeğe memur amortisman 

·~ti ..a ul m" ı d "lkl hariciye nezartU tarafından neşre- ne göre, Almanya 800 ile 1500 ton d "' · ba:ııe n idanıeSi umcs!iller \.'a!ılasi~lc diplomatik mU· )U unan o )•ayı t~I\ e me~gul o· n ıgının sermayesı iki milyon 
ti 1t 'da llıı devletin :.0lhıı ölamıyacaitndan bu münıuıebetler i~- an Denizbank reni umumi müdürü dilen bir tebliğde bildirildiğine g5re arasında daha ağır gemiler inııa!ını lira ilflvc ile altı buçuk milyona ~ı-
~l lllt tdJıeccltt· ıfer :m mlekctlerd~ki mümtuillcrl vaeıia· Yu uf Ziya Erzinden alabilir iniz... Almanya hUltOmetl gecen 18 11on. dcrpis eylemektedir. Bunların faa • kanlmı~tır. 
lj :lrl•ra 

2
.. ır.,, kanunda bir nota göndercrck lngl llyol !!ahası, Lonajlan 250 ile 000 a- • Ankarada bakanlıkların üst ta· 

.. ~~r tarart,:r~ lngilterede bambah li:ı: c.ımlasrnı t~8kil eden mllleUcrle rlrasınfda olan §lmdiki tabtclbahlr1c- rafında yeni meclis binasının yapr 
t- 'tp,.._lcar harıci acar ajansı da u ttbllit nıırotı'l'l~ktıdlr: müuvatı temin edilinceye kadar n nallyct sahasından daho. bUyUk lacağı arsada toprak tesviyesi bit• 
lıl: ha~\'Pakta ilU~ek nazırı Kont Otalc}', lfarariıtanın anti-ko suikastlar tahtelbahir flloıunun tonajını tedri- olacaktır. mi~tir. lnsaat için mfinakasa ıart-
"' ti!-. ~ı et olara1t :d tnnı. Sovyet Rus) aya kareı l&)-ri doatane cen Arttıracaftnı btldlrmietir. l\ruvn:ı:örlerc gelince, don iz mah- name i hazırlanmaktadır. 

rllıı.. acar hU1t
6 

dedıimemesi icab cd,edini iki defa bildir· Başlarafı 1 incide Almanya, 1039 baılangıcından i· fcllcrlndt:ı b yan cdildlğtne göre, • Atatilrk köprüsil inşaatı ilerle-
1.r'eır h~la:ak korr.~~li, ovyet hükumetinin. evvelce yaptığının tir. Bütün lrlandada bilha a cum· tibaren muahede ilo tl)lbit edilen Almanya, Sovyetıerln bu tlpto >·em mektedir. Azap kapı tarafındaki du· 
'tlltr.ll k~ltıcti ta nt<ım tıetcillliyle mUteııanid görünmektedir. 'mriretçi Irlanda ordusu taraftarları haddi buluncaya kadar bu kararını gcıml in3n ".ltmckte olduklarını isbat balar yerlerine takılmıstır. Kopril a· 

lta oıaıı k•rgrr~fın"an anti-komintern paktına iltihııık için tra~ında araştımıalar yapılacaktır. tatbik eı1ecektir. edcımrmiştlr. ğustos 9onunda scyrisefere açılacak· 
ı\1111ı11)'ctr kurarı 1 

u itibarin tamamt1n yerindedir. Leicester S'.(areda vukubulan in· Bundan maada Almanyn lnea c- nu mahtollcr, muahede muclbln· tır. 
~lht,ti~ ltaıy, ~en ;•nı ve banaı mUd&faa lc:in birle~Mi~ olııtı :ilak büyük bir gUrUltü ç1karmt§tır. dilmekte ota!\ 10.000 tonluk K. vo cc .Almanyn bu tonajla ü cemi ınıo • Sovyct büyük elçisi Trentiyef 

N, . le "'erıırnlttlraPOn~·anırı yanmda yer almak için tnm bir istasyon dahilinde bulunan birkaç H. kruvaı!Srlerlni 1'B." sınıfından ettiği takdirde Sovyetlerin de ayni Mo kovadan şehrimize gclmls 'e 
l! tıltre •,, !dş! yaralanrnı~tır. lstasyon civarın· "A." ıınıfına ıeçecek ıurctte tes - tonajda yedi genıı inea etmcğo hak. Ankara>•a gitmi~tir. 

ı 0:~~. 3 ~r! ) :faki mağazaların camları kırılmış· lih MecelcUr. lnrı oldu~unu hatırtat:m4ktadırlar. • Dün nk§am saat yirmi bire doğ-
ı. d~ıı ~t • ~.c,; - D. N. B. bildiriyor: tır. Bu suretle hareket etn1ekle Al. Sovyctlcr, eğer bu tipte re·· kru· ru Anknra teleionund:ı bir arıza ol-

"lt ... L~tr~1Poııa· dlploınat.ik münu11betlerlnin inltıttmdan manya müahedenln kendltlne vcr• vatUrleri "Oksa hor halıte muııhe • mue, bir müddet milkrıtemeler tatil 
• l ... "Q., .. nce p li Bazı eahitler genç bir Adamın o J ld a... h k J edil 1 ti 

• •·ııı'Yr ..... •da J3ııd·"''"ıt o tik g&ıeteei di~·or ki: m 1 o u8u a tan lııtifade etmek dcnJn kcındllcrinc verdi'-! hAklar • m ~ r. 
.... ~. • ..,.., ~ 3ralık l tasyondan kaçtılım görerek 6 ı.:;.ı~ ~ h~licı bir tey d~»· bakkmda cok iyi dU\lUnUlmemesi e~kalini tarH ctml

3
terdir. Her iki ten baıtta bir ıey yapmı9 olmuyor. dan hıllfnfüı cderok bu tipte yeni • Deynclmilcl avcılar cemireti re-

t . -..ıyo il\ "'l &ll6ir. Dünya ihtilalci Bolşevizmi, .Ma• Hıırlclye neuretlntn tebliğinde 17emll"r in•"' Ad"C"l<lcrdlr. Sal .. hl - isi DUbrok Bursadan erllrimize dön 
r h .. , •ietı . istasyoıl da halka açık bulundurul· f o "' .... "' " .. a ~ ıe ... .' uura

4
, h erındc Bo18t\1mıe m.A.nl olduklııırını u- Almdhya hUkOm~t nln donanmuını milstllr. J(endisl Bursa ve civarında 

.. ·•ı U •n t makta ise de bir ihtiyat tedbiri ol· l k ycttar ınahfcllordö &öyt~ndlfl a ~·~ e nıuteı e edilecek nokta, Sovyet hUkflmetinln a vlye odeceğüıl goçcn llkkinundıı 21 ynhani domuz vurduğunu !()yle-
~ t" Sebeu anıd old v k b'Jd' 'dl M k mak üzere p0lis memurları hükö· habeır vcrdtfi hatırlatılmaktadır. göro Almanya bu karnnnı bttdlr • ek ı.ıı ""lı "rl inka ugunu açı ça 1 ırmesı r. oı ova met merkezindeki bütün istasyon· m tedir ' ~&dı..0 .. 1~Ute~'llı.'L.,.rhlletnıektedfl'. Sovyetıer, komünist tohHkC· Dcrtfnde cere)·an eden dostano medcrı evvel u:ı:un huırlfklarda 00· • Ticaret oda ı yün ipliklerin 

k.. • • .. 111..., 1 ~arın kapılarını muhafa~a etmekte- ı t çu ,..U n ıı k ııı """~•tı l"la, aı4ln unan bir harelttU korlıtt.itablleceklertni dirler. mU!altertletden sonra Almanya hU· unmuıı ur. na ncır n, ırarınt metraj ve gramajının tesbiti ile 
ll'ı~ltıı !:n~~tiıı bttı ;:orfftt. . kOmetl 30 llkklntındA bu husu!IA da• 19 ilkklinunda Londtaya bilidrml§. standardı hakkında y ptığı tclkikle· 

1
nu ketıe U11,4\\t, :t :l'lll ketlerden cHt.l'tt verici J)\IAJll~r al· Dah iliy:e Na:zınnın beyan~tı ir tahfirf bir bt!yllnnam~ tAnıimlne tir. Hnlbuki munzam !ld a {ır kruva- ri 1kmnl ederek bir proje hnzırlamı~-
ltlyay .. r •ldaıılbır:ea.'~ 1&rdl.eevi:ı:m tehlikesini bilen b Ufi Lôndra, g (A.A.} _ banitlye na· ınuvafak1.t. etmlf ve bu bcıy&nnamo zörlcrden ilki olan Seydlltz, 7 son· fır. l J 
h "' & 

1
• .. a ır 18 aonklnunda Londraya tevdi odll· kAnunaa denize indirilmiştir. • Dev ıl Şt2ra•ı Adana ıı" 't b 

\ ''Otııı •• ltl .,, mı Sit Saınuel Hoare, btigUn Avam " " ımı c-
~t'J:Qittİt~ (.\, '-·~~ . kam!rasında yaphit beyaMttb mtıtır. :Mun:ı:ıım yeni kruvazörlerin ikin- ltdiyt aeçimlttltti feshe harar 1Jcr 

il: i h tı~lrt k Oıano, Romadald Macar ortt. elcltlni ka· , Metroda patlıyan bombaların saat· Denit mahftltcrlnde söylendiğine eltıl ve sonuncusu hnllhattrda Brcı- miıtlr. Bu iki vild)'t.tlt btlıdı1ıı sıı 
tıı!ıı~1 a\lrnıda hıt~ndtaıne Sôvyet .. Macar mUnaaebetıerlntn il olduğunu \'e bunların gece Met· göre, Almanya evvelce inıaata bAS· m~n tctgAhlannda inşa edilm~Jtte • (imi yenilcncctlttir, 

htklQda kaı·cıa d flnıat verdiği bildirilmelct~ıiir. ronun bağftj depô~una konulmu' lamamı~!a, tahtelbahirlerlnln tona. dır. 
rıcıakı htb e~er ki, ıta1~·an ğtr.etetcrl etmdiye kAdıır bulunduğunu bildirmi~tit. Tahkikat Jı Aı'ICak dört söne sonra lngilit Yakında dcnlzo indJril~cek otan 

erı neııretmellle lktlfa etrniılırdlr. devam etmektedir • tahlelbahMerlnin tonajına mU!!nvl bu kruvnzöl'lcrin ade'.'di bc~e çıkmı 
olabilecektir. olacnklır. 

l ran] 
vay şebekesinin 

tt~rıı ıslahı projesi 
V&yl 

9eçiril arın Şişhane yokuşundan 
'lıenıesi yolunda bir 

~~a, 11 tasavvur var 
e 'l' t-'ftn 'Yrını 

t llı'.'.l l\tll.., eıı, N ıtlhleri dır ki o da tramvay bile'.'tl~riyle 
~, htl\~~·~ "• 'ru~ıa Veka.ıe. Tunele de blnilebilmesidir. 

Kasım paşada 
kaybolan çocuk 

Cesedi bir bostan 
kuyusunda bulundu 

Dünkü sayımızda, l{a91mpapda 
küçük bit çocuğun kaybolduitJnu 
bilditml tik. Zabıtanın yaphğı tah· 
kiknt netice inde Kıt!wpaeada Ha· 
cı H\Lrev mahalle inde Hasip is
minde biriAihC alt bir bostan kuyu· 
SUl'ldll QOCı.lğun ~e~l bulunmu~tur. 

IIMi~nın bir kua mı )'ok a bir 
cınrıyet mi oldu~u anll\~ılamamı~· 
hr. Te.hkikat clevai'ı\ etmektedir. .,,~ıı.~v ~Unvir1 cıı. Şirkctıc

kı •ııl t:ıbıı eı~•lnt .eı; ettın al 
d~ ~. ~l\h llttacıı haıırıaınakı Tünel tirketi kaça alındı? . ................. .-..-.~~-
.ı """it "l'tıU rlar ld: a ., ~ ll•ıı 1.deıc h · uka ve • • -
• ·~t tctkıa~ tttt, baeın • Malum oldufl.t Uzere Tun~l Şir 
'.\~la \> ~~ nanılrnakta . ı keti 175 bin lir ay& hü k\ımctçe 
~ l'll ~ll~tı blUı satın alınnıııtır. Bu p&ra mukabi 
~ ha~1e111llirı. ıı;ı l8!a, 'l'rarn • linde §irket bütU11 tesisatını, de
~tt~~ tlatınıaıtthı için eirn polardaki malzemesini, büyük 

,1:"%_ ~~~lii:Ye ~dır. Galata : 1 Metro hanını ve difer gayrimen. 
~llt. ~ ~ilrnırı.~n lrarnvay kullerini hük\ımete devretmekte 
ııı~ Cthl ~~l>larırı. e~ Ve bu su. , dir. Şimdi İstanbul ve Kadıköy 

~~.t~ltı.irı l'Oldanş!~ane yo . ,havaıazi ıirketlerinin satın a.lın· 
" ~·· ~lınesi d .. l:~cıneıc ınuı müzakerelerine baaıanmı~ 
a~lt~ullU1erı usunutrnak bulunmaktadır. 
~ l lııtlU fltltıe O" 
~ ),... ~ • .._. eoOre t 

(a '"'il -..~•reth ' ra.rn • 
~ t>ı~a itı.tçıltcak anesi Ya. • 
~ ltıı~ ecekr }'oldan A 

Musiki dersleri 
ı lıt ıı b~k ır. • 

~ &.tı.ı~'Urıe' '.ru?~Un Gal . Beıikta~ Halkovindc keman, 
'l'ttr:'~ı "genı3 bir ata.. 

1 
ı>ıyano, vıyolonıel ve mandolin 

ff akik'i akşam 

gazetesi 

G inUn en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 

Ru vaziyette olan 
tek gazete 

~~llh~l' le lratnv ~ey • 1 derıl~ri 1-ıubA.t-1939 dan iti
~atıa ~eldtr erne&iııin { a~ b&ren ba~lamıetır. Kadın ve er. HABER 'dı" r 

11':ı b· ~ltiıetı . entiı:U kek llteklilerin her gün Halkcvi 
ıt clUou nın bu hu ltdare memurlufuna. mUracutla. 

nccaı dah susta kayıtlarını yaptırmaları lazım -
a var, dır. 1 

İngllterede yeni yapılan ••:ııaur c!anlıı,. irl\nıı;atlantibi bitmek lizc
redir. Vapur, öoümüıılcki yaıı, Amc rik:ı seferlerine baı:hyM'aktır. Ge
mlıaio en büyük h111aılytlerlnden bir 11 100 bln nüfuslu bir tehre yeu,e. 
t'ek mlktarda elektrik kun-ctl elde eden makineleri bulunnıuıdır. 

DIŞARDA: 

• Pnri ajnn ı Fransa ile diplo· 
malik münasebetlerin kesilmesi üze· 
rine Fransadaki lranh talebenin 
:ie geri çağrıldı~ı hakkındaki haber
leri yalanlamaktadır. 

• Vnrşova civarındaki Remlertov 
milhiıntnat fabrikasında bir infilak 
vukubulmu~tur. lnfilftk sebebi meç
'1UldUr. Üç ölU \'ardır. 

• Pta~da içtimat muavenet nazın. 
,imdiye kadar Çekoslovakyayı 4.000 
't\uhacirin terkettiğlni '~ bunların 
beraberlerinde 30 milyon kron gö· 
tilrdüklerini bildirmistir. 

• Jrnn Şchin ahı Meksika ile Iran 
arasındaki do~tluk muahedesini tas
vip ctmlgtir. 

• Danimarka kral ve kraliçesi dün 
Ctıtrne!irı mu\•n!alnt etmi~lerdir. 

• Pra~dn salfihiycttar mahfiller, 
Knrpatlnraltı Ukranyasında g~en
de kansıkhk çıktığına dair verilen 
hnbctlcri tekzip ve burada tam bir 
ükQt hüküm ~ürdüğünü ilave et

mektedirler. 
• Uı Hayc'dc ne~redilen resmi 

bir tebliğde bildirildiğine göre a~'Us
tos ortalarına doğru dünyaya bir 
çocuk getirme i beklenen Holandalı 
prenses Juliana, bir müddet istira· 
hat edecektir. 

• Yunan \Clinhdi prens Pot ka
rısı ile birlikte dün akşam Londraya 
vasıl olmu~tur. 

• Danzigte ~enato, yahudi noter 
,.e avukatların Damı:ig mmtakasın· 
da yahudilerden başkasına müteal
lik işleri göremiyec.eklerine karar 
vermiştir • 

• Kovnoda toplanan Baltık dev
letleri konferansı Baltık itilafına da 
hil olan iiç devletin bitaraflığını te
yit ederek mesaisine nihayet vermiş 
tir. 

• Romanya hariciye mum Gal
renco Bclgraddan dün Bükre~ dön· 
mü~tür. 



d.ABEK - A~aw postası 

Simop Simonun ipliği 
pazara çıktı ! 

Fransız yıldızı, sevgililerini kolayca ve gizlice evine 

alabilmek için onla.ra altın anahtarlar ~ağıfm!Ş Erk<"k - Bu ha.yata artık taham-
mülüın kalmadı. IIu3·suzlukta de-
,·am edersen seni annenin yanma 
gönderirim. 
Kadın - İmkinı yok. Çünkü dün 

babam annemi annesinin yanma 
göndcrmi'! 

Deo>stOu@l\Jln 
de<Sfern 

- Bana iki lira borç verebilir 
•• ? 

mısm. 

- Vermeği doğru bulmuyorum. 

- Neden? 

~e ıroeırdıe 
Müşteri, berberin ellerini görün-

ce, tiksindi: 
- Bu ne kirli eller! 
Berber cevab verdi: 
- Affedersiniz. Bugün daha hiç 

bir müşterinin başım yıkamadım 

da ..• 

PaOto 
Satıcı bol keseden attı: 

- Bu paltoyu müddeti hayatı -
nızca kiyebilirsiniz. 
Müşteri telaşlanmış göründü: 
- Birkaç aylık ömrüm kaldığını 

nereden keşfettiniz? 

Kaırdeş paya 
- Haberin var mı? Karımdan 

ayrıldım. Mahkeme boşanma kararı 
verdi. 

- Ya? Çocuk ve para meselesi 
ne oldu? ' 

- Çocuk onda, apartrman bende. 
- Ya bankadaki paralar? 
- Onları da avukat aldı. 

- Bu parayı belki iade edemez- c 1 ır ~o ın k a cdJ D n 
sin. 1ki lira gibi azıck bir para yü. Kadın - Gazetede "her kadın 
zünden bUAca senelik arkadaşlığı - güzelleşebilir,, başlıklı bir yazı o. 
mız soğur. kudum. 

- O halde bana yirmi beş lira Erkek _ Kim yazmış bunu? 
ver. 

- Yağmur mu yağıyor? 
- Dısarda. sis var, ı;örUnmüyor. 

Dftnıra 
- Karımın beni Ahmetle aldat -

tığını söylemişlerdi. Meğer iftira 
i~. 

- Böyle bir şey yok muymuş? 
- Yokmuş ya! Karım Ahmetle 

değil, Mehmetle kur yapıyormuş. 

isimler sayıyor. Bu ifşaat Holivut
ta bir rezaletin başlangıcı oldu. Yıl
dızın hususi hayatı bütün Amerikan 
gazetelerinde mevzubahs edildi. Bil 
tün Amerika, genç Fransız yıldızı. 
nm maceralarını öğrenmiş oldu. 

Simon Simon Marsilyada doğmuş, 
Pariste ve Madagaskarda büyümüş
tUr. 18 yaşındayken cebinde bir tav 
siye mektubu, üstünde annesinin 
robu ve başında anensinin §apkası 

Apollo stüdyosu direktörü Abel Ta
ride müracaat etti. İlk filmini bu-

Kadın - Tanımıyorum; bilme -
diğim bir imza ... 

Erkek - Herhalde senin onu ta· 
nıınadığm gibi o da seni tanımıyor. 
Kadın - Nereden bildin? 
Erkek - Tanımış olsaydı böyle 

bir makale yazmazdı. 

~aıri <dlaOguırn ıı ok 
Kadın, apartnnandan içeri girdi, 

kocasının çoktan gelmi3 olduğunu 

görünce: 
- Senin dalgmlığln bana da sira. 

yet ediyor. Dedi. 
Adam şaşırdı: 
- Ne oldu? 
- Ne olacak? Sana çorab al -

mak üzere sokağa çıkmıştmı. Dal -
gmlıkla kendime bir §apka alıp 

geldiriı. 

- Artık doğm yoldan şaşmıya -
ca.ğnn. Bir saat fabrlka!Jmdıı çalış -

rada çevit'di. Bu filmde figüranlık ~ b ı d maga. a, a ıın. 

yapıyor ve ayda yalnız 4 00 frank 
(bizim paramızla 20 lira) kazanı - - Şu saatleri göster ba.kaymı. 

- İtalyan karikatUril -yordu. Bir müddet sonra figüranlı
ğı terketti ve operet sanatkarı ol
du. Bir iki operette rol aldı. İşte 

bu sırada kendisine Holivutta ça • 
lışmağı teklif ettiler ve bir muka
vele imzalattılar. Orada en meşhur 
yıldızlar sırasına geçti. 

Sonra bu rezalet meydana sıkh. 
Bütlin Amerikada birçok kadın klüb 
!eri, fazileti himaye eden teşekkül
ler vardır. Bu teşekküller çok kuv
vetlidir. Herhangi bir sanatkarın 

bütün şöhret ve muvaffakıyetine 

ra·"Pnen mesleğinde ilerlemesine 
mfmi olabilirler. Holivutun en çok - Mücevherler ,·c mektuplarını 

iş 
. • l aııgo~_,,, d~<dt - :ıs e o • Sa Y ıJVP"" h 

le ı,ı nr galiba· ' 
binmiş. 

J t 
. f'.J t~ .... ı.ıı l 

Patrona. hıncı o rııt~t ı.~ 
- Sizden af dile f .• re r-.; 

m efendim. 1.'a~') ,-orD" i 
.. aııı; (1'~ 

dan ka.zandığ11nı · ııı • 
tllıı " uki gazetede nurnıı .. ,1oıu ·ııtıı hğmt piyanko mı 

edince öğrendl.Jtt• d ~6 
IJ=DaVS . 

ı" 
dC!l 

- Gazetede ben 
!ar. 

- Ne diye? p~" 
"Nutku binlerce U)'J 

- .A.)}CtŞ 
diye yazmışlar. 

sında ben do~ 

para kazanan sanatkarlarından bi- dan kesip gönderdlğlrn parı;ayr iste rim. 
ri~i olan meşhur Fattinin bu yüzden 

Simon ~" <1olılakl reı.tmcle :mnes ile bPralıer ~öriilii~·or. Olm~·11culnrr mr'l!n ara-;mıla hu Fran!'lr7. yıldınnı 

tanımryanlar bulıınabilcce~inl dür;ii ncn·k tıısrliı cıleilıa l.i arthtln anıı esi c;ağ t:ıraftalddir. Di~cr rcr.im
JerdP, Simon Slmonu makiyaj yapa rkcn; bir jimnastik hocac;ı olan ün· y babasını jimnastik !'!alon unda. gü. 
re~ der<ıl ,·erirken gfüüyorsunnz. 

1ki senedenberi 108.000 frank 1 Katibi Sandra Marten evvela bu hayatının sırlarrnı meydana çıkar
hafta·lıkla (bizim paramızla 5400) ihbarın bir iftira olduğ\Jnu iddia et- mak suretiyle öcünü aldı. 

istikbali harab olmuş, bütün muka
veleleri feshedilmiştir. Zaruret ve 
sefalet içersinde kalan aktör ümit
sizlik yüzünden Uç ay içersinde ölüp 
gitmiştir. 

Klark Geybl ve Karol Lombar bu 
klüblerin tehdidi karşısında namus. 
Ju insanlar gibi hareket ctmeğe, iz
divaçlarını alenen ilana mecbur ol
muşlardır. 

lira) Holivutta çalışan bir Fıansız ti. Kendisinin suç .. uz ol luğunu söy
yıldızı var. Bu )ıldız, Simon Simon- j Icdi. Fakat , bir müd..! :: t .!:onra hır. 
dur. Genç artist, birkaç ay evvel sızlrğmr itiraf etti. 

Sandra Marten, yıldızın odasının .ı\ltın an~htarlar rezaleti ile ip· 

7ri"J.btlaya başvurarak katibinin ken- 1 ~ananı 1Iarten hıtikam alm:ısmı 
disinden :50.000 dolar aşırınış oldu- , bilen bir kadındır. Kendisini polise 
ğunu bildirmişti. ihbar eden Simon Simonun hususi 

ıllrndan yapılmış birçok anahtarla- liği pazara çıkan Simon Simon da 
rı bulunduğunu ve bu anahtarları bu fazilet klüblerinin afarozuna uğ
dostlarının istediği zaman içeri gir· ratlı, Holivuttn. yeni bir mukavele 
melerini temin için birçok arkadaş- imzalıyaınadt ve Amerikayı terke 
!arma dağıttığım söylüyor, birçok mecbur oldu. "l'üzde yüz na7.lk adam (yol \'C rerck) 



"'ltkh . 
~selesi: 

ırsız: --
Hoş fıkralar I 

Vakit geçirmek için Eğlenceli oyunlar : 

eve nereden girdi? Şeker 
tçerde misafirler vardı. Küçük 

Demiray teyzesinin yanın.dan ay
nlmryarak onun çok canını sıkr 

yordu. Nihayet teyzesi: 

Çıkmaz yollar Allş veriş oyunu 

- Sana §eker versem, bahçeye 
gider, bir daha gelmez misin? diye 
sordu .. 

Demiray: 
- Bana; ne soruyorsun, teyze! 

dedi. Vf!receğin şekerin ne kadar 
olduğunu her halde sen benden iyi 
bilirsin ... 

Hesap 
Hes•p dersinde öğretmen soru,

ı 
yordu: 

- Bir ıeyin yarımıru alırsanız, 
ne kalır?. 

Çocuklardan biri parmak kaldı. 

- rarak cevap verdi: 
gaçtan indikten ıonra iki kiti ola- _ Bütünü .• 
rak gitmi§ler .• 

F - Nasıl olur o öyle?. 
akat ev sahibi, evde hizmetçi 

falan k' · 1 dı- . d - Gayet basit efendim. Mesela 
ımsenın o ma gmı, ıçer en ,, 

birisinin hırsızla beraber . . 1 yarım elma., nm ''yarım,, ını al r-
gıtmıı sak yalnız "elma,, kalır. 

olduğu dilJünülemiyeceğini söylü-
yor • Terzide 

Tahkikat ilerliyor. Pclis civarda Elbise ısmarlamıştı. Terziye: 
bir kaç kişiyi, güpbeli kimseler 0 _ ---;- Fakat, dedi, şimdi param 
larak tutuyor. Bunlar arasında (Y•k .. Altı ay sonra verebilirim ... 
genç bir adam, bir çinğene çocuğu Olur mu?. 
§İ§man bir sabıkalı hırsız ve bir Tenıi: 
kolu kesik diğer bir sabıkalı var. - Peki efendim, dedi.. Zarar 
dır. yok .. 

Acaba, evi soyan, bunlardan - Teıekkür ederim .. Elbiseyi 
hangisidir?. ne zaman almıya geleyim?. 

Resimde (yukarıda) evi, evin - Altı ay sonra .• 
damındaki tepe penceresini ve Günler 
ağacı görüyorsunuz. Sağ köşede, 

1 

öğretmen: 
yukarıda kırılan camın vaziyeti- - Bir senede kaç gün var? .. diye 
ni, altta camı kırmak için ku~lanı- sormuştu. 
lan çekiç, ıol tarafta da evin planı Derse kalkan çocuk: 
görülüyor. - Yedi, dedi .• 

Orta.da yuvarlak bir nokta ola- Öğretmen: 

rak gösterilen, ağaçtır. Ağaca g~- - Dı1tkat et, diye tekrarladı ... 
len ve oradan ayrılan ayak izlerini ''Bir haftada,, demiyorum, "bir 
de görüyorsunuz. · senede,, diyorum .. 

Şimdi, elinizdeki bu delillere ÇtKuk uzun müddet düşündü ... 
dayanarak hırsızın kim olduğunu Sonra: 
bulabilir misiniz? • - Yedi gün var, efendim, dedi .. 

Bu, sizin için eğlenceli ve istifa- Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, 

deli bir fikir oyunu olacaktır. Ge- 1 perşembe, cuma ve cumartesiden 
lecek hafta, cevabını yazacağız .. ı başka gün var mı ya? Bunlar da 
Bakalım sizin bulduğunuz bal şek- yedi ediyor. . 

• 

Ortada iki çocuk oyun oytıuyor .. 
Uçüncü arluulaılan da onlann ya· 
nına gitmek istiyor. F.&ıat bu ka
rııık yollann içinc!en çıkanuyor ... 
Bir çok çıkmaz yollarla kartılaıı
yor. 

AtAiıda, çocufun durduğu yer
den baılı:varak ortadaki çocukla
rın YHIM, kanıık yollan takip e
derek ve hiç bir battı çijfteırneden 
gidd'~lir misiniz? • 

;dF w"Qau saaınnwrnu " 

Kibrit çöpU eğlencesi 

Burala üç kibrit ÇÖpÜyle yapıl· 

mış bir üçköıe görüyorsunuz. Bu 
tekli bozm'\dan, üç kibrit daha ili.. 
ve ederek, dört üçlcöıe yapabilir 
misiniz?. · 

Yalnız ıon yapacağınu bu üç 
köıenin mecmu aahaıı buradaki ilk 
üç köıeye müsavi olacak .• 

(Nasıl yapılacafını ıelecek haf
ta göıtereceji.z.) 

Kış gilnlerl evde canınızın sıkıl
dığı olur. Dersinize c;alışmışsınızdır, 
vazifelerinizi bitirmişsinizdir. Fakat 
yanınızda arkadaşlarınız da olsa, 
ne oynıyacağınızı bilmezsiniz. So -

kakta, bahçede olsa kendinize bin 
tUrlU oyun icad edebilirsiniz. H em 

nra, :sokakta oynanan oyunlar ev 
içinde oynanacaklardan daha çok • 
tur. 

Onun için, sizo burada, kış giln
leri ev içinde kardeııleriniz.le, ar _ 
kadaşlannızla beraber oynıyabile -
ccğiniz gilzel bir oyun öğretmek is
tiyoruz. Herhalde hoşunuza gide -
cek. 

Evveıa, annenizden size bir oda 
vermesini iste)1n. Burada kırılacak, 
döktilecek §eyleri ayak altından kal
dınıın. Fakat, odanın içi bomboş ol
mıyacak. Oyun için llzımgelcn bazı 
§eyler var ki, bunları hazırlamalı. 
sınız. 

Oyunun ismi "All§veri§" olduğu
na göre, demek ki size birtakım ö
te beri IAznn. Meseli: dört be§ ta
ne kalem, dört beu tane defter, bir 
cetvel, iki tebe3ir, Uç dört. tane kib
rit kutusu, Ud Uç clgara tablası, ka
im ciltli kltablar, giymediğiniz şap. 
ka, iskarpin, eldiven gibi eeyler v.s. 
Şimdi arkadaşlarmızı çağırabilir

siniz. Yalnız, onlar, odanın orasına 
burasına karmakan3ık bir eekilde 
ıerpişUrllmlş olan bu ııeylere ba -
karken siz kaç arkadaşınız varsa 
hepsi için bir liste hazırlıyacaksı -
nız. Mesela. şöyle: 

Ahmet: bir kalem, bir kitab, iki 
kibrit, bir şapka. 

Orhan: 'iskarpin, defter, cetvel, 
kibrit. 

ŞükrU: Cigara tablası, eldiven, 
kitab, tebeşir. 

Odadaki eşyalar neklı.adr çok o
lursa, tabit, bu listelere o kadar 
çok şey yazabilirsiniz, oyun da o ka
dar zevkli olur. 

Bunlar, arkadaşlarmmn, çar§ı • 
dan gidip alacaktan şcylcrdlr. Fa
kat bunda zekfılarını deneyecekler, 
siz listeleri hep birden vereceksi -
niz. Onlar ellerindeki listeyi okuyup 

hemen orada yazılı olanları odanm 
içinden toplıyacak1ar. 

Tabii, her şey karmakarışık yer
lerde olduğu için oradan oraya gi. 

derken vakit knybedeeekler. !tte, 
oyunun asıl maksadı da bu: 

Kim elindeki listede yazılı olanla
n daha çabuk toplayıp size getirir. 
se o birinclllği kazanacak ... 

Oyuna devam etmek isterseniz 
bu sefer liste>i hazırlamak vazife
sini, oyunu kazanmış olana verinsi
niz. Yalnız, evvelA heplniiln dI§arı 

çıkmnsr ve yalnız onun odada kala 
rak, eşyaların yerlerini değiştirmesl 
lbmıdır. 

ÇilnkU, ilk oyunda eı5)'nlarm yerlnl 
bellediğiniz için bu sefer, hangi te
yln nerede olduğunu blliralnlz. 

..Oyun bu §ekilde devam edebilir. 
En fazla birincilik kazanan kimse 
giderken oyunda kullandığına aey. 
!erden birini kendisine hediye eder. 
siniz. Bu da onlara bir hatıra olarak 
kalır. 

Çok yqamanın •ını 
Yilz yaı•nı geçmiı bir ihtiyardı. 

Kendisine bir gün: 
- Çok yapmış olmanızın ıebebi 

acaba nedir?. diye ıordular. 
lhtiyar cevap verdi: 
- Gayet basit .. Çok evvel dol

dum da ondan .. 

ZekA 
fki kişi konuıuyordu: 
- Biliyor musun? Ben ite bat

ladığım zaman zekamdan baıka 

bir şeyim yoktu .. 
- Demek bir iıte muVaffak .to 

mak için büyük bir .q)'IJ11IJılbJl1t;ı 
yokmu§, ha?. 

..................... 
HABEP. 

ÇOCUK SAY•·ASJ 
Bilmece kupona 

4 Şubat - 1939 ----·-----"' 
(Bilmecemiz 15 inci aayfada) 

li doğru mu?.. • Rüya 
'fa b - Mektebe geç gelmişti. öğret· 

pa ilir misiniz ? men: 
··-----------------------··---... ····-----·-·----·-------------

Ne Garip şeyler! ..._____________ - Neye geç kaldın? diye sordu. 

~~ 

~~~ita 
h~ bi · ttoPlln 

Çocuk cevap verdi: 
- Rüyada kendimi derste görü

yordum .. Siz bir vazife vermişti

niz .. Onu bitirmeden uyanmak is. 
temedim .. 

Gürültü 
Yanındaki odadan bir gürültü 

işittiler .. 
Babaları sordu: 
- Ne oldu acaba?. 
Hizmet~i gitti, biraz sonra gel· 

di: 
- Küçük, dedi, karyoladan düı

müş .. 
Babası, daldığı gazeteden bap· 

nı ayırftladan: 

"'(d:_ ti ti Un y Cd' 
t~, ~ 'di ıe güıcı b' 

1 <U-ı Haylaı, 9-Tann. 11- Uzun cı. 
11 ~tU lıqtfI Y.or. l{utuıa ır biL gara ağızlığı. 13 - Şamar, ı 5-
)~ı.. ~cı,:tlc tneyda ra ko- Yanınca ışık verir. 16 - ''Satmak,, 

·ıo .,n ın na gc &o tuı: lnaıarı • tan, 20 - Uçurtma yaparken kul· 

- Söyle, dedi, bir daha sefere 
gürültü yapmasın, sonra hiç müsa
ade etmem .. 

Dördü dörde taksim edince 
Arkadaşınıza: 

ı..b~ Ilı aşa· l~~ı:ı~ '. 23-Evin üstü, 24 :_ kışın 
l Sl\.CA. ıorulur, 26 - Evet, 27 - Bir har-

- Dördü dörde taksim edersen 
ortaya ne çıkar? diye sorun. 

' A .<'.\., • • 

, "'' ın ısmı. 
Size cevap vermek~e §aşıracak· 

tır veya: 
13 .\cı' atmak ---------'lı •. 12 '

8 
- ne):._ k 

'1-., ıaı- - h) k t;ııe , 
- 1, diyecektir. 

(J~ f,, ~. 11 .ı:. c trı"'k ~ 
<tt]d - 13• etle-

~ ı~lt '21 'lllir ır nıillet 
, g ,, ıa , ı 1 - Y , 
~ ~lr't \> •ıı.ar- l!;ıbiııcnin ba:1 
'!; t' ttılt ' 21 ır 
' ~& 6-tttj • 23 _ 

8
- Lezzet, 

''rt, 25 - arp, 25 -
~lı>. clllbcı : ~~U§ak bir 
~ '""'ı.lq c &ıL 
'~it l)~ A. 

• s 'ah, 3 ŞA.Giy A • 
..... ~ -:E . 

ba, 6 ntari, 4 -
-ııavc, 7_ 

Mübalağa 1 Fakat siz: 
Övünmeıini pek ıeven bir adam· - Dördü dörde taksim edersek 

dı. Bir gün bir arkadaıına: sekiz çıkar, derseniz daha fazla hay 
- Bilmem, dedi, sana anlattım ret eder. Lakin, siz bunu kendisine 

mı hiç: ben Amerikaya giderken, isbat edebilirsiniz: 
vapur battı, kimsesiz bir adaya Elinize bir ka~;t alırsınız.. Ar-
düıtüm.. kadaş ·nıza göstererek: 

Arka.daıı ondan mübalağacı - Bu kağıtta dört köıe var, de-
imiı: ğil mi? diye sorarsınız. 

- Ben de dedi, Afrikada aslan - Şimdi elime bir ma'kas alıp bu 
avına gittiğim zaman yamyamlar kağıdı dörde taksim ediyorum .. Ne 
arasrna düttüm ve vahıilcrden biri çıktı?. 

beni yemiıti.-' l - Sekiz köşe! ~ 

Dünyada öyle garlb gey!er var ki kaldırarak, tek ayak Uzerlnde mu
bunlan öğrenmek hem eğlenceli, vazenesini bulmaya çalışrr. Bundan 
hem faydalı olacaktır. Meseli bu- sonra, aağ ayaklarıyla biribirlerlni 
radakl resimleri soldan sağa doğ- itmeye, ve dilşUrmeye uğraşırlar. 

ru takip ederek §unları okuyun: Muvazeneslnl kaybedip dUr.ıen oyu-
ı 

ıe: S _,_ y1 tç-'· Bazı ı nu kaybeder. 
uc~ yen ç ca. - ne- 1 

hatlar vardır ki, et yiyen hayvan- Fakat, bu oyunda öyle mebaretl 
Jar ara.ııına konulabilir. Bunlar, yan olan kimseler vardır ki kar§ı kar§I
lanndan uçan slııek ve diğer bö • ya belki saatlerce, muvazenelerini 
cekleri, yapraklarındaki yapI§kan j kaybetmeden durabilirler ... 

bir maddeyle tutarlar ve onlan e. • Maymun ihracı yasak. - May-
zerek yerler. mun bizim memleketlerimizde bu • 

Fakat, bu çiçeği evde aaksrya dl- lunmryan, sıcak memleketlerde ya
kip bUyUtınek isterseniz, ne yapa- ııyan bir hayvandır. Avrupada gör
caksmız? Onu yine etle besleınek dUklerimiz hep oralardan getirilmiş 
llzım. Böyle bir çiçeğe meseli su- maymunlardır. Fakat, Hindistanda 
cuk verecek olursanız yeme~te te· da maymun olduğu halde başka 

reddüd etmez! memleketlerde, oradan getirilmi.§ 

* Blr oyun. - Okyanusyadald maymun görmek hemen hemen hiç 
Karolin adalarında yaşryan yerli - kabil değll gibidir. ÇiinkU, Hlntii -
ler arasında garib bir oyun vardır: ler, dinleri itibariyle, maymunu 
ild adam, ayaklarından ayakkabıla. mukaddes bir hayvan sayarlar ve 
rmı çıkarırlar, ve kareı kareıya du- I memleketten dışan çıkarılmasına 

rurlar. Sonra, ik.isi de aaf ayağını mUsaade etmezler ... 

* Gllndllz göriiıtlr, geae g&rtU. 
me:ı. - Şimal denizlerinde gemiler 
için en tehlikeli gey, "ayabers,, 
(Buz dağlan) ile karetlapıaktır. 

Bunlar, kutuplardan kopmUf, de • 

nlzlere açılını:§ btlyilk bus Jdtlele • 
ridir. Gemilere çarpınca oıılan der
hal batınrlar. Gemiler için, aya • 

bergleri gUndfizün dört kilometre 
kadar uzaktan bile görmek kabildir. 
ÇünkU gUneş wrunca bu bul kit-

leleri parlar. Halbuki gece, dört 
yfiz metreden bile aysbergleri far· 
ketmk kabil olmaz. Onun içlıı kaza 
ihtimali fazladır. 

* Göğsü sepet lçlııde - Afrika 
yelilerlnin garib Adetlerinden biri 
de budur: genç kWar, evlemııeden 
evvel, yüzlerini, kollarını kireç gibi 

beyaza boyarlar ve bellerinden bo· 
yunlarma kadar, bütun göltlalerhıi 
otlardan örUlmti§ yuvarlak bir se .. 
pet içine korlar. Bu sepet ancak, 
kız gelin olduğu zaman çıkanlır. 



•• 
Orgü elbise 

Bugünün modasında en kuvvetli · 
yeri tutuyor 

.... 

bir ·3 yaşında 
çocuk pijaması 

Bu geniş ve rahat pijama 250 örülilr. Sonra beş ilmek daha açık 
gram pembe yfin ipiyle öriilüyor. bırakılır. Bu suretle bekliyen ilmek 
50 gram beyaz ip ve tiç numara iki !erin sayısı otuzu bulur ve be§er 
iğne kullanılır. be5er bütiln ilmekler ikişer sıra 

Örgil tarzı: 1 Uistik örgU. İlmek
ler daima diiz işlenir. 2 fantezi ör
gü. Bir sıra 3 dilz 3 ters örgU. İkin 
ci sıra bUtün ilmekler ters. 3 üncU 

sıra 3 örgü ters 3 örgü düz. 4 üncü 
sıra daima dllz. Bundan sonraki sı
ralar ayni tarzda devam eder. 

fasılayla açık kalmış olurlar. O va
kit blltUn ilmekler yan taraftan 2 
santimetrelik bir örgü He kapatılır 
ve aşağıdaki tarzda iki ilmek işle -
nir. 9 ilmek işlemeli, 3 ilmek düşür
meli, 27 ilmek işlemeli, 3 ilmek dil. 
şUrmell. 9 ilmek ~lemeli ... 

Bundan sonraki sırada her dü -
şiirUlen tiç ilmek karşısında 3 ilmek 
örmeli, bu suretle ilmek içerden ö
rülmUı,ı olur. 

I 

Ondan sonra diğer ilmikleri penbe 
yünden fantezi örgülerle i~lemeli. 

Yalnız müteakip sıralarda fantezi 

örgüleri rnstik örgü ilmiklerinin yal
nız bir kenarından değil, her tara-

fından iplik alarak örmelidir. Bu su
retle örgüde deliklerin teşekkülüne 

meydan verilmemiş olur. Kenar ör

gülerin bir santimetre yukarısında 
bir ilmik açılır. Bunun için k enar· 

dan itibaren 2 ilmik düşülür, 3 il
mik işlenir. M üteakip sıralarda da 

ayni iş tekrar edilir. Bu suretle bi· 
ribirinden 4 santiqıetre fasıla ile 4 
ilmik açılır. 15 inci santimetrede 

l_T_a_vs_iy_e_le_r_\ J 

•* Perblz etmek suretiyle zayıf
laınak .istiyenler için tanınmış bir 
Fransız doktoru tarafından hazır -
lanmış gUnllik yemek listesini ay
nen alıyoruz: 

Saat sekizde sabah kahvaltısı: 

Bir parça !iekerle bir bardak çay, 
bir biakili. 

Saat on ikide öğle yemeği: 150 
gram ıskara et, yahut haşlama ba
lık, salata, meyva, bir dilim ekmek. 

Saat dörtte ikindi kahvaltısı: Bir 
parça şekerle bir bardak çay, bir 
biskül. 

Akşam sekizde akşam yemeği: 

haşlanmış sebze, komposto, yarım 

dilim ekmek. 
Yemek aralarmda su içilmiye -

cek, yalnız sabahleyin aç karnına L 
çersine bir parça limon sıltılmış bir 
bardak su, saat on birde ve yatma
dan ewel de ayni suretle birer 
bardak limonlu su içilecektiı::. 

* Kundura üzerindeki lekeleri çı_ 
karmak için müsavi miktarda tre -
bantin esansı, limon suyu, gliserin 
karıştırıp bununla silmek kafidir. 
Bu mahlfil hem lekeleri çıkarır, 

hem de kaloriferli binalarda kun -Burada işi bırakmalı ve ikinci 50 
ilmekli parçayı ele almalı. Bunu da 
ötekisi gibi örmeli. 

duralann kurumamasına yarar. Si· 
43 s~ntimetre kalır. Ufku 21 inci 1 yalı rugan ayakkabıları köpUrtUl -
santımetreô~ yaka açıklığı başlar;• mUş yumurta beyazı ile temizlenir 

birinci sırada 8 ilmik, ikinci sırada 1 
ve parlatılır. 

olduğu gibi kol yerleri açılır. Orgü 

Ôrgtl 1914: den evvel her liadmrn en tatlı rn~ 
günkü gibi hayatın her safhasında mücadeleye a~ııt 
bo§ ve iasiz saatlerinde oturur, güzel gUzel örıu"'" 
H:ırb kaJmı başka meşguliyetlere sevketU. 

eJS JılC A 
Harbden sonra da, o vakte kadar hemen bent ('~ 

olmıyan örgücülük, bir makine sanatı olarak :ı:ııe:rda11' 
kine evvela el işini taklid etti. Sonra blltün sanat ~ 
o!Juğ;; ıibi insan elinin meharetini gölgede bırak:u 
daha zarif eserler vücuda geUrmeğe başladı. Bu ö ~ 
ma§lar, maddei iptidaiyenin teklmUlünli takip etti- "' 
ipek de karıştr. Daha sonra tamamiyle ipekli örgUlerııl' 
dr. Sonra tekrar yUne avdet edildi. lncellği, kaıııı 
yiln jplikleri .meyi.lana ı;ıktı. 

Bugün "trikonun modada girmediği yer kalınaJXl~~ 
şrrından tutunuz da balo elbiseleri arasına giren argil ~ 
dır. Rahatlığı, yumuşaklığı, sıcak tutması itibar1>'

18 

nUn modasında en kuvvetli yeri tutmaktadır. tf 
Bugün sırf örme kuma§lardan yapılmış ik.inc! ;e 

!eri, eteklik ve ceektler, fantezi eşarplar her ye,., , ~· 
cek blfızlar, 'şık akşam elbiseleri, son moda şapka 'O" 
şortlar, plaj pijamaları ve saire .. GörülUyor ki ~~ 
girmediği yer kalmamıştır. Hem de pek çok te'Desb' f: 
rerck. Her glin giyilecek elbiseler için sert yüıı, d~ 
scler için yumusak ve ince yün ipi. En incesiyle en eŞit 
da binlerce çe~idi olan muhtelif kalınlıkta çe§it ç 

ipler. ıet 

Bu miltenevvi. örgü ipleriyle istenildiği gibi ~~e~ 
bilir. BugUn için okuyucularımızın hoşuna gideces~ 
tiğimiz birkaç model veriyoruz, bu modeller betıl 
mızın gilzel giyinme zevkini tatmin edecek, hetn df 
!erine zarif işler yaratmak imkanını verecektir· w 

1 - Soldan itibaren: fantezi Merinos yün JpiY~ 
rif bir cekettir. 44 beden bir kadın ceketi için 6oO pıwıd 

!
fi gelir. Kemeri, arkadan yeşil porselenden yaP 
çengelle kapalıdır. yl> 

2 - Pembe Merinos yUn ipinden yapıJnııa b~ 
Pembe iplikle örUlebileceği gibi ınenek§e rengi, k 11ıı 
yeşil iple yapılabilir. Ve omuz başlarındaki bnzgUler 
çok kibar bir manzara verirler. ~ 

3 - Tekmili örme güzel bir elbisedir. Ceket ~~ 
teklik düz örUlmüştUr. Ceket 350 gram ebrulu ytl~ )Of' 

Ayrıca 150 gram beyaz Merinos lazımdır. Eteklı1' ç#' 
renkte düz Merinos ipinden yapılır ve 350 graıııdaJl 

, ..................... . 

Pantalonun örülmesi. - Her iki 
bacak ayrı ayn örUlilr. Bir bacağın 
aşağısından ba§lnnır. llk defa 84 

ilmek yapılır (84 ilmeğin devamı o. 
tuz santimetre tutar) Dört santi -

metre beyaz lastik örgU örülür. Son 

ra pembe yünle fantezi örgllye ge
çilir. 17 santlmetre örgU yükselin • 
ce her kenardan iki ilmek arttırı-

lır. Bu arttınş her beş sırada bir 
defa tekrar edilecektir. Bu suretle 
örgUnün boyu 24 santimetreyi bu. 
!unca bir sırada 112 ilmek olmuş o-

Bundan sonra iki bacağı birleştir
meli. Ön, yan, iç dikişlerini dikme. 
li. Pantalonun bacaklarını kıvırma
lı. 

ikişer ilmik düşürülür. ( lki~r ilmik-- --------------- ---------------

lur. O vakit her iki santimetrede her 
kenardan bir ilmek yaptırılır. Ör
gUniln boyu 36 santimetreyi bulun
ca bir sırada 100 ilmek kalır. Bu sı-

Ceketin arkası - 86 örgü ile baş 
lamalı. (31 santim) 3 santimetre ke 
nar örgUsil örmeli. Sonra fantezi 

örgfilero geçmeli. 12 santimetre u
zunluğunda kol yerlerini açmak i 
çin ekslltmeğe başlamalı. Bu eksilt. 

dü_şürülmek dört sıra daha devam 
edecektir) Ufki 26 mcı santimetrede 
25 ilmik omuz başından itibaren dü
şürülür. 

O nün sol tarafı da tıpkı sağ taraf 
gibi örülür. 

rada öndeki yarığı meydana getir_ 
mek için ilmekler ellişer ilmekli iki me ilk sırada 3 ilmek ondan sonra

ki iki sırada birer ilmek olacaktır. 

Kollar - 50 ilmik örmeli (18 san· 
tim) 4 santimetre rnstik örgü örü-
1 ür. Sonra fantazi örgülere geçilir. 
Her sırada birer ilmik arttırmak 

suretile 6 sıra örülür. 20 santimetre-

parç!\ya ayrılır. Her bir parça ayrı 
ayrı örUlür. Yarık tarafına ilmek 
yerleri için 3 santimetre fazla örU
lür. Karşr taraftaysa her iki san
timetrede bir llmck eksiltmeye de
vam olunur. 

Bu suretle örU!cn kısım 16 santi
metre olunca ht'r fki parçada yal. 
n~ 51 ilmek kalmıştır. Buradan iti
baren !lk ~ nmek açık bırakılır ve 
örillmcz. Diğer 26 ilmekle iki sıra 

Bu suretle fiİ§ Uzerinde 76 ilmek 
kalmış olacaktır. Kol yerlerinin uf-

kt olarak 11 inci santimetresinde o
muzlar hizasında 25 ilmeği 3 defa 
eksiltmeli. Ve kalan 26 ilmeği bir 
defada kapatmalı. 

de sıranın başından birer ilm!k ek
siltilir. Son yirmi santimetreyi bu· 
!unca örgü kapatılır. 

Birleştirme - Omuz ve kol alt· 
Önün sağ tarafr - 48 ilmik ~le- !arından dikilir. Kollar kapatılır. 

meli (17 antim) 3 santimetre ke- Yaka kaldınlrr ve kenarına 3 santi
nar örgü ü işlem.eli sonra 8 ilmik .metrelik beyaı IAstik örgü örülür, 
beyaz yünden lastik örgü örmeli. düğmeleri dikilir. 
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Diin staayo'IK kııpasının son karşı la~ması olan Galatasaray - Pera maçından iki enstantanı 

Stadyom kupası maçları dün bitti 
8eşikfaş T. Y. Y. Kurtuluşu 3 .. 1, Fener Şişliyi 4-1, Galatasaray Perayı 3-0 yendi 

Dün Taksim stadında gayrlfede- ı rık, Yu!lur, Martayan - Klrkor, Dl- ı 0)-una Fenerbahçe başladı. Haf-
relerle federe klilpleriıtıiz arasında- ran, Suldur, Xubar, Mb-yaıı. bek hattı güzel bir §ekilde oyunu 
ki bayram turnuvasının son maçları ı ı • ~ . - -

Bur~ 
'tl'· a Ski 
~~ 11<!:bakaları 
~ t tel UaJ) 

• ~eif.ııı ...; E\'veıce şeh-
~ t1lld katııalatı lr\ kayakçı • 

""1tı- 'ida 1Jt. karlar tize-• ~ :mu 
\'u.. aabakalannı 

!an.ı ~lrıllaa 
ıe . tle ıs ba\aıar 

ıyapıldı. 

:'l!şiktaş : 3 - T. Y. Y. 
Kurtuluş : 1 

11k müsabaka saat 12 de 
Btşikta.Bla Kurtulu§ arasında yapıl-
' r!ı. Hakem Şazi Tezcandı. 
Besiktaş: llayafi - Uüsnü, lfü -

kor • Cih:ıd, Hasan, Bülend - Hüsc
~n, Şchab, Şevket, Ali, Esref. 

Yukarda görüldUğU vcçhile Be -
~kta:ı eııki kalecisi Şe\'keti santrfo-
,ra ve yeni Kurtulu1;1 takrmının mil -
1afilerinden Kirkoru da sol bek ye-
rine almıştı. 

T. Y. Y. K. ise: 
Strato - Stauo, D.ra.ı;o - Manol, 

LUaruHs, Palyos • Ancstt, )laryo, 
Pulyenidi<J, Gogo, Veno. 

Oyuna ortadan bir hücumla Be -
giktq basladı. 

Hasan, Kurtulu~ kalesine doğru
lan Beniktaş hUcumlarmı çok tem. 
kinli ve ince bir ~ekllde ıevk ve i-ı~ l'iı:dtll ,., değu, 15 lilııtrlar do

~ '1.thı.,,"llthnıetır \uoınetre ü. da re ediyor. 
~- · 're\niıc Bu arada Eşrefin ortaladığı bir 

~:;: lıu~ netice- topu 18 üstUniien aôl köŞe aflarını 
tı "llfı ~~ rı l.1124lar bulan bir. eüUe Kurtuluı k esine 

'cıaıı s kuçuJc a. 2 - An· soktu. 
allıtaddhı l>~lan. 3 - Galib vaziyete geçen Be~ikta.şm 

~lYak ~ gcı. gittikçe bir kesafet peyda eden ka-
~haırı hlUsab ra rağmen daha enerjik oynadığı 

~t t;ı_ llıUıı aka(arı görillilyor. Fakat kale önüne yak-
~ı.... ·~ı .,. 8.aebeuı 
't~. e lıt§eU StJı~~ Uludağ, laşan bUtiln hilcumlan Şevket bo -

tıiizı 0 "lller geçir _ zuk müdahalelerle heba ediyordu. 

~'1ı 1,,~60o llıet Hasanm kısa ve yerden bir ara 
•itu '""'I ~arı relik 20Q pası Alinin ayaklarına geleli. Ali de 
a c~de l ı111a 36 ınetre ir· sıkı bir §iltle takımmm ikinci go -
~ 2-i&ıını ..... l.tahrnuakşi girmiştir. lünU çıkardr. 

ı. ~aı.... . 4 - c ' 2 - Cih d ~ "<llcaıa ernaı a ' Kurtuluş devrenin bitmesine 6 
"'' il be......_ ' 

5 
- Asım. . .,!'. ..1.1. ""'!Utad dakika kala sa:ı.tr!or Marulinin aya· 

t ""'t da ~""dı Bursaı 
~!er lyt bir r. F'iıbakika AnkI • ğından biricik sayısını kaydetmeğe 

' \'arlık ~ a- muvaffak oldu ve devre 2.1 bitti. G '• Costerınek. 
unun H ve B;:~~:şb::~,~nd::~,~o:.

0

~a:~~'. " aberı . 18 çizgisi üzerinden çok sıkı ve he-
lQl)rıfed erı saplı ibir şilt çekti .• Top, üst kale 
1~tif 8te klU direğine rarparak ü~üncU defa ola-

l ... b' erjere kı·· ple r ,. ·• ı rnk Kurtulu .. agvlarma takıldı. r t\ln u ı:ılerj ~ 
c .ı:\'\'elee llıestıesi ~ k~patılma· Bundan sonra Hasan daha güzel 
lh ı"lllaaaı:ı }'aırnıştık ~lıne geldi- bir oyunla takımını i§letmeğe ve 
~ il °l'Utı ~Yiaiara ·~ "1.'U günler- netice aldınnağa gayret ettiyse de· 
ta llror~1·ctııarını k iore klüpleri- iki Rçık ve bilhassa Eşref topu aya

ıı- ~~ır ·~l'ltlli~e b~~belrnemek i- ğmda çok tuttuğundan, Şevket de 
~ ır \'asf u ise, sen -ıı\'Uracağı et- ağır olduğu için aradaki gol farkı 
d tıı~~dlnı lllüdar elerdenberi a- artmadı ve oyun 3-1 Bc~iktaşm a
t r. bOıa>'l e!en han~ eden par- libiyetile sona erdi. 

· Sile t .. ı. cınae hır· f'k' O"-un zevksiz ve heyecansızdı. 
'<Ulakktıku ı ·ır· ., SUIL• pek gü~ Hakem, oyunu güzel idare etti. 

t ııı ~8 11 
F enerhahçe: 4 

Oni lltboı o "'Uhteşem 
\ ~ersitedeYnnarna.k için 

Şişli : 1 
lkinc imüsabaka Fenerbahçe ile 

Şişli arasındaydı. Hakem Şazi Tez.. 
<!. ~bir ayr 1 
h ~tıuı 1?\ei takı 1 ıyorlar 

it( t~ Ill.I O}• 
~ı. tl fatcliltcs· Ve Sulhi ~~ann-
fcti "il teııçıe .ıne devam ~versite 
t ~ ' rın llıen edıyorlar
~ • il ttı...~ ~trılıp t~~P olduktan 

a ~ ı · CU';ırnı 
~ı "' 1't ~l ~ın tnüra arına in· 
L \ta<>" ennıeıct .. ..ıc:aatte bulun-
-.. r "nfy "'-'lr. Bu h 
ıu . aca.kları da . • afta· tk b' . ılave edi-

l ~al'j ~:sıkletçileri p . 
t.ı~ltiYe~taolanE arıste 
ı a aıati11 Siklet Serbe.s ko gazete· 

( )t huıı~~ada~ı .ı\}' ~l§aınpiyo-

can. 
Fenerbahte: Hüsameddin - Ya -

şar, Loblb - M. Reıad, Angelidi~, 

Esat - Fazıl, Cend, Ali Rlza, Bas
ri, Fikret. 

Fenerbabçede futbolil geçen sene 
terketmiş olan Cevad da yer almıs
tı. Şişli ise eksilt denecek bir kadrcı 
ile o:rnuyordu. 

Armcnak • '1istardl, Alber - Ta-

ikinci küme 
maçları 

t· ~j,..-1\lUğunu 1 1 e birlikte 
l> ~ .. }'<tıd Yazlllak Dün Şeref stadında ikinci küme 

ll\11lırı il\" Iğına baı...,1 tadır. lik maçlannıı devam edilmiştir. 
il to it ta.ı. Usactdesi trsa Ta- Ort · ıııa ~ası arn .. dolayısil aköy gelmediği için Kasnnpa-

1.lirak ator bisiklet a e şa hl.lkmen galib sayılmı3. Anadolu 
etmek üzer ş. m hisar Davutp:ışayı 2-0, Feneryılma2 

cdır, da KaragUmrüğü 10..2 ycnmi§tir. 

Galatasaraylı Nw.le'tin 1'trtJ 'itifaaJaıuı tttrtrfıt«lan 'kesilen bir akını 

Kupa kimin? 
şnşon hükmen mağaOıp mu.? 

Birincilik için Fener ile Galatasaray 
arasında ihtilaf çık il 

Dün yapılan maçlarla hapam turnuvası bihniı oluyor. l:'alnız top_ 
lanan komite bir mesele Uzerlnde anlqamamııtır. 

Galatasaraylılar, Şi~Iinin sahadan çeJdldJğfnl YC dolayı.o;iyle Jıilk

mrn galib gelerek anraj n.ziyetlerlntn daha Ustün olduğunu iddia et· 
meldccllrler. Ilalbul<l Fenerbahı:eliler de buna, hakemin o oyunu bitirdi
ğini \'e bu suretle Galatasararm değil, kendilerinin ıampiyon oldukla
rrnı &öylemi,lerdtr. \ 'e demı,ıerdir Jd, mademki bu bil' tumu\'adır. Biz 
sahada 11 dakika taıum bekledlk. Öyleyse biz de hükmen galibiz. \'e 
kupa bl7.lmdlr. 

Bu iddialar kar5ııımda bir netlee almamamı,, yalnız Galatasaray 
Şişli nı~mm hakemi Adnan Akına soraJmaia karar ,·erllmiştlr. Eğer 
Adnan Akm Şt3llnin sahadan çekildiğini söyliyeoek oluna kupa yine 
milnau.ah bir nzlyeto girecektir. Zira Fenerlller de dünkü maçta 
nktin gerllmıesini ileri sürerek hükmen galibiyet ı~ttyeceklerdir. 

Vaziyt'tin no netle.eye nracağıhenilz bellt değildir. 
Biz, clün hakemin beyanatına l!ltinat c!Uerek oyunun bittiğini yaz

mıstık. Halbuki, hakemin dün ak,am söyledlğfne göre, oyun bltmcmi~, 
Şl51l ·1~ saniye kala sahayı terketml~tir. 

Esadın t•erdili bir pos sayesinde sol iç Şişli kalesine Fcnerba'hçcnin gol
lerindtn birini böyle attı. 

Arjantin - Brezilya maçı 
Büyük bir iskandalla 
maç yanda kaldı, 

netice~endi, 
işe polis ka nşfr 

Rlo de .Janelro, (A. A.) - Cenubi Amerika kupaııı lc:in Brezilya ile 
Arjantin mllli takınılan anamda yapıl&n ikinci ka~ıla'10a, büyük bir 
l!Ska.ndalle neticelendi. 

Oyunun b~langıcmdan itibaren lkl ta1amm da tatb1k ettikleri ga
yet sert oyun taru, nihayet ma.;m sonlanna doğru polisin mUdahalc
slnl zaruri kılmıştır. 

Arjantin ml1U tak11DI 2-2 berabere ':aziyettcyken prote8to maka
mmifa, olmak Ül:ere sahayı terketmlıtlr. 

nu ikinci kar~ılaımada bütün m~ müdactlnoe lıl.Jdm bir oyun oy· 
nıyan Breı.llyalılar, banun lizerlne bot b.leye galibiyet aayılarmı at. 
nııjlardır. Hakem Brezllyalılan S-2 p.llp Uin etml~tlr. 

l'tla.amafUı ArJanttnlller bundan bir hatta eV\"el yapılan ilk kaı11-

Ia.,n1ada rakiplerini 5-2 mağlfıb etmtılınJl. 

Şişli nısıf sahasına intikal etUrmo
ğe muvaffak oluyor. J:t'akat bütün 
hücumlar kale önilnde sağ tarafm 
tutuk ve zayıf müdahalclerile bir 
neticeye bağlanamıyordu. 

Fenerin bu şekilde gol atamadı
ğını gören Şişlililerin eanlandıği bir 
andaydr kl, Fikretin 3-4 Şişli oyun. 
cusu arasından sıyrılarak Ali Riza
va verdiği ara pasını, Ali Riza ya
kından attığı bir şiltle Şişli kale!ine 
so'ktu ve devre 1-0 Fenerbahçe le
hine neticelendi. 

lkinci devrede Fener forveti eu 
"J<ıkll aldı: li'az.ıl, Basri, Ali Riza, 
Fikret, Şevket. 

Sol açık Diran oyunun 51 inci da
kikasında Yaşarrn hatasından isti • 
fade ederek sıkı bir şütle beraber
liği temin etti. 

Hemen bunun arkasından Fikre-
18 üzerinde attığı çok sıkı bir 
frikikle takımmm galibiyet sayısı

kaydetti. 
Bundan sonra Fenerbahçe not bir 

Mkimiyet tesis ederek 69 uncu da
kikada Şevketin ve 79 uncu dakika
da Esadm ayağından iki gol daha 
kazandı vo oyuıı .Fenerin 4-1 gali. 
biyeUyle sona erdi. 

Ecncrbahçede nasıl olsa kazanr -
ru; dilşUncesinin verdiği bir bozuk -
luk vardı. 

başladı. Bedii, bu akını durdurarak 
Necdcte uzun ve derinleme bir pas 
verdi. A \'t, 

Galatasaray çok hfıkim ve iElek 
bir okunla rakibini mUşkfil vaziyet
lere sokuyor. Bunda da bilhassa 
santrhaf Bedii ve Musa amil oluyor
lardı. 

15 inci dakikada Peralıların yap
tıkları penaltıyı Süleyman güzel bir 
\'Uruşla Pera kalesine soktu. 

Fakat yine ayni oyuncu 30 uncu 
dakikada yapılan penaltıyı kaleci • 
nin ellerine atmak suretiyle heder 
etti. Buııdan 5 dakika sonra Nec • 
det, kale önündeki karı:Jıklık esna
sında plase bir şilt çekerek takımı
nın ikinci golilnU de kayda mu•;af
Cak oldu. Ve devre Peranın açıldı
ğı bir sırada 2·0 bitti. 

İkinci devrede Galatasaray takı • 
mından Cemil çıkarnk yerine Nino 
gireli. 

Galatasaray çok gtizel ve kombi. 
ne bir oyun oynıyarak neticeyi da
ha farklı bir şekilde alnıağa uğraşı
yor. 

21 inci dakikada Nino UçUncU go
lü de yakın bir mesaftden attı. 

42 inci dakikac'ia ise Necdet bo~ 
zuk bir vuruşla penaltıyı kalecinin 
ellerine bıraktı. 

Galatasaraylılar bundan sonra da 
bir teviye hiikinı oynamalarına rağ· 
men bir türlü gol atamadrlar ve o
yun Pera 18 i içine intikal ettiği bir 
esnada bitti. 

Eksik Pcra takonı muvaffak ol. 
ınuş sayılnmu. Yalnız Etlyen çok 
çalıştı. Cafetino da şanslı vo belki 

çıktıklarını da vaziyet icabı ilave do hayatının en güzel oyununu çı • 

Ali Riza fon•ette fazla bir mu -
vaffakıyet gösteremiyor. Neteim 
oyunun sonlarma doğru Esadla yer 
değiştirince haf hattında daha mu
vaffak bir oyun gösterdi. Nubar, E
sat iyi, Fikret fevkaladeydi. 

Şi!}lililerin O)'Una 11 dakika geç 

etmı>k mecburiyetindeyiz. kardı. 

Galatasaray: 3 Galatasaray tnkımmm her hattı 

Pera: O mükemmeldi. Haşimin takıma ilti • 
Üçüncü müsabaka Galatasarayla hakı her bakımdan istüadeli olmuş

Pera arasındaydr. Hakem Tank O- tur. Bu oyuncu görUşü ve oyunu a
zcrengin. Çıf5ı ile takımının yegii.ne nazımı Ol• 

GalataHray: Osman - Lutff, Ad- du. 
nan - Musa, Bedll, Ekrem - Necilet, Son o)-unlarda dikkate çarptrğı 
Süleyman, Cemli, Haşim, Saraflm. gibi yine Lütfi iyi, Adnan mükem

Pera: Cafetino - Hrl~to, Fedon • meldi. Bedii de Ha~imdcn gördüğü 
Çi~-0' i!:, Etıyen, Stclyos • Fkono, yardım dolayısiyle aksamadı. Sara. 
Culafi, Butley, Ta.icra, ZaYen. fim gittikçe iyi bir maç kabiliyeti 

Perada Bambino oynamıvordu. iktis:ıb ediyor. 
Oyuna Pera ortadan bir hücumla Hakem, maçı çok gtizel idare et-

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

13 ila 30 yaş kabul 
ediliyor 

Her kanunun bir mükellefiyeti 
oldu~u herkesin malumudur. Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü de be
den terbiyesi kanununda mi.ıkellefi
yet şartı olan 13 ile 30 ya~larını ile· 
ri sürmü~tür. Bu yaşlar arasındaki 
1ençlerimiz spor yapmakla mükellef 

olacaktır. 

---0-

F enerbahçeli Esat ve 
HUsamettin hakkında 

tahkikat yapıhyor 
Ewclki hafta Fenerbahçe - Ga

latasaray milsabakasında tribünlere 
hilcum ederek seyircilerle kavga e. 
den Fener kalecisi Hüsameddinle 
ayni müsabaka sonunda Galatasa· 
ray oyuncularından birine yumruk 
atan Esat hs.kkmıla Beden Terbl -
yesl Umunı mUdUrlU.ğUnce tahkika
ta baalandığı ııöylenmekteı.Ur. 

ti. 
Muammer Olga~ 

1940 Olimpiyatları 
ve Amerika 

1940 da Helsinkide ) apılacak olan 
12 inci olimpiyad oyunlarının orgo.
nizasyon komitesi reisi bankn direk
töril J. V. Rarangcll, Birleııik Ame
rika olimpiyad komitesinden aldrğı 

bir mcktu:lta, Birleşik Amerikanın, 
programdaki büllin mUsabaknlara. 
iştirak edeceği bildirilmi~tir. 

Bu haberden eu anln3ılmaktadır 
ki, hakem antrenör ve saire dahil 
olduğu halde hP.r memleketin naza. 
ri olarak 325 aktif sporcu ile oliın-

, niyad oyunlarına i!]ltirnk cdcbilece -
ğine göre Birleşik Amerika 1940 
da Helsinkiye 400 sporcu göndere

cektir. 
Cumhurr"lsi Ruz.veıt, daha şim -

diden Amerikan sporcularını fahri 
himayesiM almıştır. 

Japonya ve Davis kupu 
Jappn te:ıi:, f('dc>rasyonu e:eJ•'* 

Davls kupası maçlarına tekrar !şti
rak ebneğe karar vermiştir. 



HABER'ina 
SAY~ALIKI 
HiKAYE~ D~O lffil O 

O DA, dört köşe bic oda ... salar, yavaş yavaş nefes tüketen 
Duvarlar yaldızları aşın- o kıymetli göğüslere tıkamncıya 

mıg, modası geçmig eski kağıtlar- kadar nefesimizi veririz. İnsan, 
la kaplı .. Tavanın tam ortasında, ıstırab na doymayana en kıymet. 

' abajorsuz, kuvvetsiz bir elektrik siz bir paçavra gibi canımızı fırla-

1 Yazan: 

sa o gece kaibimiroe bu acayip r!
şeyi veren ~ey bir hissikablelvuku 
mu idi?. 

Kızımla r.t:vertede, yanyara Suat Dervişi 
idik.. Küpeştelere dayanmıı ba

rei .•rzın ıarkından, garbına, şi- kıyorduk.. O, iri siyah gözleriyle 
ınalınden, cenub~na dclaşıp duru. bu güzellikleri içmek istiyen bir 
yordum. Matemıme yaşlı, ol~un iştiha ile bakıyordu. Yavaş yavaş 
bir dost gibi iştirak edebılen · tıpkı bir hayal gibi sessiz ve ağı. 
yavrumla beraber hazin ve hüznü- Jularm üstünden kayıyorduk. sa. 
içinde tatlı anları olan o seyahat ğ ımda Avrupa, solumda Afrika sa· 
hatıralarını bir bahar günü "Ko- .ıilleri biribirine zıd iki alem, iki 
rent,, de, bir sonbahar günU de Nil cihan akıyordu. o akşam kızım ba 
kenarında, sıcak bir yaz akşam ~mı bana çevirerek: 

ampulu ıararmıı bir kordonun u- tıp atarız: ''Onu bırak, eğer sana 
cundan sarkıyor, kenarda bir so- bir can lazımsa işte ... ., demez mi
ba, sobanın yanında bir koltuk yiz?. 
var. Kuvvetsiz kalbinin yerine koy· 

Koltukta ihtiyar bir adam otu- m:ık için kalblerimizi tırnakları
ruyor. Sağ kolunu koltuğun ke- mızla parçalayıp kanları sıza sı
nanna daya;nış, bir bastonun sa- za ölenlerimize vermenin bize güç 
pını tutuyor .Sol eli dizinin üze· gelmiyeceği müthiş dakikayı ... O 
rinde, bir ölü gibi hareketsiz ya- müthiş dakikaları hiç hatırlamıyor 
tıyor. musunuz?. 

O da loş .. Loş .edada onun be- Sevdiğimizi kurtarmak için ha. 
ye bir sakalla çerçevelenen yü- yatımızı istihkar etmekten çekin
zünilıı minasını anlamak kabil de· ı miyeceğimiz o mel'un dakikayı .. 
ğil .. Koltuğun karşısında bir man onsuz geçecek hayatın bize nasıl 
gal .ve mangalın iki tarafında bi- ı bir cehennem olacağım bütün 
rer ıs'kemle var.. dehşetiyle, bütün çıplaklığiyle an-

Bu iskemlede oturan genç kız, ladığımız anı, hocam .... 
mavi bir bHlz, siyah bir eteklik Hakkınız var, belki muhabbeti 
giyiyor. Göğsünde siyah kocaman, herkese karşı hissetmeyiz .. Belki 
bir 'kravatı bunuyor. Kısa düz, sırf insani bir rabıta ile merbut 
siyah saçları solgun yüzüne ya- olduklarımıza karşı korkunç bir 
kıtmıJ.. Mangalın başında oturan anda hain ve merhametsiz oluruz. 
ıbu genç kız harikulade biçimli gü- Belki onları ihmal ederiz. Fakat 
zel ellerini atege tutuyor. Bu elle· sevdiğimiz zaman, sevdiklerimize 
rin derileri öyle geffaf ki, sanki karıı.. Sevgi herşeyden kuvvetli· 
~lleriniıı içinden kızıl bir ışık sı- <lir .. Hatta ölümden bile... Sevgi, 
%I}'Or. merhametin çok fevkinde, can kor 

Genç kız hiç kımıldanmıy.or.... kusunun fevkinde, her şeyin fev
Hattl iri siyah gözlerini kırpma- kindedir sevgi ... 
ğı unutacak kadar büyük bir dik- ihtiyar adam tıpkı bir aksisada 
katle ihtiyarın çehresine dikmiş, gibi tekrarlayarak genç kızın sö. 
öylece bakıyor. zünU kesiyor: 

Oda, dört köşe tavanın ortasın· _ Sevgi, sevgi.. Fakat ben de, 
dan apğıya, ucunda çıplak, kuv- onu hayatta her şeyden çok, her 
vetıiz bir ampul bulunan kirli ı şeyden fazla sevdim.. O benim 
bir kordon sarkıyor. her ıeyimdi.. Bütün saadetim, 

• • • bütün zevkim, bütün eğlencemdi. 

1 HTlY AR adamın göğ· Senin gözlerin gibi canlı, ışıkb, ze-
sünden, dört köşe odanın ki gözleri vardı. 

ve dört duvarından taşmak iste- Senin yüzün gibi solgun bir 
yen kuvvetli bir ses çıkıyor. Ge.nç yüzU, senin g~bi, tıpkı küçllk bir 
kızın kızıl dudaklan hafifçe ara- güvercine benziyen ince zarif bir 
JanmıJ, bütün alakasiyle bu sesi vücudu .. O benim kızım, o benim 
dinliyor : evladımdı .. Ve hiç. bir zaman bir 

- Nefsini vikaye etmek, her baba çocuğunu benim onu sevdi
ıeye, her kuvvete, her illete ğim kadar ç.c-k sevmemiş, hiç bir 
karıı bütün feC:n~:5.rlıklan, bütün 1 zaman hiçbir çocuk onun bana 
küçüklükleri yaparak kendini lto-I olduğu gibi babas·na hayran ol· 
rumak .. Yaşayan her mrvcud<tn mamış, babasına tapmamıştır. 
hayatta biricik kaygusu budur. •. .. 
Fertlerin ve kütlelerin asıl gayesi 
bütün didişmelerin, savaşların bi· 
linen ve bilinmiyen sebebi, yalnız, 
ve yalnız budur. lnsani <li.!şünce- • 
ler, beıeri duygular, hemcinsini 
sevmek temayülü, vicdan, merha
met, ıevgi, namus, kendini ölil
mün pençesinde hisseden bir in-
san için bu mefhumlar bütün kıy
metlerini kaybederler. Ölüm kar-
11sında yaıayan, en kuvvetli ka
lan ıey ıevkitabiidir. Bir böcek, 
bir hayvan, yeni doğmuş bir ço· 
cuk, ıenç bir adam, bir ilim, bir .. 
hekim hepsi korunmak için lazım 
ıelen .hareketi yapar • 

Hepsi de, evveli kendini, uçu.. 
ruma sürükleyen " amilden 'kur
tarmak ister. Bilerek bilmiyerek 
diyorum, kızım; isteyerek istemi
yerek, can korkusiyle kaçan mu
hacir kadınları çok kere çocukla
nnı nerede bıraktıklarını bilmez· 
ler. 

Zelzeleler.de, yangınlarda, harp 
hezimetlerinde kaçan insanlar bi
ribıirlerini çekinmeden, ezmekten, 
düıUrmekten, parçalamaktan çe· 
kinmeı:ler. Deniz kazalarında, sa
na bu ihtiyar gözümle gördüm 
dersem inan bana, deniz kaza· 
ıında bir gemi battığı zaman san
dallara dolan 'kazazedeler, san.dal 
dolduktan sonra onu devirebilecek 
her ele kürekle vurabilir. O anda 
ölilm karşısında insanlık en sefil 
derekesine iner. O anda, hayatta 
sevilen ve sevilmiyen .... 

ihtiyar adam susuyor, sesinin 
aksi odanın sakin havasında ya· 
vaı yavaı ölüyor. Genç kız: 

-Fakat h~am. diyor. sevgi, 
sevginin merhametinden daha bü

yilk bir kıymeti yok mudur? Dün
yada canını seve seve sevdiğine 

feda eden binlerce, milyonlarca in
san butunurmuı. Sevdiklerimizin 
~limı döşeği bapnda eğer bize sor-

Biz onunla bir baba kızdan, da
ha başka idik .• Daha fazla .... Ade. 
ta iki sevdalı.. İki kafadar, iki 
dost, iki arkadaş idik. 

Onun vücudunda ,kanımın, eti
:nin yavaı yavaş hayat bulduğu

nu görmek, onda kendi devamımı 
seyretmek, benim için ne tatlıydı ! 

Evet, onu hayatta en kıymetli bir 
gey sever gibi seviyordum.. Ve 
sevgili hatırası hSla dimağımda ... 
Senelerdenberi hala kalbimin için· 
dedir. Seninle konuştuğum zaman, 
yalnız kaldığım zaman, okudu
ğum zaman, uyuduğum, uyandı 

ğım zaman, başka düşüncelerle 

beraber, bagka <lüıüncelerimden 
ayrı onu, hep onu, onun bir za
man yaşadığını, artık, şimdi mev· 
cut olmadığını düıünUyorum. 

Sevgili yüzü, muhtelif çağla. 

r nda, sanki muhtelif zamanlar
da çekilmiı fotoğrafları gibi gözil
mün önündedir. 

Neş'emde, hüznümde, o var
dır .. 

lhtiyar adam derin bir nefes a
lıyor : 

-Böyle olduğu halde, onu bu 
.{adar sevdiğim halde, evet kızım, 
sevdiğim halde... tnan bana, in· 
sanda sevkitabii tıpkı bir hayva
nın &evkitabiisi gibi iptidai ve 
vahıidir. İnan bana, bak, bu elime 
bak ... 

İhtiyar adam sağ eliyle dizleri. 
nin üstünde yatan sol eline vuru
yor .• 

- Bu mel'un elime, bu cani eli
me bak .. Bak itte ben ıana bu ild 
elin hikayesini anlatacağım. 

• • • 

B UNDAN yirmi sene ev· 
veıai. Yavrucuğumun an

nesini gömeli belki üç sene olmuş
tu. Kalbimin acılarından, matemi
min ıst raplarından uzaklaımak, 

avunmak ve hiçbir zaman unut
mak istemediğimi unutmak için 

Karaormanın serin ufak bir kö· _Ne güzel burası! Keşke bir 
yünde geçirilmit saatlerin resmini kaç gün daha burada kalsa idik ... 
mukaddes levhalar gibi dindar bir demişti. 

sadakatle hafızamda saklıyorum.. Ahı Evet yavrucuğum keşke 
Bir gün o seyahati, o mu iste- ~alsaydık.. Keşke hiç, hiç yola 

.di, ben mi istedim?. Yoksa bu ar. km d k 
çı asay ı ..• 

zu ikimizde beraber mi uyandı, Vapurumuz bizi Okyanuslara 
bilmiyorum, Tirolda ormanlarm doğru götürüyordu.. Cebelütta: 
içinde, berrak çağlayanların ya· nğı terkettikten tam yirmi sekiz 
nında güzel bir köyde idik. Bura- saat sonra gece büyük bir gürüL 
sını bıraktık.. Cenubi İtalyaya tü ile uyandık.. Vapurda yangın 
geldik. Orada Napoliden kalkan , k 

çı m.ştı .. 
Okyanustan geçecek büyük bir Deniz simsiyahtı.. Vapurumuz 
gemiye bindik. • denizle gökün arasın.da alevden 

Cebelüttanka hareket ettik.. bir ada idi. Yolcular biribirlerini 
lhtiyar adam, sağ elini alnına 

götürüyor: 
- Cebelilttanğı ter!:ettiğimiz 

akpm havada bir harikuladelik 
vardı .• Bulutlar ıehrin dumanla· 
pn tepelerine çökmüıtil .. 

Sed, sed olan bu eski ıehirde 

akşam ışıkları birer birer yanmış
tı ... Orası hakiki olmıyan bir yere, 
bir rüya ülkesine, bir peri memle 
ketine, bir masal diyarına benzi
yordu. 

Deniz kınpkıuzdı .. Akşam göl
geleriyle koyulaşan bu p~mbr 

hareli suda ilk yıldızların ve şehir 
ışıklarının bir ıehriayini vardI • 

Çizgileri bu alaca karanlığa ka· 
rıgan küçük bir yelkenlide bir 
genç şarkı tGylüyor, &es rüzgarsı.: 

havada tatlı bir nefes gibi uzayıp 
gidiyordu .. O akpmda hakiki el· 
mıyan bir güzellik vardı. 

Ve bu güzellik ,insan kalbir.e 
~arip bir ürpcrit. tatlı bir korku 
verecek kaôar kuvvetliydi.. Yek-

ezerek, biribirlerini çiğneyerek •'t· 
rafına ateş konulmuı akrepler gi
bi kıvranıyorlardı. 

Del- · -:tten çıldıranlar, alevden 
kurtulmak için kendisini siyah su· 
lara atanlar, bağıranlar, bayılan· 

lar, ağlayanlar, ezilenler vardı. 
Vapurda inzibat, itidal kalma

mıştı. Buna rağmen kaptan mlim
kün olduğu kadar söz geçirmeğe 
çalışıyor, indirilmiş sandallara 
yalnız kadınlarla çocukları bindir
meğe çabalıyordu • 

Sahiller çok uzaktaydı.. Deni· 
zin tam ortasında bulunuyorduk .. 
Kurtulmak ümidi mevcud değil· 

di. 
Evet. sevgi rdtyordtın, kızım! .. 

Hakkın var .. O anda sevgim bil· 
tün h1slerime galipti .. Ben ae ken
dimi değil, yalnız kızımı düşünü

yor, yalnız onu kurtarmak isti
yordum .• 

Yavrumu kutarabilmek .. Niha· 
yet san.dalların bir tanesinde kızı-

, 

dum.. -
Bu azap, bu ıstır•P 

dil bilmiyorum .. Bit iP 
mi? yoksa bütün bit 
kolumla sandalın bit 
sıldığrm zaman kU 
de bir kudretle ço 

ederek, kah isyan 
geçirdim. 

Bu müthiJ saatıerd' 
şey düşünüyordutıı·• 

şey olmasın, ah ona 
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"~rıh-pehlivanı yenecek 
De.,r~r tirendaz itranıyor ! 
kcırıt~~ en güzide okçuları toplandılar; bir kaç 
Ycıptırd 

1 
çeker bir top taşına bir demir halka 

·Her k'· ar; Babıhümayundan içeri koydular : 

.,:·~~·~~v.ı~~-. taş ı kaldırırsa büyük ihsan var!,, '""'tli lrt .;;.ıu cy-keıleri ~ "Türk Ke-
llıe>'da '' •dıylc b · 

l'·· l'la getj . ır eser 
lltk ,,. tın.it lir. 

tı'İ ol\.Ctnank ) 'w • 
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L k... "n e aıt ıslı 
"'vq ' \t&ul • • 
~ Ve Ve adaptnn 
ıı.. 'Yaycılar menzil aimak: 
~. ~ c!an \'e k 
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' Ve nıeşhur pch 
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ı.....~, "l'" ckuyacağrnrz 
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... 

~ 'llıı.) 1 
a11 ~u §tır. 

it~ ~tı~'trizıde stara kani Be) 
rlııiıı llıcnz·ı11rnuhtelif hava-

16 ıncı asrın ilk yarısında eski bir Türk kemankeşi 

loıı • ~ erde Bunlardan sonra Yayabaşı Gürz 
lcrc:rıror ta§larının rnayak~ yer- Sinan diye meşhur bir pehlivan ti; 
"' liıııc·ı._ \'e ha ev ılerini d' (S 1 fk D" 
'-'ıttr ·ı'"llcrjnd zr Pehlivanların re ı. e e e) ızdarı idi. 
tPt •le ı en b Fatih Sultan Mehmet n erede 
"' ht r erde de ahsediyor. 
"'l~ıı~ ltıalfınıa bunlara dair bir kemal ve hüner sahibi işitse 
>'or ~ t va d buldurur, hizmetine celbeder, dir-

• Cctvcue r rr; hatta likler verirdi; fakat ehline nimet 
t liııııı. r bile görülü-
'li.? • "tla '!>.. ve ihsanr ne kadar bol ise kabahat 

lı~ı.. "'Unlıu"ı~ 1 k d k d . l1 ~~- '<lbb ere arşı cezası a c a ar şıd-
(tit "" "o"· arda g"' d"' ~ "I ı " re· or u detli idi. 
ittif ~taııbu1 . 

~ .. -·~ (kıı.ı U z Gürz Sinan Karamanoğlu mu-
~~ t ~ c tcb apt ile "ule· 
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ıı;~ Uıtad "'Su li 8 ı rısa-
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vg • n :p· . 
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~}'b llıiıt', Yar lod 
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ı ittJ r der . nasıp 
~t ~ııı~ gı }'erde csı diye na:nı 

.~~.ı 'aııh· biraz ı'ul &ta Bahtiyar , v,,_ ıb· eri 
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lim etmişti. "Siyaseti mukarrer,, 
olduğunu, Fatihin kendisini sağ 
komıyacağınr biliyordu. Yolunu 
buldu; bu Karakaya menzilini at
tı. Fatih te "günahım bağışhya· 
rak,, kanım menziline öndül t uttu! 

Gürz Sinandan sonra yine Fa
tih devrinde Yeniçeri ocağından 
Benli Karagöz tirendazhkta ün al
dı. Lodos, poyraz, yıldız havala
mıda menzil attı; her birine ala
metlerini dikti; mükafatlara nail 
oldu. Tirendazhğı sebebiyle yaya 
olarak sefere eşmesi layık görüle
mediğinden sipahiler zümresine i.1-
hak edildi; !kinci Sultan Beyazıt 
zamanında artık ihtiyarlamış, yaşı 

yetmişe varmışken 1 154 buçuk 
gezdeki lodos mcnzilile poyraz ve 
gün::loğrusu menzillerine tekrar a
tarak evvelkilerden ziyadeye "ye
tirdi,,. Şimdiki tabirimizle kendi 
rekorunu kendisi kırdı. Yavuz Sul 
tan Selim ile İran seferine gider
ken Amasyada vefat etti. 

Bu Karagözden sonra Arap peh 
livan ortalığa nam vermişti. Fatih 
Sultan Mehmet ile müsahabet e-
der ek ona "nice türlü fenler,, sey
rettirmişti; Sultan Be yazıda da ta 
karrüp hasıl ederek ondan da çok 
iltifatlar görmüştü. 
Beş on fındığı biri, birini taki

ben havaya atıp biribirine dokun
dururmuş. Bu Ar ap pehlivan da 
:;ipahiler zümresine ilhak edilmiş, 

Yavuz ile İran seferine gitmiş, av
<:1etinde H. 920 tarihinde Amas· 
yada ölmüştür. 

Arap pehlivanın Kemal isminde 
"hünerleri değme kişide bulunmı· 
yan,, bir kölesi vardı. 

Kemal öyle bir boy ve endam, 
öyle bir cüsse sahibi imiş ki, ba
kanlara dehşet verirmİ§ !.. Deve 
Kemal diye şöhret bulmuştur. 

Arap pehlivan bu kölesini Fa
tih Sultan Mehmede bağışlam•ş 
Fatih te ulüfe bağlayıp hizmetine 
almıştı. Kemal sonra saraydan çı· 
kıp sipahi oğlanı olmuştu . Sultan 
Beyazıt devrinde Benli Kara~ö
zün menzilini bozup aşırı attı. Ok
meydan nda lodos menzilindeki 
dörcit:ncü taşı dikti. H. 897 de İ
kinci Sultan Be) azıdın gazabına 
uğrayarak İpsala.da asıldı. 

Deve Kemalin vefatından sonr<l 
.. olak Havandelen Bali, onun men 
z:lini bozdu; taş dikti. 

Bursalı denilen Takyeci k ulu 
Boşnak Şücağ gürbüz, uzun boy· 
lu, sarışın, köserek bir dilaver idi. 
Nice zaman gemicili~ ettikten ve 
güreşlerde nam kazandıktan son· 
ra ok atmağa merak ederek Bursa
da bir üstattan taallüm etmiş, az 
zaman.da a tıcılar arasında temayüz 
eylemişti. Anıl adı Abdi olduğunu 
bazı müe11ifler beyan ediyorlar. 

Şücağ Bursadan sırtında kebesi 
le lstanbula gelmiş, Okmeydanrn
da bir ' 'meydan gününde., ok atı· 

şıldığını görerek o da yarışa gir
meğe t alip olmuştu. Menzil aşır
mağa muvaffak olunca padişah hu 
zuruna getirilmişti. 

Fakat huzurda vaki olan bir su
ale cevap olarak yarışa dahil ke· 
mankeşlerin hepsini sıraya mağ
lup ettiğini anlatmak maksadiyle 
gayet kaba bir söz sarfetmiş, bu
nun üzerine padişah kızarak: 

- Cellat! 
Diye bağ;rmıştr. idamının önü

ne güçbela geçilebilmişti. 

Şücağ Deve Kemalin m enzilin· 
den aşırı attı; üç menzile "nişan 
etti.,, 

Bursalı usta Cemşidin okiyle at 
ğı lodos menzilinde taş dikti. Şü
cağ ihtiyarlığında bu lodos men
zilini ipka eylemiştir. 

Tozkoparan diye yadolunan Y e 
(Devamı ıs incid') 

1 Kızıl Gölge 
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Hiç şüphesiz Bohu-Bohuların göz 
cüleri ağaçların üzerindeki pusula
nndan, yüzünde bu işaret olmı· 

yan bir yabancının ayin yerlerine 
yaklaştı~ını görür görmez derhal te· 
lef etmekteydiler. Kireç maskesini 
benim de yüzüme sürdükten sonra 

1 
içimde daha büyük bir ferahlık his· 
settim. Zira artık gece karanlığında 
kıyafetimden, göğsümdeki tataular· 
dan benim bir yabancı olduğumu an 
lamaya kolay kolay imkan yoktu. 

Fakat, buna rağmen, Pohuanm 
kireçle yüzümü maskclerkcn elleri· 
nin titrediğini hissetmiştim. 

Yüzlerimize böylece Bohu-Bohu· 
lann kireç maskelerini yerleştirdik
ten sonra küçük tepeyi sağa dön· 
dük. 5 dakika kadar yürüdükten 
sonra uzun ve derin bir vadiye in· 

dik. 

Bu \"adi çukur ve insana birdenbi
re haşyet veren bir yerdi. Etrafımız 
alabildiğine, yani iki taraflı denize 
kadar son derece kurwnuş, yol yol. 
damar damar çatlamış sarımtrak 
bir topraktan ibaretti. Ayaklarımız 
bu kaskatı toprağın üstünde tok tok 
ses çıkarmakta, bu boğuk gürültüler 
derin vadide aksisadalar hasıl ede· 
rek garip bir uğultu meydana getir
mekteydi. Yanımda sessiz sessiz yü
rümekte olan Pohua bana alçak ıbir 

ssele: 

Fıçı adalarında bir kabile reısın ın kulübesi (Bu kulübe samah. 
dan yapılınıştır. Yan kapılarında asilzadelerden başka hiç kimse 

giremez.) 

- Biz gitmiyoruz, Mau! bizi gö-J Bize gizli yolumuzu gösteren bu 
türüyorlar !.. esrarengiz işaretlerin neler olacağı· 

l Iayretle Pohuanm yüzüne bak - nı anlamak iç.in şiddetli bir merak 
tun: dü;.ınüş olmama rağmen Pohuanı 

- Buraya şeytan vadisi derler!. 
diye mırıldandı. 

- Bizi götürüyorlar mı? kim gö· hiç konu5mak arzusu göstcrmiyc 
türüyor? halinden kaçınarak sükiıta mecbu~ 

Bu kuraklıktan çatlamış ve tek 
bir ağacın bile bulunmadığı garip 
\'e vah5i vadinin hakikaten bir §ey
tan \'adisi olduğuna ~üphe yoktu. 
Tahiati çok defa vahşi da olsa dai· 
ma latif olan bu adalarda böyle su· 
suzluktan mı.;.".'Iller gibi çatlamış top
rağile, scssizliğile insana ha§)'et \'e
ren bir yer olu~u hiç tahmin edile! 

- Onlar! oluyordum • 
- Kim onlarr .. 

- Bohu·Bohular! 
Ewela Pohuanın bu cevabından 

hiçbir şey anlamıyarak harrette 
kalmıştım. Pohuamn içinden birçok 

dualarla meşgul oldu~~na ve bu ara
lık bana böyle tuhaf bir ce\·ap ver· 
diğine hükmetmiştim. 

mez. Fakat sonra bı"rdenbı're \'azı' uetJ' 
Ben bu garip vadiyi o gece ürpc· J 

rerek geçtiğimi itiraf ederim. 
Hatta bir aralık, ha~yetim o kadar 

artmı~tr ki bana bir kaç adım ile
rimizde gecenin garip pırıltılı karan

kavradım. 

- Yani, Pohua, sen etrafta gör
düğün işaretlere göre mi gittiğimizi 
söylemek istiyorsun? diye sordum. 

lığında yere çizilmiş şim~ek işaret· Karanlığı adeta burnuyla kokla
leri gibi uzanan korkunç toprak çat- makta olan Pohua ürkek ürkek ve 
laklarmm içinden birdenbire Üzeri· sesini yükseltmekten adeta korkaI 
mize zehirli oklar yağacakmı~ gihi gibi:. 
geldi. Pohuaya aksi bir tavırla niçin - Evet, Mau! dedi. 
ba~ka bir yoldan gitmediğimizi sor- Fa!,at bw bu kurak ve ayaklan· 
dum. Pohua hala o hassas \'e ürkek mızın altında gerilmiş bir davul de· 
tavşan haliyle etrafı koklamakta de- risi gibi tokur tokur toh.-urdayan kac: 
vam ederek benim bu sualime şu cc· ı katı, cascavlak vadi üzerinde işarete 
vabı yerdi : benzer hiç-bir şey görmüyordum. 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA -

Pohua herhalde en ufak gürültüy 
uzaklara akseden aksisadalardan çe 
kiniyor, herhangi bir mükfılememi 
zin gizli Bohu·Bohu cinleri tarafın 
dan işitilmesinden korkuyordu. 

• 
Pohua pek haksız da değildh Zi 

ra üzerinde yürüdüğümüz kaskat 
toprak adeta üstündeki en küçük ih 
tizazı ta uzaklara nakleden büy·· 
bir telefon mikrofonundan hiç d 
farklı değildi. 

Hakikaten münasebetsiz bir m 
havercmiz Bohu-Bohu cinleri değı 
fakat bizzat yeri dinliyen Bohu-B 
hu gözcüleri tarafından işitilebili 
O takdirde zehirli oklar bizim der' 
!erimizi delik deşik davul derilerin 
çevirebilirdi. Üzerinde zahmetle y"' 
rüdüğümüz bu korkunç \'adiyi b 
sebebten Pohua ile hiçbir şey kon 
madan, yalnız onu sessiz sadasız b' 
surette takip ederek geçtik. 

( Dcı:amı ı•ar) 

ROMANI: 
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Henüz güneş doğmadan sarayda.geni 
bir efsadın alevlendiğini görüyoruz 

- Neye? 
- Babam gibi size bir defa sanl

mnğa. 

Sarıldılar. HUnkArın gözleri dol
muı:, !ki damla yag mornran dudak. 
lan kenarına. sUzillmüııtti. Abdilr -
rahman da ağlıyordu. 

Hünkiır, yandaki odaya geçtiği 

zaman kedinin kurtulduğu nrzedil
miştl. Saray halkı hayret ve deh
eet içindeydiler. Bu ne acaib lııtl? 

Sarayı nltUst eden Kam Abdür-

gun birlbiıine rakip olmasından hıwrlannn öliun desiselerinden bi - ı Nilüfer de terliklerini çıkarıp bir 
memnundu. haberdi. kcnardn bıraktı ve duvara sUrtUne-

Nibayct kendi muvnffakıyeti için O şimdi uykusunda Gülscrle bu • rek yUrUdü. 
bu mühim blr fınınttı. Juşmuş, tnth ve yepyeni bir hayata f Mercanı §İmdi daha bariz bir hal· 
Mercanın bu işte beklediği seme- başlnmnk hnynllcri içinde sakin ve <le g5rUyordu. 

re nedir bilmiyoruz. Fakat Mercan rnhattı. j Arab kapının tokmağını çevlrdJ 
bu hAdiscden kuekulnnmakta yer- Mercan intikamını almak için n- ve kapıyı aralıkladı. Bir müddet 
dE'n göke kadar haklıydı. • cele ~tmeğe mecburdu. Neredeyse 1 Abdürrnhmnnın uyanıp uyanmadt • 

Artık hünkfır, Mercanın neler ı' sabah ı§ıkları başlryncak vo her ğını tetkik eder gibi durdu. Bu sa
yaptığını öğrenmiş oluyordu. Ya - !}ey bitmiş bulunacaktı. atte etrofta kimser.lklcr olaındıjına 
nn tahkikata bnelıyacak ve Arn.- 1 Dedik ya, eğer bir tesadüf olmn- kanl .. bulunduğu için o~ad~n ve 
bın kara boynunu bir satır altında saydı, kara Abdlirrahmnn çoktan Abdurrahmıından baııkıı hı<:bır !!flY· 

rahman saraya ne zaman gelmişti. kopuverecektl. 1 bağ'Trs:ıkları delinmiş bir hnlde bü- ' le meşgul dcfildi. 
Nasıl oluyor da hünkarın en mah- Mercanın dişleri gıcırdıyordu. tlin ac.>yyit>li ve sergüze3lll hayatı- Belinden karanlıkta parlıyan bir 
rem znmıınrnda ve kendi )atak o. 
dasında bulunuyordu. Kedi niçin ze
hirlenmigti? Neydi bu ialcr? Sa
ray halin biribirinc sordulnr. Kimse 
bir şeycikler bilmiyordu. 

HcJcı Abdürrahmanın selamhktn 
misafir C'dilmcsi hakkında hUnkfı.rın 
iradei senirce büsbütün hayret u
yıındırrnıstı. Abdürrahmanlıı hün -
kftr arasında nasıl bir sebcble an -
hışma olmustu? 

Hünkar yatmağu çekileceğini bil. 
dirincc saray hnlkt sessizce yerle
rine dni:"Ildtlar. 

Odalarda hep b~ vadide tahmin
lere müstenit konu~malar oluyor, 
fakat, bir türlü mcçbuJlcr, muam -
malar çözülcmirordu. Kara Abdür -
rahman kndisine gösterilen yata::ı 
-O:ııırnı koyar koymaz uyumuştu. 

Snrııy entrikaları, kurulduğu gün. 
dcnbcri bitmi" tUkcnmlş değildi ki, 
hUnkllr Orhanm devrinde de böyle 
bir macerayla bit,tversin ! 

Henüz gUnea doğmadan sarayda 
:.·eni bir fesadın için için nlevlendL 
ğini görUyoruz. 

Bu menhus gece, yeni ve korkunç 
bir hii.discye enhit olacaktı. 
Merc~n nğa, sarayda dönen bil -

tiln hadiseleri gUnU günUne takip 
için, çok güvendiği bir casus te~ki

" ıux kurmağa muvaffak olmuş, açık 
göz, zeki, şeytan girl bir arobdı. 

Mercan ağa, hünkarın bu gece 
mutaddnn fazla odıısmda !§ık yaka
rak oturduğunu görünce bunun se
bebini anlamak istcmi5 ve bu fırsat 
ona. yeni birr:ok hakikatleri öğret • 
nüıı, Kara Abdürrahmanm gammaz. 
lığına vukufunu temin etmi§ti. 

'Mercan için büyUk bir tehUke baş 
göstermiş oluyordu. Filhakika ken
disi Kanta.güzenc, rakibi Jan Palc
oloStı zchirlemeği tektü etmiş ve 
bunu hünkar Orhanm noktninaznrı 
ve tedbiri olarak göstermişti. 

Knntagilzen, damndmm bu tekli
fini mUhlın görmUııtü. Halbuki bu 
gece Abdilrrııhmanla hUnkiir ara -
snıçlıı geçen hll.discden, biz hakika. 
U biliyoruz. Bu i!Jte hUnkdrm hiç_ 
bir alakası yoktu. Zaten hünkar 
Orhan, kain pederi ile J an Palco1o-

Kendine bu ölilmU hazırlıyan Kara nı itmnm elmiş bulunacaktı. ~ey ~ıkardı. İşte o zaman Nllilfe • 
Abdürrahmantn ı,ıöhretini o da bil- , Hadise Nilüferin de kulağına git-

1 
rln kafası durdu. Gözleri yerinden 

mez değildi, ama, işte şimdi fırsat mi.sti. Abdlirrahmnnrn Selamlıkta frrlıyacak kadar bUyUdil v~ kalbi 
elindeydi. mis~fir edilmesi hakkında hünkar 

1 çntlıyacak gibi vurdu. 
Karo Abdürrnlımnn E'lbelte derin iradc>sini öğrcndiktc>n sonra her şe. ı Demek mel'un Aralı, Knrn Ab -

bir uykudaydı. Maalınza bunu tel- yin yoluna girdiğini anlamış ve mc- flirr:ı·.::ıanr öldürmeğ<: h:ızırlanırcr 

kik C'dcblllrdi. raktan uykusu kac;rnıııtı. lllldiseyi 
1 

du. 
Yapılncak şey nrabın aklında öğrc>nmek tecessüsünden kendini 

derhal plünlaşmış bulunuyordu. kurtarnmıyı:m Nlliifer, her ihtimıı.U 
Mercan, Kara Abdilrrahmanı öl - gözönUne alarak 11oliı.mlıkta bulu -

dürdükten sonra o gece kPndisi de 1. nan Kara Abdllrrnhmanr gôrmcğc 

kaçacak ve izini kaybedecek, Kan - ııta~:- ~rmiııtt. Örtündü ve çıktı. 
tngüzene sığınarak hünkara ken - , Henüz çoK yUrümemiştl, Kal'§l
dini affettirecek ve böylece düş - dan lıir gölgC'nln yaklaştığını gör
mnnından intikam almış, hayatını dil, az dalın bir çığlık koparacak 
dn tehlikeden kurtarmış buluna - ve bilmeksizin kendi ölümUncı sc -

caktı. beb olacaktı. 
Vakıt epeyce ilerlemL~ bulunuyor- Bir kenara yaslandı. Ayakları _ 

du. Blr saat kadar sonrn sarayda nın ucuna basarak ynvnş yın-aş yü

el ayak kC'silmLı;, SC'S seda bitmiş - l rtycn bu gölgc~·i seçer ~ibi oldu. 

ti. Bu, Mercandı. Elbisesi belli olup, 
Hünkarın odasındaki ışıklarda yilzü görillmiycn bu adam Mercan

da sönmüştü. Muhakkak ki değil dan başka kim olabilirdi? 

Şimdi M yapmalıydı? 

Bağırsc h(lrlf kendi üzerine hU -
eum edebilirdi. Her şeyi göze 11.ldı

Jİmda şüphe yoktu. HC'm bağırma
sı ne temin Pdebilirdl? Yapılacak 

y~gano şey \'nklt gc<',irmeden Ab -

dilrrahmnnı uyandirniJilm'"~ti. 

Aklına gelen ilk tedbiri her tür. 
!il tehlikeye rağmen ta1'·"t etmek· 
ten başka c;are yoktu. Nihayet Ka
ra Abdlirrahman şu dakikada /! ·
raiUc karşı karşıya demekti. Hal
buki bütün bu tehlikeleri 11ırf Nilü. 
fer için göze e.lmıı.ıtı. 

Yandaki kapılardan birinin tok . 
mağınıı elini koydu. Kapı hafifçe 
açıldı. Burası kimin odası olursa ol
sun nihayet yaptığını bitirdikten 

yalnız sarayda, bUtUn şehirde Mer- Fakat Nilüferin tüylerini ilrper
candan ba§ka uyanık kimsôclkler tip, a?.lınt lıa§ından kaçrran bir hlt
yoktu. Arabi odasına gitti ve he - disc oldu. Arab :Mercan Abdürrab- sonra buraj'a kaı:arak kapıyı nrka

manın kapısı önüne gelince durdu, ! sından killtliyocek veya itecekti. 
nUz 1ulrfından çıkanlmamrş yepye. 
ni bir hıı.nçeri nlıp heline soktu. Her 
ihtimale karşı da bir kement alarak 
kolunun nlt kısmına koydu. 

eğildi, muhakkak ki kapıdan gözle. Bundan sonrası da Allaha kalır-
di ve dinledi. dı. ( Dtvamı ı·a) 

Odasında ehemmiyetli göreceği 

ııey1cri -..e bilhassa mücevherlerini 
bir kutuya koyarak hnzırladr. 

Kara Abdürrohm!ını öldiirdUkten 
sonra derhal hareket c>dcbilccck bir 
!}ckilde her ııeyi bilirdi ve ayakla

rının ucunn basarak .. yavaş yav~ş i 
Abdürrabmanın yattıgı odaya dog
ru yürüdU. 

Nice hadiseler biliriz ki garib tc
sndOflcrle kurtulmuştur. Birçok ci
nayetler ynparnk saraya. kadar in
tisaba muvaffak olnn ıırab Mercan 
icin Abdilrrnhmanı uykuda avlıınmk 
çok basit bir işti. Abdürrahmnn hC'
nilz toydu, henüz snroyda neler o
labileceğini bilen bir adam değil
cll. Çok yorgundu, çok :memnundu, 
muzafferdi. 

Kapıyı bacayı kapamak gibi bir 
tedbire de lilzum görmcd<'n yatağı
na uzanıp hemen derin bir uykuya 

dalıvermişti. 

Birkaç mc>trc uznğmdn kendisine 

Çapraz eğlence: 

Yul,arrlan aı:ağı: 
l - Anadolunun lstanbulla bu· 

run burunn ı;üzcl kazalarından biri. 
2 - Bir kadın adr. 3 - Süvarinin 

Amerikada meşhur bir yer. 7 -
Kör - İskambil kağıdında birli - Ka
mıştan yapılmış ağızla çalınan eski 
bir musiki ületi.) 8 - Slı: (yokluk) 
YüzU siyah altın - Knra. 9 - Mek
kenin karşısında bir dağ (hncılar 

Kurban bayramında buraya çıkar -
tar. Haecm icabatmdımdır.) 10 -
Sermaye (frcnkçc). 

Soldıın sağa: 

1 - Deri yapılan yer. 2 - Mit
ra.lyozun sağlı sollu ateşi. 3 - A
zad etme • lçinde yiyecek kızartı • 
lan saplr kap - Bcya:ı:. 4 - Kadar -
iki §eyin beyni (ortıuıı). 3 - Hudu· 
dumuza yakın bir krallık - Bir ne
vi üzUm ickis.i. 6 - Ta\•anlara. ko. 
nan mesnet - Katıksız. 8 - Öde -

adını verdiren hayvan. - D5rt kö:ıe- mekten emrihazır. - Şatrançta be -
İsim. 4 - Batmaktan cmribazır - rabcre kalmıı.. O - Eklet - Yaralar
Bir edat - Şart edatı. 5 - Bir er. dan çıkan bir nevi mlllcvveıı maji. 
meni ndı - Allah. 6 - Çakmıı.ktıışı Kndar. 10 - AsilUk. 11 - Şiir, ne
ne yannn bir nevi nesne - Cenubi sir gibi ııeyleri toplıyan bilgi. 
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Hanssi etvnb yeü§tlrdi: 
- Manaeıı her suale mukabele 

etmeğo yetecek kadar biliyonım. 
- Manasız mı! Ne demek isti -

yorsunuz? 
Hangsl soğukkanlılrfını bıraktı. 

Gü!Umsedi ve babacan bh· tavırla: 

- Evet, dedi, manası:ı: ... Kendi
nizi benim yerime koyunuz. Siz ol
ııanız ne ccvab verirdinu? Leoni -
dasın babuınr öldUrmUş olmasına 

ben ihtimal vermiyorum. Sordunuz, 
ben de cevab verdim. Bunu söyler 
söylemez ııahidle. ':ı ı: dı>Jerini öne 
sUrerck fikrimi cerhctmek istiyor • 
sunt·z. Ben ne yapabilirim! Bildi -
f!inı bir eey yok ki 8wn1e m!!~a::a
'J8 ~debile;>im. 

Bcın maalesef bir tek hakikati bl· 
liyonım: Dostum Spanopulosun C:l
dil rUlm il1' bulunması ... Bir ııahid. o
nun oğlu. •Jn katil olduSilnu idclia €.'. 

di)'ormuı. B\ı ,ııbid kim? Cinayet 
sahnesine eahft olmuş mu? O LC'o
nlcl::'ltn babnsrnı vurdu~.:'ltı görmUı; 
mU ~ Delikanlınm şiddeıtfo mrı-·..,i· 
•·f'tini ic'dia ettiğini söylüyoreunuz. 
~için ııahidin ifadesine Lconidnııın 

ifadesinden dahn fazla bir kıymet 

veriyorsunuz? 

Bu 8uallere ben cevab verebile
cek vaziyette değilim. Fakat kana
atim. Lconidıı.ıın bir clnaret i.51i • 
yccek adam olmadığıdır, hele baba. 
smı öldürmek onu11. yapacağı iıı de
ğildir. Kendimde size söylemek hak
kını gördüğilm aey bundan ibarct
tiı:. 

Rolcur b&gmı salladı: 
- Hakkınız var. Muha,·eremizin 

ooıılanırc:ndaki rtıranmdan dolayı 

beni mazur görUnUz. Fakat bu ha
qisc lıJz.i o kadar Jl'Rırttı ki~·· 

- Zabıtanın emrine amadeyim. 
Eğer bir yardımon olabilirse... • 

- Malümatınıza mUracaaL edile
ceği muhakkaktır. Neredeyııe istin. 
tak bakimi gelir. Bir ınaJ daha IO· 

rabilir mi;im? 
- Buyurun. 
- M. Spanopuloaun 

var mıydı? 

- Hayır. Ben bilmiyorum ve hiç 
zannetmiyorum. 

- Te§ekkUr ederim. Şimdi ıabı
ta aefinin odasma gidelim. Sizi bek
liyor. 

- Hayhay. 

'Tn 
Cinayetin üzerinden bet gUn geç. 

mişti. Fakat tahkikat istintak hA.
kimi Salönelin !f ediği gibi yerinde 
sayıyordu. !ııtintak hakimi işe baş-

ladığı zaman pek ümltll 11ansasyo. 
ncl bir cinayetin tahklkatmı idare 
ettiği tein ismt derhal duyulacak, 
kaW zindanı veya giyotini boyladı· 
ğr sırada o da terfie hak kazannnı;ı 
olacaktı. 

;Fakat ümidi bOlja çıknııştr. Tah
kikattan bir netice alamıyorlardı. 

·•-DOOIEIU~•IJV01mttuamrıı·ı~wmar•••• 
Güllil nine saf yürekli, temiz bir kadın .• ··--- . 

Gevezeli&rinden başkn hiçbir kusuru y~k .. 
Zekası oldukça işlek.. lşine yarayacak fır
satları.hiç ka'1rnuyor .. Otelinde oturanlar
dan foto&rraf makinesi olanlara rica etmiş .. 
Civann birçok rnanazra resimlerini çektir· 
miş .. Camlarım saklamı~ .. lzmire kadar 

götürüp kartlara bastırmış. Bu kartlan her 
gelen müşteriye gösteriyor, isti~·enlere tane

sini on beş kuruştan satıyor. Bunların ara
sında harpten evvel çekilmiş olduk~"l csld 
resimler de var .. Zamanla saranmş, sol
muş, lekelenmiş resimler .. O kadar ki Gül· 
Jü bunları artık kimse almaz diye sandığı
nın bir köşesine atmı~. 

Otelci kadın bana köy manzaralarını ilk 
gösterrncğe kalkıştığı zaman ehemmiyet bi· 
le \'crrncrniştim. Fakat bugün bana bu re

simleri göstennesi için rica ettim .. Bilhas· 
sa soluk resimler nrasında harabenin eski 
halini gösteren bir fotoğraf aradım. 

Eski resimlerin üç tanesinde harabenin 
lıulunduğu yerdeki bina görünü)·or; bu üç 

1 

fotoi;'T'afı derhnl c:atm aldım. Şimdi, bu kart 

satmadı~nt ona sordum. Güllü nine uzun 

~~ıra~ı!n senelerdenberi köşkün fotoğraflarım sat -mw;iWCu §~fW 'il !~:ıa=~~=~: .. O halde bu adamı ne-
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po tallan, tabloma ili.ve edilmiş gölge k~k 

ile karşılastırıyorum. 

Bu resimlerdeki bina, tabloma ilave edi

len gölgenin tıpkısı .. Demek oluyor ki, meç 
hııl ressam eserini yapmak için eski bir fo. 

toğraftan istifade etmiş. Aym kiremitler. 

çatılar, aynı meyillerle ayni istikamete kıv 

rıhrorlar. Hatta ibazı teferrüatta tablo • 

dan ziyade fotoırrafı hatırlatan bir ben
zerlik var. Hayal köşkü fotoğraflara çok 

benziyor, hakiki, lüzumundan fazla haki. 
ki... Ressam mutlaka karşısına eski bir 

fotoğraf alarak bu rnanzararı canlandırdı. 

Hiçbir hafıza, yıllardan sonra. bugün yok 

olan bir ,·arhğı böyle en ince teferrüatına 

kadar saklryamaz. 

Bu rnü~edem bana kati bir hüküm ver 

dircli: Tablomun üzerinde oynıyan ve ken 

dini gizliyen sanatkar, bu köyde delilse 

bu eh-ar köylerdedir ve daima buralarda 

oturan birisidir. Bir yabancı oluşuna im 
kfın verilemez. 

Ancak bir yerli, hergün dolaştığı top -

rakları bu kadar içten tanıyabilir. Ancak 
bir yerli bugün harabeleri kalan köşkün 

hazin macerasından canlı bir: hatıra saklı. 

' yabi!ir. Bu kö~kün eski fotoğraflan ancak 
bir yerlinin elinde bulunabilir. 

Hatırımda yeni bir ihtimal canlandı, bel

ki bu foto~ranarı yabancı birisi benim gi

bi güllü nineden satın almıştır. Bu düşün. 

ccyJe bu fotoğranardan yakınlarda satıp 

Köyden i~ başladım .. Hemen hiçbir şey 
öğrenemedim.. Buna rağmen bu esrarlı 
mahla.kun sahsiyetini bir parça tanıyor gj 
biyim. 

Kendisini tamaıniyle sanata vennis be. 
nim gibi bir ressamın boya kutusunda bile 
bulunmayan renkleri maharetle kullanan 

bu adam harabelerin yakınında oturuyor. 
Çünkü ben tablomun yanından ancak iki 
saat aynJdım, köye indim, yemek yedim 
ve döndüm. tşte o bu iki saat icer~inde 
bu manzarayı tabloma ildve etmek için 
icap eden modeli temin edebildi. O halde 
bu i~i evvelden tasarıamı, ye icap eden 
her şeyi hazırlamıştı. Bunu yapabilmek 

için beni daha tablomu bitirmeden evvel 
gözetlemis, tablomun bitmesini beldemi, 
olması lazımdı. Bu ise harabelerden uzak· 
ta oturan bir adam için imkansız gibidir. 

( Deııamı var J. 

Nakleden= f• 
'[1 ıtad 

Talıkl::nt, şahltlel'l Jsrf 
harriyat, polis rııpOr ~rdU 

. uıkıln 
noktaya gclıp <>8tnr: 
Lconldns Sp~ınopul s~· ,~ 

Bununla berabrr uııtıııll 
Leonidasr ttwkif c rırıe 
rc--:ıcn suçlu goste ıııt 
"İna:\'l'.'t ·· nnnUn nlc"' ·• . n-· rnkmııı Ancak pcıli!! d'.ın• 

' }tCtl ili"' 
bulunduğunu da r k 
mişti. İki sh'il ınctrı~ bil 
fını tara"::·ıd aitırıdıı 0, 
lardr. Pııkat bundan k 

r-ıkmadı. Lc>onlda5~ 4tııi 
~ığı yoktu, !.ız k~ 

1 
~ 

rakmıvor. ınetrcc:ııı 

ı;:itmiyordu. ıJ 
uııe 

Sa.löpel belkt ~n de•ı-1 
Olga Ronoviçin ıfa •'I' 

"Leoniılı:.-.; SpannP 
ı dcı~ ıtiln s:ıat on b rr 

ı~ fü:crl cıktı... e 
111tat1 

Satrançlr kuın•~ ., 
:ı;C'te 

miş adamı da ga U tU 
nat on hiröe görtn W 

'"ln hMR1lr bUyül< tat 
haizdi. Sivil mcrınır r. 
s:.ın kö5kü ile 01gıı ııct 
nrasmdaki mesafefi k. 
adrmtarını değiştire~ ·f)f 
mobille bir::Cııç acCa : tlt 

· · eıı Gidip gelme ıçiil ~dl 

yirm\ beş dakika 1 ıaa51'1 
''CltC cinayeti J,('Ofl atı 
" iıf!ltr 
maeına maddeten 1 SÖ)' 

Olganm yalan 
kurtarmnsıı çalır;:ınaıl 
di. Fakat diğer iltİ 

--=~irı 1'8 
ıi? Olgarıcn evı11-· ğı "' 
kal dilkklinmm ç~d_,ı 
vinin kapıcısı LC0111,·yetl• 
de gördUklerini krıt.ı ,.-
la.rdı. Leonidas 8)11~ 
de bulunamazdı ya· •·' 

• Jr&O"" 
Tahkikatla y.irırt\ rtııd' 

gul olmaktaydı. 1<: c .. .ı 
N. ıabll""'. 

Vcngasson, 11. eJ:ıli 
gibi meslcklerfnın _.iL 

d "&IV'" 
baııka Rokur a. ~ıaıı 

· Sr ve üstad polisin sJIS' 
sesiyle meımul oıın• ......... __ 
mumfyedcn Didiye, 
etmiş ve müsaade te ;at• 
fak olmu~tu. ııaib~~er 
dcnberl yeni hlçbır 
mi§ bulunuyorla~'· tı.idd 

İstintak )'ı{ı.kllıU• un" 
masaya. vurdo. pil§ ~"'-

·ıc fasını paUatsa bt aiJıl 
. dele~ 

bu cınayct mua . ti. 
ycceğini aklı Jces11Jıl 
Knpı vuruldu. 1,. 
- Giriniz. el°D 1 
Ko~er venl8 rP.:I 

Yüzünde kendi51Jld~ııı~' · 
adamın ifadesi oJcU ti~~' 

- HUnnetıeriııt it ,,t-' 
yeni b 1 r• 

- Bonjur. bit ,e 
- Pek mühirtı ctbıst 

rançlI kumaştan ,oıır' 4' 
mı cinayetten birtıı. bıl1 
nü iddia. eden birfıı' 

1 
- Entorcsntı· ,-.;J. 

d deı;· ıf 
- FcvkalA. 0 

1~uıı _, 
cerken görtnÜ~· .,,eııJ . 
- aı Ut Eğer yanılnuyors deJll~ 'ti, 
le kaI'jPlB§JYOI'\1

1 ıııi>'e~ 
Lconidıuıa çok bC di b ~ 1. 

- Bu adntJl Fııl ~ ııııt" '-
- Evet. Gctirdibııtt>;; 
- Lflt!en on\l 11ıt ~ 

Ayni zamanda ı.<ı 

nn. 
_ Peki efen~e s'19 
Salönel bir ::sı ç~ 

llır deste fotoS ~fi ser· 
de biraz sonra tJ. 
geleli. geıııı-1' 
Zabıt kaUb~ d:erter :~ 

şına geçti. 131.f soıır' 
r uı kanşt.ırdt. ' 

b:'!klcdi. . ,_1 ~~ 
lstintak haıtWW soıırt· 

• t"1..+ ;?rt '/ıe> ni toabıt e ~· 
1 

l ı;ı> 
_ Bildiklerin ... ..uı. 

dli)'t"' ti 
Zabıtn ve 11 bll~lf 

nişi olmadığı illı {V 
"\.·r~eri anlattr: 



4 ~~'l'-ıoıo 
SCc::: RABEB .,_ 

~ ~ 
,,.,,,,lcr 
~ 1 •• ,., •• 

~:ce HüS·r;~·p;ş~~ı~ -b~- işlere 
1

~;, d;~eceye 
~,~ar Vukufu olduğunu öğrenmek istiyordum 

11\iıjj l<ıtabtt 1' 
't f? Otnaranın kar piahane l~ini tahki.kdi. Anla"ılm~ mucib olan 3u hapiıhaneler iıine 
~' &~~. bulundufu için artık bir J{llm kal • girfetin. Nihayet (Harputlu Oha • 
,.-ın bir l'lı"d madt. nes) ten meded umacak vaıiyete 
't ~ı? u det C\'Vcl Er- Bu söı de bana bir şerbet gibi dil5milııtük. Bu iışten bir11z önce 
' :!- ~ın lenetle tealr etırıieti. HUır.cv paıa· vazgeçelim. 

~t \ --ııı tll . 
~ 111-rde nm bizimle meuiul olmadığı anlaeı· - Harputlu Ohaneai aen nere • 
't ttİYJe be lırerııtondadır lıyordu. Ahmak Tomayanm hı:ıpis · 1 den öğrendin'! 
''etr'ttt. lı'ta~l"lberdir defiı l'l\l ! hane işi baıımııa bir derd ~ıkara- ! 

bıı~ ~ '-ıı~: cağa benziyordu. Ona giderek ikaı j - Orasını da bana bırak. Haki· 

'

!> ~lld Ut edeb:~Yannı lcim oldu- etı:neği ve bu işten vazgeçmeı1ini , katte bu iş değildir. Nete kim bu 
Ilı.. " ır lnlıin? .. . : dakikada Har.,utlu Sivas •aptı·,·e 

t e~ ~'·«"eki d • 6oylcmeyı hesaphyara'k paıanın ya. r· .. .ı • 

h ~.. ıqr tı: • eseın bir türlü ııından rıktıın. Ben rıkarken Rope11 since isUcvab olunmaktadır. Eğer 
~ .. ''"il ııtlij id' ö , 1' " il b' t dl • ~t '"" nı bll itlere'· nce HUı. Cevabirciyanın Penk'den bahsetti - 8 ne ır sır ev etmışsen işt4ı 

• ''l(ııtıı nt de_,.· ~. 1 "' ...ıb" ld y&ndın demektir. 
·~ııııı Oldu ~ ·-ye gın \juyar •• ı o um. 
~ tııır · &"Unu öftenınek Biıi Ropen Cevahlrciyandan ön. 
... ')'ulQ•ra1.nıı ce elt veren HUırev pa~adır. Hüs • 
~ ~d batık, ıtl.fa hızretloti . rev patanın dikkat ve bulreti sa
ıı:. ~u. Ol\ faıı open Ceva.nlrci· '.'esinde eline ceı:irdiı!i deliil mah • 

IJ!., "'\t b l •lıe • -

- Bunları nereden biliyorsun? 
- Benim Hüsrev p1.1ayla bir va· 

ıif e arkadaılıirm oldufunu unut • 
tun mu Toma~·an? ,t il tıı de llllllcayyed o- kemeda de aleyhim~e en büyük ve-

'' !lı l'ret ede · •lıi ınenınun et- slkalar olarak kullanıldı. Çok oUkilr Tomayan ayağa kalktı: 
Ilı' ~liltde !l\la~· .\nc&k bir me- ki ona bu d~receye kadar intisabım - Sanmam ki Ohanea bir ıey if· 
ı.::- ft~~2Ut va~;., bunu öğren. beni de muhaklmk olan idam•foı şa etsin. Dedi. 
• rıtro111 · Siv,1 · • kurtardı. Yokşa Elntdi bunlan ya • 
tı rıtıfrlgtnda b" hapıahane:sile urken benim de ipte 9eyyielerimin - Buna ne JUwm var Tomayan? 

"~·ı lrıj 6fr ır tnuhabere te- cezumt öd•di~imi yaı:scakhnır.. 
oı~ endik B 

Var:ı;cc;; fu (§tan. Yapaeafm işlen 

Vfl bilhasaa ıu aon zamanlarda bin 

bir defa danışmak rerektlr. Hem 
nrtık yaftaları hazırlamak zamanı 

't &i latı:ı-o · Undaki ~xr l'Uhüika erte!! ak~:ım pa§ıı Mer-t, ltııı. ruın. z.ifondan :ı.vdet etti. Yalnu: karakol. 
~t h ''1ıııı ilet" alın larr tefti~ r.tti. Benimle de havai 
tn~ ır lttı ~hııuııar 1ftun. Bu gelmietir. Şurada cumaya ne kaldı? ~ ~ ttzıı llıuhaıtı k llleaeıeaine ~e~·lcrden göril:ıtU. Yazifcye devam 

~'~' hı· efe llecb'u· ~•icat ıene edip etmlyect'!ğfmden hah!! bll~ a~· 
~ ' lda tuın l3 madt, hattı bana biraz soğuk dav-

Mındrkyın benim ahbabrmdır. 

~ teııit llldırn' B : en ne randx. 
~ııı rı lo ııerea aı, · u :ıneaetede 
, htııa ttltordıı- Cak teı1eJJi ta-

Ftopen Cevahirciyanrn adamıdır. 

Kalpakçıyanın da. onunla birli(k ol • 
duğunu düşünmek )lata olm&z, Bun
lar bizdendirler. 

->ı oı.ıı ...... a~ 
~ ~)ltdJii biraz İtltrııarev ııaıa • 
~de ~ bu leyı •dtndan do
·ı·~~ dU;ıı _hUk~ıneterı ınubalı:eme 
d~ ~ ~ •Unrııell\lt çe lnalCım ol • 
'• r c~ f tUe hak~ diiıUnememlı 

d'llııı en, lkıbet •~n ınukad -

O tt;. ''-llllttı~ ' Yolculufum. 
~~"il·~ . (1) 
1~tubıı t\tııe\ ' '- Uıtuııı vaııt,ai hu vadyeU 

ta( llıı.h. air .,... ne tnfikellef ' ~· -~ıır ~ bt\rlet tııe oı?tıt J.tU.rev p&-
~t.!t~ı ııı e lı~tt •ına rağmen: 

be iııaan U.teıı~ btıı ku1Urla
ltıtere1r ~ tö'deıı olabilir. A.kai 

~re, ~ tebdf:lltllrur. 
~ııll rı llo&>en etını.u. 
~ tittı b~!'tlt Cevahirci • 

'ııtet ııı. \> e b 4run To • 

~httııtı te t&bırı: cfhetı ll\Una
ll '°l'd ltıuhaklt ettfnı. Bu 11· 

~ ~ U!b: llttı. Kinı oJ. 
bıııı llUu O 
~ "t htııe, D 

~ de t._ •ıtaaiyı • &di. 'roma-
~ 'e~ ""lkUlt e Si'Vaı hapiı. 

t 'oıı il 'l'rı nplCllt 
'•" ra t ldıkı.ıı • 
' il. e btıt ekrar lr bir buGuk 

Kabayandan da bir mektup gel· 
mi~ti. Bu mektupta Kayscride 
(&drOI Mır.dıkyan) ve (Keğork 
Kalpakcıyan) admda iki enneniıtfn 
Hın~ak amaline muzır har~kf'ltle • 
de bulundukları bildirilerek hakla -
nnd" naaıl bir muamele tatbikı icalı 
ettiği soruluyordu. 

Kabayanı ikaz et. Bunlann ell • 
mlıde olması IU%Umundan bahıet. 

Hem şimdi o oa Ka:yaeride iyi g~. 
ı;lnmeğe bakmalıdır. 

*** 
Tomayan tienlm gelişimi iyi bir 111ler ayağa dU§mÜftü. BUyUk ga-

tendlit nlarak ~rmUı ve önce bu ye 8trllfmda hazırluın bu Iı Hnkl 
meaelevi sormu9tu. Dedim ki: bir mRhallo kavguıym19 rfbi bir 

- Büllin bu muhalefetler unir hale gıstlrllml9tl. Dedlm ki: 

lclaretıisliilnden hbıl oluyor kana· ( Dtı•amt var) 
atlnde~im. tılerin ana hatltrmı tah (1) 8 Mayı" 809 tarihli 8h-u \'tll· 
kik ettirmek dururken 11en (Ara. yeti talırfrah: "Sh'um llrtttlli Pı. 
ronyan) i;,ine el atmııı ve onda1' nar mahallesinde makim Kuıab NI· 
bir türı·ı ayrılmak lt!temiyonun. 'ftlt offtt Karabet ytdindP.n derdt>~t 
Bu kifayet etmeiı ıtbt de ıon ıa- ehınap ~rclime 4'dllen blr kıt'a 

mantuda hUlcftmetin nazarı dikka· m<>ktubun Berç Antnnlkyan imalı 
t.hıi celbeden ve hattl Hüsrev va • oldu~'1J n bu d:ı Sin• lıa-p1ıhane • 

~llntn MırıiConA lcadar srelmeııinl sh\d~ ... ,, 

256 KAHRAMAN HA YDUD 

Yazan: Etienne Gril 
Cifanier artık konuımıfa kı· 

rar verdif i zaman toıluklarını 

sarıyor ve çıkmaea hazırlanıyoı: -
du. On 1Undenberi muannid bir 
neı'eaizlik içinde hiç konu~mamı§ 
ve daha bu sabah ayakkapların·n 

iyi temizlcnmemi§ olduğunu ba· 
hane ederek k·arııiyle büyük bir 
kavga ctmiıti.. Karıst Matild pen· 
cerenin önünde bulaırk yıkamıyor 
ve senizce ağlıyordu. Orman 
bekçisi: 

- Beni affet, diyerek konu§ma. 
fa b&§ladr, ne s6ylediğimi bilmi
yerdum. Esasen bu ayakkapları

nrn ne ehemmiyeti var 1 Asıl me
sele büsbütün baıka .. Uç günden· 
beri kafamın içinde ayni düşünce· 
ler dolaşıyor ve beynimin içini 
kemiriyor. 

- Böyle olduğu halde bana hiç 
bir ıey ıCSylemedin. 

- Evet, una hiç bir §ey söyle. 
medim .. Çünkü bu piı dUıüneele· 
rin kafamdan uzaklapeağını .zan. 
nediyordum. Bu kılkançlık beni 
deli ediyor. 

Matild cevap vermek için koca
sını dof r~ dönmeie coıret ede· 
miyordu. Ayni ta~ft mütemadi· 
yen yağlı ıuyun içinden geçirip 
duruyordu. 

- Sen her zaman böyle kıs. 
kançsın .. dedi. Zaten bunun için 
değil midir ki herke1ten kaçmığı 
tercih ettim ve sana bu iti kabul 
etmeni tavsiye ettim. Burada ö· 
nUmüz ve arlcamu: kil0t11etrelerce 
orman .• Haftalar oluyor ki bir te'k 
inaan yüzü ıörmüyoruz. Ah§ verit 
etmek için kaaabayı bile ıitmiyo• 
rum .. Eğer hayvanlar da olma. 
sa inaan kendini dUnya yüzünde 
yalnıs zannedecek .• 

- Ya patronun yeğeni?. 
- Möıyö Jilber mi?. 
- Evet, m8syö Jilber .• 
Kelimeler Granierin ağzın.dan 

güçlükle çıkıyordu. Bu kafi it· 
ham kar~mnda Matild boğa.ıxnın 
kuruduiunu hissetti. Fakat bu ta· 
arruzu cevapsız bıra'kmak dofru 
deiildi. 

- Onun ne yaptıiı var ki? Bu. 
uda daima dürüıt hareket ediyor. 

1S 

intikam! 
Çeviren: Suat Derviş 

- Buraya çok aık ve ekseriya dütöndüren yalnız Hnsin. Bana 
ben bulunmadığım zaman geliyor. bak Şarl 1 •• 
Eskiden bize merhaba demek için Kocasının başını 'kaldmnağa uğ 
uğradığı zamanlar onunla kartı· raşıyordu. 

lrklı birer kadeh şarap içmek be- - Bu kötü düıüncelerinin ya· 
nim için bir zevk oluyordu • Şim· nında beraber ge~irdiğimiı altı ıe· 
di azap duyuyordum ve kendimden nenin hatıraları yer almıy.or mu? 
korkuyorum, kendim için, bilemi· Bu inziva hayatımızdan en ufal( 
yeceğin kadar kuvvetle sevdiğim bir bezginlik gösterdim nü?. 
senin için korkuyorum. Onun için Granier oturduğu iskemleden 
de korkuyorum; çünkü, eğer ha kalktı. KanJ;mı kolları arasına a• 
kikaten buraya fena fikirlerle rel. tarak saçlarının üstüne korkak bir 
miyorsa yazık olacak. buse kondurdu. Kadın ancak o· 

- Fakat ne için?. mu.ılanna kadar yükselebildiği 

- Onu burada ıenin çalrımanı kocasının kolları araırnda bilıbü· 
bakarken bulduğum yahut ta ben tün küçülmüştü. Kocası: 
gelmeden evvel boşalttığı kadehi - Beni affet, diyordu, ~n &iı: 
gördüğüm zaman bir çok defalar deliyim ve seni o kadar çok ıevi. 
ondan izahat istemek arzusunu yorum kil 
duydum. Matild kocasının kollarında!\ 

- Sonra biz ne oluruz, Şarl?. sıyrılırken: 

Ya buradan kovulursak.. Buratı - Senin ıztırap çektiğini iıte .. 
kadar ucra bir yer daha bulabilir miyorum, diyordu. 
misin?. Ya seni deli Men ıehre Granier tüfeğini asılı olduğu yer• 
dönmek mecburiyetinde kalırsak? den indirdi ve gece dolabrnm çek .. 

- Geçecek hadiıcden ıonra ar· mecesinden çıkardığı bir 'b~ kur· 
tık iş aramaklığıma lüzum kal· ıunu cebine yerleştirdi. 
maz. - Terres • Noireı etrafmd& bhı 

Matild elindeki tabağı bıraktı .dalaşacağım. Oralarda ağaç keli. 
ve kocasına doğru yürildü. Grani• yorlarmr§ .• iki saate kadar döne• 
er gözlerini yere dikmti§. IUdın rim • 
ellerini kocasının omuzlarına da· Kaçar gibi çıktı, ,Ayak &nleri 
yadr. • ağaçlann arasında kayboldu, Ses• 

- Bunları beni korkutmak için ıizlik avdet edince Matild otur 
mi söylüyorsun?. duiu iıkemlo üzerinde hıçbrarak 

- Bunları düşündüiüm için ağlamağa hafla~ Ellerile yijıij .. 
söylüyorum • nü kapamııtı. Kapı hafıfçe vurul. 
Parmaklannı koclliuırn elbiıelc· du. Kadın duymadı •• Tokmak 'ev ... 

rine geçirdi. rildi ve içeriye Jilber girdi.. Bu 
- Bu deliliktir Şarl... yirmi sekiz yqlanııda yakJJılclı bir 
- Evet, hakkın var, ben çıldır. delikanlı idi. Matildin yanma yakoj 

mağa ba§ltyorum. Onu bir daha laıtı ve ellerini avuçlannm içine 
burada görmek istemiyorum. Yok· aldr. Genç kadın hayretle bağrrdr. 
sa bir feliket olaea'k.. Jilber: 

- Ne i~in beni böyle tehdit e- - Nen var? diye soruy.cr.clu., 
diyorsun? Benden §Üphe mi Mi• Genç kadın onu göğsünden ha· 
yorsun? Hayır, decil mi? Mösyö fif hafif iterken~ 
Jilbere bir daha buraya gelmeme· - Git, diye yalvanyordu, git 
sini söylememi iıtiyonun? , ve bir daha buraya gelme; bizi öl. 

- Hayır, bunu ona ihsaı etmek dürecek 1. 
daha iyi olur?.. - Bir şey mi biliyor?. 

- O akıllıdır. Bunu muhakkak - Jilber, yalvanrım ıuuız ılit! 
anlayacaktır .• Belki bundan do· Delikanlı soiuk kanlılığını mu .. 
layı bize kıımxyacakttr da .. Bunun hafua ediyordu: · 
zaten ene ehemmiyeti olur. Beni (LUl/tn sayfayı ~eviriniı)1 
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~'bl~O-. l>lea~ ~ •talrola dön. 

derı.~ tcırıı.n OPetıle ber&ber 
' l' "11} i Yor b 1 

' 'hı... •buı et u muıtunı. 
lı~ ""-' et~ U. 

:~eaıııtl!Uateıttı Plfaın., Dedinl 
"it.... de ır. &u S . 
ıı ·ıır. lbe~Uf lvu ha-

dinı .. Eeel köprüsündan kaçtım. 

Ve nihayet dallarda sana tesa· 
düf ettim. 

geldim .. Kaçırdığın genç ktıt ba. 
na iade et .• Juana aeni seviyor 
ve ıcnin zevcen .claca'ktır. Sizin 

- Sandrigo Vcne~ikte ... Her 
halde ıece yarı&ına doğru ge
lir .. diye ilAve etti.. 

- Bu kadar .değil hepsi... O• 
nun buraya, neye gelcliiini lbi· 
liyor musun? Seni görmek isti· 
yor .. 

-._ eıı ltal'J)utıu O • 
'l' ethı! , .. ~•tıı. ?) llfuıturara\. 

~". 'l' tdl. 'l'al\-ı_." 
l~ >tlıll..~eeır1rur ~de al· 
tlbı ~ ~~ y"ll lıl ttletbn. 
''l'ttb~ t da o ıtı ~ar beyı saiırt 
~ . ~.~ıı~u. ~ ~?\!Qın. Aslan 

' il; ie11d ·~ıkla 
'rı l lceııdiın onu 
~ ~ ~ e ı8yten-

ll't de b Dacafnttıı 
'fi~ eıı.ı lıe hak' inıaıılara 

~ ~ ~... . 
~ ,, btt'tdi: 

~. b ~~ teırraı 
'etbaı b} ~ı~uh ~. (Hu 

\' t ~ b~ab CldU~lattı1ftlt -
' ~~ ıb_ ~1ller. ereıt ll.fıti • 

~ 'tııt -.ıııere& • 

- Evet.. Rolan Kandiyıno
nun emirlerini dinlemeleri için 
.maiyetimdeki adamları kandır

.dıfrnır ıün. •• 
- Sonra da, kadınların en iyi· 

ıinin, benim aaclık hemıiremin 
kalbini çalmaktan çekinmedin l 

Sındriı'J müıtehıi bir tekilde 
tebe11üm etti. 

iskala l3rino devam etti; 
- En büyük felAket te Jua. 

nanın da seni sevmiş olmasıdır • 
Eğer bu baylc olmasaydı, taf· 
ıilAt vcrmiye lüzum g<Srmedcn 
ıeni tepetemiı bulunurdum. 

- Sonra?. 
- Dinle .. Juanaya emanete· 

dilen bir genç kızı da ... 

rnes'ud olmanız için ıana para 
vererek ıudetiniıi hazıdamak 

isterim .. 
- Dofru mu? Bu tekliflerini 

memnuniyetle kabul edudim ... 
Fakat iki mini olmasa ... 

- Ne cibi?. 
- Birincisi .. Juana cerçi be-

ni seviyor, fakat ben onu aevmi· 
yorum. 

- Sonra?. 
- İkincisi de istediiin lcuı 

veremem. 
- Sebep? • 
- Çünkü onu seviyorum. 
tııkala Brino birdenbire ayıca 

kalktı.. Çehresi bcyazla§mı~. 

g<Szleri kızarmııtı. Bu dehıetli 

hali Sandrigoyu bile titretmiıti.. 

- Ali, o halde ... Geldi~i za. 
:ınan aadık bir bcndesinin ken. 
disiyle konu§mak iıtc.diğini söy • 
lemektc gecikmezsiniz.. Şimdi 

bırak ta azıcık uyuyayım. 
Meçhul adam bunları söyle· 

dikten sonra dirseklerini masa
ya dayayarak yarım kalan uyku
ıunı devam etti. 

Bart')l.> ayağa kalktı .. On da· 
kika kadar .dü§ündü. Sonra o 
gizli yola açılan kapıdan çıktı. 

Şimdi Bartolonun tam arka· 
ı na tesadüf eden aralıkta bir 
adamla görüıüyordu. Az sonra. 
da bir delik açarak salonda uyu· 
yan adamı göstererek: 

Sandrigo meş'um bir sesle: 
- Ala •• Görebilir .. Dı~ndaki 

kapı kapalı mı?. 

- Hem de kilidli .• 
- Ya caddeye açılan kapı? 

- O da aync bir asma ki· 
lidle kapalı .. lnsan değil pire bi· 
le çıkamaz. 

- Ya mahzenin kapait?. 
Bartolo birdenbire atılarak 

bodrumun kapağını kaldırdı. 
Sandrigo ilave etti: 

- Onu açık bırak .. Şimdi de 
git burada bulunanları bana ge. 
tir ..• 

Bartolo salona girdi. , Uyukla· 
- Bak Sandrigol dedi. , yan adama göz ucuyla baktık-

Altın Çapa meyhaneıinin sa- ' - · sonra salonda bulunanlara ~ !!...' te\rır buı 
~il'' te utu:uı.. li=. ~~~ • l',~te?lcUyıe~~r .aertm. 

- Biyankayı mı? Onun ka
çmlmıt olm11rndın nu bahıet

mek iıtiyorsun? .• Evet haklısın .. 
Dofru ... Juaııanın beni ıevme
linden istifade ederek onu kaçrr. 

dım. 

- Ne dedin?. Biyankayı ıev
diiini mi ıöyledin?. 

hibinin konugtuğu adam Sandri- garip işaretler yaptı .. Sonra da 

' ~ bu hl!:; c!&ha u. 
'~~ ~·tUtt ıat llfıt .Un. 
'l''hU 1) ftıl? en ihtara ın. 

'~ bıı ~'· ~ıı~ ... ltttb 
ıı: ~ııuııau u kadarla l&'V'dı. 

~ ~e ta !tı. l':aııın: &YnJ. 
"'•b ~~ 

.\ '~, ... ırt ..... ~'det hllYUrul 
~ ıtıı. -.il\ ~-~~ı.uu. aea& 

04\fJ~''ın el• "Zlece.ı:~ 
. l«ak ...aı. Dedi. 

•aa!!ft bu ha. 

t.'kala Brino titredi.. Karıııın· 
dı, lcendiıiyle eilenir bir tarzda 
itiraftan çekinmiyen küıtahr na· 
ul boğmak için harekete reçme
ditine hayret etti. 
Boğuk bir sesle cevap verdi: 
- trtiklp ettiğin bu cürüm

ferin cezasmt verecek yerde aa· 
na bur tekliflerde buhmmıya 

Sandrico. cevap vermiye 
lüzum bile eörmeden: 

- İmdat l diye baimiı. 
Ayni samanda önündeki mı. 

sayı tiddetle kaldırdı. 
hkala Brino, M.nçerini çeke· 

relc Sandrigonun üzerine hücu· 
ma 'kallı:ııırken, odada, birden· 
bire altı ki§i peyda oldu.. Bun· 
lar hkala Brinonurt üzerine 
çullanmıılırdı. 

Bir aralık ayakl&rUUA bit Do..-

goydu.. iskala Brinonun yanına otura-
Haydut deliğe yaklaştı. , rak: 
Bartolo devam etti: - Sanırsam, dedi, Sandri-
- Şurada, dedi. Sol taraftaki gonun gelmek: zamanı yaklaıtı .• ~ 

ikinci masad_a uyuyan adamı gö- Gidip rahat rahat kcnupbileee· 
rüyor musun?. finiı bir yer hazırlayayım .• 

- Evet görüyorum. hkala Brino §Upheli l:ıir ta .. 
- O !&kala Brinodur, :vırla meyhaneciyi stizdü • , 
Bartolonun bu sözleri haf.1 - Böyel §eylerde pek merali" 

dudu sevinçten çıldrrtacılrtr ,ı., h oldufunu 'örüyorunı Babi 
Yumruklarım eık~ Gözleri kı .. .ıl Bartolol dedi. ../ 
vıkrmlar uçıyordu, ',:ıe r Mühim bir §CY l;onuşacağt· 

Te'k ıö.du • devam etti: nı sanıyorum Sandrigoyla .... . - .. -
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- Onu timdi ciderken gördüm. 
7ere11 - Noireae doğru cidiyor -
41u. Ona dün orada ağaç kestik. 
Jerini söyledim .• Ban.ı i=ah et .. E
ler o bundan emin değilse ve eğer 
hen birdenbire ortadar kaybolur
un bU.bütiJn ıüph:lenecek. Sakin 
ol Mıtild ve bana geçe:-ı1 cri anl;ıt .. 

Genç kadın geçen ha<liseyi ona 
kesik kesik anlattı. Delikanlı: , 

- Mesele yok., <ledi, bir daha 
buraya gelmem, peki.. Fakat sen, 
Matild, beni bir daha görmcmcğe 
ra.ı:ı olabilecek misin?. 

Genç kadın Jilb~:-in kollarına 
atıldr. 

- İtte ıörüyorsun ki :kimizin 
de buradan gitmesi lizım. Matild, 
bcn1 :dinle! jleft bu ak1am Parise 
cideceiim, yarın, yalmt ta öbfü
cün sen de bir kohyını bulur, trı.-. 
ne atlar ve bana eelirsin. O zaman 
aeniııle b:rabcr hilctlt.rimizi al•r· 
ken" bra;laı .. :ra:ajhrr..z yere gide · 
ru. Muvafık mı?. 

Genç kadın başını eğdi. Kaçma· 
it kabul etmiıti.. Jilber: 

- .Burada daha fazla kalmaklı. 
lttn Clofru değil, dedi.. Allahaıs
marı.dık Matild ..• 

Xadın batmı delikanlznın kolu
na dayadı ve uzun uzun <Spüıtü· 

ler. Matild birdenbire doğruldu 
:ve pencereye koıtu .• 

- 'Bana bir gölge geçti gibi gel. 

dl.. --
JilMr tebes,üm ederek: 
- Çok sinirlisin, dedi, fakat 

tıirden ikisi de oldukları yerde 
hareketıi.ı: durdular. Çünkü dışa
Jıda ntıkla bir av havasının ça
lmdıfıhr duymuşlardr. Matild: 

- O geldi, diye bağzrdr.. Seni 
burada cörmemelidir. İkimizi de 
~ldürür. O bir delidir. 

Hava sinirlerimi yatıttırdı ve itti
hamı açtı .. Bana bir omlet yapar· 
mısın?. 

Matild acele ile raftan bir sah3n 
aldı ve iki yumurta kırdı. 

- Odunlar rütubetli, dedi. 
Kocası: 

- Soba epey çekiyor, diye ce. 
vap verdi. Burada uzun müddet 
kalmıyacağım .. Saat on birden ev
vel şatoda bulunmak istiyorum .. 

Matild odunları tututturduktan 
sc.ma yumurtaları çalkalamağa 

başladı. Granier: 
- Hayret, diye bağırdı, ocak tü 

tüyor. 
Ocak borusu yerli dolabın için

den geçiyordu. Dolabın kapıs: 
sımsıkı kapalı olduğu halde üst 
taraftan duman sızmağa bqlamış 
tı .. Orman bekçisi: 

Bu sabah dolabın içindeki bo. 
ruyu tamir etmek istemittim. Onu 
her halde büsbütün bozmuıum ... 

Yerinden kalktı .. Yerli dolabın 

kapısına doğru yürüdü. Matild 
yemyeşil olmuıtu.. Bacakları tit
riyordu. 

- Kapıyı dü§ünmeden kilid
lemişim, diyerek ceplerini araıtır
mağa başlamıJtı .. Anahtarı gördün 
mü? Zaten pek te ehemmiyeti 
yok ya 1 Pencereyi açmak kafi ... • 
Şatodan dönüıte ıu boruyu da 
tamir ederim. 

Matild tekrar ümitlenmeğe 
baılamıştı .• Jilberin bir müddet 
daha dayanmasını temenni ediyor
du. Granier ocağa bir 1ı:aç odun da 
ha attı • 

- Bu suretle odunlar da kurur, 
diyordu. 

D~fabın içi her halde daha kesif 
dumanlarla doluyordu. Her halde 
artık orada nefes almak imkanı 

kalmaıştı .. lf11tild kuvvetini kay
betmiş, eliyle yumurtaları çalkala. 

Kızımı sulara 
gömdüm 
(Baştarafı 10 uncuda) 

etmif, kıvrılmı§, kınk ıandahn bir 
parçasına tıpkı bir mengene gibi 
takdmıttı, bu sağ ..... 

Elini koltuğunun y~ına vuru-
yet": 

- Bu sağ elim aevlritabiinin 
'korunmak kuvvetiyle mengene· 
leımit, bu sol elim sevkitabiinin 
korunmak kudretiyle o sevgili 

vücudu, yavruıunu dalgaların 

içine terketmiıti. 

Anlıyor musun kızım? Anlzyor 
musun? İnsan sevkitabiisinin ne 
demek olduğunu anlıyor musun?. 

İhtiyar adamın batı önüne dü
§Üyor, genç kız, korkan ve inan
mamak istiyen eözlerle ihtiyara 
!.;akıyor. 

Dört köşe odanın tavanın.dan 

sarkan kirli bir kordon ucundaki 
çıplak ampul, sarı ve ihtiyar bir 
göz gibi .sessiz odaya bakıyor. 

Yeni eserler 

Modern Adabı muaşeret 
Askere, memura, kadına, erkeğe 

talebeye yazılım~ 1939 yılının en 
son, en güzel, en tasnifli adabı mu· 
a~ret kitabıdır. 

Müellifi Süheyl! Muzaffer, mua
şereti ayn ayn kısımlar halinde tet· 
kik edip, milli, ferdi, cemt, beynel· 
milel ve idari olmak üzere Jtltapçıla· 
ra taksim etmiştir. · 

Herkese lAzım bu eser, inkılap 
kitabevi tarafından fevkalade nefis 
bir şekilde tabolunmu~tur. 

Ege' de 

Menemenin su derdi 
nihayet halledildi 

Elekt r ik tesisatı ıs lah olunuyor. 
Nafıa VekAletlnln tensibi Ozerlne 
) e nlden bir imar plAnı hazırlanıyor 
ovanın su lama işi bitince Menemen 

ümran ve refaha kolaylıkla 
kavuşabilecek 

Menemen (Hususi) - Son s~- memleketin .ışığı temin edilmekte
nelerde kasabada bariz bir bele- dir. 
diye faaliyeti ve imar hareketi &ö
rülmektedir. lzmirin §İmal mınta· 
kası kapısını tetkil eden kasaba
nın bu imar faaliyetinde çok geç 
kaldığı aşikardır. 

Cumhuriyetin ilanından itiba
ren diğer belediyelerde başlıyan 

ıuurlu ve planlı hareket burada 
da başlamış olsay.dı Menemen f&
sabasmın çehresi her halde bu
gün'kü kadar iptidai olmazdı. Be
lediye işleri hakkında izahat al
mak üzere belediye reisi İdris Tı
nan ziyaret ettim. Belediyenin 
meıgul olduğu itler hakkın.da ba· 
na aşağrdaki izahatı verdi: 

Su me1elesi 

Tip itibariyle mütemadi olan ve 
bugünkü ihtiyaçlara cevap vereni 
yen bu tesisatı yenilemek için be· 
tediye meclisi karariyle 7 bin li
ralık bir proje yaptırılmış, Nafia 
Vekaletince tasdik edilmiıtir. 

Ancak belediyenin ıu itinin tak 
sitlerini muntazamen tediye et
mek ve bunu bilhassa mali sebep
ten aksaklığa uğratmamak için 
ele'ktrik itini tehire ve ıimdilik 
mevcut tesisatı ıslaha karar ver 
dik, Bu maksatla 35 beygir k~
vetinde bir motör mübayaa edile
rek montajına başlanmıştır. Aynı 
zamanda şebeke üzerinde esaslı ıs· 
lal:at yapılacaktır. 

Müttakil imar plAnı 
Bir belediye elinde kaaabanm 

istikbalde yürüyeceği ve inkipf 
edecefi istikameti gösterir bir 
plan olmadı'kça o belediyenin me
saisinin heder olacağına ıüpbe yok 

Jilbler kapıya dofru kottu. Fa
kat ayaksesleri kapıftln etiğine 

bdar celmitfi. Matild: makta devam ediyordu. Dolap ta- gitti. 

Geçen içtima devresinde beledi
ye meclisince verilen kararların 

tatbikinden elde edilen netice ile 
Menemen belediy bütçsi 64000 li
raya çıkardmış ve bu suretle Ka
ragöl mıntakasın.da'ki ıu hazinele
rinin kaaabaya akıtılması için muh 
taç olduğu 98 bin liranın beledi
yeler bankasından istikrazına mu
va!fa!t yet elvermiştir • 

tur. 
- Şu dolabın içine cir, dedi. 
fiindiyı kadar ilk defa kullan 

4!ıv bil yerli dolabın kapağını aç
tı ve Jilberi içeriye itti. Dolabın 
kapnmı kapadı. Kilidkdi ve anah
tarı · duvar su.tinin arkasına attı. 
~DWa 0..uıier, tozlarını silk

melıWçin ayülannı yere vuruyor. 
idu. ·Dudaklannda hali ıslı'k vardı. 
Katild acele bulatıklannm başına 
Jrottu .• 

rafından hırıltılar gelir cibi ol- Matild kendine geldiği zaman 
du ve genç kadın baygm bir hal- ellerini afrıyan pkaklarma gö
de döıemenin üzerine yuvarlandı. türdü.. Sobada ateı sönmek üzc-

0 .zaman elindeTti tüfekle oyna- reydi .• Pencere aralık olduğu hal. 
yan Granier ıilihını bıraktı: ve de odanın içinde ideta bir sis ta
geçti kadının yerine oturdu. Milte bakası vardı. O zaman geçen ıey
madiyen ıslık çatıyot6u. Yumur- lerl ha~ladı. Kocası gitmitti.. 
talar çalk.ılanmııtı. Sobaya bir iki Güçlükle ayağa kalktı.. Saatin 
odun daha attı .. Pişmiş" olan om. arkasındaki anahtan aldr .• Yerli 
leti aldı .. Masanın üstüne koydu. dolabm anahtar deliği üzerinde el 
Bir iskemle çekerek oturdu. Bir leri titriyordu. 

Bugün kasabaya en yakın iki 
membam kaptajlan bitirilmif, men 
balardan itibaren kasabaya .dofru 
ıilE#cihta takriben ı 500 metre 
tulünde hafriyat yaptlmıJ, demir 
boru leiıine bqlanmııtır. 

932 senesinde emekli bir topçu 
zabitine yaptırılan Menemen ka
sabasının halihazır ve müstakbel 
imar plinr, Nafia Veklletince ıe· 
neler süren uzun tetkikat ve tat
bikattan sonra halihazır pllnı taı· 
dik ve imar plinı reddedibniftir. 

Buna sebep olarak ta Vekalet 
imar plinını tevsii tarikten ibaret 
görmüı olmaaıdır. 

Orman bekçisi, bira.ı: evvel ora
dan çıkan asabi adam değildi. 
- Treı • Noiresteki tav11nları or 
ta~ kaldı~an iki ayaklı tilkiyi c. 
le cesirme1r için daha erken yola 
plcmak lazım .. diye dütündüm ve 
pnun için geriye döndüm.. Ya
ım sabah erkenden gideceğim ... 
J'akat çıktığım çok çok iyi oldu .. 

dilim ekmek kesti .• Ve bardağına Ağlıyordu. Bir kabus gördüğü

şarap doldurdu. Yerli dolabın için nü ümit ediyordu. Bir mucize bek
den yükselen hmltıları duymuyor liyordu , 

Mart ayı içinde bu iki memba
ın su mecmuu saniyede 9 litre ol· 
duğuna göre önümüzdeki yaz hal 
kın susuzluk ıstırabını çekmiyece
iine kanaat edebiliriz. Menemen 
su itinin bu suretle esaslı surette 
hallinden dclayı ne kadar sevinç 
duyuk yeridir. 

Yeniden imar planı tanzimi için 
Dahiliye Vekiletinden alınan emir 
il.zerine imar komisyonu tarafın
dan talimatına tevfikan rapor ha
zırlamağa başlanmıttıf. ve bayılmış olan karısını görmü- - Jilber, Jilber, diye mınlda. 

yordu. nıyordu. Parke kaldınm 
Omleti bitirdi.. Dclabm kap11ını açtığı zaman 
- Omlet nefis olmut, dedi. kesif bir duman bulutu odayı Elekbik iti 
Bıçağını pantalonunda temizle- kapladı ve Jilberin cesedi döıeme-

di, tüfeğini aldı ve odadan çıktı, 'nin üzerine yuvarlandı. 
1 S seneden beri bilafattla çalııan 

ZO beygir kuvvetinde bir motörle 

Her sene bütçeden ayırdıiı ufak 
tahsisatlarla belediye önünden iti 
baren kasaba içinden geçen İz
mir - Bergama yoluna doğru bir 
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- Hakikaten öyle kendisi 
l~n pek mühim bir mesele .. 

Altın Çapa sahibi müstehzi bir 
sesle illve etti : 

- Sizin için ehemmiyetsiz 
mi? 

Bartolo ayağa kalkarak mırıl· 
(Sandı: 

• - Haydi bakılım geç kalan· 
Jar .• Artık vakit.. Geç kalayım 
':demeyin. . Yarın sizi kab-.ıl ede
mem ıonra .• 

Tehditten kcrkmuı görünen 
\bet kiıi 'kupalarını son defa dol
' durarak diktiler ve meyhanenin 

1 caddeye açılan kapısından çık ~ı. 
lar. Fakat sokakta doğruca yü
rilyüp gidecekleri yerde dükkan
nm arkasına saparak Sandrigo· 
ıonu:ı b:.ılundu~u aralığa girdi
ler • 

Bu tedb:rlerin tsk::la Dr:no 
için alındığın :·a ıüphe yoktu. 

Bartolo büyük bir gürültü 
içinde kapının sürgüsünü sürdü .• 
Sonra salona dönerek: 

• . ~ tıte, dedi, nihayet yaln·z 
atabildik .. Artık uyur gibi gö
~ye Iilzuııı yok Iskala Bri-
no_ 
r 

Haycfut sllk<inetle cevap ver-
di: 

- Nihayet beni tanıyabildin, 
dem~~?. r Bfltiln hurrhklanmın baı-

kaaı için mi olduğunu sanıyor• 
dun?. 
Bartolo bu ceva:bırun ilı:i ml· 

naya gelebileceğini dütünerek 
kaba bir kahkaha salıverdi. 

- Teşekkür ederim .. Acaba 
Sandrigonun daha gecikeceğini 
tahmin eder misin? • 

- Gecikmek te ne demek ....• 
Kendisi burada .. Muhakkak er 
nunla konuşmak istiyorsan beni 
takip et. 

- Kendisi nerede ? .. Buraya 
neden gelmiyor?. 

- Bu hususta cevap vermek
ten acizim .. Yalnız bana konuı
mak isteyeni beklediğini ıöy.Ie

di. Söyleyeceklerin.den vazgeç. 
tinse gidebilirsin. 

1s1cala Brino bu sırada Jiyan
tcnun anlattığı hikayeyi hat r
ladr. Sularla dolu mahzeni eözü
n ün önüne getirdi.. 

Fakat o böyle ıeylerd:n kor· 
kacak adam de~ildi. Kendisine 
güveniyor.:3u_. 

Bir dakika tereddüt etti. Son• 
ra: "Her halde iki kişiden fazla 
değildir .. Bu da benim için hiç. 
tir !. .. diye düJündü. Ayala kal· 
kara'k: 

- Haydi cidelim, dedi .. 
Tekgöz, ftlrala :Brinoun ce

saretini takdir e~er gibi bafrrdı ı 
- Gidecefimü yer ~le dee 

ğil.~ . -
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bkala Brino meyhane aahibi
:ıi takip etti. Metin ve kat'i a
dımlarla salonun arkasmda bu. 
lunan bir yere girdi. Odanın içi
ne sür'atle göz gezdirdi. Kendi
ıini inde gördü .. Bartolo esra
rcnıiz bir ıekilde çekilip git
ti'kten sonra odada yalnız bir 
kitiyle karşı karııya bulunduğu. 
JlU görmüttü.. Bu da Sandrigo 
idi. 

O, üzerin.de ıarap titesiyle 
iki kupa ve sönük bir pmdan 
bulunan bir masa batına otur
muiJtU. 

Masa mahzenden üç adım da· 
ha berideydi. ' 

takala Brinonun arkasını clö
nüp oturacağı yerle mahzen a
raırnda ancak iki adımlık dar bir 
yer bıralulmııtı. 

Acaba hkala Brino mahzenin 
a~ık kaprıını ıörmü§, kendisi 
için hazırlanan tuzaktan haber. 
dar olmut muydu?. 

O dofruca kendisi için haz ır

. Janan sandalyeye oturdu. Za
hiren sakin görünüyordu. Sand. 
rigoyu selamlayarak: 

Çoktandır biribirimi.zi 
görmedik ve görüıemedik, de
di. 

Haydut ayni tiddetle mu'kabe. 
le ederek ıelimladı ve: 

- Eski bir arkadatı tekrar 
&8rmekle ne bdar memnun ol· 

duğumu anlatamam .. .Siye cevap 
verdi. 

bkala Brino ıayet sakin gö· 
rünüycrdu. 

Hakikatte de, kendisini Ve· 
nedik zındanlanna attıran, kr
zınr kaçıran bu adamın gırtla. 

ğına aardmamak için kendisini 
eüç tutuyordu. 

İki dakika kadar ıüren kor
l:unç bir sükuttan ıonra tskala 
Brino ıöze başladı : 

- Seni dedi, bir köpek gibi 
öldürmiye, fakat önce bir defa 
da mertçesine konuımıya karar 
verdim. 

Sandrigo çekinmiye lüzum 
&örmeden cevap verdi. 

- Yapacağınızı bilahare ya
panınız. önce ıu söyleyecekle
rinizi anlatın • 

- Söyleyeceklerim tundan 
ibaret: Bana karıı düımanhğı

nın pek eski olduiunu bilirim ..• 
Bu kin yü.ı:ündendir 'ki beni ih. 
bar ettin .. İnkar edebilir misin? 

- inkar etmesem de itiraf ta 
edemem. Çünkü itiraf ancak 
mücrimlere yakııır .• 

- Şu halde inldr ediyonun .• 
- Hayır .. Seni tevkif ettirten 

benim. 
!akala Brino sözüne devam 

etti: 
- Venedik 'kuyularinda altı 

ıene, mu.ztarip bir hayat ıeçi(-
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'6nue~~k Yoklamalarına davet 
l\den, ancı A k . r 

• s erlı k 1939 gun·· Une kadar .... ~ . , 
ltiJı, ~ . 326 - 330 doğumluların yokla-
tlıuıtakaı On\l Ye Eyup malan 11-marttan 15 mart-

p 
31
nbanc

1 
:nda oturan 9339 gUnüne kadar. 

33s O • 33() dahJubelerine 3 - Mahalle mümessilleriyle 
do~ doğum köy muhtarları keneli mıntaka • 

llıbr. ... ,o" Ulartn Yok! • 1 
, ~ -~e Yapılac kt a • an yoklama günlerdinde behe -

0 
~ • • a ır. mehal hazır bulunacaklardır. 

o. 3~: ihtıyata nak • 4 - Yoklama mü.ddeti zarfın-
. deıı dohtn

1 
da yoklamaya gelmıyen yerli ve 

•• 15-ı._~r 6-2-939 yabancı mükelleflerle 3. madde. 

~ı.~~~ do&urnı39 a kadar, deki alikadaran ve resmt, hU8Usi 
• ~ 26-.~ 16-.2- daire ve mUesseselerde, fabrika 

9339 a ka. ve şirketıer ve~ler mUstah • 

~'l.~ do" dem olanlar da yoklamaya gön • 
l'o~ll ~Ular 27-2- dermiyen amirleri hakkında as. 
~ 3-939 aka- kerlik kanununun ceza ahkamı 

' }0~aPıla.caktır. tatbik edilecektir. 

~"at 9 ~ her gUn sa.- • • • 
, "at 

12 
: §.Ubemizde Beyo~lu yerli askerlik şubesinden: 

'~ e bıtnıi§ ola. 1 - Hcro~lu yerli askerlik şubcsl-
.... İh ne bağlı müslim ve gayri müslim 

liYat 'Yolrl.,_ • 310:330 (dahil) bütün yerli ihtiyat 
hıı~-..ıı --.ınaıa eratın yıllık yoklamalarile 335 do· 
~ da~e herhangi nnı yap ğumluların ilk yoklaması 6 şubat 939 
:~ ~. ınu resmt ile 15 mart 939 günleri arasında ,.e 
)\ı),.~ \'e 8alr e.sese, fabrt. şube binasında yapılacaktır. Bu mak· 
~~~ tli.zı. el~fde çalışıp satıa muhtelif doğumlulardan hangi 
t~. l'okıaına edilen gilnler nahiyeler halkının hangi günlerde 
lr ~~ ·,, Ya geirn· şubeye müracaat edecekleri aşal'lıda 

.ıeıııer .,.,,_, - ıyen & 1ln ·~ yazılıdır. 
' 'llrıUn 93 nda as- A - 310 :330 (dahil) doğumlular, 
• ~ ta ltıaddesin • Şubat '6 ve 7 günleri Beyoğlu mcr· 

a ...... "' tbik edile • kez nahiyesi, 
Ilı {C\a,.._. Şubat 8 ve 9 günleri Galata mer· 
Clb.ıı~ h kez nahiyesi, 
"a~• bi.. er !tıUkellef Şubat 10 ve 11 günleri Taksim 

• "q...... .. ?'esi e , -...ııedi ile ltı Ye bir merkez nahiyesi, 
'~ı..._ §Ubeye ge. Şubat 13 günü Şişli merkez n:ıhi· 
~llıı "ll l'o(larn yesi, 

le r>~ l:ı.ciı ~askerlik ka. Şubat 14 günü Kasımpaş:ı merkez 
~ ı:.u .. .., d nahiyesi, 
~ l'e. Um a desindeki Şubat 15 günü Hasköy Ye Kemer· 

O}d bir Unıt ıtıalı ~~ iJa ~Oklaınao. iyetin burgaz nahiyeleri. 
l:ı. olu an iba • B - 321 :325 (dahil) doğumlular. 

llUr, Şubat 16 ve 17 günleri lleyoğlu 
''* merkez nahiyesi, 

Şubat 18 ve 20 sünlcri Galat:ı mer 
kez nahiyesi, 

Şubat 21 ve 22 filnlerl Taksim 
merkez nahiyesi, 

Şubat 23 günü Şişli merkez nahiye· 
si, 

Şubat 2.a gilnü Kasımpaşa merkez 
nahiyesi, 
Şubat 25 günü Hasköy \'e Kemer

hurgaı ~biymr.i, 
C - 326:330 (~bil) dojumlular: 
Şubat 27 n.2Ş, mart 1 ,OnJerl Bey· 

oğlu merkez nahiyesi, 
Mart 2, 3, 4 ıünlcrl Gal:ıta merkez 

n:ıhi)•esl, 
Mart 6, 7 ,S gOnlcrl Taksim merkez 

nahiyesi, 
Mart 9, 10 sünlcri Şişli merkez na· 

hi)'CSl, 
Mart ıı, 13 aOnlerl Kasımpafa mer 

kez nahiyesi, 
Mart 14,15 gd'nleri Haskl>y ve Ke· 

mcrburgaz n:ıhiyclcri, 
2 - 335 dolumlular kendi mahnl· 

leleri halkile birlikle geleceklerdir. 
3 - 310:334 (dahil) doıtumlulnr· 

dan yoklamasını hangi bir sebeble lm 
güne kaclnr yaptırmamış olnnlar da 
şubeye müracaat edeceklerdir. 

4 - Yoklama, her gUn saat 9 dan 
12 ye kadar devam edecektir. 

5 - Mahalle mümesstlleri, mahal· 
lelcrinin yoklamasına tahsis edilen 
güh ve saatlerde şubede bulunacaklıır 
dır. 

6 - Hüviyet cüzdanlarile askerlik 
vesikalarının birlikte geli rilınesi 

7 - Yapılacak olan lıu yoklama, 
asLc~ik kanununun 33 ve 14 üncü 
maılcleleri icabı olduğundan başkaca 

bir Ccvkalrıdelik fikrine düşülmemesi. 
a - Yukarıda yazılı günlerde yok· 

lamasını yaptırmıyanl:ıra bu gibi şa
hı!'ôl:.>rı resmi ve hususi hizmet alan· 
lar askerlik kanununun 92 ve 93 ün· 
cü mııch!c!:>ine göre cezalandırılacak· 
lır. 

9 - Dıınlardon İstanbul haricinde 
olanlar, askerlik kanununun 75 inci 
maddesine 11öre, tafsiliitlı künyclcrile 
ikametgah adreşlerini bir mcktupkln 
şubemize bildireceklerdir. "\'ab:ıncı 
memlekctlenle bulunanlar ise bu ma· 
lumatı en yakın konsolosluğa bildir· 
ruelidir. 

l'ur~k~~~~~ 
ij~ ·· liava Kurumu 
ıı~;dun~~. Piyangosu • ıı~~:k lkr~~: 11 Şubat 939 dadır. 
~~!~eı:~ıehaşka: ~:e .r>o,ooo liradır 

6.t \>\\l".:1_(20 bin hın, 12 bin, 10 bin liralık 
'(it... ve 10 bin) liralık iki adet 
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iktibaslar 
(Baştarafı 11 incide)' 

niçeri İskender zamanının en nam
dar atıcısı olmuştu. Uç paytahtta 
- İstanbul, Edirne, Bursa - ila 
menziller atmış, Gelibolu menzi· 
linde de taş dikmiştir. 

Yeniçeri fırınında yJksekliği 

tam kendi boyunca bir kerevet 
var i.:ii. Tozkoparan bir gün dur
duğu yerden: 

- Ya ı~:lahl 
Deyip bir sıçramıı, kendiı!ni o 

kerevetin üstün.de bulmuıtu. O· 
nun bu marifetini tecrübeye bile 
kimse cesaret edememifti. 

Tozkoparan 1skender Fatih dev 
rinde Kadı kulu Hüsamdan meş· 
ketmiş ve kabza almış, meyôan 
ş::yhi Hamdullahtan da taallüm (.t 
miştir. 

''Hattatların Serçeşmesi., Şeyh 

oğlu diye maruf mey.dan geyhi 
Amasyalı Hamdullah bizzat kes
kin bir tirker - ok yapıcısı - idi. 
Yaptığı her oka "nice akÇalar,, ve
rilirdi; her ckunu eline geçiren ke
mankeş teberrüken .aklardı. 

Okçu Hacı Hasanın bildirdiğine 
göre: Şeyh Hamdullah Fatih Sul
tan Mehmet ile daha Amasyada 
''çelebi iken,, müsahabet eder.eli; 
padişahlığı zamanında da kih, 
kih görüşürlerdi. 

Şeyhin tercümeihalinden bahse
den eserler Sultan Beyazıdın A
masyada vali iken şeyhten yazı 

temeşşuk ettiğini, saltanata geçin· 
ce lstanbula gelmesini niyaz ede
rek saraya getirttiğini ve ömrü· 
nün ·sonuna kadar kendisiyle mÜ· 
sahabelerde bulunduğunu yazıyor 

lar. 

Okçu Hacı Hasanın risalesinde 
şeyhin vefatı hakkında (Sultan 
Selim Han Mısır seferine gittik
leri vakitte Halep muharebesi gü· 
nünde merhum ıehzade ol gün 
fevt olmuılar) denilmektedir. 

Halep yani (Mercidabı'k) muh2 
rebesi 22 Recep 988 - 24 Ağus· 
tos 1516 tarihinde vaki olmuıtur. 

"Rumun yedi üstadından,, biri 
ve pek meşliuru olan Şehzacle 
Hamdullah, hattatlıkta pek çok 
şakirt yetiştirdiği gibi kemankeş· 
likte de büyük itibar sahibi olmuş-

tu. 

Bu meslekte yetiştirdiği p.kirt
lerin en meşhuru Tozkoparan ts
kenderdir. 

lskender Yeniçeri idi. Ona bu 
Tozkoparan lakabının Yıldırımlı 

Hasan Baba isminde bir pir tara· 
fın.dan takıldıiını okçu Hacı Ha
san risalesi yazıyor. 

1skender Tozlu sandaluı rugan 
1ı yeni bir yayının kabzasını ıevk 

ile sıkınca kabza üstünde bulunan 
yeni yağ parmaklarına yapıtmış, 
kabzayı koyuverince toz parmak
larikle beraber kalkmış. İhtiyar 

Yıldırımlı Baba bunu görerek: 
- Bu kemankeş toz koparan 1 
Demiş. 

(Kavisname) risalesinin sahibi 
Kemankeş Mustafa Efendi ise bu 
lakabın bir vesile ile verildiğini 

nakletmektedir: 
!randan Bahtiyar namında meş· 

bur bir pehvilan gelir. Padişah ö. 
nünde ''münteha,, yaylar çekip vt 
"ayineler vurup,, büyük hünerler 
gösterir. Padişah: 

- Bizde buna galip kimse yok 

mu?. 
Diye sorar. Etrafındakiler : 

- Birkaç gün mühlet veriniz 

de arayal.m. 
Derler, en g~zide atıcıları, ok· 

çuları toplarlar. Müzakere netice
sinde bir1caç kantar çeker bir top 
taşma bir demir halka yaptırırlar; 
Babıhümayilndan içeriye korlar. 

(Her kim bu taşı kaldırırsa b~ 
yük ihsan var) 

Diye ilan ederler. Tecrübe eden 
edene olur. Fakat taşı bir karıştan 
ziyade kaldıran kimse çıkmaz. İs· 
kentler acemi oğlanlar arasında 

bakraç oğlanı imiş. Buradan geçer 
ken taşı kaldırmakla uğraıanları 
görür. Bakraçları yere kor, küli· 
hını beline so1car; taıın halkasına 
yapışır; üç defa göğsüne kadar 
kaldırıp yere bırakır. Herkes kuv 
vetini tahsin eder. Padiphın bu
rada bulunan gözcüleri alıp ken· 
disini huzura götürürler. 

· - Padiıah•m ! Bizde derman 1 
yoktur. Eğer bir toz koparıraa l.ıu 

kulun koparır 1 
Derler. Paditah: 
- Göreyim seni! Tozkopara· 

nıml. 

Diye bin altun ihsan eder; vi· 
l!yetini sorar. 

- Arnavuttur; adı 1s'kenderdir. 
Cevabını verirler. Bunun üzeri

ne bkenderi Okmey.danı tekkesi
ne götürürler. Padiıah talim ede
:ek üstatlara gilnde iki koyun ile 
zahire tahıiı eder. 1ki adam lsken 
:lerin oklarını götürmeğe memur 
olur. Sol kolu üstüne yatmasın di 
ye iki adam da geceleri sabaha ka 
dar başucunda nöbet beklerler. 
Bunlara da miriden vazifeler ta
yin edilir. 

Tozkoparan bu suretle altı ay 
idman eder. 

İranlı pehlivan ile birlikte padi
ph huzurunda müsabakaya çıku 
lar. İskender İranlının .. münteha 
yayları üzerine bir kavis yay zam,. 
ile çeker; "darp vurduğu ayinlere 
bir ayine daha ilaveıiyle darp vu
rur.,, İranlıya ıalebeai tahakkuk 
eder . 

l!R*~)~ -------

Ank~ra radyosu 
CUMARTESİ - 4·2·939 

13,30 program, 13,35 müzik, PJ. 14 
Memleket saat nyarı, ajan~, mcleoro· 
loji haberleri, 14, 10 Türk müzilli, 

Okuyan: Muzaffer İlkar, Çalanlar: 
Hakkı Derman, Eşref Kadril Basri, 
ürıer, Hasan Gür, Ham<li Tokay. 17, 
30 Program, 17,35 müzik (dans saati 
pi,), 18,15 Türk müziJI, (ince saz 
heyeti • Hüseyni faslı), 19, konuşma 
(dış politika hadiseleri), 19,15 Tiirk 
müziği, Okuyanlar: Mustara Çağlar, 

Müzeyyen Scnar, Çalnnlnr: Vecihe 
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, 
1 - .Kanuni Arif hey • Sultani yegAh 
PC§rcvi, 2 - D<'de dendl • A(iır ı;e
nıai • Nihan ettin, 3 - Santuri Etem 
efendi - Güller açmış, 4 - Uıtt Ah· 
mc.t, Yaradan öyle yaratmış ki, 5 -
J.eml Andıkça geçen gftnleri, 6 -
knnunt Arif lıey - Sullanl ycgüh saz 
semaisi, 7 - Dede efendi· karlı dağı 
aşdım geldim, 8 - Suphl Ziya • nast 
şarkı - Aşkı ınuh:ıhbct gibi, 10 -
1.cmi - Il:ılk türküsti • Akşam oldu. 
20 Ajan~, meteoroloji h:ıherleri, zira· 
at borsası, (fiyat), 20,15 Temsil 
(Mahmut daAlara dfışlü • yurt piyesi 
• yazıın • Kemal Tözcm), Temsile 
ra<lyo Türk müzi~i s:ınalkArlnrı işti· 
rak edecek. 21,JS memleket saat aya· 
rı, 21,15 Esham, t:ıhYiUll, kambiyo· 
nukut borsası (fiy:ıl), 21,25 müzik 
(folklor • Halil Bedii Yönctgen, ve 

Kutsi Tecer), 22, Hnrtnlık posta ku· 
\usu. 2'.!,30 Müzik (küçük orkestra • 
şef Necip Aşkın.) 1 - Hcrolıl - Zan• 
pa operasının uvertürü, 2 - Becce · 
Anıalfi srcna<l. 3 - I.anner • Balo 
dnnsl:ırı, 4 - Delibes • Kope]ya Bale· 
sinden potpuri, 5 - Eskstein • Ma· 
yıs ayında (muhtelir parçalardan 
polpııri l, 6 - nruno l\fnrks • küçük 
askerler • fantezi., 2:i,20 müzik caz· 
bani, 23.45,24: son ajans haberleri \"e 
yarınki proı;franı. 

B i LMECE 
Kaç yaşında 7 

~5 
/- \ 

Yukanki portreyi teşkil eden bü· 
tün rakamları cemederseniz bu ada· 
mm kaç ya~nda olduğunu anlarsı· 
nız. 

Yaptığınız hesabı bize de bildirme 
ği unutmayınız ki, size hediye vere· 
lim. 

Bilmecemizi doğru halledenlerden 
birinciye bir kol saati, ikinciye bir 
pergel takımı, üçüncüye büyük bir 
şişe kolonya ve a)Tica 200 okuyucu· 
muza muhtelif hediyeler vereceğiı. 

·-

1 • 

Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ,.e nezlenin, romatlı.ma, baş \'C '11ş ağnlarmm en talrD U&
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve talrbal ma.. 
bafaza ,eder. Her eczanede teklik kutusu 7,5 kunııtur. 

Dcabanda gün de 3 - 4 
kaşe altınablDDr 

• 
. ... w ..................................... _ 

1 

Sryhan 

Karaciğer, böbrek, taş 

kumlarından mütevellit san 
alarmı, damar sertlitleri 
§İşmanlık şikayetlerinizi 

URlNAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ürik 
\'e oksalat gibi maddeleri e
rıtir, kanı temizler, leızetı 

hoş. alınması kolaydır. Ye· 
meklerden sonra yamn bar· 
uak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU • lSTANBUL 1 
Nafıa MUdUrlU~Unden ı 

1 - Adan .. ada in~:ı edilecek (GG974) lira (83) kuruş kesif be4 
delli orta tecim okulu binan:nm (19000) liralık kısmı kapalı zart 
u~ulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 939 yılı şubatın 9 uncu per~be günil saat 11 de 
Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstekliler bu işe ait k~ifname vesair evra!•ı gönnek üzere 
afia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (1425) lira muvakkat teminat 
\'ermesi ve Lu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almak üzere ek· 
siltme gününden 8 gün evvel Vilayete müra.:aat edilmesi lbımdır. 
Istiycnler tekli( me!~tuplarmı 2 ci maddede ;azılı saatten bir saat 
evYeline kadar Nafia l\.lüdürlüğüne makbuz mukabilinde vermesi ıa.
zundır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin dış tarafı mühür mumu ile iyice ka· 
panmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (485) 

:"' • ,j • ,~ ıır.. • • • • <,., ."'. . .;ı 

Şirketi · Hayriyeden 1 
1 

11 ~ubat 1939 tarihinde mevkii mer'i yete girecek olan 
bir aylık ve üç aylık aboneman kartlarının §imdiden utııı. 
na başlanmı_Jttr. Arzu buyuranların köprü gi~elerile !da
rei Merkeziye Kontrcl Mii.düriyetinc müracaat etmeleri 

ilan olunur. 
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ALiNiZ. 
NEOKORiN Sizi bu müz'ic baş ağrııa·rından, nezle ve gripten derhal kurtaraG 
NEOKORiN Kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

reh kaşe 6, altıhk kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 
•• • eo ur n 

CAFER MüSHil 
HAKKI 

Ademi iktidar 
ve ıseu GevşekDlğlne !Kaırşı 

...... mt'abletleri her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 Homıobfn 

- Saç Bakımı -• 
GUzelliğin en birinci § .... -

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesin; 

tedavi eden tesiri mücerreb biı 
ilaçtır 

Şaşma, IMPERIAL den Umum ~centalığı 
Dr. Necaettin Atasagun 

Sıılıahl:ırı 8.30 a k:ıdar; akşam
ları 17 den sonra Lüleli Tayyare 
Ap. Daire 2; ~o. 17 de h:ıstnlarını 
lfahul eder. (Telefon: 239:>3) 

iyi radyo yok ~ iincü Vakıf Han Asma kat 19 
. ...,, •. . ı. . ' .............................. 

\'alan! evinlıde d~it 

Cebinizde bile 
BiR ŞiŞE 

BULUNMALI 
Urkuıuzluk - Sinir •tnlan - Aı•lıi 

OkliriikleJ - B•rrmlılıı - Baıdönm• 
ai - Çarpınll •• ıiairdetı iltri etlen 

bütün rıüıat11ılıklan 

iyi eder 

• 
lstanhul Emniyet Müdürlilf:?Unden: 

Zabıta memurlarına ait eski senelerden kalma müstamel 18 ka
lemde 6782 adet rcsmt ve sivil lebise, şapka, kaput fotin '\'C ısair 

tşya •tık arttırma suretile satılacaktır. Jsteklilcrin 14.-2-939 saJı gü
aü saat 14 de 55 lira. teminat makbuzu ile deftPrdarlık muhasebe 
mUdilrlUğü dairesinde kurulu komisyona eşyaları görmek icin de ü
çilncU ıube mUdürlUğtlne mUracııat etmeleri (627). 

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
Sümerb:ınk Yerli Mailar Pazarlarlle y:ıptıklnrı lemııslarılan 

lıerhangi bir sebeble memnunkalmıy:ıc:ık olan sayın lıalkınıı 
r.ın haılcma lıu husmlnki şikiı:rcllcrini, hemen int:ıc edilmek 
üzere, ntnJlazalarıını7.ılan derhal teleronıa veyp yazı ile aşağıda
ki numara ''C nılreslcrc bilQirmelcri rica olunur. 

SÜ~1ERO:\!'\K 
Umumi ~lüdürlüğü 
Ankara 

SCMERBı\~K 
htan bul şu he~i 
Yoyvoda caddc~i. C:a1ata 

.S():.\IERB:\K 
Yeril ..\fallar Pazarları 
Miie~sc~esı \liidiirlüğli 
1 inci Yakıf Han 
llnlıçckapı, htanlıul 

Telefon: 1i38,Hl22 

Telefon: H!lG!l 

MONASEBETILE iLAVE BAYRAM 
BANDIRMA POSTASI 

Tatil sonu münascbctilc BANDIRMA'ya clöncccklcrc 

bir kolaylık olmak üzere S - 2 - 939 pazar günü saat 10 da 
ANTALYA vapuru ilave posta olarak T-:-phaneden Ban

dırmaya kall:a::aktır. . . .. ..... t:. .... ~··- ., 

NEZLE - GRiP -
. BAŞ - · DiŞ 

VE BüTüN 
AGRILARI 
DERHAL 
KESER 
o 

• 

' 


