
Son Havadisler 

Büvük romancı .. 

Suat 
Derviş 

En güzel romanını 
HABER için hazırladı 

lstanbulun 
Bir Gecesi 

ismini taııyan bu fevkalade 
eserin tefrikasına yakında 

ba~lıyaca~ız.. 

Çek - Macar 
hududunda 

Gene müsademe 
o 1 d u 

Macarlar, Çeklerin ateş 
açllgmı bildiriyorlar 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Yarı res
mi M.T.t. ajansı, 20 saat jçindc 
Ç'.dcoslovak askerlerinin UngYar 
rnmtakasmda Macar hudut muha
frzları üzerine mitralyöz ateşi açmış 
olduklarını bildirmektedir. 

Çekoslovak askerleri, Radvanç 
tepelerine ve Gemy kilisesinin da
mına yerleşmişlerdi. 

Macar askerl makamatr, Çekos
lovak hükfuneti nezdinde protesto
da bulunmuştur. 

POSTA~ 

Ankara 6 - Bütün vilayetler- rin tanzimi tamamlanmı§tır. Def· 
den gelen haberlere göre, mebus terler teftiş heyeti tarafından 
seçimi hazırlıklarına ait defterle. (Devamı S incide), 

HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müıabakaııdır 

''Dün neşrettiğimiz bu resmin numarasında yanlışlık oldu· 
ğu için bugün tekrar ediyoruz. ,, 

"Miisabakanııza İ§tirak eden bu göz sahibinin bize vazih adresitıi 
göndermesini 1ica ederiz.,, 

Numara: 26 Ciliangir K. N . 

O!myuc!llamnıza dnb'ltacafnnız mlikifatlarm kıymeti 800 lirayı 
~kındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal bilfe takunlan, kıytnctu ceb 

ve kol saatleri, mu,ambalar, elbiselikler, istenilen eşyayı alt.bil

mek saliihiyctlni , ·eren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart· 
lar muht~lit ev esyası n saire. · 

l
lMüsabaka kuponu 

HABER 

ı 
No: 60 - 24 

11.1.939 • 14.3.939 

Müsabakamıza İ§· 
tirak ediniz ve ku .. 
ponlarımızı topla .. 

maya ba§layınız 

lslanbul takımı 
lzmir müsabakalarında Ankara 
ve lzmir takımlarını yenerek 

kros birincisi oldu 

~~W'•~;~.zt...~. illlillıııiıl~Y!:!li 

Dijnkü Vefa - Beşiktat maçın dan bir enstantıme ..• 

Türkiye 'kros birinciliğinden cv-vel yapılacak büyük kros kotusu 
dün İzmirdc, Ankara, Istanbul veizmir takımları arasında yapılmış. 
tır. 3 er kişilik taknnlann iştirakettiği bu müsabakada İstanbul ta
takrmı 11 sayı ile birinci, Ankara12 sayı ile ikinci, İzmir tle 23 sayı 
ile üçüncü oldular. 

İstanbul takımı geçenlerde mo.nitör Naili l\lor3DJ42 riyasetin.de 
buradan giden Artin, Hüseyin,Arun) dan müteşekkildir. 

(Dünkü spor hareketlerine dair tafsilit spor sayfalanrmzdadır. >: 
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stanbulu suya kavuşturalım ! 
Yazan: Suat Derviş 

lstanbulun, İstanbullunun büyük bir derdi vardır: 
Susuzluk! .. 

• Her yanı su ile çevrilmiş olan, !deta sudan çıkmış Nilüfere ben. 
zıyen bu güzel beldeyi şöyle bir uzaktan görenler onun hi~bir za. 
man Kerbeladan daha kuru ve daha kurak clduğunu zannetmezler 

Ha~buki topraklarından sayısız sular fışkıran, civan bol ~u 
menbaı ıle dolu olan bu şehirde her günün yirmi dört saatinde su 
bulmak imkanını elde edemezsiniz . 

. Yalıuz Terkos gölün.den istifade etmek mi buna kfili gelmez? . f 
Tesısat mı noksandır? Bunu bilmeyiz ve her akşam saat dokuzdan 
sonra musluklarımızı kupkuru bulmak yesile karşılaşırız. 

Ev kadınlan, saat dokuza kadar bulaşıklarını yıkayıp kaldır

mak mecburiyetindedirler. 
Bizim gibi işlerinden ancak dokuz, .dokuz buçukta evlerine dö

nenler için, uyumadan evvel dinlendirici bir banyo yapmak müm. 
kün değildir. Elini, yüzünü şöyle rahat rahat yıkayıp sokağın 'kirini, 
tozunu çıkararak temiz, temiz dolaşmak bir meseledir. 

bir tramvayın sadcmeslne manız kalsa \'&tml\111 nu ııJU!:10.~ 
cağızf Sağda.ki resimde bir bek~lnin mUdahale ettiğllll fl';r 
ruz. Fakat yalnız zn.brta mildahalcsl ki O mt f !fekteb 'fC .ne 
bitleri do çocoldara telılikeyf blldirmclldir. 

Sık sık tramvaydan atlamak veya yürüyen munvaya binmek is
temek yüzünden kazalar olur ve kurba.nlarmı da ekseriyetle ~
coklar tcskll eder. DUn B~tıı., yolunda fotoğraf muhabirimizin 
aldığı su resme bakınız. Kıı.b::Jıat klmder Tramvıı.ym Ikl tarafına 
hennk gibi asılanlardan ~ veya mukabil taraftım gelen 

~~~~~~~~~~~~~~~~----

Bunun için evdekilerin daha evvelden tertibat almaları tuvalet 
küvetlerini su ile doldurmaları lazımdır. Evinde, bunları, düşüne

cek bir hizmetçisi, bir adamı olmıyanlar ise sabah daha işe gitme· 
den gece susuz kalınacağını düşünerek, ev.deki bütün kap, ibrik, 
kovaları su ile doldurmak ve sokağa öyle çıkmak mecburiyetindir. 
ler. Bu gibi tedbirler medeni memleketlerde, bir boru patlaması gibi 
arızalar yüzünden ancak yarım, pek pek bir gün alınacak tedbirlerdir. 

Medeni bir şehir halkına bütün hayatı müddetince böyle en 
m übrem ihtiyacı olan suyu en iptidai şekillerde tevzi eden Sular 
idaresi şüphesiz ki bu kadar kötü bir tesisatı, şehrin menfaatinden 
daha evve kendi menfaatini düşünen Su Şirketinden almıştır. 

Belediye masraf 
bütçesi 

Vali tarafından esashca 
tetkik olunuyor 

Gaz va l Ekmek fjatla~ 
meselesi ~ 

Y 8 P l 3 0 Ekmekçilerle fırı~ t~ 
k a Ç a. ~ k C I J k leri arasında.!~~ 

tstanbt.tlda ekmek f ı} J;Jll 
cuzlatılması ve fakir ~ ~ 

Depo müdürü memurlara rüşvet ~::rı-:iı::::~ıa1;;~;. 
Bugünlerde yevmi gazetelerde okuduk ki, Terk~-s gölü zan. 

nettiğimiz gibi şehrin su ihtiyacını tatmin edemiyecek bir vaziyet· 
te .değildir. Fakat zamanla §eluin tekamüfü yüzünden tiU sarfiyatı 
da fazlalaşmış ve şirketin bilmem kaç sene evvel kurduğu tesisat 
bu şehrin ihtiyacına kafi gelmemeğe başlamıştır. 

Bunun üzerine Sular idaresi şehrin ihtiyacını tatmin için 
birkaç zaman evvel tngiltereye büyük lbir makine 6ipariş etmiş ve 
makinenin ilk kısımları gelerek yerine konulmu~. fakat ikinci parti 
olarak gelen aksam bir aya yakın bir zamandır, Klering vaziyetin. 
den dolayı gümrükten çıkarılamamaktaynuş ! 

t stanbul şehir meclisi bugün 
şubat devresi içtimalarına baş 

lamaktadır. Şubatın ilk günü yapıl· 
ması rn.zungelen bu toplantı bu se
ne, ilk defa olarak altı gün teahhür 
le yapılabilmektedir. Buna da se
beb araya giren bayram tatilidir. 
Bundan dolayı şubat içtima dev
resinin - kanunun verdiği müsaa
deden istifade edilerek - meclisin 
vereceği bir kararla uzatılacağı mu
hakkak görülmektedir. Esasen he
men her sene şubat devresi toplan
tıları temdit edilmektedir. Çünkü 
şubat devresi bütçe müzakere· 
!eri için kafi gelmemektedir. Fakat 
bu sene şubat devresinde bütçe mec 
lise sevkedilmemiştir. Vali ve bele
diye reisi LOtfi Kırdar bütçe ile 

teklif ederken yakalandı işe ekmek yapıcılar ceııu~) kanşmasile daha ~a}1ll11 bil ..-.ı 
Sokoni Vakum gaz şirketinin E· meşhudu yapılmıştır, depo müdürü safhaya girmiştir. Fa_k~tde rJ. 

osen adlı bir vapurundan mühim gemide saklanarak gece yansı giz· ıneselenin bu hafta ıçı~, 
miktarda kaçak içki ile diğer bazı lice sahile çıkarılmak istenen san· neticeye bağlanacağı ın _,ı/ 

Halbuki gene gazetelerden öğreniyoruz ki, bu makine kurulup 
işlemeğe başladıktan sonra, şehir, yirmi dört saat suya kavuşacak. 

mış ... 
Sudan, bir kırtasiyecilik işi yüzünden şu kadar yliz bin mede

ni İstanb.ulluyu s ~ -:ibi bir nimette mahrum bırakmak olur mu? 

eşyaların gece yarısı gizlice karaya dıklan yakalayan muhafaza me· dedilmektedir. oıf':j 
çıkarılırken yakalandığını dün yaz murlarından İbrahim Onat ite lh· Ekmek fiyatlarının ~ 11!.ı 
mı~tık. ırn.dise maznunları olan ge- .san Günuğura 150 lira rfüwet teklif sı için belediye ekon<>!Jl bfiS 
~i .kaptanl~rile, depo bekçilerinden etmis ve memurlardan blri bu pa· heyetinin giriştiği t~~.wl: 
bın ve Selvı bumundaki gaz depo- rayı alır gibi görünürken diğeri iki hedefe doğru Uerleıı-~ 
lan müdürü Maklamasa tahkikat cürmiim~hut yaparak bir zabıt 1 - Birinci nevi e~.~ 
bittiği takdirde bugün beşinci ceza- tutmuştur. Maklamasa bu suçun· tını bir miktar daha ııı 

1
d'f 

ya verileceklerdir. dan dolayı da ayrıca muhakeme e- tenzilin kiloda 30 para };il} 

Oiğel' taraftan müdür Maklama- dilecektir. leceği tahmin edilmektedi! h Klermgi yap:.. da, makineyi getiren de hep ayni mekanizma· 
nın muhtelif kollarıdır. Eğer klering vaziyeti müsait değilse, neden 
bu makine ısmarlarıdı? Eğer bu makineyi getirmek elzem idiysc 
• l:i muhakkak öyledir - neden b u makinelerin gümrükten bir an 
evvel çıkar.imasına müsaade edilmiyor?. 

Sırf formalite yüzünden İstanbul halkını susuz lbırakmağa ne 

lüzum var?. 

bizzat meşgul olmaktadır. Bütçe
nin üzerinden bilhassa masraf büt
çesinde esastan değişiklikler yapıl· 
maktadır. 

sa aleyhinde bir de rüşvet cürmü Dün vapurdan baSka deoolarda " ----------~:......_"' ve müdürün evinde araştırmalar ı> ıı.ı •• ..ı ··~··~~· • gıdai hassasını 1>0zrn3 tıi1 

B 
• • • k yapılmış ve bilhassa evde kaçak tirerek daha ucuz fiyatl~ 
ır iŞÇi en az cıgaralar ve iskambil kabrıtlan bu· nevi ekmek yapmak (bll sı / 

altında O
"" ldu·· lurımuştur. Bütün bu malların ln- fiyatının 715 kunış 0Jn19 

Bir şehrin bir an evvel, yirmi dört saat suya kavuşması için 
acele bir hal çaresi bulunamaz mı?. Suat DERVlŞ 

eremle m ca e e 
bizde ne vaz·ye te? 

Bu işle uğraşan cemiyetin gelirini 
arttırmak çarelerini bulmak lazım 

Tüberküloz cemiyeti heyeti umu· 
miyesi çarşamba günü Etibba oda
sında bir toplantı yapacaktır. Ve
rem gibi müthiş bir Metin memle
ketimizdeki ilerleyişine karşılık, ve
rem ile meşgul olan hekimlerimi· 
zin mil~edelerini birleştirerek mü
cadeleyi en son bilgilerle teksif için 
kurdukları bu cemiyet veremin te· 

vessüü karşısında daha hızlı hare
ket edebilmek için her ay toplan
maktadır. 

Memleketimiz verem hastalığı i· 
tibarile bu hastalığın en çok görül
düğü memleketlerin ön safındadır. 
Buna mukabil maalesef veremle 
ciddi bir mücadeleye henüz başlan· 
mış değildir. Bundan dolayı hasta· 
lık tevessül etmektedir. 

Veremle mücadele için Sıhhiye ve

Roma ve Be rl 
1
• n kfiletinin bir tek müessesesi vardır; 

bu da 1924 senesinde kurulan Hey-

Bitaraf devletlerClen bir 
blok teşkiline ,çalışıyor 

beliada verem sanatoryomudur. 
250 yataklı olan bu sanatoryomda 
şimdi senede 700 e yakın hasta te
davi olwunakta, 14000 kadar ront-

Roma, (Hususi) -Alman Ha gen alırunaktadır. 
rlclye nazırı Fon Rlbbontroptan Heybeliadada aynca bir hususi 
sonra ltnlyan hariciye nazırı sanatoryom, Erenköyünde veremle 
Kont Clyano da. Varşova.yı ziya- mücadele cemiyetinin sanatoryo
rct etmek Uzcrcdlr. Kont Ciy.a. mu, bir de maarif vekfiletinin mual· 
no iki ~Y lotndo Bclgraıddan lim ve talebeye mahsus Validebağı 
sonra Vnrşovayı da ziyaret et- prevantoryom ve sanatoryomu var
meklo Orta Avrupa.ya lkl kere dır. Fakat bütün bunlar ihtiyaca 
seyahat etmiş olacaktır. Bu nazaran bir hiçtir. 
mUddct zarfında Lehistan da, Veremle mücadele cemiyeti, an • 
Roma - Berlln mihverini teşkil cak Kızılayın himaye ve yardımile 
eden devletlerin hariciye nazır. yaşıyabilmektedir. Faaliyet sahası 
ları tarafından ziyaret edilmiş İstanbul şehri olan bu cemiyet va· 
olacaktır. Bu zl1arotlerden mak ridatsızlıktan büyük bir yardımda 
sat, Roma - Berlln mihverinin bulunamamaktadır. 
GQrk cephesini teşkil eden Yu - Memleketimizde vereme musab 
soslavya, Macaristan, Çekoslo • olanların ve vefiyatın miktarı hak· 
Tnkya ve Lehlstandan mUrek - kın'la bir statistik yoktur. Bunun i· 
kep bir bltnrnfiar bloku teşkil rfo yapılabilen yardımlar da bir 
oderek, garpta serbest kalabll - meçhfile karsı hareket §eklinde ol· 
meyi temine çalışmaktır. maktadır. 

Bütçe üzerindeki bu tetkiklerin 
daha uzun müddet devam edeceği 
anla~ılmaktadır. Bu şekle göre yeni 
vilayet ve belediye bütçeleri ancak 
gelecek nisan de>Tesinde mı=dlae v -

rilebilecektir. 
Şehir meclisinin bu devresinin 

ruznamesinde de müzakeresi yapıla· 
cak bir çok mühim meseleler bu
lunmaktadır. 

--0--

Dört Vekil 
Ankaraya döndü 
Bayramdan evvel şehrimize gelen 

l\laliye vekili Fuat Ağralı, İktisat 
vekili Hüsnü Çakır, Maarif vekili 
Hasan Ali Yücel, ve Ziraat vekili 
Muhlis Erkmen dün akşamki eks· 
presle Ankaraya dönmüşlerdir. 

Emniyet umum müdürü Şükrü 

Sökmensüer de Ankaraya gitmiştir. 

--0-

Sipahi ocagmm yıllık 
kongresi 

Sipahi ocağının yıllık kongresi 
dün saat 18 de Harbiredeki bina· 
sında yapılmıştır. Top1antıya 

Konya saylavı Hamdi reislik etmiş· 
tir. Kongre açılmadan evvel, ebedi 
şef Atatürkün hatırasına hürmetle 
üç dakika sükQt edilmiş ve arkasın
dan millt şef cumhurreisi ismet I · 
nönil ve başvekil Refık Saydama 

giltercden alınarak kumpanyanın 

el
.na müsaade gaz vapur:arı ile getirildiği anlaşıl- lurunB' ~~dır .. , ..... ~in fi~~ı/d 

~---- mı§tır. Diger taraftan vapurda ya· ırıncı nevı eruuı:o ıetltl"..ı 
ahnmaClan yıkıltyormuş pı an tahkik:ıt, kaçakçihbrın ~k kur dirilmesi için yapıl.an ~ 
Defterdarlık taraf mdan yıktırılan nazca bir §Ckilde yapıldığını mey- hayli zamandan ben d~ ~ 

Şişhane yokuşundaki eski inzıbat dana çıkarmıştır. Kaçakçılar gemi dir. Du ucuzluğun \:retI~f 
limana geldih1en sonra usulen mü· hassa ekmek imali ye ıı ~ 

karakolu binasının köhne dıv::ı.rları- uı.ıı hürlenen Kumanya anbannda sak· çuval unun 193 kurtJŞ nı yıkmağa uğraşanlar, birdenbire .... ıtı V-.,,J 1ı olan mallan mühüru ustalıkla ve ruşa indirilmesi ıu~.,. 0<Y. I 
köhne dı\'arlardan . birinin çök· b '1.TJ.I." ~ belirsiz bir §ekilde açarak dı~rı tedir .. Filhakika, U J. ~ 
tüğünü görmüşlerdir. İnhidam ani h' bit' olduğundan amelelerden İbrahim çıkannakta ve yerlerine de gene ay- kuruşu fırıncılar ıç e.tıl l 

ni miktar sandıklara başka lüzum· mek yapıcılara ''erı:1.., ,:ti~ 
oğlu Ali kaçamamış ve enkaz altın· kestl""~·' .1 suz eşya ko}'Inaktadırlar. Gemi gi· Fakat iş paranın . ~ ... ıt r 
da kalarak yaralanmıştır. Zavallı · tı w...- ~ derken de mühür açıldığı vakit an· ce fırıncılar cemıre . 
kaldırıldığı Beyoğlu hastanesinde A·,.,ı Jıı bardaki sandık miktarları eksik bu· itiraz etmiştir. ı ::- .,~ " 
ölmüştür. Zabıta yaptığı tahkikat- "düf}UD-lunmamakta ve böylece dı~rı eşya lediye iktisat mu J 
ta binanın müsaade alınmadan yı· .,, kıldığını görmü~ ve müteahhit lb· çıkarıldığı da anlaşılmamaktadır. muarızdır. ~· "./. 
rahim ile işe nezaret eden ortağı Os Bu vaziyeti tesbit eden gümrük ikinci ne'i ekme~n ~ıı # "J, 
man hakkında takibata başlamıştır. muhaf~za teşkilatı kumanya anb~· sına gelince; bunu t~tıe ).,<?) 

---o- nndakı mallan da kaçak addetrnış rarndan evvel bir tecrt:ce .ır~ 
ısim gllı1U eğlencesinin ve bunları muhafaza altına almı~- tır. Fakat muvafık ne~~~ f 

tır. mıştır. Bu netic:<1e di!deri. ~ ıJ 
SOnU Gemi, her tarafı mühürlendiği i· pan fırıncıların ıste b 01~ ~ 

Samat)'fda çınar sokağında otu- çin muhakeme sonuna kadar lima· reket etmelerinin sebC uıı ;9P J 
ran Serkis isminde biri, vakit gece· nımızda alıkonulacaktır. ?\tuhafa· min edilmektedir: J3U~:ı >"f'"İ 
yansını geçtiği için evlerinde çalgı za başmüdürü Hasan dün talil ol· ramertesi bir te~be. tşte ~ l 
çalmamalarını söyliyen polis me· 
murlarmdan Cafere isim günü ol
duğundan bahisle ve müsaade et· 
mesi ricasile bir lira rüşvet teklif et· 
miş ve yakalanarak cürmümeşhut 
mahkemesine sevkedilmiştir. Serkis 
mahkeme taraf mdan bir ay hapis i· 
le 16 lira 60 kuruş para cezasına 

mahkfun edilmiştir. 

masına rağmen giimrüklere gelmi~ sına karar verilrnı;t~ 0rtıJ)~ l 
ve geç vakte kadar tahkikat ile meş· da ekmek yapıcılar ~eııdjlCJ:ı/. 
gt.tl olmuştur. rak ekmeği yapanın \ıeıı ,_.ı~ 

&runu, f mncıların b~; ~.191 
dığını ve binaenal~) . tı'lQJIY. 

Ticaret odası riyaset 
divam 

kendilerine haval~~#· ..Nf-# 
lacağını ileri sürrnuş ·yete F 
Şimdi bu yeni ,-az~ut· 

tecrübe daha yapıln 

~elgraflar çekilmesi kabul eclilmi~ ::;pt ~ n&ıJFl!ı\ ~ !'S\ m,,.. !!!:\ 
tir. Kongrede senelik blô.nço ve ra- U IWı' ""\'::!I u u ~ ~&ı 

Ticaret odası meclisi bu hafta i
çinde toplanarak riyaset divanı mün 
hallerine intihap yapacaktır. Oda 
riyaset divanında Denizbankm iki 
eski mensubu olan Yusuf Ziya Oniş 
ve Ziya Tanerden açılan iki mün· 
hal bulunmaktadır. 

k ofe,, 
Tokyoda bir 

0 
k 

toplanaca -111 • 
porlar okuıımuş ve yeni idare he· 
yeti seçimi de yapılmıştır. • p o O B s lh aı iF D ye s D 

s•V".o· 
) .,,,,. ·' Tokyo 5 (Jı..A.• eti d r 

' eıxıt1 ,_. ~ 
İtalyan • Aıroan c 

0 
ıxıeıl tl'tl , 

nlzmle m Ucadeıed ıııll'' 0ofl 1 
lan bUtUn A.s"/a bit J 4•(1 
mensup delegeıerll1 ..,.,J' ıo'' 

pJS.llJ.>" "" 16' ranı halinde to bust8 1ı~ , 
edilmesi için teşeb 11 ıO 'clltll 
muştur. Konfcraıısığı 1'11 

Tokyoda topıo.nnca 
mektcdir. 
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r-.. --·· ~ünlb!ın ıP>oDDtnkasn 
: 
i . 
i . 
: . Mebus adetlerinde tasarruf 

1 . yapılamaz 

AGAOGI.U Ahmet bu<>ünkü "Jkdam" da soruyor: "Ac&ba 
mcclJs lizftsmm ndcdl az:ılhlamnz mı? Aznltıhrsa gerek 

nıahlyctı ve gerek lfn cttif,1 '"~reler balmnındnn kıymetine 

nol{s:ın geJlr ıni T ,, 

ugos av Başvekili 
S oyadinoviçin istifası 

Ve yine Türkiye Illlyfilt l'tllllet l\leellsinln tcmsll ~ttlği nllfn,. 1 
la ı:rıınsız ve 1nglllz meclislerinin temsll ettikleri nüfusu muk::ı-, -
yese ederek bu mecllslcrdekl bir mebusun kııç nüfusu tenısU et-
1tğinl ara~tıraralt neticede ı;uııllcrlne §u ce\nblan ,·eriyor: 

"AznltılnbiUr n bu ru:altma bedihidir ki, meclisin temsil mrı... 

lılyetbıl asla zedelemez. 

Bu hadiseden Yugoslavyada iftirakçı temayül 
gösterenler ve hariçte bu temayüllerden· menfaat 

umanlar ümide düşmemelidirler 
Yazan : Nizameddln Nazif 

tfa olunacak , ·aztfclero gelince: kanon yapıp murakabe lem 
etmekten fb:ı.rct değil mldJrf Bununl:ı. ndedlcrln ne nlillm.'iı oln.bl
Ur: En knlabalık mecllo;lerde bile zamanlar olur ki, liılinm dört
te biri hazrr bulunmaz. ı~nknt mllı.akcre ''C mUnakn atar aza
mi derecede hararetli olur. Vazifenin ifa YO lcraslyle adedin hiç 
bir nlii.kası yoldur.,, 

Ağaoğlu Ahmede bu miltale:ılan yllrUttUren sebr.b, mcclll' 
bUtçcslnln ilk ~ünden buı;Unedel• ı.Iurmndan Jrn.bannasr, ,·akttylQ 
bir milyon altı yüzbinken, 1038 do bu rakamın üı; mllyoua. kadar 
çdm1a.'l1dır. 

l\lomlekct idarelerinde htıSls dll~Uneclerln nsla yeri olmadr
i:'lllı l5aret ettikten sonra Ağnoğluna diyebiliriz ki, Bilyük Millet 
l\lccll inı.len mebus acledlerlnln azaltılmı:5 

l'Uhu ile kab1li U:lif dcğilılir. 
olmnsı demokrnı:;lnln 

B~ he aba. göre, kenı.IllerlnQ temsil saliıhlyettnt ''ereocklcrl
mlzln ndedlerlnl bu ha.si düşünceye l•apılarnk arttır~ak yerde 
azaltmaya gidersek idare ~eklimlz, demokrasinin mtiteklinıll :iek. 
linden uı.a.klaşarak "ynn doğrudan" hükfımetc \'ıırrr. Bu §ekil 
lclarcnln de n<'kndar salim, nckndar düzgün, nckndar mergub 
bir idare sistemi olduğunu kendileri §ilphe yok ki takdir ederler. 
l\lectisln ''kanun yapıp murnlmbe icra etmekt.en ibaret' olan Ynzlre 

:1:~1e~~~7~~ d:~~:,:.~~~~:.c:~~ek:ı~:ra:::;~;;·~:1:::~: 1ı nı anlatmak lstfyenler olur. . 
Dugtln Türkfycde demokrn 1 ıınlayı, Yo tatbll..-ını, ne Fran- i 

sayla., ne tnglltercylc rnuknyr.o;o edemeyiz. Dr.ruokrntlığn misal i 
gibi g~forilen bu milletlerdeld meclisler, yalnrz erkekleri temsil 
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etmeleri b:ıkımındnn 1:ım hlr temsil mahiyeti gösteremezler. 
nunla.ra kadınlan da ilan etmek lc:ıh eclersr, §liphe yok ki bu-
gllnkU mevcutıa.nnm Jld mi il bir adedlc knr,ıılal)ını:J oluruz. 

Ancak BU Mnılahlllr: Ilu artı~m ilziıml haddi ne olııcnkhr? 

Bunu dilsUnmek sırasmcl:ı. cleğiliz. Bunu ancak nüfusumuz 
ac-lcdJnln bugilnkU yekiinn ll!: mi il olduğu bir :ı:amnnıı bırakablll. 
riz. 

Şi~ ide 
otomobi 

• 
ecı 

R. 

zası 

. 

Bir genç ölüm halinde yaralandı, 
Sultanahmeffe de bir ... 

çocuga 
motosiklet çarpffı 

Dlln ikl kişlnln ağır surette yn. 
rnlanmasiylo neticelenen bir oto
mobil ve bir do motosiklet kazası 

ğindcn .zıı.valh Ahmedl top gibi kal. 
dırımın Uzerlne fırlatmış vo kıınlar 
içinde bırakmıştır. 

olmuştur. 

Şi.,Ude vukun gelen otomobil ka- Ha.liseden sonra kaçmak istiyen 
şoför yakalanmrştır. 

zası §udur: 

Hilrrlyet tepesindeki klübelerde 
oturan 25 yaşlarında hamal Ahmet 
dlln saat ilçe doğru evinden çıkmış 
ve yllrliyerck Şişliye gelmi/ltir. Bu 
sırada Etfnl hastanesi önUndeki 

Şi.5li hastanesine kaldınlan Ah • 
mcdin ba§mdan, yüzünden ve diğer 
muhtelif yerlerinden çok ağır yara
lan vardır, hayatı tehlikededir. 

Motosiklet kaznsı da Beyazıtta 

olmuştur. 

tramvay durnk yerine geçmek isti- Bcyazıtta Kalender caddesinde o
yen Ahmet, Şişliden Pangaltıya turan Nureddin ErgUn dün öğle • 
doğru silratle gitmekte olan rıoför den sonra motosikletle gezintiye 
Ahmedin idaresindeki 1663 numa- çıkmış ve sUrntlc Sultnnahmede doğ 
rnlı otomobilin çnrpmasrnn maruz ı ru giderken 17 yaşlnrrnda :Mehmet 
kalmıştır. Otomobil çok hızlı gitti- oğlu Hüsnü Yllecle çarpmıştır. lki 
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Bir fırmda bin fare bulundu l 

yoktur. 

İyice bir gazeteci ve iyi bir 
maliyeci olduğu kadar iyi ·bir 
devlet adamı ve iyice bir hariciye 
nazırı olduğunu da ihsas eden u· 
zunca bir ikbal devrinden sonra 
Yugoslavya başvekili doktor Sto
yan Stoyadinoviç iktidar mevkiin. 
den ya çekiliyor, yahut bu mevki. 
de ikinci plana geçiyor. 

Doktor Stoya.dinoviç radikal 
temayilllü Sırb siyasilerinin en 
gözde ve zinde liderlerin.den biri
dir ve iç politikadaki en bariz hu· 
susiyeti Yugoslavyada tek millet, 
yani bir Yugoslav milleti yarat
m~ktı ve ya hala da budur. 1918 
de Habsburg imparatorluğundan 
ayrılmış olan Hırvatlarla Sloven 
ler ve yarısı ''Müslüman Sloven 

" 
yarısı "Müslüman Hırvat,. olan 
"Boşnak,, lar • sırf kendi arzuları 
ile - Karajorjeviç tacı altına gir
dikleri zaman bu tacın eski milleti 
olan Smblarla kaynaşmak, yoğru· 

lup tek millet il'ıalini almak veya 
bir ''hakim Sırb milletinin reaya
sı,, olmak temayülünde değiller. 

di. 

Onlar sadece Karajorjeviç tacı
na bağlanmışlardı, Sırb devletine 
değil.. Ve zaten bunun için değil 
midir ki bu birleşme neticesinde 
dcğan .devletin adı Pasiç ekolün· 
denolan eski Sırb Nasyonalistleri
nin arzu ettikleri gibi "Sırbistan,, 
veya ''Büyük Sırbistan,, olacağı 
yerde ''Sırb • Hırvat - Sloven kral. 
lığr,, oluvermişti?. Çok müfrit bir 
NasyonaHst ve eski bir "Slav bir 
liği idealisti,, olan kral Ale~andr 
bu devletin adım beğenmedi. O da 
Pasiç ekolündendi ve bu ''Sırp -
Hırvat - Sloven krallığr,, Hırvat
larla Slovenlerin Sırb kültürü 
içinde eritilerek bir "büyük Sırbis. 
tan , 'bir "KU1çe Sırbistan,, bir 
"Som Sırbistan,, halini almazsa bü 
yük Karajojeviç günün birinde, 
mirasına konduğu o büyük Habs
burg devleti gibi, şu veya bu te
sirlere kapıJara'k parçalamverece. 
ğine kaniydi, Binaenaleyh, bütün 
dikkatini ve kudretini bu idealin 
tahakkuku uğruna seferıber et. 
miş ve bütün gayreti ancak ''Sırb 
• Hırvat - Sloven,, krallığım siya
set dünyasında "Yugoslavya krall. 
ğı yani ''Cenup Slavları krallığı,, 
adıyla andırmaktan başka müsbet 
bir netice vermemişti. 

Kral Aleksandr Karajojeviç 

nyağmdnn ve karnrndan tehlikeli 
surette yaralanan çocuk Cerrahpa.. 
sa hastanesine kaldırılmış ve moto
sikleti idare eden Nureddin yaka
lanmıştır. 

böyle sathi bir değişikliğe kana. 
cak bir adam değildi.. C iaealini 
tamamiyle tahakkuk ettirmek az
minde idi ve memleketindeki Sırb, 
Hırvat ve Slovenleri biribirine 
kaynaştırmak için müşterek kül
tür, müşterek an'ane, müşterek 

milli ideal yaratmağa savaştı • 
Sırb, Hırvat, Sloven ayrılığına 

nihayet vermek istedi ama yıllar. 
ca süren ve çok defa kanlanan muh 
telif mücadelelerden muzaffer çık 
masına, parlamento. sakafı altında 
bile zaman zaman tabanca sesleri 
duyulmasına, Stepan Radiç giEi 
mühim bir Hırvat liderin İskopçi
na içinde kurşunlanmasına rağ

men bu hedefe olaşamadı. 

Ve zevahiri devam ettirmek için 
kurduğu yan diktatörlük tam dik
tatörlüğe istihale ettiği gün bu 
temiz ve yüksek idealistin, Ustaşi 
kurşunlariyle Marsilyada yere se. 
rildiğini gördük. 

Atatürkün büyük dostu ve Bal. 
kan paktı tarihin· n mühim bir 
siması Aleksandr Karajcrjeviç, 
Hırvatlarla Slovenleri bulquğu 

gibi bırakmıştı . 

Şimdi biraz Hırvatlardan bah
sedelim: 

Osmanlı imparatorluğunun Or 
ta Avrupaya doğru ilerleyişine 

evvela Sava nehri boylarında, son. 
ra Tunada göğüs geren o çelikten 
Osmanlı ordularının devamlı hü. 
eumları karşısında Viyanayı mü
dafaa edebilenler ne Cermenlerüi, 

ne Macarlar .. Sadece Hırvatlar.dı .. 
Habsburgları Tirollardan, Ape
ninlerden aşmp Po vadilerine in. 
diren; Floransayx, Vencoiği Lom. 
bardiyayı birer Avusturya vilay~
ti haline sokan .crdularda hep Hır
vat subay ve neferlerden mürek. 
kepti. Bu kudretlerine rağmen Hır 
vatlar ve aşağı yukarı ayni kadro
lar için.de mücadele etmiş olan 
Slovenler ya pek az istiknil yüzü 
görmüşlerdi, ya hiç .. Eğer Umumi 
Harp galipleri arasında olduğu 

halde umumi harp sonundaki Av· 
rupa haritasında kendisine rastla. 
namıyan "Karadağ., t bir müsta. 
kil devlet addedebilirsek eh ... işte 
o bir Hırvat devleti idi. 

Hırvatların asırlarca beraber 
yaşadıklan Macarlarla ve asırlar
ca hudutları içinde bulundukları 

Avusturyalılarla da asla kaynaş· 

mamış olduklarını kaydetmeği de 
unutmamalıyız. 

Gayet müteassıp katolik olduk. 
lan halde Papalığın yıllarca de. 
vam eden telkinlerine kulak asma-

1 - }:mbıönil meydanı. 2 - Fınnlnrn. 

gömülll csrnr pcrdeslnll 

*** V AKIT gazeteslndo "Emlnönil hnnı 
yıkılırken l<>tlnıliiktcn tuhaf mruı

:r.aratar,, ba~Iığı altmcla giizcl bir röııortaJ 
okuduk. Dunun bir yerinde miltcııhhldin 
sözleri arnsmdn. ~u §aynnı dikkat §e~1 o
kuyoruz: 

}'nkat hayretlmlzl nınclb olan nokta, 
ekmeli gibi nimet iı;inde pcn·eriro olan fa

relerin cümleslnhı telef olu5undııkl esrar. 
dır. 

Nüfuz altında devlet 

ANADOLU Ajansı btldiriyor: 
''l'akmıla t-Oplıuıacak olan Fllistin 

l\onforıınsı hakkinclıı. siyasi mahafilden nh. 
nan haberlere göre lngilt.cre Surly<'nin bir 

kısmı Uo l'illstin ,.c Ammanı İngiliz nüfuzu 

nltmda tel< bir dc,·Iet halinde birleştirmek 

flkrlndeı.Iir. Yahuı.Iller ele bu de,·Jctln trindo 

muhtar bir idareye malik <ılııcaldıırdır.,, 

"Yılneılı,b'l bir J·unuır oyununa ben
ıetebillrsinlz. Çok defa mühendislik falan 
knr etmez. Yıılnız şu karşıda yıh,lan fırın
dan tnhta yerine dökilııtii ı:ılcıyor. İnnn

mn:ı:smız, bine yakın ölü fnro çıktı. Onlan 
denize ı.Iöktilnnek de ayrıca bir ıs ,.e mn.s. 
rnf.,, 

Tüyleriniz u;.pennesln ıızlz 1stnnbullu
lnr! 

Bcscrlyct, gücü yetmediği ycrılo hayvan 
k-un etine iltica eller. Dlnnmolıı.rıla ve ma

Junclt'rde beygir im' \"Cti lır.sabı olur d11, 
fırml:ırı.Ia neden fare kuv\'cti Jıcsab edile
mesin! 

Bl.n fare km"'\ etiyle c<'rr.edilen bir fı
rının en has ekmeği !;ıknrncnğuııla blipho 

nıı fırının ckmekll'rlnde Iaro öldilrticn 
bir no\I zclılrhı bulunı.Iuğıı nnıa,ılıyor. \'e 
bir taraftan da UZ\ iyetimizdeld met.ıınctin 
ne drrecelero .kadar kemal halinı.Ie oldu
j;'11na bUyilk bir delil teşkil ediyor. 

Uln fare öldüren mübarek ckmelc in
sana bir seyclklcr yapmıyor. 

reynirclen, balıktan, etten zehirlenme 
nkalarıııı ı;ok gördük, hatta yo~-urt1an ze
Iılrlenrnlcr clo biliriz. ı~akat ckmeJ\tcn zc
hlrh•ııen mahliık olduğunu bize ancak 939 
yıiınclıı. yıkılan bir fınnm içlndekt esrann 
ortaya dökülmesi if~ıı. etti. 

l\ltitenhhiıle \ 'O imar pliınına ı;ül..ilr ol
sun. Bir taşla iki ku5 vurup iki LUyük ı:cy 
açtı: 

Slyıı.si edebiyat. dilinde mföıtcmlcke kc

Jhncslnln ifadesinde bir inkılab olmu:: da 
lıaberimiz yok. 

O balıle Almanya da. artık nıU8tcmlc
ke lstcmlyeeek demeldir. Talcbtnln t:Uyle 
olacağı anlaşılıyor: 

Alman nüfuzu alhnrla mlista.kil \'e 

muhtar d<wlet~llder. 
'l'e\'ckkell ecıla~lımız dcmcml_ş: 
Ha hoca Ali, ha Ali hoca! 

mışlar ve Viyanayı Osmanlılara 
karşı nasıl müdafaa etmişlerse Ad· 
riyatik'in şark kıyılarını da garp 
kıyılarınıdaki Venediğe karşı öy
lece kapatmışlardı. 

Hırvat kiliselerinin Papalığa o~ 
lan bağlılığı Hırvat milletini Iatin 
esiri haline s~kamamıştı. Avustur. 
ya esiri haline sokamadığı gibi. 

Bu milletin on beşinci asırdan 
yirminci asra kadar olan ta~ihinc, 
velev üstün körü olsun, şöyle bi~ 
göz atmaktan kastim bu milletin, 
veya ''kavm,, in, 'kendi mukadde
ratını tek başına idare etmek ve 
milli saydığı an'ancleri kaybetme· 
mek hususunda ne büyük bir inad 
ve taassuba sahip olduğunu, ne 
derece hırçın ve mücadeleci oldu. 
ğunu göze vurmaktır. 
Hırvat iyi asker.dir, ve askerlik. 

te pişmiş oluşu siyasi mücadeleye 
girdiği zaman iyi ve cesur dövüş
mek hüncr~ni f,Östcrişinden de bel· 
lidir. 

Kral Aleksandr Karajojeviçin 
parlak siyasi talihini karartan 
mel'un suikastten sonra, onun gi
riştiği mücadeleyi şuurla ele alan 
devlet adamı Dr. Stoyadin~viç oL 
.du. Dr. Stoyadinoviç bir taraftan 
memlekette bir ekonomik kalkm. 
ma yaratmağa savaşırken bir ta
raftan da milli birlik savaşına de· 
vam etti. 

Ordunun münevevr subayların
dan kuvvet aldı. Biribirleriyle mü. 
cadele halinde, biri Sırb, biri Hır. 
vat ve biri Sloven üç nasyon'alizm 
yerine bütün bu ''Kavmiyet,. te
zatlarını ve düşmanlıkları ortadan 
kaldıracak bir Slav nasyonalizmi· 
nin memleketi gerek siyasi bakı

mından gerek ekonom1 bakımın., 

.dan çok daha sağlam bir pJatfor. 
ma ulaştıracağına inanan "Birlik
ci,. politikacıların ve yüksek mim 
maliyecilerin de müzaheretini te
min etti. Ve bu yolda yann için 
kuvvetli !Ümitler veren Yugoslav. 
yanın dostlannı sevindiren hakiki 
muvaffakıyetler elde eder gibi de 
oldu. Sırlı, Hırvat ve Sloven genç. 
lerini ayn ayrı teşkilatlanmak il
letinden kurtarmağa savaştı. Ve 
gençliği Sırplıktan, Hırvatlıktan 

ve Slovenliktcn - belki yavaş ya
vaş, fakat mutlaka • ayırabileceği
ni "Cenubi Slavlık,, idealine bağla.. 
yabileceğini isbat edecek deliller 
de belirdi. 

Lakin Stoyadinoviçin bu çalış
masına engel olan yalnız Hırvat 
ve Sloven muhtariyctçileri veya 
iftirakçıları değildi. Onun karşı
smda bir de din meselesi vardı. 

Hırvatların katcHkliği ve Boşnak. 
lann çok müteassıp müslümanlı. 
ğı ortodoks Sırb kilisesiyle de· 
vamlı mücadele halindeydi. 

Sonra Orta Avrupa statü'ko
sunun değişmesi Belgradı, memle. 
ket dahilinde beliren veya mevcut 
iken kuvvetlenen bir çok gizli ce. 
reyanların düşmanlı~'la maruz bı 
raloyordu. 

Stoyadinoviç bu cereyanlarla 
mücadele edebilmek için iç ve dış 
politikada bir ç.~k zıkzaklar res
metmeğc başladı ve bugünkü dün
ya şartlarmın müsamaha cdemiye. 
ceği bir oportünizme saptı. Bil. 
hassa 'küçük itilaf mekanizmasının 
Çek hadisesinde işleyememesi bü
yük Sırbistan ideali için Bosna
Sarayda o meşhur kurşunları sık. 
mış olan müfrit nnsyonalistleri 
Stoyadinoviçten çevirdi ve iftirak
çı unsurları ''tek Slavya,, idealist
lerinin .zcyıf di1şmli~ olduklarına 

ka~dırdı. Hatta gitgide bu kanış, 

(Lut/ en sayfayı çeviriniz) 
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Fransa Cumhur-1 
• • • 

nutku reısının 

Baştarah 1 incide 

be;i1elmile1 kamından kimsenin ha· 
beri yok. Bunların yerine menşei, 

bize söylendiğine göre, Neo - Dina· 
mizm'de ve "tarihin zaruri tekfunü
lü,, olan "milletlerin tabii temayül· 
)eri,, kaim olmu~tur. 

Bütün bunları isimleri ile yadet· 
mek isteriz.: 

Hak kanunu yerine kuv\·et kanu· 
nu ... Demek ki insanlar, hürriyet, 
adalet ve beşeriyet camiasının istik· 
lali için 00, yere mücadele etmiş

lerdir. Beyhude yere ıstırap ~ek

mişlerdir öyle mi? 

Bu prensipler, bundan birkaç se.
ne evvel medeniyetimizin esası ve 
§Cl"efi ~ddedildiği halde ~imdi bun· 
Iarın ortadan kalkmasına şahit ol· 
mağı kabul etmeli miyiz? 

Fransa, öyle bir .ihtimal kabul ede 
mez. Demokrasi esnasına müstenit 
kanunlara sadık kalmış memleket
lerle hemfikir olan ve atlas okya· 
nusunun ötesinden vaki olan dave
te icabet eden Fransa, mazide sar· 
fcdilmi~ gayretlerin neticelerini 
muhafaza etmeğe ve saadeti temin 
ve umumi sulhü muhafaza edebile· 
cek prensiplerin ancak bu prensip· 
Jer oldu&'llnu bütün dünyaya isbat 
ctmeğc azmetmistir ... 

Hei:sicumhur, diğer milletlere söz 
anlatabilmek ve onları çekebilmek 
için kuvvetli olmak 18.zımgelmekte 
o1duğuna i~aret etmiştir. 

!llnılll'llllııı:ıııııntl!NWWWW_ll._ 

Reisicumhur 

En tesirli •ı.A l_aç 

. . insanın ba~ına gelen 
hastalıklardan bir çoğu, ga 
liba, nyal: üzerinde gez· 
mesinin neticesi olduğu için 
yatakta yatarak istirahat 
etmek bir çok hastalıklarda 
en tesirli ilaç olur. 

Ateşli, h!id hastalıklar. 
da insan istirahatin fayda
sını tabiatin sevkiyle bili. 
ve ateşi yükselince hi · 
kimseye söylemeden, ken 
di kendine yatağına girer, 

yatar. Halbuki müzmin hastalıkların da pek çoğunda her ilaç· 
tan ziyade fayda verecek şey yatakta istirahat etmektir, fa· 
kat yatal.-ta sadece uziJUp, bir kolunun !üzerine dayanıp ro. 
man okuyarak yahut etrafındakilerle konuşarak dinlenmek 
değil, pek lüzumlu olmayınca, hiç kalkmıyara'k sekiz günden 
bir aya kadar, :bazı hastalıklarda daha uzun müddet, tam 
istirahat ... 

Yatakta böyle taın istirahat etmenin faydasını anlamak 
ta pek güç değildir. insanın başına gelen hastalıklann biı 

çoğu iki ayak üzerinde gezmesinden ileri gelir dediğim, bir 
tuhaflık olmak üZere değildir. İki ayak üzerinde gezmek 
insanın yüreğini yorar, damarlarındaki tansiyonu arttırır,_ 

içeride bulunan uzuvların hepsi yerden yükseldikçe daha ağır 
basarlar ve hepsi agağı dü§meğe temayül ederler ve yoru· 
lurlar. Bazıları ôa tabii yerlerini bırakarak aşağıya inerler; 
mide gibi, böbrekler gibi. ... Gene iki ayak üzerine yürümek 
vaziyetinden dolayı vücu.dun ötesinde berisinde kan toplanır, 
adalelerin bazrlan ta'kalHis halinde bulunurlar. Yatakta isti
rahat tamam aksine tesir eder. Yüreğe kuvvet gelir, ~amar. 
lardaki tansiyon azalır, uzuvların yorgunluğu kaybclur ve 
ötede beride toplanan kanlar dağılır, büt!ün vücud içinde ka
nın dönmesi kolayla~ır. Bundan dolayı yatakta istirahat ct
l!lek en tesirli, en ~aydalı ilaçtır. 

Yürek hastalıklarında istirahatin büyük tesiri çabuk 
görülür. Ayakta iken nefes nefese gezen bir yürek hastası 

Yazan: Dır. G. A. 
kırk -=ekiz saat yatakta kalınca, kendisine ba~1;a bir ilaç ve. 
rilmcse bile, hemen r.ıhatlık duynr. !::tirahatini sekiz, on giln 
uzatırsa yürc~ine claha ziyade kuvvet gelir .. NabT.ı pek zayıf 
hastalar on, on beş giin yatakta kaldıktan sonra büyük kuv
vet bulurlar, düşüp bayılmak tehlikesinden kurtulurlar .. 

Yürek hastaları için felce tutulc:ırak hareketten aciz kal· 
mak adeta büyük bir §ans eseri gibidir. Felç devam ettiği ka. 
dar yürek rahat eder. 

Mide hastalıklarında istirahat etmek pek te hatıra gel· 
mcz, mide ile viicud hareketinin ne münasebeti olabilir, diye 
düşünülür. Halbuki mide haııtalıklannın en ağırlarından biri 
olan ülser hastalığında sancılar hareketten sonra artar. İnsan 
yatakta yatıp istirahat edince sancılar zayıflar, uzun müddet 
istirahatten sonra l:aybolduğu bile vardır. Bayağı hazımsız. 
sızlıklarda da en iyi gelen deva yatakta istirahat etmektir. 

Herkesin b~şına gelebilecek bayağı bir sarılık hastalığın 
da yatakta istirahat edilince hastalık on beş gün, nihayet, bir 
ay içinde kaybolur. Fakat sarılığın ne ehemmiyeti olabilir, 
diye sadece perhiz e.derek dolaşmakta devam edince urılık 

aylarca sürer. Böyle uzun müddet devamından dolayr kanser 
hastalığını hatıra getiren, halbuki lüzumu kadar istirahat 
edilince kaybolan sarılıklar çok görülmüştür. 

Böbrek l1ast:ılıklannın d:ı en tesirli devası gene yatakta 
istirahattir. Bazr, çocuklar, hiç hasta olmadan, sa.dece ayakta 
durdukları val:it idrarlarında albümin çıkarırlar, yatağa yat
tıktan bir saat sonra idrarda albümin gelmesi kesilir. 

Kadınlık füetlerinin hastalıklarında, sinir hastalıklannm 
bir çoğunda yatakta uzunca müddet istirahat etmeden, ne 
kadar ilaç içilse, başka ne türlü tedavi yapılsa fayda vermez. 
Bronşit hastalığı, müzmin zatülcemp hastalığı yatakta istira. 
hat etmekle kendi kendilerine iyi olurlar .. Uykusuzluğa karşı 

da en tesirli ilaç yatakta yatmaktır, ilkin uyku olmadığı halde 
istirahat devam ettik~e uyku da 'kendi kendine ve tatlı tatlı 
gelir 

Verem hastalrğına kar§ı da en faydalı tedavi - bunu artık 
herkes biliyor - yatakta yatmak, hiç olmazsa bir şenzlong U.. 
zerinde istirahat etmektir. 

-- {ı 

1 Ekrem König hi~, 
Mevkuf Ru 1 

vekili 

MUekkilinin b!r~~ı 
muhakemesını 

rare 
Ankara, 6 - Ta)'} cı:ııı 

1!ı Mdisesi suçluların .\.1~ . ·n ,r 
bulunan Al~ ~uhırıı i 111 
Şevket Ruhının ce~ J{ • 

run tayini için ~r~3lett 
kitini beklemenın 8 b 
rağmı bildirerek so~ 
~ . . "' ıntı 
müracaat ctmış 'ı.; 1~ 
davanın derh~ ~~ edW 
miııtir. Bu teklıf t-a 1~ 

~ . e rv 
hinin muhakemesın ~ 
ceza mahkemesinde b3 

Hakiki akşa 
, 

gazetesı 

GJnUn en son ~a 
veren dır 

lstanbLlıd' 
Ru vaziyette,, 

tek gaıe 

ismet İnönü 
albümü 

asker n ı çe 111 ıyor. ~!::: .. ~:::::~ 
~ Patis, 6 - Franko ve milttefil:lc- Jonguera yolu Uzerindo bom bar 4.000 asker Fransaya girmek için avcı tayyaresinden mlltt§ckldl iki dar llerlenaeğe nııı"~ 

rinin orduları Fransız hududuna doğ dıman cdUmişlcrdir. Tablolara müsaade beklemektedir. Bunları le.dir. dar Uerlemeğe Jll1l elJ ıı. 

Değerli yazılar, kıymetli hatı

ralar ve bir çok tarihi resim
- lerle bugün çıktı. Her yerde 

ru sUratle llerlemcktedlrlcr. Bu or- bir zarar gelip gelmediği he . vakti gelince Argeles - Sur - Mer ltalyan generalinin telgrafı ğu, Estramııdur~ '(il)' 
dular Gcronc §chrindcn sonra.· Fi- nUz mcclıuldUr. HUkf.lmctlnln temerküz kampına sevk için icabe· Şehrimizde çıkan Fransızca Cumhurlyetcllerfll ~--·ıı 
gurası dn zıı.ptetmışlcrdir. Katalon- nezdinde teşebbUste bulunması ucn tertibat alınmıştır. Beyoğlu gazetesinin Romadan at. bölgesinde tkl nıU ıısıe 
ya cephesindeki elll bin kişilik cum- için DUk D'Elbe'ye bir protesto dığı haberlere göre Fransız hu.du· geclrdiklerl bUdlrl 
huriyet ordusu müstevli orduların telgrafı ı;-önderllmlştir. Bordcaux. s (A.A-) - 11lats'- duna ancak altmış kilometre me- Tayyareler: d~ 
UstUnIUğil k:ırşısmdıı Frnnsaya ilti- FRANSIZ HUDUDU NASIL uan bildiriyor: safede bulunan Geron §ehrini İs. Dun bUtUn gOn ıt~ 

arayınız. M drlrl 1 · d Bu sabah saat 11 de üç hüku- b"" 
ca etmektedir. Maamafih Valansiya, GEÇlLECEK? panycllardan alan kıtalann 'ku· yareleri Kııtalonr~~~; 

F O K 
e. cephe enn e cumhuriyet Le Perthus, S (A.A.) - Havas: mandam italyan generali Gam. hudut yakintndo 

1111 l·aıı 3 r rd 1 h u dn.. d k İ ,_ met tayyaresi burada karaya in- ... ., .... • o u an en z -mıına aynnmn • Fransız ve spanyol ma .... amla· baradır. Bu general §ehrin zaptı· bo~bardımrın et..- oı•,.. 
flllllllllüillllllllllllDll!!mlllDlllllllllllll tadır. İspanya cumhurrcisl Azana rırun aktettiği konferans saat 17 miştir. Tayyareciler bütün bir nas nı müteakip Musoliniye 1u tel- Gigueras'da. 300 ,dfl 

Yugoslavyadakl kavimlerin bir 
nevi "ittifa1u mukaddesi., halinde 

ibuluna,n kabineye kadar sirayet 
etti. Kabine buhranının Hırvat 

ve Bo§na;: nazırların istifasiyle 

başlanuş olması bunu gUzelce izah 
ediyor. 

• 
Kont Ciyano ile Romanya Hari. 

ciye Nazın Gafenkonun Belgradı 
\%iyaretleri akabinde ve Balk:ın 

pakt? konseyi içtimaı arif esinde 

Stoyadinoviçin istifasını vermiş 
olması, yalnız Yugoslavya bakı
mından değil, Roma • Berlin mih. 

verinin Adriyatik kıyılarında se
zilen veya henüz sezilm!ycn tema. 
yUlleri bakımından da ehemmiyet 
le teldkki edilecek bir haclisedir. 

Maamafi ou hadiseôen, Yugos. 
lavyada iCtirakçı temayül göste
tercnler ve hariçte lbu temayüller. 
ıden menfaat umanlar ümide dü~. 
memelidirler. 

Dost Yugoslavyarun dahille 
tek millet vasfı daha ıkuvvetlene-
cek ve sağlam Yugoslavya gerek 
kendisine gerek dostlarına güve. 
nerek Adriyatı1c, Balkan, Orta Av. 
ı:,upa ve dünya sulhU için elzem o
lan prestijini devam ettirecektir. 

Stoyadinoviç kabinesinin yeri. 
ne gelecek kabinenin tutacağı: yol 
ve hatt! tecdit edilecek bir intiha. 
bm işaret edeceği hedef mutlaka 
lııtı olacal~. Zir.a ıiyasi mukad
cl:rat _ancak bunu Smirclir. 

.Ni&a:ueddin NAZiF 

Fransaya. geçmlııtlr. Başvekil Neg- de mesaisini bitirmiştir. Cumhuri- yonalist filosu önünde kaçmağa grafı çekmiştir: yaralı vardır. \"U11 ~ _flll 
rin ile nazrrlnnn ekserisi bu sabah yetçi lutaatın Fransaya geçişi aşa- mecbur kaldıklarını bildirmişler- "Geçen ilkkanunun 23 üncü gü. rap olmuştur. ~p 
saat 3,45 te sekiz otomohlllc Fran- ğıdaki sıraya göre olacaktır: dir. nli saat ı 0,30 da düşman ccph"i FRANKOCt1 ıı:fl 
ıuz hududunu geçmişlerdir. Cum - Evvela bütün sivil mülteciler, Serosda kırılmıştı. Bugün ayni FAALtj'•>·l""~ 
huriyctçilerin ilk askerleri, hududu sonra otomobiller, daha sonra da Carcassone, 5 (A.A.) _ On iki saatte Littorio (İtalyan) fırkasr Snlamanka, 6 C~ıtıı&' 
aant 4,35 te geçmişlerdir. kıtaat derhal silfihtan tecrit edile- hukumct filosu arızasız olarak Sal Gercnayı işgal etti. mi karagO.bın tebl ıı6f~ı 

Bu cUzUtam, cumhuriyet toprak- cektir. Mitnı.lyöz1er yolun s-::luna, derhal tayyare meydar.ına gitmiş· Yaşasın Duçe !... lonya cephcsint10 Jl tile~ ıf 
larmda asayiı;i muhafazaya. memur tüfek ve bomba gibi zati silahlar vaza tayyare meydanında yere in- 300 OLU, 800 YARALI rln blrcok köY ":ıı ııOcd 
olan ve cmnlyet müfrezesi denilen da yolun sağına konacaktır. miştir. Sivil ve as'kcri memurlar Figueras. 5 (A.A.) - Bir tob gal ettiklorl, sıı f•~tıı 
bir sUvnri mUfrezesldir. SUvariler, Halen burada tam bir intizam Palamos yakfnlP6 

4,ıl" derhal sllahlnrmdıı.n tecrid celile - hüküm sürmektedir. Büyük cad- 3.000 kadar esir : -(S 6tl'ı 
rek le Boulouya scvkcclilm~lerdir. deden muazzam kamyonlar geç· mUhlmmat fabrllt"e uo t 

Şimdi sonu gelmiyen kafileler gcı:- mel:tcdir. İspanyada, vaziyetin vn nı, lkl hava topu ııtıJ'J 
mektcdlr. hirriliğine ve milliyetpcrverlerin gcctrdlklerl bildir 

1 
ıııl~ı• J 

Cumhuri~·etçilnin 26mcı fırkası, yaklaşmasına rağmen her dakika Gerono saklnıer -cJY 

Puigcerda istikametinde yukan Sag çoğalan halk sakin ve pnsif görün- B 
8 

y 
8 0 

I 
8 
r , verlerl ~evk ve bO,.v ,.i 

re vadl!lndo muntazıı.m surette rf. mektedir. • w 
şılamışlardır. :l{•tp'-_.1 

cat etmektedir. Karobinyerlcr, köp- B. Alvarez Delvayo bu saba!. O Diğer taraftan tJJ t"~1 

rUleri berhava etmek suretile bu ri- hududu geçerek La Jonqueraya besinde dört curr:&tfo~1 
cnti setretmcktedirlcr. doğru gitmiş ve bu saata kadar dUşUl'UlmUştUf· 

1
1• ~ 

FRANSA HUDUDUNDA Fransız toprağına dönmemiştir. Göz müsabakamız için dUşman to.hşidtl;::,1"'' .tA 

KO::\TROL FRANSIZ r...IMANINDA ga tayyare nıe1 ~.tir'. 
Le Doulon, 5 (A.A.) -Hudu- İLTİCA EDEN GEMİLER man etmfşterdJt • .,,,,'P'I_ 

dun askeri kontrolU son derece Port Vendres, s (A.A.) - Bu 
teşdit edilmiştir. Geçen günler. sabah, ispnnyol hli'kumet donan-
do sivil memurlar tarafından 

verilmiş mUrur ruhsatfyclcrlnln 
huı:;Un nskcri memurlar tarafın
dan vize edilmesi icap etmel.:tc
dir. Yolların kontrolU tnkYlyc 
edilmiştir. Yollnrdnki b:ırnjlar. 
yayaları Ye nrnbnlnrı lı er beş 

ldlometrcde clurdurmnktadıı·. 

Perplgnan ile Frn.nsız - lspanyol 
hududu arnsmdnkl mıntnka, ns 
kert mıntnkn hallno gelmiş o • 
lup sh1llcr hust:si mUrur ruh
satlyesl olmn.ksızm bu mmtnlm
da dolaşnmamaktadırl:ı.r. 

Lo Pcrthus, 5 (A.A.) - DUn 
üğleclcn sonra, lt::panyoJ nrtistik 
hazinesine nit tabloları nakle -
den kamyonlar Figueras - La 

masma mensup 8 ve 11 numaralı 
Vedet'ler buraya gelmi~lerdir. Va 
purl:ırda otuz kadar zabit ve de· 
niz müsteşarları vardır. 

Bunların ver.diltleri beyanata 
göre, İspanyol hükiiır.eti Figuerası 
bo~altmaya mecbur olmuştur. Çok 
seri olan iki v:ıpurda yakacak kal
mad.ğı için Toulon'dan talimat ge 
linceye kadar burada 48 saat kal· 
malarına müsaade edilmiştir. 
Diğer taraftan Rosas'dan hüku

metçi orduya mensup 16 zabitle 
buruya gcien iki E.ıians~l. güm-
rüf: t<rraf:ndcı.:ı müı;:ıdere eclilmi;J 
ve Alm:ın mahreçli çok mühim 
miktarda silah çıkarılmıştır. 

Bauylus - Sur - Mer arazisinde 

Fotoğraflarrnızı bizim sı.~;~~~ 
3am nasyonalı ile ' /, 

hesabımıza çektirebilirsiniz r~:.eral Jordana ~~ 
B. Bernard J1l tııı <' 

ga:r.etecilere ~uıd~ I 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiı ve Be -
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecek 
okuyucahnmızın göz resimlerini bizim hesabımıza ~ekecek 

bir nüshasını bize, bir nünhasınr da okuyucumuza verecektir. 
Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 

fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek ıure. 
tile alabilecelderdir. Foto Ethcme müracaat iç:n id:ı.rchanemiz· 
den kuğıt almıya ihtiy:ı~ yoktur. Doğrutl:ın cloğrı.:ya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

• ' . , .. ' f". " • \ , • • 2r it! ' \ ~ .. • • ~ .. '•' '* . ~ ' ' 

gerek nazır aJ'~clJ ç# 
nasyonalist ısı> dolll~ ..1~~ 
güzel kabulden ıef1'1:"'.". 

soY 
nun olduğunu ıı:ıricl~ ' 

G5rüşnıede JttDl ... 
kültür ı;ubeSi dfte ~ 
bulunmuştur· udaet 

Bernard, b~r ... ~ sb~e 
panyo.da k.:ıU':~ il gc1'c .~ 

Paza.rtcsı ~~ __ ~ ...J' 
rar görüşecektil'~ectl9r" 

(ttaly:ın fa.'1~ !S ııscl 
nn. d&lr tarsllit 1 



~arpte Hitlerln 
kazansa blle 

emrinde bir 
olacaktır! 
gayretleri kırmağa muvaffak oL 
duktan sonra bu memleketin mlis 
temlcke sahasında bir sergü~ti 
tecrübe etmemesi için hiç bir se. 
bcp görmemektedir. 

Keza şurası da kayda layıktır 
ki, Hitler nutkunda ltalyayı 

Fransaya karşı teşciden sakın -
mıştır. Almanya. ancak menfa • 
atlerini takip için yegane yolun 
İngiltere \'e Fransa ile harp eL 
mek olduğuna kanaat getirdiği 
zaman ltalyaya silahla rnüzahe -
ret edecektir. 

Yazı şu suretle bitiyor: 
Fakat Almanya İngiliz silah. 

lanmasmı ve çabuk ve nihai bir 
harp imkô.nı1.lığım göz önünde 

.,._ ı .. tutmnğl öğrenmiş görünmekte • 
dir. 

Observer gazetesi fse vaziyetin 
daha az basit olduğu kano.atin. 
dedir ve diyor ki: 

Garp demokrasilerinin, kendL 
lerini bekliyen diplomatik imli -
han hakkında hayale kapılmak 
için kör olmaları lfızımdır. Bu im. 

tihan az veya çok zamanda önU
müze çıkabilir. Fakat Mussolini, 
manalı bir tarzda muhafaza et. 

tiği sükiltu bozmak ve nihayet 
Fransaya karşı isteklerini ortaya 
koymak zamanının geldiğine bük 

mettiği takdirde bu imtihanı her 
an empoze edebilir. Bitler uzun 
bir de'wTe içln barı~ inandığını 
söylediği zaman, şarta bağlı bir 
temın:ıt verme'Rtedır. .ıcşcınrasu 

her an için Mussoliniye bırn.kı • 

yor. Fransız - 1:.alyan ihtilafı 
İngiltereyi, Almanyayı ve diğer 
memleketleri doğrudan doğruya 

daha ziyade alakadar eden mese.. 
lelerden tamamen barin mütalea 
edilemez. Biü bekliyen diploma.. 

gazete. tik imtihan çetin ve tehlikeli o
lacnktır. 

bahçesindeki hayvan-

rtıa senelik yiyecek 
l 0~~?~ :rafı 1 milyon lira ! 

'~"'lla b· Yvanat hah . 
"ııa aı 1 1..on~r konr erans . ~~ı ?1üdürü Bowenger geçen gün Lon· 
t ~ 1 ~:a ~~~'\'anat 'feıınış~ır. O~un verdiği malOmattan öğreni· 

~·. lo::~bızıın Para bah~nde~ı ha}"'\:ınlann yalnız yiyecek 
1 ~otiı hayvanat r;;ız1a ~ır milyon lıradır. Bu parayı çok gö· 

~t ~· rnayrnUntın ahçesı misafirlerinden yalnız birinin, Mori· 

Ilı~ 1Uttı.u31ıde sabah k un Yemek listesini gözden geçirmeleri kafidir. 

~ t41~ ftııaf, içine ~\'alt.ısı: Büyük bir çanak içerisinde havan· 
e ıa, 1} on i.i 'ttrtırs bQrlik ~: m~ktar çay kan~tmlmış ve içinde beş yu· 

vır ~~te öğle Y~ ı~ .ka~~ s? t •• 

l 
t 

0 
ar So, .... n haeği, bır kılo üziım, bir kilo muz, yanın kilo 

l il • \'Uç . 
fta,1~ ~kiZcfe "''· • >eş.l salata, domates \e şel.cr kamr,.ı ... 

a "<t {;A «!\.!:" 
ıı11 ~ d r ~a.rn Yem .. • • r 1t torb e a akŞarn . etı: Bır çanak çay, tereyağlı ekmek ... 

a ı, \itarninli~:e~eklerinde ilave olarak 350 gram biftek 
•- }or ki l _ mustahzarlar •erilmektedir. 
-ı: c1 ... ı. "-Ond 

'""ğlldir b ra ha}·v 4 ~ • İlfıkis! anat bah~esindeki maymun hiç de fena 

a~ Gerı k 
ı ~;~,'.i""~<1a ku~~ 1 ~aştan çıkarmış ! 

lf ~llll ~tır nCSku isrnin~ b.ır kasabada muhasebecilik yapan Jan 
'it~a ?tin ı:' ~u ·~ 42 ge bır genç, Romanya zabıtası tarafından, 

Q ralt hır r'ilrıp tararı n nı; kızı "izdivaç vaadile iğfal,, etmektir. 
a trcıikt e~or Yapına omanya~ı. delil.anlının 42 genç kızı birden 

~"':' Jan ı- eti aYn.i rneaı~d~ ?~ıl, bu kızların istisnasız hepsinin 
:t:•,. ·\.On taı:ıt· ekı ıfadelerdir· 

!!\. 1 • 
:>.. "':ıtl~" ne ku beni .~ 1'e razı 

1 
aldattı. Fal·at onu elan seviyorum. 

1 ·ı~ı 0 ursa rnaaı ' •1, 
1 

arın ,..; mcznnuniye kabw ederim. ru .. ca~ -Sonn );... Uzerine · l'k '·r:-. aaı kabul et .eı: 1 ·anlıya 42 genç kızdan hangisini 
mıstır. Adli takibata bundan sonra de-

Alman ve ltalyan gazetelerinin iddialan na 
.., 

ragmen 

zve 
ilen 

• 
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Amerikada Ruzveltin 
muhaliflerince de beğenildi 

Macaristanda 
örfi idare 

Peşte hükümeti bir tebliğ 
neşretti 

Budapcşte, 5 (A.A.) - Macar 
telgraf ajansı örfi i.dare ilaıu hak· 
kmda aşağıdaki tebliği neşretmek· 
tedir: 

Hlr Alman gazPle~i diyor ki: 

Adliye nazırı aşağıdaki suçlar 
için bütün Macar topraklarında 

örfi idare ilan etmiştir. 

Fransanın hudutları Ruzveltin 
himayesine rağmen emin 

vaziyette değildir 
1 - Silah ve bomba vasıtasiy· 

le katil teşebbüııü, 

Nevyork, 5 (A. A.) - Cumhuri
yetçi muhalefetin organı olan Ncv
york Herald Tribune, Amerika ef
kfi.n umumiyeslnin harici siyaset 

dudlarm ba~ka devletler içine nak
li" (Çekoslovakya ve Avusturya 
mevzubahstir) politlknsile pek fena 
bir tecrübe yapmıştır. Bu politika 2 - Silaha müracaat suretiyle 

veyahut kanuna aykırı toplantılar 
la amme nizamına muhalefet. 

sahasındaki tcmayUllerini gösteren Fransız hududlarım hiç de emin 
bir makale neşretmiştir. bir vaziyete sokm:unıştır. Beneş ve 

3 - Hususi eşhasa karşı şiddet 
hareketleri . 

Bu gazete diyor ki: Şuşning Fransa ve İngiltere için o 

Bu tedbir, Budapeşte havrası 

önünde yap~lan suikast üzerine a
lınmıştır. 

Bu tedbir hükumetin bu kabil 
teşebbüs ve hareketlere karşı şid· 
dctle harekete karar vermiş oldu
ğunu göstermektedir. 

"Ruzveltin AyAn meclisi ordu en_ ne !dilerse bu iki memleket de Ruz_ 
cümenindc söylemiş olduğu sözler veltlerin Ameriknsı için o olmak 
- Amerikada ne kadar garib görU- icab eder. Bereket versin ki Ameri
nlirse görilnsiln - Amerlkal::arm kanın muhnrebe rucydanmn birknç 
sempatileri hakkında dosdoğru ola- bin kilometre uzak bulunmak gibi 
rak hakikati ifade etmletir. Bu söz. bilyllk bir imtiyazı vardır. Frans:ı
ler, o kadar açıkça söylenmlı:ıtir ki, nın Almanyaya karşı uzlaşma. ve 
hattA naziler bile anlamışlardır.,, dostluk politikası ise, Ruzvcltin a-

Seçim hazırhkları 
Berlin, 6 (A. A.) - Berliner vanslan Fransa için enteresan ol

Börsen Zeitung gazetesi Ruzveltin mamak ve hatta tehlikeli olmak i. 

Baştara/ı 1 incidt 
beyanatının Fransada yaptığı akis cab eder. 

tetkik edilmektedir. hakkmda tefsirntta bulunarak bu lyi "komşuluk prenslpl, demokrat 
Hususi ola;ak verilen haberlere beyanatı velveleli alkışlnrla kar§ılı- d ,., · .rin totaliter memleketlere 

yan bir kısım Fransız matbuatının karşı ileri karakolu olmak '\'azifesi
göre, Cumhuriyet Halk Partisi RuzvelUn tekzibini ehemmiyetsiz le telif edilemez. Çok şilkfir etmeli 
bu seçimde de bazı vilayetlerde 

{!'Östermlş olduğunu kaydederek di- ki bütun Fransız matbuatı nyni fi. 
eksik namzet gösterecek ve bu yor ki: kirde d<:'ğildir.,, 
suretle açık kalan yerler iı;in müs "Bu gazeteler silphc>siz Ruzveltin 
takil namzetler seçilmenine yar. kendilerine verdiği vazlfeyi yani to-
dım edilmiş olacaktır. M taUter memleketlere kar§t Amerlka-

Partinin büyUk kurultayı a· ı 
yı~tıı 1 d d'l kt" nm ilk rnlldafnn hnttmı ve demok_ 

~ ~"l' tıt~ya av t e ı ece ır. 
rat memleketlerin ilk kaleslnl tcş

Kurultayda mevzuu bahsedile-
kil etmek vazifesini iyi komı;;uhığıı 

cek dilekler parti teşkilatı tara· tercih etmektedirler. 
[ın.dan hazıralnmaktadır. Parti FTansa kendi hudutlarını ''bu. 
nizamnamesindeki değişildikler -============== 
için de projeler yapılmaktadır. leri sorulan valiler cevaplarını 

Valiler ve Parti başk&nlıklan vermiştir. 
Anlfara, fi - vnayetlerde, par. Ekserisi parti başkanlığının va. 

ti başkanlığının valiler uhdesinde lilerin uhdesinde 'kalmasına taraf· 
kalıp kalmaması hakkında fikir- tardırlar . 

a 
• • 
~ın reyiôm ! 

1 SV1ÇRE reyiam memleketi
dir. İkide birde bazılarınca 

ehe.."Ililliyetsiz telakki edilebilecek 

meseleler için halkın reyine müraca 

at edilir. GeÇen gün Zürihte gene bir 

reyiam yapılmış ve "Şiropraksi,, de· 

nilen tedavi uswünün Zürihte tatbik 

edilmesine hüktlmetçe musaade e
dilip edilmemesi hususunda halkın 

fikri sorulmuştur. 

Resmi tıb ftlimlerinin şiddetle muarız bulundukları bu tedavi usu· 

!ünün taraftarlannca birçok hastalıklar belkemiği fıkralarının inhirafı 

yiızünden olmaktadır. Binaenaleyh bu hastalıktan belkemiği üzerine, 

ense köküne şiddetli darbeler halinde tokat vurmak suretile iyi etmek 

mümkündür. 

Bu tedavi usulü şimdiye kadar lsviçrede yasaktı. Fakat reyiam ne
ticesinde 16 bin kişi lehte rey yerdiği iç-in halkın ekseriyetile şimdi buna 

musaade edilmiş bulunmaktadır. 

Fransız gazetelerinden "Figaro., buna dair havadisi verdikten sonra 

bir de hoş fıkra naklediyor: 

Zürihli bir genç kadın, asabi tabiatli olan kocasının, bir kavga es

nasında, bileğini kıvırdı~rı için mahkemeye müracaat etmiş \'e talak ka· 
rarı almı§tı. Zürihde son reyiamdan sonra ayni kadının "Şiropraksi,, 

usulile tedavi yapan bir adamın muayenehanesine gittiğini gazeteciler 

görmüşler ve tcllkikat yaparak vaziyeti Öbrrenmişle.rdir: Kocasından 

dayak yediği için ayrılan genç kadın §İmdi bizim paramızla on beş lira 

\•i;;ite licrcti ödiyerek gönül rizasile dayak yemektedir. 

Yeni Yugoslav 
kabinesi kuruldu 

Hariciye nazırhgma 

Berlin elçisi getirildi 
Belgrad, 6 - Yeni Yugoslav. 

kabinesi dün gece kurulm~tur. 

lstifa eden Stoyadinoviç kabine· 
sinin içtimai muavenet nazırı olan 
Yugoslav ra.dikal birliği par
tisinde Zvetk~viç baş vekildir. 

Zvetkoviç nazırlar listesini ge
celeyin kral naibi Prens Pola ver. 
:niş tir. 

Alınan haberlere göre yeni ka· 
binede hariciye nezaretine Yugos. 
lavyanın Berlin elçisi Markoviç 
getirilmiştir. 

Yeni başvekil Dragişa Zvetko· 
viç 1892 de Niş şehrinde doğmuş· 
tur. Tahsilini 1sviçrede bitirmiş 
ve sonra "Milli radikal partisi,, ne 
girerek çok sürrr.eden bu parti· 
nin en nüfuzlu erkanından biri ol. 
muştur. 1935 senesinde Niş mebu· 
su olarak parlilmenbya girmiştir. 

Gece yarısından sonra 
sokakta bir boğazlaşma 

Dün geccyarısından sonra saat 
ikide GUmilşsuyunda kadın yUzUn
den iki kişi arasında knnlı bir kav
ga olmuştur. 
GümUşsuyunda lzzet paı]a soka. 

{;;'JDda 12 numarndn lbrahlm ismin
de biriyle r.1etresi Sofiyn oturmr.k
tadır. Sofiyanın Hristo isminde bir 
de erkek kardeşi \•ardır. Hristo ile 
İbrahim bir türlil geçinememekte -
dir. ÇilnkU Hristo kız ka111cşi So
fiyanın lbnıhlmle oturmasına razı 

olmamakta ve ikisini aymnağa çn. 
hşmakt:ıdır. 

Dlin geceyarısından sonra Hristo 
eve gelmiş ve kapıyı çalarak içeri 
'.;irmek istemiştir. Fakat İbrahim 
bu kadar gec \•akitte onu eve almak 
istemiyerek Sofiyanın kapıyı açma
sına da mô.nl olmuııtur. Fakat Hris
to kapının açılmadığını görünce bu 
sefer sokakta bağırıp çağırmoğa 

baslamıştır. Bu hareketlere kızan 

!br:ıhim de kapıdan fırlamLS ve Hrls 
tonun Uzerino atılarak kn\·gay~ 

başlamıştır. 

Ortalık tenha olduğundan iki 

IÇERDE: 
• Üniversitede, edebiyat fakültesi 

Türk edehiratı tarihi profesörü Fu
at Köprülil için 4 martta bir jübile 
raptlacaktır. 

• Geç-en ay baroda yapılan seçim 
avukatlar ar::·smda bazı ihtilaflara 
sebebiyet verdiğinden intihabatın 
tekrar edilmesine lüzum görülmüş· 
tür. 

• Bir müddettenberi şehrimizde 
bwunan orman umum müdürü 
Hüsnü Yaman dün ak~ eks
presle Ankaraya gitmiştir· • 

• İstanbul gümrüklerinde son a;
larda itlıalat artmış, gümrük vari· 
datı fazlalasarak Mnunusani içinde 
3 milyon 700 bin lirayı bulmuştur. 

• üniversitede pedagoji enstitüsü 
imtihanlarına bugünden itibaren 
başlanmıştır. 

• Et meselesi üzerinde vali ile gö· 
:üşmek üzere Devlet ziraat işletme 
kurumu reisi Şefik Pakay bugünler 
de şehrimize gelecektir. 

• İstanbul \"aliliği emrinde bulu· 
nan otomobillere "lst. V.,. işaretli 
birer kiiçük bayrak takılmıştır. 

* l\lcrsindcn bildirildi(;ine söre, 
zarzavııtçı lzzcıin bir lıuçuk ~aşında_ 
ki çocuğu, ..!okuz günlük diğer ço. 
cuilun ağzına ispermeçet mumu sok 
mıık surctilc bo~arak öldürmüştür. 

llu.} ük ÇO<'llk uAl:ıy:ın kardeşini 

susturmak icin l.ıöyle hnrcket ctmış-
11; uınulmndık bir fecaatle nclicclcn 

* Dün şehrimizde yirmi dürt ~:ı
:ııtc birincisi Arna\'lıtkö) ünde .Mı -
gırdıcın nportmanındn, diğeri Cihon 
girde Şenyurt ııpıırlmnnınd:ı olıiırü 
Çcngelköyünde Yorginin evinde 'c 
dördüncüsü Tııksimdc Billurscd 11 _ 

parlmanındıı lıac:ı tutuşmuşsa d:ı fi. 
fniyc lıcmcn söndürmüştilr. 

* Ekrem l\.öni~in Amstcrd:ımda 
y:ıknlıındı~ı lınvadisfoin asılsız oldu· 
~u anlıışılınışlır. 

Dl)ARDA: 
• Fransada Droulers eski muha· 

ripleri kendilerine bir Roma seya
hatinde Duçe tarafından verilen 
bayrak ve nişanı, ltalyada Fransa· 
ra k~ı yapılan mücadele scbcbiy· 
le, geri gönderrneği kararlaştırmış

lardır. 

• Fr...nsada meclis başkanı Heryo, 
Paris Soir gazetesi muharririıün bir 
'maline cevap vererek cumhurbaş

l•vılığına namzetliğini koynuyaca
ğmı bildirmiştir. l\Ialfundur ki 
cumhurbaşkanı seçimi ilkbaharda 
~·e muhtemel olarak nisan başlangı· 
cında yapılacaktır. 

• Moskovadaki Macar orta elçisi 
Jungerth Arnthy ve elçilik memur
ları dün Mosko\-adan hareket et
mişlerdir. 

• Amerikada Ohio, Virginia, Tm· 
nesse ve Kentucky mmtakalannda
ki nehir ve ırmakların ta~ası üze
rine yuvasız kalan aılelerin mikta
rı K1zılhaç cemiyeti tarafından ~ 
bin olarak tahmin cdilmcı;:~dic. 

kavgacıyı ayıran da bulunmam!§ ve 
gittikçe km§an yumruk ve tokat 
mllcadelesinden sonra bir an gözle
ri kararan İbrahim cebinden bıçağı. 
nı çekerek Hrlstonun b~ına ve su
ratrna saplnmağn başlamıştır. Hris
to da can hevliyle lbrahimin boğa
zına sarılmış ve tırnaklarını gırtla
ğına geçirerek olanca kuvvetiyle 
sıkmıştır. 

lşte tam bu sıralarda. Sofiyanm 
feryadına \'e gUrültülerc yetişen 

polis memurları iki kavgncıyı ayır_ 
mışlar ve tcdnvi nltmn. aJmışlnr
dır. 

HAdlse haltkmda tahkikat yapıl
maktadır: 



Müdafaa 
Cürmümeşhud hakimi serseriye: 
- Mağazada hırsızlık yapm~ın. 

Dedi. Bu yaşla utanmadın mı? 
- Fakat... 
- Fakatı var mı ya? Suç üstün. 

de yakalanmışsın. Mağazaya ginni§, 
ipekli dairesinde ipekli kumaşları 

ccblerine doldururken görUlüp ya
kalanmıı;sın. 

- Fakat kapıdaki ilanı aiz bllmi
yo?'8unuz galiba? 

Modaya dair 
yeni fikirler 

Tayyörler yahut mantolar U. 
zerine geçirilen kürk parçaları-

nın dikiş tarzı günden güne fanta· 
zileşiyor. Yani kcnulan kürk par. 

- Hangi ilanı? çalarının elbisenin sağlı sollu ayni 
yerlerine rast gelmesi, biribiriyle 

mütenazır olması o kadar .dü§üntil· 
müyor. Tek taraflı kürk parçaları 

dikiliyor, yalnız kenarlara bir in 
ce şerid halinde kürk geçiriliyor. 

.• ~l • .... . 
- Mağazaya girmeden evvel oku-

1 

' ' 1 

ı: 
,o 
~ 

mu3tum: "Girmek serbesttir ve sa
t13 mecburi değildir.,, dlye yazılıy
dı. Serbestçe girdim ve satııs mec. 
huri olmadığına göre parasız mal 
almağt ihtiyar ettim. 

~ ---~ ---· 
ı •· \. .. J, 
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Geveze ilk - Artık sen büyüdün. Elbtr;elc riml annen gllıl fırçalamağı öğren. 

meJlstn. 

Bugünün şık kadını renkleri 
seçerken de eski ve klasik nazari. & 

Adam kansına söylendi: - Ben do onun ~bi GÜ7.danını.l nn lstcı.llğim kaclar para alalılllr mi· yelere saplanmıyor, zevkinden 
kuvvet alan harikulade bir cesa-- Yemeği yeyip acele gitmek yhn! 

mecburiyetindeyim. Halbuki sen ka 
pıda yarım saat komşu kadmla ko
nuştun. 

Knnst sinirlendi: 
- Sen olsan ne yapardın'! Ka -

dmcağızm içeri girip iki 18.f etmeğe 
vakti yoktu, kapıda ayak UstU ko. 
nuştuk. 

Bçkl 
- Yahu, pek çok içiyorsun. lçki 

insanın ömrünU azaltır. 
- Hakkın var. 
- Bak sen de farkettln dilmek? 
- Etmez olur muyum? !çmedi -

ğim zaman gtinlcr bana o kafar u
zun geliyor ki! 

Modelde gördüğünüz külct e· 
retle en biribirine uymaz sanılan teklik oyuk pililerin derinliği ıa
renkleri yanyana getirebiliyor. yesinde alelade bir eteklik hissini 

Mesela demir grisi renginde I verir, ve her mevsimde 
yünlü kumaştan yapılmııı tayyör giyilebilir. 

ıehirde 

üzerine tüyleri kısa 'kesilmi§ kı. 

zıl kürkten dik ve yan.dan açılır 

bir yaka giyiliyor. Biribirine hiç 
yakışmıyan iki renk oİarak kabul 

edilen gri renkle kızıl renk bu 
tayyör üzerinde biribirini çok tu

tuy.orla.r ve çok güzel bir ahenk 
vücuda getiriyorlar. 

Dra ·bir tayyörün göğüs parça. 
sı üzerinde astragan yahut kuzu 

fuisi ' bir kürk parçası çok yakı· 
şır. Bu parça arkaya. doğru uzatı. 

Modeldeki patronda da gördü. 
ğünüz gibi etekliğin kesilişi çok 

zor ve karışık bir iş değildir. Ken
disine önden ve arkadan birer o. 

yuk pili vasıtasiyle gizli bir külot 
ilave edilmiş adi bir etklikten fark 
sızdır • 

Eğer modaya tamamiyle uymak 
istiyorsanız bu etekliği gri yahut 

!Köpek 
Bayan, köpeği yıkamı§ tarıyordu. 

_ Upk deill o, esld kocam. rarnsı olmadığı 1çtn nnfalu\ borcunun lır, .bele doğru gittikçe jnceleşen 

tütün rengi bir kumaştan yaptır 
manız icap eder. Bu renk kuma}. 

!ardan yapılan etekler üzerinde 
kısa bir ceket çok zarif durur. 

Misafir sordu: 
bir ı.,smını böyle ödüyor. bir şcırid halinde uzanır ve tam bel 

Patronumuz dört parçadan te
şekkül etmiştir. lkişer ikişer ke. - Köpeği hizmetçi kız yıkıyamaz 

mı? 

Ba:rnn tuhaf tuhaf bakt1: 
- Hizmetçi çocuklarla meegul, 

hem bunu nasıl olur da hizmetçi -
nin elin~ bmıkırmı ! 

Mantok 
lstnnbulda tahsilde olan oğlunu 

Dansta 
Genç kız, erkeği şö)·ıe bir sUzdü: 
- Bana kur yapmak niyetindesi

niz galiba? 
Delikanlı afalladı: 

- Güzelliğiniz karşısında llikayt 
kalmak mümkün mü? 

- Fakat kur yapmak için ayağı. 
Liyarete gelmişti. Delikanlının mali ma basmanıza lüzum yok, elimi bir 
vaziyetini öğrenince fena halde kız- az sıksanız maksadınızı anlarım. 
dı: 

- Gırtlağına kadar borca gir -
mi§Sin. Bu ne rezalet! 

- Gençlik babacığım! Sen genç
ken borç etmez miydin ıanki? 

Adam biraz §a§aladı: 

Can so~ıntısı 
Beyoğlunda knrşılaşlılar. Biri sor. 

du: 
- Ne o, bu akşam yalnız mı çık-

- F..derdim, ederdim ama... tın? Kann nerede? 
- O halde bana ne diye kızıyor- - Karım evde, biraz canı .sıkıl-

sun babacığım 7 mıştt da ... 
- Ben de borç ederdim oıa be- - Neden? 

nim bortlarmır babam öderdi. Hal- • - Gezmeğe yalnız çıkmak isledi
buki senin borçlarını ben ödilyorum. ğim için ... 

• 
lltlŞTERt GCZEI, OLUNCA ..• 

Mtı,terl - Bra\"o ! ilk nrdlifnl ı lııkarplJıı•r 

gelıll. 

Satıcı - Bende WI ne r;enr bayan l 

aniuna tastamam 

- Bunlıırın c:ınlılnn da var det-il 
mi baba? 

üzerinde biterse çok orijinal bir 
tayyör kazanılmış olur. İstenirse 

bu kür.ük parçası omuzlara .doğru 

uzatılır ve kollar üzerinde de bir 
miktar devam eder. 

silen bu parçalar iki ön, iki arka
.dan ibarettir. 

Orta boylu bir kadın etekliği 

j çln l ,40 mette .enindeki bir 'l1u. 
Eğer elde mevcud kurk par- maştan 1,80 metre kafi gelir. 

çalan bu kadar geniş tarzda di. 

k'l w •• ·d d w •1 k"t Etekliği kestikten sonra V nok-
ı mege musaı egı se o va 1 · 

..:ı h k'" k rf · tt' tasını, V noktasına, x noktasını ua a az ur sa ını ıcap e ıren . • . 
.. 1 x noktasına gctırerek ıkı parçayı 

modellere baş vurabilir. Onü düğ-
1 1 k 1 "f b' k t biribirine dikiniz. Sonra bu suret. me er e apa ı zarı ır ce e ya. .. . . ı le elde ettiğiniz iki önü noktası 

pılır, runlil kumaştan devrik hır k b" 'b" . .. . k k no tasına ırı ırı uzenne oyara 
yaka dikilir. Yakanın kenarlarına 

ince bir şerid halinde kürk geçiri-
lir • 

Bu çeşit garniler, yalnız kürke 

münhasır değildir. Dıger kumaş. 

!ardan da roplar üzerine süsler 
yapılabilir. Mesela ince yünlüden 

- Ne mUnacıcbct? yahut mat krepten güzel bir rop 
- A ... Daha <lUn gördüm ba.bn ... 

yaptırıyorsunuz. Bu rop tabii 
Sen ızelinco annem yatak oda~ıncla 

mevsim modasına tabi olduğu için gıırdrolıa ıı;aJ.:lallı. 

- Fransız karikatürü - düz renklidir, yakası diktir. Fakat 

robun önüne parlak bir saten-

den kestiğiniz garnileri pekala di. 

kebilirsiniz l Merkezde yuvarlak 
bir saten parçası diker, bunun ke· 

narlarına ayni satenden çiçek ve 

yaprak şeklin.de dekupeler geçi. 

rirsiniz. İsterseniz ayni motifleri 

omuz başlarında da kullanabilirsi

niz .. Bu masrafsız süs1er, elbiseyi 

aleladelikten kurtarır, fevkalade 
bir tuvalet haline sokar. 

Süs motifi olarak parlak sa. 

tenlerden bir çok türlü istifade c· 

iilcbilir. 'zemini yUnlü yahut mat 

pekli olan hütiin elbiselerde dev. 

~ık yakaların göğüs üzerine düşen 

.. rt ısmı parlak satenden yapıla!:·iEr. 

•Jr nuk l:umaş üzerinde parlak Ea

, t l"'n çok güzel bir teza1 meydana 
• •r<.il.,17 b~ 

Üç model .. 
Soldan itibaren: 

,etirm!ş olur. Göğüsleri büzgülü 
':ıı " 1 nı, .... n tııı ı _ Deniz ma\:İSİ renginde ku· 

, Jı l,: 1 • ~ ı .ırurıM11111 ıwuınılo ı r.:>plar ve bluzlarda büzgülerin 
mac;tan ikindi elbisesi. Çilek ren· 1 

nlcnir ır: ... 111. . ra larma ince parlak saten şerid- " 
ginclc eldivenler, eşarp ve şapka. 

1ı5" f' I(' a 1r 1 ıe·r· i .. dBdlirse büzgüler ar.as.·nda.n 
2 - Prenses biçiminde, önden 

Sôkakta nefes nefese koşuyordu . gorunerı parlak renk çok ıyı tesır 
• · · büzgülü, ikindi elbisesi, ı Dir arkadaşı önlC'di: yapabılır. 

l - Bu ne hal böyl~ ? Neden ko- YünHi lbiseleri 'kadife ile de 3 - Krep saten bir bluz. Onden 
ı euyorsun? .. 1 k c .. k"' d"" Ka.d'f .. 1 düğmeli ve korsaj kımıı Dekupedir • 
, mani sus eme mum un ur. ı e Jı e I 
1 - !kl k!§lnln <löğilşmesinc h 1" d k h ı· d d k Yaka hafif dik kesilmiştir. Bu bluz 

1 k j • a ın e, emer a ın e, c upe • . 
1 o ma çın... . . .. .. . l için bir metre enınde kumaştan bır 

\ 
- Kim bunlar! halınde, yaka halınde yunlu elbıse· b ,..,t• t • kA r• l' . u~...n me resı ·a ı ge ır. 
- Birisi ben!. lcre gıder~ 

barfl"' ~emada M ve N 01 
noktalr çizgilerle ~ ,; 
mı dikiniz. Bu getuf_ ,.ıf 

d~ 
teşkil edecek otan 

k .. b' . ..:ı!~en ,oıır' "' 
ışı ıtıroıA• ııer" 

ile iyice eziniz. ve ~ 
dan bastırınız .. J31lı d,f 
rine, pilinin aşağı}'~ I 
bir manzara aıınas ~ 

· · le • Ayni işi tamam1Y 
yaparsınız. ~ 

'k' ··nU 'fC ~.JJ Sonra 1 ı o p 
ve E noktalarından J!~ 
sağ ve ön ve sa~ 1'it 
B ye kadar diki!le , 

Daha sonra ayı'li;çi' 
sol ön ve sol ark• 

·mcı· yalıır'.J sınız. Ve şı 1 oT 
gülerini yapmak .,e ~ 
barüz ettirmek 1<•1~ 
D E dikişini N N d 

tüne getirerek dil~ 
kendi kendine hu• .J 
caktır. ,-j 

~ 
Bu sene etek uıe r'• 

merlerin enli old~ 
tutarak etekliğin ;,/ 
geniş tutunuz. jste! .,.A 

ac•V". yan tarafına yap u1 
cep ile etekliği sil• 



HARER - A~ postaliı 

•• 
tarihine Uveyş'in 

kısa bir bakış 
naıı açmak için 7 4 milyon metre mikabı 
~rak kaldırılmış, yanın milyon kilodan 

::,1oı}~~la dinamit kullanılmıştır 
11. ~ahıedile~ ;vey§ kana. kip etmekten vazgeçmemiştim. Ay- düncü olarak kanaldan geçtiler. Ar 
l " 1'ıeseı cvzulardan rıca Süveyşin coğrafi vaziyeti üze- tık kanal fiilen açılmış sayılabi · 

11ıa~ler;11;~ :::;:.ında '1 - rinde yapılnuş tetkiklcrim de var- lirdi. Bu tarihten iki sene sonra 
ır.,,11 1•11da uz ıyaıı Av dı. Süveyş kanalım açma te~ebbüs- kanalın küşat resmi yapıldı. 
ı,1ki~e birço;l'tı a~islcr !erinin muvaffakıyetle neticelene . 1863 te ölmüş olan Mehmet Sait 
bir eı,,,İ§f tıeşrıyata ceğine tamamile kanidim. Paşanın yerine Ismail Paşa geçmiş-
~ Pra11Stz ır. Du mıina- "Kahireyc gider gitmez Hidh·c ti. lsmail Paşa kanalın küşat res · 

lıa/ıııı11 • gazetesi S .. 
Ptrd· ttışası u- bu kanalı derhal açmasını teklif minde bizzat hazır bulundu. Bun -
lız 'ilan d~ ve kanalı ettim. Kral, maiyeti erkanını ve ku dan başka Fransız imparatoriçesi 

t~,~del; b: Dcspes hak- rnandanlanru topladı. Meseleyi tet- Ojeni, Avusturya imparatoru, Ho
a• balı k Yazı yazmış. kik etti. Bu meclis teklifimi iyi kar landa prensesi, Prusya veliahdi de 
...._a11.Y&r,,... \Sı'1ılarını kı • . """!ınııe - şıladı. Dunun üzerine Hidive işin hazır bplunuyordu. 
l'a"'-. Fe...ı· mali noktalan üzerinde mütaleala- Kanalı arnıağa gelenler arasında 

... il g •. "illan dö Les- :r-·· 
aıı 'Çtnj~ rımı söyledim.,, beyaz yortusu üzerinde Lejiyon do-
~<ıı nı...._. ~· Parlak 
· .··--~ı ha . ve Fakat bu mali meseleler öyle tah nör nişanı sallanan Cezairli Abdili 

\'aı· 1stiraııa Yatını bitir min edildiği gibi kolay halledilme- kadir dahi bulunuyordu. 
'Yttte te hak kazan 

n.ı""'eıa ~" bulunu}·ordu di. Mütereddit ve biraz da dimağı 18 ikinciteşrinde muhtelif mil· 
-~ ~dSirda, daha · bozuk bir adam olan Mehmet Sait !etlere mensup 77 gemilik bir filo 
~ Yılla son. Paşa birçok dahili işler, mesel~ Su- kanala girdi. Ayın birinde bu ge -
l'tt diJ>lonıa/ konsolos· dan isyanı ile karşılaşınca kanal miler Şapdenizine çıktılar. lmpa -

lh...':ir ~~~d~ zn:sı7ğin- meselesini ikinci plana bıraktı. Bi- ratoriçe Ojeni bulunduğu yatın ha· 
-~tlt· ....,llClır. o ıstıfade naenaleyh Sü\'eyş kanalına ilk kaz tıra de(terine şu cümleyi yazdı: 
ka~ ~ilın· bu tarihte marun vurulması için tamam beş "Süveyş kanalı tarikile Şapdeni -
· ~;·h:·ının ~r.ans ci - yıl beklemek la.zım geldi. Bu müd· zine geçtik. 20 ikinciteşrin 1869. 

}°ttı Unul'o d ikflnesi • det içersinde Lespes yalnız Hidivi Imza Ojeni 43 ya§ında.,, 
Olr\..~·~ tok b ~ U. 
·~itin b' OŞlanan b' ikna etmekle uğraşmadı, diğer bir- Siyasi oyunları her rniletten da -
~aı.:'.llldt ~ lllUddet buırtoa- çok mil§küllerle de karşılaştı. tn - ha muvaffakıyetli oynamağr pek 
~ bu ÇJftçilikJ P gilizler bu tasavvuru hoş görmemiş bilen İngilizlerin kralı, kanalın a· 
~, dar ~ lneşgul !erdi. Bu birkaç sene içersinde In· çıldığı gün Ferdinan dö Lespese 

n. la1%ı tt\'kini parçası gUterenin bu tasavvura olan düş- bir tebrik telgrafı gönderdi: 
"C d~l ttlentj "e i' Yapma ınanı ~ tık 1858 d t "Fransızlar bütün cihan menfaa-• ~ 1t Yordu ıgı art ça arttı. e n-
S l.lf~\'\ttt\i " Düşün- giliz başvekili Palmerston "artık, tine hizmet eden büyük bir sulh e-

bittf.\,, .... ~ c:anıan~r, da· bu meseleden bahsedilmesini bile sei.ı i ikmal et.meğe muvaffak ol· 
. top~ı.ı '"ı - .. ı.~ Ot, tekrar . . 

Çıftçüıı~"'l.larda ,_-... _ ~ . istemiyorum,, demişti. muşlardır. Bu rr.r.,·affakıyctinı teb-
dıı '4 >'anı... t<>ıı. &eni"' "."' :cru '4ıtb ........ ~- aaı...ı~-~ ı... ..a. derim • ., 

• r"l(t~ ta1ıa} ~ ~ llis- rulmuş, ilk 200 milyon franklık his -----------

~ bu )'üI e- se senetleri satışa çıkarılmıştı. Bu T' p ( 
~~ sırada b' senetler bütün borsalarda çok rağ- ıron over e 

l>a~n ~r~en ~ısır~ &aze- bet gördü, adeta kapışıldı. Şimdi Annebef la 
l\~0 Unıu ha~r .~divi Ab Ferdinan dö Lespesin elinde serrna 

~t l\ ın ~·erine ~ okudu. resi vardı. Fakat bu defa da siya-
. : hidi.., 01°61u Melı- si müşküller ortaya çıktı.1ngiıte- evlenecek mİ 7 
• 

0 lesPes ınu~tu. renin teşviki üzerine Osmanlı hü -
0 

"akit ha • ktlmeti Mısır topraklarının hfil<lmi 
bir dip sıratile bu teşebbüse mani olması 
.\~ J:>loınat sıratiJ lüzumunu hidive bildirdi. Ingilte-

bir Ot, Otıu a~dan bir t. 0 ~ re hükfuneti daha ileriye gitti. Hi· 
~' 01 goSteri~i u~ıu ctiv Mehmet Sait Paşa üzerinde te-

~"lla ~ araıc lanıy SC\en sir yapmak ınaksadile lskcnderiye 

~ ~ derin ~ğlu 1'.1e:u. limanına muazzam bir İngiliz fi -
. bu d hır senı .et losu gönderdi. 

Tiron'un annesi bu izdivaca 
kat'iyyen razı değil 

* Birçok filmlerde birçok yıldız
ların oğlu rolUnU oynamış olan kil
çllk Babi le Ruva, Holivutu terket
mla ve bir askerl liseye leyli talebe 
olarak kaydedJlnıl§tir. KilçUk asker, 
Uniformasile bir tatil gUnUnden is
tifa.de ederek Holivuda gelmiş, Ro. 
ber Taylorun yanında blr futbol 

~ı~elikct?l}ıya Pa:ısi Fakat Ferdinan dö Lespes bu te
~~<it en k~isineo ~? şebbüslerin hiçbirisine mağlup ol
~ hidi~ğe tazı 

1
1• madr. Aleyhindeki bütün çalışma • mnçmda hazır bulunmuştur. 

. fıtt ~ercıİll ~ehrnet S 0 . • lara, bütün manevralara, bütün teh * Holivutta Tiron Pover ile An-
• lcıi. l~'t htirnı an dö l ......._ a!t ditlere rağmen 25 nisan 1859:da nabellanın evlenme.si dedikodusu 
. ~~- bu h,,,;t .besl~ts e Süveyş kanalına ilk kazma indiril· hAla devam ediyor. Tironun annesi 

:."'lllat -~ k a- d' oğlunun evlenmesine kat'lyyen razı 
~ l'İrtni O UYun ı. 
lı:ıL:'. ' bu ~ SenetıenJ>e ~· Süveyş kanalında ilk kazına vu. değildir. Fakat acaba yıldız annesi-
~~t &aha Yük bir tasa~ ruian nokta, Portsait sahillerinde nin sözilnU dinliyecek mi? 

. ır tar..~ ~sı ~ Menzile gölile Akdeniz arasındaki * Jorj Rıı.ft geçinemediği ilk ka-
Sıı~L · --...~n geidiğ'uıı • noktadır. Burada Ferdinan dö Les rxınyla uzun yıllardanberl ayn ya-
b:1ı ~~• e kı kuml §ıyor, fakat bu ayn yaşa~a rağ -
~,~, pes sa bir nokadan sonra u men bir tlirlU bo§anmağa yanaşa. 
~ 'ar b' ~sına toprağa ilk kamı.ayı vurdu. mıyordu. Fakat bugUn kararını de-
l ~ .. Qa lcs lraı daJıa esk~~ir Kanalın açılması 1869 yılına ka ğl2t.irmitJ görünUyor. Şimdiye kadar 
ı-rt-~~l'M. J>es 20 ıdır. ?ar tamam on sene sürdü. 1861 den 
:~.ı..::. "'l.IC. <>tUtan b~a~nda ıtibaren Mısırın sessiz çölleri can - sevgilisi ile bir vlllflda ya§ıyan ak-

."";Peı- ısnu ır del· 1 törün, sevgilisinin ISIWI üzerine ka-
. ha llde bir f I· anrnağa başlamıştı. rısmdan bo§anmağa teşebbils ettiği 1
• '~ ~al>o tıraıannı 0~sız Kanalın bütün açılına safhalarını zannediliyor. 
~ ~'ıı 1~<>nUn l'vI uş anlatmağa imkfuı yoktur. Bu te- * Oliviya Haviyan, Katerin Hep
~~ ~ir kanat ı~r iş - ~bbüsün çok sıkıntılı, çok zahmet· bUrn ile evleneceği rivayet edilen 

lasa ~ ı,e birI~u e Ak lı olduğunu anlamak için yalnız ça m~hur tayyareci Hovar Hllgesle 
~ b sellnıi~ Ve !'\ tnıek lışan işçilerin içecekleri suyu te - gczmeğe başlamıatır. !ki çift her 

b llrtıan~t sa~ bir itin :l· nün edecek olan Nil kanalının iki yerde beraber görünüyor. Oliv~a-
tı ~· il. Sina ~ fut sene sürmüş olduğunu söylemek nm tayyareci nzerinde bilyilk bir 
~tt ~ annalı kafi gelir. nlifuz sahibi olduğu rivayet edili -
~ dô <>htıadı Sln<la kay ~üveY§ kanalını açmak için 74 yor. 
' ' lnu dil~ bede. ınılyon metre miki.bı toprak kaldı- * Luiz Rayne ve Kllford Odet 
~2ilr \o~cthaı iac bn ;er nlnuş, yarım milyon kilodan fazla barışmışlardır. Garbo ile Stokovski-
~ hidi\iııt~ ~e ilk 0~ a • dinamit kullanılmştır. nfn darıldıkları rivayet ediliyor. 
t 1-'er ~. ll hır tebrik araıc 18 şubat 1866 da Triyeste lima· * Conl Vaysmilller Uç yeni Tar

~: ~IU\darı aıalılllck nma mensup ltalya bandıralı Pri- zan filini çevireceğine dair bir mu-
flıul ~1'.,, a~ıtndan eli~~ mo gemisi ilk defa Olarak Akdeniz kavele imzalamT§til'. Filmler bir 8e-

'1tt<fi "4 İt ~ ı- ~~n Sapdenizine ge~ti. Ayni yılın nede bitecektir. 
ı t~\'e ~bUrna derhal ikınciteşrin ayında Yıldırım ismin- * Loretta Yung Fransa;'& gel-

Cıt rica . ~ 1\1 de bir İngiliz gemisi 32 saatte Sü· mek Uzeredir. 
~sıta, ~ilrnitttı. Diplorn:: veyş kanalını geçti, birincikfuıunda * Marlen Ditrlb ve Morls Ş~val. 

ait iıe ~ 0lınanıa t ~°:2~ isminde bir Fransız yelken- yenin Nevyork sergisi sıralarında 
rı allıca il ra lısı ıle Feneromamiya ismindeki Nevyorkta bir rövllde beraber oy-

e ta - bir Yunan gemisi iiçüncü w dör- nryacıık1an temın Pd 1ı 1·•0'". 

· ... ·.} ' . . .. 
' • ..4 • , ••••• • • '"ot.·.. '• '.,. •. ' 

Yıldızların sırdaşlan kimlerdir? 

GarbovE Marıen 
Niçin birbirlerine düşmandırlar ? 

~ . 
Her genç luzın, her kadınını Marleni çağmp ve açıktan a~ığa: Ikf arkadaş daha flgtlranbk eder .. 

ufaktefek sırları ve bu 6lrları aça - Siz Con Kravf.crd ile sıksık ken biribirlerlnl tanıdılar. Karnı 
cak, .derd yanacak bir dostu, bir. beraber bulunuyorsunuz. Bu su- yükseldi, yıldız oldu, Madlen Ytlk· 
arkadaşı muhakkak vardır. Çün- retle onun mensup olduğu şirket sclcmedi. Fakat yine blribirlerlnden 
kil kadın tek başına aşkın, los- sizden reklam vasıtası olarak isti. aynlmadılar. 
kan51ığın fırtınalarına, arzunun, fadc ediyor. Kendinizin ve mües- Mııdlen, arkad8.§Il1.Dl evinde yiye. 
ihtirasın sUrlikleyiel kuvvetine, sesenizin menfaati namına Con cek yemek ve yatacak bir yalak 
rekabetin sinsi hilelerine mukave· Kravford ile sıksık görüşmeyiniz ı buldu, Karol Lombar da hayatm 
met edecek kadar kuvvetli değil. dedi. biltlln dUşUncclcrinden kurtuldu. 
dir. Bunun için daima bir dost, Ancak bu sayededir ki eski tablo ve 

Şirketin direktörün-ün cvlcrin-
bir arkada~ arar. 'Ski zaman dantela.lan kolleluılyon-

den dışan çıkanuyacak vaziyette tatiyle istediği gibi meegul olma.k
olan Marlen bu yeni dostundan dı tadır. Her kadın için ehemmiyetli ve 

oldukça gil~ halledilir bir mesele 
.otan bu dost bulmak işi y..:tl 
dızlar için büsbütün gUç, fakat 
çok ehemmiyetlidir. İşden yorula

rak bıkmış, reklam için yapılması 
lhım fedakarlıklardan bunalmış, 
cemiyet hayatının zaruretleri al
tında ezilmiş bir yıldızın dertlerini 
anlayabilecek, kendisine emniyet 
edilecek, sır saklayan, icabın.da iyi 
nasihatlar veren bir dosta herkes· 
ten çok ihtiyacı vardır. 

Fakat bu sadık arkadaşı nere
den bulmalı, nasıl seçmeli . 

Amerikalılar, en inanılmıyacak 
şeylere bae bir çok reklamların 
zoruyla inanmağa alışmış insanlar 
oldukları için, meşhur yıldızların 

biribirinin sadık dostu clduğuna 
da inanırlar. Fakat bu inanış, bir 
çok §eylere olan inanış gibi bir 
vehimden ibarettir. Çünkü sine
ma şirketlerinin menafaati, yıldız 

ların biribirine d06t değil, düşman 
olmasındadır. 

Sinema §İrketlerinin, yıldızla
rın arasını açtıklarına dair bir çok 
misaller bulmak kabildir. Gene 
bunlardan bir tanesini kaydede
ceğiz: 

Marlen Ditrih'in Hulivuda gel
diği vakit Greta Garboya gıyaben 
büyük teveccühü vardı. Bu yıldız. 
la .dost olmak arzusunu besliyor. 
du. Binaenaleyh Garbo ile bulun
mak imkanlarını aradı. O bu im
kanları aradıkça, aiakadar olduğu 
şirket iki yıldızı karşılaştırma

mak için her çareye baş vurdu. 
Marlene, Garbonun garip tabi. 

atlı bir mahluk olduğunu, kendi
siyle görüşmek istemediğini an
latılar ve ina.n.dırdılar. 

Marlen de arzusunda israr et-

ayrılmağa mecbur oldu. 
Marlen bundan sonra Rut Ka· 

tert~ ile arkadaş oimak istedi 
Dedikoducular derhal faaliyet< 
gcstiler. 

Birinden ötekine çok yalan ha. 
vadis taşıdılar ki dostluk başlama
dan daha evvel iki san'atkar biri. 
birine düşman oldu. 

Bu üç tesadüften sonra Marlen, 
sırdaşını artık yıldızlar muhitin
de aramaktan vazgeçti.. Berberi, 
Melli Manleyi kendisine dert orta
ğı yapmağa karar verdi.. Bu genç 
kadının ince zevkine, samimiyeti· 
ne mecllıp oldu ve onu 'bir daha 
yanından ayırmadı • 

Avrupaya scya"'JJatinde beraber 
aldı. Bir çok hediyeler vermek su· 
retiyle kadını mesleğinden ayırdı .. 
O gündenberi Mis Manlcy:, Marlc. 
nin yanında bulunması adet olan 
kimselerdendir. 

Con Blondelin en samimi arka -
daşı berberi PUrsleydir. Ve onunla 
dosluğu çok ilerdedir. Hatt.A. Blon 
del, Dik Povclle evlenirken berberi 
kendisine §ahitlik etmiştir. 

Katlin Hepbörn, Nevyorkta 
Brodvay operasında kUçllk roller 
oynarken Lora Harding isminde bir 
kUçlik kızla tamşt.J. Lora gergef i~ 
liyen, piyano çalan, şiir okuyan bir 
eski zaman kızıydı. O zamandanbe
rl Katerin bu çocukluk arkadaşın -
dan kat'iyyen aynlmamışttr. Lora 
bugUn bile Katerlnle görüşmek isti
yen gnzetecilerl ve fotoğraf çılan 

arkada§ı namına kabul eder. Arka. 
daşma yapılan teklifleri tetkik e -
der ve onun namına konturatlan 
imzalar. Katerlnln vereceği ziyafet
leri hazırlar. Yıldızın evini idare e-

medi ve bundan sonra Con Krav· der. Bu suretle Katerin HepblSrn 
ford ile ahbap olmak arzusuna gUnlUk bayata Mttbl endJ§e}erfn 
dUıtü. Yıldızın bu arzusuna da den uzaktan. 
ayni yolda mAni olamıyacağını an. Karol Lombarm kA.tibl Mis Mad • 
tayan eir1cet direktörü bir -ıı.. lPn Fildsln de vazifesi aynidir. Bu 

Gras Mor ile Jan Draper arum
da da çok samlmt bir dostluk var. 
dır. Bu arkadaşlık tA. figUranlık za
manlarmdan ba~lnr. Gras Mor ilk 
defa opera kom!kto JdlçtllC bir 
rol oynarken arkadaşına gelip se .. 

yircller arasından kendisini alq .. 
lamasmt rica etmişti. Jan Draper 
bu teklifi kabul etti. Ve o gece ar. 
kadnşmr can ve ;1lrekten avuçlan 
acrymcaya kadar alkt§ladı. Gru 
Mor ne bu ilk muvaffaJayetfn.f 'Ve 
ne de Jnn Draperin ilk arkadqlılt 
gayretini unutmadı. Arkadqbklan 
gUnden gUne kuvvetlendi. Jan Dra
per sahnenin macer:ı.lt hayatından 

çabuak çekildi ve evlenerek fyi bir 
ev kndmt oldu. 

Gras Mor'un hulyası tahakkuk et
ti, dünyanın bir ucundan lSbllr ucu
na kadar alkışlandı. Fakat gözden 
Irak olan iki nrkadag yine biribirle. 
tini unutmadılar. Arkadqlıklan 

nıubabcrc ile devam etti Gras Mor 
un Parise gelir gelmez ilk işi dos
tunun evine uğramaktır. 

Jan Kravford ve Barbara Stan -
vik, Holivudun bildikleri gibi hare
ket edebilen clirctkil.r iki yrldmdrr. 
Bu iki me§bur yıldız ıılnemacılık 

muhitinin çıkardığı binlerce ma.n!a.. 
ya rağmen bir:ibirini seven ve sine
maya baaladıklan zamanlar kadar 
dost kalabilen sanatktırlardır. 

Çok zekt bir kadın olan Rut K&
terton dostlukta knbramanlık mer
tebesine yUkselıni3Ur. Arkadafı Jıla 
rl Astonm mazlsine alt çirkin nok. 
talar ortaya çıkanldığı vakit bu ar
kadaamr halka kargı müdafaa ettt. 
Kendiain.in bir rol kabw etmelll i
çin M:arl A8tora da rol verllmeslnl 
§art koştu. Ya beraber~. ya. 
hut beraber Amerikayı terkederlz 
diyerek Amerlkada hllk11m dren 
keskin taassuba rağmen arkad111 
nm sanat batatmda devam.mı te -
m1n etti. 



Beden terbiyesi umum 
müdürlüğünde 

Yeni tayinler 
hakkındaki bütün 

rivayetler 
şimdilik asılsız 

Beden terbiyesi umum müdürlü 
ğii faaliyete geçtiği gündenbcrl, 
muhtelif menbalnrdan gelen haber 

Jcra istinaden gerek İstanbul bölge
si iı;in, gerek e ba5ka bölgeler ,.c 
merkez tc~kilil.tmdnki birçol< ı::emu

rlyctlcr lı;In b:ız.ı tayinlerden bnh e 
dilml~lr. 

Son gtinlerde mc' suk bir menba. 
da.n öğrendiğimize güre, İstanbul 

bölgesi ve diğer l;ölgclcr lı;in henüz 

hlı;bir ta~ in me\':zubahs olmadığı 

gibi, merltez teşkilatmdal<i yeni ta

yinlC'r lınldandakl haberler de imdi 
ilk tamamen mc\•slmslz Ye asılsızdır. 

Beden terbiyesi umum mUdürlUi;ü

nün_, mayısa lmdar istlsa.rc heyeti lı; 
tlmalan , .c :reni nl7.nmlarm tanzlml
lo uğrn~ BC'n~'l, ,.o ancnk Mayısta, 

Jlaziranm birinılo işe ba15lıyacak o
lan bölgeler teskilatma - ycnl tan
zim edilecek bir k:ı.clro üzerine - ta-
'Yinler yapacağı bugün knt'i nrcttc 
nnlasılmnktadır. O znmann. kadar ı;ı. 

ltacak blltiln rlrnyetıerl 1caydt lhtt

yatla kabnl etmek zarureti ,·ardır. 

Dklncı küme _____ """"" _______ _ 
maçUarn - - -

Feneryılmaz : 2 
Oavutpaşa : 1 

Dnn Taksim stadında gayrlfetlero takmılar araı~mda yapılan ma~tardan Pera - Am:ıvutköy mnsnbnkasmda almmı11 • " c;t t ,, 0> ~n an :ıne ... 

Galatasaray Hila i - 1 yendi 
Sekiz gün içinde beş sıkı maç yapan Sarı kırmızıhlar 

dün çok güzel bir oyun çıkardılar 
DUn Taksim stadında yegane lik Hilal mUdafaası topu ancak favllc d:ın yapılan bir akında Sarafim Sa- golden daha güzel bir golle Galata

lii.haddinc, Salahaddin yine Sarafi- sarayın üçüncü golünü yapıyor. Hi
rne pas veriyor ve W uncu dakil:a. lal kalecisi Cemilin ve Süleynıanın 
da da Sarafim birinci defa nttığı şUUerini kornerle defediyor. Fakat 

maçı Galatasaray - Hilii.I arasınday. kesiyor. 
dr. 1lk karşılaı;ımada her iki takım Bu .ara müdafi .Akif mütemadiyen 
da 1.1 berabere kalmıfilardı. Hatta •Cemili tekmelemekle meşgul. Sol • 
Galatasaraylılar o maçta yegii.nc 
gollerini de penaltıdan yapmııılardı. 
Onun için bu mt.ç da hayli entere
san olmuş ve bazr taraftarlar ta -
kımlarmın bu sefer de bir sürpriz 
yapacağı zehabına kapılmışlardı. 

Saat 15,15 de her iki takım saha-
yn çıktı. 

Galntns:ıray: Osnuuı - Aclnıın, 

J,fitfi - l'ılusn, Bedii, Ekrem • Nec -
elet, !';üieym:ın, Cemil, Salahaddin, 
Sarnfim. 

lliliil: l\luracl • Akıt, Muammer -
CC\ det, Zeynel, Mcsallm - Nlko, 
J\lustafa, Hakkı, I.ütrl, Rüstem. 

Oyun Tank Özercnginln idare -
sinde ve Hilalin akını ile başladı. O
yunun ilk beş dakikası Hilalin ha
kimiyeti altında geçti. Bu vaziyet 
Galatasaray · taraftarlarını sinirlen
diriyor. Geçen seferki netice her
kesin midesini bulandırıyor. Bu a
rada Hilalin çektiği bir korner sarı 

kırmızı taraftarları hayli sinirlen -
diriyor. Fakat Galatasaraylı oyun_ 
cular da bu defa herhalde iyi bir 
netice almak azmindedirler. Ve ne
tekim altıncı dakikada llilnl nısıf 

sahasına yerleştiler. Sarafim cid -
den iyi bir oyuncu. Her akını ha
sım kalesi için korkulu anlar geçir
tiyor. Bu ara Silleymanm bir şiltil 
avta gidiyor. Sarı krrnıızılılar artık 
hakimiyetlerini tesis ettiler. Cemil 
tek başına akıyor. Ylizde yüz gol. 
Kaleci Murad ayaklarına yatarak 
topu tutuyor. Hiialliler Sarafime 
favl yaptılar. Musnnm ı;ıütUnU kale
ci tuttu. 

Dün Taksim stadındaki maçları ta J<lp eclcn seylrcilerılen bir grup .•• 

Benim 

Gaye 
yollar ' ayrı 

Mekteplile"İ klüplere girmekten meneden karar verilmeden ev
vel spor klüpl~rimizi tenkit ederken futbole verilen alaka ve ehem
ıniyetin c:liğer spor §Uhelcrine de teımili hususunda hemen hepimiz 
ittifak cbniı bulunuyor ,.e Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü ku. 
rulurken klüpler.imizin bu noksanı gözönündc tutularak ıslahı yolun. 
da esaslı hamlelere intizar ediyorduk çünkü: 

bu kadar sıkıştırmanın sonnuda Hi
lil aklesi dördüncil golü de yedi. 
43 üncU dakikada sağdan bir pas a. 
lan Cemil yediği tekmeye rağmC'n 
topu 4 Uncil defa Hilal ağlarına 

taktı. Ve biraz sonra da birinci 
devre 4-0 Galatasarııyın hakimiyeti 
ile bitti. 

İkinci devre 
Bu devre Galatasaraynı vuruşu i

le başladı. HiUU mildafileri topu 
muhacimlerine geçirdiler. Fakat 
son haftalarda cidden gUzel oynı -
yan Adnan • Lütfi - Musa müselle
si bu akını kesmekte gUçllik çek -

medi. Ve akabinde 11arı kırmwlılar 
haflarıyla beraber HilU nısıf saha
sına yerleştiler. Bu arada yine Akif 

, Cemili kası.ll surette tekmeledi. Ha 
kem kendisin! artık. dışarı çıkar -
maktan bagkn çare göremiyor. Akif 
kale~lıı :> a.uına çıktı. vyun c:ıevam 
ediyor. Fakat bir ara yine Akif o. 
yuna girdi. Hakem maçı durdurdu. 
Akif sahayı ağır ağır yarısına ka

dar katediyor ve sahanın ortasın -
dan yine aheste aheste kenara çı
kıyor. Hakemin gözü saatte. Biz A
kifin hu hareketini Hilal takı

mında oynıyruı bir oyuncuya ya -
kıştıramadık. Cidden disiplinli spor 
idarecileri elinde bulunan Hilii.l klü 

bü için bu oyuncunun hareketleri 
halk üzerinde fena tc.sir bırakıyor. 
Akifin hemen her maçta tevali e
den bu hareketlerine Hilal idareci
leri bir çare bulmalıdırlar. 

şılaııtılar. Sıkı bir oyundan sonra . 17 inci dakikada. Salahnddinden 
Davutpaşa Feneryılmazll 2_1 mağ _ bir pas alan Sarafim çok güzel bir 
lüb oldu. sürüş yapıyor ve avt çizgisi hiza _ 

sından takımının birinci golilnü 17 

Dün Fener stadında ikinci küıne
den Feneryılmazla Davutp~a kar-

Klüplerimizden 11 futbolcu yerine yüzlerce futbol oynıyan genç 

İstiyorduk, ıtadları dold~ıran binlerce atletin neıe ile ko§tuğunu gör
mek istiyor ve bu gayenin tahakkukunu klüplerimizin ıslahında bu
luyorduk. Aynr fikrin a)'m ideRlin etrafmclıa hepimiz birleşmi§ bulu
nuyorduk • Ancak M a a r i f V e k a 1 e t i mekteplileri ldüp
lerden ayırarak ileride yapacaf:ı md<tep teıkilatında bu idealin 
tahakkukunu görmek istedj. Bu fil<ri müdafaa edenler olduğu gibi 
bu fikrin Uıtbik sahasında yeri olmadığm1 da söyliyenler vardır. Çok 
temenni cdniz ki tutulan yol bizi gayemize ula~tırsın. 

Biz burac!a son günlerip spor blançosunu gözden geçim.ekle 

iktifa edeceğiz: 

Şimdi gelelim oyuna: Birlblrl ar. 
kasına çekilen şiltleri kaleci kor -
nerle kurtarıyor. Maçın 15 inci da
kikasında soldan gelen bir pası Sa-

( Devamı 15 incidr.) 

Kasımpaşa : 9 
Bogaziçispor : O 

Şeref stadında oynanan yegane 
ikinci kilme maçında Kasmıpaşa 

tamamen hakim bir oyundan sonra 
rakibi Boğnziçinl 9-0 yendi. 

Anadoluhisar hükmen 
galip 

Şeref stadında gUnnU ilk maçr L 
kinci kilmeden Karagümrükle Ana
doluhlııar arasındaydı. Anadoluhisar 
KaragUmrük sahaya gelmediğinden 
hilkmen galip sayıldı. 

inci dakikada yapıyor. Cemil buglin 
temiz bir oyun oynuyor. Kendisine 
miltemadiycn yapılan !nvlleri te -
bcssümle kal"§ılıyor. Bu ara Silley
manın çektiği bir favl kale direğini 
yalıyarak avla gitti. Etraftan ta -
raftarlar klilblerlni teşci ediyorlar. 

Oyunun yirmi birinci dakikasın
da Salahaddin gUzel bir şiltle san -
kırmIZıntn ikinci golünU yaptı. Ar. 
tık oyunun neticesi belli oldu. "1il
fün buna rapncn Hilalde bir canlı
lık var. Galatasaray da bu maçtan 
muhakkak galib çıkmak ve daha faz 
la. gol atmak istiyor. Necdet soldan 
aldığı bir pasla kaleciyle karşı kar
şıya kaldığı halde gol atamıyor. O. 
yun llilii.1 nısıf .sahasında. Sıkışan 

Mekteplilerin klüplerden kayıtları silindikten scmra klüplerimi. 
zic bıo.ıları tahdidi faaliyet, bazıları ise tatili fa'lliyet kararını venniı 
bulunmaktadır. 

Atletizm, denizcilik, voleybol, basketbol §Ubeleri bulunan büyük 
klı.iplerimizin hemen ekserisi mektep talebelerinden teıkil edilen bu 
şubedeki kadrolannı dolduramıyac:ak bir vaziyettedir. ' 

Futbol ıubcınize gelince, ikinci kümeye mensup klüplerin hemen 
ekse:tisi 11 futbolcu dahi çık<lramıyarak lik maçlanna iştirak edeme. 
mişlerdir. Birinci küme klüplcrinden bazılan isim ve rooklerini mu
hafaza edebilmek için futbolü çoktan bırakrnış mütekaitlerle sahaya 
çıkarak 11 futbolcuyu tamamlamıılardır. Ön safta bulunan klüpleri
ıni'- ise genç ve B. taknnlannı tamamen kaybettikleri gibi birinci ta
kımlonnda da on biri :z:orlukla doldurahilmişlerdir. Bu §ekilde seneler. 
denb:?ı-İ arzu ve temenni ettiğimiz binlerce ntletin binlerce futbol oy. 
uayan gencin yerine klüplerimiz 11 futholcüye inhisar ebniş bulu -

nuyor. 
Senelcrdenberi binbir mahrumiyet, hinbir yokluk içinde ya~t

tıklan klüplerinin lbu hazin akıbetini gören klüp idıı.rccilmni telaş 

almı~tır. 
Senelcrdenberi maişet la:ıygulannı bir tarnfa bırakarak orrr.ız.. 

larına almıı olduklan bu ağır yükün bundan böyle fanliy~t sahala· 

rı daraldığı için taıınmayacak bir hale geldiği:ıi gören ldüp idare<:İ. 
lerini bu telaılannda haklı görmek münsifane bir hareket olur 

kanaatindeyim. 
Stadlara spor heyecanını tabnnk için koşan binlerce spor merak

lıları nefes nefese koıan yaşh mütekaitleri görcV~tcn sonrn heyecan 
yerine gülmek ihtiyacını hissederek stadlı:ırdan uzaklnı:omışlardır. 
Sporda tekamülün alaka ve rağbet ile kabil olacağı tl~şünülürsc baş 
lamı~ olan bu alakasızlık sporumuzun atisi için ümit verici ımıhiyctte 

değildir. 

İstanbul atletizm r.::.onltörlüğü ta
rafından tertlb edilen liseler arası 

kros müsabakası kalabalık bir atlet 
grupunun ştir:ıkiyle dün Şişlide 3 
bin metre üzerinde yapıldı. Baştan 
başa heyecanlı geçen bu krosun tek-
nik neticeleri şunlardır: 

FERDI B1R1NCJI,1K: 
1 Abdullah Haydarpaşa L. 11,52 

8-10. 

.Gayrifede 
arasırı 

Dün birçok husus 
yapıldı 

rıısı:: 
Ba:>Tam turnu dYo 

yorulduğu için stıı 
tt!ılf 

bakaları bu haftıı oı: 
dUn sabahtan sııat 
Taksim stadında ~~ 

ifÇCI" 
kımlar arasında b 

lar yapılmıştır. 

Bu maçların •r~~~ 
maması ve tnkJ!Xlltı 

dan birçoğunnu iS~ 
bir halde buluntJ13~ W 

·riocl kil maçlarda bı aııl3 
ikinci takım elem ~ 
muş olduğu görUlU}-C• 

~ 
2 ci müsabııkadıı ..ı 

• pili' 
kurdu 2-1 yendi· ,,tf' 

kurd (B) takrınlııfl tJ. 

1-1 beraberlikle b~ 
halde çıkan Şişli d~· 
luşa 2-0 mağlOb 01 

navutköy arasındll }., 

se Ankaradan gelcJI 
GUneşli lbrııhiJnill c 
vutköy, Peranın ilt;I' 
yuncuıarıa aoıu ~ 

~ol~ 
Bir sporcunun 

ı' 
,.,,,,ı.sitıl 

Dün sabah J.~ tJl~ 

latasporla BoikUrt V~ 
da yapılan maÇ esti t c 
olmuş ve Galata5~U' 
dıı.n Mehmet yere tıs.'' 
nlmıştır. Beyoğ1~1 e.l ' 
dmlnn genç tcdn' 

~ 
Yagh gureş 

ııe.lı 
Çembcrlitaş ıı11e cŞ f(

de birçok yağlı gll~ ~ 
yapılmış ve b:ışıı gU ~ 
da Pomak Mustııfıı 

J>Giııdı P~ falammı yenen J\manıtküylülcr 

Mekteplilere gelince; kendileri için hazırlanrr.ış bir for-ıliyct prog 
ramı ve sahası olmadığı için vultuata intizar ile hı-fta tatillerini ölc!ür. 
mek için yer aramakla meşgul olrr.aktndırlar. işte ibu son [!Ünlerin biz. 
cie b:rakhi!ı intıOıa! htc ~on ~ünlerin fn..-ıliyet oi:Snçı:>:ıu. 

Adil YURDAKUL 

• .. ç 
1~1•"' 

P(' • • u·· A '' " .. ·· ı b"" le u:r tıı r:ı.ı.:ır ı.ı.n m:wu .. ;:u) unun mr ı:ısma v) 
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8ey k o ~·kt;-3-mau u. sö·ü·üe;;ii~'t;ş:u w.V ;ı~·;;mi:kö'·;~ nebi 1 di 
Topkapı : 1 Birinci devre O - O berabere b. m }li. Vefalılar, bu bir tek golü 

o kalecilerinin haıasından yediler 
Yun müsavi bir hava Dün, Şere! ııtadmda gUnUn ıon,lar. Beeiktae, bayram lurnu\'asında Vefa. karşLc;ında bir hayli tehlikeli HüsnU, uzun ve ııkı vurı11larl& 

• maçında Beşiktaı;ıla Vefa karşılaetı- s:-österdifi !ena vaziyet dolayısile gözüküyordu. her an Beeiktnş nısıf sahasına dön-

l)~ ~e• IÇerisinde oynandı Vefa da bu bir haftalık zaman mek iııtidadını gösteren oyunu aç. 
r ha • ııtadnıd ,. zarfında fazla çalıştığı ve auflu da mağa çalışıyor. 

~ ,J._ llttnda B :ı güzel, güneş- ı nm ileri bir pasına kaleciden evvel yerinde olduğu için maç hakikaten Vefa da buna ayni ııekilde ener-
ıııltclı. llftı, liaıte eykozıa Topka- yetişerek Uçüncü golU de attı ve 0 • enteresan olacaktı. Tribünlerde bu jik bir oyunla mukabele ediyor. 

'1'0pta nı Necdet Ge- yun Beykozun 3-1 galibiyetile sona Jüşünceyle gelen 3000 kadar seyir. j 24 Uncu dakikada Rıdvan, Süley-
t ~etı ~ soıı d k1k erdi. ::l vardı. Oyun hakem Suphl Batu- , manm müdahalesine rağmen Suldu-

~ ltıeııeıı lt a. aya kadar run idaresinde oynandı. Takımlar ra yerden bir pas gönderdi. Suldur 
~ ~dr~ıı llıabl'Utıı c.p:.anıan Salt • Nasıl oynadılar ? şu şekilde teşkil edilmişti: 1 da aldığı pasla topu braz sUrdüikten 

"'. ~~ Ue §5~·le ~!atak 10 ~ilik Be~ikta.,: ~I. Ali - JIU!ınll, Taci • : sonra ağlara plase etti. Fakat ... 
L !~hı·· ltrl.sto ~lıttı: Topkapılılar mağlüb olmalarına Hilseyin, Bülcnd, ı~epJ - Hayati,' Hakemin dildüğü: ofsayt. 
""41"' ı:ı • ıı ' '~u - Saadet n k R ıı s ld ş· hah E r ı .... ih ·"'lll \' lıı\111 • a rağınen daha dUzgUn bir oyun oy • 1 van, u ur, e • .~re • 1 n ayet ... 
llu~ lı.ııııs. ' Oıınıan, Sal& • nadılar. Fakat kaleci Sokratın çok Yefıı: Azat - Yi.bld, SUlcyman • ! 

l!:ııhJ:.ı t:ııkabu fena oyunu neticesinde mağlüb ol - Sefer, Uıtfl, SUleyman • Necib, Ab- Beşiktaşın golü 
''ış~llıanı, Ş~~:i\onın da iki dular. cm,, Şükril, Mehmet, Karabet. 
lı ~r, P a RAzım yer Santrhaf Hakkı gerek mUdafaadn Oyuna, Beşiktaş ortadan sola ka- Vefa kalecisi Azat, avta ~ıkan 
lı ~1ııııe; ıı,ıı.cın. ve gerek hUcumda çok yerinde mil. dar uzanıp Seferde kınlan bir hU-

1 
bir 1;0ütU bloke ederek kornere düe-

~rı... ''rıı.t •• ' llaııd .. Gallp d h ı ı cumla baaladı. 'ı tU. Havali bu korne.i havadan ve 
. ~ h. ""' 'l' ' a a e er yaptı. Forvette Snlfı.had- ~ .J 

0.Ylı.' 4.l!SlJı 11 ' Urhan Hakkı Yefa kaleclst bir B~lktaş akmmı kesmek itin liendlnl yere attı, fakat. Vefalılarm gtlne•i lehlerine tut.

1 

falsolu bir ızekilde çekerek tam ,,a-': ........ ~ • 'itter ' , dinin fazla dripling yapması takı- ,. .. .,. 
~ eykoı • mm daha iyi bir netice almasına malarma mukabil, rUzglra kar§ı lenin ll.stilne gönderdi Sol klleeden 
~la b~ıadı taknxu ortadan mA.ni oldu denebilir. oynamak mecburiyetinde kaldıkları içeriye doğru meyillenen topu, ka. 

( ı \1e lilıgl 'l'opkapmın gU. Beykoz ise eksik olmanın verdi- 1stanbu1 spor d u•• n görUlUyor. Buna rağmen ıon mUda-llecl sol eliyle uzakla§tırmak Jste • 
Ot, bııriyeıı_ t altında O""a w faa mllsellcsi fevkallde bir raha. di. Fakat vurua hafif olduğu için lJ "'-llde \a. .J .. - gi bir itimatsızlıkla oynadı. Müda - " " ı " 

ctı Jııt ldığı görU • fa.ada Halidin, haf hattında Meh _ ma yaparak uzun vuruşlarla topu top, doğrudan doğruya ağlara takıl-
... ~ ~~etı l._ı. • f k k a m a d Beşikt .... nısıf sahasına. intikal et • dr. ~ı.ı "' ~... hanı medin enerjik oyunları neticede mu a 1 m ç 1 a r 1 ~ 
, 

11 ''Utu~ı ~ ~ ' ek hattı essir oldu. Turhan da Beykoz for- tirmeğe, böylece hafbek hattmm 1- Be§llı:taş bu tekilde kauuıdığı 
•OrJar, arıa ~e"l. °"'---rak u- lerl e d h k lıU --' tl ld h"1... t ti lin ı ~ .,.., ·-n vetlnl sUrtıkliyen ve Uç ortaya frr- R v a a ço cum vıu.1ye e- go en sonra ıuum ye e o a a-
c,12 iııcj <lııı.h Otu taıYlk edi- sat bahşeden bir eleman oldu. Fa - akipsiz kalan F enerbahçe rlnl kontrol eder bir oyun oynama.. ralc Vefayı tazyike baoladı. Fakat 

l>lığı to -....ıtada 
8 

kat Uç orta fevkalA.de bozuk blr 0 _ sına meydan verlyorlnrdL Santrhaf Suldurdan başka bUtUn elemıpılar 
r~"l bir ::11~ıl'az -~~t~~ar Hakkı, yun oynıyarak daha açık bir fark hükmen galip geldi Lnt!l, kale ~nUne inen hücumlarda ve bilhassa Rıdvanla Hayati biri .. 

cıı. Çatrıa t'l :Yapt ten ıııonra elde edemediler. topu birdenbire yere indirerek içle- (Devamı 15 inddı), 
l'aJc neYlto J, 'rop, direk- Talebeler \"O askerler hakkında nrllen kararlardan en çok mütc- re yerden kısa paslar gönderiyor. 

t kalestne gir- csslr olan 1stanbulspor klübü, karann tatblkmdan tubaren ilk maçla.n- Fakat bu mükemmel taktik karvt

Beynelmilel maçlar 

Almanya: 4 
Belçika: 1 

na ba,tanba,a. tekaütlerle teşkil ecUlmlJ takımlarla dcnm edcblliyordu. smda Uç otanm !azla taktik karıt
Bu klüb geçenlerde yüksek mekteb talebesi olmakla. beraber ayni za.. ması Vefanın kolay blr netice alma
manda memur bulunan bazı elemanlarını oynatmanın doğru olacağını sına. mani oluyordu. 
düşUnmUş ve Süleymanlycye ka.111 böyle bir talmn çıkannı~tı. Fakat Abduş, Ust üste girmig olduğu iki 
İstanbul IJk heyeti bu nzlyct kal'§ısmda lstanbulsporu hUkmen mağlüb gollük pozisyonda topu ayağında 
saydığını bildirdi. Ve lstanbulsporlular da bu karara Ankarada umum fazla tuttuğu, bir diğerindeyse 

müdürlilk nezdinde itiraz ettiler. Memur olan talebelerin takımda oyna- yakından vole hevesine kapıldığı i-
tılablleceğl hakkında kat'i kanaatleri bulunduğunu da lli.,·e ettiler. çin tesirsiz kaldı. 

Beynelmilel patinaj 
birinciliklerinde 

Almanlar, kahir bir 
galibiyet kazandılar 

50.000 st'ylrcl önünde oynanan Ankaraca yapılan tahktkatın neticesi henUz blldlrllmcml' bulunu- Beı::iktnşlılar, fuıi bir hilcumla 

Zakopane, 5 (A. A.) - Çiftler &o1 
rasında beynelmilel patinaj ~aba~ 
kıuımda Baier - Herber çifti (Al '4 

mna) birine.iliği kazanm~tır. 
Almanya Belçika futbol milli takım- yor. Fakat Jstanbut-.por, ihtimal bu tahkikatın ncffoesine tntizaren bu Vefa kalesi önüne y~klaştılnr. Şe. MUteaklp ilç mevki de Alman çili 

lcr tarafından kazanılmıştır. lanm açı, A\U!:iluryanm dört mc::
hur oyuncusunu l~lne alını' olan Al
manların 4-1 gal<"beslyle neticelen. 
miştir. Bu üç gollük farka rağmen 
Alm!Llllar hiç de mu\·affak olmu~ 

sayılmıyorlar. 

İki oyuncu.'>u sakatlanmıl' olan 
Belçika takntlr, ikinci denenin bil
r\ik bir kısmında oyuna. 9 kişi dl'-
,·am etmek mccburiyctlnıle bulunu
yordu. 

Almanların ilk golforlnl 19 uncu 
dakikada. Blnder, 22 inci dakikada 
Schoen atmr~lanlrr. 

Belçikalılar hona bir pcnalhclan 
mukıJbcle edebildiler. \'o blrin<.'I 
dene 2-1 bitti. 

İkinci dcnedc Almanlar J,ehncr 
Ye Hahneman \"aııııtaslyle iki gol ıla. 
ha atmağa mu,·affak oldular. 

akınını böyle k~tl... 

hafta 3ine bir tekaüt takunla Fcncrbah~eoln karşısına çıkmaktansa hiç hah, Jlcyzinln uzun bir pas•na yeti

ahaya gitmemeyi tercih etmı, olacak ld, dün Fcncrba.hçc sahada ra- şerC'k tonu uğlnrn plrse etti. Fakat 
ldpsl:r. kaldı. Ve maçı hükmen kazanmı' oldu. Diğer taraftan aşağıdaki hakem, bu csn:ıdll of"nydn dii"mliş 
~atırlanJa. olnıyacağmız ,·eçhilo İstanbulspor klübü kongresini topla- olan Hayatiyi iyi görerek goJU sny-
maktaılır. Bu kong-rooe birçok mühim kararlar Ycrilcceği ~üpheslzdir. mndr. 

Beşinci Polonyalılar, altıncı ve 
yedinci Yugoslavlar, seki%incl ve do .. 
kuzuncu da Romanyalılardır. 

1stanbıılspor klilbU ba,kantığmdan: DC\'r", bu hııvn kindi:' ... olsi.h ola-
Kliibiimü1ün muta.fi senelik kongre!!l 18 ıobat 1989 cumart~sl gUnU rak daha ziy::1'1e Vefanın hfıkimiyc-

saat 15 de klüb lokalindo toplanacağından i1.inm teşrifleri rica olunur. tiyle sona C'rdi. Li k maçlarında 
puvan vaziyeti İkinci devre 

Bcşiktn§ ikinci dcvrı:~yrı 

da lehine alarak başladı. 

- Ah ne olurdu, benim ıle bu kadar kun-etli sesim olsaydı da maçta 
"lıul,emc göıJüld" ıllyc barbar ba~ı rabllısey<llnı ... 

Beşiktaş 

Fenerbahçenin F. Bahçe 

h ~ G. Saray 
ususı maçı veca 

D .. 1 ta b 1 1 diy' i . 1 un s n u spor geme gı çın Beykoz 
rakipsiz kalan Fenerbahçe takımı, 1 ırnaı 
Kızıltoprak halkevi futbol taknniy- 1 Süley. 
le hususi bir maç yapmı:,ıtır. 1 T. Kapı 

Ist. Spor 

O. G. B. M. A.Y. 
16 13 3 o 59:13 
16 13 2 1 66:12 
16 11 3 2 50:18 
16 8 3 5 32:24 
16 7 3 6 45:39 
16 4 2 10 24:55 
16 3 3 10 16:43 
16 4 o 12 17:58 
16 3 2 11 21:46 

• 

Beykoz müılafaa'Jt topu uzalda5hrıyor ... 

P. 
45 
« 
41 
36 
33 
26 
25 
24 
23 

~ -t:. 



Va~aın: 

Duglas 
Nevton 

O'ZUMSUZ ve 
zararlı bir he-. 
yecana kapıl· 

madan şahit. 

teri dinliyen 
Ralf Braker iş
diği cinayetin 
hiç bir suret· 

le keşfolunmıyacağına dair olan 
kanaatini arttırıyordu. 

Sis, bu suçu işlerken ona fevka· 
la.de yardım etmişti.. Rober amca. 
nın feryadını işiderek yardıma ko. 
§an polis, zavallı adamın cesedir.ı 

bulmal: için beş dakikadan daha 
fazla hir zaman sarfetmiş, yanın· 

dan geçerken kendisini görcree. 
miş, Ralfın kaçarken çarptığı 

kör dilencinin sesini de işitmemiş. 
ti. Şelır~ kaplayan koyu sis, bu 
akşam iki metre ilerisini gönnc;;e 
m!ni OtU}Ordu. 

Gen~ bir karı koca, caninin cıı· 
!erinden koşarak geçtiğini iddia c. 
diyorlard; fakat sis y-Jzünden bu 
adamı teşhis edtnıediklcrir.i ilave 
ediyorlar. Her ikisi katilin aya:c 
seslerini işitmişler. kadın çok 
uzun ~lu siyah bir gölgenin ken. 
disine sürünerek geçtiğini ifade c· 
diyordu. 

Boyu 1,65 i gcçmiycn, yani tam 
manasiyle orta boylu bir adam o. 
lan Rali Braker bu şahadeti din. 
!erken dudaklannda gayri ihtiyari 
beliren gülümsemeyi gizlemek için 
ağzıru avucuyla kapamağa mec· 
bur oldu. 

Kocas!, uzun boylu olduğunu 

iyice gördüğü katilin Havan or. 
maruna doğru kaçtığını söylüyor, 
kansı ise katilin orman istikame. 
tinden geldiğini ve aksi istikamet· 
te kaçtığını tekrar edip duruy.or. 
du. Kadını yanıltan sebep, belki 
ayni zamanda, koşan polisin, kör 
dilencinin ve Ralf'm aya'k sesleri. 
ni bir anda işitmiş olması olacak· 
tı.. Biribirini nakzeden şahadet. 

ler kar§ısmda katili ibulmak im. 
kansız; olmasa bile çok zordu. 

Ralf Braker her şey gibi bu nok· 
tayı düşünmüıtü. o, senelcrden
beri yaşadığı Havan Grin şehrinin 
bu kesif sislerini herkesten iyi an. 
lamışt? •. Bu sis, bilhassa nehir kc· 
n!.iyle şehrin mahallerei arasında 
elle tutulacak kadar koyu olur ve 
gehrin başka mahallelerinden da.. 
ha uzun müddet devam eder. 

Bu akşamki sis ise her geceki. 
ne nazaran .daha çok koyu idi. 

Ralf böyle kcyu sisli bir geceyi 
ne kadar zamandanberi bUyiı1c bir 
aabırla beklemişti 1. 

Dinlenen bütün şahitler ifadele· 
dnde sisin koyuluğunu tebarüz 
ettirdiler; cinayetin vuku unu ve 
caniyi görmediklerini söylediler. 

Gene bu sis yüzünden, Ralfın 
söyledikleri hakikatin tam ifadesi 
olarak kabul edildi. O, bu akşam 

evinden çıkmadığını söyleyince 
herkes kendisine inanmıştı .. Ralf, 
bazı noktalan gizlemenin lüzum
suzluğuna kani olduğundan am. 
casırun biricik varisi olduğunu ve 
bir takım. borçları bulunduğunu 

aırıkça söyledi.. (Tabii kendisinin 
u~ kuşabile borçlu olduğunu 

söyliyecek kadar doğrulu'kta ileri
ye gitmemişti.) 

ölmilş amcasının bütUn Sdetle· 
rini bildiğini, rahmetlinin her :ık-

Pantalon paçasındaki 
Bir günlük zabıta hi 

düğme 
ayesi 

şam - hava ister iyi, ister kötü ol. 
sun • Havan ormanı yolunu takip 
ederek şehre .döndüğünü itiraf et
ti .. Bu 1lözlerin samimiyeti karşı. 
sında ve esasen geceyi ne suretle 
geçirdiğini de isbat edebildiği için 
deliKanl nın bu işte suçsuz oldu. 
ğuna herkes gibi polis te inandı. 

Ralf o akşam yaptıklarını şöyle 
anlatıyordu: 

"- Dışarı çıkmağa niyetim var
dı, fakat havayı çok bozuk bul
Jum .. Sonra amcam da bazı işlere 
dair bir rapor hazıralamamı iste. 
miş, ve bana eliyle yazdığı bir ta. 
kım notları vermişti. .. Evde otur
dum ve raporu hazırladım.,, 

Ralf'ın pansiyoner olarak otur 
duğu 'kadın da tasdik ediyordu . 
Kadın saat 4 U kırk beş geçerek 
çay tepsisini almak için Ralfın •. 
dasına girdiği vakit delikanlı bir 
kağıt blckunu açmakla meşgul· 

muş •. Kadın yeni bloku saran ka
ğıdı delikanlının açtığını ve ilk 
tabakanın bembeyaz olduğunu göz 
teriyle görmüş. ... 

Kaim sis tabakası ytlzUndcn, yan 
yana g~cn lkl adamın blle blrlbl-
rlol farketmemcsl mllmkündii. 

Polis cinayetin keşfinden yanm 
saat sonra yani altıyı elli daki· 
ka geçe Ralfın evine geldiği vakit 
onu hal! raporu hazırlamakla meş.. 
gul bulmuştu. Bu dakikada Ralf 
elindeki blokun on beş sayf asım 
ince ve sık yazısiyle doldurmu~ 

bulunuyordu. 
Bu on be§ sayfalık yazı ancak 

2 saatte yazılabilirdi. Demek clu
yorki bu müddet içerisinde Ralf 
odasından bir yere kımıldanma 

mıştı. 

Tabii, polisin bu işin içyUzünü 
keşfetmesine imkan yoktu. Deli. 
kanlı bloku ırok evvel almış, ilk 
sayfasını beyaz bırakarak on dört 
sayfalık raporunu ~oktan yazmış 
tı. Sonra, bloltu ,itina ile, üzerin 
de kağıtçı dükkanının etiketi bu 
K-:1an sargısına sarmış, bu sargıyı 
da, ev sahibi kadın çay tepsisini 
alırken, onun önünde açmış ve 
n:: bembeyaz sayfayı göstererek. 
bu akşam yazacak bir çok yazrsı 
bulunduğunu söylemeği de unut 
mamıştl. 

Zaten Raif, bu sabah ak§ama doğ
ru §Chrc koyu bir sisin inccegını 

Lnhmin ettiğinden akşam kendisini 
evdeymiş gibi gösterecek bUtUn ted
birleri almıştı. 
Kadın çay tepsisini almış, oda

dan çıkmış, biraz sonra Raif ev sa. 
hlbinin odasından gelen radyo sesi 
ni i.,Itmi§tl. Kadının bir defa radyo 
başına geçince fevknllıde bir hfıdi· 
se çıkmadıkça oradan ayrılınıyaca -
ğmı pek i~rf bilen delikanlı, bnh,,ev ... 

baknn geni§ pencereyi açmış, ora
dan bahçeye atlıyarak her vakit a
çık duran arka kapıdan çıkmıştı. 

Ayakknbılanndnkl lastik ökçelerin 
her gUrUltUyU boğacağını, pek iyi 
bildiği yollarda, sis ne kadar kuv -
vetli olursa olsun bir posta kutusu. 
na, bir elektrik dlreğine çarpmıya
cağına emin olarak s3kin sakin yU

rilmllştü. Amcasını beklcmeğe ka
rar verdiği köşe başındaki bir dire
ğin arkasına sinerek dakikaları say· 
ıruı.ğa başlamıı,ıtı. 

Amcası bu akşam biraz geç kal. 
mıştı. O kadar çok değil, beş on da. 
klka. lhtfyar, bir metre itersin! bile 
göremediği halde itiyadın verdiği 

bir sevkitabiiyle rahat rahat yUrü· 
yordu. Rober amca da, dcllkanltnın 
önUne gelince, Raif bir kut"§un gi

bi ihtiyarın üzerine atıldı. Elindeki 
muştayla lhtiyarm knfntasma üst 
Uste iki darbe indirdl. 

nefes almrş, bu adamın daima köııe 
baıırnda dilenen kör dilenci olduğu. 
nu tanmuş~ı. 

Dilencinin sinirli ve hassas elle
ri Ralf'm başında ve yüzünde bir
kaç saniye dolaşmış, delikanlının 

boğazına sanlmak iBt.cmluti. Fakat 
Raif dilenciyi tanıyınca aklını ba. 
şma toplamış, ihtiyarı bir tekme ile 
yere yuvnrlamıştı. İhtiyar anlaşıl -
mıyan bir ısrarla milcadeleyi bırak
mak istememiş, Ralfm ayağına sa
rılmıştı. lkinei bir tekme ihtiyarı 

baygın bir hale getirmeğc kllfi gel
m~U. 

On dördilncU sayfayı doldurmağa 

hazırlandı. Polls geldiği vakit on be 
şincl sayf nnın .sonlarındkydı. Poli -
sin suallerine covab verirken sesi -
nin hiç titremediğine kendisi Çe gaş 

tJ. Bir caninin bu kadar sUkflnctlc 
s1Sz söyliyebllcceğini tahmin etme -
mişti. 

Artık bu işten yakayı sıyıracağı-
na inanmıştı. Muııtayı nehrin dl • 
binden çıkan:ıağa imkan olsa bile 
kendi aleyhinde delil olamazdı. O 
bu muştayı hi~bir yerden mı.tına! -
mamrş, bir gUn sokakta bulmuş ve 
ltlnayla saklamıştı. Üzerinde hiçbir 
parmak izi de bulunamazdı. Çünkü 
onu her tutuşunda elinde eldivcıı 

v:ırdı. 

Bu akşamki sis riltubetli değil, 

kuruydu: Binaenaleyh ayak izlerin
den, :o.·ahut lastik ökçclcrindcki ıs
laklıktan korkınağa da Iilzum yok
tu. Buna tam manaslyle mUkcmmel 

garaları içtiği ve bol kolonya sUrOn. 

dilğü de muhakkaktı. Gören bir a· 
dam bu tefcrrilatn dikknt etmez. 
Fakat hayatı sesler ve kokularla. 8D 

lamağa çalışan zavallı bir kör için 
bunlar unutulmıyacak ııeylerdir. 

Dilenci sözUne devam ediyordu: 
- Kalili yakalarken, yalnız onu 

polis gelinceye kadar alıkoymak 

dilşüncesiyle hareket etmiyordum. 
Bir daha karşılaşırsam kendisini 
tanımak imk§.nlarını da elde etmek 
istiyordum. 

Polis komiseri: 
- Nasıl, diye haykırdı, şimdl bu 

adnmla bir daha karşılaşırsanız onu 

çev nr 

Muzaff 
Esen 

ıat~l' 
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f otolraf farı alan F enton' dur. 



l\endi 
~Ürüyen 

kendilerine 
kunduralar ! 

içinde esrarengiz hadiseler dönen evin 
ı..ı~ .. haYa! sakinleri çıldırmışlar mı ? 
ta b r~ıtıllıQ ku~Ye?eri daima· lan ampulleri, yırtılan çarşafları \'e ( her gün biraz daha azaldığını söy
~.heı>. kaiar anı tr. Bu husus- kendi göğsüne yediği büyük kire - lemcktcdir. Karyola demirlerine vu-
~. ne de bir ~~hr. Fakat he- mit parçasını göstermektedir. rulan darbelerin hafiflediğini, su -
~ ikaye nazarile E . h.d. 

1 
. vuk P 1 ratına yediği tokatların eski şidde-

tj11.,• srarengız a ıse enn uu o .. k bet 'kl · · b'Jd' kted' 
• ~ 1, erde ...... R . . d' t'l ır. 1 • d tını ay tı ennı ı ume · ır. 
~ uı. • .r?'ansanı amonının mevcu ıye ı e a aırn ar· 

bıı, .'erı.ıı C\·de de ~ay n ~eflor şch dır. Ailenin küçük çocu&ru evde bu-
C!iri~~~~·an e anı dıkkat ha- lunduğu zaman hfidi eler cereyan 

. l3ır~k ... ~ır, lnıekte olduğu etmekte, o olmadı&rı saatler ise gay-
tıfi bu '3tareng- ri tabii hiç bif§ey görülmemekte 
ıtı~L e" lleır ız \·aı...,'- dir 
;~Ueşjlld .0r §ehzi --:~n geç - . 

1 OtUrJ...~ır \ e i/ın küçük bir Kırmızı yanakları ve açık yüzilc 
lsizı -_-~tadır. 'nde Ramoni sıhhatli bir çocuk manzarası gös -

bibi J)!atibj btı h teren Pol, tabiatin üstünde bir fev-
l>o ..ı '"Ulıon: adiseı . ~ "ld" '1\lf. ·q aıles· . erın müseb ka!adcliğe de malik degı ır. 

., tnin kü,.;:1. ~ ı 
~~ :.Ul\ og u Yalnız, yüzündeki bir işaret şa-

%Jetı !<lkaıt k yam dikkattir: 
te:ı e ~1 apıtına 
~~er Uyornıu . d~.,andan Pol Ramoninin göz kapaklarının 
ı._ ta f,,ı. ev halk S hıssıni ve - üzerindeki hafif "İ!=likte san ile kül 
'<lt>ırı. ""'at k ını a k ~ " 
' tıe d l<i~ı a~ıldığ Ya landır-

ltıeJtt e. Ci\'<ırda k.' zaman ne 
b·r edır. ıınseler go. 
~ak~ . 

lt! ~ ' hızınet · 

rengi arası bir hat mevcuttur. Bu 

vaziyet çocuğun fiziyoloji bir ha -
line işaret olabilir. Belki de Pol 
Ramoni bir nevropattır. 

Tabii bu hadiseler şayi olunca, 

birçok merakhlar Mdise ile alfil<a
dar olmuşlar ve böylece türlü türlü 

.rivarctlcr ortaya çıkmı~br. Birçok 
kimseler ortada esrarengiz bir kU\·-

\'Ctin mevcudiyetini ileri sürüyor, 

diğer bir kısım da ev halkının he· 
zeyan ettiklerini iddia ediyor. 

Birçok ilim adamları, hadise ile 
alakadar olmuşlar, meraklılar işi 

yakından tetkik etmek üzere Bel -
fora gelmi~lerdir. 

işin garibi, zabıta da hii.disere 
müdahale lüzu~unu duymuş, tah· 

kikatı derinle~tirmiş ve şimdilik bu 
esrarengiz ev ile haricin alfil<asmı 
kesmiştir. 

~~ ırJark çıler mutfakta 
~t ?caıc ~ll?l)uş, ~birdenbire elek- Pol Ramoni de bütün bu hadise· Halk büyük bir merak içinde ne-
ı...~ll ı. t11ncı PUl!er patı lerin vukuunu teyit etmekte, fakat ticeyi beklemektedir. 
"llf 11:allağ e kay amı~ 
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V AZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Fıçı yerlileri merasim kıya/ ttlerile 
Pohuanm, berı.w Bohu Bohu cln- - 3 2 -

lerinin sirk gardiyanları olnbile -
ceklerine inanmayı§rmn o kadar de
rin bir §a§~I vardr ki, tarif edile
mez. Mnamafih oraya kadar geldik
ten sonra ne söylesem boştu, her • 
halde canımızı Bohu - Bohu cinleri
nin yırtıcı hayvan mUrcbbillklerln
dckl mcharetc cmnnet ederek ha
yatımda ilk defa iştirak edeceğim 

gizli Ayinleri görebilmek için faz
la ihtiyatkar olmnmaya mecburum. 

Bununla beraber, herhalde gUn
dilzden ormana girmlıı Bohu _ Bo
hulardan vah§i hayvanların ilrkc -
rck ormanın daha derin yerlerine 
kaçmııı olmalnn da pek muhtemel
di. 

Onun için bu ~ık ve ynbant orma
nın içinde kısmen emniyetle yürU -
yebilirdik. 

Pohua nihayet benim Bohu - Bo
hu cinlerinin himayesine inandığımı 
görerek memnun bir halde yola de. 
vam ctmcğe başladı, ormandaki n
ğıı.çlnnn sert dalları yarı çıplak vU
cudumu hayli örselemiıı olmasına 

rağmen gözlerimiz, çoktan karanlı
ğa alışmış bulunduğu için ormanın 
içinde ylirilmektc pek :r.orluk çek -

çe bu sesler gittikçe yakından 
gelmeğe başlıyordu. 

Bir aralık Pohua'nın yüzüne 
baktım. 

Mızıka seslerini işiten emek
tar bir süvari atı gibi ktilaklan
nı dUmbelek seslerine dikmlşti. 
Ormanın loşluğunda panldıyan 
gözleri, üzerine sar'a nöbeti gel
mcğe başhyan bir adam gibi ade
ta carpılmışlardı. 

Filhakika ormanın derinlerin· 
den gelen bu muttarit ve boğuk 
dümbelek sesleri insanı şiddetle 
mütehe.Y)iç eden bir şeydi. O 
anda, cin ye peri hikayelerinde 
ormanlardaki davul ve diimbelek 
seslerinin şimdi hakiki bir or
manda. ve hakiki,, fakat esraren
giz, yan vahşi insanlar tarafın
dan ç:ılınışındaki tezadı şiddet
le hissettim. Ben bu dalgınlık 
içinde iken Bohua titriyen elle
rile kolumdan tuttu ve gene ku
lağıma fısıldıyarak: 

- l\'lau !.. Sana yalvarırım! .. 
Orada ben ne yaparsam sen de 
yap! .. Verilen veya sana yapılan 
hiç bir şeyi sakın reddetme! Ce
zası öliimdür! .. 

Dedi. 
medik. Pohua'ya hiç cevap verme-

Birkaç dakika kadcır ilerledikten den, yalnız tasdik makamında, 
sonra birdenbire derinden derine başımı salladım. 
boğuk dümbelek sesleri işitm<'yC 

başladık. O vakit şiddetle ilrpl'r -
m('kten kendimi alamadım. 

Şüphesiz ormanın içinden 
boğuk boğuk akseden bu sesler 
Bohu - Bohu'lann clümbelckle
riydi. 

Demek ki ayin yerine yakla
şıyorduk. Nitekim artık taflan 
ağaçlarının arasından ilerledik-

Esasen, nihayet, o kadar me
rak ettiğim bir sımn, gizli bir 
cemiyetin ayininin bu kadar ya
kinine gelmiş bulunduğum için 
son derece müteheyyiç bir hal
de idım. Hatta ormanın ağaç
ları arasından geçerken vücu 
dumu sıyıran dikenlerin kanat
tıklan yerlerin acısını hisset.mi-
yordum. 

Nihayet bir kaç dakika daha 
sıklaşan iri gövdeli va sarmaşık
larla fıdeta örülmüş gibi geçmek 
pek müşkül olan ağaçlann ara
lıklarından bin güçlükle sıyrıla -
rak birdenbire ormanın ortasın
da geniş bir meydana çıktık. 

O vakit hayret ve heyecanım
dan tepeden tırnağa kadar titre
dim. Bir an kendimi bir kabus 
içindeyim, bir rüya görüyorum 
zannettim. 

7...irn, ormanın ortasında boş 
bir saha olan bu meydan hepsi 
bizim gibi yüzleri kireçle sıvan
mış kadınlı erkekli yüzlerce in
sanla doluydu. Meydanın orta
sında büyük bir ateş, kızıl alev
lerle yanmakta, bu n teı:ıin üzeri
ne konmuş kazan gibi bir §CY du
manlar tüterek k:ıynamakta idi . 

Yüzleri kireçli olan bu mah
lfıklann dişi veya erkek oldukla
rı çırçıplak bulunmalarından an
laşılabiliyordu. 

Yanan ate§in etrafını yere 
bağdaş kurmuş bir sürü dümbe
lekçi çevirmiş, başlarını sallaya 
sallaya, dümbeleklerini çırpmak
taydılar. Büyük bir kalabalık a
deta karmakarışık bir halde ayak 
ta dansetmekte, ikide birde, Po
lcnezyıı.1ılarda hiç görmediğim 
bir §ekilde bir metre kadar ha
vaya sıçramakta idiler. Pohua bu 
hali görür görmez sanki dizleri
nin bağı çözülmüş gibi hemen 
toprağın üzerine diz çöktü, ve el 
çırparak başını iki tarafa salla
mağa: 

- Hülu .. hUlu! .. diye bağır• 
mağa başladı. 

<!~~!\ ~ fırlı}·a~Yan tence -
raıı.,..llıt ilrını kı karşıdaki 

'· 'e L?~1ran b l'Inı§tıı-. Ne ol 
1 Kızın <®ili> l~e HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 

Ben, evYela, bu kızıl ateşin 
aydınlığında tozu dumana karış
tırarak yapılan garip dansın vah
şi manzarasından iirkmüş, son 
derece mUtcheyyiç bir halde et
rafıma bir müddet ~aşkın şaşkın 
bakındıktan sonra ilk merak et
tiğim şey o ntC'şte kaynnmakta 
olan knz:ın şeklinde kap oldu. 
Orada insan pişirdiklerini tah
min ettiğim iç.in meydanın kcna 
nndan ya,·aş yavaş yiiriiyerek 
kazanın yanına kadar gittim. 

111:»... •\anıo · lla , .. ıetÇıler nı ailesi ef. 
~ b\'t b n, burcd;urnıan Yak-

' ~a ter \'e k ı. bardakların 
rı.tı r ~tı lll\ı gönnuenldı kendilerine 
'<C l.._. n de h ~erdir 
h "ili' ' .t·oı n . 
~ 1 \e Ilerecıonıoninin cebin 
hıı tok r er ate_~ en geldıği meç. 

't . g~aıtı di~tıldıkları za-
t? }°er1 Şlir. n at hactiseler 

cı,ı_ bı, erıtıden "'~I~ ardaki çerçe-
_·"<lıı "}'Ulc "V 1.utnı .. 
ı.. tıı j &liruıt ·ı uş, e\'dcki 
"<!: ı Ulci • u erle 1 tM. a ı. 1\1 bir .. Pat anu~. 
11.~ıı lnı. '<lrı;ırak ınurckkep hok-
-"I , .,..ite açık b · 

• Jjll ~·e u ı r pence-
ıı arııa~ ba ı;~u~\\'e ~arçalan

l'Ur· aıııaıı d dekı arak-
lllll , a kendi kend· 

erd'ır ı· 
ı er· · 

t rı"~I, C\del(j ı..~ • 
·~ <Ia· •ıcıdı ' 

~ ı.ı:rrır... ınıa SCrt b:ieıer başl<a 
··•ıu ır · · 

t ı~ • &ıb1 , "Cısım ile 
<. %r 

0~ ~·ataıc ı;e ·Cr durulma
! dd~tı·atta Poı ~r anan par . 
~' r \e ı tokatı amoninin ye-

l'\d arın ~· . 
l! r ta n dı~an erı ı~iti -

et r d r '.\ tutuıuy0 Çlkınaıc iste • 
r.ı b d h nnu. 

~ r ı ' 4 01 H. 
(! ~ •tı\\ttiı-ı ~Oni c rar. 

tı rL a ıtnı<ı te ltıle O\d ğ 
• '4Q t ~ , \:e . u u 
' !> ttın k·.ınin kl uruyebilmesi 

t !· l "" . Clldısıni itme-
"' l{ 

'1nloni b 
ıere ina~ u c:aranı hay 

ı~ anlara kın -

-
~·. --- -

Orada hemen bir ağacın tize~ 
rinc tırmandım \'C kazanın içine 
büyük bir merak ile bakmağa 
başladım. 

Bu kaz:ın gibi şeyin içinde 
insana benziyen hiç bir şey gö
remedim. Yalnız kırmızı renkte 
koyu bir su fokur fokur kayna
makta idi. 

Kazandan tüten buharlar, o 
vakite kadar, hiç bir yerde koku
sunu almadığım gnrib bir koku 
neşretmekte idi. 

Bu koku bizim (Rom) dediğim.iz; 

içkinin kokusuna benziyordu. 

O vakit bilsbütlin hnyret içinde 
kaldrm. Zira PolinezyaWar ilzilm 
den mamul alkolU bilmezler. Romu 
hele Jiiyalanndn dahi görmüş de -
ğillcrdir. 

Fakat knzanda knynıyan ııeyde 

koyu bir nlkol kokusu olduğu mu • 
hakkak~ 

(Devamı var) 
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Apturrahman, Bizans elçisinin Osmanlı - MaktulllD llzerlnf aradığnnu 

zaman beo par& bile bulamadığımı
zı da hatırlayın. Cüzdanı kaybol • 
muştu. Halbuki Spanopulosun ya • 
nmda daima ınUhim bir mebllğ ta
§ttnak ltlyadmda olduğunu up~ı slSy 
lemlşti 

pıcıaı ile bakkal ç1J'SJID1' 
lerino nazaran evet. 
satıcısı kadınla serseri 

Hünkllrı huZurundaki küçülüşünden 
derin bir zevk dujmuştu - Spa:.~opulos o gtln cllzdannıı u

nutmuş olabilir. Uoağm o gUn efen
disinin giyinmesine yardnn etmedi
ğini blllyoruz. O ııabah kltlbl ırelmbJ 
ve Spanopulosla ynlnı:zca uzun müd
det görUşmilıstU. 

yim. tte d 
- Ben oka"' 

kalırsa... ıstıııt.P 
Kapıya vuruldu. - :Vena bir haber aldık Abdür . 

ralıman! 

dan tazyik olunmaktadır. H:ikipa· 
yinize bu kadarını arzetmemin kfi 
Ii olduğunu bildirdiler. 

karbinden Bcğazı mürur edip im· 
paratonın mlilhakatından Tefes 
Galata varoşunda Cenevizlilere 
iltihak etti.,, 

nın yanına bir erkliruharp heyeti 
gibi memur edildiler. 

nl.n slSzU yanda ltaldıı 

- Nedir ııevketıfım? 
- Umurbey Llitinlerle yapılan 

Safönel, Vengıuıson.ı mllııt.eluiya.. 
ne baktı: 

bit 
Sal&ıel canı ıık~ bir muharebede bir ok iııabeWc öl

dU. 
- HUnkirim sağ olsun, her 

teY y.oluna girer. 

Elçi sustu. Hünkar Orhan ga
yet gizli bir göz ucuyla Apturrah
mana baktı, biribirine bakıştılar. 

Filhakika Apturrahmanın söyle 
diği ve hünkarın tahmin ettiği 
d.~ğru çıkıyordu. 

Bu hadiseler Rum devletini her 
zaman biraz daha Perişan ve mu:: 
mahil e.diyordu. 

Süleyman Paşa, babası Orhan
la bir buçuk saatlik konuşma.dan 
sonra Aca Beyle Gazi Fadıb ya
nına çağırmış, onlarla akşam eza
nına kadar konu~muştu. - Yani Spanopulos eüıdanmı 

Hangsiye ın'i verdi dlyon!unw:? 
Yoksa. cüzdant Japon mu çald:! 
Yankesici kutib, fena bulug dtğil! 

seslendl: 

- Hem senin dediğin de he
men çıktı. Orhan: 

Yanlarında da Gazi Apturrah
manın şöhretli .oğlu Kara Aptur
rahman bulunuyordu. 

- Glrlnl.ı. rtıııı!d
Roku r kapıda gl! _A 
- Siz mlslniz? }3UY1"'. 

- Ne gibi şev\cetlum? 
- Kayınpe.:erden bir elçi ge! 

mit beni müstacel~n germek iste 
mİ§. 

- Pe'ki, dedi, selam söyleyin, 
ellerinden, gözlerinden öperim. 

Ogün Hünkarın iradesiyle Sü
leyman Paşa en güzide askerden 
mürekkep bir kuvvet toplayarak, 
yanında Kara Apturrahman oldu
ğu halde Bizansa harekete hazır
landı. 

Hünkar Orhanm Süleyman Pa
şaya itimadı çok büyüktü ve bun· 
d:ın sonra ta1dp edeceği hattı ha· 
ceketin idaresi başında Süleyman 
Paşa bulundukça muvaffakiyet 
yüzde yüz olacaktı. 

Süleyman Paşa: 
- Aca, dedL Bu akşam size bir 

vazife vereceğim. Artık harekete 
geçmemizin zamarudır. 

VengaSS-On sinirlenmişti. Fakat 
hlddotini yenerek: 

- Hiçbir eşy demek lstenılyorum. 

fell~ 
_ HUrmeUerlın e , 

baaız etmlyoruın )'I · ~ 

SaUSneUıı yUzU gnJll 

- Ne tahmin ve takdir buyur
dun hlinkdrım? 

- Sanırım ki Sırp keferesinlr. 
izacından dolayı bir muavenet is· 
temeğe geldiler. 

Apturrahman ııuıtu. Bu zaten 
malılm idi. Artık Orhan, hele En 
ver Beyin vefatından sonra l:nyın 
babasına bir hami halinde idi. 

- Kabul edecek misin Şcvkct
l{lm? 

- Bittabi... Hatta bu seferde 
sen bulunacaksın. 

- Ben mi? 
- Evet sen. Süleyman Paıa i-

le bir kuvveilmdadiye gön.derece
ğim (2). Sen de onların arasında 
bulunacaksın. 

- .Vazüem Şcvkctl<Un? 
- Onu Süleyman Paşa aana 

söyliyecek. Doğrudan doğruya 

harbe girmeni istemem. Sen bana 
baJka geylerde müfit olacaksın. 

Şimdi bir kenara çekil n ola
caklara dikkat et. 

Sabah tamamiylc ba§lamt§, gU
neı saray pençerelerindcn bol ve 
kuvvetli bir halde içerilere slizUl
mU~tU. 

Hilnktlr el çırptı ve gelene hay

kırdı: 
- Elçiyi huzuruma alın l 
Bir kenarda Apturrahman, ilk 

defa bir elçinin huzura kabulü.,ü 

&örüyordu. 
Onun selimlarmr, tazimini hay

retlerle neyredcn Apturrahman, 
Bizans elçisinin Osmanlı Hünkarı 
huzurundaki bu küçülilşünden de· 
rin bir baz ve zevk duymu§tu. 

Bugün hünkara kar§ı daha de
rin bir muhabbetle ve saygı ile 
bağlanmıgtı. 

Elçi Hünkar Orharun işaret et
tiği yere bağdaı kurdu ve biraz 
yamn bir şive ile, fakat, Türkçe 
olarak söyledi: 

- ŞevketHI Hilnklir Orhan 
Han hazretlerine haşmetlu Kanta
·cözün aıeliim eder. Srrplar tarafın-

l3izzat Hünkar Orhan askeri u
ğurladı \•e Süleyman Pa§ayı lıir 

kenara çekerek bazı şeyler söyle
di. 

Paşa, Apturrabman, Hünkarın 
aizlerini öpüp ayrıldılar. 

"Sırplılar tarnfından tazyik olu 
nan kayınpederine muavenet :ım· 

nında Sultan Orhan, Süleym:ı.n 

Pa~a ile bir kuvveiimdadiye irsal,. ! 
eylemiş oldu(3). Kara Apturrah
man Bizansı ilk defa görüyor.du. 

Osmanlı tarihinin en parlak de· 
virleri başlıyor. Aca Bey, Gazi Fa 
dıl, Oranos Bey, Hacı lpik Bey, 
Hünkarın kahraman oğlu Süley
man Paşa, Kara Hasan, Kara Ali, 
Bnlbancığm oğullan, Kara Aptur

rahman gibi her birinin şöhreti 
dillere destan olan büyUk kuman
danlann eli altında muazzam ve 
kavi Osmanlı orduları bulunuyor 
ve bunların akınlan dünyaya deh
§et salıy.crdu. 

V enedikliler bir taraftan Katta
gözile gir.li bir ittifak aktederek 
mütemadiyen Osmanlı ülkelerini 
tahrip etmekte ve bu hünkar Or
haru küplere bindirmekte, büyü'k 
hadiselerin doğmasına sebepler ha 
zırlamakta idi. Hünkar Orhan, si
Ulh arkadaşlanrun tavsiyeleriyle 
Mldiselerin biraz daha kaymaklan 
masmı bekliyordu. 

1353 tarihlerine giriyoruz. Cene 
vizliler Boğaziçindc Vene.dik do
nanması karşısında perişan oldu
lar. Hünkar Orhan yardım edeme
di. Fa'kat Venediklilerin taşkınlık
ları yalnız Orhanı değil, bütün Os 
manlı ricalini sinirlendiriyordu. 

Orhan, Kattagözenle Venedikli 
lerin dostluklarını bildiği için siya 
seti değiştirmeğc mecbur oldu ve 
jan Paleoloğla birleşerek ''Külli
yetli bir Türk ordusu Usküdar 

ı._ınlJ11lcourn• mı01mıt1m11LEımmn * 
Muhtann düşüncesi bambaşkaydı: 

Hünkarın ilk hareketi Süley
man Paşayı Mizi kıtasına vali nas· 
betmek oldu. 

Aca Bey, Gazi Fadıl, Orenos 
Bey, Karasi hakiminin eski veziri 
Hacı Ayet Bey Süleyman Paşa-

Çapraz eğlence : 

Bıtgünkii bilmecemiz 
Bu seferki çapraz şekli büsbUtUn 

yenidir. 
Çifte vo kUçilk daireler içinde bi

rer numara görüyorsunuz:. Bu nu
maralar birden on iklyo kadardır. 

Yani Ust fuıte 12 daire var demek
tir. 

Ancak, yine ı;ördUğUnüz gibi her 
dairenin tiç parçası meydanda, iki 
parçası diğer dairenin altındadır. 

Biz kelimeleri dairenin altında. 

kalan iki parı:nsını da .nazarı dikka
te alan beş parça üzerine ~ine beş 
harfli olarak bulacağız ve her harfi 
dairenin meydanda parçaları ile ona 
mUlasık dairenin UstUne binen iki 
parçası içine ayn ayrı koyacağız.. 
Numaraların yanlarından çıkan 

ince ve dUz kilçilk çizgiler kelimele. 
rin ba!jladıklan yeri işaret eder. Ke
lime snğdan sola doğru okunur. Bu 
vaziyete nazaran ilst üste ve yan
yana Uç dairenin mU§terek harfleri 

var demektir. 
1 numaralı daireye KATIK keli

mesini sıralıyalmı. 
O halde 2 numaralı dairenin bir 

(Devamı var) 
(2) Şcbekor ve Hrunmer tarih

leri. 
(3) Hammcr tarihi. Cilt: l · 

Sahife: 2:J8. 

lik 12 numaralr dairenin bir numa
ralı daire üstnndcki iki parçasının 

da harf1<1ri IK olur. Böylece daire
lerdeki kcHmc>lerl altta yapbi;'Imız 
izahlarla bulunuz: 

l numaralı daire: tayyareler ve 
kuşlann en çok benziyen yerlerl. 

2 numarah daire: hususi olmıyan 
kendi kendine işlfyen nakil vasıtası. 

3 numaralı dclre hnyvanlarm tu
\'aletl. 

4 numaralı daire gUmrUklcrc ge
l~n ~yanın muvnl.kntcn kondukları 
yer. 

5 numaralr daire: sinirli. 
6 numaralı daire: et flatlarlylc en 

alfikalı ndam. 
7 numaralı daire: Diyarbakırda 

milcadcle yapılan haşere. 
8 numaralı daire : üzerimize giy

diğimiz. 9 numaralr daire: suyun 
taksim olunduğu yerdeki havuz. 

10 numaralı daire: bir şoyi in • 

celtmek için kullanıfan pres. 
11 Yusyuvarlak. 12 - İçinde a· 

ııure pi§irilen biiyUk \'C kulplu ten
cere azmanı. 

.. 
2 
3 
4 
lj 

' 

...,_...,_+-+.--tı 

.-..-.---

Sadece milıabedelerimi tekrar edl • 
yorum. Elimizde delil olmadığı için 
şüpheleri o gün Spanopulosa yak • 
la§mış olan klmııeler Uzcrinde top
luyorum: Japon, ueak, LEonldas ... 
Mantıki değil mi! 

- Evet mantıkt ... 

Vengasson yuınu"amıetı: 
- Spanopulos o gün cUzdanxru 

evde unutmuş olnbllir. 
- Pek muhtemel değil ... 
- Yahut cUzdanmı evde kaybet-

miştir. Bnlnmamı~. acele ilo ara • 
mağn vakit bulamadan çıkıp git • 
miştir. Her ihtimali dil§ünebiliriz. 

- Evet. Fakat sonuncu· ihtimali 
düşünemeyiz. Çünkil cinayetten 
sonra Spanopulosun evini arattık, 

cUzdanı bulunamadı. 

- Hakkınız var. Şu halde ortada 
cüzdanın cinayetten evvel çalmdığı 
ihtimali kalıyor. 

- Kim çalmış olabilir? Spanopu· 
los gayet sakin blr hayat ya.,ıyor
du. Metresi, dostu, ııüphell tanıdık
ları yoktu. Varsa. bile biz bilmiyo .. 
ruz. Ahlaklı bir adamdı, nyya~, ku
marb:ız ve sefih değildi. ÖlilmUn -
den bir gUn evvel köake kimse gel
medi. ÖlilmU gllnU de yalnız kAUbl 
geldi. 

- lyi ya, demek gelen var. 
- Gene mi Japondan şilpbe T 
- Şilphe etmiyorum, fakat on -

dan şUphc edilmesine hiçbir mini ol 
madığı kanaatinde bulunuyorum. 
Leonidastnn nasıl §Upho edebiliyor. 
sak ondnn da §Uphetencblllri%. 

- Hayır. ÇilnkU Japonla Leonl • 
dns ayni vnziyetto değiller. Leonl
das babasına hiç bcn.zcmlyordu. Se
fih, karakteri zayıf bir genı;ti. Hiç 
bir iş sahibi değil, kendisine paha.. 
lıya mal olnn b1r metresi var. Tem
belin ve kumarbazın biri. 

numaralı daire altmda kalan iki Dünkü bilmcccmizin halledilmiş 

- Bunları kabul ediyorum. Fa
kat biltün bunlar onun babamu öl· 
dUrdUğUnc bükmetmcmize kAft de. 
ğil. Kendisinin cinayet ınahallindc 
bulunduğunu da !!pat edemiyoruz. 

parçasının harfleri AT olur. Keza. şekli: - Olganm bulunduğu binanın ka-

... ~ . • :.> .-- ~,_.. • • • . ' . ·_ ' • • ... . .................. _. 
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döküldü: 
- tşine git evlat. Senin galiba keyfin 

yerinde .. Canın e~lenmek istiyor.. Bizde 
öyle şeyler ne arar!.. 

Dükkftndan çıkarken düşünüyordum: 

da cünbüş kurarlar, e~enirler, gece mey
dana çıkarak rahatlarını bozanları çar • 
parlardı. Yalnız bunların arasında hara· 
belerde dola~. elinde paleti ve boya ku· 
tusile gezen, çalışan lbir ressamın kroki • 
looni düzelten, tablolanna ilftveler yapan 
hayaletleri şimdiye kadar hiç işitmemi~ • 
tim. 

Uen de ne tuhaf düşünmeğe ba~ladırnl. 
Bütün bunlar çocukların bile inanrnıya • 
cakları masallar. 

ınlyetle: 

- Rica ederim ın~~~ 
dl, ıW bilAkls sab~ 

du.m. ~ 
Rokur istintak hl · ~ 

gassonun ellerini sıltU~ 
blnl eelAmladr. O,~ 
.Memnundu, fnkat b,aıı 
tin çocuğuna alaet.fı ,.,. 

' dlği iÇI"'' 
yet tayin edebil ~ 
kuttl!!u alırmı, çoC11 

ısuna gider.,, ~ 

Rokur m\lstanttğe .~ 
- Leonldaa SpanoP P1'J. 

aino dair malCunat ~.ııP:.ı 
memur etmıştlnU • 
gUno kadar ınUhiJJ1 bil',,.ıı 
memişti. Fakat bu sa 
ter öğrendim. 

- Ya? mUlılın ınJ! 
zlın. 

- Lconidaııa dait f'1 
den fazla ,.e yeni bir 'I.; 
adam olmaktan Zllytıde ~ 
fakat temiz kalpli ~' 
onun bir sineğe rcııal 
ğiıie kanüm. 

- Siz de mi? ııfJ 
. rle 

Vengasson scvınııı ,Jll' 
_ :M. Rokur da bC 

nUyor. ~!Jf'.J 
İstintak b(lklıni JtO Ô ~ 

ctme.slnl işaret etti· r-' al' 
nirlend.lrdiğlnl nnfı)'ll 
ve etti: 

_ Esasen OJga4oJl bil ,; 
Lconidasın tamaınlyleteff"· 

gl)ll 
uzak bulunduğunu /. 
yettedir. btJ ·,.; 

_ Öğrcndiklcrlniı ıuıar' ... 
hlın de.scnizc ! sizi d~ae 

- Leonldas ale)~ tll 
öğrenemeyince oıca ttıı.drııl1 
rııilırdrm. Bu çc3it ,ui' p 
zi.sinde umumıyctıo ı<e.oıııı" 
vardır. Neticede b\I dO 'I. 
ıanndn.n biri uzeritl bit' er• 
toplandı. Mnrsııyal~ıo1l6' 
polill bir ko.dmdıı..'l 

11 
,,ıti' 

Fenıan BalllnO isi~ ııdl 
Vengasson atıldı· ,..a: 
- Tanmnıış blr SS d~~ 

adftctll!\ ..lj t 
Rokur ark "" :ııııl,.r r 
_ o neviden ııd r1uJil ...J 

..... udO JY" 
dince vo polis ... ~o 

beil 
rmı karl\itırınca Jıl r •• <J 
öğre:ıdim: iki defB dol" 
Birl5lnde bırsızlı1'Wl çeJ 
ya, ikincisinde salı}::.. #: 
su~undan bd sen~ıJdll ~ 0 6 

Salönel sablfSIZ ~ ,., 

- Bu civarda hiçbir ressam tanımıyo
rum. Hatta resimle al§.kadar kimsenin ol· 
madığma eminim. Yalıuı: burada değil.. 

Civardaki bütün köylerde bu çeşit bir adam 
bulamazsınız .. Bizim kalemle, fırça ile ne 
alı' \'erişimiz varL Böyle ince şeyler na
sırlı ellerimize yabancı kalır .. Hele resmini 
yaptığın harabenin civarında-tek bir insa· 
nm otunnıyaca&11na emin olabilirsiniz .. Beş 
altı saat ötedeki köylerde oturanlar bile o· 
ranın tekin olmadığını bilir. Herkesin dilin
de oradan geçerken çarpılanlara dair bin
lerce efsane dola~ır. Daha birkaç yıl ev· 
vcl harabenin yanındaki yokuştan gecele
yin geçen iki yolcu nasıl oldu&runu anlama
dan uçuruma yuvarlanıverdiler. Bereket 
versin bacakları h,nlmakla kaldı, canları 
kurtuldu. 

cıeğildir. Kalbimize kök salan korku çok 
kuvvetli bir histir. Hattft ben bile gecele
ri pek o taraflarda dola~arnam.. Size de 
ayni tavsiyeyi tekrar edeceğim.. Ne olur· 
sa olsun, bir daha o taraflara resim yap
rnatra gitmeyiniz. 

Bu güzel nasihatleri için Muhtara te -
şekkür ettim. Fakat söylediklerine tabii 
inar.madım. 

• • • 

"Demek mc;hul ressam kendisine model· 
llıt eden fotoğraflan bu dükk§ndan al
madı.,, Hülfısa ufak bir haber almak il· 
midile basvurduğum her yerden eli boş 
döndüm. 

Bu muammayı aklın kabul edebileceği 
bir şekilde halletmek için beynimi boşu· 
bosuna yt>rup duruyorum. Fakat tanıami
le karanlıklar iı;.ersindeyÜn, ne bir J§ık, 

ne bir iz görmeğe imkan yok .. 

bU • .ti'. 
_ Pckl aına. 10, ıa• 

sabıkalı ile SpBll~p\I 4' 
ki ınUnasebet ne · 0ıııı ~ 

_ Milsııo.dc ediJlcıİııııo •f 
cağım. oıga vo 'S te.İrft 
rı kaldıktan sonar ...... eJlll6 

8
'"/. 

- Muhakkak sarhoştular .• Bilirsin ya 
muhtar efendi, yol çok taşlıktır. lnsan bir 
taşa aya~ takılınca kendisini muhakkak u· 
çurumda bulur .. 

- Evet, siz \'e ben böyle dü,ınıebili· 

riz. Fakat halkr inandınnak milrnkün 

Köyde bir tek dü.1<kan \'ar .. Burada yaş 
h bir adam iğneden ipliğe kadar l•öylü
yc lazım olacak her şeyi bulunduruyor ... 
Dönerken bu dükkana uJradım, sordum: 

-- Babahk. sizde köy manzaralarına 
ait eski kartpostallar var mı? 

lhtiyar adam kendisile alay ettiğimi 

sannu~tı, dik dik suratıma b:üdı, dissiz 
ağzından, pek iyi anla5ılmıyan kelimeler 

Çocukluğumda birr;ok peri masalları, 

hortlak hildiyeleri dinlemiştim. Fakat ye· 
şil pınarhlann, vücuduna beni inandır· 

mak istedikleri hayalet bunlara hiç ben • 
zemiyor. Çocu'<luğumun masallarındaki 

hortlaklar gece mezarlarından çıkarlar, 

kefenlerini sürüyerek serviler arasında do
la51rlar; cinler, periler de yine tc;kin ol • 
nuyan yerlerde, bahçelerde, ağaç altların· 

••• 
lki gün süren yağmurdan sonra gökyü· 

zil bulutlardan sıyrıldı. 

Tam sırası doğrusu .. Bu uzun yaz gün 
!erinde heynimi ezen muammanın ağırlı • 
ğı içersinde GüllU Ninenin manasız la.kır· 
dılannı dinlemek çok sıkıntılı oluyor. 

· (Deııanıı var). 

....ı1n C•· ~ 
tar. Birkaç ti.. d~ ~ 
kadar Olga bU ::nf,ş. 'J'lltı o.~ 
makta devanı e rt )'DıcttJ y 
sm bundan bııbÇ ııJJ cıı'>-idli~ 
ınllselleslnl.n par uteııı' 4!l· 
kil etmekteydi, ıtı ıııeŞ~/ 
ya par& vcrnıe1t1° [fl 



lı1a1arı 

~apa~'tam··kmanasfr; -of Urmuştuk.····:Hkükumet Ben ı;ok bahtiyarım ' • 
x,~ meseleyi haber almıştı 

Yazan: S. Sedoy Çeviren: Ferah Ferruh 
şimdilik bu bahsi kapayahm. vi~ Petrov,, adı yazııacak.. Tabii 

l\ı..lltaı·~ ne~.~ dola~tığına ka - çaktı olduğumu bilmesine imk:inl se yok mu? 
~ d yoktu. Yine ses ve sada Yoktu. Kibrit 

l... • edı E . 
• uıınu a · vlen tes- Sözleştik. Ertesi akşam beraber- yakarak yukan çıktım, odalara bak 

Dostlarım, ben cid.den çok bah
tiyanm. Benim ne kadar bahtiyar 
olduğumu tasavvur bile edemezsi· 
niz 1 •• Bahtiyarlığmun derecesine 
kani olmak istiyorsanız bana dik
katle bakınız 1 Sesimin hiç te iyi 
olmayışına rağmen §U dakikada 
bağıra bağıra bir §arkı söylemek 
istiyorum. Siz beni ne kadar sev. 
seniz, ne kadar d~tum olsanız 

gene yüreğinizde ufak bir haset 
duymaktan 'kendinizi alamazsınız 1 
Ve her ne bahasına olursa olsun 
benim yerime kaim o'mak istcrsi· 
nizl. 

Patırdı, gürültü ar.ısında ba· bu ismi okuyan herkea kahkaha
har geldi.. Tabiat canlandı. Benim yı •basacak .. Sonra nikfıhlanmıya 

damarlarımdaki kan da daha §id. gittiğim zaman da ayni vaziyet o. 
detle cereyan etmeğe ba~ladı. Ar- la.:ak?. O uman ben Jenyaya ne 
tık Jenyasrz yaşayamıyacağı~ı söyliyeceğim?. ~ !lı. lltak Yann anla ce Artini takip ec'ecektik ve ayni- tım. Kimsecikler )oktu. Garip şey 

ti~ ~tir etmediniz"> dık. Tomayan neredeydi? Haydi o yok 
r de evkif ~ · Işi, Halisin gözünden kaçırmak tu, ailesi ne olmuştu? 

\aıirezn t ::ıuzekkeresi mühim bir vazife halinde sırtıma Beni büsbütün merak sarmıştı. 
evkıf değil tah yüklenmiş oldu. Halisten ayrılır ay Süratle ayni yerden çıkaı:ak Arti -

fleJc~ girdı: nlmaz, önce ihtiyat bir tedbir ola- nin evine gittim. Bahçeye bakan 
~ tırJtika'n olnıuı;şu rak C\'e döndüm ve yarım saat son- odada hafif bir idare lambası ışığı 

iyice anladım .. Kız da bensiz yaşa- Vakıa benim bankalardan bi· 
yamıyacağını söylemeğe ba§ladı. rinde "cari hesaplar., faslında 42 

ikimizi istiap edebilecek iyi, ruble kadar bir param vardı.. Bu 
güzel, müstakil bir de odamız var. p~rayı ''isim değiştirme,. formalL 
dı .. Bütün bunların taıbii bir netL: tesinin icap ettirdiği masraflara 
cesi olarak imtihanları ..,•erir ver. bir karşılık olarak saklamıştım .... 
mez derhal evlenm~ğe !.!arar ver- Fakat, hfldiseler Lenim tahminle. 
dik. rimi altüst etti. 

Yukarıda da söylediğim gibi Bahar, güneş .. falan, filan der-

sları ~ nuz. Mavi ra çıkarak suratle Karabet Torna· vardı. Kapıyı çaldım, ışık söndü 
~~. nıZdan akıyor. yana gittim. ve dikkatle baktım. Pencereden bir 
bir Js' ~· Herif yedinci uykuda olacak ye kafa uzandı. Evde ses kesildi. Bir 
llıJil.tQbir olar "'

12
e karşı müs evdekiler de davul çalınsa uyan- daha çaldım ve karşıya geçerek 

~ . lkat1 baz ak Yaptım. m.~ ı-ıcak soyundan bulunacaklar ki bir kibrit yaktım, elimi yüzüme 
~ \t'~i.e te~~rann çözül - birkaç kere şiddetle çaldığım hal - doğru götürerek kendimi göster· 
~ et }'\İtba 1 

etmek rnilm de ne ses vardi. ne sadal Bir daha dim. 
· ~\'Uşu J1 Mazhar Be- çaldı~, bir daha çaldım. 

Fakat nafile!.. Boşuna zahmet 
etmeyiniz! .. Sizi önceden temin e· 
deyim ki hiç bir şey elde edemez· 
siniz ı .. 

imtihanlarımı muvaffakıyetle ver ken bizim sevgilinin seyahat da
dim .. Artık evlenmemiz için hiç marları depreşti .. "İlle de seninle 
bir mani kalmıyor demekti. Volga kanalında bir gezinti yapa.. 

Fakat .. Aksilik bura1an başlı· lım! . ., diye tutturdu.. Sevgilimin 
yordu .. Benim ismim .. Belki diye. bu gUzel arzu.sunu, - bahusus bu 
ceksiniz ki: ".tsmi olan yalnız sen ilk arzusunu - reddemezedim •. 
misin?. Herkesin ismi var!.,, evet ister istemez bankaya gidip bü· 
doğru, herkesin ismi var.. Hatta tün paraları, yani 42 rubleyi çek. 
herkes ismiyle iftihar ed~r. Fakat tim; ve 2526 numaralı beaaıbınu 

gelgelelim benimkisi hi~ te öyle kapadım.. 1ki kişilik bir 'bilet nl
değil.. Sizin isminiz nedir? Her chm.. Kendime §Ik bir boyun bağı 
halde: ve daha buna benzer §eyler satın 

!~ tı>k ~u~ı:zi!ona gön- Nru-an dikkati celbetmek ihtima 
ı\ı dr. J3 • ırn bir sebep tinden de korkuyordum. Bahçesi
~~ 'l'o~ ~e olabilirdi? nin dLtvarı pek alçaktı. Aklıma ge-

1 kı •. '~ni n~:nın g.eccleri leni rapmak en doğru yoldu. Ora-

üç dakika sonra kapı açıldı. Ar
tin sararan benzile kapıda duru· 

yordu. Yaklaşır yaklaşmaz telaş ve 
heyecanla sordu: 

Size daha tL:haf bir §ey söyleye 
yim mi?. Kısa bir zaman önce 
hiç kimse benim yerimde olmak 
istemezdi.. Çünkü mahvolmama 
adeta ramak kalmıştı .. Mahvolnra'k 
üzere olan bir adamın yerinde 
kim olmak isterdi?, 

tt ~ bıne kalkeden bıliyor · dan atladım 'e mutfak kapısını 
~ ar bence ışmr~Iardı? kurşun kalemimle açtım. Zaten in
~ t Ce dola Ineçhulse To- ce b:r dil üzerinde duruyordu. Ya
" ı~:lil. ~alan da o ka· ,cı~;a içeri girdim ve kapıyı kapa· 

· SUkfıtu bo yarak haykırdım: 

- Ne var dedi, bu vakit işin ne 
burada? 

- lceride konusuruz, Karabet 
burada mı? 

- E"et. 

Neyse, bütün bunları geçelim 
de hikayemize devam edelim ., 

Ben tastamam on sekiz yatın· 

dayım .• Beni bazan Tora, hazan 
da, Tara diye çağırırlar .. Yani si
zin anlayacağmız, kimin nasıl ko
layına çelirse .. , 

K.clye ve yahut Petya, değil aldım .• HAclisesiz vapura bindik .• 
mi? Size böyle güzel bir isim tak- Sevgilim neş'esindeıı. hiç durma
tığı için tabii siz babanıza mütc. dan gilliiy«du,. Halbuki benim 
ıekkirsiniz 1 Halbuki ben .. ~ Müte- ağ.zmu bıçak açmıyordu, Tabii 
şekkir olmak şöyle dunıun, ona fe- benim bu halim kızm gözünden 

Sı l.. zdu ve sor- - Yahu ölil müsünüz. c\·de kim 
~- "il gece . 

(Devamı va) 

~ zı}'aretıerinden ne 

~· li~~SU!en bir t k 
deg . ikatte b. ~·iptir 

D !.!.~ Uırn, Arr ır hadısenin 
~.ası ı~ 1'ornayanm 

I~ · unu Yerine 

~~il: 
h ll'Jt· 

f (111."a"'-
1 0 kad 

h' \t \l""<i bir te~~.basit de~il 
OJtd •'-l ·~~, 6 ' 
ıra eJıb~e ka~b· ":ytt~ var. Bu 

""'· . '""'" r. ~ ....,. gıbi . "'1 /erin 
li ,totiirer btr hisıe d~ kopup 

ı .;n .. ek dUrd elırni gö~ . 
• )'ijzü um \· b 

ı."' e \'ar ile b"'·t e dehşet-
"llt>J • d...ı· ~ •m· 

ı e b' '""' n . 
l'ok? ır t~~~d:~unUz, yol 
lianr d haberiniz 

~ ;ılO~ edim f) 
~t ttzıei . k defa sizden 
t bı .... ~~ eriın t' 

L.~ıı:'ıarnıştı ~- ıtriYordu '11." 
:1i .,1t1u t • ı.J<1Pa • """'e -

nııha~ :- l§te hUktarn ıtıanasi
~ ~"ta l llıı~tı. lli n:net rncse
~ ~ ~lnıasınır &ızii teşek -

Ot- \e Clrın ad öğrenmek -
~D eltiri.~il &iiır· anılarını da 
ı-.~ıitOrcıu Aı:e hadisatı 
ı:ı t \ ı. Yapılacak 
~u 

h,~· ıler1ıaı e liaıisin y 
l'or~ ,.~arkada 1 ilnından ay 

ıı.... • ~ara ""'-· 
ıı ~ ~=.~ ı~n ~ •<U;ıye -
~' ~e b btrsızlanı -
~ ~tını. Mu kadilr kor -

er gj~Or ~. Halis 
<I{! iot\lrij ut:ııı adeta 

l tı ge\~lik ~~r. rnüte:na -
ııı... q,ı ~ ~ '""'1}'0rdu· 

),~ ÜlGn i . . 
4'el'nıl ~ni de ha-

\' ~~~~is Bey? 
~,. t ... ~ınıa . 
~. -1., geıır gib· 
01..'h.. ~ .. - laıınett·~~ ı oldu. 

, ... 11.'l ""<an A. lı:;un 'b· 
~'1: ~l.ıllrk ra~nb ~~ 1 de
r "lltli ""'Ul belki tiı 1§1 idi. 

l'!~ ~· §imdilik n~ak da 
~er de deınekt.i. büyük 

'eıı ~Otıl-..~"\ gij}dfun. 
t ır ~~c;n &izr · 
~:ıt,:~u ~ 0lnıasına rağ 

' ~iı 1llıtz \<tr sıyast değiJd' 
'lıa ~le bir· bedün. ır. 
liıt hr ıyoruz 

<t • ~ltii araı~. 
lfket e~ sınai bir 

c~hGıtftıtıelllahi}'et· ÜZere ~-= •: ltıdı>A:_ -•uwm 
• \,ln '-"U', c· ı· l'!Q : ihr §U ~ ız ı o-

ıJoı..~Sbııtihı .~ne ı,. .. _ rııtısaade 
t111~ isı..:_-.ı basıt """_§tcbr. 

. '<lll :.'"""lllsUnı a hır sanı 
~. ~ ~İl}'Or • liaiis b aya 
ti ...... ~~ • clu. Gül lYlk al-
~~ istih nnn ki bu üy?rdu, a-
~ • Q. 'i~ttaki ben_inı ceha-

t\th\ırıa ~ ~ bir 
''akıf hakik• ~-

1 ı bir liın-

Ben ~bu aene ''pek iyi,. bir dere. 
ce ile liseyi bitirdim. imtihnlarda 
on dört dersten "pek iyi., aldım ... 
Mektebi iyi bir derece ile bitirmi§ 
bir talebe sıfatiyle, mektep idaresi 
resmimi çektirdi~ 
· Bir ~ok mecmualara gönderdi . 
Hakkımda makaleler y<ızılacak ... 

Hal tercümemden bahsedile
cek .• Biltiln bunlann hepsi de iyi 
ve hoı ıeyler .. Fakat .. Evet, igin 
içinde berbat bir ''fakat., var. 

na halde içerliyorum. kaçmadı: 

Nedtn mi?. Dinleyin: Ben doğ- - Kuzum Tora nen nr? diye 
duğum zaman memlekette Çarlık sordu. 
ve padişalılık falan kalmamııtr.. .. SevgWm, admır teWfuz ettiği 

Kiliselerin rolü tamamen llfmı z:aınan yüreğim hop etti: 
inmişti .. Bunun için vafti"' falan ol· - Hi; bir ıeytııı yok, dedim. ... 
madım.. Ben doğar ıdoğmu ba. Sadece baan öylo ~eldi ki sen beni 
bam beni klübc götürmüJ .. Orada ' 1Tora., dlyo çağ:ırdml Halbuki 
bana bir ad takmı§lar. Muzipler- ben bu ismi hi' ıcvmiyorum ~ ... 
den biri babamın kulağına ''Trak- J enya &fildU vo tekrar sordu: 
tör,. kelimeaiııi f.raıldamrJ.• Ba. - Kuzum tim olarak ıenin 
bam da bana bu adr, yani "Trak- ismin ncdfrl. 
tör,, adını takmış. Şimdi benim -Ne dedin? Benlm ismim.. şey .. 
takım taklavatla bütün adım: Maamafih ismim! kilçültmU~ ıek· 
Traktör Nikolayeviç Petrov'dur, liylc söyledikleri zaman da ben 

Ben şimdiye kadar bundan 'kim. gUcenmcm ! • 
seye bahsetmemiştim.. Herkes Jenya iarar etti : 
beni Tora diye çağnrdr.. Fakat - Hayır, bayır., Mutlaka söy .. 

bıgiltcrmin birçok yerleri s11 al tında kalm~ ve Taymis nehri şimdi· 
ye kadar göriUmcmiş bir şel~ildc yiık selmiştir. S11 basan ha valide ahali>'' 
yardım için erzak taşımaya tahsis edilen bil yarı lıayık otomobil suları 
kolaylıkla aşmaktadır. 

İmtihanlardan biraz önce, haya. 
tımda bir dönüm noktası ifade e· 
den çok mühim bir Mdise cereyan 
etmişti.. Ben kızın birine abayı 

yakmıştım .• Yani, c.debi tabiriyle 
irade etmek lazım gelirse, kızın bi· 
rine lıık olmuttum. 
A§ık olduğum kızın adı Jenya

dır; benim adıma gelince ... Neyse, 

timdi işin rengi değigti .• Mecmu- lemelislnl Hem biliyor musun ni· 
larda, gazetelerde falan resmim çin israr edly.oırum: Çünkii bazan 
çıktığı zaman tabiatiyle altına res· öyle tuhaf öyle acayip isimlere 
mi ismim olan "Trakt8r Nikıolaye. (LOtfen sayfayı ~cviriniz) 
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buna mukabil .. 
Sandrigo ayağa kalktı ve ce

binden bir parşümen kSğıt çı

kararak Emperyanın önüne at. 
tı ... 

- İşte,dedi, okuyunuz.. Gö. 
recek&iniz ki bugün bir zabit 
bulunuyorum.. Artık kızınizı 
bana vermekte tereddüt etmezsi-
niz sanırım. 

Emperya önilne atılan kiğıdı 
sür'atle aldı ve okudu.. Hayret
ler içindeydi.. Şimdi Sandrig.o
nun her şeyi yapabilecek bir ik
tidarda bulunduğunu anlıyor

du. 
Bu ayni zamanda, şuhmeşrep 

kadında, Sandrigoya karşı bir 
heves .... c işti} ak uyandırmıştı. 

Kafasında, Rotanı Sandrigoyla 
mukayese etti. Bunun bir çok 
tercih sebeplerini bulmıya baş. 
lamıştr .. Haydudun Venedik or
dusunda bir zabit bulunması, on
da tatlı ümitler yaratmıştı. 

Yanakları ateş gibi kızardı .• 
Gözleri mahmurlaştı. 

Titriyen bir nesle: 
- fşte nihayet zabitsiniz 1 ... 

J3u çok güzel doğrusu.. Artık 

her geyi yapabilirsiniz. Ben yal
nız değil, karşınızda herkesin 
titremesini isterim. • Kimbllir, 
bundan sonra kurr.andasmı claca-
ğmız askerlerin başında naaıl 

dehget saçacaksınız .• Size, daha 

önce Piyav derbentllerlnde rast. 
ladığınu da hatırlıyorum. Böyle 
değil mi?. 

Sandrigo, Emperyayı hayretle 
süzüyordu. O, söylüyor, müte. 
madiyen söylilyordu: 

- Evet hatırlıyorum .. Sizi o 
zaman gördüm ve sev.elim. §uh
meşrep kadın hiç Sandrigoyu sev 
mez olur mu?. 

Emperya Sandrigoya yaklaşa
rak kollarım boynuna dolamıştı. 

Dudakları titriyor ve bu titri· 
yen dudaklarını hayduda uzatı· 

yordu. Haydut, bu yarı çıplak ve 
çok gilzel güzel kadın vücudu. 
nun kar~ısında heyecana düşmüg 
tü. Biyankayı, Cumhurreisini, 
Rt.>laru velhasıl bütün dünyayı 

unutmuştu.. Şimdi, kucağında 

şehvetle kıvrılan ve bin türlü iş 
ve döken vücudun esiriydi. 

lki saat sonraydı.. Sandrigo 
kendisine gelmiş ve cumhurreisi
ne Bamboyu getireceğini ve Bi
yankayı hatırlamıştı. 

Seri bir hareketle kendiıini 

topladı .. Soğuk ve ciddt bir ta-
vırla: 

- Teklifime henüz cevap ver. 
medinlz, madam? diye sordu. 

Emperya lbitap bir halde ke'ke. 
ledi •• ı 

1 

-Neydi o?. 
- - Kızının bana verip vere· 
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- Evet monsenyör .. Umanın 
ki büyük engizitörünür., size, o· 
nun kuvvetli bir orduya kuman. 
da ettiğini söylemeyi unutma
mıştır. Artık bu adamın neler 
yapabileceğini kulayca tak.dir e
debilirsiniz. Onun p15.ru cumhu. 
riy,etin ölümüdür. Müsaade edi
niz ben söyliyeyim, sonra da ıiz 
muhakeme ediniz. işte hiç bir 
kimsenin menfaatine olnuyarak 
önce iııkala Brinoyu öldlirmek
le i§e başladım ve bunda muvaf. 
fak ta oldum. Bu Rolarun elinden 
hançerinin alınması demektir. 
Size bir sual sormama müsaade 
buyurur musunuz?. 

-Sorunuz?. 
- Venedik Piskoposunun ne 

olduğundan haberiniz var mı? 
Foskari garip bir heyecanla 

bağırdı: 

- Kardinal Bambo mu?. 
- Evet Kardinal Bambo 1 Or-

tadan kayboldu .. Kimse ne c1du. 
ğunu bilmiyor. Fakat yalnız ben 
biliyorum bunu .. 

- Siz mi?. 
- Sizin V cnedikte geçen ha-

diselerden haberdar olabilmeniz 
için nasıl polisiniz vana, dağlar 
da geçenlerden de benim haber. 
dar olabilmem için :ıdamlamn 

vardır • 
- Söyle bakalım o halde? Ne

rede Bambo?. Hakikati töylcrsen 

servete kondun demektir. 
- Yavaş, yavaı biribirimizi 

anlamıya başladığırruzx giirilyo
rum, monsenyör .• Kardin;ü Bam. 
bo, §U anda eski bir kin ve garez 
yüzünden Rolan Kandiyanonun 
elindedir. 

Foskari sapı;arı oldu. O böyle 
bir kin ve garazden haberdar 
değildi, 

Rotan, Bamboyu ele geçirdik
ten sonra şiipbe yoktu ki &ıra 

Dandolcya, Aiti yeri ye ve nihayet 
kendisine gelecekti. 

Haydut devam ediyordu: 

- Şimdi kardinal cenaplarının 
nereye hapsedildiğini ö~renmek 
lazımdır. Meseleni:ı esası ve ru· 
hu onu oradan kurt:ırmaktır. B 
nu da 1>en üzeriu\e alıyorum .. 
Yarınd:ın tezi yok monsenyör, 
kardinalı burada, 1x ıim 'bulun
du: um yerde karşınızda görebi
lirsiniz. Emrediyor musunuz? 
Daha sonra gene siz isterseniz 
Rolanı da yakalayıp huzurunuza 
getirebilirim. 

-Bunun için ne yapmalı?. , 

- Bundan emrettiğiniz mina11 
sıru çıkanyoruoı. 

-Evet .• 
- O hi'tcfo şimdi bu hizmetle~ 

1ime muka':>il sizden ne istediği... 
mi söyleyeyim. Cemiyet haricinJ 
tin türlü tehlike içinde yaşamali. 
tan bıkıp usandım .. Artık asude 



Manısadan röportaJ 

Manisanın 
ile bir 

yeni valisi 
konuşma 

Manisa'nın yeni valisi Osman Şahinbaş sporu çoli 
sever, bilhassa tenis bunların başında geliyor. 
Yeni vali vilciyet dahilinde bir tetkik seyahati 
yapacak 

Yazan • HulOsi Günay 
Manisanm yeni vali.!i bay Osman - Hayır, tzmlrden hiçbir gazete-

• 

t 
-Jt 
~ 

' 

. i~hisarlar 4 U .. Müdürlüğünden : .. ~~ 
Cinsi :Mikda:ı Muhammen Teminat Eksiltmenin 

Cibali F. için tahta 532 M 3 
Paşabahçe F. ,, ., 300 M 3 

Be. akçe Şekli Saat 
Lira Lira 

22001 J 650 K. zarf 15 
1:3200 900 " 15,30 

1 - İdaremizde mevcut şartname ve ebat listeleri mucib:-::e 
Cibali fabrikası için Cibaliye teslim şartile 532 metre ve Paşa -
'.Jahçe fabrikamız için 300 metre mikabı tahta ayrı ayrı kapalı 

~rflarla eksiltme suretile sa:m alınacaktır. 

II - Muhammen bedcl::::-ilc teminat akçeleri hizalarında :;ös. 
terilmiştir. 

IlI - Eksiltme 15-2-939 tarihine rastlıyan çarşamba günU 
'1izalarında yazılı saatlerde r bataşta Levazım ve Mt:bayaat şu
:,esindeki Alım -:omisyonunda y apılncaktır. 

lılanisamıı yeni ra7isi 1V - Cibaliye ait şartı.-••. ~ ve listeler 110 kuru~ mukabilinde 
Osman Şalıinbaş \.'e Paşa bahçeye ait olanı parasız olarak her gün Levazım ve Mı:-

';i!ahlnba~ı gazetemiz namına maka. el arkadaş gelmedi .. cevabını alm -
mmda ziyaret ettiğim ı;ırada yal- ca mUsterih olduğum nispette - lz
nızdı. Beni mütebessim bir çebrey- mirli nrkada§larmı duymasın! .• 
le ve nezaketle kabul cd<'rek otur- hayret de ettiın. etmeliyim. Gazetenizln değerli 5u. baynat şubesinden alınabilir. 

tunlarına girecek yazılar bir tetkik V - Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin kanuni vesaiki, 
ve kanaat mahsulU olmalıdır. Bu teminat akçesi makbuz vc:'a banka mektubunun ve ayrıca kapa. 
noktainazara sizin de iştirak edccl'. lı fiyat t :.-'tliflerini ihtiva etmesi lazım~clen kapalı zarfların mil· 
qınlzo şüphe yoktur. o halde sual- 1 nalrnsa gününde eksiltme .tlcrinden birer saat evveline k ~ dar 
terinize verilecC'k cc\'abı, istemlyc- vukarda adı ıre<:en komisyon reisine makbuz mukabilinde verme-

maklrğmı için yer gösterdi. Bir neb- Osman Şahin başa: 
ze müsaade diliyerek önnUdeki ev- - O halde, dedim. Haber gazete. 
rak yığınıyla m<.'§gul oldu ve noksan si, Manisa vilayetini pek alakadar 
kalmış olan birkaç imzayı yerine e. E'dec"k ciddi ve faydalı bir mülakatı 

rek, arzu ctmiyc.rek, \•ilıiyet dnhi- leri ilan olunur. (717) 
da ettikten sonra bana dönerek: sütunlarına geçirmekte öncü ola • 

- Ho;:ı geldiniz, konu§abiliriz. caktır. 

Dedi. Vali gilldU: 
- Muhit ve çcvirmcı bir Usan ; 

gUzel... diyerek ilAve etti: 
- llk sual, tesbit ettiğiniz diğC'r 

sualleri t:arnntf edecek vnziy<'ll<' 

lindeki gezilerimin sonuna talik et- • ııı • 

meli~iz. 

Biraz durdu, bir şey tahmln et
mek istiyor gibi azıcık dfişünerek 

devam etti: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli '1ı 7,5 temi. Eksiltmenin 
Lira Kr. nat Li. Krş. Şekli saati 

Dekovil mal. 3 kalem sif H. Pa~a 
zemesi 
Muh. Mürekkep 2200 kilo 
ve Vernik 

4600.- 345.- açık 14 

2190.-16•1.25 " 14.30 

Ben, valiye zengin bir sual 11.ste
alyle girmiştim. Bu mevzulara he -
nUz ili§ilmem1~tl. Fakat, bu ııualle

ri dudaklarımın arasından salver -
meden llnee kafamda bir istifham 
belirdiğini hlssettirrİ: Acaba, Mani
sanm yanıbaşında olan lımir mat
buatı, daha e\-vel, bu mevzuu kur
calam13 mıdır? 

oldu~ için burnda "C'vet" veva "hn- - Hava nçılırsa gezilerime ya. 
v:ır" demenin chemll1İV<.'tl ol""'"ktır kında başlıyaı:sğım. Tetkikatım, ba
Bu suale avdet lıakkmız IT'nbfm: na, 'Mnnisn vıla~ eti hakkında yeni 
'rnlmak şartiylc diii°"r rı•"lll"rdcn bl- fikirler verceC'ktlr. Vaadedlyorum; Baskül (100 ki) 1 adet sif 800.- 60.- .. 15 
rine dahi ili~mez misiniz; bu mevzular ikinci bir geliıJinlze ka- Eczayı tıbbiye 75 kalem 643.- 48.23 ,, 15,30 

!lbaya tevcih edilecek auallerln 
baıma bu istifhamı geç!rdim. Ve 
validen: 

Cevab verdim: dar ilişilmemiş kalncnktır. Onlnrı 

- Hayhay. Yalnız birine dd~il başka bir arkadaşınız, sizin tnbirl
'ltepsine birden t('mas rdivere~·im. t. nizlc söyliyeyim, kurcalamıyaenktır. 

1 - Cinsleriyle miktarları yukarıda yazılı malzeme açık ek
siltme usuliyle satın alına.caktır. 

rinden nnu rttik!C'rlnizi scemeniz Sözle rinde haklı olan saym vali-
de mlimklindiir. ye bu son cümleler tizcrine teşck-

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaln. 
rmda gösterilmiştir. 

rutlıyorum ki .. 
De.marlarımdaki kanın dondu

funu hissettim: 

Dedim ve Mnnisanm, bu 1:'Ünfin l 
şl halindP <'lan "yedi mesell',. sini 
etrafiyle iz~ h rttikten sonra: 

kür ederek yıınlarından ayrılaca • 
ğım sırada aklıma yeni bir sual ta
kıldı: 

III - Eksiltme 16-2-939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu.. 
besindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

- Bu sözlerinizle neyi kaıtdi· 
yoraunuz?. 

- Ben burada, dedim. Suallerin 
ı.,ır izahmt )·apmış oluyorum. Siz dcı 
cevab kısmmm izahını lfıtfederse -
nlz ilk sualime olan "evet" şeklin
deki borcunuzu dahi eda eylemiş o
laca.kamu:. 

- Biraz evvel söylediler, dedim. IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gün sözü ge-
Stadyomu hususi bir alaka ile ta-- çen şubeden alınabilir. 

- Canım mesele ıu: Sen Jenya 
diye biliyorsun ama, benim asıl 
ilmim "motör,, dür. Motör Yegn. 
rovna ... 

mamhyacakmışsımz. Yeni fraliyetin 
ne zaman başlıyacnğını olsun öğrc- J ~ - Dekovil malzemesi eks!ltmeye girmek isteyen firma. 
nebilir miyim? .ıııı fıatsız tekliflerini. verecekleri malzemenin profillerini, de • 

Cevab verdi: tay resimlerini, eksiltme gününden bir hafta evveline kadar In-
- Sayın selefimin kü~adım yaptı hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine vermeleri ve eksilt. 

ğı bu eser, elimizdeki mcsal pro • meye girebilmek için tekliflerinin kabufünü mutazammın bir ve. 
Ben sevgilimin şimdiye kadar 

bilmediği~, bu adını duydufum 
zaman dünyalar kadar sevindim .... 
Hemen onun boynuna sarılarak; 

Vali tek~~~ gUldil \'e sonra ciddi
leşerek dedi kl: 

- ŞUphesiz bllivonunuzdur 'kt 

bu vilayete yeni geldim. Havanır 

gayrimUsail olması yüzünden vila -
yet dahilinde bir etfid gezisi de ya 
na.madun. Ben, şahsan, gazeteye 
söz söylemPk itfradına temayülden 
uzak ltalma;rı ötcdenberi arzu eden
lerdenim. Bununla beraber. Jfabr .. 

gramma göro Uç senede tnmnmla

nacaktır. Ben sporu çok sever ve 
bilfiil meııgul olurum. Tenis, sevdi
ğim sporların ba~ında gC'lir. Yeni 
faaliyet e baharda başlıyacağımızı 
söy1iyebilirim. 

ısika almaları lazımdır. (625) 

- J eneçka, dedim, benim de 
asıl adım Traktör'dür. ikimiz de . 
ayni dertle malUlüz .. 

Valiyi fazla mrşgul C'ttiğimln 

farkına varmıştım. Oturduğum y('r-

. . 

, :·ıs.~a~b:ııı Bel~diyesi llanfarı 
Sevincimizden bir daha kucak. 

laşarak öpüştük. Ve ayni gün· 
de isimlerimizi değiştirmeğe ka. 
rar verdik .. Bu işi de, ilk aylıiımı· 
mızı alrr almaz yapacaktık. 

İşte benim bahtiyatlığımın 3e· 

bebi budur .• 
- Ruscadan -

"'azeteslni'l 11ıı '1c:unla d<.'fil, falmt ,i. den nyağa knlktım. Uzanan eli sı-

18.yetimizle nlı1kadar olmasrnı vc- karken onun sahibine dikkatle bnk
sua.llcrinln ciddiyet ve ehemmiye- tım: Bu dinç yüzde, Mnnisanın 

tini takdirle ve bir ''memleket" me- muhtaç olduğu lınmlclerc yetecl'lt 
selesi halinde karşıladığımı itiraf enerji okunuyordu. llulü t GÜNAY 

Senelik muhammen kirası 14 4 lira olan Kadıköyünde Caferağa 
mahallesinde Şair Nefi sokağında Bağ mahalli ve ahır teslim tarihin· 
den itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma. 
ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 1 O lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 9 - 2. 939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümen-
<le bulunmalıdırlar. (598) 
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bir hayat geç;rmck, Venedikte 
ya~µmak i:ıti~:rum .. Hükfımetin 
hakkım:la verdiği haklardan mah 
hu!niyet kararının kaldırılmasını 
istiyorum. 

Cumhurreic;i cevap verdi: 
- İstedi~i:ı bu kadar sa mese· 

el yok .. Kendfoi affedilmi~ saya. 
bilirsi11. 

9andrigo ı;ülümsiyerck ilave 
etti : 

- Te§ekkür ederim. Bunu 
Danfolo da vaad etmişti.. Sizde:l 
bı:şka şey isteyeceğim. 

-Ne?. 
- Vcnedik askeri hizmetlerin-

de bir rütbe, bir paye... Mtsel.i 
bir müfrezeye kumandan.. Bir 
za:Jitlik .. 

Foskari müteredditti. Sandri
go devam etti : 

- Elimde böyle bir salahiyet 
bulunmaz~a yakalamak istedikle· 
rimi takipte ve yakalamakta 
m:.ı:;külata Uf.rar:m. 

Foskari kararlannda sür'atli 
hareket ederdi. Bu adama böy
le bir salahiyet vermekte pek tc 
zarar yoktu. Hele Rolan Kan.di
yanoyu yal:alasın, ondan sonra, 
kendisinden kurtulmak bir me
sele teşkil etmezdi. Fakat ürker 
cibi göründü ve mırıldandı: 

- Benden istediğiniz mükafat 
pek dehşetli! .dedi.. 

- Bunu itiraf ederim mon· 

senyör.. Rotan ı=:anüiyanonun 

başıyla, Bambonun hayatı sa
nırsam bu mükafattan ç.:k da· 
ha kıymetlidir. Sizce pt:k kıy -

·metli olan bu dostunuz (bu keli
me üzer:nde fazla durclu) yarın 

burada isbatı vücu<l ettikten son· 
ra bir zabitlik payesine liyaknt 
kesbetmiş sayılamaz mıyım?. 

Foskari ayağa kalktı.. Sand
rigo sözünün tesirini bozır.:ı.

mak için doğruldu ve gitmek is· 
tedi. 

Cumhurreisi arkasmdan ı;es

Jendi: 
- Durunuz!. 
San:lrigo garip bir heyecora 

kapıhrak e~ildi. Foskari çckti,,i 
bir çekmeceden çıkardığı par
şümcn bir kağıt üzerine bir şey
ler yazmıya başladı .. imzada kı
sa bir tereddüt gösterdi.. Fak ıt 
ani bir hareketle bunu da ya.)• 
tı. Kağıdı Sandrigoya uzattı • 

Haydut eğ'kli: 
- Teşekkür ederim, dedi. I':.ı· 

raya adi t.;.:r ticari muamele için 
girmiştim .. Ayr.lırken zatıalini

zin de itimadını temin etmiş bu
lunuyorum. 

- Demek yarına?. 

- Evet kardinal, yarın, bebe· 
mehal burada bulunacak... Ro
lan KandiyaMnun ne .dehşetli 

bir adam olduğunu bizzat kendi· 
si anlatacaktır. 
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- Haydi bakalım .. 
Sandrigo sevinçle ayrıldı. 
Sen Mark meydanına geldiği 

zaman homurdandı: 
- Nihayet tali bana da yar· 

dım ctmiye başladı.. Biyanka 
beni:n olmalıdır artık .• 

Sandrigo, Empcryanın sara
yına gidiyordu. 

Sabahta:lbcri, büyü'k bir sa· 
hırsızlık içinde kendisini bekli· 
yen Empcryaya San.drigonun 
g~ldiği haber verilince hemen 
l:abul etti. 

Sandrigo: 
- Düş'..ındünüz m'J madam? 

c1i; e sordu. 
E;nperya cevap verdi: 
- Sizi bekliyordum. Karar 

vermiye lüzum var mı ya .. Za· 
ten kızım elinizde ... 

- Şüphe yok ki onu hala bir 
h~ydı.:.d:ı vermcl. te tereddüt edi· 

y :>rsunuz ... 
Sandrigonun bu sözü, Emper· 

yanın düşüncesinden başka bir 
~ey değil .:i. Fakat, onu 'kız dırı· 

rım diye sükut etmeyi daha he
s:ı plı buluyordu. Hay.dut devam 
etti: 

- Düşündüğünüzü açıkia 

ı;öyleyiniz madam.. Korkmıya 

ve çekinmiye lüzum yok.. Te· 
reddüdünüzü anlıyorum... Size 
§Unu da söylemeliyim ki bu dil· 
şünceniz.cle pek te hak.sız de-

ğilsiniz .. Ben de sizin yerinizde 
olsaydım, ayni şekilde düşü· 

nürclüm .. 
Şuhmeşrep kadın kekeledi: 
- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Ne demek istiyeceğim ... 

Şimdiye kadar söylediklerimi 
bir kelime iliive etmeden tekrar 
ederim.. Biyanka bir haydut 
zevcesi olacak biri değildir. 

Emperya, Sandrigonun ken· 
disiyle alay ettiğini sanarak 04 

nu süzmiye başlamıştı. 
Fakat haydutta hiç te alay e. 

den bir tavır yoktu. Biliikis ga
yet ciddiydi. .Çünkü .c artık hay
dut sayılamıyacağını, sabahtan· 
beri bir z~it olduğunu anlatm .. :c 
istiyordu. 

Sandrigo devam etti: 
- Artık Venediğin ccmiyeı 

hayatı içinde resmi bir mevki iş· 
gal eden bir adama da kız nııı 

vermekte tere.ddüt eder misinizi 
- Ne deme1c istiyorsunuz ?. 
- Venedik ordusu erkanın 

dan birinden bahsediyorum. 
- O da kim?. 
- Ben. 
- Siz mi?. 
- Evet ben ... Karşınızda bu. 

Junan ben bugün cumhuriyetin 
menfaatleri için bir çok hizmet
leri ifa edebilecek bir vaziyett'e 
bulunuyorum .. Hatta bunu biz
zat cumhurreisine arzetmiş ve 
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~alat8saray 
ıı~ı· ___ , ı 9-1 yendi 
Cllı 1 rlştaraJı 8 . . 
~ e bir VUruş ıncıde J nma yumruk atıyor. Sarafim ken-

' taktı la 5 inci de. dislne ancak tebessümle mukabele 
)lııar daha • nu devre ediyor. Bu arada uzun bir pas alan 

1- btr olıın kkoı:rı.bine ve Hilll.1 muhacimlerl, Gnlatasnray ka-
l'e ~ tarrınd:ı arıyorlar. lesi önUne iniyorlar. Lutfi on sekiz 

!'osnnu h 
5 sıkı ınaç içinde batalı bir durduruıt yapıyor. 

' tda11 te =~en heınen Penaltı. Kırkıncı dakikada Hakkı 
er bu ıııu-~ 1 

eden san çektiği sıkı bir vuruşla. topu sol kö-
. ·-.ı.fakıy u 
~ e tak- şeden Galatasaray kalesine soku • 
t~~&da ~e d yor 9-1. Ve netice değişmeden, bir 
'ta İetı altın c et ~rernin kaç dakika sonra maç bitiyor. 

"ıotı.~lıurıııu:~ gokıu Yapı- Nasıl oynadılar ? 
ııı...~ da top ~endislne Galatasaray: Kaleciye ~ düşme-
.. ~'C!t • aglara ""'-- · dl rln dU lok. 24 Un 6U dı. Ad.nan - Liltfl, ken le e • 

~tcdete ~ cU dakl şen vazifeyi başardılar. Musa her 
, \"el'dlğı p ' CcdeUn de zamn.nkl gibi gUzeL Ekrem ve Be-

<a~~ ~~ .suıeYman dil de iyi. Sarafim fevkalade. Sa -
,_-~or 

2 
l)or, lillru lBbaddln vakit vakit zararsızdı. SU. 

~ lllıhı çelt~iğt6 nıcı daki - leyman iyi, Necdet biraz yorgun gi
t tıı,.,.lıııYor. nua~ıkı bir §Ut bl Cemil bu maç çok temiz ve güzel 
t a.f~Yla itJnanı beki bunu bir oyun çtkardr. Biz kendisini sa-

\tltı ~ taltıy ederek 8 hada her zaman böyle görmek iste-
ınt ltaıeli :r· Sarafiınin rlz. Bir futbolcll nekndnr soğukkan. 
Caıa~ Uluyor. Bun- h olursa o kadar muvaffak olur. 

Saıtblddl raylılar 35 inci Hilal: takımda Hakkıdan başka 
... c.....::. ıt...Ullden de..:- bir ö k y 1 Akif ar -.j··ıııu ... 11 .... g ze çarpan yo . a nrz -

'l''llatara\ n: çıkan bUtün kndaşlarını sertliğe teşvik etmekle 
talıy0 'Uncu defa ve kendisi:~ bir makine gibi müte-~ı., r. l3und 

"!llr 1'1 an tsonra madiyen tekme atmakla oyundan 
~e:llaaında ~!!\tşeUyorlar. çıkarılıncaya kadar mütemadiyen 

dU.tıru Al hafı Sn- göze batıyordu. Yor \re 
Bonra. kar. T. K. Delldağ 

1eşikta, Vefayı 
. :~~ Yenebildi 

&o~ıı.ıa a/ı 9 ""-·" r. l'ak bir ~ ... ucıa) S Bey elde e-
~~ 'oıı ~ 
~' {Uce "~dakl gay_ 
~!ıJ -O talibi edi \'e oyun e' °''-dıı,:etue bitti. 
!\~\ ~lıftb ~ 

deııeb~~ ~lınalarına rnğ. 
t~tf~ \ı4hlclin' 1)1 oYnadı-
r lllflk'' ,~n "uruıı-

hıııt eıdi. S ı re" edişi 
• b•~ ttı~ Uıelı:n 
ııt 4'lb1rıeti deaıılifiıı an da 
~~llıle ÇaJıt ile '1kl§ık e rağ • 

llıı daı- ltı n.ıd'la \'e tutuk 
~r lae -._. btrth ~· - llaya. 
~~ 1 t.ren l' -rr edebildi. 
ta !'abat " altın, , 

da da mUtemadt driplinglerle çalı
şan üç orta ve bilhassa Abduş, Meh 
met amll oldular. 

Azat, yediği gole rağmen çok mu
vaffak oldu. 
Ecaiktaşa gelince: 
Tutuk, semere vermlyen boş bir 

oyun onıadı. HUsnünUn sağlam ve 
emniyetbahı oyunu iııUsna edilirse, 
Feyzi ve helc....BUlenıl hlç mu\'affak 
olamadı. Yalnız genç clemnn Hil -
seyln, ince görüşü ve markajı itiba. 
rlyle muvaffak olmu~ sayılır. 

, llde?'di lıil'etı ..., .•on -
~l'df. ğt l>~a ere giı'-. •• 'lnce, karşllarmdakl müdafii aşırt-

tG.ıııa.r t 1Ubarilc lı .... nas yaparak geçemediler. Da. 

Forvette Şebab, dalına yerini kay 
bctmesl ve ağrrlığı, Eşref de fazla 
acelesi yüzünden tesir yapamadı • 
lar. Rıdvan ve Hayati cenahına ge-

'la fo!'\ret hat 1ma • iriblrlerlne girerek fırsatları 
bıı. ~eUclıtı becel'flt~~ı te§kll t. öldilrdUler. 

e tide Cde ltllği j'{lzfin. Suldur, böyle söntlk içlerin ya -
?nediler. Bun nınd:ı tnblatiylc randmnn vcremez

dl 
~fuammPr Olı;ao 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hnklkt tek kostfimlük lnslllz ku. 
mnşlarımız gelmiştir. :.... 113 Reyo{ilıı 
Parmakkapı Gayret Apt. Türk Foto 
euı ü&lünde. 
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Faşist konseyinin 
içtimaında 

Roma, 5 (A.A.) - Büyiı1c fa· 
şist konseyi içtimaından sonra ge 
ce neşredilen tebliğin metni aşa
ğıdadır: 

Duçe beynelmilel umumi vazi
yet hakkında izahd L vermiştir. Bü 
yük konsey b:ı beyanatı birç.ok de
falar hararetle alkışlamıştır. 

Duçe'den sonra B. Ciano İtal
yanın politikasının bazı hususi veç 
helerini tahlil eylemiştir. Büyük 
konsey aşağıdaki iki karar sureti
ni alkışlarla kabul etırJııtir: 

''Büyük faşist konseyi B. Hit· 
ter tarafından iktidar mevkiine gc. 
çişinin altıncı yıldönümü münase
betiyle söylenen ve faşist ve nas
yonal sosyalist inkdaplannı bağlı
yan siyasi, ideal ve askeri tesanüt
le iki memleketin itikbalini teyit 
eden nutkundan dolayı derin mem 
nuniyetini ifa.de eder.,, 

''Gerone'nin işgaliyle bütün Ka 
talonyanın bundan böyle bolşevik 
itisafından kurtulduğu bir tarihte 
toplanan büyük faşist konseyi kah 
raman İspanyol muhariplerile Lej 
yonerlercı hararetli selamını gön
derir ve faşizm gönüllü kuvvetle
rinin dava Frankonun zaferiyle 
neticelenmeden bu davayı terket
miyeceklerini herkese bildirir.,, 

Müteakiben Duçe, faşizm muha 
rip kıtaatının yirminci yıldönümü
nü tesit için alınan tedbirleri an
latmış ve bunun üzerine konsey 
aşağıdaki karar suretini kabul et
miştir: 

Büyük faşizm konseyi, Duçenin 
teklifi üzerine, muharip kıtaatın 

yirminci yıl.dönümü münasebetiy
le, sosyal kanunların heyeti umu
miyesine yeni bir inkişaf temin e· 
dilmesini kararlaştırır. 

Konsey nihayet, hesap divanı
nın ı 93 7 /38 hesapları hakkındaki 
raporunu dinlemiş ve 10 Şubat ta
rihinde tekrar toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

FRANSIZ GAZETELERINlN 
MUT ALEALARI 

Paris, S (A.A.) - Büyük fa
şizm konseyinin içtimaından son
ra neşredilen tebliğ çok geç alın
dığı için bu sabah gazetelerinde 
tam tefsirat mevzuu teşkil edeme 
miştir. 

Romadan Jour gazetesine bildi· 
riliyor: 

B. Ruzveltin matbuata olan be
yanatından ve Lord Halifaksın ya
rım ada matbuatı tarafından çok 
uzlaştmcı olarak karşılanmış bu
lunan nutkundan sonra tebellur e
den vaziyet muhtelif İtalyan şah
siyetlerinin nazarında hakikaten 
sansasyonel bir karar veya vazi
yet almayı haklı gösterecek mahi
yette görünmüyor. Müteaddit tef
sirata göre, İtalyan istekleri mese
lesi daima mevcut kalmaktadır ve 
yeşil masaya ancak bütün İspanytı 
Franko kıtaatı tarafından işgal c· 
dildikten sonra gelecc.ktir. 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazete
sinde yazıyor: 

Duçenin pazartesi veya salı gü
nü dipbmasi yolu ile büyük dev· 
Jetlere bir nevi muhtıra göndere
rek isteklerini teşrih etmesine in
tizar edilm~ktedir.' Şüphesiz bu 

tahminden ibarettir. Fakat dün ak 
şam muhtelif hük\imet merkezle
rinde bunu kaydettik ve haberi ol
duğu gibi veriyoruz. 

Ordre gazetesinde Viveres de, 
gelecek hafta bir nota verileceği 
zannın dadır. 

Muharrir, Roma - Berlin - Tok
yo müsellesinin hümmalı faaliyet~
ni kaydediyor ve kati devreye gı
rilmekte olduğu kanaatini gösteri
yor ve diyor ld: 

Netice, demokrasilerin totaliter 
devletler karşısında gösterecekle
ri insicam ve azim dereocsine bağ
lı olacaktır. 

Nihayet Populaire gazetesinde 
Brossletta, Roma ve Berlin ara
sında anlaşmazlığı bildirerek Al
man kaynağından alınan bazı ha· 
berleri kaydederek diyor ki: 

B. Hitlerin B. Mussoliniye Tu
nus ve Korsikayı istememeği tav-
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Dişleri nasıl 

temizlemeli ? 
Dişleri temizlemek eskidenberi insanların 

dikkat ettiği bir şeydi. Diş fırçasının ve diş ma
cunun yeni bir icat olduğunu zannetmek dcğru 
değildir. Bugün, Mısırlıların bile, Miiattan 500 
sene evvel, dit fırçası kullandıktan anlaşılmış· 
tır. Bundan 2 bin sene evvel Romalılar .da bir 
nevi diş macunu kullanırlardı • 

Harpten sonra diş macunu ilanları diş ba. 
kımına daha fazla ehemmiyet verilmesini herke. 
se öğretmiştir .. Fakat, Amerikan diş tababeti 
birliğinin iddiasına göre, bu ilanlara itimat et
memek lazımdır ve hatta piyasada dişlere zararı 
olan diş macunlan bile vardır. 

Diş fırçasının kullanılmasında da zararlı 

olan tarzlar vardır. Bilhassa, fırçayı dişlere ufki 
bir şekilde ve daima diş etlerin.den dı§an doğru 

sürmek zararlıdır. En basit ve en faydalı usul, 
dişleri dış tarafını hafifçe dairevi hareketlerle 
fırçalmak, dişlerin üstünü kısa darbelerle oğ

mak, ön dişlerin iç kısımları için fırçayı şakuli 

hareket ettirmektir. Aksi takdirde dişlerin mine· 
teri bozulur. 

Resimlerde bunu daha iyi bir şekilde göre. 
ceksiniz; soldan ve üstten itibaren takip ediniz: 

1 - Azı dişlerini temizlemek için fırçayı 

alttan yukarı doğru hareket ettirmek ve 'diılere 
amudi tutmak lazımdır. 

2 - Fırça dişlere .değdikten sonra ağzın 
içine doğru hareket ettirilir ve dişlerin Ust kıs. 
mı temizlenir. 

3 - Azı dişlerinin iç tarafı için, fırçayı, ek~ 
ların gösterdiği şekilde, dişlere amudt vaziyette 
tutmak ve aşağıdan yukarı sürmek lazımdır. 

4 - Bu suretle hem dişlerin arası temizlen
miş, hem .de diş etleri i~in güzel bir masaj yapıl· 
mış olur ~ 

5 - Ön dişlerin iç tarafını emizlemek için 
fırçayı evvela yukarıdan aşağı indirmek vı son. 
ra tekrar yukan doğru çekmek lazımdır. 

6 - Ust çenedeki dişler için de ayni har'". 
ket, fırça aşağıdan yukarıya doğru tut~larak 
tekrar olunur. 

7 - ön dişlerin iç tarafları için fırçayı ufki 
tutmak, fakat yalnız yukardan aşağı sürmek 
lazımdır. Yan ve aşağı yu'kan hareketlerden sa
kınmalısınız. 

8 - Alt çenedeki ön dişler için de :fırçayı 
ayni l'kilde tutmak ve bu sefer aıağıda yukarı 
fırçalamak icap eder. 

"""· , ..,-lıı.. 'r , ıır .,.. • 

Dr. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski IGod Farer 
sokak No. 8. 10. Öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 

siye etmesi bir itidal eseri olarak 
gösteriliyor. Marsilya, Liyon ve 
Parisi istememesini de pekala tav

siye edebilirdi. B. Hitlcrin, B. 
Mussoliniyi itidale sev'k vesilesi al 

tında onu Korsikanın gayri askeri 
hale kcnulmaını istemeğe teşvik 
etmesi garip olduğu kadar vahim· 
dir. 

Zira, mihverin istek cetvell ni
hayet bu ise, diplomatik müzake· 
re derhal kapanacaktır. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50,000 liradır 

Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihm~l e.tmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gırmlj olurau. 
nuz. .. 

t'l ~ . • • ... . . . . . . . • .. . . 
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MüSHil S E K E R I• tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir . .Bil 

zanelerde bulunur. 

Hafif bir Uşutme hazan büyük bir hastalık 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

• a n alınız 
GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ ve 
hUtün ağrıları derhal ~eçlrlr. 

·' • •• ~ • • ~ • 7 ' • .. ~ 

Vapurların kalkış gün ve saatleri 
61 Şubattan 13/ Şubata kadar kalkacak 

vapurlarm isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacaklar1 rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), perşembe 12 de 
(Güneysu), pazar 16 da (Karadeniz). Gala. 

ta rıhtımından. 
Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 de 

(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Pazar, salı \le perşembe 9.30 da (Uğur). Top. 

hane rıhtımından. 
ıludanya hattına - Her gün 9 da (Trak) vapuru sistemi va

purlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Marakaz). Tophane nhtımmdan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba, cuma 8.15 de (Ma. 
rakaz), ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 de 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 

K:ı.rabiga hattına - Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
tımmdan. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 de 
(Bartm). Sirkeci rıhtımından. 

lmroz hattma. - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
!zmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rrhtrmmdan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), cuma 10 da (İnönü). Sir-

keci rıhtımından . 

Telefonlar: 
Merkez - Denlzbank binası 

cen er, . . A tel ) 
Karaköy Köprübaşı 
Sırkecı Yolcu salonu 

42497 
42362 
22740 

Ademi iktidar 
v e Bel GevşakDDğlne Kaırşı 

• 

.. Dllll••• rabletlcri her eczanede &raymız. PQSta kutusu 1255 Hormobtn•••••• 

Nevralji® N~zle Baş VP Diş ağrıları 

Dindirir 

( BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ J 

-

YARtN·KURACAGINIZ · EVİ~·TEMElİDİR 
• uı ~s· 

T. C. 
ZiRAAT BANKA~ı 

·- .. . . . . 

Teneke kutula 
kaş lgopa 

"' Grip n nezlenin, romatizma, baıJ \'e dl~ ağnJarıJISll 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terklP _~ 
hafaza eder. ller ecmnede teklik kutusu 7,5 Jnıl'Ui.-

Dcabında günde j ' 
kaşe aıınablllr 


