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Balkan paktı 
konsey toplanhsı 

Yazan: NDzameddnn Nazif 
Balkan Paktı devletlerinin yıl- Geçen kooseyde Romanyayı 

11k konsey toplantısına bu sefer' temsil etmiş olan Komnenin yerin· 
Bükreş sahne olacak. Balkanlarda de de bir başka gahsiyet göreceğiz. 
güzel bir insani ahenk ve herkes Dostumuz Romanya, Bükreş mat· 
için mes'ud neticeli, medeni bir buat aleminin düne kadar en 
iş birliği tckarrür ettiren, milletler mümtaz siması olan ve siyasi kıs· 
arasındaki dlişmanlık duygulan· mmı dirayetle idare ettiği Tim· 
mn ne eleırili neticeler verdiğini pul gazetesinde pakt için ve bil· 
çok acı tecrübelerle ve iyi anlamış hassa Türkiyemiz için bir hayli 
olmanın "nümune eseri,, sayılan mühim neşriyatta bulunmuş olan 
ve geçen her gün devam etmek, hariciye nazın Gafenko tarafm· 
yayılmak, serpilmek, her sahada dan temsil edilecek. Dostumuz 
inkişaf etmek gibi eşsiz istidatlara Yunanistan, hiç şüphesiz Balkan 
sahip clduğu kabul edilen ve bu paktına ve Balkanların devaınlı 

isti.dallan artan paktın §U toplan- sulh, iyi komşuluk münasebetleri 
tından da, bcrmutad, 'bir kat daha içinde ulaşacağı devamlı emniyete 
kuvvetlenerek çıkacağı muhak- ve bu ıartlar içinde, derecesine her 
kaktır. gün yükselmek mevud olan de· 

* Veni me'bwı seçlml hamlıktan Ue kazalarda tanzim ledllen def· 
t~rlerl kontrol edecek olan lntlbab tefti' heyeti dün çalışmalara başla.. 
ını~tır. Dlln.kU ıchfr meclfsl toplantısında bo işlerin daimi encümen ta
rafmdan görfilmesl kararla§tmbnıştn. Bunun üzerine heyet akpm ü-

zeri vali Lfltn Kırdann relsUfhuJe toptanmıı Te f~U~.td 
* İstanbul tehir mecllal dlin 3ubat denesi tçuına-J; 

beltıdlye reisi Ltltfl Kırdar metal prograınmı okumoştaı'· 
sllit diğer sayfalarmuzdadır. 

BUkrcıte milttefik devletler vamlı refaha inanrşıru, efkarı u
kimler tarafından temsil edilecek? mumiyesine en '\lygun ve en sami· 

Paktın siyasa ileminde doğu· mi bir tarz.ela ifade etm~ini bilen 
ıundanberi bütün konsey toplan· bliyilk devlet adamı Metaksas ta· 
tılarında Tilrkiyemizi temsil et- rafından temsil edilecektir. 
miı olan Doktor Aras gimdi Lon- Dostumuz Yugcslavya da bu 
~ra büyük elçimizdir. Türkiye· sefer ki konseyde yeni bir mümes· 
miz Bükreıte, Hariciye Vekili sil bulunduracaktır. Etli yüzünün 
ŞUkril Saracoğlu tarafından temsil geniş tebessümlerine bizi alıştır
edilecek. mıı olan Dr. Stoyadinoviç artık bu 

Şükril Saracoğlu ne siyasa ala· nevi toplantılara iıtirak edebile· 
nınm, ne de diplomasi ileminin ce'k yilbek salahiyetten mahrum· 
meçhulüdür. Şahsiyeti memleket dur. 
içinde ve memleket dışında yapıl
mış çok ciddi bir tahsile dayanan 
ve iktidar mevkiinde geçirdiği u· 
zun yıllar içinde temelleri lnönil 
tarafından atılmı! olan cuhuriyet 
diplomatinin çalrşmasını yakın
dan takı ederek bu sahada da 
tam bir kemale ula§mıt bulunan 
ve gerek alelıtlak Tilrk harlcl si
yasetinin inkişaf .seyrini, gerek
se Balkan paktı mekanizmasının 
işlemesini çok 4efa §Bhsan idare 
ve mürakabe ede ede nihayet cum
huriyet hariciyesinin manivela· 
lan kat'i surette kendisine tevdi 
edilmiş olan bir büyük münevver, 
bir mütehassıs hukukçu, tecrübeli 
bir devlet adamıdır. 

Hem §ahsi enerjisini, hem mil
letinin enerjisini devamlı sulh ide· 
atinin tahakkukuna hasretmiş bir 
Milli Şefin direktiflerine tamamile 
uymak ve düşüncelerini her za· 
man tamamiyle aksettirebilmek 
meziyet ve fevkalideliğini göste· 
rebilecek olan bu zarif ve olgun 
diplomat, Türk murahhası Sarac
oğlu, hiç ıUphesiz bu konseyin 
biiyUk kazancı olacaktır • 

Bununla beraber tıpla kendisi 
gibi Baıvekillik ile birlikte Hari
ciye Nazırlrğıru .da derhute etmiş 
olan yeni Belgrad kabinesinin şe· 

fi Zivetkoviç, Balkan paktı atmcs

feri içinde yaşamağa atıımıı Yır 

goslavyanın, en az, Stoyadirıcwiç 
derecesinde taraftan olan mUnev· 
ver bir devlet adamıdır • 

Onun phsı ile BU'kreıte temsil 
edil~cek bir Yugoslavya, bu dost 
memleketteki ıon iç buhranların 

dıı siyasayı a.sUl müteessir etmi
yeceğine bizi inandırmaktadır. 

••• 
Kont Ciyanonun Belgrad se· 

yahati, Stoyadinoviç kabinesinin 
istifası, Romanyada Patrik Mi· 
ren Kristea kabineainin tensiki 
ve Çek meselesinin aonunda'ki 
''Yukarı Tuna havzası durumu,, 
bir takım mühim meselelerdir §Üp· 
hesiz. Fakat bunların hiç biri 
Bükreş toplantısmdan menfi neti· 
celer umanlan memnun cdc'bile· 
cek hadiseler suretinde telakki e· 
dilemez. 

Nizameddin NAZiF 

Gaz · vapurunda yapılan 
kaçakçıligın suçluları 

Adliyeye yerildiler 
Mühim miktarda içki ve diğer kaçakçılıktan ayrı ayn muhake· 

eşay 'kaçakçılığı yaparken yakala· me edilecektir • 

nan Sokoni Vakum gaz kump; n

yasının Selvi burnu depcsu müdli· 

rU ilo kumpanyanın Eosen Hong· 

kong vapuru mürettebat ve kap· 

Maarif erkanı 
arasında 

tanlan dün tahkikat bitirilerek Yeni tayin ve becayişler 
evraklariyle beraber Beykoz mUd· 
deiumumiliğine verilmişlerdir. yapıldı 

k 
1 Ankara, 7 - Maarif vekaleti Al. 

Beı kişi olan maznur.lar um· 
manyadaki talebe mllfctti~ Rc~adı 

panyanın Selviburnundaki depola· merkeze çağırarak yeri:ıc vekfılct 

Mahalle 
mümessilliklerin

den şikayetler 
VilAyet vaziyeti tetkik 

ediyor 
Halkın muhtelif şikAyetleri üzeri· 

ne birçok mahallelerdeki mümes
sillerin vazifelerine ka~ı lakayt dav
randıkları, anlaşılmıştır. Esasen 

bir müddet evvel Istanbul mebusla· 
n şehirde yaptıklan tetkikler ara· 
smda da bu neticeye vardıkları için 
Istanbul valili~i bu hususta tedbir
ler almak lüzumunu hissetmiştir. 

Dahiliye vekAleti de vilft.yetten 
eski idare heyeti usulilniln mü, yok· 
sa simdiki mümessillik ~linin mi 
daha faydalı old$nu sormuştur .. 

Vilayet bu hususta yakında vekfile
te cevap verecek ve ona göre ma-

hallelerdeki teşkilat kati bir ıslaha 
tabi tutulacaktır. 

Recai 
Ekrem 

Zade 
• • 
ıçın ... 

Dun üniversitede bir 
toplantı yapıldı 

Şair Recai zade Ekremin ölümü· 
niln dönüm yılı münasebetile dün 

saat 18 de Üniversite konferans 
salonunda bir ihtifal yapılmıştır. 

Toplantıyı edebiyat fakültesi deka-

nı profesör Ali Nihat Tarlan bir 
nutukla açmış ve ezcümle demiştir 
ki: 

"-Recai zade, evvelft. Türk ede
biyatına garp estetiğini, Türk 'QN'" 

kini tattıran, değerli, faziletli, çok 

okumuş, çok müdekkik bir edebiyat 
hocası ve ince, hassas bir şairdi.,, 

Ali Nihat bundan sonra §aİrin her 
türlü zorluklara ve hatt! tahkirlere 
uğramakla beraber sanat u~a 
nasıl yılmadan çalıştığını anlatnu~ 
ve sözlerini §(Syle bitirmiştir: 

"- Recai zade Ekrem, bizim bu· 
günkü sanat tel~kkimi.ze yol açan 
mühim bir şahsiyettir; onu hürmet· 
le anmak borçtur.,, 

Bundan sonra edebiyat fakültesi 
doçentlerinden Sabri Esat da şair 
hakkında bir hitabede bulunmuş ve 
fakülte talebelerinden bazıları mer
humun şiirlerinden birkaçını oku· 
muşlar ve toplantıya nihayet veril· 
miştir. 

« lstanbullulara bir hizmette Kömür ha, 
sında yeni lı 

bUIUnabilmişsem bU benim Ereğlide mi, ca; 1 

için bir bahtiyarlıktır. » 1.:7:~~~!.~~ 
Nafıa Vekilinin Tramvay ve Tünel zmda mı yapı~~bit 

mak üzere ~nıızde 
şirketlerinin satın alınması çalışmağa başıaınışur~ 

iktisat vekfi.1.ıti luuaııl~~~ 
münasebeti le telgrafı dürü Müfit Necdet veı ... 

Tramvay ve Tünel ıirketlerinin alınması münasebeüle vali ve be- ğindedir. bul ~ 
lı:diye reisi doktor Lfltfl Kırdar, Nafia vekili Ali Çetinkayaya !atan bul- Toplantılara tstaDn ~:ı 

Hayreddin ile eski ~ 
lular namına bir teeekkUr telgrafı çekmi§U. Nafia vekill IU cevabı ver- resi müfettic:lerindeıt 
mi§tir: ı.' 

"GUzel tatanbulun Amme hizmetlerine ait mUesııcselerin ııatmalm. rak etmektedir. h sııP 
mıuıı dolayısfyle İstanbul halkını temsilen izhar buyurulan duygulara Komisyon bu u ıdiıJ 
te§ekkllr ederim. Saltanat idaresinin bakımsız bıraktığı gUzel 1stanbu- denizcilerin de fikir rP 
lumuza bir hlmıette bulunabllnıi§sem bu benim için bir bahtiyarlıktır. dır. Ere~lide kurıılJb~I. 
Sevgi ve ııaygtlarmı.,, Kara denizde sef crde Jı ,, 

lere bir SJ~ma!< oıac ~ 

Y • d 1 k zı limanının ise Arıkgra~ 
enı en yapı aca ~:~:n~~el~:a; 
h u bu bat sil o 1 a r 1 pı~a:ı::a: bu b:P 

Bunlarla beraber memleketimizdeki ·~ 7~ ~1 
si~~~ 1ıni~!!~~ .. hm~~1~1 ID~.~.!~ ,!~.u 1~~~p~;~ Zi;;~t~ rrı",~ 
ket hububatçrlığının istikbali için Samsun s bin, Tekirdaf 4 bin, Sir· haşerele 
yeniden silolar ~ıpsı hakkında keci 2 .bin, Taşucu bin t~n. ı 7 bin d ıe 
bir kanun projesi hazırlamıştır. tonluk toplama siloları da: Zile, mÜCB 6 
Yeni silolar ile bütün siloların isti· Kütahya, Dinar, Akşehir, Bahke- B"ır yılda 18 ıon 
ap haddi yekiinu 100 bin tonu bu- sir, Denizli, Adapazarı ve Çift· 

k ilkte kurulacaktır. yumurtası 1·111 .. h'url.it1 laca tır. Silolar ihracat, temerküz, 11' _ at• 
Temerküz ıilolan ise 20 bin ton· d 

toplama ve sevk kısımlarına ay· Istanbul ziraat ın~~ıel-,;ti luk olacak, Diyarbakır, Erzurum, d~ ıtır .. 
nlmaktadır. nelik zirai müca ' 

Fakılr, Şefaatli ve Çeriklide tesis · .ıdı 
Bu projeye göre ihracat silo· edilecektir. porunu vekalete g çs~ 

larımız muhtelif mmtakalara §U Silolardan başka muhtelif yer· Vila.yetimize b~~ı ~ f 
şekilde dağılmak üzere 32 bin ton· terde 80 bin tonluk toplama ve kırköy, Silivri, EY,UP~ 
lu'k olacaktır: stok an barları yaptırılacaktır. Beykoz, Üsküdar.~ de ~.4' 

rında geçen yıl ıçıtl ~ ~ 
Balkan matbuat Randevucu öldürülmüştür. su ıeril' 

kongresinde Türk köylerinde tarla f~yetJe 
Atin an 1 n m~cadcıe muvaffa}d~ 1 murahhasları mi~tir. üskudar ':san•' ~ 

Ankara, 7 - BUkreşte toplana- muhakemesi nnda çamlara J1l 'f'rJ 
cak olan Balkan matbuat kongrtsi- tıllarla da mtıcadele t. 
ne iştirak edecek Tllrk heyeti §ÖY- Şahitleri yalancılığa teşvik Üskildarda 3~~:,e 
le teııekkül etmiştir: suçile biri daha yakalandı 3:o:> adet ve ~; 11'1 .rll• 

Falih Rıfkı Atay, HUseyin Ca· Rande\'Uculuk ve fuhşa teşvikten but~n çam $Ç ~r-
lıld Yalçm, Reşad Nuri, Muvaffak suçlu olan Atinanın muhakemesine tahrıbatınd~ ~ ;11"'1~}. 
Menemencioğlu. dün de devam edilmiş ve burada Geçen yıl ~ınde ..,.-~,,.lı 

--o-- dava şahitlerini yalancı şahitliğe Bakırköy ve Ya1;0'; ).,~ 
teşvik etmekten suçlu olarak Mike kirge mü~dele51 ·Ji\lt'İcJe 1 
adında biri daha tevkif olunmuştur. Çatalcada 9()00, ~sl~ . .tıl 
Diğer taraftan evvelce de ~yni kırköyde 250 _ve ,,,..., 

Tramvay ve TUnel 
tesisatmm tesellUmU suçtan tevkif edilmiş olan Eleni, kilo yumurta ırnh3 aıı ,re 

Tramvay ve Tünel şirketlerini ~farika, Katina ve kunduracı Di· cadelelerden ktır!_~..oeıeriJ! 
teslim almakla meşgul olan heyet mitrinin akşam geç vakit asliye bi· yumurtlayan ~~ s:ıl 
diln şebekede Transformatörlerin rinci cezada muhakemeleri görül· tarının itlafı ıçill 

n müdürü Maknamarye ile ikinci kalemi mahsus mildUrU Nihadt ta

mildürll Hügo, depo bekçisi 1s· y1n ctmia ve bu tayin yüksek tas
kender, geminin ikinci kaptanı dika iktiran etmiştir. Kalemi mah
Ozvald ve tayfalardan Angelesko· sus mUdUrlUğUnc de Gazi terbiye 
dur. enstitUsU mildilr muavinlerinden 

devri teslim işile uğraşmışlardır. He müş ve bunlardan Eleni, Marika başlanmıstır. atY~ ~ 
yet bu sabah Şişli deposuna gitmiş ve kunduracı Dimitrinin muhake· Diğer taraftarı ~ ~; 

ir C n {t C ırD al m C al ve tesisatın teslim alınmasına baş· mel erinin gayri mevkuf olarak deva· üsküdarda 2060~ 8~ .pi 
~ lamıştır. Bundan sonra şebekenin mı kararlaştırılarak dava şahitler Yalovada da '/:! ~ta 

Bunlardan kaptan Ozvald Bey· 

koz milddeiumumiliği tarafın.dan 

tevkif olunmuş ve diğerleri ika· 

metgaha ve kefalete bağlanarak 
serbest bırakılmıştır. 

Yalnız hepsinin pas2p.ct'tlar1 
ellerinden alınmıştır. Suçluların 

muhakcmderinı yakında başlamı· 

caktır. Depo mUdüril Ma'knamare 
hem rüşvet teklifinden ve hem de 

İsmail Hakla Uludağ gctirllmiştir. 
Bundan başka hususi moktebler 

mUdUrlUğllnc mUfettıalerden Nu -

reddin Pulvnn, zat işleri mUdUrlll
ğUne de Haydarpaşa lisesi ba§lllua
vinl İhsan Erkal ve beden terbiye· 
si mUdilrlllğUne Gnzi cnstitOsU be
den terbiyesi muallimlerinden Vil -
dan Aşır, gUzcl sanaUar umum mU
d!irlU~Une de Ankara kız lisesi mü
dUrll Suud Yetkin ve yerine do Tc- ı 

zer Taşkıran tayin edllmişlerdir. 

n l lf"il ..,, aı ş a n a tramvayların ve havat hatların te- çağrılması için 22 şubata bırakılnuş meyve a~açıarı }la ~ 
g e u e ırD a er sellüm işlerine geçilecektir. tır. lanmıştır .• ~ ~' 

----.-------.~~~_,,,..,.,...,~ Vekiller ~8 

toplantısı~, \Te)Jll.,, , 
Ankara, 1 - e..ıl Jt 

öğleden sonra b~ tfJıJ~ 
damm ba.ŞkanlıfıXl 
tısını yapınl3tır. 



SeAtüı 4i~ ı ···----------------··--;;;;;:,-
Niye top yekon istifa 

Ş ERiB JleclW toplutıamm ilk gUnllnll takip eden buıtm, 
Yeni SabUı refUdmlz, belediyede yolsuzluk ~WddAlyle 

elkonulmuı bazı b&dbelerl yenlliycrck Şeblr Meclisi Daimi 
&dlarmm top7ekün btlf• etmek lgln ne bekledllderlnl 
eoruyor. 

Dün şehirleri bekliyen 
adam bugün "han,, bekliyor! 

lıtf.e öyle bir ihtar ki, sırf gördüitl yazdar Uzerlne Jıllkmtl. 
nll ytiriltea, ''boalar bbüatUdlr! suçludur l" deadlil zaman yal. 
na bu clmlealn ve lfadealn tesiri altmda kalarak suçlularla 
bb&baWlerln it bqmda bulunmasını lstemlyecek temb ytırekll, 
dilrilst llemterilerl memnun edecek. •• 

"Metro. hanının 70 lik gece bekçisi Davut Çavuş 
vaktiyle birçok çetelerle çarpışmış, en azı l ı larını 

Fabt bu ihtar yerinde midir ! Acaba, yolsuzluk tellkld ecll· 
len itler yapıldıjı zaman, it b&§md• buhuıaa bu meclis ve bu eıı. 
ctlınen ldaı mıdır! diye düıllnecek n.dyette bulunanlar da IÖP
he yok ki, bu refikimizin lhtannı pek çocukça, pek havai bula-

tenkil ve kellelerini hükumete teslim etmiş, 
başından binbir macera geçmiş bir adamdır 

c:aklar, fakat bu ihtarın pörilzlil itlerde imzalan bulllUlllardan 
pyrlsbıl de ltlıam edici mablyetlnden dolayı Jlne reflldmlzl af 
edememek zaruretinde k•lan.kludır. 

Ne prlbdlr .. bir köteslnde ' 'Biraz dah ciddi olalım!" ııllJe 
blr bqka. reftklnıbln sürçmesine lprette bulmwı bu pzet.e dl· 
ier tanftaıı esldalnl yenlalne ka.nttmnaktan, ~nlsl içinde •ki. 
lerlnden nlunan ~ klılye hücum edebllmek için topyekh 
hepebıl feda etmekten ve onlan tilphell bir vaziyete dilfllımek
tea celdamlyor. 

Meeele banda dejll... b, dtltllnceelzllklerlmlze her .. Jl 
feda edebilecek bir ruh tafıyanlammz yumda Udlseler üzerin
de dtlrlllt lıareket edenlerlınlzln, hak gözetaılerlmlzln de, bu 

kabU J'Ul}arla ald•tdan efkln umumiye ka.rımmda aJDI fulle.. I 
den sayılmuıdır. · 

Banda lıakaa m1cbrlar! Hayır. ÇUnldl b6yle hareket eclen-
lerln adını etmlyenler de tqryor. B. 

-·-----------------------------
D e n iz B a n k t a y e n i k ad ro 

tamamlanmak üzere ... 
Umumi 
açıkta 

müdür, bazı memurların 
bırakılacağı haberlerini 

• • 
mevsımsız buluyor 

Denlzbanltta ve deniz ticaret zillt yapılacafı rivayetleri de uıl
mtıdUrlUfUnde muhtelif ifler ve bu .sızdır. Evvelce de söylediğim gibi, 

meyanda Satle, 11 vapur ve Al - 100 liradan fazla maaşı olanlara 

ler Uzerfnde heniiz neticeye varıl
mış kısım yoktur.,, 

Senelerdenberl 1&bdt tramvay ılr 
ketinin Metro hanı gece bekçlllilni 
yapan Danyal oflu Davud çavuı, 

resminde rördllftlııUs sib!, hlll ca .. 
ml yıkılsa da mllırabı bybo}J1lamıı 
bfr emektar Ç&VUf, bfr uker ve kah 
ramandır. 

Balkan harbi, umumi harb ve n1 .. 
hayet tatikW harbi ıib1 nvaılara 
girip çıkmJt, ve bllheea eıldya ~ 
kiblnde yararlık Pterm1t olan Da .. 
vud Ç&VUf, S.UkW muharebeleri m .. 
raamda da, p.kllerln takibine me "" 
mur edilmJf biridir. 

Yunan lfralinde Baymdır takım 
kumandanı oldufu zaman bqmdan. 
reçen. bir vak& u taisın. çavuta 
bir ipte can verdirecekti. 

o rUnk1l ıfbl ayni heyecanı mu- Davut çavıqun tslti bir rtsmi 

halaza ederek, tat.IJ ve dtızıUn. bir iltihak ederek ve mllll aavqta bir 
ifadeyle hopohbetıere malıaua nUk çok yerlerde hizmetinden iatifade 
teli ~zlerle, bu vakumı kendinden olunmuı. EzcUmle .Aıızavurun ten
dlnllyellm. Diyor 1d: ''Çıplak köprU ldllnde, takdir olunan muvaffala • 
diye bir yerin bombalanması ll- yetıer gösteren Davud Ç&VUf diyor 
zımdı. Omrllmlln mllklfatmı rör • 1d: 

mllt blrlydbn. Nice uılı p.kllerln "Benim ilk p]d takibim Preveze. 
kallelerlnl retfrmif ea1d bir bqça- de olmU§tur. 312 de uker oldum. 
VUf •ıfatlyle bu ifl de ilııerlme al • 319 da jandarmaya lntisab ettim. 
makta tereddtld duymadım. Bir bom 327 de Prevezeyi kasıp kavuran 

ba, bir trata " köprtı, ilml gibi meehur çete Tqolu Aleksi devlet 
yeri de çıplak kalarak tos dumana postumı durdurdu. 

k&n1tı. - !Dl çafırdılar. Şimdiki halfıne 
Elin çenesi ~ delfl ki, dike • bakmayınız. O zaman adım attıfmı 

Um. Yemem.lt. lçm.emif aildtl bozuk- yerde fena ot bitmez, fena ruh ltal
lardan birf, Jtgal ~tlerlne bizi mazdı. üç arkadaşnnla yola çıktmı. 
gammazlam•• yaka pa"• beni dl - . ""' ..- Gece gUndUz, yemcdık, içmedı'k, 
vanıharblere verdiler. ~ 

• ~dan daglarda, karlarda, bayırlarda, ma -
?ie aordularu. llUltum. .......... laralarda J'&ltıt. SaJraUanmm. tır-

11.f alDlala tmWa oJmadllmJ anla- naklanmıa bDyUdD. Tqolu Aleblyl 
dıkJan gibi klSprtıyU de uçuran ben dık. ,.. 1• h rif k ..,.,. ara .me un e lll'§mııza ~--
olduğumu anladılar. Cezamız idam 

olarak kesildi. 
Şakası yok. Harb zamanı. İhtiyar 

Ziya Ersin ıu beyanatta bulunmuı-
MllıılllllllR..ı~MllıılllllllR..ı~ bir jandarma vaçqunu bıyıklarm

dan tutup lncelepnif kellesini ayı-

madı. Çıkmak istemedi, ama, anyan 
ya be!asmı bulur, ya mevlismı bu
lur derler. Biz mevlamm bulduk. 

Taşoluyu bir köy baskınında ele 
geçirdik. Sekiz arkadaştılar. Arka. 

Davud Ç&VlJI ellndeld vesaiki g61 
terdiğl zaman, yine ayni tarihlerde 
line ayni mmtalı:ada baş kaldıran 

Caylılı karlyell Halil oğlu Mehmet 
Nuri ve Ali admdaki 11Q sergerde.. 
nln ldaresindeld pldlerl de yakalaA 
mağa -..ıvaffak oldufunu llfrenCUL 

Davud ÇaVUf gakilerin bqma :Al• 
Iah tarafmdan bir bell kesitını,u. 

Çatı kazasmı haraca kesen Kan; 

Mehmedi 6 arkadqiyle tenkil eden 
Cie Dawd çaVU1tur. Karabıyıkls 

Mehmedi de öldllren odur. 

: 1nunm, topyekillı 33 azılı ıakiyt 
kılıçtan geçiren Davud çaVU§a inan. 
mryacağr geUyor. Fakat ihtiyar jan.. 

darına mUtelı:aldi Davud, bUtUn bu 
valtayil resmi vesikalarla teyid et.. 
mekte ve sicllllne yazdımua bulun .. 
dufu için bunu göstererek lnsanDI· 
bu gllpheslnl izale etmektedir. 

- Bu qte relior kırı" · . bay! 
Diyen Davud çaw§ HIZil' değil. 
Bt:~iln bunlardan sonra milli sa • 

"l§ta en çetin işler arkasında çalı· 
şan Davud çawşun yaraları da var. 
Fakat öyle ufaktefck bıçak, kur • 
ıun yarası, bu enerjik adamı l5ldUr .. 
meje Jdtayet etmemfıtlr. 

Davut Ç&VUf nihayet blltUn bu 
vuifelerfnl ilmıa1 ettikten sonra !s
tanbulda Metro hanma gelerek tir· 
ketin gece bekçisi otuyor. GUndUs 
şehirlerden, kasabalardan, kl5ylıer • 
den kuı uçurmıyan Davul çavuıun 
ellndeki Metro ban•nıı belki korku· 
nndaıı recenln karaniıfı bile gtr .. 
memlftlr. 

Sabaha kadar uyanık ve ışık al • 
tmda oturan Davud çavuş ıimdi 71 
inci yılına basıyor ve scnelerdenbe
ri beklediği mUrUvvetine de ka .. 
vugmuş olarak. 

tur: 
"- Bankanm blltçe ve kadroları 

Qzerfılde phmna dilfen lasımlan 

bir haftaya kadar bitireceğimi U
nıid ederim. Umumiyetle bUtUn 
bUtçe ve kadrolarm bu ay ortaam
dan sonra tudfktaıı geçmeal muh
temeldir. 

Hakiki akşam 
nvermek bir le bile defil. 

Garib kuıun yuvasmı Allah yapar 
larmdan takip ederek • • irden u • • Ken~-=- ~ nordum: 

derler. zaklaştık. Aldığımız tedbirlerle 5n- _ Seni buradan da ~ckailde çı-

llakedonyada çeı,lerle savaetığı
mız sırada bir Franm ytlzb&fllı ile 
tanqmqtım. Bunun adı Comanda

lerlnl kestik ve onlan •il~.:~ mu - kn- ~!~ . · oıınut olur musun? 

gazetesi kabeleye mecbur ettik. Eh, Allaha 
çok ıtıkUr. Attığımız boşa gitmez. 

Gl nUn en son haberlerini 
verendir 

ger ıibl bir ıeydi. Benimle beraber Habislerden epeycesi etmizlenlncP 
birinci mUllzim Kemal 1:.dmda bir Taş':>lu kaçmak istedi. Pe§inden ye. 
genç de yakalanmış, meğer b da Uıtim, atından aldan. Kellesini ke· 
ayrıca sorguya çelı:llmit, onun da l- sip hilkikmete götUrdUm. 
damma karar verilmif. Bı:..ıu bu Yany:ınm methur Bejon k:.::::in. 
yUzbqıdan öğrendim. de esir oldum. 13 ay çok çile çek. 

Bu Fransız yUzbqmı beni haber tim. Ço'k ağız kokusu kokladım. Va-lstanbulda 
alm·J, Yunan kumandanı Papulas tana iade edilir edilmez hmirin Ö· 

' 

Atina Elçimizin 
z~yafet 

verdiği 8-u vaziyette olan 
tek gazete 

nezdinde mlleulr bir mlldahale yap- demiş kazasında ıöhret bulan Çer. 
M1' ve nihayet benim ve Kemalin kes Kizmı ve arlı:adaşlarmm çete- 1 
İstanbul& sllrtılmlllliz aureWe tec • sini takibe memur oldum. 7 avenesi 
ziyelerimls lı:ararla§IDJI, idamdan ile beraber kimisini ötu, kimisini 
vazgeçilmiş. KörUn istediği bir göz, diri eldı> ettik. Her nedenc:e, çetele. 
ikiye ne mutlu. Bizi tıtanbula sev- re, şakilere benim adımı verince kor 
ketWer.,, kar~ardı. Ben §&kileri sağ lı:omaz -

Atin&, e (A. A.) -TUrldye elçi
ıl RU1en F.tref ünaydm ve reflka
•ı. buıUn elçilik blnamnda bqveltil 
Ketabaa ve refikuı ıereflne bir 
öğle ziyafeti vermiftlr. 

HABER11ir Davud Ç&VUf t.tanbufa gellnce dmı. 
Uzerlne aldığı vazifesini bapra • Biraz şövle dinleneyim dedim. 
bilmek ic;ln birkaç gün katıp yine bu sefer de İzmir sırtlarını kaslJI 

Bu ziyafette hariciye nezareti ••M11 .. -.ıı .... ,..-ıM11 .. -.ıı,_ 
)'Ubek memurlan ile b&ZI elçiler 

bir vasıta ile Anadoluya reçm1f So- kavuran Çerkes Rifat tnredl. 
ma taratma gitmiş ve orada eski 333 tarihinde takdir edilmeme A· 
milli mUdafaa vekili KAzmı Özalpa mil olan bu herifi imha edişimdir .. ve refikalan b&Zir bulunmuıtur. 

ltalya harp mi ediyor ? 

G AZETELDDE bir bqlık: 
~·ıtaıru ukerlerl bir tehir c1a11a 

aldJar. 

Ve •Jil bberı 
.._ ... 11a1 1taıyaa tanare kanetled 

kamaadaanu terfi ettirdi.., 

Bilmem ey azb karUerlm, sb biliyor 
nı117duuf Fakat kflldl hesabıma ben pek 
ıatu ve dilnya slyuetbıden calıll blrlyml· 
tim. 

İtalya harbedlyor da ben bllmlyo
nun. Demek harbler de tahll edlldL Eald
dea ...... altından yalan 1A1 ytiriltülilrdl. 
Şimdi auaaa altmdan koskoca harb ı~
liyor. 

h1"8Y• ulaldannclu ka.lorl(ırll, mll
nntın uloalannna kadar almeden cıensi
çe:ane, ._ltarab avuelerlnl de mi dllJ'· 
muyonmauf 

"Bendim seçen ey sevpu sanc1alla de
nizden . ., 

Diye harb çalıp gına yapan Mu.ollnbıln 
seı1lnl beienmemlı olablllralnb. Fakat bin. 
lerce eoluk ~ kadın erkek İspanyol 
k01"05UDUD .. prlaar da iDi sizi te11Jl9 et
mlyorf 

"Huretln gönlümde 
ıen aerclelba r,. 

ww. .. JdaabUlı 

Ha oldu ha oluyor 1 

H A oldu ha oluyor. Gilnlerce, hafta
latta, aylaın matbuatın ağzında 

bir telllel sakızı gibi dönüp dolapa bu na
karat bir ttlrlil sona ermedL, 

Ne oldu, ne oluyorr 

- Harbi 
Diyeceksiniz. Asla. Ba hldlae muza 

bea'er. Ne niyetine yenen o İılye~ kaim 
olur. lspanyada, Çlnde ateı yatıyor, amaı 
•ulh , ·ar. Jlarb de desek olur. Yani, sözlln 
~....., bulamadmız, harb deill. 

- Terkonn ulabı l 
Dlyeeebllllz. Hayır, yine bllemedbılz. 
- Taksim lıalbnun yılolmuıl 
Diye d\ltllneeeblniz. Hayır. 

- Et narhr.. 
- Deifl, biz söyUyellm: 

- bdnd nevi ekmek! 

- Asla bayım. Artık ihtiyaı · · 'ID 

filhakika. Şehir beklemiyorum ama, 
han bckleTim evelallah. Ve lştr bu 
yolda de yetmiş yı'dır beklediğim 

can denen emaneti bir gUn sahibine 
teslim edeceğim. 

Şimali 
lrlandadaki 

hadiseler 
Keni Dokası seyahatini 

tehir etti 
Londra, 7 (A. A.) - Bclfasttan 

bildiriliyor: 
DUk ve dilşes dö Kent, ıimall İr

landa hükfunetinin ıırarlan karşı
sında önUmüzdeki ay içinde §imali 
lrlandaya yapmaları mukarrer olan 
11eyahatlerinl daha geç bir tarihe 
tehir etmeğe muvafakat etmi§lcr 
dlr. 

Hullanda Veliahdi ikinci 
çocuğuna hamile 

Laheyden bildirildiğine göre, 
Hollanda veliahdı prenses Jillyana 
ağustos ortalarında ikinci çocuğu· 
nu dünyaya egtirecclı:Ur. 

Prensesle kocası prens Bernhard 
bu ayın sonuna doğru lsviçreye gi
decekler ve orada Jülyana doktor
lann nezareti altında yaza kadar 
sakin bir hayat ya&JYacakbr. 

Hollanda vellahtı ilk ~funu 
1 geçen sene 31 klnunusanlc!e mhl-
1 yaya getirml.ştl Bu gUn bir yqı
nı geçmi§ bulunmaktadır. 
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Şubat başladı Şehir Meclisi, devresine içtima 

tti ograı111nı izah 
ambasız bir tek sokak bırakılmıyacak; modern gazinolar vücude getirilecek; yi~ 

ma delerinin ucuzluğunu temin için şehrin mütekasif mıntakalarmda perakende ~ 
yapacak haller kurulacak; süt işi merkezi bir teşki a a bağlanacak; mezarlıklar rslah oıun! 

İstanbul şehir meclisi ~bat içti· 
rna devresinin ilk celsesi dün vali 
,.e belediye reisinin bir nutkile açıl· 
mrstır. Vali, meclis azalannı selfun
ladıktan sonra program nutkuna 
§i)yle devrun ctmitşir: 
"- Türkiye cumhuriyetinin bu 

en bUyUk, en güzel şehrine vali 
ve belediye reisi seçllip g6nde
rllmekle nnclz şahsım hakkın
da cumhuriyet hUkfımetinln güs 
termlş oldul,'11 yüksek ltlmnt ve 
tcveccUho bu veslle ne bir kere 
de huzurunuzda şUltran borcu
mu ödemek isterim. 

MilU Şefimiz İsmet !nönUnUn 
Baş\"eldlimlz Refik Saydamın 
"o İcra Vekillerinin !stnnbulu 
lmar etmek, bu şehri bedii ve 
tarih! lnymctlerlyle mu tennslp 
bir hale getirmek, iktisadi !an· 
!iyetinl genişleterek halkın re
fahını temin eylemek hususun· 
dakl çalışmalarımıza mUznha. 
ı·etlerine emin olduğumu bu 
şehrin muhterem mUmessil1crl
no tebşir edebilirim. 

LQtfi Kırdar bundan sonra §eh· 
rin en büyük dertlerinden olan su 
işinden bahsetmiş ve belediyenin 
nı.ifus başına senelik sarfiyatı 90 
litreden hiç olmazsa 125 litreye çı· 
karmak için şimdilik bankadaki 
800.000 liranın bu i_se tahsis edildi· 
ğini bildirmiş bütün su §e'bekesinin 
ıslahı için de daha beş milyon lira· 
ya ihtiyaç olduğunu, hatUl bu rnik· 
tarın Bakırköy ve adalar gibi diğer 
Istanbul civarları da bu yekfına 
alınırsa, 10 milyonu bulaca6'II1I ila· 
ve etmi~tir. Vali Ye belediye reisi, 
sular idaresinin senelik kazancilc 
bu isler yapılmağa kalkışılırsa an· 
Cak 3o senede tamamlanabileceğini 
anlatmış ve sonra §Chrin temizliği 
işine <le temas ederek demiştir ki: 

Temizlik işleri 

mütenasip yeni ve bUyUk şehri 
süsleyecek binalar vücuda gc· 
tlrllmcslnl imkdn da.biline nl
maktır. Du takdirde istlmldk 

şartlar altında satılması temin 
cdtıebildlğl takdirde et fiyatla
rının bu suretle do blraz daha 
<.lUşmeslnl mUmkUn ı;6rUyoruz. 

ta~ b arasrnda tok mUhlm bir yer a- zımgclen blltUn maJQmat ve rn- talarımızın ya o!d 

olunacak sahalarda geniş ınlk· Toptan meyva ve sebze alım 
ya!ta imar esasları hazırlnnmı9 ve satımı için tesis edilmiş bu· 
olacai;'l gibi istimlA.kten sonra lunan merkez halinin ileride 
tabintiylc kıymet peyda edecek daha ziyade tevsi ve takviye c
olan arsalardan satış esnasında derek burada asri tesisat ''li· 
temin edilecek menfaat da şeh- cuda getirilmesini ve bu suretle 
rin imarına sarfedilmlş olacak- şehre daha. mUflt hale sokul-

lan ekmek me,·zuu Uzerinde ay- .tamlarr topinmnk Uzere bulu- zündcn çekmekte ıııı 
rıca durmuş bulunuyorum. linl- nuyoruz. Vaziy ti, sut istihsali- raplan gördiikÇ;şr ıt 
lumızın bu ıuUhim gıda madde· .:lin bugünkü intisamı şeklini i· ihtiyacın ne ktı. yol 
sini en ucuz ve C'n sıhhi şartlar ylcc tayin ve tesblt ettikten ve kadar önlcnrnesı ıtl~ 
dahlllnde temin etmesi, lıllhas- ı;ıchir dahillnde sut satışı keyfi- reti takdir cune 
sa maUQp ve mUltezlmdir. Bu yetinin en selim surette nasıl mez. ellif 
husus için icap eden her tUrlU yapılacağını kararlaştırdıktan Binaeruı.lcyb ~ p 
tedbirleri nlacağız. Bu snhnda s~:ıra fabrikasyon meselesi Uzo· bir sanatoryoın ~e il 
dc\"let ziraat 1 urumunun çok rinde duracağız. rahpaşa hasta.nes:erc 
kıymetli yardımlarını bekllyo· lstihlflk bakımından yUrnttU- ler için. nyrıl~ ~JC t 
ruı. ~lim şıı mUl"bnzal"rdan sonra ve etmek en bU) tır.,, 

Yollar 

LQtfi Kırdar, caddelerin tamiri 
ve inşası için belediyece l~O hin 
lira aynldığmı söylemi§ ve bu ara· 
da bütün şehir ve civarının kana· 
lizasyon masraflarının da şöyle bir 
hesapla 200 milyondan a~~ı düş· 
miyeceğini ilAve etmiştir. 

Umuma mahsus binalar 

Sehrln muhtelif yerlerinde çocuk 
bahçeleri açılması hakkında yapı

lan tetkikler olduğundan bahseden 
LQtfi Kırdar, mevcut parkların da 
ıslah edileceğini söylemiş ve şöyle 
devam etmiştir: 
"- lstanbul şehri kendi şerefi} .. 

le mUtenaslp tiyatro ve halkev
lerl, otel, şehir klUbU, matbuat 
salonu Ye buna mümasil bUyUk 
ve umumi blnalarJan mnhrum 
olduğu s-J.Al y~lerc:.e halkı ala 
bilecek konforlu gazJno1ara bl· 
le malik değildir. Garbıo bU
yUk ve küçllk şehirlerinde bun
lardan biri değil, bir çokları bu 
lunduğu hnlde burada hiç 
olmazsa birisi Istanbulun mese· 
Hl. Beynııt, ötekisi Beyoğlunuu 

meseli\ Taksim taraflarında 

{?imdilik iki tane şehir gazinosu 
yapılması cok faydalı olacaktır. 

Ve bu meyanda şehir klUbU, hal 
keYi, matbuat salonu gibi mUes· 

masmı dUşUnUyoruz. t> u .. 

Ayni suretle merkez halinde Süt meselesi istihsal cephesinden dahi bele- den biridır. wıel~ 
milli bnnkalnrımızdan birinin 'Muhtelif gıda maddelorl ara- dıyemlzce bazı tedbirler alma- İstanbul hSS uıertl 
delaletiyle bir ikraz müessesesi sındn sut işinin bugUnlrU şekil- bf1rceğlne 'rant bulunuyorum. medar olnıak rdffll 
:.urulmasına ~alışacağız. :MUs- ele bizleri memnun etmekten İstanbul; taMI gUzelllkleri ve <4~) lira ya r,er.e 

k k ıd b b"lh kny mnlllt. olduğu tarı"hf cserlerln metimizden bU. e ~ tahsillcrimlz bu suretle kolny- ço ·uza o ut>unu ı assa yardımlarını tenııı1 
ııı~ıa kredi bulduldarr takdirde detmcllylm. Sütun uınumt sıh- nlhnyetslz kıymetleriyle yakın bUnd~H' 
bittabi bundan toptnn satış fi· hat ve hususiyle hasta. vo ço· şnı·kın en caziap turistik bir şeb LQtfi Kırdar: ~~ 
yatları istifa.do ederek vo bu fi- cuklarıınızın sağlıkları bakı- ri ve Tıkiyemlziu de bir sayfi· civarında Zincır~ifll 

ınlndan ehcmmi ... etl pek bUyUk ~·es! olmaya elbette lA.yıktır. zarhktan başka d" ıı:: yatlarda bugüne nazaran biraz " " üsk d rda " 
Ol(ıuğundall bugiinkil vaziyetin Tabiatın ve tarihin bahşetti- pı ve ·ü a .. _,nl daha. ucuzluk temin edilebile • k }UJ." 
de\'ammı çok mahzurlu görUyo· ğı lııı kıymetlerden lsttfadc et· zarlık yapma· ·tire: 
rum. Muhtelif memleketlerde nıck için lstanbulun mUtoşebbls miş ve cenaze ~Ok ıırttl 
yapılan tecrübelerin bizde hasıl 'Vlii.tlnrına her tUrlU yardım- rinin de hi bır .. ~,1~ 

t t i · · hı· laı··1 " bullınmak şehrimizdo s ... y dırılacağını 501 _:rı.1 ettiği kanaat su sa ışı şının ç u... .. c;zıerv--

·11· r ''erde S"'rbest piyasa tarafın 'i'-·o hayatını inklaaf ettirmek belediye reisi 5 ... oh lar arasındaki farkın bnzx ko. " ~, " '' da :r 
ıemlerde bUyUklUğUdUr. Şehrin dan iyi bir şekilde hallcdllemc- için belediye ibak1mından da sonraki kısmın ~ 

cektlr. Şehrimizde gıdn mad • 
deleri fiyatında ekseriyetle na
zarı dikkati celbeden nokta top
tan fiyatların pe'rakendc fiyat· 

d ·ı""I merkczı"ndcdlr. Bunun i- icap eden tesisatı me'-'dana ko'-'- lerini ağaçlandı .... : mUtekflslf mahallerinde mUi'ur b .r " wJ1stıv 
\"e ubura mani olmayacak su· ,;in bazı balumlardnn serbest pt. r•ak hususi mesai programımız- cek mesaiden fil 
rette hafta vo akşam pazarları. yasaya tcrkettiğloıiz gıda mnd· da en mühim bir -yer alacaktır. işlerine geçerek. b lJ 

i 1 · 1 t ı har"ıciııdc Buntın harı'r.lnde olarak mahal· h·ı b-'·ımdan zarar , nı c:oğnltmak faydalı olacağına 1 c crın n .nı .• ır.h1.".' • ... ..ııo. ~1 
f l lı U 1 1 ti ihtiyaçlara cevap verebilecek bulunan ilkmek.tey-,~ hUkmettiğimlz noktalarda mali olarak sllt ışıne 1 ı ır ın < a rn- .,. 

dd dl Su t kUçUk sanntıar kursları ntmn- yeni ye sıhhi bını: _Al lmkl\nlarr gözönllne nltırak pe- 'eyi zaruret a e yorum. gt)~ı 
· ..... l merl,ezi bir teşklll\ta bağla· yı vo bu suretle de kıymetli söylemiş, bu sene ,~ 

rakendcı satış için mıntnkn hnl- • · P:" 
• n"'r"l' "litllıı h", zırlanması ''C şc. lıcmşnhrilerimi.ıe teni iş saha.- fazla çocuk kall1 ~ teri kurarnk burnları d\z'ı be· .... · 0 

•• ~. 
ıth" l"indc sntı ı V'C tcvıli er- lnrı bulm •ı 1 lbdaf diyoruz. bildirmiştir. 

dcll~rle satıcıl::ırn kirnl!}malt ·c .. "diı 
bu S\!rctle mUtekaslf piyn~lnr best piyasa''«} rekabet menuu Sıhhat işleri Belediye varı ifi 
vncuda getirerek fiyatların <la- · .ırnktan çılarıldıktnn sonrn- Şehrin sıhhat işleriiii anlatırken 6 tnilyon liralık.;ti~ 
ha normal bir şeltlldc tcsbltlne dır ki bn işi memnuniyeti mu· bugünkü tesisat ve tedbirlerin ki· vaziyette şehir 1 ~ 

k 1 dU u ı ı :-iı> şeklide halli yoluna. doğru Iayet izliğinden bahseden vali ve mak noktasındatl 1et 
ça1ışma csaas ı ş nce er • - beledı"vc re·ısı· L!itfi Kırdar demiı:· söyliyen vali ve t>Ct" ~ 
mlzrlendir .... u··turmllş sa ... ·ılnbillrlz. ı "' 5" 

. " " tir ki: j fi Kırdar bu husu O' 
Ekmek meselesi F~abr'ıka tesı·sı· cı'hetı'nc n-\tme- ğı d-d:.J.tl t 

t> "-Bununla beraber veremli has· paca yar ıu> 

Belediye; yapacağı temizlik scselerin de ynpılmasma ynr. 
hizmetlerine karşı halktan bil- dım ctmcli:lo içtimaı To harst 
hassa mUlk sahiplerinden bir bir ihtiyaç 'knrşılnnmış olacnlc 
pn'ra almaktadır. 1938 bUtçe- tır.,, 

Baya·nlar ! 
Başkanı T ra~!,~, sinde tanzifat vergisi olarak 

mUlk sahiplerinden almakta ol· 
<!uğu p:ırn (360.000) lira o1nralc 
gl.>rUldi..ğU halde gene bu bUt
çeyo göre bu uğurda sarf ve ih
tiyarına mecbur kaldığı masraf 
(445.01)0) liradır. Şu halde be· 
lcillyo bugUnkU noksan hizme
ti bile kısmen karşılıksız olarak 
yapıyor demektir. 

Binaenaleyh şehri daha te· 
nılz, daha. sıhht bir hnle geUrc
bllmok icln bu uğurda sarf ve 
ihtiyar olunan masrafı tama
mlyle almak YO aldığı gibi ma
hnlllno sarfetmelc en evvel clü
şllnülmesi lfı.zrmgcleo işlerden· 

dlr. Du ciheti <' ·c;lı suretto tet
kik eturme1\t•. ı. 

Lutfi Kırdar bu arada şehrin 
tenviri işi hakkında da bir çok ma-
111rnat vermiş ve belediyenin lamba· 
sız bir sokak bırakmamak için ça· 
lışaca~m söylemiştir. 

Vali ve belediye reisi, istimlak 
ve imar işlerinden bahsederken, ha· 
zırlanan Hiyihayı anlatmış ve de· 
İni~ir ld: 
"- Bu Hl)iha yakında hükfunetC' 

takdim olunacaktır. Du 10.yihn
ııın tertibinde gösterilen esas· 
lardan blrlel de lstimlAk kanu
niyle yolların iki tarafıncla mu· 
nyyen miktar istimHı.k lıakkı
mn biraz daha gcni~lctllmcsi su
ı·ptiyl c milyonlarcn lira cnrfiyle 
:ıçrla<'nk ve imar edilecek olan 
yolların iki tarafında o yolun 
senişllf,lylc, o semtin şcrefiy. 
le, ti nrl ve iktisadi kıymetiyle 

Lutfi Kırdar bu arada lstanbu· 
lun §Crefjyle mütenasip bir tiyatro 
ile bir de konsen·atuvar yapılma.ı 
lazrmgcldiğinden bahsetmiş \'e sö· 
zü stadyom işine naklederek ~an 
~5ylemi~tir: 

- "Bütün dünyaca pek doğru bir 
hareket olarak stndyoma veri
len kıymet ve ehemmiyet tslnn· 
buldn lıt\.lA tnhakkuk ettirile-
nıemiştlr. 

Görüyoruz, kanlı ve canlı bir 
nesil yetiştirmek icln belcdiyo
nın en çok ehemmiyet vermesi 
lt'..zımgclen işlerinden birisinin 
staclyom olduğunu hatırlatma. 
ğn. ıuzum var mıdır 

Şehrin imar plAnında yerleri 
g(isterilmlş olan sahalarda stad 
yomlar inşa etmek do gözöııUn· 

d'3 tutulncalr esaslı işlerimizden 
dir. Bu sono bunlardan birini 
mutH'ıkıı ynptırmağa başlıyaca-

~ız.,, 

Gıda maddeleri 

LQtfi Kırd~ bundan sonra ~
rin en mühim meselesi olan gıda 
maddeleri işine temas ederek demiş· 
tir ki: 
"- Et fiyatlanrun ucuzlatılmaSJ 

maksadlylo şehir dahlllndo ot 
nakil ve tevzii işinin bugUnkU 
durumuna nazaran daha fayda
lı bir şekle sokulmasına talışıl· 
dığı gibi kasaplık hayvanlar
dan alman tali hasıUl.tın bugUn· 
kU bodellerıne naxnran daha lyl 

Göz müsabakamız • • 
ıçın 

Fotoğraflarınızı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

Gazetemiz, Güzel Gö:ı: Müsabakasina iştirak edecek kadın 
okuyucularına bir yardımda bulunmağ~ karar vermi~ ve Be • 
yoğlunda Tokatlıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine mür1lcaat edecek 
okuyucalınmızın göz resimlerini bizim hesabımıza çekecek 

bir nüshasını bize: bir nünhasını ela o'lı:uyucumuza verecektir. 
Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 

fotoğrafhancnin kendilerine vcrdi~i göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Ethcme müracaat iç~ idarchanemiz· 
den kağıt almıya ihtiyaç y~ktur. Do;'!rudan doj!ruya oraya mü· 

racaat edebilirler. 

1•IH•ıı1111•111ır.aP.1llllW!IWlıı:ıııııımııl ıı:ı:ımıı:ırmııı~11r1w.:ırr..ıtUICllilli;. 11!111lllI!:Jll!llnIUl'PJll .ıı r.ıııaıuı: 

Misli bir daha görülmiye cek h&dise ! ... 

NEWYORK SERGiSi 
Türkiye iç1n 

mahdut yerler sUra'tlc tutulmakta dır. 
TIAnmarr TARlm.ımı: -(14 Nisan) Queen Mary - Norın:.nd:c -

(5 Temmuz) Manhattan - Bremcn 
(14 Temmuz) Transatlantikler ile 

Derhal kaydolıınuz. 

NATTA acentaları • T f A PERAPAL ~S 
GALATASARAY 1 karşısında 

':mıtıat:ılll!lill!lllr. ~J 

(Devamı 1f incide) yana tının 1ngılt • tıi' 
Çemberlayndan Fransu: hariciye kanından herbarıgt 
nazırı Bonnenin Fransız mebusan dan yapılabilecelc fr' 
meclisindeki son beyanatının tn· katisi olduğu .,e i tı1f cll 

·ı· h··ı • · · kt · ar na yapılacak herharı.g ~ gı ız ur:umetının no aı naz ı 11 
mutabık olup olmadığını sor linde 1ngiltcreııı dJ ~J 
mu~tur. ne olacağı hakı:,ııı"'J 

Başvekil Çemberlayn, Bender- ye mahal bıra ııı 
:;onun bu sualine aşağıdaki ceva- duğu mütalcııs1 

dirler. bı vermiştir: 

''- Bana gelen haberlere göre Almaoyaya g6t' lı 
Franas hariciye nazırı B~net, 26 / 

kanunusanide mebus:n meclisin· Berlin, 7 (.t\·A~ }\~ 
Jeki beyanatında iki memleketin hafil ÇcınberlaY11 tııı' ~ 
de dahil olacağı bir harp takdirin· rasındaki beyatl:ıctt !<' 
de Fransanın bütün kuvvetleri . "hti' a ctrneı:P ...rtf" 

yı l V \<epr 
:1asıl lngilterenin emrine amade saya terninat ıar· 
ise, 1ngilterenin batün kuvvetleri· .. 1 ndadır muta eası 
nin de Frans:ının emrine amade bdit 
olacağını., bildirmi§tir. Bu beya- Fransayı te 
nat İngiliz hükumetinin noktai / 
nazarına tam surette mutabıktır • (A·f....) ~ 
Şimdiden istikbalde önümüze çr· ~~::i·v:t~ileri11itlııeıi~ 
kabilece"k her türlü ihtimalleri taf· • ~Jtıt1 ..ıcfl 

uğramış .old e'dcu ilatiyle tetkik etmek imk5.nsru:lır. 1 r s ' 
da miitalea 3 

• ~ Fakat ~tıras ru sarih surette bil· ,,.·of· 
Carlino, yazıı · 

.:irebilirim; 119rbl• 
l~ransa ile memlekc.timizi biri- "lla~istafl ~ 

ribirine ba~lıyan menfaatler teııa- fmdan 52 JTlil~~ gibi~ \ 
nüdü o derecededir ki, Fransanın bir zafer oldtlb ~·~· 
haynti menfaatlerine, nereden bi de 1talyanıtı bir ıııf -oil' 
1rtirse gelsin yapılacak bcr teh- zanmış old~r-:ic:, ~~ 
iiit derhal mecburi surette memle· sika TUnU • • ı.-111 1 

' 'bl ,,;;.ı 'A 
ketimizin İ§ birliğini harekete ce· Ye Süve)'S gı t oldı.J~ fi)" 
tirccektir.,, releler rnevetl dıllıı ... ıer 
Ameı ikaya göre bedilmic; hat'P 
Vaşington. 7 (A.A.) - Diplo· hra m.aı olur· 

masi mahafili, Çcmbtrlaynın be-



-aanı Şurasında 
k Uörülecek işler 

f ed risat .. f tt· 1 . 
~ ... · mu e ış erı ruzna-
'-••tn b· k 
~ ır ısmını hazırladılar 

n~."ek.Ui liasan Ar . 
"IU\'eraıte 1 YUccl, §ehrlm.izde kald.;ı mUddet 

d:'l'ı.Yle Yapt.Jfı ~tör vo profesörlerlle, gazetecileile, lise 
toıı bir toplantı Plantııardan bqka ilk tedrisat mUfettiı;
lopı~ttda e\'Veı~:Pml§tı:. Uk tedrisat milfettiglerile ya
' --ac .. olan Yazdıgnnn: gibi yaz mevsiminde Anka-
~erı. !lleelekt ~aarlf Şfirasında görilşülmesl ve halledll
h.. haıırıaıun §ler ve dertlerin tesbit edilmesi ve ruzna-7 ~ \'e ası Clra.fındadır. 
~ ledrtaat kUının bu direktifleri dahilinde enrada görtl. 

tı !ılaatif ~atneslnl hazırlamak üzere ilk tedrisat 
~ l'\Plıutlardırm dUrUnUn baekanığı altında fevkalade bir 

ca,.._ lııllfettı, gö~ n 
~1~ba ıtın11n 1 lecek meseleleri rapor halinde önUmUz-
... ~"ICtl e kadar 
'tıe loıı toplant ayn ayn hıwrlıyarak çareamba gil-
~ '11cuııa KeliriJ.ıya •rzedecek ve esas raporla ruzname 

l, b deler 
11

,,., ecektır. Şimdiye kadar tesblt edilen 
~ııaıı,_ ~ -uardır: 
~ ~Cl'iııye·b 
~ ...., 

111
_ n.ı. areme göre maaı vaziyetlerinin ala-

"'qebı he ve akaıu a, )' btıenıel'i.ııın Yet okullannda vazife gören kllltUr 
akız. talebe maae1annm umumt bUtçeden verilmesi. 

i , ~ ye Yardım ielerlnln ıslahı ve tevsi edilme-

tee\Uttı kan & , lıt unundaki 15 ve 22 ncl maddelerinin 

>~ bllalUınıere llznn 
8 ...., ,. lrfıerıe b olan matbu kitapların faydalı olanla-
ı~ "'lıttıı-. astırııması 
""'elh.ı_ :--uerı · 

? , \~'llll!ı ~ "Maarif MUdUrlUklerine ve mUfetti§llğe 
eı. .... "le'ctıt çareleri. 
'"le it ztıuaıllm 

8...., b_lıı.ııı. ~lllfn ve nıU!etUelerden tahsil için Avrupaya 
~ •'-'r lıc edUrneaı. 

,~ 8 ~~ ltıektebı muhitin halkına okuma merkezi itti-

~ cl~llitn ltıekt 1 • 
e ' idareci ep ennde ilerde muallim olacak gençleri 

tt...:O , lıtlliınlilt ~larak da yctıeUrmek ve bu mekteplerde 
,,tı.. ~eıe llr8u açmak 
~ SocUklaruı • ~ ..._ ~ı. dan tahsile gelmiyenlerin himaye 

~ 
~ ~ ~~ Jlıaaelarnını umumi muvazene bUtçesine alm-

ıa ....., ~e~armaan ınuallimlerin ucuzca lstlfadeleri-

?S 1-ıs~ 
~buı f ..... ~~~lerlıı sağlık mlleaaeaelerinde 

ecllhııeı ~ Coct( ~nL 
>~ı ~ ..... l': erı. klarınm Joylt meccant olarak mekteplerde 

eli,,. erıeH-
1 ~ lehdıı ·~den 

>ellA+~-~ le ~ llıemnun olmıyan kliy öğretmenlerinin 
·~ ıı~ ~ C!l 
17 e!erı. Uallhıııe~-'-
~ ...._ :tğı ·-m köy ihUyaclle mUtenasib olarak 

~~ blrcıeıı ~eıı t~ 
~~ '° 0lcu~Yıpr.lsatında olduğu gibi köy öğrctır.#.nlerl de 

' ' ll'Jc.'4ı\ l'erı.ıcı bir sınıfı birden üçUncll sınıfa kadar o
' ba~Ua llıe1tteb ~bir~cl sınıfa talebe alması. 

19 
l'tı:ıı '.'le.azarını Sllınden bqka tahsll görebilecek olan

~O ...._ \>a alan için meslek mektepleri kurulma-

' "' lıao l'??ıt \ıı~ ve e.t. !l~enı Çift tedri!at usullerinin kaldınlması. 
ere tanı tcekilatlı mekteplerde sınıf ve-

~g -
~,~slav kabines.i 
til~ı"atıarla kat'i 
~$4~1~in edecek 

Ut th~e lı hır itilaf el· baada iken müsadere olurunuc:tur. 
... -1/(lltj ql?Vat . ~ 
~~ ~iye lıderi Vreme eski hüktimetin yani Stoya· 

. ~ 
6 

'tıni3tir iinıade din~viçin gazetesiydi. Müsadere, 
dn .. , (~) • ~skı baş~·~ldl Stoyadinoviçin radi . 

1'~ı.~ll<{l l'lfi~ı. - Vreın kal partısı parldmento grupundaki 
~ası;:~ıu ertft~sı daJıa e &a· beyatmm nesrine at!olunmaktadır. 
~ıı'~~·l:(i, ·'"Q\ Ytn.i rtıat-
).f:ıa, kabine . 
~~l t Zlaıı nın listesi şudur: 
~f~~~ :rı : Dragisa Zvetko\'lÇ 

ıt:~ k_lf_t Spaho 
h.~y, ~ Çiriç 

~ltt "' bahri Miho krek 
ltt ~~ Ye llaıın Cafer Kuleroviç 

Ned· 
~· ~ ~ 
1' l}>e ll;ı~ • Ante Mastroviç 
~et .-...'il Frank Snoj 

~~~ ~e ttıdasırı T~intzar Markoviç 
~i:' 'it traf, tt} naırn Viktor Rujiç 
~ llıı~ efon naıın Jevreın Totmiç 

ltı~Ye ~~ ?laıırı J~van ~tıparrnakoviç 
~ 121~ L~~oomır Pantiç 

~ ~~"'etıtt Nikola Beşliç 
ltt b;ı~~Ytsi 11aıt:-ı lv?n Duritişiç 
~ .llaıın Mıloje Rajakoviç 

Curo Çezoviç 
; Branke Milij~ 

lngiltere ve Fra~sanın hararsızhğı karşısında küçük devletler 

ı olanda Hariciye 
azırının bir nutku 

Beynelmilel k~nu~i .. ni~~mı ('[~~] 
muhat aza azını gorulmıyor 

ispanyada gördiiğü korkunç sahne· 

Bu vaziyette Holanda, siyasetini 
Milletler Cemiyetine istinat 

ettirememektedir 
Lahaye, 7 (A. A.) - Hariciye olup lfatljln, Hltlerln nutkunda da 

nezareti blltçesl hakkındaki mlll!- tel'id edildiği gibi Almanyanm HoL 
haznlara cevaben hariciye nazın landa ile fy1 mUnasebetler idame 

1 Patijn tarafından mebusan meclisi- ~tmek arzusunda bulunmasını mem
ı ne verilen bir muhtırada bilhassa nunlyetle kaydctmlgtir. 
Almanya ile Jyi münasebetler ida- Hariciye nazırı, Hollandalılara 

me edilmesi zaruretinden bahsedil- tenkidlerinde mutedil davranmaları
mektedir. nı tavsiye etınl§tlr. Mumailey:ı dJ-

Hariciye nazırı, bilyUk devletler· yor ki: 
de beynelmllcl kanuni nizamı muha 

leri lz(ild gözlerinin önünde canlı faza etmek azminin fıkdanmdan 
bıılan zavallı bir I spanyol kızı .. 

"- Mutedil davranmayanlar, ide· 
oloji ve siyaset temayüllerinin çar

dolayı memleketin siyasetini mll. "lışmakta oldqğu bu devirde zannet
lctler cemiyetine lstinad ettirmenin ' iklerinden fazla zarar iras etmek
imkA.nsızlığmı tebarliz ettirmekte- tedirler. :Milletler arasında beynel· Bir millet hicret 

ediyor 
dir. milel normal mUnaııebetler tesisi 

Mumaileyh, milletler cemiyeti maUub olduğu takdirde gözetilmesi 
mukavelesinin 16 ıncı maddesine zarurt olan itidale riayet etmlyen. 

Baştarafı 1 incide mUteallik olarak Hollandanın müte- ler vazifelerini yapmamq olurlar.,, 
Fransız romorkörUne isabet vakl arrız bir komşu olduğu takdirde ta- Hariciye nazırı, bundan bqka, 
ve motörUn kaptani kaybolmu§tur. arruz kurbanının imdadına koşacak Hollanda mUletlnin Almanyanın 

Halkın reyi Frankonuo kıtaatın geçmesine müsaadeden im- barbdenberi kalkınmış olduğunu 
işine gelmiyor tina edr>ceğini teyid eylemiştir. takdir etmekte bulunduğunu beyan 

Paris, 6 (A. A.) _ Epok gazete- Böyle bir mUrUr, içtinabı gayrika- etmiştir, 
si §U malfımatı vermelttedlr: bil bir gcltllde Hollanda arazisinde Mumaileyh, hUkftmetin butUn te-

"Gcnernl Franko cumhuriyetçi bir çarpışmaya sebebiyet verecek baa~ı ile olduğu gibi ecnebt mem-
lspnnya başvekili :Negrin tarafın- ve Hollanda bir muharebe meyda- leketlerdeki Hollandalı yahudllerle 
dan yapılan sulh teklifine menfi nı olacaktır. de meşgul olduğunu, fakat Alman
cevab vermiştir. Franko bilhassa Almanyaya geJlnce, Hollanda hU- yadan koğulmuş Hollandalı ynhudi
bir p1eblslt yııpılmaaını tazammun ınmteU. iyi nıUnasebetleri lhl&l ed•· ler mevcut olduğundan malOmatı 

eden iklncl fıkrayı reddetmiş ve bilecek her §eyln önUne geçecek bulunmadığını beyan etmlştlr. 

mutlak surette hlikumetln teslim ol 
masını istemiştir. 

Frankonun bu red cevabı tngil· 
tere elçisi tarafından cumartesi öğ
leden sonra İspanya hUklimetine 
bildirilmiştir. Derhal kabine toplan
mı§ ve bu toplantıda yalnız nazırlar 
değil cumhuriyetçi İspanyanın bU. 
tun ricall de hazır bulunmuştur. 

Şiddetli ihtilaflar başgöstermiş ve 
hUkftmct erkanı arasında hakiki bir 
ikilik hfı.sıl olmuııtur. 

Başvekil Negrin ile hariciye na
zın Delvayo teslim olmağa §iddetle 
muhalefet göstermişlerdir. 

Delvayo dün gece Fransa ve BU
yUk Brltanya elçileriyle görUgmUıı
tUr. Bu görlişmeler hakkında malU
mat elde edilememiştir. 

İngilterenin teşebbüsü 
Londra, 7(A. A.) - İngiltere 

hUkflmetinln tspnnynda harbe ni -
hayct vermek imkfinı hakkında ma
lümat istihsal etmek maksadllc dilk 
d'Alba nezdinde yapmış olduğu tc
şebbUs dolayısiyle Londradaki Fran 
kistler mahafili, general Franko -
nun cumhuriyetçi kıtantın kayıt ve 
§artsız olarak teslim edilmesini is • 
temek~e ve yalnız cinat ef'al lrtl -
kAp etrnlı olanlar aleyhinde takl -
bat icra ctıncği vaadetmekte oldu
ğunu beyan ediyorlar. 

Günlerce aç kaldıktan sonra kavuşulan birer lokma ekmek kaybedilen 
gözü ve kolu unutturabilecek mi? 

!ÇER DE: 

• Taksim ile Harbiye arasındaki 
caddenin yaya kaldırnnlarmın ta· 
mirine karar verilmiştir. Burada da 
belediyeye ait olan arsaların önüne 
dıvar çekilecektir • 

• Yeni bir ticaret anlaşmasını illı· 
ıalamak üzere bir Rumen heyeti ya
kında şehrimize gelecek, müzakere
lere ayın on beŞinde Ankarada baş· 
!anacaktır. 

• Bayram tatilinden istifade ede
rek Uludağa seyahate çıkan tstan· 
bul muallimleri dün şehrimize dön
mü;jlerdir .. 

• Nevyork sergisi için hazırlan

mış olan tiftik ve yapağı nürnuncle
ri Amerikaya gönderilmiştir. Diğer 
mallar da bu ayın sonunda gönderi
lecektir. 

• Arabacılar cemiyeti dün Eminö
nü halkevinde toplanarak senelik 
kongrelerini yapmışlardır. Esnaf 
hastanesini idare eden komisyon 
da dün toplanmıştır. 

• Memleketimizde çiçekçiliğin 

inkişafını temin maksadile hariçten 
gelecek taze çiçeklerin gümrük res
mi 25 lirara. köKlerin vergisi de 10 
liraya çıkanlmıştır. 

• Belediye Adalara ilkbahara ka· 
dar su verilmesini temin için çalış· 
makta ve bunun için bir proje ha· 
zırlanmaktadır. Adad~ su depolan 
ve bir de tazyik merkezi kuru!ac:ı.l:· 

tır. 

• Maliye vekaleti varidat umum 
müdürü Ismail Hakkı şehrimize 

gelmiş ve vilayetin varidat işleri ü
zerinde meşgul olmaya ba§larnıştır. 

•. Çatalca kaymakamlığına tayini 
yüksek tasdikten geçen eski Keşan 
kaymakamı Hikmet yeni vazifesine 

başlamıştır. 

• Basın Kurumu balosu bu sene 
18 mart cumartesi akşamı Maksim 

de verilecektir. 

•Jandarma umum kumandanı 
Cemil Cahit dün vil~yete gjderek 
vali rnua,dni Hüdai Karatabaru zi .. 
yaret etıni§ ve akşam treni ile An· 
karaya dönmüştür. 

• Ereğli limanında karaya otu• 
ran "Şadan,, şilebi kurtanlarak li• 
manmuza gelmiştir •• 

• Bir çocuk bahçesi haline geti· 
rilmesi düşünülen Ayaz$ mezar
lığının, burada 313 Yunan harbi 
şehitlerinin metfun bulunması do
layısile, bozulmaması müzeler u· 
mum müdürlüğü tarafından isten· 
miştir. Bahçe Beşiktaıı taraflarında 
yapılacaktır. 

• Bu ak§am saat 20.30 da Eınin
önü halkevinle Edebiyat faldiltesi 
tarih doçenti Mükrimin Halil tara· 
fmdan (Anadolu Selçukları) mev· 
zulu bir konferans verilecektir. 

Fransız akademisini atlattılar 1 
F RANSIZLARIN meahur akademW an'anelere bağlı bir mUessc

sedir. Bir Amerikan ıirketinin, akademinin bir celsesini filme 
almak Uzere yaptığı bir mUracaatl reddetmiş, fakat akademi içtima 
saloııunun içerde kimse yokken filme ahnmasma hln vermi17tir. 

Şimdi bu iki film Holivud sinemacıları tarafından çok basit o!an bir 
m€-haretle monte edilecek ve seyirciler perdede akademi azf.ı.larmı aka· 
demi içtima salonuna gidip gellrkn, biribirleriyle konuııuı kcn gfö P •• 

ceklcrdir. 

Du iş için ti Amerlkadan kalkıp Parise giden film operat8rtl bu 
red cevabı Uzerlne §lrketlne telgrafla vaziyeti bildirml§, a~ağt yukarı, 
ı,ıöyle bir cevab almt§tır: "MUşkUlatı yenerek muhakkak filmi almalt
smıı !,, 

Operatör dilııilnmUş, f.qm1l1JI ve akademisyenleri atlatmanın çare
sini bulmuı.ı, projesi muvaffak da olm113tur: 

Akad~mlsiyenleri filme almak yasak değildir. Onlnn birer birer 
evlerinde zi,yaret ederek yqll renkli merasim elbiseleriyle fllmlerlnl 
almıf, sonra akademi içtima aalonu.uu da filme çekmlltir. 

istiridyelere vitamin 1 
V lTAMlN1N istimal sahası gittikçe gen~liyor. Bir Japon fılin-.ir..:n 

yeni bir ke§lfte bulunduğunu öğreniyoruz: 
D vitaminiyle büyük Jncl elde etmek! 
Bunun için inci veren btirldycler deniz aathma çıkanlmakta, bt,.. 

slyc..m tuzu ve D vitaminiyle beslendikten aonra tekrar denbla 4Dııbıe 
bırakılmaktadır. Bu ameliye muayyen fasılalarla tekrarl~ her 
defasında verH'cn vitaminin miktarı arttınlmaktadtr. 

Bu §ekildc beslenen istiridyelerin çok b~~ 1D9zm1'1r110Ul
müştür. 



RABF.:R - :Ali~am po9fası 

Muhtelif klUbcU tipleri - Riyakar Jdübcülcr - Jlaltlki klübcUlcr 
- Klüb tarartarlarmda spor disiplini vo spor terbiyesi - Bizde 
klUbcülük - Galatasaray - Fcnerbahı;e rekabeti memleket sporu 

iı;in faydalı olmuş mudur! 

Yazaa: ©nş lO r" ~®c91rıD @lltlırS<e>'f 
(Fenerba}ıçenin ve nıilll takımın eski solaçığı) . 

Futbol merakı gUnUn birinde ek
seriyetle kIUbcUidğU doğurur. Maç
lara devam eden meraklılıır çeşit 

çe§it sebeblerln tesiri ıı.ltmdtı. bir 
kIUbU tutma~, o klübiln timine 
kargı sempati duymağa başlarlar. 
Bununla beraber senelerdir futbol 
mUsabakalarınr takip ettiği halde, 
hiçbir k!Ube taraftar bulunmryan • 
lar da çoktur. 

KlUbcllleri ikiye ayırabiliriz. Bir 
kmım klilbcliler resmen alakaları 

bulunduğu klUbe kayıtlıdır. Bir kı
sım klilb A.şıkları da uzaktan uzağa 
herhangi bir klübe kar§t, sevgi bes 
liyen meraklılardır. 

KlUblerle kal'§ı taraftarlıklar ve 
bağlılıklar muhtelif §ekillerle ken
dini gösterir. 

O klübün ileri gelenleri veya o -
yuncuları arasında, akrabası, nrkn
daşı, kardeşi, oğlu, damadı ve saire
si gibi yakın kln1seleri bulunur. 

Herhangi bir klüb timinin oyu. 
nunu takdir eder, beğl'nir. 

Birlek oyuncunnu oyununa hay -
randır. Dolayısile bUtUn o klübU tu 
tar. 

Spor disiplini ,.e terbiyesi cihe
tinden be:;cnerek o klUbe taraftar 
olur. Bunlardan maada garib bir
tr.kım sebcblcrle de kIUbcU olanla
ra rasgclinir. Mesela, klübUn 
formasının rengini beğenir. 

Hitbir klübe mensub olmadığı 

nalde bir maçta bir tek oyuncunun 
göstermiş olduğu muvaffakıyettcn 

veya centilmence bir hareketinden 
sonra artık o takıma o klübe kar
§t sempati duymağa başlar. 

Aksi olarak da bir oyuncunun 
kaseli bir tekme tamasiyle o klUbe 
karşı düşman kesilir. 

Temsili, ecnebi takımlar maçln • 
nnd:ı muvaffakıyet kazanan tn -
kmılar dalına kendisine çok taraf
tar toplar. 

KIUpçilleri, iç yüzleri itibarile de 
ikiye ayırmak icab eder. 

Birtakım müfrit k!Ub fışıkları gc-

çinen eahslyetler vardır ki, iç yUz
leri tamamiyle riyn, yalan, dalka
vukluk ve şak§akçılıktan ibarettir. 
Maçlarda kIUbU için: "Ah, of, bit • 
tim!,, diye kendini bUyUk bir ti -
yntro sanatkfırı rolil ile her neka
dar yeyip bitirse de, kat'iyyen i -
nanmayınız. İç yüzil sinsi ve sahte
dir. Bu gibilerin maksadı oyuncu -
!arın "e klilbün sırtına dayanıp 

kendini tanıtmak, göze girmek, o. 
raya buraya sokulmak, mevki kap
mak, dalkavuklukla riyakarlıkla o
nun bunun sofrasından çimlcnmek
tir ! .. 

I\:lilblerde sırf ziyafetlerde ye -
mek yemek, içki içmek, seyahatle
re iştirak etmek yüzü suyu hürmE:'. 
tine gönüllU Cı.şıklara, hizmetkarla
ra da daima tesadüf edilir. 

Buna mukabil, kimseye sokulm'lz, 
tribünün bir kÖ~l'sine çr>kl'ip blizUl
müştilr. Klübünün m~çını scyredl'r
ken tirtlr titrer. :Mağlubiyeti kar-
şrnmda, sessiz St'das1z ıstırab çe -
kl'r. G5zlerindl'n yaşlar akar. 

Bu çe'3it hakiki klüb fışıkları da 
pt'k çoktur. 

yaparak terbiye hudutlarını aşan, 
birtakım taşkınlıklar gösteren, kav. 
ga ve döğüı,ı çıkaran sporcular ve 
klübcülcr de memleket sporunu if
sad ederler. 

Spor terbiyesine vii.krf öyle spor
cular ve taraftarlar vardır ki, klilb
lerini candan sevdikleri halde maç
larda kendi klübü muvaffak ola • 
mayıp mağlüb olduğu takdirde dE:', 
rakip taraf oyuncularını alkışlama
sını ve tebrik etmesini pek füiı. bi
lirler. Ve yine böyleleri, bilirler ki 
sporda hak iyi olanındır. Ve iyi o
lan daima alkijilanır. Galibiyet ka
dar mağlübiyet de tabiidir. 

Buna mukabil, mensub bulundu. 
ğu klübe rakip tanıdığı, dilşrnan bil
diği bir klübün temsili maçında 

mukabil ecnebi takım fena oynadı
ğı, alkışa lflyık bulunmadığı halde, 
körükörUne - milliyet hissini bile 

unutarak - ecnebileri tqwik eden, 
onları alkışlıyan, kendi milletine 
mensub takımays:ı • muvaffak ol
duğu halde - husumet göstererek 
nefrete şayan bir klübcUlük tarzi
le küfreden, bağıran, çağıran, spor 

Bir sporcuda olsun, bir klüb ta. terbiyesinden tamamile mahrum a-
rnftarında olsun ilk aranılacak mc- damları da maatecssüf görebiliriz. 
ziyet spor terbiyE:'sini bozmamak, Bizde klüpçülüğUn gündl'n gün~ 
spor disiplinini lhlül etmemek, m<'n 1:uvvetini kaybeden bir misali var
sub oldukları klübe kal'§ı da manc- dır. 

vi rabıtasını sarsmamaktır. 

Hiçbir zaman sahada para aşkı i
le koşan bir !utbolcU ile kaUlbUnün 
rengi için çırpınan bir oyuncu bir o 
lamaz. 

Galatasaray • Fenerbal1çe rcka -
beti. Bu derece ııUmullU bir klüb 
araftnrlığına bütlia diln)ada bİI 

'!Z tesadüf edilir. 

Hiçbir zaman maddi Jstifadcsi için Bazı çirkin manzaralar göster -
taraftar kesilen bir klUbcüniln tri- :ncldc beraber, umumiyet itibnrill' 
bünde takımını alkışlnm'lsı ile, o bu rekabet memlekl't futbolü için 
klübün formasına candan bağlan • -:ok fnyda.lı olmuştur. 

mıs bir taraftarın heyecanı müsavi Neydi o evcvlki Galatasaray -
değildir. Feneı·bahçe rekabeti? .. 

Klübcülilk meşru bir şeklide spor Hiç unutmam. Bir cuma, Galata-
terbiyesini a._c;mamak şartile mem- sarny, Fenerbahçenin mühim bir 
lekct sporu için çok foydalıdır. Tc- lik maçı vardı. Hava berbad. Soğuk, 
mtz ve mertç<:' çarpı~makttın doğan tipi, bora. Ya~ur ... De!;-il böyle bir 
reknbeller, klüblcri, oyuncuları mü- havada maç yapmak, evin knpısm
tcmadi bir çal~maya yürlitur. Ak- ı:i:ın dışaM ba~ını bile çıkartmak bir 
ıı.i olarak da körUkörline lclübclililk ml'selcydi. Lakin Galatasaray • Fl'

. ..,...------------ ....----- --------- 'lCrbahçe rekabeti bu. 

Va 11• n ı• n r •ı yas et •ı n - Mnçın tehiri için iki tarafın 'an 
rıza göstermesi şart. Her iki ta -

d 
· k rafın da düşünceleri şu: "Yn onlar 

d e U.• n a ş a m kabul etmez de sahaya çıkıverirse? 
(O zaman hakemlerin pek hakkı 

h h 1 . k • • kelamı olamazdı.) Onun için ne o-K lüp mura as arı 1 ıncı lur ne olmaz haydi klübe. Oradan 

top lan ttl arını yaptılar 
.tler ayın ilk haftası içinde klüp cak bu stadın bu m'mar tarafından 

murahhaslarının ayni zamanda §eh yapılaca~'lm da bildirmiştir. Klüp· 

rin sp0r i~leri baS]<3m olan valinin lere yapılacak mali yardımın, mın
riyasetinde bir toplantı yapmaları taka spor dırektör vekili ~Muhtar 
ve l stanbula ait spor i~lerinin görü- tarafmd::ın hazırlanacak bir rapor· 
şülmesi kararla~tınlmıştı. dan sonra tatbikine ba5lanac~tır. 

Dün ak5am da bu toplantıların Stadlann belediyeye verdiği yüzde 
ikincisi Halke\ inde yapılmıştır. yirmi verginin miktarı tesbit edil-

da çamur deryası halini alan saha-
ya. 

Mıı.ç başlıyor. Zaman geçtikçe so 
:hık ve rllzöiı.r arttıkça artıyor. O
yuncular coşmuş bir halde, biribir. 
teriyle cenkleşmede. Oyun esnasın
da soğuğa dayanamayıp donanlar, 
maçı yarıda bırakmağa mecbur ka
lanlar var. Diğer taraftan rekabet 
yUzünden o berbad havada birbirini 
yenmek azmiyle çırpınan oyuncular 
maçlarını bitiriyorlar. 

Evet, neydi o Galatasaray - Fc
nerbahçe rC'kabeti... 

Klübünün aı;kı için rakip taraf o. 
yuncularmı baştan çıkarma'ğı göze 

Gizlemek istediğiniz köşeye güzel 
bir paravana koyunuz 

2 
Val:tiyle evlerde paravana gayet ehemmi

yetli bir mevki işgal ediyordu. Mesel! çocuk 
hastalandı mı derhal yatağın bulunduğu köşe 

bir paravana ile asıl odadan tecrit c.diliverirdi. 
Salonda piyanonun arkasında pembe bir parava. 
na bulunuyor, yemek odsınm manzarası da bir 
paravana ile kapıdan girenlerin gözlerinden 
saklanıyordu. Aşağr yukarı evin her odasında 

bir paravana bulunurdu. 
Bir vakitler paravana eski ehemmiyeti kay

betti, adet.ı kullanılmaz ıelmağa ba ladr. Fakat 
onun evlerimizden bu ayrılışı uzun sürmedi .. 

Tekrar eski mevkiini aldı. Eskiden kullanı
lıp modası geçmiş diye mahzenlere atılan para. 
vanalar mahzenlerden çıkarıldı, yeni baştan bo· 
yan -lı, kumıışları değiştirildi, eski yerlerine kon
du. 

Eğer evinizde bu eski çerçevelerden yoksa 
paravananın arzu ettiğiniz miktarda kanatlarına 
göre, eski paravanalar satan bir eskici dükkanın 
alırs·nız. Kumaşlarını, yahut kfığıtlarınr kopa
rır, atar, tahtalarını sabunlu ve sodalr su ile 
yıkarsınız .. Kuruduktan sonra aynca adi alkole 
batırılmış bir bez parçasiyle siler, bu suretle 
eski tahtaları tamamiyle temizlemiş olursunuz. 

Her paravana kanadı üzerine iyice gergin 
olmak şartiyle adi keten çevirirsiniz. Bunun üze
rini zevkinize göre duvar kağı.dıyla, yahut ku· 
maşla kaplarsınız. Bunları kanatların tahta ke. 
narlarına örülü kord~nlarla tesbit edersiniz •• 

Örülü kordonları yalldızh Pünezlcrle ya-

' 
. . " -:: . . ı :~ı liut bu ış ıçın hususı yapı mış 

!erle raptedersiniz. dil~ 
Paravanalarr kaplamak iç.iıt -ı"J 

parşümen kağıdr, eski t ertip Çıil ı,r 
11 iş için J aponya.da hususi kurna~ 4".J 

Bunların en iyisi Şcntz ve Perlc 
1aıı 

maşlardır. Fakat sok modern ° ~ 
1 

duvar kağıdıyla yapılan paravarı~ef :;~ 
Burada gösterdiğimiz mod:~ 

kolay ve masrafsız olan paravan~/ 
klldeld earavana, duvar önUne t.l 

yapılmıştır. Duvarda misafirlere 
temediğiniz bir pisliği, badanası ~ 
hut kağıdı yırtılmış bir duvarıf1. t' 

.• etıll 
pamağa yarar. Bu paravana, uz 

r' çek resimleri bulunan Şentzden r'~ 
İkinci şekilde gördüğünüz pıı dı!· 

la kaplanmış güzel bir paravana tt 
zerine güzel bir deniz manzara5~~ 
miştir. Eğer elinizden resim ya? bı1ıı 
paravananıza adi kağıt geçirir ..,e 
niz gibi süslersiniz. rl 

• {lÇ I' 
üç numaralı paravana ıse t1arıll f 

şambadan yapılmıştır. Bu karıJl 
1111

)11 r 
zevkiniz tayin eder. Bu parava fotr 
istediğiniz takdirde ise bir metr~ e1'ıe~ 
lır, bundan istediğiniz şeklde çıÇ rıti'"~ 

.. • ap!Ştı ... !lıV bu paravananın uzerıne Y ı: ,31"'" ,t; 
A b• ıji~ sr 

çeşit bir paravana, mesela ır . den 
zarasını eve girenlerin gözlerırı 
pekalfi yarayabili r. 

Dikiş sepetleri ~-,, 
Ev kadınının çok kıymetli eş. 

yasından birisi de .dikiş sepeti
dir. Kullandığı her şeyde zevk 
sahibi olduğunu göstermek istiyı:n 
bayanlar dikiş ve örgü takır;ılarını 
alelade torbalar ve kutular içeri. 
sinde saklamağa, yahut rastgei· 
dikleri yerde gelişi güzel bıral:r. 
vermeğe tabii razı olmazlar. Gü
zel ve zarif .diki~ 'kutulan yapar. 

petler çok moda idi. Bir müddet 
sonra bu sepetler yerine mukavva 

lı1I 
örgü işleri için çotc ~ 
Z. . . • c lcc11ıırı 1 ı;.f 
ıra ıçerısın fat ıı 

lar . • 
Dikiş kutularının bir modası 

vardır. Bir vakitler süslü saz se· 

kutular kaim oldu. Onun yerini 
de madeni kutular aldı. Bugün 

saz.elan, bambodan, kam·ştan ya. 
pılmış dikiş sepetleri çok moda
dır. 

ne karışır, ne de ,,f1 

. - .. rıcil L:r 
Aşağıdakı uçu dıır il" s 

dipli, ağzı daha itıl 1 

İ · · .. k''er g t'ı O' çerısı ote -u ePe 
Güzel bir düğıtıe 5 

Bu toplantıda teşkilata bağlı yir- dikten sonra bunun kaldırılması 

mi iki klüpten Galatac;aray, Fener- iı;in Belediye}'e müracaat edilecek -
bahçe, Beşiktaş, Beykoz, SUleyma- tir. ı haziranda Belediyenin spor 
niye, t stanbulspor, Topkapı, Bey- i~leri için ayıracağı üç yüz bin lira
lerbeyi, Davutpa5a, Ka ımpa~. Ga· nın yuide sekseni yapılacak büyük 
lata Gençler ve Boğaziçi klüpleri stadlara, geri kalan kısmı da her 
murahhasları bulunmuJur. Lutfi sene dört , eyahut beş kliibe oyun 
Kırdar, umum! işlerin çokluğu do- yerleri yapmaları için verilecektir. 
layısile oyun sahaları hakkında ve-

alan sporcu hnnnnlaro bile tesadüf tu. 

Resmimizde ıüsttc gördüğünüz 

sepet adi bir saz sepettir. içerisi. 

ne krepon yahut pamuklu saten
den bir astar geçirilmiştir. Kapa. 

ğın astarı üzerinde, makas, şiş, 

tığ ve iğ~edanlığı geçirmek için 
yerler yapılmıştır. 

rilen raporları tetkik edemediğini, 

Dolmabah~ede yapılacak stad işinin 
bir rapor halinde Heyeti \'~ileye Bir Bu~aar takım ı 
verildiğini söylemi5tir. Vali, Dol· gelmek İstiyor 
rnabahçe stadı yapılırken Gazhane- Şişli \'e Pcra takımlan ile iki maç 
nin stad yerine ith':l edilmesi. ic:~le 

1 

yapmak üzere Bulgari tanm (A.C. 
ayrıca meşgul o1acagım da bıldır- 23) i mindcki takımı ~ehrimizc gel
mi~tir. Vali, Ankara stadını yapan mek için müracaatta bulunmu~tu .. 
İtalyan mimarı Vijolettinin Dol-! :\lali cihette uyu;;;ulu~a cumartesi 
mabahçe için ewel~ haıırlar.mıs \e p:ızar günleri Bulgar tııkımmı 
oldlıtğ" p!Anlann muvafık. olduğu- 1 sahalarımızda görmek kabil ola
nu ve 1 haziranda inşasına başlana· caktır. 

ederdik. Bir Galatasaray - Fenerbahçc 
Bnn Galntasnray, Fencrbahçc 

marlarında s::ıç saça baş başa gc
l~n hanTrnlara da rasgolmi§imdir. 

"Sen Galatasaraylısın, ben Fe -
nerbahçeliyim.,, mUnakaşasınm ne
ticesi olarak haftalarca dargın ka
lan knn kocalar tanırım. 

Bu yüzden, mckteblerde binbirl. 
'li kvcliyr>n talebt'll're, cwde kafa
larını yaran kardı;clere çok tesadüf 
edilirdi. 

llzak uzak yerlerılen birtakım e
•lyetlere ve meddi m.nnevt fedakAr 
lıklara katlanıp maç seyretmeğe 

stadyoma ko§an ,klübcüler pek çok-

maçından on beş glln en·el, yiye • 
c~kten içecekten, uykudan kesilen, 
sinirleri nyaklanı:m, ona hurta ça -
tan maç tiryakileri de ~ok vardı. 

Dediğim gibi, birtakrm zararları 
olmakla beraber, o zamanki spor
cuların ve klübcülerin renklerine 
karşı besledikleri çok tem.iz mane
vi sevgileri sayesinde Galatasrırny -
Fenerbahçe rekabeti, memleket 
sporu için esaslı ilerleme funili ol
muvtur • .Amn ne çare ki, geçml~ zn.. 
man olur kl hayali cihan değer de
mek ıtızımgcliyor. 

Bedri Gtirsoy 

Sepetin etrafında yapılan ufak 
gözlere düğmeler ve iplik :ı:nasu:-a. 

ları konur. Sepetin ortas~ndaki 

geniş boşluğa ise makaralar, metro 
şeridi ve başlanmış işler bırakılır. 

O rtadaki şekilde gördüğünüz' 

yuvarlak sepet çok zarif bir örgü 
sepetidir. içeriai güzel renkli ince 

bir saten astarla kaplanmıştır. Bu 
astar, sepetin kenarlarından ta. 

şar, üst tarafından bir bağ ile bağ
lanır, bu zarif bir kapak vazifenin'. 
de görür. 

Bu şekilde hazırlanmış acpet 



' 

enasüli ihtiyaç tabii 
bir hadisedir 

Bu ihtiyaçta imsak de, suiistimal de 
V AZAN: L. Busen 35 Yllım v·ahş i le r arasında geçi rm iş bir Alman seyyahı 

cış, fena neticeler doğu~abilir 
cış' hayat şartları, vaziyeti bir adamı bekar 
"lil:ıtıbk ~ecburiyetinde bırakırsa ne olur ? 

~kutu~h ~karlardan niçin daha uzun ömürlüdür? 
~ 1~ aıt~~:sı "Beka.r!ık ve 
.~arlara neşrettıgi bir 

lct er "eriyo ve e\ lilere bi!gi-
1:. or ı..l r. Eser t .. . 
illiği ~ ~nd • ecrubc!ı 
~ rı slhhat v;1 çıknuştır. 
o du~UVaffa]( ~hlfil: üzerine, 
ı;IU!u bilh IHtJer üzerine 

ki· \'zııUna ~~a tebarüz et· 
. &ırı~n muh . 
" arrır, 
ıe ka<Ja 
~ iösterı: }'apılan pek rok 
"Clll d~L Yor k' )' 

'""'ıa \lıun .. 1• evliler be-
Bta~ar omürıu olur· 
öı-. ilciere o" ""lle. ~ore· 25 
~rı Yi.izcte ' . ·40 ara-
aıı ..... lar te§kil n.ıs~tıerinin 

r sıı~ Ya§ı edıyor. Ev-
ktı ardan na kadar gelebi

ı:1 kaı:. .. ı Çoktur. K d 
ıı er . -ı.ıarda . a ın-
~ e llisbeten n ıh ti yar olan-

~~e deliler Çok azdır. lnti· 

~lardlar tvliıer~e <:ani!cr ara· 
Ve %ı a Ve bek en daha çok-
faıladı hastaııkı~r ka~znıarda 

' r. ar evlılcre nis 
tlitı tatınin 

1tıı u turıu t ediJınediği tak-
ı., ezah" l 
~'(~ lU ihti . ur ere scbeb 
bq~ lemin ~ aclan ınunta

lınııı el eı.ııenrne ~ilemez. Bun
Gıtı ..... ~ .' 11\sanın mane· '"" ~·ıesıne .,,,_ • 

~·ı eder ' 'll\lı rneleke-
lltlerde • temıne , ascı): . 

ııonra ~ı ~ 
al'ııaıar tellasiiu . an 18 ya 
lir. Gen llı.e>"dana'rnsaıcin bir ta 

30 tliJc a1c &etirdiği _ 
Ya§Ina ?leleri ma 

~dar kadar .. denilen, 
kı.ıtlilc SJk Ve b Yüzü kap· 
.ba:·ıı tıbanıar aıan seyrek 
ı, ıu illa, ağı • kızlarda ... 

tr ltıll'ı- ama go 
hep b Ilı ve ' hırçınlık 

1• • tı t manası · . <ttı v enasuı . ı sınır· 
Itridir e evlilik 'h ıtnsakinin 

• 1 fü· 
kızı ,, acının e· 

itan ard 
hi t .a sar• 

·~Un! eti hamt .nöbetlerini 
i' Clrın Pek elerıni h. 
e ltanıo Çoğu k erkes 

tı be(, lur. l\.ı IZların ev· 
tıııa ar buı zlann 
1 Stbeb Unınaı uzun 
ttilliıı olabu· an zayıfla

ltıt~ı. . .tevresi ır .. Sarı beniz 
ır (j %hasız sıyaıııannu 
t ~ ~ltrıa;ı. ' hazırns ş, 
ı.~ "ll!Ur ""ten ız kızlar 
~!atı ' &eli§ir SO~ Yeniden 
1tr. Sıı.~ hayat gllıe1teşirler. 

1% -"ıat · 1nc1a • 
ıı \'Qk· tntiıa . ıntizaın 

y~ ıtıeti rn ıster 0 Q~ değiı . 'l'eınek • nla· 
ıa Utıılikı d~r. }{,,.... zarnanıan 

liJt . etj 1· """ara Ve . 1 . 
d ilıti ev ılerd ıç u-
~ <la- Yaçtarı en fazladır 
l ııtı,, . nı t . · ' lıa " 1frat . ernın eder· 
ı :ı, }'at b ... l halındecl.irl 

"" Ve ""'l an . er . ., 
l'~t!~ Ço}{ b.' Vazıyetj bir 

'ıa -•l(t( ır za,...~ 
• ?le ()\ tnecb . ••l(ln için 
ter, •• Ur? Urıyetinde bı-

~.ı~'· .. tenaS\iu . 
ıı~ır d ıhr 
·~Ue .. ,,.: il'or b 'Yaç, tabii 

~ .. ııst· ' u 'h . 
r ~. llt'ıaı i .. ı tıyaçta 

ı' arıı~rabiJi~ kısı de ın.uzrr 
' sarı Yor: . ., a ' rı~. 
· h() "<llla tOc 

ı, ko· toz\ln ta Ukken 9 10 Pek vtı" ' • Ya· 
ı tk~ arı.~erin bi~~?ı .ü~tüne çık· 
~- l\ilYa b' rını y 1 ··lll l'a ırıeşik. a arna-
'e l'lih.vruıarnas dunnaıan 
1rıcı '"IYet b' 1 tnerak ' an ır be ını çe· 
n ~ Çtkışına Ve beğin anne 

r Cevap~ ~li~. kendisine an
f r~ill•uı.. ardan §Ü hayret eder, 
~tlar S<ıcı.ıklard Phelenir ve 
rı S<ı arar, b an &:>rtnak i· 

tr,. kl lira ~k Ulur ve öğr . 
• . erın eltSe kı enır .. 
la~ni biı~ tenasuı o zlann, kız· 
.trıca "neıt . lianıannın 

lattı tau/r~·er, Yaşı 13 e 
UYalar &örme-

ğe başlar. 

Sinemalardaki öpüşmelerin seyrin 
den hoşlanır. Tedbirli anneler kız
larını bu yaşlarda yavaş yavaş ha· 
zırlamağa başlarlar. Fakat bu yaşta 
kız çocukların çoğu kendiliklerin • 
den büyük arkadaşlarından kafi 
miktar tenevvür ederler. 
Kızsa bir gün külotunun kırmızı 

renkte bir mayi ile kirlendiğini gö
rür, erkekse tenasül işleri hakkında· 
ki tecessüssünü tamaınlamağa her 
fırsatta uğraşır. Arkadaşlar, kendi
sinin karıştırdığı sıhhl, tıbbi kitap· 
lar, baba ve ananm tedbirsiz hare· 
ketleri, daima fikirlerini ve hisleri· 
ni gıcıklarlar, sonralan da tenasül 
uzvile oynamaktan zevk alır. 

Bu yaştaki çocukların tenasüli 
vazifeler hakkındaki tecessüslerine 
bunlar hakkındaki bilgilerini kuv· 
vetlendirme şekillerine dair pek 
çok mfrşahedeler neşredilmi~tir. Her 
kes kendi küçüklük hatıralarını yok 
tarsa, tenasül organlan ve vazife
leri hakkındaki tecessüs hislerinin 
o yaşlarda nekadar kuvvetli oldu· 
ğunu bulur. Bunlardan sonra asıl 
tehlikeli faaliyet başlar. Kız bızıri!c 
(clitoris), erkek çocuk ta da tenasül 
uzvile oynamaktan zevk duyar. 
Çocuğun muhitine ve ana babanın 
dIRkarve Ihtlmamma gore ~ıtrenme 

yor gibi duran bu yaştaki çocukla
nnm tecessüs hissini bilrniyen ana 
\'e babaların pek çok hatalar yap· 
tıklanna şahit oluyoruz. 
Yatağında uyur gibi yaparak on

ları gözetliyen çocuklar çoktur .. 
Yaptıklan ihtiyatsızlıktan sonra, 

altr yedi yaşındaki çocuğunun erte
si sabah kendisine: "anne babam 
seni bu gece ezerek ovuyordu, sen
de beni ezsene,. dediğini mahcubi
yetle anlatan hastalarımdan olan 
bir annenin halini hiç unutmam. 

Tenasül hisleri kuvvetie~erek te· 
nasül organları tekamül eden erkek 
çocuklar, sıhhatlerine, hayal dere
celerine, muhit ve terbiyelerine gö
re zaman ve sayısı değişen rüya al
danmalarına uğrarlar ve ihtilam o· 
turlar. Bir kısımlarını bu tatmin et-
mez. Bu yaşta umumhaneye gide· 
medikieri, veya bu ihtiyacını gide
recek bir kadın dost bulamadıkları 
için mastürbasyon yaparlar. 
Kızlarda da böyle rüyalar olur. 

Onlarda da mastürbasyon yapanlar 

Kızgın fırın taşları iizerinde çıplak ayakla gezen Fıçı'lılar 

Ağaçtan hayretle bu garib ve - ~~ -
vahşi manzaraya bakarken mey -
danın karanhk tarafında bizim an çenlerin göbeklerine vuruşu ise her 

halde Bohu - Bohuların karınların -
beslediğimiz büyük kovanları andı-

daki bu siyah nokWardan cinleri 

haline geçtikleri zaman, henüz er
keklik ve dişiliği dahi sarih surette 
farketmedikleri devirlerde kabilele· 
rin erkekleri yiyecek ve av tedari
kile meşgul oldukları için kabileye ran birtakım kümelerin yanyana di-

zili olduklarını, bu kovanların ba • 
§mda upuzun sakallr simsiyah bir 
adamın hora teptiğini gördüm. 
Ateşte kaynıyan esrarengiz kaza

nın arka tarafında da kızarmış taf;
lar üzerine türlU tlirlil balıklar, 

bütUn bütün domuzlar, av ku~lan 

gibi birçok yiyecekler konulmuş, pi
şirilmekteydi. 

çıkarmak için olsa gerekti! bir kadın riyaset etmiş olduğu ta· 
Netekim göbekleri üzeri.ne bu to. rihl tetkiklerle anlaşılmıştır. 

katı yiyenler öbür tarafa geçer geç Hiç şüphesiz insanlığın 0 dcv-
mcz daha coşkun bir vecdle dans et rinde kadınlarda yırtıcılık ve kuv· 
meğe başlıyorlardı. Bohu - Bohula- vetlilikte erkeklerden hiç de aşağı 
rm bu şişman reislerinin önünden değildi. Fakat hayvanları taklid e
geçmiyen galiba yalnız ben oldum. derek dişi yuvada, yani katibenin 

Fakat bu garip gizli cemiyet re- obasında kalmakta, bütün oba işle· 
isini son derece merak ettiğim için rini kadınlar görmekte, erkekler yal 
oldukça yakınma sokularak adamı k d ı hi 

Yüzleri beyaz kireç maskelerle nız ·a ın ara zmet etmekteydiler. 
tetkik ediyordum. Ok d vardır. boyanmış Bohu _ Bohular, kazandan yanusya a alarmda hala ka-

Bohu·Bohularm reislerinde hiç- d · 1 · 
Bu hal gençlerde zayıflama, kan tüten alkole benzer garib buharla m reıs en olan kabileler vardır. 

de kıyafeti gibi heybetli bir yüz B · v 

sızlığa, çalışmalarda çabuk yorgun· krzgm kordan taşları üzerinde pişen enım yaptrgım uzun müşahe· 
yoktu. Biltlkis reisin yüzü son dere· d ı 1· · d 

luğa, umumi zaafa, hafıza ve zeka envaı yemeklerin kokuları arasında e er ne ıcesın e vardığrm kanaat 
ce tatlı, Meta bir çocuk yüzünü an- ·ık · kl noksanlığına, çarpıntılara sebeb o- gilrül gUrlU yanmakta olan ateşin ı cemıyet şe inin kadın reislerle 

ak l d 
. dıracak ~ekildevdi. Evvela, bu ka- b ı d ğ 'ik · · ' lur, alt göz kap ·Iarınrn atı erınce kızillrğrnda bir kat daha vecdle dans • 1 aşa ı ı l ·nnı tamamile teyit et· 

I ~ dar mühim bir cemiyetin reısını · t' \ 
bır ~avıs şekllnde siyahlaştııs• görü- etmekteydiler. mış ır. 
lür. Dan! edenler arada sırada birden haydut yüzlü, sihirbaz veya k~in- Hatta insanların kadından dünya 

h dah ıkl t l !ere benziyen bir halde bulacağnru 1. · ·ık · Bu fena uy a s aş m ırsa, bire açılıyorlar, büyük bir halka ra ge ışı ı · msanlar üzerinde o ka-
ve öğreniş şekil ve zamanları deği
şik olmak üzere genç çocuk ona-

r . . zannederken karşımda bilakis böyle d b .. 'lik b' 
nizmi öğrenir. deliliğe ve zayı kalan bünyesının halinde toplanıyorlar, sonra birer ar uy ır tesir bırakmıştır ki 

b 
• .. w uk halim, '"'umusak ve tatlı yüzlü bir ·ık · san! f Kendi kanaatimce u ışte en mu· herhangi bir hastahga m ·avemet birer ortada oturan saçları pek ka- J - ı ın ar sır bu hadiseden dola-

him rol oynıyan, bunu kendinden edemcmesile ölüme bile genci sü- rışık şişman bir adamın önünden adam bulunca pek ziyade hayret rı kadına tapmışlardır. Erkek, ilk 
büyüğünden çabucak öğrenen ço· rükliyebilir. geçiyorlardı. Başı üzerinde pek ka- ettim. Fakat biraz daha yakınına insanlar nazarında sırf kadını bes
cuğun kendinden küçük olan arka· Mastürbasyon, tabiate aykırı ola- bank kadın saçları bulunmasından sokulup da daha dikkatli bakınca !emeğe, yaşatma~a. yırtıcı hayvan· 
daşma bu işi hemen açmasıdır. Ley rak tenasül ihtiyacının yalnız başı- bu adamm Bohu - Bohularm reisi hayretim büsbütün arttı. !ara karşı müdafaa etmeğe, ona tap 
it mekteplerdeki çocuklar arasında r..a kendisinin veya ayni cinsten baş· olduğunu anlamIŞtrm. -Zira Bohu·Bohularm reislerinin mağa yaramald:an ba~ka hiçbir e-
onanizmin en yaygın şekli olan, a- kasının eliyle, diliyle, ağziyle veya· Bu adam elinin tersiyle önlinden kadın olduğunu görmüştüm. hemmiyeti olnuyan ·bir mahhiktu! 
deta sinoni.mi olan mastürbasyonu hut kılıf veya kadip şeklinde alet- geçenlerin göbeklerine, tam bana Demek ki Bohu-Bohular ilk cet- Dünyanın en iptidai insanları a· 
bilmiyen yoktur. , lerle giderilmesidir. Pohuanm gösterdiği o siyah nokta. !erinin ananelerine hal1 riayet et- rasındaki diğer mühim bir netice 

On, on iki yaşındaki çocukları Bunun hal<.kmda tafsilat vermi- nm üzerine vuruyordu. mekleydiler. Zira bütün bu havali- daha vardır ki o da kadın reisli ka• 
yanında yatıran ana ve babaların ycccğiz. (Gençlere öğütlerimiz) ad- Bütiln bu adamların ortasında çıp deki ilk J,abile Ye hatta ilk klanlar- bileler şeklinin uzun asırlar sürdü· 
sevişmelerinde çocuklarına karşı lı başka bir kitapta bundan bahse- lak oınlıyan, yalnız reisti. O, bil! - da rei !erin kadm oldukları malum- ğüdür. 
çok ihtiyatkar olmaları l!zımdır. deceğiz. 1Ll3 kalm kumaşlara sarılmış pek dur. İnsanlar hayvan süıiileri ha- insan cemiyetleri, kadının bu ilk 
Bir ~ey anlamıyor, bir şey hissetmi- "(Devamı 11 incide) heybetli bir haldeydi. Önünden ge linden ilk ~uurlu insan cemiyetleri tabii diktatörlüğünden ancak bü· 
-.~;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;miiiiiii--~;;;;;-;-;-;-;-;;;;;.._~_..;____ yük ve kanlı ihtilallerle kurtulapil· 

1 
ö H A B E R ' 1 N E s 1 M 1 1 mişlerdir ! Kızı B G lge R L Z A B 1 T A R O M A N 1 : 80 Yani, insan tarihinde ilk içtima! 

- ihtiial ve inkıtap, erkeklerin kabile 
reisliklerine geçmesi inkılabı olmu~
tur. Hal~ bir çok kabilelerde bu 
dünyanın ilk kanlı ihtiltilinin ana
nesi devam etmekte, birçok kabile
ler doğan kız çocuklarını öldürmek· 
tedirler. 

Ilk insanlara nazaran pek çok te
k!mül etmiş olan Polinezya adala
rının hiçbir yerinde bugün kadın 

reisli kabile kalmamıştır. Buna 
rağmen Bohu·Bohularm kadın reis 
!eri oluşu bunların ilk cedleriı.in a
nanelerine sadık kaldıklarım gös· 
terri. Bohu-Bohuların ayinlerinde 
anadan doğma çıplak oluşları dahi 
ilk cecllerini taklid ettiklerini göster· 
mezmi? 

Nitekim Bohu-Bohuların dansla· 
rında dahi bu hususiyet derhal gö· 
ze çarpıyordu. Daima bir kadın et
rafında ya (5) \'eya (7) erkek dan
:-:.clmekteydiler. Bohu-Bohu'Nın 

dansları mutlaka dini mahiyı412 \e 

mabullarrnı taklitten ibare~ tf,bca
ğma göre, demek k;, Uohu-Bohular 
kadını yalnız kabilelerinin reisi ola
rak de~il. mabut olarak da tanımak 
taydılar. Bohu·Bohu denilen bu giz 
li ayin mensuplarını şu vaziyetleri· 
ni gördükten sonra i.nsan eti yeme~ 
!eri J!aımgeld"~' ni de dü~ünmek mec 
buriyetinde kaldım. 

( Dtı•amı va) 
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ı en tehlikeli işlerde 
e ebilirsiniz 
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Ballinonun er:kAlinl teı:blt ettim. 

Genç, yakı§ıklı, aşağı yukarı Lco
nidas boyda, teni onun gibi pembe 
beyaz biri. .• Şimdi §U noktaya dik
kat etmenlzl rica ederim: Ballino, 

Şev1tetlQ büyük babam Osman Bu flldr doğruydu. Ecebey kU - J Gazi Fazıl hayretler içinde kal - sirle beraber gellrken gördil ve se- cinayotin meydana çıkmasından bir 
Hnnrn koynuna saklıınan ay (1) reklere bir kere daha doltundu ve mı~tr. Kara AbdUrrahmanın o da 1 vir~le diz çökUp Allaha tıUkretti. kaç saat evvel ortadan kayboldu. !-
bugünün mübeşşiri idi. sandal bir marti gibi silzülerek ka. 1 şöhretini biliyordu ama, böyle dağ Sahilde ssrmaıı dolaş oldular. zini bile bulamadık. 
, Ko~uc~ktan bir . kayı~la Te- yaya yanastr. Bir iple sandalı bağ-ı gibi bir nöbet.çiyi bir piliç gibi ya- ı Kara Abdlirrnhman, Süleyman pa - Belki de bir tesadlif! 
remp e gıdecek ve bır keşıf yapa- !adılar. kalayıp getirecek kadar göz kama§- şanın ta 0 zanıandanberl sahilde - Diln akşam bu malumatı alm-
ca'ksınız. Önce Kara Abdürrnbman bir don tıran biri olduğunu aklına bile ge. 1 bekleyiBine hayret etmişti. ca evveli ben de liyle sandım. Fa -

Kalenin kuvvet ve kudretini, o- ve bir gömlekle kalarak hafifçe 1 UrmemifJti. ı Esiri aldılar, çadıra gittiler. He- kat düşündükçe şüphenin böyle kes 
ta.da.ki düşman vaziyetini öğren-1 kendini denize bıraktı. 1 Fakat garlb bir tesadUf her l.ki. rlf diz çökUp yalvarmı§, hayatmm tirme bir kanaatle bertaraf edile -
menız lbımdır. , Ece ve Fazıl arkasından suya a· sini de ölilm tehlikesine dUeUrdil. bağı§lanmasmı ıstem~ti ve: miyeceğine kanaat getirerek esaslı 

Size Kara Apturrahmanı Şev- tıldılar. Baz:ı.n dalarak, brızan yal- Nöbet deği§tlrmek zamanı ola - _ Ben, demişti, size kılavuzluk tahkikat yapmağa karar verdim. 
ketlu Lnbam Orhanın iradesiyle ruz nyaklannı çırparak sahile ya- caktı herhalde. Biraz sonra bir gil- ederim. Kale harab bir haldedir. Bunun üzerine bu nokta hakkında 
terfik edeceğim. En tehlikeli iş- nnetılar. rültU oldu. Bağrı§malar duydular. Sağda gedik var. malılmnt alınabilecek yegane kapı-
lerde onu istihdam edebilirsiniz. Kara Abdürrahman: AbdUrnı.hman haykrrdı: Süleyman paşa, çavuşa emir ver- ya başvurdum. 

Bana hayırlı haber getirinceye - Sen Ece, burada gözcü ol, de. - Gazi, haber aldılnr, çabuk! dl: - Olganın kapısına değll m1? 
kadar sizi uykusuz beldiycceğim. di, sen de Gnzl beni yUz adımdan Denize yaklaştılar, AbdUrrahman _Kalk borusu çal! Haydi asker - Evet. 
Düşmanın bu kargaşalık zamanın tnkib et ... llk tehlikede kuvvetli bir esiri Fazıla ve Eceye verdi. Kendi hazırlansın. SUratle elde mevcut a_ - Muvaffak oldunuz mu? 
nan istifade ederek büyük bir za- ·slık çalarım, derhal geri dönersin her ikisinin elindeki hançerleri de 1 kUzler kesilip derileri yllzUlsUn ve _ Ağzından lii.f almağa mı? E-
fcr kazanmamız gerektir. ve siz kayığa atılır, açılırsınız. alarak diz çöktü. büyük iki sal inııa olunsun. vet .. Bu kolaylıkla olmadı tabi!... 

Ne dersiniz? Size hünktı.rm da, SU!eyınan pa - O tarafa doğru gelen beş kişi ka- Dilşman tarafına geçeceğiz! Hileye, tehdide milracaat ettim ve 
Aca Bey ve Gazi Fazıl tasdik 1nnın da ihtiyacı vardır. Ben o ka· dar görfilliyordu. Ece, FazıJ, esirle- Bu emir, asker arasında bUyük malflmatı kadmdnn diş çeker gibi 

ettiler. dar lilzumlu biri değilim. Bu işi ba- riyle beraber denize atıldılar. seYinç uyandırmıştı. Hümmalı bir birer birer kopardım. Bu f3ten anla-
1 Kara Apturrahman sevinç için- na bırakınız. AbdUrrahman ilk nişanında fl!la - faaliyet baeladı. ÖkUzler kesildi, de nm. Buna nasıl muvaffak olduğu -
Öe idi. · F:ızıl ısrar etmek isteml~, fakat, bet göstermişti. Hançer, gelenlerin rlleri yüzUldU, lıice ince dilinerek mun hikayesini bırakayım da neti. 

Üzerine verilen vazife çok mil- Abdürrahmnnm fikrinden dönmiye- en önUndekinl tam kafaeınm orta- ipler yapıldı ve ağaçlar devrileli, bö- ceye geleyim: 
bimdi. O bunu başararak biraz fe- ceğini anlıyarak vazgeçml§ti. De - smdan yere l!lerdl. 1Undil, biriblrine eklendi, deri ipler- Leonidasla Olganm milnasebetle

ına şöhretini değiştirmek istiyor- diği glbl ynptılar. Bir hançer daha, ve bir daha ok- le örUldU, iki bilyük sal meydana ri iki senedir devam ediyor. Balll
i:!u. Sözle§tiler. Abdürrahman yerde bir timsah tan daha büyük isabetlerle Uç ki- getirildi. Slileyman paııa otuz do - no, Olga sayesinde, Spanopulos ai-

Gece bir kayık hazırlandı. Gide gibi sUrUnerek kaleye doğru ilerll- iyi yere sermlı:ı bulunuyordu. kuz arkadaşını parmaklarlle gliste. lesi hakkında malumat sahibi idi. 
ce~deri yer Gelib<>ludan bir buçuk yordu. Abdürrahman, dlğer ikisinin diz rlp askeri arasından ayırdL Metresini çılgınca l!leven Lconldas 
fersah kac4ıı,ır uzak. Sesler duyuluyor. çöküp o tarafa doğru ok atmağa Bunların 11ra!lmda Kara Hasan, ailesi etrafında bir sürü gevezelik 

Deniz sakin. Zaten taşkın, aş- Henüz muhafızlar uyumam?Şlar. başladıklarını görmilş ve yerde sil- Kara Ali, Akçakoca, Balbancığın o- ediyor, o da bunları aşıkı Ballinoya 
'°n ve hırçın da olsa bu kahra- Kalenin yUz metre kadar berlsin· rünerek denize atlamıe ve süratle ğulları, Hacıilbey, Ece, Gazi Fazıl, anlatıyordu. Olganın Leonidastan 
manlar için yine bir bardak için- de bir gölgenin hareket halinde ol- yüzerek sandala yaklaşmıştı. On _ Evranos, Kara Abdilrrahman görU- çektiği paralar da' gene hep eabı _ 
.(icki su gibi kalacaktı. du{;'Unu sezdiler. Kara Abdürrah - 1 1 dı IUyordu kalıyo. verilmekteydi. _ !ar sahilden epeyce uzak a§mI!l ar 1 • _ 

AbdUrrahman denizci değildi, e.- mnn bunun bir nöbetçi oldugunda ki, sahilde sesler, bağrı61Xlalar, ean- (Devamı nr) Cinayet gü:c.ilnUn arüeslnde BaJ-
xna, nihayet o da kaç kere ikl saat, aldanmamıştı, dal indirişler görüp duydular. (1) Edebali bir rUy:ı gör- linonun acele paraya ihtiyacı var-
llç saat deniz Uzerinde çırpmarnk, Elinden bırakmadığı hançerlnl, Fakat artık fş işten geçmişU. Üç mÜ§lO. KoynunC:an çı!tan bir ay, 1ı. Olgadan beş bin frank istedi. l{a 
kendini en azgın dalgaların elinden morarmıo elleriyle bir kere daha Hün!~r Oınmnın lcoynuna sak- clınm parası yoktu. :V~cnµyeceğinl 

Yokladı ve ralı rırpı arkasına gizle_ ıı.rkadııe, ayılmıe ve hayrcller lç[n. 
kurtarmış ve böyle acı tecrübeler ı; .. '1e kendilerine bakan sırsıl.Iam esir- lımnı:§tr. O z."ltr.an eyh Edebali öyledi. Bunun Uzerlne ııabıkalt onu 
pnu Karadeniz sahili evltı.tıan gibi nerek yakla§tr, teriyle beraber Silleyman paaaya hunu tabir edere!c, Oım:mlr ülke· tehdid ettl: 
eanki nnadan doğma bir denizci Elinde mızrağı, omuzunda oku ve fori:ıin do~u tarafına olduğu t:bi _ Para bulmazsan imzasız bir 

doğru yaklaşıyorlar. o 

ya-ımı;jtr. ' bir kenarında kalkanı dolaşan bu SUleyman pasa, ke§if kolunu h" !>:ıtı tarafına cfa kel bu<!:lk ı:ı!n;:<l· 
; ... ma berraktı ve garlb bir hAdi- kale nöbetçisi dev vUcutlu bir deli- 1 b. :;u:u .::.ybmt~ti. 

melttupla Leonida.sa seninle aramız. 
fakl münasebeti, onu aldattığını ha_ 
her veririm. Seni terkcder, beş pa-

vecanla bekliyordu. O on arı, ır e_ ~ "'"' - • 
ıı ', s~nkl yürünen yolun doğı-uJuğu. kanlıydı. --~--------==--------
n 1 h.'..lil:in bir ilhamı gibl göril.nU - Bir ses duymuş gibi durdu, lı'kil- Çapraz eğlence : 

~imtli: 
rasız sokakta kalırsın. 

~ J lu. dl, eğildi, dinledi. 
~;.ı aralık kamerin denize in'ikil.· Bu sırada Kara AbdUrrahman ne- 1 lcr llim adamlarının şurası. 

Kadın korktu. Parayı Leonida.s
lan almağa çalışacağını söyledi. Fa
kat o akşam Lconidas metresine 
verme~ vaadettiği parayla kumar 
oynadı ve kaybetti. 

a::. ı peyda ettiği gümüşten mnrnul 
t · · sarık Anadoluyu Rumeline rab
t 'llekte olduğu zehabını vermekte 

fes almaktan bile korkmuş, sindiği 
yerden başını bile kaldıramamıutr. 

Biraz sonra nöbetçi saklnleııU ve 
tekrar dolaşmnğa başlndı. 

(Tilrklyc..!a yalnı:: ~zol sanallcrda 
.ıdı vardır). 

2 ler - Meııhur operalardan biri-

ic". 
nin adı. 

3 lcr - Koyun sUrUsil. Bcebey, Fazıl, Kara Abdilrrah -
ın:ı.n sandnla binerek nçıldılar. 
, fjUleyman pa.!ia hepsini ayn ayrı 
öperken gözleri yaşarmış, muvaffn
kıyetlerlne dua etmişti. Sandal kay 
boluncaya kadar çıkardığı hafif hı. 
eıIWara dalıp orada kalan SUley -
ınan paııa, bu UG babayeğitin ona 
r;ok ümitli haberler getireceklerine 
~mindi. Tezempeyo yaklaşırken Ka· 
:ra Abdilrrahman haykırdı: 

Kara AhdUrrahman bir ağacm 

gövdesini siper almış ve yanma doğ 
ru ynkla.§makta olan nöbetçiyi tam 
bir dikkatle gözlcmeğe başlamıştı. 

Üç metre kadar yakle.şmca. Kara 
AbdUrrahmnn yayından fırlamış bir 
ok gibi herifin üzerine saldırdı ve 
bumu Ue alnının ara.sına indirdiği 
şiddetli bir yumrukla gık dedirt -
meden onu yere l!lerdl. 

4 ler - Bulup buluşturmak. 
f; ler - Yeni dUnya. 

Olga geceyansı Ballinoya telefon 
ederek hakikati bildlrdi. Sabıkalı 
tabü kızdr, telefonda kilfretti. Ve 

1 kadından bin mUşkUl!tla öğrendiği
me g5re aynen ~öyle söyliyerek te
lefonu kapadı: "Babasının parası 

var değil mi? nen senden daha ac;ık 
göz çıkacağım, görü~ün.,, 

ı - KUrekleri bırnkm, sahilde nH -
-e~ller görUnüyor. Şu kenarda bir 
kaya görlllUyor, ona. yanaı;alım ve 
~erek karşıya geçelim. Yoksa hiç 
l:ıir eey yapamadan öbUr dilnyayı 

1 

!boylam. • • 

Hemen okunu, yayını, kalkanını, 

mızrağını sıyırdı, attı ve ağzına 
gömleğinin ıslak kolunu yırtarak 

soktu. 
lki elini diğer koluyla bağladı, o. 

muzladı ve yi,ııe ağaçlan, çalıları si
per alarak Fazıla yaklaııtı. 

BugUnkU çaprazrmız dı. orijinal 
bir §ekildod.ir, 

Şeklldekl kelimeler hem l!loldan 
sağa ve hem de yukardan 8.§ağı bu
lunacaktır. Ancak (1) numarnlnr 
konmuş :ıukardan ~ağı ve ııoldan 

sağa eUtunlardakl kelimeler ayni -
d1r ve böylece ikiler, Uçler, dört • 
!er ve beşler yukardan aşağı ve sol
dan eağa ayni kelimelerdir. 

Rokur sustu. Vcngasson atıldı: 
_Bravo monşer! Lconidnsm 

benzeri adamın kim olduğunu ııim
di biliyoruz: Balllno ... 

Salönel, Vengasson kadar heye -
canlı görlinilyordu. 

- Dikkate değer telakki olunabi

tec~k mal\tmat! 
- Bence güzel bir ip ucu ... Olga

dan aldığım maltimatla iktifa etme-,,_,_,_ ••••••• •• .. ••n•ı 1 • • • .. •• ~. .r• • • 
t • . • ' • • mınrnınaam ~tl m f'EMl;X•Jt,vmuı•• 

't Melike gelmedi. Maamafih. bu iki 
._~·nğmurlu günden sonra hava bır parça 
açılır açılmaz benim koşup buraya gele -
~ğimden §ilphe etmiş olabilir. 
l Toprak daha kurumamış .. Otlar ıslak .. 
~üzgar serin esiyor; Melike gelmiş bile 
;olsaydı bugün çalışmağa imkan yok. Za
len çalışmaya başlamadan evvel yeni tab 
loma fon olacak yeri seçmek icap ediyor. 
l;oakat bugün böyle yer bulmak bir hayli 
mil§kül •• ötede beride güneşin henüz ku
rutınağa vakit bulamadığı çamur yığınla· 
rı var. 
Yağmur, resim takımlarımr sakladıı;.tım 

~·ere kadar nüfuz etmi5. Kutum su içerisin
öe ... Derhal kutuyu bo~ttım ve fırçaları 
mı dikkatle muayene ettim. Tablomu bi
tirdikten sonra onları tamamile temizlemi~ 
tim. Fırçalar gene eskisi gibi tertemiz du· 
ruyor. Demek otelde iken dü§ündüğüm 
4oğru .. Meçhftl ressam tabloma ila.,·eler 
yap:ırken fırçamı kullanmamı~. 

• • • 
Melikeden son ayrılışımızın ~kline ba

karak onun bir daha buralara geJrüuı>re-

ğinden adeta korkuyordum. Bu korkunun 
onu bir daha görememek düşüncesinden 
doğduğunu kendimden bile gizliyor, "gel
mezse, yapmağa karar verdiğim yeni tab
loyu yapamam,, diye bu endişeye bir sanat 
duygusundan doğan ıstırap şeklini vermek 
istiyordum ... Otele giderken verilmiş kati 
bir karanın vardı. Yemekten sonra tekrar 
harabeye dönecek, bu defa da Melike}'i o· 
rada göremezsem e\'ine kadar giderek genç 
J;ızı arayacak, icap ederse benliğimden ve 
gururumdan f edakfu-hk yaparak işlediğim 
suçu bağışlaması için yalvaracaktım. 

Fakat biltün bunlara ihtiyaç kalmadı. 
()ğle yemeğinden dönünce Melikeyi orada 
buldum. Bir taş fızerine oturmuş, köpeği 
ayaklarının ucuna çökmüş; beni bekliyerek 
dıkkatli dikkatli örgü örüyor. 

Melikeyi görmek beni sevindirdi. 
Her sözden nem kapan, başkasının mem 

nun olacağı bir iltifata sinirlenen bu hır
çın ve kibirli kız bugün neşeli galiba ... Yü
zünün çizgilerinde ne dargınlık ifadesi var, 
ne de çekingenlik. Bu yüz çok temiz, çok 
masum bir çocuk yüzü gibi saf ve pürüz-
süz. 

Geçen gün kararlaştırdığımız gibi çok !ia
de bir elbise giymiş. Saç!an iki uzun örgü 
halinde arkasında sallanıyor. Çıplak ayal~
lannda kaba köylü kunduralan var. 

Bu sade elbise Melikeyi büsbütün genç· 
leştiriyor, ona tam bir köylü kızı mazrasaı 
v~riyordu. 

Sözünü tuttuğu için kendisini tebrik et· 
tim. Bana biraz soğukça cevap verdi: 
- Ben söz verince daima tutarnn. Siz 

de söz verdiğim için beni pi§man etmez-
siniz ümit ederim . 

Azarlamaya, yahut tahkire benzeyen bu 
söze cüretkAr bir istihza ile mukabele et· 
mek aklımdan geçmedi değil.. Fakat Meli-
kenin bu sefer de öteberisini toplayarak 
geçen seferki azametli edasile uzaklaşaca· 
ğmdan ve bir daha gelmiyeceğinden kork
tum. 

Bu tarlalar arasında açılmış kır çiçeği· 
nin ne garip bir azameti var! Eğer model 
olarak ona ihtiyacım olmasa, kendisine 
çok nezaketle muamele edilmesini istiyen, 
fakat kendisi başkasına söz söylerken keli
melerini tartmağa lüzum gönniyen bu kü· 
çük hanıma haddini bildirecek tarzda mu· 
amele etm~ini ben de bilirim. Melikenin 
~ahsında beliren bu yüksek gururu ezerken 
çok vahşi bir ze\1~ duyacağım da muhak· 
kaktır. 

• • • 
Onı: 
- Bayan !\ klike, dedim. rcc:mlnizi yap· 

mak için seçtiğim yeri beğendiniz mi? 
(Devamı var). 

N·akleden: f.t'ı 
diğimi tahmin etııii~ııf 
Onun sözlerini btızatuğıl 0 
tim. Ballinonun oturd 

0 
~ 

tenle göril§tUm. Baıurı bit 
.1 ...... ış \"8 

nü s:ı.at onda ÇJ.APO gri 
görünmemiş. Başında ~ 
fötr şapka, aırtnıd• 89 tııo'";J 

b. '-1 bir Jto6 un l!lpor lÇWü tt 
-Ve kolunda bitçııı~ 
- Hayır. Çanta yok~ 

renkte küçük bir vaUS ıe1 
yı dikkatle aradIIJlı bir 

dun. ~I 
Ayrıca garda da bttl 0 1 

Memurlardan ralnlZ biJiII' 
rif etti~ eşk&lde ~ 
nU söyledi. O da, çok sııJ,, 
duğu için yalnız çehre JıJP 
biliyor, elinde .çanta 

0
t1 

imı farketmernlş. ıtafot. 
şartJyle, gösterdiğlın 0 f. 
dan Ballinoyu tanıdı. t ıı 
biletlnl zımbalr..:nış: s:,f' 
Liyona hareket edel1 
ci mevki bir bUet.. oll ~ 
B11llinonun saat onla , 

da ne yaptığını h~~tııe' 
medim. Bunları o~;/ 
size mal\tmat verınefi 
dilm. 

:x ~ 
Cinayet tahklkatıııı:ll ,/ 

ilzerinde istikamet al::t -
gün sonra bir sabah ~ 
komlser Rokur, bl.ıl :t 
Niste oturduğu evin ~;,, 
Canı sıkılmış bir ha~~ 
Kapıyı Benuanın r 

Viktor Moler açtı. oıııJ "" 
zü güldü: ""-r, 

- Siz mlsiniz M. Jt_J~ 
diniz. Sizi hangi iyi 'jr 
n:y~? ç gUndUr g , 
nud 1 ~1 

- Ne de güzel ~ 1 

Ve derhal Mve et~~ 
- Binbaşıyı göreb ,;;• 

Viktor, parmağmt ::ı..:J 
tUrdU. Komiser ıne/~· 

- Ne o? Bu ne ~ ~ 
- lçerde bir genç~ ~ 
Rokur omuz silkti , f 
- Bir genç kız J!ll·~,-

yok. Benlin geldiğiııtl ~ 
hele... ""• 

Viktor, komisere );ot' f,, 
sını işaret ettikten b'f' 

- Affedersiniz. SlııJçJ t 
la yalnız konuı:ıurkeıı ~~ 
menetti. Bir dakik• ~de~ 
Neredeyse kız çıkıP 
saattir konuşuyorlat• 1dJo ,1' 

Bu Blrada bir z1l ç• 
:'inden fırladı: eııJ' 

- Ben .l!llze de.ısı 
-,,imdi gidiyor Jote... )oft°' 
Benuanın yanına ~ 

yalnız kaldı. Birk~ ııı ı~ 
usıı 

kapı açıldı ve Ben 

du: d•r 
- Sizi kapıya 1'• ,1ıııs- 0 

:.Iığıma pek ınUteesP~ e) -
Bu elimle RokurU ;ı 41P'/ı 

etU. Birkaç aY e'"°ulJl'llfo ~ 
ile, koltuğuna göııı ~teri 4d' 
şında koltuk deııı.e 6ıı0# 
vallı malül gözlerinJıl 
dı. Dönüp bakU· Lıaeıttf ~ıt 

el.,... .ı 11"'' 
Viktor nıate.ın ın-e"_..4" 

uzun bo;Ju, esıner ğılrtılf."' ;I' 
kızı kapıya kadar u dlSJluııC' 
tor kapıyı kapa)'lP ~~ 

K . ., .Jel• 
- ım. ti~ P _,r 
_ Bilmlyorurıt· y~ V-

Buyurun. Binb~uııı· 
ğinizi haber ve 

yor. _,.,.ııı~ 
Benua, yazı J!l 1,rJ P' 

• rıxı uotıl· ...ııı· koltuga otu rııYoJY 

tuk değnekl~ri :ı: ,, 
1örilnce gUlurns 11of ıttı'.~ 

- Bonjur ııoıcut,bııı~; ~ 
- HUrnıet.ıeri~ı. lt,. tı' 
Komiser yaklaO ıstt.I~: ret 

oalı• vardr. Benua rıe d 
-Ne oldu? :su gtbi fe" r! 

le' Her zarnanki '1 ıı>l "',-.1' 
C~nını sıkan bit ıe I pıtJ1 
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nin V8 ••MkJôffi3y~~ -sf erlerinde~, .. , ~~Çradılar. 
ta·nınıarr\ ışım ! Onu 

:,!Yvah mahvolduk öyleyse ! Yazan: Gaston Bomheur Çeviren: Suat Derviş 

~ 
1 

talunuı ettiğim gibi- - Bu sır bize mi ait? 

•) ~irtı h - Evet. 
- Bu teşekkülün enneniler tara

fından l.:uruldu~runu da biliyor ... A
dımm bilmemesinin bence hiçbir 
kıymeti yoktur. Esası bilmesi bizim 
için kafi tehlie teşkil eder. 

Clavdine evvela bir gülümseme
den sonra, k-:>rkan bir kuşun kanat 
çırpışlarına benziyen bir el karga
§ahğı ! Sonra bir göz, bir ikinci 
göz ve sonra yelpaze gibi açılan 

göz kapakları .. sonra bir sarı buk
le kasırgası, sonra yuvarlak Lir 
topuk, bulunauğu iskarpinden 
kurtulup çılgın çılg~n koşmak is. 
tiyen minimini bir topuk .. 

,: ' Söyle bir hMise 
~.faka 
dtğıl, t bu kadar endi_,,,,,· 

1 ~jl 

'to~ken a~ · 
d' lan da mı teıa~ıa Ka-
"· Üıen.... Il'lerdivenıerd • du . "l\le h . en 

~c v:;ıl'ordu. enüz sabah el-

llıllh;~ ~ahu? Elbe 
~ın~".'ll(!ir, <Iecı· tte bu ziya-

"'llltı ·~ ı. 
duıc ~bi, ded. 

'y • bır c un. 
lııbaşı t.f '&ara Yaktım. 

ıaıı :ı:.ı.., aıharın . . 
-..uıt J.:oı ve .. nıaıyetinde 

i ~ kıh llalis bu-

- Namusumla temin ederim ke
tum olacağım. 

- Araronyan Andon Reıtuniye 
oynanılan bir oyundur. Andon da 
bu işin bir hükumet hile i olduğu
nun farkında değildir. 

Hayret içindeydim. 
- Bunu hükfunet mi hazırladı? 
- Evet, benim yolumla! 
- E, bunda ne fayda gördüler? 
- Bu suretle Hmçak icracılarını 

öğrenmek mümkü oluyor. 
- Nasıl? 
- Tomayan bu teşkil~tı imha e· 

debilmek için aldığı tertibatta bil
hassa icra memurlarım kullanacak-

- Elbette, ama, söylediklerinden 
bir şey anlamıyorum. SüraUe neti· 
ccyi söyle Ropen! 

- Acele etme! 
- Bunu hükumet nasıl haber al-

dı? 
- Orasını ben de bilmiyorum. 

Yalnız hükumet haber almakla da 
kalmadı. Tertibat aldı. Bugün eli
mizde malum olan delillere nazaran 
·rmenistan hudutları Osmanlı zap
tiyesinin \'e askerinin elindedir. 

Clavdine çiçeği hatırlatır. Onu 
görünce muhakkak korsajmda ve 
ya yakasında bir bukket vardır di. 
ye düşünürsünüz!. 

Fakat hayır! Onun üstünde çi
çek yoktur .. O çiçeklerden yapıl

mıştır. Gülümseyişi papatya, u· 
zun elleri beyaz zambaklardır. tJı. lltl<ırduıar. 

ıı_·. olurıt'; 
"'-al~ ı. 

bir tır. Bu çok tabii muhakemesinin de 
~\>tt, saat Once ayrıt- anlattıklarma isabetli görünüyor. 

• - O halde mesele kalmamış Ro
pen. Hmçak davası suya dü5tü6rü 
gibi, biz de ipe gidiyoruz demektir. 

Clavdine, bin parçadan yapıl. 

m.ş bir kızdır. O kadar dağınık, 

ve dağıtılmıştır. O adima parmak. 
!arının ve dudaklarının ucunda 
durur. Onu tutmak mümkün de
ğildir; dağılır. Bir yastığa kuştü
yü dol.durmağa hiç teşebbüs etti· 
niz mi? Daima içlerinden bir tane. 
si havalanır 1 lşte Clavdine .de 
böyledir. 

ltaı· - Peki ama, hük\ımetin Hınçak 
~~ l\rtini talt' icra memurlarını öğrenmesine va-
tıı \ ğı t?nirl . ıp etti ve o- sıta oluyorsun demek! 
art l'ollla;-aerı tesbit etti. - Elbette! 

- Eğer hükumetin nazarı dikka
tini başka taraflara çe\irmiş bu
lunsaydım, hakikaten bugün bütün 
da\·a halledilmiş ve biz de cezamızı 
çekmiş bulunacaktık. 

~~~ n Yerlerinden - Beni korkutuyorsun Ropcn! .. 

~~ ltıahvoıdUk Ne münasebet? Sen hükumetin bir 
<la\~ 1'orna}'an öyleyse! casusu musun? 
'l lltşindc aı' bu. Araron- - Elbette! 

- Nasıl başka tarafa çevirdin? 
Onun sarışın olduğunu anladı. 

ğ nız dakikada, mavi gözlü oldu
ğunu çoktan unutmuşsunuz.dur. 

~ "ıı ~trle k:ı .... ğlllağa ~hştı
~.l ~I ln k 1 htpirru uyuya 

~· z Yuvarlana-

~ ~· atılattnn 
llııı11~tlc ~l : 'Yalnız be . 
ı~-~ oı bır 1 .. ~- nım 
~-, ' du~unı ~düfle bu 
~-~ Çu uda .. 

ııı~- nka b Söylemeği 
h;,~:11~1:ır~~lnl ~ gece ziya
-~1 t ~ n de öiren-

ta ~korku 1 
17rı ~ı. Ya dinled'l , '<il:~- ı er. 

tı' ıaJ;a ""'ll itne . . 
ını \b!l~, Artını takip 

Perı..._ ~~tr~ -~ğiı; . 1.1ra a de re: 
ıt \'~ife )'. aıttabi kleyip 

~~fonu t:n sabaJıı ~ Artine 
-""en ka etzntk eyın sürat-
. l'bolztıaktı ve bir rnüd-

c llc ol r. 
de sab~ O)SUtı 

ı· '"aıirer ,_kadar Uha(l ~ 
ı oı .... - ı ""sa rnaır.-

., h '(,(ıaıa ca anı l.Ull~ 
ı.' Qıı !) tını t,_: attnak ve 
·.ıtıı "ece ı' -·•t1 l\ etnı 
'de bil ~Yaretıerin· ek ge-
' 'tıisin:%ruın. ~n ?1ana-
ı.:an ~ nı ten-

~"'<lll;'arak bet Parnı 
İttj~ ôlre~... ağiıe sat-
lttıb·aı il} ... llCYiniz d . 
c ~l~c ~ın1 ~ e_dı. Fa-
Seıı ne d Şlıraıc ede . S\ip etti-

tı~ ~l!tıcı~rek: run. 
' atk:' o evı 
:aıı~t!ıi "'<!Ua~Iara ere Yalnız b 

~arma "aıiyer .a~ı-
\itı.... dan ?-. 1 

Sôyle 
a,,"iliı ~ • 1trzifonu 
~trrı: ath
lıbı .. ""<t n ''dl' tek· 
r..''llt\ı ~ Unun altı \'e ~Ytan 

, ~i ~!lctrab·ı·rndan Qiıim 
.ı • ı ır \ "tıı ·c tehlike 
~~;'rı.lırke 
~~~ğı ı~ son defa bir ih

ba · 1'o"' Utnlu iörd" tA•= ·•1a\•a um 
c.ıd ,"o..ınu J n, decr · 
da u~ ı bağı ıın. Bu 
~:-aıatın~ isaret a~ış. gibi 
:-'~i tek l!;ıflSc bu h \crı)·or. 

~4<dırde rar ta., i. areıceuer, 
1 

1ll. ij başımıza ~ ~ ederim. 
<Sôtt b~ de şun bır felaket 
.. ~llilc b' Un ŞUrasınd 

tı : ır \'akr . a 
· oııı ~ ıınız kal-
rıı. O l:ıeniını 
ı~ ı da 'a . c ~ıktı "'

~1ll\ l>_ Zıfesı b • ucn eve 
lı... fl!,.,. "\O~n aşına! I-:rt . 
-.; ıı_ ·•ıuşı ee,. h" esı 
t.ı- Yorı,1~· Ccc a ırciyanı 
t tJlll'ıu""llU~tu~ Uykusuz kal-

n~~;tu. no~n a abı~ da 
llııı ~~ Cevahırci-
~ •~im. B 

·~. tdenl en bu i~tr 
""'~er · 
~ 'orıacı 
s,,_·· a anıatt 
~· dccı· ırn. Dikkat-

ıı .... altat ı,., ı. llir 
. ~ r-.ı "U.tıu Slr tevd' 

tı;ttiıl\ kimseye ı edece-
~ ~ • }ju fer E açrnama-
~a}' . davası lıı dava~ı u... "ardı 

·~tını af{ r. Öyle 
etrncrn. 

Bütün kanımın ayaklarıma doğ
ru süzüldüğünü hissediyorum. Vü
cudum karıncalanıyor. Ne diyor 
bu adam, delirdi mi Ropen? 

- Araronyan diye bir 
hazırlamak teklifinde ben 

teşekkül 

bulun-

İnsan onun hakkında tam t>ir 

fikir edinemez. 

- Ropen, dedim. Beni süratle 
t.envir et. Fenalık hissediyorum. 

dum. Bu teşekkülle errneniler ara
sında ba~ka bir siyasi teşekkül olup 
olmadığının süratle meydana çıka
cağını söyledim ve bu te~kkülün 
yeni kurulan te~ekkülü ezmeğe gay 
ret edeceğinin de tabii bulunduğu
nu anlattım. 

Yaşı mı? Tabii tahmin ettiniz: 

On sekizdir. 
Size onun bir fotogra!mr gös

terirdim, fakat Clavdine öyle bir 
kızdır ki resimlerinin hepsi duman 
lr ve titrek çıkar •• 

- Dinle dedi. Ben hükfunetin 
Hınçak teşkilatını değil fakat her 
türlü gizli hareketlerini takibe me
mur bir casusuyum. Bunu evvelce 

de söylemiştim. 
- Hayır, böyle bir §ey bilmi:ıro -

Bu vazifeyi bana \"erdiler. Andon 
Reştuni böyle bir te~kkül kurdu. 
Tomayandan ye komiteden sakla
dım ye saklayacağım. Onların kır-

Clavdine tam saatinde gelir ... 
Çünkü erken çıktığı için şurada. 

bura.da vakit geçirmek maksadiy1e 
-ddlaıır durur. nihayet o kadar 
geç kalır ki müthi~ acele eder "'C 

"1111-benl 'dı1dan potlan tilrnir edebilmek' ve 

- Benim Abdülhamidin \"e sara· bu yüzdl'n hilkOmetin eline geçme

ym bir adamı rolünü oynadığımı mek için hükumeti oyalıyorum. 
bilmiyor musun? Halisin geli~inden de mallımatım 

tam saatinde gelir! • 
Merdivenden işiHiğim her ses· 

le istediğim kadar sıçrayayım. Bi. 
liyorum, her sesi işitirim, onun a. 
yak seslerini duyamam. 

- Evet. var. 
- Bu rol hiç ~üphesızKı casusluk Beni bu izahat tatmin etmemişti. 

labilir. ; Belki de bu çok korkmuş olduğum-
- Evet. 1 dan, belki de uykusı.ız ve y4'rgun bu 

Hükfunet Hınçak ismi altında o-
1 
ıunduğumdandı. 

Çünkü onun ayak sesleri .duyul
maz!. 

larak değil, fakat gizli bir adla bir ı - Hopen, dedim. Hem hükumet 

teşekkül siyasetinin Iaafö·ctte oldu-ı biliyor, ~e:n. ?e. arıyor diyorsun. 
ğunu biliyor. Bunlar bırıbırını tutmuyor. 

- E, sonra ..• · ' ( Deı·atm t:ar) 

İstediğim kadar kapının tokma
~ına bakayım 1 Onun oynadığını 
göremeyeceğimden eminim.. Iler 
zaman bu kadar sakin ve derli top· 

' 
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mm emirlerini dinlemek üzere 
bana isyan ettiniz. Ben şimdi 

Venedikten geliyorum .. Orada 
bir çok büyüklerle görüştüm ... 
Bu arada kendisine itaat ettiği. 
niz adam hakkında da bazı şey. 
ler öğrendim .. Kendisini reis di
ye tanıdığınız adamın kim oldu
ğunu biliyor musunuz?. O, 10-
lar meclisinin en mühim adamı. 
dır. Planı gayet sade: Dağlar. 
da dolaşan çetelere önce emni
yet telkin ettirmek, sonra da on· 
lan bir Siırpıda mahvetmek .• 

Mahpuılardan biri cevap ver

di: 
- Yalan söylüyorsun!. 
San.drigo birden.bire yerinden 

fırladı .. Kendisine küst \ıça hi. 
tap eden adamın şakağına taban
casının namlusunu dayayarak : 

- Yalan söylediğimden emin 

misin? diye sordu. 
Mahpus metin bir sesle tekrar 

etti: 
- Yalan söylüyorsun!. 
Müthi§ bir taraka işidildi ... 

Mahpuı yere yuvarlandı. Başı 

'1armadağ•n olmuştu .. Bu deh· 
§etli manzaranın §ahidi olan hay 
dutlar arasında bir mırıltı ve fı

sıltr başladı. 
Sandrigo, mağaraya girerken 

yanında getirdiği sandalyesine 

oturdu: 
- Devam ediyorum, diye gür -

ledi. Bizimle beraber olmalc ister 
misiniz? Gene o eski çetemiz:i 
kurmamızı istiyor musunuz ? .• 
Eğer siz hakiki hay<lutsamz tek
lifimi kabul eder ve arkadaşla

rınızı kurtarmıya çalışırsınız .• 
Bana gelince ben geçmişi unutu
yorum .. Burada bulunan servete 
sizi de iştirak ettiririm.. Kara. 
rınızı veriniz .. Kabul mü?. 

Mahpuslardan biri bağırdı: 
- Ben kabul ediyorum. 
Sandrig~ üçüncüsüne döne. 

rek sordu: 
- Ya sen?. 
- Ben hayır... Ben zavallı 

Luvijinin fikrine iştirak ederek 
size yalan söylüyorsunuz de

rim. 
San.<lrigo müthiş bir tavırla 

homurdandı: 

- O halde sen de Luvijinin 
yanına gitmiye hazırlan .• 

- Hiyanet etmedense buna 
hazırım .. Fakat bu cinayetlerini
zin cezas nı dehşetli bir surette 
ödeyeceksiniz.. Haydi tereddüt 

etme .. vur ... san ..• 

Bu betbaht ta Hikırdısıru bitir. 

miye vakit bulamadı 
San.drigo ibirden bire hançeri

ni çekmiş ve zavallının göğsüne 

yerleştirmişti.. 
Sandrigo ötekine baktı.. O, 

itaat edeceğini anlatmıştı .. 
- Haydi, dedi, sizi af~.Uiyo· 

lu olan yazıhanem Clavdine ile 
birdenbire doluverecek .. O, tıpkı 

rüzgarla açılan bir pencere, od~yı 
birdenbire ne hale sokarsa, nasıl 

kağıtları ve örtüleri uçurursa, öy. 
le gelecek .. 

Ve ben onu daha divanın üs. 
tünde zannederken o, odamın ta 
öteki ucunda bulunan kıymetli bir 
cıgara tablamı kırmış bulunacak. 

Clavdinc o kadar çok hareket 
eder ki, ben onun yanında her za
man nezle olmaktan korkarım. 

Buna rağmen kendisine ç.c-k mu
habbetim vardır. İnsan zaten çok 
kere ürktüğü şeye bağlanmaz 

mı? Mesela duş gibi!. 
Fakat beni ona bağlayan şey 

yalnız bu ürkeklik değildir. Daha 
başka şeylerde vardır.. Clavdine, 
benim için, onu tammış olduğum 
küçük bir Gaskonya köyüdür. 

örgüleriyle dolaşan bu küçük 
kız, benim av köpeğime bebeğinin 
esvaplarını giydirdi.. Gülünç ol
mağa karşı gayet hassas olduğu. 
nu iddia ettiğim köpeğim, bir bu. 
dala gibi onun kendine bebek el
biselerini giydirmesine tahammüi 
ederdi. 

Gaskonyadaki küçük köy gü
zel bir köydü. Clav.dine yandaki 
evde otu:urdu. Yemek zamanlan 
kapıya vurmadan içeri girmeği 

severdim. Sofranın etraEında tc-p· 
!ananların arasında bana yer ve. 
rirlerdi. 

Babası muharebede ölmüştü .. 
Ve büyük babası bU üarbe ile a_.. 
deta gençleşmişti. Bağlarla meş

gul oluyordu. Annesinin liu kibar
lığı nereden geliyordu. Ekmeğin 
ilzerine bir haç işaret yaptığr za· 
man onu bir kraliçe zannedebilir. 
)erdi ve Clavdine mürekkep lekeii 

Elleriyle cebimden öksürük §e
kerleri çalardı. Bu şe'kerler pek 
kötü idi. Fakat o bunlan lezzetli 
bulurdu. Onlar benim komşularım· 

dı. 

O zamanlar Clavdine çirkindi.. 
Bir bela gibi, hakikaten, içinde gü. 
lünccek hiç bir şey bulwnmryan 
sözlere gülerdi. 

Sonra benim evim satıldı. 
İnsan artık içinde bir ev sahihi 

olmadığı bir köye dönmekten uta. 
myor. 

Geçen sene, bir sabah Clav<line
yi karşımda gördüğüm zaman e
limi bir arı kovanının üstüne koy
muş gibi telaşa düştüm: "Aman 
bana neler oluyor.,, dedim. 

Bir sigorta kumpanyasında li 
bulmuştu. Vangirared sokağında o 
turan teyzesi Mathildin yan na 
yerleşecekti. Ve eski bir aile .d :>s
tu olduğu için piç clmazsa ayda 
bir de gelip beni görecekti. 

Bilmiyorum, neden ona köpe
ğim Clairondan bahsettim.. Kah
kahalarla güldü: 

- Ah, o küçük maskara 1 dedi. 
O, bunu söyler söylemez genç 

kızların bu kalbsiz lakaydisi hak. 
kında bir sürü teoriler yaptım. 

Ayda bir kere ona tahammül e. 
debilirdim. Fakat bunun için o :yi 
yürekli Matild teyzenin akşam >"e· 
meğine davetlerini kabul etmemek 
ve tatil saatJerinde onun yazıhane
sinin önünden tesadüf en geçme
mek lazımdı. 

*** 
Clavdine'yi bekliyordum. 
Onunla ne konuşacağız? Bunu 

düşünmeme münasebet bile yok .. 
Çünkü o konuşacak ben dinleye. 
ceğim. Bana Holivudun bütün 
nişanlanma ve boşanma .dedikodu. 
larınr, bozulmuş konturat hikaye
lerini anlatacak .• 

Herbert Marchal isminde bir 
aktörün tahta bacaklı olduğunu 

bana zorla öğretecek ve bana mi
mar olmağa çalışan iyi ve s.cvim· 
li lıir aşığına, oynadığı oyunu an. 
!atacak. 

- Ona gülmek için birrandevu 
v-:rdim. Sahiden gideceğim zan. 
netti. Kimbil1r ne kızmıştır. 

Evlatlığımın acaba kalbi nere
dedir?. Hayır, onun kalbi yoktur. 
Onun yalnız elleri, gözleri ve gü
lümsemeleri vardır. Halbu1d kalb 
hakiki iskelettir .değil mi? O::ıa 

malik olmıyan insanların hangi 

(Liıtfen sayfa~ ı ~e' irin iz) 
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miycceğinizi söylemediniz. Ce
vabınız ''evet,, olursa kızınız 

bir saat içinde burada bulunur .• 
Emperya yerir • :n sıçradı .. : 

Çıplak kollan ye il';~ı haydudun 
boynuna dolandı.. Kırmızı du· 
daklannr, haydudun dudakları. 

na temas ettirerek, boğuk ve tit. 
riyen bir sesle mırıldandı: 

- Evet, Sandrig~ 1 Kızım se

nin ..• 

Biyanka bulunduğu pis }'erde 
üç gün, evet tam üç gün ıstırap
lı bir hayat geçirdi. 

O neredeydi?. Kendisinden ne 
istiyorlardı? Annesi tarafından 

gönderildiğini söyliyen bu ada
mın söyledikleri doğru muydu? 

O mütemadiyen bunları düşü. 
nüyor ve bir neticeye varamıyor. 
du. Kapatıldığı oda çok küçük

tü. 
Dışarıya açılmış tek bir pen

ceresi bile yoktu .. Yalnız dehlize 
açılan demir parmaklıklı bin 
pencere vardı ki ihtiyacı olan ha
vayı buradan alabiliyordu. Bu. 
rası temizce bir hapishane sayı. 
labilirdi .. Bununla beraber, ihti
yacı olabileceği her şey mevcut

tu .• 
Dilsizden farksız bir kadın iş

lerine bakıyordu. Odaya günde 
ancak iki defa girer, etrafı do. 
laşır ve genç kızın rahat etmesi 

için elinden geleni yapardı. 
Biyanka bu kadının yanında 

kendisine hakim .clmıya çalışıyor 
ve o çıkar çıkmaz hüngür hün. 
gür ağlıyordu. 

Kapısı birdenbire açıldı .. İçeri
ye Sandrigo girdi. 

Biyanka kaçırıldığı akşam 

gördüğü bu adamı tekrar karşı

sında görünce ürpererek geri 
çekildi. 

Sandrigo bunun farkına var
mıştı. Dudaklarının asabi bir 
takallfısiyle güldü.. ~uzafferi. 

yetinden emin bir adam tavrı 

takındı .. Kalın ve kaba sesini tat. 
lılaştırmaya çalışarak: 

- A'ttık geçmiş olsun Sinyo
rita, dedi.. Beni takip ederseniz, 
sizi annenizin yan•na götürebi· 
lirim. 

- Bunun bir vesile olduğunu 
anlıyorum .. Zındanımr değiştir· 

mek niyetindesiniz sanırım. 

Sandrigo cevap verdi: 

- Sizi burada uzun zaman 
muhafaza etmek niyetindeydim .• 
Bu benim kabahatim değ.il •..• 
Anneniz bu hususta size icap 
eden mali'ımatı şüpl:esiz ki ve . 
recektir. Geliniz sinyorita .• 
Korkmayınız .. Bir gondol bek· 
liyor .. On dakika sonra anneni
zin yanında olacaksınız.. Bana 
da annenizle aranızda bir dost 
kalmak şerefi kafidir. 



• 

çat ıüstline kurulduğunu anlamak 
kabil değildir. 

- Size bonjur dedim ..• 
İşte gene beni korkuttu 1 Bana 

''Size bonjur (,c.(im,, diyor. Bir is· 
Seyahat notları 

mim, bir soyadım olduğunu teca. K k • • ı • • • 
hül ediyor. Bana ''siz,. diye hitap on ya oy e rı ) çı n 
ediyor: tıpkı 1ı:öpeğime Clarion de. . 

Yeni bir Fransız filmi 

:;;~.!!:~~::;: :::,,~:~· ;:.ı örnek bir çalışma Kaça·k 
Tilrklue RadlfO'a • ~ 

Gt1' 1 DALGA UZU1'"LlJ • ' 

yoruz .. Nereye gidiyoruz.. Bak' [3. . k 
1 

k 
hele Pannem! mahallesine gclmi-! iri en paralar B öylere Seyyar 
~iz .. A, bir çocuk ıclüştü .. iri ve l 
yuvarlak göz yaşlan ile ağlıyor ··İ sinemalar femİn edilecek 
Clavdine hi~ acımadı. Omuzlarını ı 
silkiyor: ! 

- Ne budala şey f diyor. 
Ya siz kimsiniz Clavd:ne, siz ne· 

siniz? Geveze mi, koket mi? La. 
kayd mı? Genç kız mısınız? Sizin 
her şeyiniz yeni, yepyeni.. 

Gözleriniz, etvarıruz bakışla. 

rınızla siz daima kendi kendinizin 
pencerelerinde duruyorsunuz! .• 

Siz hiç kendizmi içine çekilemez 
misiniz. 

Paris, ikinci bir 
alacak 

Bu sene &inema dilnyasında en 
'çok görülen filmler Fransız film
leridir. Holivud da Fransız artist
leri beğeniliyor. Amerikan film 
şirketleri Fransız müelliflerinirt e. 
serlerini filme alıyor. Fransız si· 
nema §İrketleri harıl hanı çatı.. 

§ıyor .. Hatta yavaş yavaş Fransız 
şirketlerinin kadrolarına Grasmor, 
Marlen Ditrih gibi yaoancı artisE • 
ler de karışıyor. Paris, yava§ ya-
va§ ikinci bir Holivud hali 

Holivuf 
mı? 

halini 

ni alacak gibi görünüyor .. 

Rıhtımın parmaklıkları yanın· 

dayız. Clavdine kollarını parmak· 
lrğa geçirmiş, sulara bakıyor. Ya· 
nımda, fakat ben.den o kadar u. Bu sene Pariste gösterilen yü· 
zaklarda kil Ko11}·ada Çomrada yeni ya J>ılan göçmen evleri ze yakın yeni Fransız filmi ara. 

Rene Dori t't sevgilisi "Kaçak,, 
!ilminin bir salmesfodt 

Gözleri boşalmış, dudakları ka. Konya, (Haber) - Konyn köy .la- parayla Jlkbabarda k15y1Uyo seyyar sı_n~a. Fransızları~ en ~k be~en-
panm.ış, elleri hareketsiz duruyor. lerl, köy kalknunıısı nna. pUınına. sinema. temini veyahut SCj')'ar si - dığı fılmlerden bır tanesı de ' Ka
Bütün pencerelerini kapamış. Onu 1 görc))"apılan çahamala'"la devam et- 1 nemacılarla film gösterilmesi ka - 1 çnk,, tır. "Kaçak,, yalnız Fransız 
ıiştc şu dakikada olduğu gibi, ta- 1 mckte ve eldeki programın tatbl - rnrlaştırıhnıştır. gururunu okşayan sahnelcrile de. 
mam olarak her tarafını birden 1 kında çok hassas ve ilgi gösteril - Doğrudan doğruya. vilayete bağlı ğil, ayni zamanda bir insan ruhu 
görüyorum. mektedir. 938 yılında en fazla köy bulunan Konya köy bUrosu, muhıı- nu okluğu gibi analtan parçalan 

Gemisinin mensup oldugu liman. 
daki kilçük bir dilkk!nda satıcı bir 
genç kız .. Her gemiciye iltifat c· 
den hafifmeşrep bir mahlUk .• 

- Ne düşünüyordunuz, Clav- damızlıkları tedarikine ehemmiyet sebci hususiycden ayrı olarak mUn· ile de dikkati üzerinde toplamı§tır. 

Pimayinin dikkatsizliği yüzün. 
den bir kaza oluyor. Atılan bir 
torpil bir balıkçı gemisini parçalı
yor; Pimayi divanıharbe -ırerilecc& 
ve bu suç~un cezasını çekecek. 
tir. Artık delikanlı için bir tek yol 
vardır. Xa~ak •. Pimayi gemiden 
sıvışıyor, ıehirdc sivil elbiseler te· 
darik etmek için scvgiliiİDe müra. 
caat ediy.or. Ve macerayı ka.dma 
anlatıyoı·. 

dine?. verilmi§, 100 a.dcd damızlık teke ile feıidcn çalrşmnkta \'e tal!diro de -
- Köydeki mezarlığı hatırla· lG aded yerli karaboğa satınalm - ğer bir surottc devam eden !aalfye. 

dım .. Rüzgarlarla kucaklaşan ser. mış, ve veterincrlikçc tesbit edile_ tinden matlup rnndmanı almnkta.
vileri gözümün önüne geldi. y 0. rck köylere dağıWmıg41tr. 938 yılı dır. Her iş muntazam blr surette ve 
hın ta nihayetinde bir mezar var- köy bütçelerindeki damızlık parala· süratle yürümektedir. 'KlSy snlmnla
dır. Mezann etrafında demir bir rmm toplanma i5i bitmiş ve bu pa· rınm mükellefler için talıdid edilen 
parmaklık.. lnsan ağlamak 1çın rnlıır damızlık ndma bankada açtı- s:ılma hisscsl fü:erinde ince tetkik
parmalı:lığa abanınca kolları çok nlan hesabı caride saklı bulunmur.ı- Ier yapan köy bürosu, "köy işyarln-

Kaçak filmi Moris Larrunun 
bir romanından nlınmıştır. Roma. 
nm kahramanı bir delikanlıdır. 

o:ır .. 
Bazan komşu bir mezarı ziyare· 

tc gelmiş olan bir insanın fazla 
çiçeklerle bu mezan da ıUılemi§ 
olduğunu göriirslinliz. 

Clavdine kederli bakı§lannı ba. 
na uzattı. Yilzüme ~aktr ve kıy. 

metli bir vazoyu yere atıp par~a
layan hırçın fbir çocuk gibi bir 

anda kendi .kendini kırdı. Dağıttı .. 
Denilebilirdi ki kendisini böyle ol 
duğu gibi gösterdiğinden do1ayı 

çok müteessfti. Can sıkan, can sı
kıntılı bir sesli: 

tur. On bin lirayı tecnvüz eden bu 
parayla geniş m.ikyruıtn damızlık sa
tmalmm:ı.sı için icab eden te§ebbüs 
Icre giri~ilnıiş ve ilkbaharda. müba.
ynat yapılmıısma kanır verilmiştir. 
Her nahiyede birer tavuk istasyo. 
nn yapılmam kaı:arln~bnlarak ta ... 

vukçuluk enstitüsünden celbediien 
kümes püı.nları Uzerindc kUmcs yap 
tınlnuı.sı için ilgilllcro emir veril-

nnın kadro ve bütcelerin tanzimi 
hakkındaki emir ve tebligat hOkOm 
!erini harfiyyen tatbik etmekte ve 
masraflar fcin her ny tanzim edi
~n hulasai hcsabiye cetvellerilc ay
lık 21arfiyallan köy, nahiye ve kaza 
esaslarına. göre ayrı .ınyrı ontrol 

etmektedir. 

Kendisini bir türlü olduğu gibi 
an!atamamı§, mes'ud olamamı§, 
cemiyetin yanlış hükümleri yü
zünden alnına bir kaç defa mah
kum .damğasr vurulmu}, artık in. 
sanlar arasında yalnız ıstırap çek
mesi mukadder bir delikanlr .• 'Pi. 
mayi ismindeki bu delikanlı artık 

"ne Allah, ne de dendi,. tanıma
mağa karar vermiş, bu düsturunu 
göğsilne dövdürmUııtür • 

Fakat yaşamak için bir iş yap
mak mecburiyeti var. Pimayi bab. 

Kadın ''ben seni seviyorum, Pi
ma yi, diyor. Sevgilim, bir hapis
hanede bile yaıasa gene ,göke mağ 
rur gözlerle bakabilen birisi olına· 
hdır. O bir kaljak olamaz.,, 

Eserin sonunda Pimayiyi iki ne. 
ferin muhafazasında civanı harıbe 
gidttl.'.e'n · g8tUyoıttt':"'ô'1lk •·defa 
olarak bir tek inııanın, scv.diği ka· 
dının sözünü dinlemiıtir. miştir. Böylcco her nahiye merke

zine onar horoz, onar ta\'llk geti -
rilmesinc ve alınacak yumurtaların 
köylere tevzii suretiyle tavuk cin -
sinin ıslahma başlanmıştır. 

BUroya altr ay önce getirilmiş o. 
lan "e muhtelif nnhlye müdü.rlilk -
lerindc bulunmu§ b:ıy Osman İnal, 
§U kısa zaman urfmda gayretli ça

lı~masiylc meydana getirdiği eser
ler ve intizamdan dolayı takdiro de
ğer görülmektedir. 

riyeye gönüllü yazılmı§tır. Bu 
meslek, sıkr çalışması, içindekiler. 

den mütemadiyen fedakarlık iste· 
mesi, insanı açık ufuklarda dolaş.. 

Rene Dori bu as~ ruhtu Jnsan 
rolünü muvaffakıyetle ba§armıı -
tır. Film Fransız filosundan dört 
torpidonun i§tirakiyle Tulon a. 
çıklarında alınmı§tır. 

-- Sahi, dedi, size annemin 
öldüğünü söylcmcği unutmuştum. Köylünün tenvir ve ir§ad cdilınc
Bugün ölümünün yıldönümüdür .• si icin köy büt{:elcrindeki bu 'fasla 

Görüyorsunuz ya! .• Meğer ben • nit "pa.rnlar toplanarak vo yine ban. 
hakikt Clavdine'i tanımıyonnu· j kada açılan hesabı cariye aaklan -
§Um.. mm olup epeyce bir yekUn tutan bu 

Büro eefinin bilhas!a. köy parala
rının banka.da birlktlrllip saklan .. 
masr yolundaki kurduğu usul, köy. 
lü için, bUrp için her yerde tatbiki 
örnek tatulnenk değerdedir. 

tırması yüzünden Pimayinin h~u
na gidiyor. Fakat serke§ ruhu du· 
rur mu ya? Askerliğin &ıkt ve §e. 
did disiplini gen~ bahriyeliyi hır 
palıyor, gemiden gemiye atıyor. 

Pimayinin bir de sevgilisi var. 

Gerek harici sahnelerinin tenev 
vüü, gerekse iyi oynannuı olması 
filme Pariste mühim bir rağbet 
temin etmiştir. 

266 KAtiRAMAN HA YDUD 

-
Sandrigo, Biyankaya elini u. 

~atmı§tı.. Biyanka umursama
dı. Yalnu haydudun yanında yU
rümiye başladı. 

Şimdi bu adamdan ürküyor
du. Annesinin dostu olduğunu 
nöyliyen ve burada bulunduğu 

müddetçe kendisinden f enahk 
görmeyeceğini sandığmr bu n· 
damdan ürküyordu .. 
Annesiyle bu adam ara&1n.daki 

münasebet neden ibaretti?. 
Dışarıya çıktıklan zaman par

lak bir güneşle ka~ılaştı. Kanal, 
güneşin ılık ve parlak ışığı al
tında yıkamyor gibiydi. Uzak· 
taki satıcıların hay'krrr;,lan, gon. 
dolcu §arkılanna kanşıyordu. 
Bu hava insanda en küçük bir 
ıztrrap bırakmıyacak kadar, ken
dini kendinden geçirecek 'kadar 
kuvvctliy.di. 

Biyanka derin ve hür bir ne· 
fes aldı. Gözlerinde bir §eh· 
vet ışığı parladı .• 

Biyankayı görilp te güzelliği 
k:ır~ıs.ında hayretten ağzı açık 

kılan bir gemicinin hareketi 
Sandrig.~nun kıskan~Iık damar
lar nı kamçıladı .. 

Hemen Birankanın kolundan 
yakalay:ırak gondola bindirdi .• 
lf cşfa perdelerini ııkı sıkı ka. 
padığı tentenin altına yerleştire
rek kendisi de gondolcunun ya· 
1una gitti. 

Yarım saat sonra, Biyaİıka: 
annesinin kolları arasındaydı. 

Hasret arzularını bol ıbol ve 
yalnız kalmak suretiyle gider
dikten sonra Emperya, elinden 
tuttuğu Sandrigoyu Biyankaya 
§Öylece tanıttı: 

- Sana Venediğin §Öhretli ve 
parlak bir zabitini tanıtayım, 

Biyanka, dedi. Adı Sandrigodur. 
En iyi, en aziz dostlarımdan bi
ridir. Onu sen de sev Biyanka .. 

Biyan"ka vücudunun titrediği. 
ni, çehresinin solduğunu hisset
ti .. Bakışlarını bir Sandrigoda, 
bir de annesinin yüzünden gez· 
dirdi. 

Şimdi Sandrigodan ne bdar 
korkuyorsa, annesinden de o ka.
dar çekiniyordu. 

Şimdi sevgili arkadaşı Juana
yı, kederli zamanlannda kendi. 
sini bir bakışiyle teselli etmesini 
bilen adamı düşünüyor ve onl.ı
rı arıyordu. 

-37-
I 

1K.l GADDARLIK 
MANZARASI 

Sandrigo büyük bir sevin; ve 
gurur içinde Emperyanın sara· 
yından çıktıktan s:;nra doğruca 
Tereviz yolunu tuttu .• Saat do
kuza doğru da bu kaıra'baya var. 
mış ve köyün hemen dı§ tarafla
nnda bulunan bir eve &irınitti. 

')cağın önünde boylu bo. 
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yunca yatın ıbir ikaç ki§i, oda.da 
duyulan ayak sesi üzerine be. 
men fırlayarak gireni selamla· 
dılar. 

Sandrigo, dört ayd\".nberi, bin 
mil§külitla ba§ma ancak bu ka
dar kişi toplayabilmişti. 

Derin gözlerinde bir sevinç 
ışıldıyordu. 

- Hepiniz burada nmunız ? 
Mağarada kaç kişi var?. 

Sandrigonun muavini oldu· 
ğunda hiç §Üphe olmıyan birisi 
cevap verdi: 

- Altı kişi .• Dördü mağara. 
nm, ikisi de mahpusun kapısı 

önünde .• 
- Ala .. Biraz acele etmeli

yiz yalnu. 
- Doğru .. Belki Iskala Bri

no çıka gelir. 
Çete reisi cevap verdi: 
- i5kala Brino artık burala

ra gelemez .. Onunla hesabı te
mizledik .• 

Haydutlar titrediler.. Sand. 
rigo ilave etti: 

- Yalnız size söylediğimi 

unutmamalısınız. Çetenin ha
zinesi mutlaka mağarada.dır. O· 
nu ne yap:p yapıp aramalı, ele 
geçirmeli. Unutmadınız; ya ...• 
Yarısını size vaad etmiştim. 

Haydutların gözlerinden 
parlak kıvılcımlar sa)ıldı. 

Sandrigo emrini verdi : 

- Haydi balialım, nıart·nı 
Hep birden dııanya fırla.eh~ 

lar. Evvelce aralarıMa karar
laştırmışlar gibi hareket ediyor. 
Jardı.. 

Sandrigo evden en aonra. çık
tı ve derin bir dil§üncc i~inde 
kara mağara yolunu tuttu • . 
Mağaraya bin adan kadar 

kala sık bir çalılığın arkasına 
uzanarak bekledi. 

Bu ·bekleme bir saat kadar 
sürdü .• 

Sonra şi.ddetli, gece)•i yarp 
geçen bir ıslık se:si işii':l'!:i. 

Sandrigo ıslık sesini oinle· 
dikten sonra mırıldandı: 
-Iş tamam .• 
Ayağa kalktl .• İhtiyatlı hare· 

kete lüzum görmiyerek kara 
mağaraya doğru ilerledi. 
Mağaranın methalini bir tnc. 

§ale aydınlatıy.~rdu. 
Sıkısıkıya bağlanmr§ dört ki. 

şi, arkalarını granit .duvara da· 
yayarak büziltmüılerdi. 

Sandrigo mahpuslar üzerinde 
Eft~:erint gezdirerek: 

- Çöz~:li bunl:.."ıt dedi. 
Bir saniye içinde dördü de 

çözülmüş bulunuyordu 
Sandrigo: 
- Beni .dinleyiniz, dedi.. Siz 

vaktiyle maiyetimde ~ıyoI"' 

dunuz.. ÖnünüZ'e çıkıveren bir 
entrikacı, bir m~raperest ada· 

fl'JI 
16!19 m. 183 J{oS ftO ~ 

19,.. m. 15195 J\cS120 r 
Sl:70 m. 9~05 l\CS 

T{JRJdf.E ~~ 



enasüli . ihtiyaç tabii ı 
,. bir hadisedir 

'"n!:•fı 7 ~cfdı) taki ifrata dilpnemek, ikincisi de ı .-:··~kaçınmaktır. 

Göz Hekimi 
Dr.ŞUkrO Ertan 
Cağaloğlu Nuruoımaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osmal' 

Şer.tfettin apartmıanı. 

~ ~ 'tetli ~un ki, zilhrevt hastal~an korunmaJıı .1 :.:nutmamah ki, hiç te~süli mü· 
'~baayon YIP9 lfratm haddi nedir ? · •..ı.::ıebette bulurunamı~ hır genç er -----------

her fıraatıar bul b. JaPIDası IWıi hislerini temin edebilecek 1 kek, b!hi ~ tenasüli zevklerle meş· 
· wı.r.~ n~1 ~ ve fırsatı bugünkü gençler, her yerde gul olmamı~ bir genç kız, tenasült ••--------
. c;,~ren hill .ec;eli için " her zaman bulabiliıier. Bulduk· ihtiyacmı normal olaralt tatmin e- Dr. lrf an Kayra 
~ ~~ bu ~~n zeba· diye, genç yafta bunu ifrata vardır- den bir erkele veya 11'.astürbasyon RöNTCEN MOTEHASSISI 
ıw.~ \'tlil- d~ annda. manm lllıha_ te, vücut. DefV(lnemau. • ya. pan bir genç kıza nazaran tenasü· ~ $0kt --= U§en TUrbe, Bozkurd Kıraathane. 

Ur, 8bftı ... _ va- na, tahsile muzır tesırlen varclır. lı muamelelere daha kolay perhize· 
.. ~ bqm- Tmuüll yorgunluklar, hafıza V<' debilir. ıi karıısında eski Klod Fare 

~ kontrolü ellıarekat muhakemeyi zayıflatır. Bundan dolayı, 2<r22 yqlarında sokak N.~. 8 - ıo. öğleden son· 
~ bartlce~· ir. Genç Tşhailde bulunan ımçlerin bu ki birçok gençlerin bu gibi hareket- ra 3 ten 7 ye kadar. 

kactar Çek~ cezası· yorıunJuklara haftada birden fazla !ere karşı imsak ve perhiz etmeleri 
~ffaJci~ı~r, ~ uğramamaları tavsiye edilir. daha sonraki yaşlarda olanlardan 

'':tkanııAnıa ~~~~· 20-30 arasında gençler bu gibı daha mümkün ve kabildir. 
18 ht ftna itida' sınırlılı· tenasüli yorgunluklara çok müte· imsak ve perhizin uzunluğu da 
bot~ '4rası ~cwı:dır.. hammildirler. muzır olabilir. Esasen tab~t bu çağ 

18-19 ~ l ~ıpne Bir genç ne kadar mOtehammil o· da normal olan herkesi çapkınlığa ya V UZ s e Zen 
~ ~ hile ~iskeleti !ursa olsun, tahsilinde, mesleld ça· teşvik eder. thtilfun, daha çok be
~I kısunı tama· lşnalannda muvaffak olabilmesi k~larm perhiz yapanlarında görü· 
~ ~ ~ için, lüzumundan faıla yorgunluk· len vücudun bir muavaza halidir. 
~~ büıQi ~: lardan uzak bulunması menfaati i· Erkeklerde bazan kasık dolgunlu· 
~ '°k . . cabıdır. ğu denilen bir ağn olur. Bu hal, çok 

: ~ tesiri 20-30 yqmda evliler için, çiftlerin kere, §ehvf eksitasyonlar karşısın· 

Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümlllk tngtllz ku
maşlarımıı gelmiştir. - 11S Bt1106lıı 
Parmak/tapı Gauret Apt. Tark Folo 
Evi üstünde. 

lıı.......,... n...... obnaıc, sıhha . . sıhht vaziyetlerine göre, haftada i· da kalan veya uzun müddet tena· 
~ ~~ ObnaJc isf • ti kiden dört defaya kadar tenasülı sül ihtiyacını tatmin etmiyen genç
~.~ lt ~len yorgunluia hekim müsaade edebi· lerde görülür. Çok defa her iki ka· ........ AıAAıllllıllllllllllll~ 
~ C1fı ol yet lir. sıkta duyulan bu dolgunluk ağrısı, 
~ ~~ ~ Bunun hakkında tafsilAt "koitin bir mukarenetten veya herhangi §e" 

~ 1 imsak ve ifratı., bahsinde verilecek· kilde bir defa meni tardından (eja· 
~ , ileride . yapı· tir. gulation) sonra geçer. Bu aln kasık 
. cıı-r. ~ klldretsi= Genç kızlar için yapılacak ~Y, kanalından geçen meni yolundaki ı•--&lllJA 

hantında ka· tutulacli hareket yolu, evleninceye birikintiden, dolgunluktandır. Bu Reı·s·ıcumhur S ~iki kadar hisleri üzerine bikim olmala gibi vakalarda zoraki perhis ve im-
'~~ kudretaiı e- çalıpnak, ve tenasüll hislerini ten· sak etmek, fizyolojik düşüncelere 
I~ oıık -:: bih - blltnn sebeb .. mıı.ssiı- 1IYCUll değildir. ıstırap verir. lsniet İn ön Ü 
~ beı. hatta daha 

;-~~~ albümü 
~~ilin;; 

·ıstanb,ul Belediyesi Ilarila~ı 

""1 '-lkiıı anlatılarak Keşif veya tahmin 
b\ı hıı,,ı_-- altında hı- Daiıe adı itin clnal ve mahiyeti bedeli ilk teminatı 

\ı ı.Q;"~ vaıce- Lira K. Liraa K. 

ial'al'§k,'~· ~ ~ kendini Eyilp • Çömlekçiler • Alxlurrah· 
""'1atta evlen· man ~f 

Değerli yanlar, kıymetli hatı
ralar ve bir çok tariht resim
lerle bugün çıktı. Her yerde 
arayınız. 

. Fiatı 30 Kr . 

u 

Devlet Oemiryoiları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedel, muvakbt teminat ve mikdarları iıe cinale

ri ve eksiltme gUn ve saatleri ap.ğıda alt oldufu llatesi hlzum.. 
da yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zart usulü ile Ankarada iftare binaıımda 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek fstlyenlerln llateal hlzumda yazılı muvak.. 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini ay
ni gUn eksiltme aaatlnden bir saat evveline kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri lbmıchr. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpap., Ankara, İzmir v~ 
Eskişehirde ldare mağazalarında dağıtılmaktadır. (651) 

Liste Mikdan ve muhammen muvakkat eksiltme 
N1.l. Si cinai bedeli teminatı ıtıntı aaati 

Adet beher adedi 

1 110~ Kayın maku 
traversi. l500 Kr. 4006,~ L.) 

2 3195 •• .. 420 ., 1006,42 •• ) 
3 6608 Kaym köpril ) 

traveraL 320 .. 1585,9~ •• ) 
4 2'892 Kaym cari ) 15/2/93915,30 

hat traversi 140 •• 2613,66 ,, ) çarpmba 
5 14280 ,, .. 21:S .. 2302,615 " ) 
6 5929 •• n 171S •• 778,18" ) 
7 5880 ., " 255 .. ım.ms .. > 
8 60410 ., .. 185 •• 6837,93 .. ) 
9 12771 ,, .. 211S .. 2059,32" ) 

10 26333 •• .. 175 ,, ~.21 .. ) 
11 93317 •• " 24.5 .. 12681.33 " ) 
12 70000 •• .. 225 ,, 912!5,00 .. ) 18/2/ 93915,30 
13 38500 •• .. 175 ., 4818, 'IS ,, ) persembe 
14 12271 kayın dar 1'50 ,, 1380,•9 " ) 

hat ) 
l5 9289 •• ,, 1'50 .. 104'5,01 .. ) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DördUncu keşide: 11 Şubat 939 dadır. 
BOyDk ikramiye 50,000 liradır 
Bundan baıka: 1 S bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak tatirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun meaut ve balı üyarlan araama ~ oluJ'lu. 

~ beUı: 1 :um c.Jabi..,. JUliııle 
·::Ue ~ ih~Yacı gi- kapı caddesinin mühtacı tamir.. yer- .. ---·------.. na. .• 
. ·~~tlı ol· terinin yaptırılması 1435 ov ıcr. 62 
~;ız. llratiJt . böyl~ Dairesi adı, cinsi, miktarı, keşif bedeli yukarda yazılı buluan işler 

l:__ alttan hır zevkı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9-2-939 perşembe günü saat 14, 
bıı ~ bir tür Ve sonra 30 da Daimi encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnameler Le
~ Olılann uı bıra· vazun müdürlüiünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanaunda yazılı 
. tfine alc.ıiye ve Banat~r- vesikadan ~a bu i~ benzer iş yaptığına dair Fen lş. Müdürlüğün-
~~~ asabıye den alacak.lan fen ehliyet vesikasile hizasında gösterilen ilk teminat 
•' haYaıta:ey~ut makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da 
~ ~u:. da ~öçüp Daimt enc:Qmen~e bulunmalıdırlar. (550). 

U ~~~°_~ n-:- adı · · cinsi mahi• ~ T•ahm. bed l' "lk te . t 
fttı..~ .ret ha "'"· uAU~ ı~n ve yeti ın e ı ı mına ı 

ti.,~ il... bet :.~~~ Lira K. Lira K. 
,~ ~~ -.na Karaaiaç mOesııesatJ Buz fahri· 

ı ~ tardır karpııya· kasma 2 adet Santrifüj tulumba 650 00 48 75 
~ ~~ ~ • Yalnız Daidesi adı, cinsi, miktan, tahmin bedeli yukarda yazılı bulunan 
. ~ ~tliıı ~- iı müteahhit nam ve hesabına eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10-2-

'ıa . ~ cı~ 939 cuma· gilnQ saat 14,30 da Daimi encümende yapılacakatır. Şart· 
İJıti>'a~ tamye namesi Levazım müdürlüiünde ıörülebilir. Vesika ve 48 lira 75 kuruş-

~li luk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber yukarda yazılı günde 
Ve bae- •saat 14,30 da Daimt Endlmende bulunmalıdırlar. (603) 
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1 
esırı a ı, a ımı o ay en ~yı :nus ı şe erı ır. 

· zanelerde bulunur. 
1 

. . - - . -
... - . .... . ": 

. Seyhan Nafıa MUdUrlUğUnden : 
1 - Adanada inşa edilecek (66974) lira (83) kuruş keşif be· 

delli orta tecim okulu binasının (19000). liralık kısmı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmu~tı -. 

2 - Eksiltme 939 yılı şubatın 9 uncu perşembe günü saat 11 de 
.Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler hu işe ait keşifname vesair evrakı gönnek üzere 
afia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (1425) lira muvakkat teminat 
vermesi ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almak üzere ek
siltme gününden 8 gün evvel ViHi.yete rnüra.:aat edilmesi l:lzımdır. 

lstiyenler tcldif mektuplarını 2 ci maddede ıazılı saatten bir saat 
evveline kadar Nafia Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermesi ıa
zımdır. 

Po::ta ile gönderilen tekliflerin dış tarafı mühür mumu ile iyice ka
panmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (485) 

wımı.,,.wıawamı-ııcıılMlllilllllllllwıunıımm ıa ~ 

Biç i ve Dikiş Yurdu ~ 
Müdürü: Anna Peçaropulo · 

Selçuk Biçki okulundan diplomalı ve lise ~ 
mezunu 

Maarifçe musaddak diploma verilir. 6 .. 
Mektebe pazardan başka hergün s<. at 9 
dan 17 ye kadar kayıt muamelesi ) apılır. .-

1 Adres: Beyoğlu Bostancıbaşı No. 23. ~ 
Mürıipbev apart. daire 3. ~ 

_._ıım:ımnrnmma11ıımmnsmıııuııımıııı!lllin-.ı:ill1llllllımııı mnm111111111n ııımıH• 

DOKTOR 
Resmt veya hususi müessese dok· 

torluğu arıyor. 

Haber gazetesinde Doktor E.G. 
ye yazılması 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlıırı 8.30 a kadıırı; nkşam

ları 17 den sonra 1.iılcli Tayyar<' 
o\p. Daire 2i No. 17 de hastalarını 
kııbul eder. (Telefon: 23953) 

Vağs12 
Tüp 
Likit 
Şişe 

Saçların parlaklığını ve güzelliğini temin eder. 
Sıhhi en güzel B R i YAN Ti N i D 1 R 

OEPOSU: Eminönü No. 7, Beyoğlu lstlklAI Codde~I, Şlşlt 
. . l : . .. . - . . . ... ··~-.. :~ • .J. 1PA \ • --.-!~ 

:· .. ' . ' , , . • ' .... ı ' , 1'' !.,,, 1•1' 
1 
·' . ,· 1 ru~mıı illllOOlllilllillll!lillllllllllilll 

tesirli teneke kutuıar~ı ••• ve şüphesiz hepsinden 

Gribi, nezleyi, R-Omatimıayı, dlJ ve baıJ ağnlannı hemen geçiren yeglne kaJelerdlr. Madeni kutularda olduğundan wtrl fi 
aablttir. lsmlnc ve marlmsma Ilıtfen dikkat. Her eczanede teklik kutusu 7,5 koru5tur. 

•• YALNJZ ~ 1 EViNiZDE 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir ıite 

bulunmalı 

NERVIN 
ASABI öKSOROKLER 
BAŞ DöNt1MESl 

BAYGINLIK 
ı ÇARPINTI 
1 UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
1 ileri gelen bütün 

ı • RAHATSIZLIKLARI ıl 
---•~tYl EDER ... 

ıl ... Dr. Suphi Şen ses ~ ~ 
1 drar yolları Jıastalıklan 

miitelıasstS1 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lckler apartıman. Fa

kirlere parasız. Tel. 43924 

p:ru Birinci sınıf operatör ::::. 

• Dr. CAFEn TAYYAR :: 

I ' , 
.ı ı ' 1 j ' ı 1 1 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği, ve 
dokuma fabrikaları müessesel' 

paketi 41S ~ PAMUK iPLtGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 ,. 
Nazilli Basma Fabrikası .. 24 No, 
Ereğli Bez fabrikası ,, 24 No. ,, 
10 balyalık siparişler için .• ,, 

1 s ,, .• ,, ,. 
25 .. ,, ,, ,, 

480 -
580 -
550 -
515 -
510 -
565 ~ 
560 50 ,, ,, .. .. ,, .. )) 

Fiatlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. bili"-.. 
Iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri ınu.~• 

yaçlan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 n.umara dan ince ve muhteli ,ııı" 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiraçlarıru yine aynı şartlarla 1 
Fabrikasına sipari~ eclebile cekleri ilan olunur. 

--____ .._. 

-------i -

1 
DOKTOR - OPERATÖR 

Hamdi Hako 
1 

Pazardan ba~a hergün 14 den 

1
19 za kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası apat. No. 5 

!! :: 
U rn r a 1 . Porls Tıp fakültesi mezunu. :: ü Umumi ,.e sinir, dimağ cerrahisH: 

YARtN·KURACAGINIZ: EVİN·TEMfLİDi~ ve 
Siyah 

Dr. Hafız Cemal 1 
~~k~~-~~~" k~~~~·~~e~~~~!~nr~~1 :11i-n 
mııEı, Ye estetik: (yilz buruşuklu-H 
ğu, meme karın sarkıklığı veH 
çirkinlik) ameliyatları. ff 

renkte sıhht saç boyalarıdır. ı Hcrgün sabahları li 
Dahiliye mütehassısı. lngiliz Kanzıtk Ecnazesi ii Muayene 8 den 10 • kndıır Mec·e 

1 
I! cıınen, Beyoğlu Pıırmnkkopı Ru·:: 

tstanbul Divanyolu. BEYOGLU • lSTANBUL i: mellhnn No. ı. !: .. .. 
No 104 Tel • 22398 ............ ı·························ı .. ·:ınec•• ___ . __ , -··---··' ~ ~·-.: 1............ ......................... .... .. 

~ ' 
il ....S.:-.S-O ma 

T. C. 
ZiRAAT IANKKSI 


