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~zak Şarkta vaziyet çok nazik Doğru çıkmamasını temerzni edelim! 

Çin asileri süratle HARP iÇiN ... -

ilerliyorlar Almanya fırsat kolluyor 
ıapo~r.~~a:~h~~~!~a~ephe ve süratle hazırlanıyo~muş 

vazgeçmiyeceklermiş Sulhü koruyan yegane amil Nazi hükumetinin 
lraponya deniz. kara ve ha~a k~vv_etıerlne kendisini şimdilik · kafi derecede kuvvetli 

" Hazır ol ı ,, emrı verıldı 

Çin aüoorileri ve madalyon içimle solda Mare,.~l Çan - Kay - Çek, 8ağda 
asi General Çang - Su - Liyang (Yazısı 6 tncıd.a) 

Yahudi düşmanhQı ıtaıvada da 
başhvor mu? 

214 yahudiye mey
dan dayağı çekildi 
Kabahatleri, cumartesi günü 
dükkanları açık bulundurmak 

istememeleridir 
l>ey}i Herald'de okunmuıtur: 
1'rablusgarpta İtalyanlar ikiyüz on 

~0rt Yahudiyi tevkif etmiş ve §ehrin 

.'Ydanlığınca büyük bir kalabalığın 
tcsıu önünde kendilerine sopa çekmi§· 

~t •• Bu Yahudiler "Yevmi Sebt,, dedik. 
trı cumartesi günü dükkanlarını açık 
~lundurmak hususunda İtalyanlar ta. 

~ftnd:ın verilmiş olan yeni bir emri din 
~eıniglerdir. 

ıı l\i Yahudi, doktorların muayenesi 
'ticesinde kendilerinin dayak yiyecek 

" 

kabiliyette olmamaları dolayısile kurtul 
muşlardır. 

Dayak ve tevkifler son zamanlarda 
Trablusta başlamış olan Yahudi aleyh
tarı hareketin alametleridir. Müşahitler 
bu münasebetle İtalyan hariciye nazırı 
Kont Çiyano ile Hitler arasındaki son 
konuşmaya dair bir rivayeti hatırlatmak 
tadırlar. 

Kont Çiyano gi'iya Hitlere, İtalyanla
rın da Almanyadaki Yahudi aleyhtarı 

hareketi tatbik edeceği şeklinde söz ver 
miş imiş .• 

lıü ı9 w ıkt.a l' eni nuzlıallede memur, 

Sermayenin 
rnu ileşmesi 

Urk işçisine bir şey 
kazandırdı mı '! 

> On beş sene evvel, ecnebi serma· 
~lann madenlerimizi i~lettiği sr 
>t , olduğu gibi, şimdi milli serma
~ltl fa'1liye: gös~erdiği sırada .d:' 
'ıuldağı zıyaret eden muharrın
~~Va Nu), aradaki farkı, bir yazı 
~~·halinde nnlatıyor. Medeni mem 
't~~e~i ka~I? l<twuran. amel~ MC· 

~dt~ın hıı1lın~ do(;rru bızde ne.er ya- . 
'i.=·~tnı bu yazılard:ı vıo.zıh ve do~T ... • z. n9uldrıJ:ta O::iilmcz mın'al~~ıızrl11 
~ aörecekıiniz. yem kıtrttlan Türk antrasit fabrika-

3 üncü sayfamıziüJ anıdan bir man::;ara 

görmemesi 
imiş 

Paris, 21 (Hususi) - Ordre gazete
si Almanyadan dönen bazı İngiliz dip
lomatlarının söylediklerini şöyle hula
sa ediyor: 

"- Bundan on beş gUn evvel, HiUer 
ispanya işlerine şiddetle ve açıkça mU
da.hale etmek istedi. tktısat nazın 

Şaht ile ordu erkanı kendisini bu işten 
güçlükle vazgeçirebildiler. 

Alınan devlet reisinin sulbü bozmak 
için neler keşfedeceğini, birçok Alınan 
her gün endişe ile kendi kendilerine so
rarlar. Maamafih HitJer henüz hazır 
değildir. 1937 de bir:inci sınıf 3.000 tay 
yaresi olacak, böylece sizi geçecektir. 

Hitler dört senelik planla bu mevcu
du beş altı bine çıkarmağı ümit etmek 

(Devamı 6 ıncıda) Almanların yeni denize indirdikleri f6 

Asileı·in bir sovyet vapuı1unu batırma/arz 

Sovyetlerde bü hır 
asabiyet uyandırdı 

Bir Sovyet gazetesi diyor ki : 
"Ateşle oynıyan Faşist: korsanlarla onlar.ın arkasinda 

duranlar bu hareketin mes'uliyetinden· · 
kurtuıamıyacaklardır. ,, 

Franko mütareke teklif etmiş 
Londra, 19 {Hususi) - Deyli 

Herald gazetesi, asi general F ranko
n un, Katalonyayı müstakil ve muh-

Eknıek 
20 para 

Pahahlaşıyor 
A IAkadarlar endişeye 

mahal olmadığı 
kanaatinde 

Buğday ve un fiyatlarındaki son yük 
selişi nazarı dikkate alan belediye ik
tisat müdürlüğü narh komisyonunu bu 
gü:ı bir toplantıya çağırmıştır. Mutat 
içtima z::ımanınrlan bir hafta evvel ya
pılacak olan toplantıda un fiyatları ye. 
niden tetkik edilerek buna göre bir narh 
tesbit olunacaktır. Bu hususta belediye 
ikHsat müdürü Asrm Süreyya demiştir
ki: 
"- Buğday ve dolayrsile un fiyatları 

yükselmektedir. Bunun için narh ko· 
misyonunu yarın toplantıya çağırdık. 

Nnrhın yükselmesi zarureti hasıl olmuş 
tur. Belki de ekmek 20 para kadar daha 
yükı.:elecektir. 

E!cmek darlığı meselesine gelince, 
belediye böy1c bir şeye hiçbir vakit im. 
ka:l vermiyecektir .•. 

Aliikadarlar bu hususta teHiş ve en 
di~eye mahal olmadığını söylemekte, 
fiyatların tekrar düşebileceğini ilave et 
mektcdiı-lcr. 

rorseda bu1UnkU vzz·,ct ı 
Bugün borsada gerek un gerek bu~

( D6Vamı 6 ınetaa) 

tar bir devlet olarak tanımağa 
amade olduğunu bildirerek mütareke 
akdi için müzakerelere başladığını 
bildirmektedir. 

Gazete1er şu haberi neşretmekte
dir: 

Erat•rı·an Sovyet geml•I 

Moskova, 21 (A.A.) -Tas 
jansı bildiriyor: 

Bir lspanyol asi kruvazörü Sovyet 
Komsomol vapurunu yakmış ve ba• 
tırmıştır. T ayfanm nkibeti belli de

a· ğildir. 
(Devamı 6 tncıda) . 

izzettin, •• Erkadi ~. yi 
nasıl zaptetti? 

Yazan: A.... Cemelettin Saraçc~ıu 

f 

Erkadi vapıırunun ene yaptlm'f eski bir re.mü 
- Bugün 8 inci sayfada okuyunuz .... 



Gene Sancak 
K:ılcminl hususi menfaatlere ve gizli emellere alet eden bir Fransız mubar· 

rlri ''Saint • Brice,,in bile inkar edemiyeceği bir hakikat vana o da, Sancak ek· 
se iyetinin Türk oluıudur. Bu muharrir, ıon posta ile gelen "Le Joumal,.de Tilr· 
k ·enin Sancak meselesi etrafındaki hareketi:11 bize tamamen yabancı aebeplere 
a etmek için birçok mugalatalarda bulunduktan sonra diyor ki: 

"itin çıkar tarafı Türllıe ait olanı Türke, Araba ait olam Araba nuı.ek. 
tir.,, 

Biz, Sancakta Araba ait bir ıey var mı yok mu diye diltünilrken, eaki gaze
teci arkadaşlarımızdan Zanona içeri girdi ve bize, Kudüste çıkan "Şadaıhct Ha· 
pronot,, Jıimli bilyük Yahudi gazeteıinin Sancftk meıteleıi etrafmda yazdığı bir 
makaleyi gösterdi. Makale, Türk tezini tamamen haklı bularak, Antakya ve ıs. 

kenderunda ötedenberi Türkler aleyhine yapılan tazyikleri, Ankara hükQmetinin 
protestolannı, bu protestolara zaman zaman verilen tatminklr cevaplan yUz elli-
liklerin orada oynadıktan rolleri ve nihayet son hldiselerle ŞUkrll Kayanın Ce
nevredeki nutkunu kaydettikten sonra ıu noktalara dokunuyor: 

Buruiau on altı sene enel yaPdan ~Sancak Türtd.i, buıuıi bir 
idareye tabi tutuluyor ve muhtar Lübnan idaretinde hriıtiyan mananilerler Suri-

ye idare.inde Dürzülere ne nisbeıtte bir yer veriliyoıu SaDCllk Tü""*ine ele, 
idue iılerfnde o niıbette yer verilecefi tuıbhüt eodiliYordu. Fakat bu taahhüt ye
rine getirilmemiıtir. Bundan bqka Pariı müzakerelerinde Lübmna •• Cebelüd
dürüze muhtariyet verildiii bir lll'1Mla, Sancaiın nziyeti anutulmafbır. 

Makale töyle bitiyor: 
Türtdyenin h81' 'belamdan baldı olan talebini lngilterenin tuvip ettiii sörül 

melLteclir. Bu talebin tllhlılıtkulru, Türkiye ile lneiltere arumda, Kral Ednrdm 
lstanhalu ziyareti esnaımda görütülmüı olan ulceri ittifak ile sıla lıir ... ette a
Jikactarda. 

Her ne olana o1nn, SariJecle U,Ui ufuk br• ıneldadır. Elcalliyetllr ıwe
Jeleri, Swiyenin utilclilini t.i1e teb1ike,e koymaktachr. Tüıiôyenin t.alepleriaclen 
Yuses-i,.eceiini timdiden ıı.... YWtlliliriz. çama, Aabra Anplann hak" 
ahJik daoecelerini pelrill lünekt.dir.,. 

Bizce bu satırlara illve edilecek bat b bir py yoktur. 

•• 

Sancak davamızda 
haklı olduğumuz 

Hakikati gören Fransızlarca da 
teslim ediliyor 

Paristen ajans Doryanm verdiği} meyyal olanların, haldı olarak, ileri 
malumata nazaran F ransanın siyasi sürdükleri diğer aebepler ıunlardır: 
mahafilinde İskenderun sancağı me- Yeni Türkiyenin şefi, hallini arzu 
selesinden dolayı gittikçe büyüyen ettiği meselelerde, Avrupadaki dev
bir endiıe hüküm sürmektedir. Bura Jet ıeflerinden bazıları gibi hareket 
efkan umumiyesindeki kanaate gö- etmemektedir; nitekim Böğazlar me
re bu mesele Fransız - Türk dostlq selesinde mevcut beynelmilel anlat
ğunu ciddi surette müteesair edecek- malan tek başma feshedecek yerde 
tir. Birinci derecede bir Fransız si- Milletler Cemiyeti kadrosunda derpif 
yasisi demİ§tir ki: olunan bir teaviye çaresi imkinlarma 

.. _Suriyeliler bildiğimiz tek.ilde dayanml§tır. Ve, Atatürk, ıekillere 
Fransa ile mücadeleden sonra ıimdi daha az hürmetkar memleketler yü
Türkiyeye ka!'§r onun yardımını isti- zünden fevkalade ihtilaçlar içindt 
yorlar. Suriye iddiasmm doğruluğu- çırpınan Avrupada herhangi bir yeni 
nu kabul bile etsek gene Suriyelilerin kargaplığı mucip olmadan muvftffa· 
bu yardım talebi fazladır. F nmsa, kiyet elde ebniıtir. 
doğrudan doğruya kendisini alAkadar Şuna, hüsnüniyet sahibi müphit 
etmiyen bövle bir meseleden dolayı ler kabulü zaruri olan bir vakıayı ila· 
Türklerle olan doıtluğunu tehlikeye ve edelim: Şu anda Roma Berlinle 
sokamaz.,, bağlarunlf bulunuyor; Ankara iae iş-
Hnkkı gllren bir gazete deh• gal etmekte bulunduğu mevziin mii· 

Pariste çıkan "Le Petit Joumal,, dahıaaı için mücadelede bulunmakta· 
gazetesi ıu makaleyi nctretmiıtir: dır ve ltalyanm faaliyetine ka111 dur 

"Iskenderun ve Antakya aancağı mağa hazırdır. 
meselesi Türkiye tarafından ortaya Bunun için diplomuimiz büyük 
atılmı§ bulunuyor. Gazetemizin ka- bir ıual kartıaında bulunmaktadır: 
rileri, F ranaa hariciye nezaretinin bu Muvacehemizde tatbik ettikleri 
mesele kartmnda abrut bulunduğu metotlar ve izhar eyledikleri hisler 
vaziyetten günü gününe haberdar e· dolayıaiyle hiç de hakkı olmıyan mil
dilmişlerclir. Jetlere kartı F ranaa ekseriya, eauh 

Doğrum 

değil mi 
Biz Bulgarlar 

kadarda 
olamadık mı 

DUnkfi n~hamızda Bul.gM hilkıl 
tinin yemi l;ir 1.-aramıdan bah8edil' 
du: Umumi yerolrde bulgarc::ıd4n 
kxr. tlil görüfetıler ~=a!ftJ çarpt. 
ocıkm~. Bunun için b:r 1.cmı'81Jon 
kil edilenk faaJ'yete ba)an.ı~ ... H 
bu ha"4d:s·nbı ba.J1ı~ı a "Dansı 
m~ •. ,, gibi manidar b:r serlevJı 

da 1;oymwıtu. 
Gaetem 'z l;un<l.a l a7:.tt: değ"'ld 

Hcıkikaten darı.n OO.s:mı.:ıa .•• Bugi'lt 
mumi yerlerde tilrkfeden çok 31 
dUlcr konu,,Uuyor. B m1arı kfllan 
lııruı hepsi de ecnebi olsa y:lreği 
yanmıyaotık. Diyeceğ'::: ki: 

- Ne y:ıpaınlar! 7Avallılar he 
tfirkeç l$ğrencmem'ıler. 

Maaü:~cf h<ıkikıat böu'c değil. .. H 
a'nin ccb'nd.e Tilrk pa.tcıportu, Türk 
ı~ kd#fdı var. Bllrada doğmUf'lar 
burada biıyUmil§lerdir; burada -·-• 
yorJar. Burcıda geçinlyorl.ar. 

Tatlı 86z, tatlı ne~riyat bl.Syle 
yoJa getirftTMdf. Yani, doğduklan, 
yilcUJ.k'leri, ka.ıandıklaN ~ ~ç(ndi 
ri meml.ekefüı Oz di'lmi kendilmine 
banca l>uluyorkır,· frenkçe 9"'"''.._,_ 
ten zevk alıyorlar. 

Fransa hariciye nezaretinin aldığı noktalarda tavizatta bulunmuttur. 
vaziyet her ıeyden evvel muahedele- Bugün. bilikiı, tili bir imtiyaz rnahi-

C&S US Lavrensln yazdıOı rin sabit çerçevesine ve Suriye üze- yetini haiz olan bir meselede cezri 

Bı•r kı•tabı n tek nu•• shasJ rindcki Fransız mandaamm, Milletler bir uzlatma sevmezliği mi göaterece-

Bu rihnwardcı bu mevzuu dalla 
~ok tkfa'lar tekrar ettiğimUi hatırlı 
TM.3. Her telı.TarZayıfta da biM.e dd 
le bir "y aa.1•!" çıkarmanın imkdnı 
dıığımu 'o!Qret etmif ve ttmıennide 
l1111muttıck. Bu mii""8ebet1.e btıgiin 
ne te1marlıyoruz: 

Cemiyeti tarafmdan tayin edilmit bu ğiz) - Biz Bıclgarlar l:adar da ola 
mı1 lunan ıartlarma intibak etmektedir. Buhuausta bir karar vermezden 

100 b • ı •ı • ı • ' Meselenin ileri sijrüldüğü bir anda evvel, herhalde, meselenin muhtelif 1 n ngı iZ ırası . kayit ve İ§8ret etmek istediğimiz nok- §Ckillerini aağlam bir kafa ile tetkik --=p=----.--- -
ta da budur. etmek ve ölçmek IAmndır. artı v:layet 

Bu eserden ancak 10 tane ba• Zatenfransanın,ileri ıürülmüı Hatay Ergfntlk cemlr•tlnln kongresı·nde 
bulunan münakatalarda. Türkiye ile faallr•ll 

slldı, fakat müşteri bulunamadı ;:yiat'h:!:e:!~~k~~ü;ı:~: vaaw1tta.::E~~~~~~ 't~~~ ~!:~~~!'!!!~ 
milleri nazarı dikkate-llhnatnazhk e~ miyesine arzetmek irı' n bir broıııu" r '- - b 

Moming Pos gazetesinden: Ame- Amerikada Amerikaiı tabileri bir SC· miyecqp tabiidir. :r :ı na- u 1 un d u 
rikanm .. Satırdey Rivyu of Litriçör,, ne evvel, bu kitaptan on nüaha be- B ·· 1 rd Akd de b zırlamak.tadır. Bundan bafka mesele- Dün toplanan Cumhuriyet Halk ugun e e eniz üyük nin diplomatik cephesini, Türkive ile 
iaimli gazetesinde m"-"hur casus Lav- aacaklannı ve her nüshası 500.000 f • k 1 k eli h ~ tisi viJbet konırcıi öğleden sonra ~ acıa vu ua geme te r ve ya ut Fransa arasında Sancak meselesi et-
rena tarafından yazılmıı bir kitaba dolara aatacaklarmı ilan ettiler. Bu 1 k .. edi F T"' k" üç celso yapnuftJr. geme uzer r. ranaa ur ıye- rafında cereyan eden muhaberatı, 
ait tenkit çıkmall dolayıaiyle Ameri· suretle telif hakkını muhafua edebile · ahir D-~-1 h kk da kd Saat on beıte yapılan celsede bUt nın, en ~cw.ıar a ın a et son notalar da dahil olmak üzere me-
kan edebiyat dünyası dehşetli heye- ceklerdi. Bittabi bu bahada bir kita- ti'"'" 1__ b'.. · · · 'ba beaap vc dilek encümenleri ıeçildi. gı an~ma ve ta ıı vazıyetı ıtı • selenin bidayetinden itibaren her aaf-
cana düpnÜ§tÜr. ba talip çıkan olmadı. Fakat kanu· • ı Akd · · k ka L~k· Evvela hetap bakımı encümeni i ny e enızın tar pısma na ım hasmı ihtiva eden ayn bir kitap da 
Bu kitabm bir nüshası ancak l 00 bin nen iki nüsha meclis kütüphanesine bul d ... h" b" Raıit Cökdemir, Avni Yağız, Mchm 
ı un ugunu, ıç ır zaman, unut" L--ırlanmı• bulunmaktadır. ,. 
ngiliz lirasına satm alınabilmektedir. vermeleri lazım geliyordu. nuyacaktır. ruız :ı Ali G1ıkçcn Raif, Bican Yağcroğlu, 

1922 senesinde Livrensin T. E. Şov Bundan bah--..ıen Amerikan ga- T. ki • Bir üçüncü kitap da Suriye mua- ri Naci, Şerafetfdin özer •""'ilmi•tir. 
11CU iır yenın iddiasını anlamağa -:s , 

nam müsteariyle girdiği lngiliz tay- zeteai bu kitabın Oeyvid Gamet isim -------------- - hedeainin akdinden itibaren Hatayın Bütçe encümeni i!(in Sezai, H 
yare teıkilatmda geçen hayatını ihti· li bir lngiliz muharririne ithaf edilmiı Suriyeinin bir parçası sayılması gaye- Tahıin, Sadık, Celil Kocail, tbr 
va etmektedir. olanını gördüğünü söylüyor. Kitap si uğrunda Sancakta tatbik edilen u- Tarım, Niyazi Tevfik, Asım Engin 

1 Uvrensin vasiyetnamesine bakı- 70.000 kelimelik imif. iki fasıldan sulleri, sistematik iıkenceleri ve bun- dilek er.cilm~nine de Cemaleddin F 
brsa, bu kitap 1950 senesine kadar mütC§ekkil mi§··· lara dair gazetelerde intişar eden ha- Selim, Naci, ZUhtil, Macit, CeW S 
basılmıyacaktır. Çünkü Uvrensin • • • berleri resimleriyle birlikte muhtevi- Ömer Can aeçilmltlerdir. 
bu kitabında, bir zamanlar bulun- Uvrensin lngilteredeki tabileri §ÖY ıçerlde . clir. Bu kitaplar Türkçe, Fransızca, Bun.Jan ıonra dilek encümenin 
cfoğu tayyare tatbikat mektebinin iç le diyorlar: • Buraada yeniden kar yalmlftır. Hararet lngilizce ve Arapça olarak hazırlan- Avni Kar.ıyağız IÖZ alarak ıunlan 
hayatından ve bazı zabitlerden ten· "'Biz bu kitabı okuduk. Hiç ıüp- aıtıruı aıtmda dokuaa kadar dtlfln•ktedlr. ml§tır. ledi: 
kitkar bir lisanla yazml§, hücumlar- he yok ki Uvrensin kendisi tarafın- •Devlet kadrOBUna dalın memurlara ihbar Gene lfkerce ··-- Du dilekler her ıokakta 
da bulunmu•tur. dan v.

71
lrrtq bir kitaptır. Bununla etUklerl kaCaJcçdlktan dolayı ikramiye veril ihtiyacı h&ykıran ıeslerdir. Yapacai1 

K b 
'S J-b k b miyecekUr. Sancakta bulunan Fransız inzibat mUnab.p hakiki direktifin en t 

;ta m müsveddeleri, Uvrensin beraber u itabın telif hakkı izde Bur-aada 90 yqmda HaUce laimll bir ka kuvvetleri her gün yeni i!'.'kenceler ve ~aynoafı ctacaktır., dedi. 
193 5 de ötümiinden sonra f ngiltere değildir. Uvrensin kardeıine aittir. dm tıındırdan sıçrayan bir kIVllcunıa evlle zulümler icat etmektedirler. Bunlar T ... k t .. nk t aıel 
ve.Amen1ca.daki tabilerine verilmieti. Herhangi şekilde olursa olsun bu ki- birlikte yanmJ1tD'. dan birisi de devriyeye selfun vermek 

tabın lngilterede daha birçok seneler • Be edlye tara!mdan Unltapanmda yaptı Böyıe bir celsenin yaplımaama k 

Valinin 
değişeceği 
şayiaları 

" Vali ve belediye reisi Muhittin 
Ostündağm yeni ihdae edilecek umu-
mi müfettişliğe tayin edileceği ve İs
tanbul valiliğine Ankara valisi Nev
zat T andoğanm getirileceği şayiasını 
dün yazmı§tık. Buna ilaveten timdi 
Adana valisi bulunan eski emniyet u
mum müdürü Tevfik Hadinin de An 
ra valiliğine nakledileceği ıayialan 
da dün deveran etmekt~ idi. 

Bu hususta kendisiyle görüşen 
bir muharririmize vali Muhitin Üs
t " ndağ dt>mittir ki: 

.. _ Bu kabil şayialar zaman za. 
man oraya çıkanlıyor. Bugünkü ta· 
zetelerin yazdıklannı da okudum. 
Ege mmtakasmda bir umumi mü· 
fettiılik ihdası hakkındaki teşkilat 
kapunu henüz çıkmamıttır; ortada 
miisbet bir teY yoktur. Onun için 
hu haberi mevsimsiz telakki etmek 
Jizmıdır. Maamafıh ben de henüz 
faz1a bir teY bilmiyorum.,, 

çıkması ümidi yoktur. Zem ve kadeh nlmakta olan çöp ıstuyonwıun inpm bit mecburiyetindedir. Devriye geçerken verildikten •onra Muallim ttbeyt 
kanunlan buna manidir... ml§tlr. durup selam venniyenler karakola aldı ve tnnlan 18yledi: 

Nazilli fabrikası 
için 

SUmerbank mektep 
mezunu işçi alıyor 
İn6aatı hemen hemen blbniş olan Na 

zilli pamuk f abrikumda makinelerin 
kunılmaama ba.§lanmak U7.eredir. Bu 
fabrika da 937 86neai ortasında faali
yete geçecektir. 

SUmer Bank Nazilli basma fabrika
sı montajında çalışmak ve ehliyeti gö
rülenler bili.ha.re fabrika kadrosun& a
lınmak üsere tesviyeci, elektrikçi, de
mirci, su ve buhar borclan tesisatçı
sı ve elektrikçi gibi yUze yakm genç a
hnacakbr. 
Bunların hepe! memleketim.imek· 

sanayi mektepleri mezun.lan arasmdan 
s ç' ecektir. Bunlar, arasından aeçile -
cekler de IOm'& Avrupanm muhtelif 
aanayl merkezlerine Btaja gönderile • 
ceklerdir. 
Fabrikanın kuruluşunda halen Avru

pa.da bulunan gençler de gelerek çalı
p.caklardır. 

• Şeblrclllk mUtehuaw mlınar Prolt bera götürülerek fena halde dövülmekte ''- Burada uıniml b:r rapor ıör 
berinde tmar mllfavlrl Ziya olduğu halde bu 1_. eli .. el"k ilmi .ıanncdiyordum. Halbuki 
gün Anka.raya gSdecektlr. ve para eczası au7 oruz ye uat ı 

• 1ktlsat \"ekAteU cır.ıento lhUyacı hak aoyulmaktacbrlar. öyle def il. Bize bir rapor okundu. 
kmda bUtUn \1lAyetlerden ma!Qmat ııteml§ Diğdr taraftan ifar vergiai namı ıöyle1r verildi. Ben sözUme baflama 
tır. altında köylüye yapılan büyük tazyik evvel 'ijmumt K&tiplif n taınimi Us 
* Afyon vllAyeU dahlllndc artzlyen kuyu de durmak isterim. Cumhuriyet b 

ıan açılma:;ı ı~ın tetkikler yapdmaktadır. ve zulüm de bütün tic:ldetiyle devam metinin icra mcvkünd: bulunan bir 
Dıfarda: etmektedir. Franıız müstemleke me· murunu, ekmefe hikim olan bir 

murlannın Atar borçlannn mukabil mın sahibini timdi kı:ırşınuzda imti 

köylülerin kızlarını almağa kadar ediyoruz. Eu, ne büyül. bir sa:ıdc 
• Lansa au tesisatını açan Yunan bqve 

kili M'etakDaa bir nul'Uk aöytıyerek Yunanla 
tanda yakında kurulacak korpoıaW (taşlat 

ıdateml) devlet tekli üzerinde hazırlık direk 
Utlnl vcrmııur. 

cür'et ve küstahhklarmı ilerlettikleri Şa r•porda daha çok Partimisiıl 
haber verilmektedir. yasi itlerine dair, siya•i emelleriııl 

• 1: unan hUk(\meU kumar \'e baıı. oyunla 
nnı meneden Jcanunu lddctle tatbika• gtrlı 

mlşUı·. 

• Amerlkada San Salvador ,ehrl l:lr ı.elze 
le nctlccstnde harap olmuştur. 

• !le§hur Franaız k n tayyareclal Ka 
dam Mariz Hila bir stırat rekonı ltırmata 

gayret etliği sırada ta ·:ı.re dU,mU, ve atır 
.tırette yaralanmıtıtır Mrdıımm flddeW blr 

Dört kişiyi 
öldüren 

B doktor ~inayeti 
mOteaklp 1111 olarak 

hava cereyanı ile ta :1 J :ı fırladığı \ "8 açı yere yuvarlanıverınlt 
lan paratUU b r gil' ln.!ib• gl:lrU:mU,tUr. 

Fr:ı.na:ıda grev'f'r rı h"yet vermek ıtır. Siegen, 21 (A. A.) - B r doktor, ken 
temaslarda butunuırtıo.lttadır. dialyle bearber c;al·!Jlllakta olan 31 ya-

• Alman elçtal Von 1Ubentrop Londradan ımd& difer bir doktonı, ıı yqmdaki 
ayrılmadan evvel tngtllz hJ.riclye nazın :&: kendi kızmı biri 8 diLri 5 mda 
denle görll§lllllftUr. ' ' 6"" yaş 

• Londrad:uı verilen blr habere g!Sre Jıfa iki oğlunu tabanca ile öldUrmUş ~e son 
car kral nnlbl Amlral HorU yakmda avlan ra kendisi de öltl olarak yere yuvar • 
ma D'.akMdlle Yuıceıavyaya gidecektir. Jaımuetır. 

yilkseldlfinc, nqir ve tamimine dair 
kııım görmek istcrd:k. İ<l"re heyeti 
na biraz dıı bat ve y:ıf b l: mınd:ın 
ıtatiıtik vcrebiler mi? On yıl 
hep ayni ıeyi gi;rüyorum. Hep ayıd 
hıslar, avni limler. Yeni nesil nere 
Onlımlan uzaldatıyoruz. Onlar d 
yor, biz cidiyonu ... 

Bu:ıdan sonra celse encüır.enle; 
tıımuıı için tatil edildi. 

Saat 17 de açılıın üc;lıncil ocl e6 
sap ve bütçe encümenlerinin rapO 
alkrıtarla kabul olunduktan sonra 
encfimeni raporu müzakere cdiln'C 
re çarıamba gUnil ıııtt 14 do t 

top!anılmaaına karar verilerek da 
dı. 
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'="~ -'l~§iim;. 
Eski zonguldaktan 

··--------,,,_,1111•11·-----.. ~,-------------Tu r k l yede eser kalmamış ır.tüı rkçe 

.1 menz:rm:z olan Ünye'den ~-1 
ez.den c\ vel, vapurum uzun ugra

b.ltün gün durtlu~'U Zongulda.k'ta 
d~ğu.m ı-a.vrct.e fJaYe.n manzaraları 
aye edeceğ!ın. 
ka:!a.ş.arım, uzaktan bakınca de
ki: 

, ':"" Seması. duma.nlı, fakat binaları ı 
•n bir §Chır ! 
4.cı acı güldüm. Gözlerimin önünde 1 

e b,;."'3 sene evvele raci bir hatıra can
ı. O zrunan da, vapurumuz yakla
• Zo guld~ğın ma.nz:ırası uz_ktan 
ho:i gelmişti. Fa!.at sonradan an· 
tık ki, meğer o latif binaların 

suri umr:ınm hakiki Anadolu ile 
bir aliıktl.Sl yol:muş. Onlar, bılakis, 
lapo. g .bı mem'eket m z~ yapışml§
··· Bizi, tam nınnnsiyle istismar e-

11 ecnebi sermnyelerine a.it tesisat· 
!ar ... O za.m.anbr, bu kbmür havza.
akı bu mamur şehir parçasma, 

k'er aalavats z gi.e.r.ez!e m·o b le .. 
Avn:p:.ıi kısım, milstemlekeler.!ekt 

tiyaz.lı topraklar.lan fa.ılcsızmıı! 
• • • 

b~nbyoJla.n acentesi Bay Süreyya, 
t ~11'.1µ ; ... U A ...... ~~ll 1"'Çl 'Vc:.41~ uU• 

ini g 5ste:'di: Husual vaartuly!e 
• baya ayak bastırdı. Orada da ko-

~·l:klnrnu tevali ettirdi. Zaten ben 1 
S:ln, ayni ~le:. iliği, Zo:·gu'.dak:an 
~iyle de görmiilijt üm. Şimdi mebus 

Day Ra;ıp ve arkadaşları, Şa:r 
il:: uf Ziyayı, Faruk Nafizi, Niızım Hik 
~ti ve beni böyle izzet ve ikballe Ye

e C:.nya vapurunda ka.rş:lamış, kara
çı!tarmıştı. 

O zuu'.:ı.n da, hepimiz: 
"""' Ne gW.el şehir! ... Ne gilzel bina
~ • demiştik .... 
a.kat, Bay Ragıp: 

"""' Evet, ne yazık .. - diyerek yukarda 
ttığıın ecnebi imtiyJ.Z~arın•n zul -
il bize 'anlatmış: - Ha.kiki vatan

ı 

:arın neka:lar ıstırapta olduklanm 1 
_;cekslniz! - demişti. 
"'lll-'Ulara inmiş, izb2lerl gezmiş ve 

bt sermayedarla Türk amelesinin 
~ arasındaki izyan ettirici teza.
biitnn d ;hşetiyle g3zınUşt: k: Bura.
~kt fehir değil, bir ihti:i.l tiyatro

dekor teşkil edecek, bir inkıtapçı 
kitap kapağı resmi olacak b:X 

~Ydu. O cennetisa villaların yilk· 
it tepelerin altında, inler, ma.ğa
• koğuklar kazıl.mıeı Bunların ö
' çingene mahallesi üslt\bunu an· 
tarzda, çilrilk tahtayla paslı gaz 
eeı unsurlarından bir kapu kari· 

takılını~ •• Kimbil:r ha.ıtği u
"lllyetten gelme bir aile, burad3. 

b ~r .•. Ve yanındaki inde oturan
,1Çbır müııastb~te girişmJyor. O • 
~ ko:ıutmuyo~. Bllak·s her semt:n 

1
• ö:ekind:m nef;et ed·yor. S::rma

~' lar da, bu rekabetten istifade e
':t, ınUtema.dıyen iş Ucr~t!ni lndiri· 
·~·halkı aefaletten Eefalete yuvar-

1) ar. 
liralarda Zonguldak İstanbuldan 
l>ablllr olduğu halde, ihtlsa.sSJz a
~ it Ucret1, yirmi kuruş clvarm· 

leydi. Bubi~ lnsanlarm bU
::aibl Kara mancs.r c:1enen terbnt 
~batı hqlayıp yemekti... ÖmUr-
~~ e hamam l!e:llr !§'tmem"ş'erdi

l'lıı dibine g'.r, on dört on be§ saat 
.. Scnra o inde uyuyup ~er..e yerin 

• Yer hltmd:ın çıkmak "kUlfe
~'l:uımayıp oca.!d:!l':in gün'erce 'lt .. ner de va.rdr. ÇünkU, d':a.rda.

1 
ki?_ Orası, buradan daha iyi 

Daha aç•lması konuşmart' 
kanunu 

kararlaşlırı:dı Türkiyede türk~ kxmuş.ılma8l Jı..cır:-
Vilayet, şehrimiz.deki orta mekteple- . kında bundan cvveı gene bu su

rin, bu sene yeni orta okullar açılına.- ! tunda tcmıemıuerim.zı yaz11ıı§ oo nıu
sına. rağmen, iht y uça kifayet etmed!· harr.r Abülin .I>:zv'er,n bu kus.ıs a 
ğini görerek ş:h.im zde ö::ilmüzdekil HaU:.cvlcri tarafından bir ir§a(l IJC/cr· 
ders senesine kadar yeniden altı orta bcr~:ğ; açı.nı~• §Ckl~nc..,eki f .kr:ni tak
mektebin açılmasını maarif vekaleti· v;y e e.miştik. 
ne teklif etmiştir. H:.ıtld daJıa. i leri giderek, Tilrk :ycd.6 

Bu orta mekteplerden birincisinin tüı ~.e konu.§ ı.r.ı .a,, sef vTbJT.iğ . .. iıa 
Bcylcrb:?yi sarayı yanmd:ı.ki eski iht·- idari surette teyit e.dilmcsini dahi ia• 
yat zabit mektebi binas:nda, ikincisi- teıni§tilc. 
nin Balta limanmd1ki yalıda Em'rgin D - nk:i. gazetemiZde Bulgariatando 
orta okulunun da buraya na.klile, üçün bulgaroo k01ıu~ma.sının 1necburi b;r 
c::s:n:ın Bcşikt:ş~a. dö:-dUncüsünün ha.'e get~ri.Zd ğ ni bildiren bir haoo...ı.s 
Taks.mde, bzşincisinin eski Mercan i- vcrilmi§ti. Bu sabahki Oumr..ur:yet't.<J 
dad!si binasın:a, s.lt·ncısınm Yenika • de muharrir Peyami Safa ayni mevzuu 
pıda. kurulınası vek8.lete teklif edil • ole alarak hm öz Tiirkü11 teınennt.riM 
mJştir. kuvvet veıren bir yazı ya..."111.ı.~ ve bu ya,-

Zonguldağa dil§en, yahut da r.orla 
topla.mlıp buraya get'rilen köyliller:n 
çoğu verem olurdu. 1ş kurbanlarının 
hesabı sorulmazdı. Nice biçareler ih
mal yüzünden yığınlt!r altında kalır, 
eski devrin m:ıhkemeleri. imtiyazlı ş:r-

Vi.18.yet bunlar için birer bina da bul ı.ya "Kanun isteriz,, ba§Ztğ,nı kcyTnlf'4-
muştur. tur. 

Ayrıc:ı Eminönil.nde de bir mmtaka Yazı.yı ayn.en alıyoruz: 
k z s:-.n:ı.t mekteb:.Oin kuruln:ası ta.kar- ''B lg_ris ~$ y . ni maarif v.:kili 

ReJI şirketinin 
ket~er:n mı.:k:ı.velcname zırhını adalet hissedarları 

rUr etmiştir. B tmun için de maariften Nik~laycf, umumi yerl:::.rde bulga.ıc:ı.

tah~~at istenmiş~ir. dan başka dil konuşulmasını kat'l su· 

mızrağı ile delemezdi •• Ve bu sefil ha,. T fi hali d b 1 _._,_! •. . im.at as ye n e u unan C11A1 reJı 

yat, lçinldi edn çTüı~ılkamıi yaicak bır lı;damt a şirketi l 'J27 tarihinde hissedarlarına 

Yeni mekte,ıer açıldrkt:ın sonra ih- rette yasak etmiş. Orada töyle b!.r ka.
tiyacm tamamen karşılanmış olacağı rardan en fazla mütooss:r olacak dil 
anıa.şLm!!.ktad r. türkçedir; fak at biz bu yasağın bul· 

yara ha n e r yen ? en can • h" ı...-- 4 1 O in "liz lirası ve · 
n noktumda kam.er gıbi dururdu. ısac UCl9~ ' • gı • l }; Kemik ve Senelerce şu kanaati beslemiştim: ti. O tanhtcnben hısscdar.ar er 

- Tedav:st kabil değil .. Hatti tş . ~üracaat ettikçe bu para verilmekte· boynuz •ıhracatı 
Kanunu çıktıktan nice ser.eler sonra, dir. .. -. • 
acaba bu Zonguldak ame1esinin haya- ~~kumet, m.~kur firkete bu para: Senede yarım milyon 
tında en ufak bir değişiklik olacak mı? nm odenmc: ~~ı son ol~ 19~7 ~ı • 

Arada sırada., gaz.ete hı:ı.berleri ara- san mm sekızı olar?k ta~n. etmışbr t. 1. Oy U h U 1 U y O r 
smda bir takım ıslahat habt.rleri okur· O tarihten sonra hısse1erı. 1 almrvan-- Almanyadın son gUnlerde memleke-
dum. Fa'·a.t bu gibi pro~e:eri, ne yalan lann paralan hazineye irat kayd~i timizedn k~mik almak için birçok ta-
eöyllyeylm, mesela lstanbuJ belediye- lccektir. lepler vardır. Bu talepler meyanında 
sinin faa.liyet vaitleri kabilinden sa • çok mtl~aitler bulunmaktadır. 
yardım: · Ticaret borsası Me::nlek:;timiz, kemik ıhraç eden 

- Adam sen de. .. Uf. • diye omuz m~mleketlerln l:e ; en hem::n ba§IDda 
silkerclim... . konıf seri UJd u gelmek:ed;r. Kemik ihraca:ımız sene-

Ve bütUn yarlanlan aaıls~ bir nevi Ticaret barsası komiseri, emniyet vf 400, 5CO bin kilodur. Şimdiye ka· 
prop guda edeb yati te:i,:{ki eder- müdürü Salih Kılıcın enİ§tcsi Kemal dar kemikler o!duğu gibi ihraç edilir· 
dim... Alp dün yattıgı Cerrahpa§a hastaha.. ken şimdi bir de şehrimizde kemik to-

t~~o, b u luwı.ncı.tlo<lb- ld, gimdlld eo- kurul 
nesinde vefat ebniştir. zu yapacak bir fırm ve fabrika -yah&t. arJradqJ.anaia: 

_ Bu binaların göı:ihiUşUne i.ldan • Cenazesi bu sabah hastahaneden muş~ur. 
b kaldırılacak ve Edimekapı şehitliğine Memlcketim'zden ihraç olunduğunu may.nız ... Bun~ar. cp madalyanın üst 

tarafı •.. Biraz sonra alt tarafını da gö- gömülecektir. y::.zd ğımız yarım milyon kilo kem·ğ:n 
receksiniz. o cihet fecidir, feci .• ruan- Merhumun ailesine ve emniyet hepsi mutfak kemiğidir. Bunlar c;öp. 
ların ne türlil muameleye maruz kal- müdürüne beyanı taziyet ederiz. lük"erden kemik tüccarları tarafından 
dı!;:br.nı, h:ıyvandan a.ş3ğ1 tutuldukla.. top·att:rı1m1k' a, Eonra Kağ thane, Al-
rını esene anııyacaksmızı Kamu tayda bu gll n tunizade ve daha bazı ycrıerde kuru-

• Dedim... Büyük Millet Meclisinin bugün· lan depolarda kurutulmaktadır. Ayrı-
fşte, ben bu kanaatle, onlar da be- ca ölmüş hayvanların kemiltlzri de se-

kü oplantısmda komplu ıuçu ile cv-
nim bu telkinleri.mle Zonguldağa çık· nede 20 ton kadar tutmaktadır. 
tık. velce Ankara ağır cezasında duruş- fsta.nbulun yılda 4 ton da boynuz 

ması yapılan ve beraet eden Urfa · Orada rasladıklarmuz, ·-1 ... z b:r be ihracatı vardrr. Boynuz ihracatı sene-
3_,.. mebusu Ali Saip Ursavqm raeti- d ak 

şehre taaUık eden mevzu d~;ı;.ıldir. Tür en seneye artın tadır. 
ö• nin temyiz heyeti umumiyesince de 

kiyede işçi meselesinin ümitli b:r ufka tasdik· olunarak katilcştiğine dair Bat Kemiklerin tonu, yerinde tesl'm M 
rıkı::n.m mil_des:clir. Hirblr müb.:lag· a şiline kad:ı.r s:ıtılm1ktadır. Fakat ecne 
:. • - ~ vekalet tezkeresi okunacaktır. 
yapmadan, ya:m~ gördük:erlmi ana- -------------- bi vapuralnn ton başına 25 şilin gibi 
tarak ve bunları res:mlerle tesbit ede- satış fiat:nm yar:sını bulan bir nakll-
rek Türkiye..:eki kömlir amelesinin son ye ücreti almalan, devlet demiryolla-
b:rkaç yıl içinde ne vaziyetten ne va- rnım kemikten yüksek bir ücret alına-
ziyete geldiğini anlatacağım._ sı bu ticaret 'V0'11nu bozmaktadır. 

İstanbulun birçok fatr:kıUar:nda 
çalı~an i~çilerin çektiği azaplardan, 
k&T§:l:.şt.kb.r. h:ık.::ızlıkla:-dan uzun u
zad!ya bahsettiğim için Zonguldak a.. 
melesinin son mazhariyetleri hakkın
daki ta.::;v:r:er:min dcğruluğuna inanı
lacağına emin olmak ıst.er·m ... Ah, ka· 
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IUln asarken 
dU~Up UldD 

Hzhcıoğlunda oturan Rafail ile Mor. 
dahay isminde iki Yahudi dün Çakmak
çilar yokuJunda 107 numaralı direğe l-

1an asarlarken üzerine çıktıktan merdi. 
ve:ı ka~. ikisi de tatlar üzerine dilt· 

garca ya tem.:.n edeceği büyük fayda.
dan alabile~ğim.iz derslere gözümü.zU 
ka a:namalıyız. B~lgır~st:uıda türkçe.
~ dört duvar arasında hapsedilme .. 
sine mukabil, TJrkiyede bulgarca en 
geniş hUrriyet içinC:e, eı:erini, kol:an
nı sallıya sallıya., vardakosta dolaş .. 
m:ı.k~adır. B ... lJa.rc& ve biltiln ekall.y .... t 
dilleri. 
Başka memlekeUerde kanund:uı da

ha sert ve sıkı bir teamül, ecnebiler -
den gayri herkesi resmt dille meram 
an!atmıya zorlar. Dil d~ğa şive yaban· 
cılığı bile ho~ görillmez. Böyle bir ~ 
amul olmıyan meml: ketlerde, Bu:gg.. 
ristan gibi kanun ve nizamla umumJ 
yer :e: de b::şka diller konuşulmasını 

yasak etmek bir zaruret haline gelmıf 

oluyor. 
B:z bu zarureti hllA idrak etm.lye

cek miyiz? Millf §uurumuz uyandığı 

gündenberi bütün Türkler, va:.andr..ş 

eka~lyet'.erin kenii aralarında. ve h .r 
yerde tUrk~e:len başka her dili, hattl, 
kendi dillcrindei başka dilleri konuş
tuldarını duymı:fl azabı içindedirler. 
Tilrk matbuatı bu azaba sık sık tercil· 
man olmuştur. Faydn.sı ne? Hali. bu 
ekalliyetler içinde hiç tilrkçe bilmlyen
ler, b"lseler bile melckesizlikten dillerl 
dönmiyenler, dönse b!le her :';erde baı 
ka dil konuşmayı tercih edenler var4 

Artık yeter. Türkiy.: d~ seyyah.aıdr.ll 
ve ecnebi!erden başka her~:es, ekmeği
ni yediği bu topra~ın dilini konuşmıya 
mecbur tutulmalıdır. 

B:Z de bir kanun isteriz. Şimdi met
hud suç mahkemelerimiz de var. Öyle 
b:.r kanun ki, c~b nde ecnebi pasaportu 
olmayıp da umumi ye. l:rde ti.:rkçcd n 
başka. bir dil konuşanları yakaların· 
dan tutup hemen meşhud suç hakimi
nin önüne götUrmek sallb"yetlni büttlll 
zabı::a kuvvetlerimiu versin. 

Böyle bir kanun çıknrs:ı., haftasına 
kalmaz. gUzel tilrkçenin otoritesi ve 
haygiye~i iade edilmiş, onu ağzına nı... 
mık !et~miyenlere ağızlarının payı ve
rilmiş olur. 

bil olııaydı d~, bir ~bı~ varakası, tut~ur ı ~ 
saydım, şabıthre Dognı yaz:lı .,, diye ,..-+-+--a--1-.. - ....... 
imza attırsaydırn... 1 

Mevzu mühim, gördüklerim bir sU
tWl içinde anlatılacak gibi değ:ı ... Ye
ni TUrkiyenlıı işçı mevmunu hal için 

ı.'!:.. 5,52 12,12 14,32 ıe,.&3 18,22 5,35 
clo 1,09 7,28 9,(8 12,00 1,39 12,51 

milşkrdir. Bunlardan Rafailin sağ kolu -ı\-1m_&_n_y_a_d_&_k_&_y_b_O_f 8-0 
kmlm!§, Mordahay da ağır surette 

tw~o yaralan.tnı§tır. Mordahay ile RafaH kaza mobarrJr-hulundU 
neler yaptığını müteakip yazılar.mda GEÇEN SENE BUGUN rıu: ULUU7 

tasvir edeceğim. D1lıı gP.Ce Beyt'ğhmda lf1k maakelenme 

yerine yetiıen z:ıbrta memurlan taraf.n 1935 sulh nobel milkifattnı kazan.an 
elan hemen otomob:Ile Cerrahpaıa ha.. Osaiyetskinin ortadan kaybolduğu hak
tancsine kaldmlmı!Jlarsa da, Mordahay kında çıkan havadisin mahiyeti aydın. 
yolda giderken ölmüştilr. lanmaktııdır. Eski bir Alman mahpusu fYI NO tecrObeııt yupılmt§m. 

olan Ossiyetski tedavide bulunduğıı 

Berlin hastanesinden civar köylerden 
birlnd:ki hastaneye arkada§lan urafm
dan götüriilmüt ve §imdi orada yatmak 
taJ?r. 

Annenizi ikna ediniz 
Bu suretle arkadaılan kendisine da· 

ha hususi bir hayat teminini düıünmüı.. 
terdir. 

\'eni bır ıuyyare 
rekoru 

T. M. Topuzoflu i:masile ald ğunız bir mektupta de
niyor ki: 

''Bundan iki sene evvel taru~tığım bir hzla deli gibi 
ıevi1111ekt~yim.Anneme dtrdimi açtığım zaman annem bu 
arzumu göz filtlarile karıılayıp kat'iyetle reddetti. Annemi 
de Ç"'k severim, kendtsinl de kırmak hiç istemem. Fakat 
1im1i iki cami arasında kalmıt binamu g:bi pşmp kal-
dun. Çok üzülüyorum ne yapayı:ıı.,, • 

CEVABIMIZ: Vaziyetinizin ne kadar milşldil oldu.. 

ğunu tasdik t'dera. Bizce yegine ççıkar yol, herhalde ıi.zi 
çok sevdiği anla§llan annenizi ' yavaı yavaı ve tatlılıkla 

ikna t-tmeniz, ona sevdiğiniz kızla evlenmcseniı; ebediyyen Jrliam.i, 20 (A. A.) - Binbqr De -
bedbaht o!acağmın ve kendisinin de tabit sizin böyle bir servesky, deniz ve kara tayyareleri ylis 
va:ı.iyete düşmenizi istemediğini çok yumu§ak ve fakat kat'! kilometrelik dtlnya rekorun?.l saatte 33(' 
bir lisarJa anlatmanızdır. kilometre 9'' metre katetmek suret.ile 

Ancak annenizi yumuşatm:ık için söz'eıinize Eğer kırm·3~ır. Tayy:ı.r.: ıslnin a~lığı 3150 
anneniz istemezse bedbaht olmayı göze al:p sevdiğini& kilo idi ve 1000 beygir kuvvetinde bir 
Jmı almaktan vazgc~eceiinizi de ilave cdini% .• , t motörle mUcehhu bulunuyorci~ 



.. 

A L R Gazctcmlıe, .. UUzellik doktoru.. udrcal 

ne ha.ldkJ "'eya müatcar adlarmtzla sora 
cağmız suallertıı cevaplarmı rıu eOtunda t>ulur eunuz. Bu cevap!arr Parlatc anlaomıo bulun 
dugumuz g1lı.ellik mocuueat vemıektedlr. GQ :ı:clllğlntzt nokaan brroka:n kuaurlannn:ı btze 
yazmm. . 

- 44 - Yüzünüzde siyah benekleri terte-
Ortaköyden N. A. imza.sile sorulu- miz bir tülbendi iki baş parmağınJZin 

:vor: ucunfl snrarak, eık1p çıkardıktan son-
"'Tınuıkltın.m ya.s.8ıdır. Uzattığım ra, yerlerine bu suyu sürünüz. 

2laman tepeleri çatlıyC11'.. Ktrık tırnak- Deriniz biraz yağlı ise bu suyu 
Jara bir çaro arıyorum. Bımla.ro gıı.zel haftada üç dört defa bütün yüzünü
yuvarl.aJ; bir §C1cil tıaSıZ verebilirim..v 

z~· sürebilirsiniz. Yüzünüzü daima 
Cevap: 
T ımak tedavisi için iyi bir yağ çok sıcak su ve kükürtlü yahut da 

vardır. Tuvalet malzemesi yapanlar nötr 8abunla yıkayınız. Suya bir kah 
da "tırnak yağı,, diye ararsanız bu- ve kaşığı karbonat dö sut katınız. 

1 
lursunuz. Bu yağla tırnaklar ovulur- ilaçtan ziyade bu siyah noktala-
aa faydası görülür. nn bir daha ç1km<lmas1 çarelerine bn-

T ımaklannıza güzel biçim ver- kılmalıdır. Yüzde yağlı leke ve si
menin en iyi çareai sık ve muntazam yah benekler bağırsaklarda intizam
mnnikür yaptırmakttr. Bu manikü- sızlıklardan i1eri gelir. Bağırsakların 
rü ilk önce mütehassıslara yaptıracak 
SIJUZ. Usta manikürcünün i~i nasıl arızalan kendilerini daima yüzde gös 
yaptığına iyice dikkat etmelieiniz. terir. Eğer güzel bir deriye malik ol
Sonra kendiniz bir manikür takımı a- mak istiyorsanız, bağırsaklara çok 
larak haftada bir trmaklanruzm tuva dikkat etmeniz lazımdır. 
letini yaparsmrz. Geceleri yağla o- Derisi yağlı olanlar çok yağlı ye· 
varken her panmığmrzı öteki elinizin mcklerden sakınmalı, salçalı yemek
pnrmaklariyle çimdikler gibi iyice Sl· lere hiç el sürmemelidir. Buna mu
km; bunun da tımaklanı. daha iyi bi-
çim vermekte favdnsı vardır. kabil bol sebze ve taze meyve yeme

lidir. 
- 45 - ·~ Mcaeıa bir dilim ekmek yerine 

KadıköyU.ndcn S. T. 1ınzasile sorulu- külde pi~irilmiııı bir patates tercih e-
JW: dilmelidir. :ı 

Yazümdekf dyah beneklerden kıurtu ------------.
hm.ıyonım. Bumt1ı ~nı bulabilir 
mirin iz 1 ,, 

Cavap: 
Yüzlerinde eiyah yağ benekleri 

olan okuyuculamnız çoğalıyor. Böy. 
le birçok mektuplar var. Size mükem 
mel bir formül vereyim: 
Ether Sulfrique 
90 derecelik ispirto 
T einture de benjoin 
rv1ehli!l J.aJd~ ı~Munı 

50 gr. 
50 .. 

1 
1 " .. 

·-
V r ından itibaren 

SARAY 
SlNEMASINDA 

NOEL haftası programı için 
yapacağı il&nlan okumağı 

unubnaymız. 

Radyoların 

landır. 

r--.-ı-~---. 
24 Kanunuevvel NOEL 

ve 
31 Kanunuevvel YILBAŞI 

eveyo ları 
Miiftereken 

MAKSiM 
ve Tepebaşı 

G RDEN'i 
Lokanta dnnsinglerinde pek 
neşeli olarak tes'it edilecektir. 
Lüks Taamı; 

Yeni Eğlenceler; 
Görülmem~ Numaralar 

Çiçelt muhare~i 
v 

oe agacı 
BiltUn Bayanlara 

Q=Ile(ğ'J nyeDe1r 
Fevk-alade kotiyonlar. 

Scfralanruzı vaktinde 
tutunuz. 

Bütün dünyada rekor iman bu radyoyu görmeden başka radyo nlmaymız, 
Umumi acentası: 

Abdurrah • a • 
BılltçekaJ>1: Haaan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 

--~··-
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ABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadlle 
1 ikinci kAnun 1987 tarihinden ltlbare 

1 L ·san dersleri 
f 

1 
i 

1 . 
i 

Verrneğe başlıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik l.i.an -

renmek metotlannm en mük~eli olan bu takrirleri, dillini 
memleketimizin tanmmı§ lisan hocalan tatbik etmi§lerıür. 

K aıı«illn ~e a ırn 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
= : 
: Öğrenmek istiyenler bu deralen takip ebnelidir. 

İ "~&san~;en; ~~sker er 
1 Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iekont 
İ görecekler ve bu miktarı aylık müsavi tnksitlerle de ödiyebileceklcrdir 

i A§ağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

1 laiın ve adresler okunaklı obnahdrr. 

' 1 

ER gazetesi 
ISTANBUL 

1 

Oazetcnlzln Frnn ızca, lnglllzce, Almanca (•J ilsen 
der ıe rln devam ıçın abone oluyorum. Birinci 
tek lt olan t20 kuru ile gUnderılmlftlr. 

Adres ı 

imza _J 
!..-------

(•) Takip ctmlycccCiniı den isimlerini çiziniz. 
....._ ... __. ....... _ ................. -............. _._ ................................................. ""' 

' . .. . . 
... .... ~. '/ ~:.. "' ....... •' ~ • ~ •• ~ • •.• • . ~t. • • • .. ~ • .: •• ~· . 

~~-Isf~iibhI;~:;B.eJediy~~i··~·~.:·ııruııar 
,. . . . .·-· .~ .. ~. , ... f, ....... - • - •' ,_...;. ." •••. ·: ) . f ı.. . 
'.. •• "· :· • "···. •.,,,. : .' ~ .. ,• ·- 1 -· ... ' .. 

Keşif bedeli 1083 lira 69 kuruş olan Çubuklu gaz depolarmdılki ~ 
lara yepbnlacak müstakil borular açık eksiltmeye ~onulmuştur. Keıif ~ 
kı ve ş rtnam si evamn müdürlüğünde görülebilır. lst ~klıler Z490 

kanunda yazılı vesika ve 81 lira 28 kuruşluk ilk teminat mal<buz 
melrtubiyle beraber 22 - 12 - 935 salı IÜIJÜ saat 14 le daimi encüııl 
de bulunmalıdırlar. (B.) (3438) 

Kilo 
800 Sabunlu köreıe 
300 Şaplı ,, 

200 Vaketa 
Temizlik İ§lcri hayvanab için lüzumu olan yukıında cinı ve miktol1 

.ılı olan mnlze.me açık eksiltmeye konulmuotur. Bunhınn hepsine 2600 
bede) tahmin olunmu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve3ika ve 195 liralıl< ilk teminat 
buz veya mektubiyle beraber 21 - 12 - 936 pazcrtesi p,ünü saat 1 
clamii encümende bulunmalıdırlar. (8.) (3393) 

Vilayet aygır deposu için lüzmnuolan 37 bin kilo yulafa altı kurut 
santim fiyat tnhmin olunmu tur. Şartn~esi levaznn müdürlüğünde 
lebilir. latetditer 2490 No. b kanunda yazxlı vesika ve 180 lira 38 
luk ille teminat makbuz veya mektubiyle bc~r 21 - 12 - 936 

1 lesi günü saat 14 te daimt encümende bulunmalıdrrtar. (B.) (3395) 

1937 VILBAŞI 
Hava Rurumu BilyUk Plyana:osu 
BUyUk ikramiyesi 500.000 llradır 

AynCll: 200.000, 150.000, 100.000. 70.000, 60.000, 50· 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikrnmiyelerJe (400.000 ve 100.000) 
;ki adet mükafat vardır. Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır • 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liredır ••• Vakit. kaybetmeden heıııeS' 
letinizi alınız ..• 

ar eşinde 
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Asırlık saat 

Şu tepedeki k!rgir evi görüyor mu
sunuz? Öbür ahşnpların üzerinde nasıl 
ııahane duruyor ... Ş:ı.hane olmasının se 
bebl de var: Orası bir derebeyi sara
yı idJ.. Eğer TUrklyedc şato olsa, ona 
da şato diyeceklerdi şüphesiz.. Zira, 
bunun eski sahibi olan M.actizade, di-

te ona, kendini ilk bildiği günlerdenbc
ri böyle bir ka.naat telkin edilmişti .. 
Bay Tahir hflla da bunu muhafaza e
diyordu. 

ğer mUtcgallibe ve eşraf gibi, koskoca 
tahta. konnklnrn. heves etmemiş, on 
beş odalı evini, en yüksek tepeye, ka
saba minarelerinin h:Zasmdan yukarı
ya bina ettlnnifjt.1 

Aradan dört nesil geçtiği ve diğer 
bUtUn hane:ianlar söndüğü halde, Ma
citza.dcnJn binası, sırf koca koca taş -
lardan yapılmış olması sayesinde, pa
yidar olmuştu. Bu ailenin şimdiki ev-

ladı bay Tahir de, on be.' sene ev~·el 
kapı vo pencere a.ksammı ta.mir ettir
diği bu ecdat yadigan evde yan gelmiş 
oturuyordu. 

Çok an'nneperest bir adn.mdı .. Ka · 
nınlar kadar zengindi.. Zeytinlikleri, 
Mbun ve yağ fabrikaları vardı. Buna 
rağmen, tstanbula nadiren iniyor, o -
radnn öte beri satınnlarak malikine • 
nesine dönUyordu. 

"Öteberi,, de, öyle kırilninti, baştan 
aavma ucuz eşya değildL Bay, Tahir 
hep iyi mala meraklıydı.. Bir petrol 
lambası, bir şamdan alacağı zaman bi
le, bunların kristalini, gilmü§ünü se • 
çerdi. Ta ki, mallar, nesilden nesle in-

tikal etsin ... O, büyUk dedesinin fil di
ei kaşığıyla nasıl pilav yiyorsa, şimdi 
Galata.sarayda okuyan oğlu Rcşidin to 
nm1an da, yUz sene sonra, onun şam
da.nmm ıŞJğmda otursunlar .. 

Bay Tahirin ı.cvccsi, be3 altı sene ev 
veI ölmüştü. Şimdi o, bahçıva.nlan, u
§3.kla:rı ve hizmetçileriyle beraber, ec· 
dat yuvasmdn ynlnız .başına ya.§ıyor -
du. ÖmrünU ta.rlht eserler okum~a 
~u. ~nı:ıı tıeP. nruıunıa geçi

- ri_yo,,rdu. , 
O ak§am, gene okudu, okudu, okudu. 

Nihayet, uzun süren bir çıngırtı ile 
kendine geldi. Bir çıngırtı! Onu hiçbir 
musiki, hnttii. yeni aldığı radyonun bü-
tUn alemden naklettiği sesler asla bu 
kadar cezbedemez, meftun bırakamaz. 
dı. Saati çalıyordu ... Gürül gürill ya
no.n ocağının Uzcrinde duran dededen 
kalmn. saat .. Gülümsfycrck baktı: Sul 
tan MecJt. onu, büyük babasının baba
sı AbdilroeH!.m paşaya kendi hususi mu 
hafızlariyle bir eşkıyayı tenkil etme
fline milkfı.f aten vermişti!.. Bay Tahir 
ayni saatin diğer bir örneğinin Londra 
müzesinde t~hir edildiğini \'e bu sa-

atin Frar.sa kralmdan Sultan Mecide 
gönderilen hediyeler n.rasrndıı. bulundu 
ğunu öğrcruniştJ. 

On iki darbe vurulduğu esnaaa, bir 
kapak açılıp saatin içinden iki kuşun 
belirdiği göri\ldü .. Bu kuşlara Bay Ta-
hir, çocuklu_ğunda, nasıl merakla ve a
lakayla bakardı. Büyük l!nnesi, onu 

kucağına ;ılır, ocağın iistUne kadar 
YtiksclUr, "sakın elini değdirme!,, der
di.. 

_ Saatin kıymetli olduğu lıakkında iş-

~ekn(ğoncı 
IE:~~aıırd kDlYıblYI 

Jngiliz ana ve babadan doğmuş o
)<ln Viyannlr artist Mis Lori Adler sa· ı 
hık kralın hatıra:nnı idame icin Viya·J f. da .. Sekizinci Edvard,, adlı ~ir ku· j 
lıp açmı§trr. 

Bir asırdan f a.zla uımandanberi iş
liyen ve daha da kimbilir ne kadar m· 
ma.n işllyecek olan bu eski devir yapı-1 ' 

Si eayanı hayret alete hilrmetle bak
tıktan ve adeta nazarlariyle onu selam 
ladıktan sonra, kitabını kapadı. Şam
da.nını eline aldı ve kUtilpha.ne oda.sı
nın yanındaki yatak odasına geçti .. 

Soyundu, mumu söndilrdU. Yatağı
na girmişken drşardan bir serinlik nU 

fuz ettiğini sezerek pencerenin açık ol
duğunu farkctti ve kanadı kapamaya· 

gitti .. Karanlıkta sendelemek mi? .. 
Bir yere çarpmak mı? ... Oooo .. Hayır, 
buna imk~n yok ... Her şeyin yerini ka 
rış karış bilir .. 

Pencerenin önünde durdu... Hava, 
serin olmasına rağmen, ne rakit ... Bir 

yaprak bile tcrpenmiyor... Yıldızlar, 

bütün şcff aflıklariyle görUnüyorlar .... 
- Issızlık, tehnalık, sükfın .. Ne iyi 

şey! - diye söylendi .. 
Bunlar hep, tam meşrebinceydi.: 

Bilhassa sUk{in ... 
Tam yatağa gireceği esna.da, birden

bire, durdu. Dona kalıp etrafa kulak 

kabarttı: 
"-Bu ne! ... ., 
Evet, bu neydi böyle? .. Kütüphane · 

odasından doğru bir hı~xrtı geldi ... 

Hem de nasıl? .. Sanki, bütün duvar ka 
ğıtlıın birden, bir anda gevşiyerek a-
şağı kaymıştı ... Sonra, bütün odanın 

havasında top top ipekli kumaşlar sal
lanmış gibi sesler kulağına çalındı .. 

Derken bir §allgırtı ... 
Bir daha. .. 
Bir daha. .. 
Sonr:a duvarda.n duvıµ-:ı, ~arpan Dir 

cisim ... 
Ve nihayet, büyük madeni bir kütle

nin yere dUşüşü ... Bir cam kırılması ... 
Bir çıngırtı ... 

Ah, bu ses... Bu çıngırtı... Fakat 
her zamanki gibi sıhhatli, mutttarid 

değil ... Bir feryat .. Bir son nefes ... lh
tiuzı ha.la devam ediyor: 

- Saa.t. .. Saat ... • diye bay Tahir de
liye döndü. 

Yatağının baş ucuna. kadar seğirte
rek mumunu kaptı. Kibrit zaten ce -
bindeydi. Işığı yaktı ve ocağın önüne 
doğrı.ı koştu ... 

lşte, orada, ayaklarının dibinde, ba- l 
ba yadigarı asırlık saat yatıyor... t -
niltisi hata devam ediyor .. 

Tahir, etrafına dehşet içinde baktı: 
Duvardaki antika tabaklar, konso • 

lun UT.erinde billQr lA.mbalar, vazolar, 
biblolar, hep yerde ... Hepsi de param 
parça ... 

Sanki o<lnnın içinde bir kasırga do
la.'.}mı§, yahut da büyük bir zefaelc Me
ti olmustu. 

''- Ne oldu? ... mm ya.ptı bunu? .... 
diye inledi... 

Bu kıymettar baba yadigarlarının 
birinden ötekine ko~tu. Katliama uğra 
mış akraba cesetleri arasında dolaşır 
gibiydi ... 

"- Kim yaptı bunları? ... ,, 

Ansızm bir kanat şakırtısı işitti. 
Köşedeki bilyük etajerin üzerinde 

bir baykuş sinmiş, büzülüyor... I 
Bay Tahir bir çığlık kopardı. Ruhu

nu teslim eden saatin yanma, o da, 1 
cansız bir ceset halinde yığıldı .. 

Bu şangırtıları, yuvarlanmaları işi
ten U§aklar, koşuştukları vakit, cid • 
den, roo:ıantik bir man.7.ara karşısında 
kaldılar: 

Yolunu şa.~ırıp baca deliğinden içe
ri kaynn baykuş, ev sahibine de, asır
lık eşyasına da bütUn şeametleri ge -
tirmiş bulunuyordu. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 
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Basıldılı qef (YAKIT) matbaası 
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Yazan : Niyaz Anmet: 

362 aen G vve ı bugU , 

tOJ ç tüı li'il c lYı M lYI ır al ir= tta liıl '\ta ~ e çfc ı 
Yeni padlşuhın IJli: t.~nır, beş şehzadeyi 

öldürtmek oldu: Sonra saraya liırh gün 
matem tutturuldu ve Kur'an okutularak 

sada o dağılı!dı 
Üçüncü Murad, yirmi sekiz ya· 

şında padişah olmağa İstanbula geliyor
du. Mudanyada nişancı Feridun uc-

yin on sekiz kürekçi tarafından çeKİ· 
len bir kadırgasına binerek payitahta 
doğru yolandı. Yanında silahtarı, çu

kadan, rikaptarı ve muallimi bulunu 
yordu. 

Yedi saat yolculuktan sonra 15 7 .; 

yılı 21 İlkkanun gUnü, 362 sene evvtl 

bugün, Baya zıt köşkü önünde kara} 3 

ayak bastı. 
Genç padişahı deniz tutmuştu. İlk 

işi: 

- Yıkanmak istiyorum, tiz su geti
rin,, demek oldu. Fakat derhal 5U bu~-

mak mUmkUn olmadı. Deniz suyu ver· 
diler .. 

Murad, sonradan bu yere bir çeş 
me yaptırdı ve : 

- Ben vaktiyle burada tatlı su bu· 
lamamı§tım... Bir hatıra kalsın dedi . 

Oraya bir daha kim gelip tatlı su 
aramak ihtiyacında kalacaktı? Bum: 
düşUmr.üyordu. Maksat bir ihtiyaç k~t 

§ılığı olmadığı için çe§me tabii derhal 

yaptınldı. 

Murad , tahta kavuşur kavuşmaz, 

ilk verdiği emir, beş şehzadenin der· 

hal vakit geçirilmeden öldürülmesi idi. 
Bu emrin yerine getirilişini tarih şöyle 
yazıyor: 

"SaadetlU padişah hazretleri leylei 

mezkurede beş adet ~ehzadenin livaı 

h:ıyalarını semigün ecfüp ..... 
• • • 

Murad, öbürgün, başına bfr siyah 
kavuk giym~ olduğu halde tahta çıktı. 

Sadrazam. yeni padişahın 1yaklanna 
yüzünü sürdü. Yere kapandt Ondan 
sonra sıra ile diğer be§ vezir ayni hare
keti tekrarladılar. Daha sonra pa1a
lar, kazaskerler, defterdar, nişancı 

ve memurlar arzı tazimat eylediler. 
Merasim biter bitmez hareme çekilen 

Murad, emrini bekliyen hadım ağalariy. 
le karşdaştt. Onlara ilk söylediği söz: 

- Kamım aç. Yiyecek veriniz .. De· 
mek oldu .. 

Osmanlı tarihlerinde padişahların 

ilk sözleri muhtelif suretlerde tefsir edi. 
lir. Uçüncü Muradın da yemek is
temesi kıtlık işareti olarak teUikki 
edildi ve tesadüfen o sene içind ~ lstan
buldn kayde değer kıtlık oldu. Bu 
suretle müneccimlerin sözleri ye
rine gelmiş oldu. 

1(. • • • 

ikinci Selimin cenaze namazı, yeni 
paditahın da hazır bulunduğu bir cema. 
at huzurunda kılındıktan sonra gönıill· 
dü. ikinci gün beş şehzadenin ölüsü de 
p:ıdişahın ayak ucuna yatınhyordu. . 

1(. "' • 

Saraya, bu ölüm ve cinayetler :çin 
tam kırk gün matem tutturuldu ve bu 
müddet içinde Murad babasının ve öl · 
dürttüğü şehzadelerin ruhları i~in kur
an okuttu, sadaka dağıttı. 

----------------------------.,,.--

... ~ . ·. , •• .! ·. ı . . . ~ 'il 1 '... • ... -·... • • • 
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Eserı hazırlayan : Nüzhet: Abbas 

-52-
HASIM MUHACIMl iLE KAR

ŞI KARŞIYA: 

Hasım muhncimi ile karşı karşıye 
kalan kalecinin vazifesi derhal yerin
den çıkarak kale zaviyesini küçült
mektir. VftZiyet ne olursa olsun 
başka yaµncak bir tedbir kalmadı mı. · 
kaleci derhal yerinden çıkarak hasım 
oyuncusunu mümkün olduğu kadar 
iz'aça teşebbüs etmelidir. Maama
fih kaleden hiç bir şey düşünmeksiz\n 
şimşek gibi çıkarak hasmın üzerine 
yürümek te yanhştır. 

Hasmın dört beş metre öni.ıne 
l;3da- ilerledikten sonra Bütün dikka· 
ti onun harekatına ve topu ayağından 
uzaklaştırıp uznklaçtırmadığına hr,5. 
retrr didir. Kaleden ilk hareketin 
.nuhasım muhaciminden gelmesi1 e 
intizar en doğru harekettir. Şayet 
hasım muhacimi ağları deler-
cesine şüt çekmek mcraklr 
sı ise kaleci iç.in kurtar~ş farkı çoğd
mıştır. Diğer taraftnn ince ve zeki 
bir cyuncu ise kalecinin vazifesi ..,n 
Öerecede müteyakkız davranarak fır-
eat kollamnktnn ibaret kalır. Her
halde: düşiincesiz ve ani hareketler 
knlec! için bah:ılıya mal olur. 

ÇALIM YAHUT KURTULUŞ: 

Kaleci topu elinde bulundurdu~u 
zarv nlarda hc-sım muhacimlerinin 
müJahnlesind"n masun kalmak iİ7.e· 
re iini geri birkaç adım atmak mf"C• 

burıyet.inde kalır. Kalecinin bu hş
teke~leri son c1~"ece ahenl:li ve articı
tik c·lmalıdır. Çalımdan maksat s~a 
gideı gibi yaparnk sola kaçmakla lıas 
mı aldatmaktan ibarettir. Bunda 
mul:akknk surette ayak hareketi y::ıp 
mak şart değildir. Vücudün bir tara
fa meylettirilmeşi de maksadın hu-

sulür.e kifayet eder. Bu hareket ser
bestçe ve kolaylıkla icra olununcaya 
kadar bir kaleci antrenman csmısm 
vücut ç~.lımını ihmal etmemeli ve 
bundan sonra da arasıra devam etme
lidir. Nasıl ki bir boksör antrenmanı 
arasın!\ dans ithal mecburiyetinde ise 
bir kulecı de vücut çalımında muvaf • 
fok.olmak için tıpkı onun gibi hnre-
kete .necburdur. 

KALECi DE HER t::l AY ACINI 
KULLANABlLMELlDlR: 

Kaleci için de, bir muhacim kadar 
olmn'3n bile her iki ayağını kullana
bilmek şartı bakidir. Bilhassa kurta
rıştan sonra sağdan bir hasım muha
ciminin müdahalesine maruz kalan 
kale=i derhal sola dönerek sol aynkb 
bir vuruş yapabilmelidir.· Yalnız bu 
bir ayağım kullamıbilen kaleciler mü. 
hiş bir avontajsızlık karşısında kt_ılır
lar. l3ir futbolcu ıçin (tabir caizse) 
tek ayaklı kalmak nfolunmaz bir 1-ıa
tadır. f utbole başlar başlamaz her 
ayağı do kullanmak -rutiyle her kim 
olurs.1 sonunda füi nyn~ma ela h5.kim 
o!abilir. 

SESLEI\lME: 

F utbulde kaleci ;le be!dcr t'~:;·n
da hafif bir seslenme ile birçck onln-
mamazlıklarm önüne geçmek kabil
dir. Kaleciye verilen geri paslard=ı. 

bekler r:ıuha!ckak surette kendisine 
seslenerek haber vermelidirler. Ayni 
zamanda hasrm muhncimlcrinin mü· 
dahales:ne maruz kalındıfrı zame.n 
verilere!: paslarda müdafilc: kalecivi 
se .. 1enmc!' suretiyle haber.:'!ar etmeli
dirler. 

(Devamı oor) 

• il 



1 

' 

Doğru çıkmamasını 
temenni edelim 

(B~ tarafı 1 incide) yüksek idare amirleriyle dört senelik 
tedir. Tabii diğer memleketlerin kendi plan erkanı harbiyesi ve harbiye ne
sine kafi miktarda me\•addı iptidaiye zaretinin ekonomi ~ubesi mümessil 
vermesi sartiyle ... Fakat her ne olu.rsn leri içtimada hazırdılar. 
olsun, miktar ve ~alite itibariyle Fran Plln ne lmlf ? 
sız, Sovyet ve Çckoslovaklarm derece- Paris, 20 (A.A.) -Oeure gaze-
sinde bir hava filosu yapamazlar. tesinin diplomasi muharriri, Alman 
Alman ordusunu teşkil eden 75 fırka sivil ve askeri reislerinin geçenlerde 

dan ancak 41 i ha.zrrdır. Birçok cep- Almanlann Çekoslovakyaya yayıl
helerde yapılacak bir harp için bu malarma miiteallik bir plan ihzarmı 
miktar kafi değildir. Alman ordusu er derpiş etmiş olduklarını, istihbaratr' 
kanı bunların hepsini biliyor, bunun na atfen yazmaktadır. 

Gürbüz ve Güzel 
Çcc~lk 

Msltiıabakamo~ 

21, Biriocikiuıun - 1936 
e 

Asilerin batırdığı 
Sovyet gemisi 

(BQ.§ tarafı 1 incide) tı. Bu malın bedeli de mukavele ah-
Komsomol vapuru Sovyet Poti kamına tevfikan y\izde 80 tesviye e· 

limanından 5 kanunuevvelde hare- dilmişti. 
ket etmişti. 6909 ton manganez ha Sovyet Rusyada lntlal 
mulesiyle Gand'a gidiyordu. Bu ha- va heyecan 
mule Belçikalı Prividence firmasına 
satılm~tı. Mezkur firma zamanında Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 

komsomol vapurunun İspanyol asile
vapurların hareketinden haberdar e· 

ri tarafından batırılması münasebe· 
dilmiş ve Paristeki Avrupa bankasın tiyle Jzvestiya gazetesi diyor ki: 
dan Anvrrs'de Lloyds and National 
Provincial Foreign b-Ank vasıtasiyle Bu hainane hareketin Sovyet İ§· 
b ' çi erkanı umumiyesinde derin bir nef u hamuleye ait bütün vesaiki almıQ-

:( ret uyandırmamasına imkan yoktur. için Bitlerin frenlerini sıkıyorlar .. , Muharrir diyor ki: 
Harp hazırhkları yolunda "Fakat bu işte doğrudan doğru- ı 

yeni tedblrler ya değil, Macaristan vasıtasiyle hare-
Çin isyanı F~~ist a~iler.a~eşle o?'1.1~yorla~. Hal'.!' 

musehbıplennın bu ışıtılmemış canı-

l 
llfiJ<>ab.'1.katnıZ<l 11 mmıara ile -f4tim7; 
cdc>ı Bay lS'mtıil oğlu on iki y~n<ıa 

!BRAHlM -

Berlin, 19 - Almanyanm harp ha- ket edilecektir. Almanyanm Çekoslo 
zırlıklarmın sUratini arttırmak için ye vakyada yapacağı işlerin mükadde 
niden tedbirler alınmıştır. Ordu 800 mesini Slovakyadaki Macarların l:ı· 
bin kişiden mUtcşekkildir. Bilhassa, yam ve isyanı teşkil edecektir. Bu 
Ren nuntaknsında bliyük bir faaliyet nun için Macarlara yardım maksadiy 
gösterilmektedir. Burada birçok istih- le Heinlein •in meşhur Alman Çekos
k8.mlar kurulmuş ve Renin işgali es - lovakları Sudeteler harekete gel'"ecek-
nas d " t ·ı 120 ()()(} k' ·ı·k ~ Kupon: 38 Çocuklannızm mtısa m a gos crı en · ışı 1 mev Ier ve hemen dahili bir harp patlak 

Berlin (Hususi) - Siyan.fu ya doğ- yane tahriklerinin avakibinden henüz 
ru ilerlemekte olan Nankin hükumet bahsetmek zamanı değildir. Ancak 
kuvvetlerinin, muvasalasını katedip ortada açık bir şey varsa o da lspan· 
yardımcı kuvvet gönderilmesine mani yol f~istlerinin ve onların arkaların 
olma~ maksarlile Çank Su Liyang kuv. da duran ve bunların hareketlerini 
ve.tlcrı ~ua~ mmtakasında hücuma geç- idare edenlerin bu korsanlığın mes
mı~ler~~:· S~yan.f~ şarkındaki Beyran uliyetinden kurtulamıyacaklarıdır.,, 
eyaletı uzerınde bır uçuş yapan hüku- p d t · d ·· 1 . . rav a gaze esı e şoy e yazıyor: 

cut bir hayli artmıştır. k bakamıza tııtırnk edcbllmelerl tı:ln 
verece ·tir.,. bu kuponlann toplnnnıan ıwmdır. 

Sınet seferberllk Muharrir, Alman makamatmm, --=~~~~~~~~~~~~~~ 

met tayyarelerı, ıhtilalci kuvvetlerden "Ş' d' k d f · t k 1 
üç alavrn Beyrana doğru ilerlemekte So ımt .11~ehl a ar taşısak ~b:sanhar 

· .. .. . . vye sı a arı araş ırm gı ı sa te 

Berlin (A.A.) - Havas ajansı Fransanm miidahalesi ihtimali nisbe- Ek k 
mn öğrendiğine göre, hava nazın ve tinin yiizde dl; beş olduğunu tahmin m e fiatları 

olduklarını r,ormuşlerdır. Şensi ıle mu- b" b h ·1 So ·ı · b" : . . . • . . . ır a ane ı e vyet gemı enne ır 
haberat kesılmıştır. thtılalcıler şımendı k ta l d b 1 l b 
fer hattını tahrip ederek birkaç köprü.. çl 0 arruz ~r a u un~uş ar: un-

§İmdi dört senelik sınai seferberlik eyleme-kte olduklarından bahseyle
tatbikine memur general Goeringin __ , ~ ... ~:-. 
geçen perşembe günü toplanmağa Fra?Tsanın mUlteflklerlne 
davet etmiş olduğu mahrem konfe- yardımı 
ransta 300 kişi hazır bulunmuştur. Varşova, 21 (A.A.) - Hükumet 

Dün neşredilmiş olan resmi bir maliye bakanına F ransadan bir mil-
tebl~~de denil~y,?r ki.: yar 35 milyon franlık istikraz akdi-

. Ekon?mı ~lemıne ı:ne~sup 300 ne mezuniyet veren bir kanun layi
§ahsıyet Hıtler ıle Goenngın etrafın- hasmı meclise tevdi etmiştir. Bu pa
da toplanmışlardır. Bunlar dört• saat ra kamilen milli müdafaaya tahsis 
mütemadiyen dört senelik program olunacaktır. 
hakkında konuşmuşlardır.,, Sulhl', kuvvetle muhafaza 

Dolaşan bir şayiay~ göre, içtima Romanya hariciye nazırı Ante-
ead n:ıs.mda ~eneral ~oerıng, 1:\l~anya nesko. F ransadan ayrılmadan evvel 

a acıl:n hır sanayı seferber.Iıs:ı yapıl- şerefine verilen ziyafette bir nutuk 
~ası luzumundan bahsetmıştır. Bu söyliyen Fransız hariciye nazın lvan 
sozler hazırunda hayret uyandırmış- Oelbo şunları şöylemiştir. 
hr. .. ..... .. . "- Sulh, hatta hazan kuvvetle, 

Soylendıgıne gore, Goerıng sana- müdafaa edilmek icap eder. Fransa 
yicileri dört ~enelik programı tatbik ile Romanya bunu anlamışlardır. On
hususunda gostermekte oldukl.ar~ ya- !arla beraber, başka milletlerin daha 
vaQlıktan do1avı muaheze etmıştır. az sulha meyyal olduklarını gören 
'

1

BUyl!k .te~rUbe~ ne~I~. aca~a? ~ulhu sever diğer bir takım mi11etler 
... Go~rmgın §~ sozlerı ~oylemış ol- de yavaş yavaş bu hakikati idrak et-

dug~ rıvay;t edılmektedır:. . mişlerdir. Uzattığımız el, erkek eli-
Bu plan, vatanperverlık vazıfe- dir, azmin elidir .. , 

si namına herkesin şahsi teşebbüsüne --Fil I l 1-d----~----hitap etmektedir. Her şeye hakim o- S n e ~rap 
lan gayedir. Maksut olı:m, Almanya- ı!'BZelelerl kapatıldı 
yı büyük bir tecrübeye karşı koyabi- • Kudüs, 21 (A. A.) -Aralarında yük 
lecek bir hale getirmektir. Emirname sek Arap komitesi azası da bulunan 
lerle nizamnamelerin ehmemiyetleri Arap heyeti Filistin metalibatı hak -
talidir •. ıfcsela, aranızdan biri bana, kmda trak kral ve hükumetiyle görüş
ne vasıta ile olursa olsun, kauçuk mek üzere Bağdada gitmiştir. Bu heyet 
tedarik etti mi onu her türlü nizam- Riad'a da giderek İbnissuut ile görli -
namelerin, emirnamelerin ahkamın- şecektir. Şimdilik Filistindeki bütün 
dan muaf tutarım. Fazla olarak bir Arap gazeteleri birkaç hafta mtiddct-
de kendisine prim veririm . ., le kapatılmışlardır. 

Goering, silahlar için lôzım olar --------------
iptidai maddelerin her şeyden ehem
miyetli olduğunu da işaret etmiştir. 
Schachtm bu toplantıda l.nzır b\ılun· ı 
..---ıs oldurru arla~rlmıstrr. Ff'kat - ---
Z aval h yavrular 

Biri yanarak öldü, 
diğeri ağır yaralı 
Fenerde I:Iüseyinbey hanında oturan 

Eminin kızr beş yaşında Rebia dün man 
gal kenarında otururken mangal üzeri. 
ne dü müş, ateşler vücudunun muhtelif 
yerlerini yakmıştır. Çocuk hemen oto
mobille Etfal hastanesine kaldırılmışsa 
da biraz sonra ölmüştür. 

Bundan başka Salıpazannda 9 numa
ralı evde oturan Bakkal Sabrinin iki 
yaş:ndaki oğlu Yılmaz dün odada otu. 
rurken mangala çarpınış üzerinde bulu
nan kaynar su dökülerek Yılmazın vü- • 
cudunu haşlamıştır. Yılmaz Etfal hasta ~~~R~ 
nesine kaldırılmıştır. 

Bir yaralama 
hAdiS<'Sİ 

Tavukpıızarında Kürkçüler sokağında 
9 numaralı evde oturan seyyar satıcı 
V eüadnı evinde yaralı yattığı komşu. 

[i'rcmı:•: sinmn4 vo milzikhol arti.,ti 
llor's [övalyc tcm.5illcr -ı,-ermek iizerc 
Tsl:cmleriyed~ bulwm:aktadır. Ora
d'.ı>t Tstanbula da gcleocği 3öylcniyor. 
Resimde ŞövalyC?Ji lskettckriycde 

fesle göriiyorS1tnUZ 

lan tarafından zabıtaya haber verilmiş- .--.sa Kimyager 

Hüsameddin tirB. .. ' 1 'd'l k hk'k ! unun uzerıne eve gı ı ere ta ı at 
yaprlmrş. Vedatın dört ;;ün evvel dar-

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
gın bulunduğu sabıkalılardan arabacı mum tahlilAt. Eminönü Eml!k ve 
Kazı-n tarafından Uç verihden yaralan. r B k 
d ~ "ğ •1 • · V ·d C h 1 •:.ytiım an ası karşısında tzret 
ıgı ö rem mıştır. e at erra pa~a I B H 

. k ld 1 ' ev anı. hastanesıne e m mıştır. __________ , ____ ... 

(BQ.§ tarafı 1 incide) 
day fiyatlan yükselmekte devam etmiş 
tir. 
Buğday fiyatlarında son bir hafta 

ı:arlmdaki yükseliş beş kiloda vasati 
35-40 para kadardır. Bu yükseliş un 
fiyatlarına henüz hakiki tesirini göster 
memiştir. Şimdilik unun beher çuvalın 
da yükseliş 60-70 kuruştur. 

Alfi.kadarlar Almanyanın talepleri de. 
vam ettiği takdirde fiyatların düşmesine 
imkan görmemektedirler. 

Mensucat 
fabrikaları 

işçileri 
Bir cemiyet kurmak 

Jçln müsaade 
steDll r 

Şehrimizdeki birçok mensucat 
fabrikalarında çalışan işçiler vilayete 
müracaatle "EndüstTi dokuma işçile
ri cemiyeti,, namı altında bir cemiyet 
kurmak istediklerini bildirmişlerdir. 
Cemiyet, ihban yaptıktan sonra ka
nun mucibince faaliyete geçmiştir. 
Bu teşebbüse Süreyya paşa fabrikası 
işçileri önaynk olmuştur. 

lstanbulda dokumacı, yazmacı es
naf cemiyeti namı altında bir cemiyet 
vardır. Fakat bu cemiyet bir yandan 
miinferit el tezgahlariyle çalışanlara 
diğer taraftan esnafı alakadar eder 
mahiyette olduğundan mensucat sa
nayiinde çalışanlar bu cemiyetle ken
dilerini alakadar görmemektedirler. 

Sarhoş bir kız 
Beşiktaşta Çakmaklı bostanında otu

ran Sinoplu Ömerle Feride isminde bir 
kız dün gece İstiklal caddesinde sar
ho~ olarak dolaşırlarken yakalanmışlar. 
dır. 

Casuslaı'a 
karşı 

Halkı ikaz 
İsviçre hükumeti, adını vermedi

ği bir devlet emrindeki gizli ajanların 
faaliyetine karşı halkı ihtiyata davet 
etmeğe başlamıştır. Bu devletin İs
viçre askeri esrarını ve İsviçredeki 
elektrik kudreti menbalarını ara~tır
ch~t bildirilmrktedir. 

.. h t 1 d H bi an açık denızlerde tevkıf etmışler ve yu avaya a mış ar ır. ar ye nazın . k • h . 
L un ·a k ş · . b d gayrı anunı ta arrıyatta bulunmuş-oJ _nga gı ere ansının cenu un a l d K 
Huafziyer.de cereyan eden muharebe· ar ır. o~somol vapurunun batı-
leri idare etmeğe başlamıştır. rıl~as~ f~şıst h?T? kundakçılarının 

Nankinden 30 t.ıyyare :ihtitfilciler ü- yenı bır cınayetıdır . ., 
zerine gönderilmiştir. Bu tayayrelerden Asiler:~ nE:tlccslz iaarruzla~ı 
bir kaçı Siyan.fu üzerinde uçmuşlar ih- Madrıt, 20 (A.A.) - Harbıye 
tilalcilerin bir çenber içinde sıkıştırıl- nezareti tebliğ ediyor: 
makta oldukhmnı bildirmişlerdir. Nan- Cumhuriyetçi kuvvetler, asilerin 
kin ile Siyan.fu arasındaki muhaberat Somosierrn ve Madrit cephelerinde 
tekrar kesilmiştir. Hükumetçilerin Şan ve bilha~sa Villanneva, Paradillo~ 
si hududunda Tung - Kuani zaptettikle Val de Morillo ve Pozuelo mıntaka· 
ri anlaşılmıştır. larındaki şiddetli taarruzlannı dur-

Çan - Kay - Şekln serbest durmuşlar ve hatta hazan püsl~ürt-
bırakılması iç n far tlar •• müşlerdir. Asilerin Monoloa mıntaka 

Paris (hususi) Naniknden gelen son sında da los Franccses köprüsüne 
haberlere göre, ihtilalci Çin mareşalı karşı yapmış olduklan bir taarruz da 
Çank Su Liyang radyoda uzun bir nu. püskürtülmüştür. 

tuk söyliyerek, Nankin hükumeti sefer Frar.konun yeni gayrEtlrrl 
berlik i!an ederek Japonyaya karşı mu- Madrit, 20 (A.A.) _Bu hafta 
hasim bir vaziyet alıncaya kadar. mare- -::L;- -·-L-- L ı ı ___ __;,..• n 

a -;;an Kiiy Şckin re ine olarak alıko. muharebeler F r<ınkonun yakında 
nulacağınr söylemiş, Çinin, neden dolıı- Madritin şimal ve §İmali garbisinden 
yıSovyet Rusyaya muvazi bir siyaset kati bir hücumda bulunacağını gÖs· 
takip etmesi ve Sovyetlerle dostluk mu- termektedir. 
ahede ve ittifakı akdetmesi icap ettiğini Düşman Koronya yolunu kes· 
uzun uzadıya anlatmı§tır. ihtilalciler, mek üzere kendisine bir gedik açma
kendi düşlincelerini hükumete cebren ğa uğraşmı~tır. Bu noktalarda l!sile· 
kabul ettirmeğe karar vererek hücuma rin 1500 ve hükumetçilerin de 500 
geçmişlerdir. 

ölü v~rdikleri tahmin ediliyor. 
Siyesi mahafilde artık her türlü uz. ---------------

laşma imkanının ortadan kalkmış ol
duğu söylenmektedir. 

Dünkü sayımızda Japonların hudutta 

Garip bir kadın 
kavgası 

tahşidat yaptıklarını, Sovyetlerin muka Langada kınacı Mehffiet sokağında 
bil tedbir almak zaruretinde kalcıkları- 19 numaralı evde cturan Lüsi ile ayni 
nı gelen telgraflara atfen yazmıştık. Ye evde oturan Filori ismindeki kadın ve 
ni telgraflar Japonların bu tahşi::latına kızlan Şinarik ile Llnarik dün gece 
dair gelen ilk haberimizi teyit ediyor. çöp tenekesini dökmek yüzünden kav-
Şanghaydan alınan haberlere göre, gaya tutuşmuşlardır. 

Japon deniz ve hava kuvvetlerine sürat Kavgaya konukomşu yetişmiş, bun
le hazır olmak emri verilmiştir. Yakın. larda:-ı Sariska ismindeki kadın araya 
da Japon donanması ile hava filolarının girerek ayırmak istemi~tir. Filori ile 
Çin sulanna gelmesi beklenmektedir. kızları bu müdahaleye kızmışlar ve Sa • 

Japonya bir taraftan da Çin hükume riskayı iterek yere düşürmüşlerdir. Sa· 
tini tehdide girişmiştir. riskanın knrnından kan boşandığı görü• 

Japonycının Çin Büyük El~isi Kava- ilince kendisi kavgaya yetişen memurlar 
goe Çin Hariciye Bakanı Çançcng ile tarafınrlıın Haseki hastanesine kaldırıl. 
görüşmek üzere Nankine gitmiştir. mıştır. Hastanede yapılan muayenede 

Japon Domci Ajansının bildirdiğine Sariskanın karnından canı parçaları çı-

göre, Japon elçisi beyanatta bulunarak: karılmıştır. Karnına camların nasıl gir· 
"Eğer Çin hükumeti komünistlerle Ja· diği hen;iz anlaş:lamamq;tır. 
ponya aleyhinde teşriki mesaiyi kabul -
ederse Japonya buna bigane kalamaz,, 
demiştir., 

Resmi Japon menabiinde söylendiği. 
ne na7.aran böyle bir teşriki mesai U
zakşaı-k sulbünü ihlal edecek ve Japon 
yayı icap eden tdbirleri almağa mecbur 
kılacakhr. 

Rlket gene geldi 
Me§hılr Ameriknlı iş adamı Riket tek 

rar şehrimize gelmiştir. Malfımdur ki 
Riktt memleketimizde bir petrol işi yap 
mak için çalışmaktadır. Ve bu ayni me
sele için üçUncü gelişidir. Son iki geli§i 
bu ay i~inde olmuştur. 
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Eski dostlar dün berabere kaldılar 
GaJatasaray: 1 - Güneş: 1 

Oyun çok heyecanlı fakat samimi biı\ hava 
içinde oynandı 

Oyundan sonra şöyle söyıeyenler vardı : 
- Galatasaray maçı kazanamadı ama.. Bir merke? 
muavin kazandı. 

Dün Taksim stadyomu, havanın çok 
~ğuk ve yağmurlu olmasına rağmen 

!enenin en heyecanlı maçlanndan birini 
törmeğe gelmiş bir seyirci kalabalığile 

emen hemen dolmuştu. 
Sülcymaniye - Topkapı maçından 

k>nra Galatasaray ve Güneş takımlarını 
cşkil edecek oyuncular kolkola sahaya 
~ıkttlar. Ecnebi takrmlarmda yapılan 

~erasimi andıran seremoni yapıldı. Ga
~tasaraylılar arkadaşlanna kendi renk
~rinden bir bayrak Güneşliler de eski 
~lüplerine bir buket verdiler. 

Saat 2,50 de Ahmet Ademin düdüğile 
~yuna başlandığı zaman takımlar şu şe
~lde dizilmişlerdi. 

_ ....... 

Güneı: Safa - Faruk, Reıat - lı
~' Rıza, Dani1-Melih, SalAhaddin, 

(Dcoomı 11 incide) Güne§ kalecisinin ' rtarı§larrndan biri 

- -- --
stanbulspor : a 

Anadolu: O 
Fener stadında günlln Dk birinci kü

ll'le ma~ını htanbulspor Anadolu takım
'ııırı ~· ptdar. H i!kcm Halit Galip Ezgü 
İdi. 

fstanbuJspor: Hilanet - Samih, Ha. 
&an - Aziz, Enver, Orhan - Bahri, 
l::ın:ıil, Orhan. Fahri, Nevzat. 

Anadolu da: Kiço - Salih, Hasan -
Cü:ıdüz., Liva, Cehdcttin, - Zeki, Sa
İtn, Tank, Mustafa, Kenan. 

Müsabakaya İstanbulsporlulunn şid 
dem hücumlarile başlandı. Çok ahenk
tar bir oyun oynayan san siyahlılar ilk 
dakikalardan itibaren kuvvetli bir hfıki 
llliyct kurmağa muvaffak oldulsr. En. 
\>er'n hesaplı paslan ve Orhanla Azizin 
tiddi yardrmlarile mütemadiyen Anado 
lıı k;ılcsi önünde dolaşan tstanbulspor 

muhacimleri birinci devrenin nihayeti
ne kadar güzel oyunlannı devam ettir
diler ve tam beş güzel gol kazandılar. 
Bu collcrin ikisi İsmail ilSll de Nev~at, 
Fahri ve Orhan tarafından yapılmıştır. 

ikinci devrede hakimiyet her ne ka. 
dar Andoluya geçtiyse de Samihin şu
urlu müdahaleleri ve Hasanın gayreti 
İstanbulspor müdafaasının yanlmasına 
imkan bırakmıyordu. 

Bir şeref sayısı için bütün kuvvetile 
çalış:ın Anadolulular buna muvaffak o
lamadan sahayı 5-0 mağlftp olarak ter 
kettiler. 

İstanbulspor dün çok kuvvetli bir 
manzara arzediyordu. Bu kıymetli takı. 
mı eski kudretini iktisab etmiş görmek 
ten çok memnunuz. 

'o Bahçe: 7 -Hilôl:O 
l{adıköy stadında günün son müsa., 

~kası Fenerbahçc ile Hilfil arasında 
~andı. Ankaradan yorgun dönen Fe

lltrliJer sakat olan Hüsameddinin yeri

llc kaleye Necdeti almış olarak &ahaya 

~1lttr. Galatasaraym ve milli takımın c 
llıtJctcr müdafii Burhanın hakcmlit 
aıt •nda oyuna başlandı. 

t:'enerlilcr derhal hakim vaziyete ge. 
terek Hilal kalesini sardılar. On dakika 
evam eden tazyik Nacinin yaptığı bi· 

r . 
131lıc:ı golle ilk semeresini vermiş oldu. 

Undan sonra işi alaya döken Fenerliler 

~CVrenin nihayetine kadar ikisi Ali Rı-
ta bi . Ve rı Esat tarafından olmak üzere 

~ gol daha kaydettiler. Haftaym 4-0

1 
Pandı. 

t lltinci devre ayni şekilde ve gayet 
CVk • • B sız geçti. aştan başa tek kale oy. 

~aYan Fenerliler Niyazi Ali Rıza ve Esat 
i\aıtasile üç gol daha yaparak 7-0 ga
l> geldıler. 
l?cnerbahçe t:<lkımında maçın sonuncı 

~ 
skeri liseler 

~l' ol şampiyonluğu 
• l::pey zamandır sahasızlık yüzünden 
. p hır.uyan askeri liseler futbol şam· 

t: 'onluğu maclan dün Anadohıhbar 
-.ı)ı -

asında yapılm:ştır. ilk maç Deniz 
Ilı !:gj gelmediğinden Maltepe lisesi hük 
l( en galip sayılmrş, ikinci maç d a ise 

~tli lisesi, Deniz gedikli mekt:b:~. i ı' 
1 gibi mühim bir farkla yenmıştır. 

kadar vazifesini ciddiyetle başaranlar 

Mehmet Reşat, Aytan ve Fikret oldu
lar. 

Hilallilerden ise Rıza, Nimet çok ça. 
lıştılar. Hakem Burhan oyunu çok iyi 
id:ıre etti. O. Kavrak 

Esl:i clost'lar ç.ok samimi gcr,cn 

dünk"iı maça böylece 

kol kola çık tı'Lcır 

Şeıre'fF s'lS:aı~ o ırDcdla : 
-=- -_.,, - ~ - ,_, ~ ..-

Beykoz:t 
Şeref stadnıdaki ilk birinci küme ma-} 

çı Beykozla Eyüp arasında oynandı. 

Ba~tan başa heyecanlı safhalar gösteren 
bu maç da Eyüplüler, senebaşında likin 
en tehlikeli rakiplerinden birisi olan 
Beykoza az daha yeniteccklerdi. 

Eyüplüler birinci devrenin son daki
kalanna doğru Adnanın ayağile ilk ve 
son gollerini yaparak bifinci devreyi 

Eyüp:1 
ikinci devrenin tam 37 ci dakikası 

Eyübün üstünlüğüyle geçti. Eyüplüler 

bu g<?libiyeti kaçırmamak içini bütün 

enerjilerini sarfcttilerse de 39 uncu daki 
kada Beykozlular bir firikikten istifade 

ederek Bahadırın ayağile beraberliğ i 

temin ettiler. 

Oyun bundan sonra karşılıklı hücum 

larla geçti ve biraz sonra da oyun 1-1 üstün bir oyunla 1-0 galip vaziyette 
bitirdiler. 

1 

Beşiktaş:4 

berabere bitti. 

- Vefa: 1 
Şeref stadında günün en mühim oyu

nu Beşiktaşla Vefa arasında idi. Maç 
Galatasarayın ve milli takımın emektar 
oyuncusu yeni hakemlerden Nihat As. 
lanın idaresinde başladı. 

Takımlar sahaya çıkları zaman Vefa-
dan Süleyman, Hüseyin yoktular. O-
yun çok güzel oynandı. 

Birinci devrede Sulhi bir top sürme. 
sinden istifade ederek günün ilk golüniı 

yaptı ve biraz sonra devre de böyle 1-0 

bitti. 

ikinci devrede Vefalılar takımlarında 

bir değişiklik yapmışlardı. 

Has:ının güzel bir şütü Vefayı bera· 

ber. vaziyete soktu. Bir aralık yağmur 

çok şiddetli yağmağa başlamasına r:ığ· 

men oyun çok güzel oynanıyordu. Eşref 

le Şeref 2 gol daha yaparak Beşiktaş 

takımının sayı adedini ( 4) e çıkardılar. 

Ve biraz sonra da oyun 4-1 Beşik. 

taşın galebesile bitti . 

Süleymaniye: 6 
Topkapı:4 

Dün Taksim ~uıayomunaa b1rinci 
küme maçla.rımn ilki Süleymaniye ile 
Topkapı takımları arasında hakem Şazi 
Tezcamn idaresinde oynandı. 

Topkapılılann başladığı oyun müsavi 
hücumlara geçerken onuncu da~ 

n~nln)«:ft k\Yım~D®ır 

Anadoluhisar : 7 
Ortaköy: 1 

Taksimdeki ikinci küme maçında A· 
nadoluhisar Ortaköyü 7-1 yendi. 

Karagümrük : 3 
Feneryılmaz : 2 
Beşiktaş stadında yapılan günün en 

meraklı ikinci küme maçında Karagüm 
rüklüler, Feneryılmazlılan 3-2 yendi

ler. 

Altınordu : S 
Ooğanspor:O 

Fener stadında yapılan ikinci küme 
maçında Altınordu Doğansporu 5-0 
yendi. 
~~~~~~~~~~~~~-

siyah b eyazhlann orta akıncısı maçın 

ilk atyısrnı kaydetti. 
Bundan sonra tekrar mütevazin bir 

(Devam~ 11 incide) 

Çeki Karlin 
lzmlrde berabere 

kaldı 
lzmir, 20 - Burada bulunmakta 

ohm Çeki Karlin takımı bugün Al
tay - Göztcpe muhtelitiyle karşılaş· 
tı. Maç 2 - 2 beraberlikle bitti. ilk 
devrede lzmirliler hakim bir oyun 
gösterdiler ve iki gol yaptılar. ikinci 
devrede Çekler canlandı. rüzgar da 
lzmir aleyhine şiddetlendi. Çekler, 
biri penalhdan olma küzere iki gol 
yaptılar. İzmirliler de iki penaltı ata• 
mndılar. Çeklerin son dakikada 
yaptıkları üçüncü sayıyı da hakem 
kabul etmedi. 

Bükreş 
muhteliti 

lstanbula davet 
edildi 

htanbul spor mıntakası yılbaşı tati. 
linden bilistifade Bükreş şehir muhteli
tini İstanbul şehir muhtelitile maç yap
mak üzere buraya davet etmiştir. 
Romanyalılar da,;eti kabul ettikleri 

takdirde bir ve üç kanunusanide Ta • -
sim stadyomunca iki maç yapılacnk ve 
üç kanunusanide Taksimde yapılması 
Hizımgelen Fenerhahçe - Güneş maçı 

tehir edilecektir. 

Dün yapılan 

Kır koşusu 
l:seyoğlu halkevinin tertip ettiği 

senelik kır koşusu dün Şişli - Hür· 
riyetiebediye yolu üzerinde yapıldı. 

Üc bin mctroluk birinci seri ko· 
şuda halkevi takımı birinci, Alman 
mektebi ikinci, Beyoğlu Spor kulübü 
üçüncü oldular. 

Halkevinin iki takımı arasında 

ynpılan 5000 metrelik ikinci yarışta 

da İbrahim l 6,55 dakikalık bir derece 
ile birinci oldu. · 
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1- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

1 
Macera ve aşk romanı ~ 38 

zettin, '' Erkadi ,, yi ,, ._, . 
Yazan : (Va-Nü> 

Onu ·nasıl zaptetti ? Bu çocugun esrarım ben ele vermem. 
topla paramparça ed:rek yakasını hadım edilmemiş olduğunu öğrenince memnu 
kurtamııya muvaffak olmuştu. b• 8 ı Q b • • t• k J k f P 

G!RlT SULARINDA BiR 
KARAKOL 

Plaofff!... 
Uzunboyu,zayıfyanaklı,Azizi- he 0 UYOfUm. , enım in 1 amımı 8 8CB lf, 

ye biçimi fesinin altında şakakları hi
zasında kıvrılan zülüfleri tatlı ve mu
nis bakışiyle ilk na?.arda korkunç bir 
adam hissi vermezdi. Fakat tehlike 
anında bu tatlı bakışlı gözlerden şim 
şekler fışkırır, o babacan adam bir 

Boğuk ve ağu bir darbe.. Koc.:ı· 
man bir ıslak çar§afm rüzgarda şak
lamasmı mıdm .. n büyük bir şakla· 
yış; .. gem.inin bütün civatalarmdan 
gıcırtılar çıkaran bir sa1Iantı ve yal
pa ... 

Ve "İzzettin,, vapurunun kemane 
başı iri dalgalar arasına tekrar gömii
lüyor; b:ışmı doğrultmıya çalışan va
purun ha~ kasarasmın iskele ve san
cak bo1dalarmdan köpüklü şeli\le
ler halinde akan sular beyaz köpük
ler hasıl ederek denize dökülüyor. 

"lzzettin,, henüz başını doğml
muştu ki b!rincisi kadar yüksek ve 
lıeybetli ikinci bir dalga vapura çul. 
laruyor. Geminin bas civadiresj trı-

~ . 
h yu,nuşak bir ağaca saplanan sivri' 
bir çivi gibi, bu yeşilimtrak su duvarı
içinde kayboluyor, vapur bir d:ıha 
sru-sılryor ... 

"izzettin,. vapuru iki bacasından 
Itesif duman bulutlan savura, savura 
tamam yirmi yedi saattenberi bu iri 
Clenizlcrle döğüşüp duruyordu. 

Dağ gibi dalgalar narin tekneye 
biribiri ardınca hiicum ederek tos 
vuruyorlar ve sanki saç levhalara diş
lerini geçiremedik1eri için gayzlr bir 
kckr'!yişJe beyaz köpükler içinde ~eri 
çekiliyorlar, daha kudurmuş hamle
lerle saldınyorlardı. 

Vapurun güvertesi bomboştu. 

arslan kesilirdi. 
"İzzettin,, süvarisinin bir meziye

ti daha vordı ki, o da neşesinin, en kor 
kunç vartalarda bile dudaklarından 
eksik olmıyan l·ahkahalar1 idi. Zaten 
kendisine "Gamsız,, lakabım verdi
ı:en işte bu neşesi idi ya!. .. 

"lzzettin,, in yiğit süvarisini o
kuyuculanmıza böyle kısaca tanıttık
tan sonra o fırtınalı günde "izzettin,, 
vapurunun kaptan köşküne dönelim: 

Süvari Gamsız Hasan beyin ya
nında duran nöbetci zabiti, sol kol a
ğası, Cihangirli Ra'gıp bey, amirine 
dönerek: 

- Efendi kaptan, dedi, hava ga
liba kalıyor! 

Ve kolunu uzatarak sencabi bu
lutların örttüğü semanın ta ufuk ta
rafindaki hafif penbemtrak beyazlığı 
gösterdi. 

"İzzettin,. süvarisi, zabitin işaret 
ettiği tarafa kısa bir nazar attıktan 
sonra elindeki tesbihi parmaklarının 
arasında hızlı, hızlı çevirmekte de-! 
vam ederek: 

- Evet, dedi, frrtma hızını aldı. 
Ölü denizlerle uğraşıyoruz. Biraz son 
ra deniz büsbütün kalacak.. 

(Dev'.ımı var) 

Geçen tefrikaların hülasası: 
KüçUk SUnbUl, hadım edilmekten kur 

tulmuş bir harema~asıdır. Kendisini is 
tıkbalde koca diye aımalt istıycn İsveç 
11 kadm Havvndıı.n başka bunu hiç kim 
so bilmiyor. Bunları srrla.ru:u fa.şedecek 
~ekildc kamnralarmda konuJtuklıı..rı es 
nada dolabnı kapağı oynuyor. 

Sünbül, dehşet içinde: 
- O ne? - diye Havvaya döndü. 

Havva, kendi de inanm.Iyarak: 

- Fare olacak~ - dedi. 
Dolaptan bir ses: 
- Kabak tatl131nı yiyen iki ayaklı 

farelerden ..• 
- ?' 
- ?· 
!sveçli kadın, çocuğu silkerek yere 

bıraktı. Küçük Habeş de hemen sedire 
girip yattı. 

İkisinin birden aklına "acaba ceset 
yeniden hortladı da dolaptan mı beli-

recek?,, şüphesi gelmişti 

N etek im, işte, kapağın, aralığından 
siyah bir baş beliriyor. 

Beşir gülümsiyerek: 

- Çocuğun hakkı var! - dedi. - Bu
raya başkaları da girebilir ... Netekim 
girdi işte .. Sen, çok ihtiyatsıT.Sın Hav
va hatun ... 

Küçük zenci: 
- Yakalandım ... İtadnn olac~"'mı!-

diye inledi. - Bu adam, tatlısını yedi
ğim haremağası ... 

Havva: 

- Yalnız senin değil, benim de ba
şuna işler açıldı. Ben demedim mi sa
na. otur oturduğun yerde, meydana 
c;:ıkma diye? ... 

Fakat, Beşir, öyle hainanc niyetler 
besliyor gibi görünmüyordu. Bilakig, 
çok hayırhah bir hali vardı. 
Kadına: 

- Merak etme!.. Benden :size fena-
1ık gdmez! - dedikten sonra, Habeş 
oğlana yaklaştı .• Ah, evHi.dım! Senin 
ayağını incittim galiba... Dur baka -
hm ... 

Sedyeye iğildi. Bir müddet evvel pa
buç fırlattığı o iki sıçanı, avuçları içi
ne aldı. Sevdi, okşadı. 

- Kusura bakma. çocuğµm ... Senin 
canmı yakmak istemezdim... Fakat 
öyle oldu ... ~em de tecrübe ettim: Sen 
cidden çok zeki, çok metanetli, çok 
cevval bir oğlansın ... Zaten bu sabah, 

sedyeni taşıdığım sırada da, gözleri
nin zekasını görmttştüm ... İnşallah, ha. 
yatta çok muvaffak olacaksın ... Kızla
rağası mevkiini işgal edeceksin ... 

Sonra, Ha.vvaya döndü: 

- Bütün esrarmızt öğrendim.. Fa -
kat sizi ele vermiyeceğim ... Buna emin 
olabilirsin ... 

llıvva: 

- Galiba bu çocukla aranızda bir hı
sımlık var? 

- Hayır, akrabalığımız filan yok ... 

tu!makh l::eraber, hadımlıır aras 
karıştığım öğretti.. Havva hatun 
Sen, onun hakkında istediğin niye 
ri besle ... Hiçbir itirazım olmıyaca 
tir. B:ı kü~ük zenci, harem kadml 
arasında, erkekliğ:nin bütün ihtişa 
le tlolaştıkça, bilakis pek memnun o 
cağım! intikamım alındı sanacağı 
Ah, bilmt>zsiniz, ne ihtiraslar, ne ar 
lar duydum da hiçbirini tatmin ede 
dim ... Bu küçük zenciyi hayalimde 
di yerime koyacağım ve .onun bUt 
muvaffakıyetlerini kendi muvaffak 
yetim sayacağım! ... Size her husu. 
yardım edeceğime emin olabilirsini 

Beşir, SünbUIU alnından öptü ve 
elini öptürdü. Havva da, esrarı 
meydana çıkt!ğmdan dolfı yı mem.n 
olmamakla beraber, haremağasma, 
ter istemez teşekkür etti. Ağa, bi 
sonra dışarı çıktı. Oğlanla kadm 
marada yalnız kaldı. 

Sünbül: 
·•- Hele bir 1stanbula varalım .. 

kalım bu bilgimdE.n istediğim gibi 1 
fade edebilecek miyim? .. ,, diye dü 
dü ... 

Küçük Sünbül, bütün seyahati es 
smda daima müstakbel zevresinin 

' 
m:ırasında kaldı. 

Havva: 
- Vaziyeti çok tehlikelidir .. Hu 

si bir tedaviye ihtiyn.cı v:ır! - diyo 
du. Kaportalamı kelebekleri iyice sıkış

bnlrnrş, suların yıkıcı tehacümlerine 
karşı l0mbozlarm pirinç kapaklun --------------------------------------------
snnsıla C:irtülmüs···. Ne baş tarafta, 
ne kıç ltasa_r::ısmda kimsecikler gö
rülmiiyordu. Zira işin şakaya gelir 
tarafı yoktu: Geminin güvert~İni 
baştan krca ya]ıyan dalgalar, raqtr;~
lecekleri he;: şeyi denize süpür ~:::ek 

Y alnrz ırkdaşrz. .. O kadarı da k.Af i de
ğil mi? .. Bir tesadüf bana, kl\çük Sün 
bülün hadım edilmek felaketinden kur 

Herkes de bunu rnnntıki buluyor 
Bahuzus, şimdi artıl:, İsveçli ka 
Beşir gibi bir sırdaş d:ı. bulmuştu. 

şiddet ve dehşette idileı. 
Yalmz lombozun üstünde, iki ba

canın ortasındaki kaptan mevkiindc 
bir canlılık eseri vardı : dümen hacım
da durup dalgaların hücumunu kolla
yan serdümen ile vapurun süvarisi 
sağ kofoğası Gamsız Hasan hey ve 
bir de nöbetc.i zabiti ... 

Üç Türk. denizcisi kudurmuş çıl
gın denizlerin ortasında "izzettin,, va 
purunu idareye çalışıoyrlar: geminin 
rotasını muhafaza etll}esi için uğraşı
yorlardı 

Dümen dolabının buşmdaki ')er
Clümcn iri yarı, yanık çehreli, gümrah 
kaş ve büyıklı bir sahil uşağı idi. 

Diinyaya gözlerini aÇ"tığı dakik.a
danberi uzultu ve iniltiler ile karşılaş
tığı dalgalar onda bir tesir yapar:ıaz
clı. Didine, didine, öliim1e bo;t•ısa 

C> • 

boğuşa kazanmış olduğu bascavus-
hık rütbesini ddc edinciye kad~r ~. 
denizin pek çok hercailikle-ine ~ahit 
olmus. sayısız kaza ve tehlikeler ..,a. 
vu~turmuştu. 

"izzettin,, in süvarısı Ca~11sız 
l lasan beye gelince, o, başlı başına 
bir alem; ucsuz, bucaksız cesaret ve 
kahramanlık dünyası idi. (Ga.nsız 
Hasan) ismi altında Türk denizcilil. 
hrihine <:>lmez sayıfolar yadigar bı
ı h~ış olan bu pervasız Türk yiğiti 
r' lilik derecesine varan cesareti, hic 
l ;r şeyden yılmryan, hiç bir tehlike: 
' ı kccınmıyan atıl•Y<mlrğiyle hak!r 

1 • • -;öhrcl lmzanmıştı. 
Gamsız Hasan bey kaptan, kor

!.-1: bir Babıali amiralinin Osmanlı 
f'!".>:ıu gemi süvarilerini kahpece 
aldatıp, Mısır Hıdivi Mehmet Ali 
p::ı~ayn tc lim etmesini bir türlü hnz
r lcdenıiycrek büyücek bir to.ndalla 
Mısır sularından kacan ve bu san-

lLı Ahdeni~i aşarak Ana vatnn su· 
1 .rmn k:wueonn knhrrmıandı. Gcım ,.,., 
I Jn3-ın B bu k::ır -< esnrısında b;r Mıım 
vapuru tarafından yakalanmak teh· 
li1:esi rrecirmi~. f<>k· t Mısır wrn·ı··"· 
nun davlumbazlarmı küçücük bir 

iyi ki lngilizce bilmiyorum . Kendim
dende şüphelenecektim ı 

Semra birdenbire bu mektubun ki.) 
rnin tarafından gönderildiğini anlaya
madı. Fakat, Hans genç kad:m tered
dütten kurtardı: 

- Yüzbaşı Ştanke sizi çok seviyor, 
Frülayn ! Ona kısa ve çek çabuk bir 
cevap yazınız f 

Semra gülümsedi: 
- Yiizbaşı Ştanke.. Evet, o çok ki. 

bar, çok fedakar bir erkektir. Beni ha
tırli!dığma memnun olclum. 

Zarfın arkasına şu kelimeleri yazdı: 
"Al~nları:n adaletinden ben de bir 

şey bckliyorur.t: Tahliye. O giir.ün yak 
taştığına çok sevindim. Vefakarlığınıza 
tc~ckkür cc:'.erim. Bu dostluğunuzu unut 
mıyacağım!,, 

Semra 
Semra yırtık zarfı iki büklüm yapa

rak Hansa uzattı: 
- Bunu yüzbaşı Ştankeye veriniz. 
Sonra Hansın, her §eyi bildiğini zan. 

nederek ilave etti: 
- Bana bak 1 Bu İngiliz casusunun 

yakında ele geçirileceği haberi doğru 

mu? 
Hans şaşaladı: 

- H.ıngi İngiliz casusu, Fröylayn?. 
- Şu izi üzerinde yürünen kadın .. 
- Vallahi benim bir şeyden haberim 

yok. Böyle ince işlere aklım da ermez. 
- Haydi canım, saklama 1 
- Emin olunuz güzel Frülayn, ben 

içi dl'şı bir adam1m.. Zaten hiç bir sır 
da tutmam. Derhal yemin e~erim ki 1 

bö~le bir casus kadın tanımıyorum .• 
Gardiyanın sesi işitildi: 
- Paydos.. Paydos .. 

Hans parmakhğın arasından kolu:ıu 

uzattı: 

- Güzel elinizi sıkabilir miyim? 
Semra gülerek elini verdi: 
- Yüzbaşının beni unutmamasmdan 

çok memnun ol<.!um. Ara sıra beni yok
larsa şüphesiz daha çok memnun ola. 
cağım. 

Hans ayrıldı. 
Yüzbaşı Ştanke tevkifhane civarında 

bir küçük lokantada Hansı bekliyordu. 
Hans döner dönmez cebindeki zarfı yüz 
başıya uzattı: 

- Çok güzel kadın doğrusu. Allah 
bağışlasın. 

Ştankanin kalbi çarpıyordu. 
Zarfın üstündeki satırları heyecan

la okudu.: 
- Oh .. Beni unutmamış. Onu hcrhal 

de kurtaracağım. 
Hans, yüzbaşının yanına oturmuştu. 

Gözleri parıldıyordu. 

- İngiliz kadırıım çabuk yakalama. 
nm söyledi, yüzbaşım! Bu güzel frü-
layn galiba bir iftiraya uğramış. 

- Evet, onu İngiliz casusu diye tev
kif ettiler. 

Hans bu sırada - gevezeliği yüzün. 
den - ağzından ~u sözleri kaçırdı: 

- Casusluk yapabilecek kimseleri 
takip etmezler de, böyle zavallı melek
leri demir parmaklıklar içinde hapseder 
ler. Ne gariptir .. Bu işlere hiç akıl er· 
mez .. 

Yüzbaşı gözlerini açarak: 
- Ne diyorsun, Hans? dedi. Böyle 

casusluk yapabileceğinden şüphelendi. 
ğin kimseler var mı? 

Hans, bu sözleri söylediğine pişman 
olmu~ gibi, ba§mt sallıyarak yutkundu: 

- Hayır .. Şey:. Kimseyi tanmuyo· 
rum ben. 

- Dilinin altmda bir şeyler var se-
nin? Haydi, bu bir memleket işidir .. 
Bildiğin bir §ey varsa anlat bana 1 

Hans vatanperver bir adamdı. Mem. 
le ket sözünü işitince çarçabuk sinirleri 
gevşeyiverdi: 

- Vallahi yüzba~ım, dedi, ben bir 
kadından şüpheleniyorum ama .. Küçük 
ve zayıf bir şüphe ile hiç kimsenin ba
§tnı da yakmak istemem. 

Yüzbaşı ciddi bir tavırla: 

~································-················ .. ·~· s Yazaın.• i . . 
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- Biz önümüze rastgeleni yakalaya
cak değiliz ya. Mademki küçük bir §Üp 

hen var. Bir kere bana göster o kadım! 
- Ya casus değilse? 
- O zaman yakasını bırakırız. 
- O halde ben onun kocasından da 

şUpheleniyoıum. 

- Nasıl bir adam bu? 
- Lehli bir doktor .. Sivri 

neşeli bir erkek. 
- Kadın nereli? 

sakallı, 

- Bir Alman gibi almanca konuşu. 

yor ama •. Bazan İngilizce kitaplar da o
kuyor. 

Yüzbaşı gözlerini açtı: 
- İngilizce de biliyor demek?. 
- Evet. 
Hans pka olsun c1iye kendi kendine 

mırıldandı: 

- İyi ki ingitizce bilmiyorum. Ken 
dimden de §Uphelenecektim ! 

Yiizbaşı, Hansrn kolundan çekti: 
- Haydi beni götür bakalım onların 

oturduğu yere. 
Hans yürüdü: 
- Onlar Kempinski otelinde oturu. 

yorlar. 
Bir otomobile bindiler: 

do, h .. nıd1 cı.Üah.1 h......,\;o.a:un 7a.r .. la.1 

beraber sarıyorlardı. O da, icap et 
çe, hastalığın tehlikeli olduğun 
bahselmekteydi. 

Sünbtıle gelince, onun gözü b' 
yılmıştı. Geçen seferki yakalarur.a 
yakayı ucuz sıyırmıştı ama.. yeni nı 
ceralara kalkışır da bir daha yakal 
nırsa, kurtuluşun kol~y olmıyacıı • 
farketm:ş~i. Bu S:!b2pb, kü<;ük od 
içinde haftalarca k:ı.palı kaldı. Ycg 
tesellisi, beyaz kadının gcct:leri kc 
sini ziyaret etmesiydi. İf,!te o z:. 
dünya cennetinde yı:;ş yer, ve d.)ğru 
Ha.vvayı da ayni cennette ya.şatmn 
değildi. 

Bütün seyahat esnasında bellib 
iki mühim hldise oldu. Bunlardan 
rlsi, Kızıldenizden Al:denize gemi! 
ri karadan ~eçirme ameliyesiydi. 
ğır gemilerin ekserisinden yükler 
şaltıldı. ~imdiki Süveyş k~nalmm 
hmduğu yerden bütün filo ve baın 
si, kısmen yağlı direkler üzerinden 
dır1ldt, kı~mcn k3.tır ve develer'n s1 
larmda gec;:irildi. 

Yaraları kapa:ımamıı:ı otan küçül< 
dım ağalarını da. Ha.cı Mustafanın 
leleri sedyeler içinde ta.')ıdı ... 

Bu meyanda küçUk SUnblil ce, t 
tıravanda göt'..irü'e:ı b 'r Fir'avun e' 
dı gibi nakledildi. 

Gemiler, Arap ve TUrk şerikler:tl 
sisatı Uze:inde:ı seh1mctle geçerek 
denize ula~tıl:ır. Crada, eşya, gene 
li yerinde, sefine?ere konuldu. BU 
bu nakliyat tam bir ay sürmUc:-til· 
ym sonund:ı, yedi par~adan milr: l< 
küçük filo, icap eden ufak tamiratı 
bitirdikten sonra yoluna C:evc.m ctt 

(Devamı 1>ar) 
- Kempir.ski lokantasını tanıyorum- =============:==-.::======::::::.-

ama, bu lokantanın otelini bilmiyor· Al d b . orad .. rııMı 
dum. J ruyum.. tı ay Jn ::rı " ::ı 

rum. 
- Otel kısmı herkese açık değildir. 
- Ne biçim otel bu? 
- Esasen otel değil, yüzbaşım! Lo. 

kantanm üstünde birkaç oda var. Lo
l:anta sahibi bu odaları dostlarına kira
llr. 

- Onlar da demek ki lokanta sahibi. 
nin dostları? .. 

- Evet .. Lokanta sahibinin samimi 
c!ostlarıdır. 

- Sen ncrdcn ve nasıl tanıdın onla
n? 

- Ben bu loka:-ıtanın el::tl:rik mcmu· 

- Kadın güzel mi? 
-B. .. ·· .,,1 Yu''zu" d"iınıı - :r gozu ya: .. ı. • .. 

rıh dır. 

- Tuhd şey l Bu, bir hile olın:;;t' 
- Bunu hiç dü~ünmemiştim. 

de ... 

H . .. h k k' bu b' }lilC - ıç şup e yo · ı ır . 
- Onu ilk gördüğün günderıbetı 

ZÜ S3rtb mıyclı? ~ 
E 11, .. d'' w.. ...nndetl - vct. ~ gor ugum 6-~ 

gözünün biri sargı ile bağlıdır. ) 
(Devamı ııat 
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Çolde yapılan konak için · 
Kabile reisi telgraf 

kereste diye 
direklerini sökerek 
kullannıı.ştı 

un da d8nemeçlcrden birini milthiı birJ 
~ döndü ve Motlog kumlann üstüne 1 

ca esi üstü dU§erck birkaç takla attı 
nl Yağa ltalkınca da ilk sözü kend:si 

lcdi: 

lcr evvel& Pctrayı almak mecburiyctin· 1 
de idiler. 

Fakat bu kolay bir İ§ değildir. Pet. 
ra şehri Edon dağlannın sarp yamaçla· 
nndaki kayalar oyulıırak vücuda geti· 
rilmi§tir. Burası Milattan evvel Nabata' 
h korsanların ilti:a ettikleri kaleydi. 
Yunanlılar buraya Petra adını vermiş. 

terdi. Bu ad kaya demekti ve burası 
büyilk fskenderin zaptedcmediği yega· 
ne yerdir. . 

ta dik bir tebeşir taıı tepesini tutuyor
du. Burası Şobek tepesi idi. Kudüs kra· 
h birincı Baldvln haçl:lar gününde bu 
tepenin çevresine bir duvar yaptırmıştı. 

o 
• Yere düşmüş olduğumdan dolayı j:n incinemeyiniz 1 Bu nrabalara bin. 
lenlıni henüz öğrenemedim. 

EUyük iskenderin generali Dcmetri
us, şimdi Türkleri mahvetmiş olan dar 
geçitte, fena halde yenilmişti. Ben de 
şehre girmek için bu geçitten geçtim. 

Şimdiki Şobekin garnizonu hepsi Su. 
riyeli olan askerlerdendi. istihkamı bı· 

rakarak Arapların tarafına kaçtılar. 
(Devamı var) Tilrkler Petradan 30 kilometre uzak. 

e ı.~da'nm evi §atılacak bir yerdi: 40 

utf '' ve dört kulesi vardı. Loransın 
ki ~raya dair anlattığı şaşılacak §eyle
u~ ıntemiş ve geri kalmamağa karar 

Lavrensin dinli yelim 
- S-:-n~işti. Amelclerini de 50 Türk aske

of'ir .alarak temin etmişti. Kocaman 
ıııl'tya bir tavan yapmak işine gelince. 

!nn~kadar her §ey mükemmel olmuştu. 
, ~t çatı i~lerine gclin:e, damı taşım.ak 

bi~ duvardan dcvara kadar uzanacak 
1'tda keresteyi çölde bufanuyacağrnı 
~ııtt. 

Bizim Hicaz demiryolunu wrmakta 
töst ... rdiğ.1rı.iz gcc§c:~l.k yüz:i11den Tilr1' 
lcre, M adinC1Ji tal..-viye için k-uvvct ve 
malzeme toplamak f ırso.tı verilm~ir. 

lü Şer!/ Ha;;retleJ-i, Abdullah.la konU§
mak istiyordu. Konu§'m<ımızın varmı.1 
oldıığu nokta aynen lre1ulisinc tekrar 
cd:ldi. O da söylcnnıi.' olduğu gibi 1ı!Z
f'ekct cdccey:ni ve Turklerin anoak 
ker.di ocse:füıi ç:ğned:J;ton 8:mra Mck
kcyc g:rcWeoekierlni tekid ctttı 

Rabelc nı.es.3lcsini Mısır hükıimeti nez
dinde daha 1cuwcm bir surette tC7n8il 
c&bUeceğirııi; hatta Faysalı bizzat glJ· 
rcrck Uıtiyaçlarını tcsbit Mzımgcl<fği
ni anlattım. 

Faysa.!uı mrargôJıına "Rcbk" den 
Medineye giden Sultani yol ~tünden 
gitmek istediğimi cıo ayrıoo ildoo et
tim. 

~o-;le keresteyi yalnız bir yerde bula 
9.:fordi. Muhariplerini topladı. Hicaz 
i~iryolun:ı inerek tam 30 tane telgraf 

ği söktUlcr. 

tap kadınlarının kazanını§ oldukla
Ctra muharebesini sordum. Bu mu· 

S1I ebeyi Lorans tasarlamıştı. Adeti 

tığu veçhile Lorans, kendi yaptıkta· 
dair ağzını açıp bir §CY söylemek 

?nedi. Oda ise söz söylemek için fır· 
rl gözetliyen bir adamdı. Hele arkadaş 

tn yaptıklar:nı anlatmaktan büyük 
ıevk duyardı. 

Faysal şehrin önünde piuık"ilTtfllmü§ 
olup dU..mıaıı Ra'!Je1c 118tilne yUrümE:Tc 
için her tilrlU silahla miloehhez bir ko1 
hrızır/1Jma.Tdadır. l ngfli::lcrin mllhim • 
smnomezliği yü...""Ündcn, dil§mıın yolla

,., üstünde1·.-i tepelerde bulıman Ara.p -
l.aı m!llzeme clhctindeıı '}ok cılız kal -
mı§ ve müdaf cıa için clo ma1clnclitfl/ck 
vo top gibi oo.s:talardan mahrommu.§· 
lar. 

R.abeTc Harp kaln1esinhı reisi Bilse· 
yin lılabrik, T:lrl~lcrc m :ca etrıı!§; Mo
aine Trolu ilerlediği takdirde bütan 
Harp 1cabflesi de bu kola iUioa cdccek
mi§. 

Tc"Lcfon konu~ma.sı bitti. Abdullah 
da haf:/ bir gWtlnı.scmc1.Jlc bö'ıjLe bir 
f6lö.kctin ônünc geçmek için mü.m.1...'iln 
olduğu talxlirdc mil8lüman efradın • 
dan miltc.,ckl;i.l bir lngil:Z livtl$mın BU 

vey§te lJUlundurulnı.a.Sını ve Tılrklcrln 
hücum kollan M eilin.&lcıı çık-tığı tak -
d:rcıe livanın deı·hal Rabckc 1uırckct 
edcbUcoelc §01:::uw tuıkl"yo oo~ta'a:riy
lc teçh !z!ni istedi ve bu te1:lif hakk"'ln· 
da ne dü§llndüğümü.."'il sordu. 

.Ab:lullah tc'lef ona gider1Jk meınleket 
dııh:linde seyahatim için babasından 
~in istedi. Şerif bu tcl\lifi biıy:ık b:r 
67nn 'yets z;ik1,c l;ara.?aaı. Abdu.Uah mo 
seleyi bir az nı:Una1ro,..~ etti. Az:cık d'f' 

nıuva//akıyct elde eder gibi olurwa tc
w/onu Storrsa uzattı. O da, ihtiyann 
iLstUrnüJ bütiln diploma.si mcharctini 
döktü. Storrs'un yalnız hararetli bir 

Lavrcns 

ri/ tc1cmr Abdııllahı telefona cıcığırd&: 
"O da rra.va/a1:a.t ettiği uc ooz:yet nar
ına! olduğu ta1:.dirdc se1.1a1ıatimin tu

h~ü hu8USıınun,, .Al:1.Jc bir me'T..-tupla. 
yazılmasını emretti. Abdullah hayli 
lastikli ve ihtiyatla olan bu talimatı 

Storrs'un tesirlyZc; benim bir deveye 
bfnd"r!Zcrek milm.kün olduğu Txıdar ~ 
bak Fa:ısal'ın nez.dine gö~erilmemif _, 
doğrudan doğnıya Ali11e verUmi~ aa-
ri.h bir cm\r şeklindıo to?akki etti. 

d Ctrn gül pcnbe şehirdir ve tarih ka. 
1 

eskidir. Akabcni:ı hemen §imalinde-} 
' · Arnbis an s:ı.hille:-inin e.nahtarıdır. 

~i tekr:ı r elde etmek için Türk 

Baba.sına ise M ek'kc aMlis!niu ba§ı· 
na geçip mul.ncldcs §thrin k:ıpı!an ö
nllnr..e harp ede ode ölmekten ba.§1.xı 

~are Tccı mt.Şmı§... 1 

Noktai tıaz!Zrını Mısıra arzcdeccği
mi, /al:at lngilizlerin Mt.81r müdafatı$ı, 
iç;n hayati naktalardcın asker ifrazı 
cihetine y2naştnıya.oaklannı, bununla 
bsrabcr h·analın Türkler tarafından bir 
tehlikeye nıanı: buluııduyunu hiç dU· 
~flnm.cmc ~1ıi söy"'cdil;teıı onr mahal
lbıdc yapacağım tellak nclicc.sindo 

surette arap9iJ kontıqmt:ı8ı değil, fakat 
çok müvesvis bir §arklıyı ?nat etmek 
için kullandığı d.lplomatik tab!ycyi gö
rllp ibret almak, §arklılarla i§i olan her 
lngili.ze çok faydalı bir dersti. 

On:ı birkaç dl!lcikadan fazla mukaoo 
met ctme"k mümlcün değildi. Netı1::m 
bu dc/a da mm-amına 'fUZil olmu tu. Şe-Tam bu . raua tc?~fuu ~ldt. Rf~tbct· 
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Vera. kocasile kaynanasmm, Korza

kofl:ı gc:eyi beraber geçirdiğini duya. 
cald;mnı biliyordu. Fakat onları hatır· 
Jaymca karannr daha çabuk verdi. Böy· 
le ;e on lan da lekelemiş olacaktı. O da J 
bunu istiyordu. . ~ 

1çeri girdiler. Binbaşı Boiisln evi 
çok muntazamdı. Odalar nefis birer ese 
ri s:ıınat olan eşya ile doluydu. Muhak. 
k:ık ki o zaman Sofyada bundan daha 
tnuntru:am ve zevkle dö enmiş bir ev bu 
lunama::dı. 

Binbaşı, hemen Veranm çantasını a
ln:ak mnntosile beraber bir koltuğun 
{izerine yerleştirdikten sonra genç ka
dının önüne geldi. Dl~ çökerek ellerini 

onun dizleri üzerine koydu. Gözlerini 
de genç kadının gözleri içine dikerek 
yalvumağa başladı: 

- Vera, seni gördUğUm gUndcnberi 
ıevmeğe başladım. Bugüne kadar kalbi 
min kraliçesi idin. Bugün de evimin 
kraliçesi oldun. Burası benim değil si. 
zindir. istediğiniz gibi hareket edebilir 
ıinz. Yandaki oda yatak odasıdır. Yor· 
gun iseniz hemen yatıp rahat edebilir· 
in:z. Ben de kapımtın yakınında yata. 

nm. Bir saat sonra sizden aynlmağa 

mecburum. 
- Niçin nynlmağa mecb~rsunuz? 

1 Vera, hem bunu sordu, hem de Kor-
Eak:>fun saçlarını okşamağa ba§ladı. 

,.Binbaşı, cevap verdi: . 
- Prens emretti. Sarayda balo veri

lirken ne dediğini belki işitmitsinizdir. 
Bulgnristanda bir müddettir devam e. 
den şakavete nihayet vermek için şaki· 
lerin tenkJine beni memur etti. Bu se
bep!e al:ıyla beraber eşkiyayı takibe 
mecburum. 

- Kalkınız, binbaşı. Yanrma oturu 
ııuz da l:onuşalrm. Peki siz şimdi tnkibe 
gideceksiniz. Fakat is.ittiğime töre bu· 

racb ormanlar kralı lakabile ıınılan pek 
mlithiş bir haydut türemiş. Diğer ~.aki.. 
ler arasında bunu da yakahyabilecek mi 
siniz? 

Bkba§ı gülerek: 
- BUtUn bu takip esasen a:ıdece or

manlar J.-ralınr yak:ı1amak içindir. Doğ· 
rusunu söylemek lhımgelirse onu yaka 
lıyacağr:nızı hiç ümit etmiyorum. Bu. 
nunla beraber o haydudu ele geçirmek 
pek kolaydı. Onu siz bile tutabilirsiniz. 

- Ben mi~ Benim gibi hır kadına 

yakalanacak bir haydut tasavvur oluna· 
bilir mi? 

Ormanlar kralı denilen haydut ken
disin.ten lı:ışka kimse olmayan binb:::şı 
Boris Korzakof, gene manalı bir §ekil. 
de gülcıek: 

- O haydudu güzel bir kadm tutabl 
lir. dedi. 

- Doğrudur. Bi!zı hnydutlı:r paraya 
değil, kadın kalbine hilcum ederler. De
mek onnanlıır kralı da paradan ziyade 
güzel kadınlara hücum ediyor? 

- Pek iyi keşfettiniz. 1gte ben de 
o haydutlardan biriyim. 

Binbaşı bunlan aöyliyerck genç ka· 
dmı kendine doğru çekti ve birkaç defa 
öptü. Vera bu vaziyetten hiç çekinme 
eseri göstermiyordu. Bilakis onu tahrik 
edecek hareketlerde bulunuyordu. Bin. 
başı ya dedi ki: 

- Benim sevgili haydudum 1 Siz 
derdest edecek olursam haliniz ne olur? 
Şu anda elimde bulunuyorsunuz. Sizi 
bırakmıyacağım. 

- Elinizde bulunan haydut. sizi son 
dakikasına k<ıdar ç:lgın:a sevecektir. 
Kollannızın arasında bulunan bir hay
dut insanların en bahtiyandır. Sizden 
saklamak i~temem. Ormanlar kralı adıy 

la biltün Bulgaristanr t:trcteıı ve gö::e 
görilnmiyen, ele geçmiyen h nydut be-

(Devamı var) 
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Artık serbest kalmıştı. Kendisine ka. 
nşacak, görüşecek kimse yoktu.. İstc

d:ği gibi yaş:yacaktı. 

Soknktn biraz ilerleyince düşünmeğe 
başladı. Ne yapacaktı? Nereye gide~ek. 
ti. Y11pılacak iki §ey vardı. Ya doğruca 
memleketine dönüp bab-..:sma her şeyi 

anlatmak ve kocasından resmen ayrılma 
ğı istemek veya bunu mektupla bildir· 
mck. 

Dlişilndil. Memlekete dönmeği hoş 
bulmadı. Sarayda babası kendisini iyi 
kar§r!asa bile muttarit ve sıkıcı bir ha· 
yat geçirmeğe mecbur olacaktı. istediği 
g'bi scrhcstçe hareket edemiyecekti. 
Çünkü 6l!rayda herkes onun hareketle. 
rini tarassut ctmeğe kalkışacaktı. 

Bu ise onı:n işine gelmezdi. Altından 
d:ı olsa kafeste bulunmak istemiyor, ser 
bestçe ya~amak, macera aramak... 1ştc 
düşilndükleri bunlnrdı. Koeasile beraber 
başladığı seyahate devam etmesine hiç 
b'r mani yoktu. Gençl:k ve gUzelliğine 
güvenerek istediği yere gidebileceğini 
tasarlıyordu. 

Ynnmda kendisine yetişecek kadar 
pa:a vardı. Parası yetişmese bile b:ıba· 
sına yazarak hemen istediği kadnr pare 
getirtebilirdi. Böylece serbestçe dünya
nın büyük şcİ1irlerini gezip dolıışmağa 
hiçbir mani göremiyordu. Bilhassa ya. 
nmclaki hayli paradan başka küçük bir 
f!ervet sayıla:ak kıymette mücevherleri 
de vardı. 

Her şeyden evvel geceyi geçirecek 
bir yere gitmek lazrm olduğunu dü~lin
dü. ÇünkU vakit geceyantını çoktan 
geçmiş. sabaha y:ıklaşmıştı. 

Vera, bunun üzerine karannı verdi. 
Biraz ilerdeki Avrupa oteline doğru yil· 
r ümegc h"lşladı. 

Bu Md~selerin cereyan ettiği devirde 
yaJruz başına bir kadının bir otelde 

oda kiralaması hayli müşkül bir işti. 
Çünkil böyle bir teşebbüste bulun.an 
kadınlara iyi gözle bakmazlardı. 

Otelin kapısı kapalı olduğu için zill 
çaldı. Biraz sonra kapıyı açan bir otel 
hizmetçisi ona sordu: 

- Ne istiyorsunuz, madam? 
- Bu gecelik bir oda istiyorum. th. 

tim.al ki birkaç gUn de kalının. Yalnıı 
çabuk olunuz. 

.- Ynlnız mısınız, madam? 

- Görüyorsunuz ki yalnı%1m. 
- O halde maalesef sizi memnun e-

demiyeceğiz. Çünkü bir ka~'llı bilha~ 
ııa geceyamand n sonra otele kabul e. 
demeyiz. 

Vera hayret ve blı-ıız da hiddetle Çt• 

kıştı: 

- Kabul edemez misiniz? Kiminle 
konuştut'\lnuzu biliyor musunuz? 

- Evet maeam. Geceyansından son· 
ra kendisine otelde bir oda arayan bir 
kadınla konuşuyorum! 

- Sizi şimdi otelin müdilrline gikfi. 
yet edecek olursam bernnızı bulur&u· 
nuz. Çekiliniz oradan, doğruca müdilrü· 
nüziln yanma gitmek isterim. 

Hizmetçi kapıyı Veranın yüzüne knr 

şı k:ıpayarak: 

- Affedersiniz, dedi. Bu sözler bura. 
da geçmezi 

- B:raz dur. Benim kim oldufumu 
biliyor musun. Ben düşes Veray·m. 
Daha bu ckşam Bulgar prensi şerc~:. ~c 
bir balo verdi. işitmedin mi? 

Kapıcı bir kahkaha salıverdi: 

- Sizin gibi gahte düşes Vernl n 
biz çok gördük. Dü§CS Vera gibi bir ka 
dın gecc:ynnsmdan sonra ycrııiz yurt
suz krlarak otelde oda istemez t 

- Sizi temin ederim ki düşes benim. 
Sokaktan &cçerl:cn hiç beni görmediniz 



10 HABER- Akşam postdr 

Sinema yıldızları adar güzel 
gözlü olmak elinizdedir 

Bir si · ema yıldıziJe aranızdaki fark 
nedir? Bir sinema yıldızının güzelliği 

milyonlarca insanın tenkidlerine maruz 
dur. Güzellik onun en ziyade ihtimam 
gösterme-si kap eden sermayesidir. O
nun ke.,disine göstermi§ olduğu ihti
mamı siz de gcnteraeniz pck!l& bir ıf. 
nema yıldm kadar gihcl olabilirsiniz. 

lıilyUktilr. Bunun yerine gözlerini ışığa 
alı~tmnak Uzere, gözlerinizi açıp kapa. 
malısınız. Sonra da, göz kapaklarınızı 

açıp, içine bir damlalıkla asitborik ve
ya az tuzlu dık su damlatmalı&ınız. • 
Gecdeyin yatarken de ayni ihtinınm- 1 

lan ıastcnnelisiniz. 1 

jimnastiği hcrgün bir çok defa yaptığı
nı söylemektedir. Gözlerini havada mu. 
hayyel bir daire çizecek tarzda döndür-
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Bir sinema yıldızının hususiyetini mey 
dana getiren sebeplerden biri yüz ve baş 
tuvaletidir. 

mektedir. Bu hareketi yaptırmak için 
gözlerinlzin birini elinizle kapcıyınız. A
cık olan gözü de böyle bir daire imi§ gi 
bi odad~ teshit ettiğiniz ve bir daire mu 
biti üzerinde bulunabilecek aiti noktaya 
süratle bakınız.Bu hareekti hergUn her 
iki gözünilzle yirmi defa tekrar ediniz. 

Göz::lerinin güzelliğile Holivudda 

Göz'cri banyo elmek, gtı:e?lik için e1.zcmdir.. Banyo içinde göz'lcri O{ 

tutmak ldzımdır. K~Zarı da hafi/9(3 yağlı l>ir f ı r çayı a /ır9CJltın1A 

Bir yıldımı kıymeti bat tuvale-
tinden gelir, ve bunu herkes bilir, hat. 
ti film.i seyrederken de gözümüz dalına 
bu tarafına gider. Sonra da gözlerine 
gösterdiği ihtimam gelir; ağzına da 
vcmıit oiduğu ıekil yilzünUn kazanaca
ğı mana bakımından çok bUyUk ehem
miyet ırzeder. 
Şu halde bir sinema yıldımun yüz 

gilzcllitl üç fCyin neticesidir: Baı tuva
leti: ruju ve bunu atzmı lrilçük veya 
bllyUk yapmak için kullanacatı tarz; 
rimeli ne de gözlerine vereceti tekil. .. 

Meseli. Joan Blondell'i nazan idba
bara alalım: Gözleri çok emeldir, ren 
gi de koyu menekıedir. Bunun bir tabL 
at vergisi olduğunu ı8yliyeceksiniz. Fa 
kat, istcnıeniz ııiz de onun gibi olabilir
siniz. Ne olursa olsun, eğer kirpikle-
rin~ onunkiler gibi uzun ise, siz de 
kirpikleriniz üzerinde iılıyerek onun 
temin ettiği kuvvetli tesiri hasıl edebi. 
lirsiniz •. Daimf cehtlerle elde edilmiş o
lan bu göz güzelliğine, bir de göz hss ~ 

gibi. joan Blondell de uykuya bUyük 
şöhret kazanmış olan bir çok kadınları 

bir e_hemmiyet atfeder. Bir gece lazım 1 M~<§Ja,~aı 
oldugu saat kadar uyumazsa, ertesi ak
gam. gözlerinin dinlenmesi için, kaybet
tiği saat kadar fazla uyur. 

Her akşam yatmadan evvel, kirpik. 
terini parmaklarile yatırnrak bir miktar 
Hintyağı ile yağlar. Göz laıpaklannı 
ve gözleri etrafındaki deri kısmını. km
şıklan izale etmek için yağlı ve güzel 
bir kremle. oğar. 

Bonies B:ırnes gözlerine husuat bir 
losyon l\kıtnıadan kat'iyyen uyumaz. 
Mary Astorg bunu da klfi görmez ve 
husur.t surette yaptırmış olduğu bir los· 
yonta gözlerine günde iki defa banyo 
yapar. 

JoM Cravford'un güzel gö:ı:lerinl her 
kes bilirr. Yıldız, gününün hiç değilse 
bir çeyreğini onlara lazım olan ihtima. 
mı göstermek için şarfeder. ~vvela 

gözlerini ılık suda eritilmiş as!tborik 
mahlfilile yıkar. Sonra da yanSl buzlu Moda §İmdi eskisinden çok dahrı 

Zd:ınıdır. 

Yumurtalar 
Dalgınlıkla taze ve pifmit yumurt 

biribirine kanttınmpınu. Bakınız. 
tar nasıl aynlır? 

Her yumurtayı sivri tarafmclan ı 
koyunuı;. Yavaıça muvazene halinı 

tiriniz. Taze yumurta derhal d 

Halbuki, aert piımit veya rafadan 

murta bir topaç gibi sivri ucu etral 
döner. 

Yumurtaları bol ı§ıkta da mua 
edebDırsinb. Pi§memiı yumurta ı 
olur. PiımiJ yumurta ıeffaf değildi 
Maanufıh, yumurta nckaclar tu~ 

o nisbette de ağır olur. 

PiJirilmek Uıere kaynar ıuya a 
yumurtanm çatlamamaaı içln, ıi 

mayan tarafı bir iğne ile delinmeli 

talıklanna kat'ft korunmak için lizım. Jtiuu Kravford güzel gözleriyle her 1 su, yansı da Witch bueldcn ibaret bir fazla sadelik aramnldadır. Mektep ! .... ___ ,_, .... -".--. _ ..... _. _ _.. 

günlerini andıran dört köşe yakalar• 1 
tekrar ortaya cıkm!§tır. i 

gelen her çareye beı: vurmayı llive et· gan bir çcyrclc. 8'CID.t me.~gul olw 
meliyb. HABER 

ilk Brarla g8:ıterllecck ihtimam, ga.z. Jo2n Blondel; tatbik ettiği tarzlar. 
dan birisi de, ışığa karşr gözlerini ko
nımıık için ellerinin içile gözlerini ka
pamımdrr. Bir diğer yenilik de göz. 
tere yaptınlan jlmna tiktir. Gayet gn-

1 

mahlUlle ıslatır. Bu işleri yaptıktan son
ra göz kapaklanna da besleyici bir krem 
le masaj yapar. Bu gördüğünüz krepten rop, Pa f lstanbulun en çok satılan 

ris ve Londramn §ık salonlannda rar i kiki aktam ıazetcsic:lir. ilin 
bet gören bir gece tuvaletidir. Etckli1 i rmı HABER'e verenler kir 
tnm. dolg!,Jn ve aşık kemiklerine ka i a •• ı .... 

Bu zikrcttiklerimh basit olan ihti· Jeri bt'iyyen parmaklarınızla uğuıtur. 
mamaktır; halbuki, birçok kadınlar ~
bahlcyin uyanınca dııha yatakta cö.zle
rini parmaklarlle oğmağa batlarlar. Bu 
nun kirpiklere yapmış olduğu zarar çok zel gözleri olan bu sinema artisti bu 

mamlardır, fakat bunlara gözlerin tabL 
at vergisi olan hususiyetlerini ilave et
melidir. 

Güzellik Doktoru 
aarchr. • 1 ~ ···········-···-·-------==---===t 
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mi? Yüzilme dikkatle bakınız. Ben dil· 
ıcs Veraya değil mlyim? 

Hizmetçi, lakayt bir tavırla ıu cevabı 
•erd!: 

- Farzedelim ki dUtet Veraya ben
dyorsunuz. Bundan bana ne? Birçok 
aerserl kadrnlann aahte isimlerle bUyUk 
otellere girip çılrtıldannı ben bilirim. 

- İsterseniz size peıin para vereyim. 
Nekadar iıterecniz? 

- Otel paraımın on mislini de verse
niz faydasız. Gene aizi kabul edemem. 
Nizam böyle.. Çok konuıtuk. Artık yeti 
gir. Geceniz hayrolaun.. 

Hizımtçi böyle aöyliyerek kaptyı ka
padı. Vera sokakta kalmıştı. ömrUnde 
böyle bir muameleye maruz kalmamış 
bulunan Vera, fevkaHide hiddetlendi. 
Bir kadının bir erkek himayesine neka
dar muhtaç olduğunu anlar gibi oldu. 

Fakat. bir ba§ka otele gitmeğe karar 
verdi. Birkaç sokak ilerideki Şark ote. 
line gitti. Kapıyt çaldL Fakat burada 
da ayni mudme1eye maruz kaldı. Hatta 
burada daha kaba bir ıekilde karşılan
dı. Bir dakika kadar olduğu yerde hare· 
ketsiz kaldı. Şimdi ne yapacaktı? Şagır. 
mış kalmıştı. Herl.alde geceyi sokakta 
geçiremezdi. 

B iraz sonra nereye gideceğini tayin 
edememiş bir halde sokaklarda dolaş

ma ğa ba~lndı. Bir aralık düşes Dorote
nin evine dönmeği düşündü ise de he. 
men bu fikrinden vazgeçti. Kendi ken
dine mırıldandı: 

- Asla oraya dönmiyeceğim. Bir ke
re s~rbeııtliğin tadını aldıktan aonra 
tekrar hapse girmek istemem. Ben ha. 
limden memnunum. Elbet buna da bir 
çare bulacağtm. 

Bu sırada dört nala gelen bir beygi· 
rin ayak seslerini işitince başını çevi· 
rlp baktı. Arkadan doğru aUratle gelen 

süvari yanından geçerken ona baktı ve~ 
<'\ 

hayretle bağırarak durdu: 
- Vay düşes Vera, ıiz misiniz? 
Ver~ ıilva.rlye dikkatle baktı. Sonra 

sevinçle cevap verdi: 
- Binbap Korzakof, sizsiniz öyle 

mi? Sizi gökte ararken yerde buldum. 
Ne gUzel tesadüf. 

Prensin yaYCri ve Bulgar haydutları. 
nm reisi binbaşı Boris Korzakof hemen 
attan indi Hayvanı yedeğe aldı ve son 
ra sevinçle cevap verdi: 

- Evet, bu tesadüfe l>yle sevindim· 
ki... Dllıes Ven, geceyarısından sonra 
sokakta size yalnızca rastgeleceğimi 

doğrusu hatır ve hayalimden bile geçir 
mezdim. Zannedersem sizin bu anda bu 
rada bulunrnanızm mühim bir sebebi 
vardır? 

- Pek iyi ke§fettiniz. Azizim binba· 
gı. Kocamla kavga ettik. Aranuzdaki 
bağlar ve münasebetler artık kesildi. 
Şimdiden sonra bütün hareketlerimde 
tamamen serbestim. Kendi kendimin 
Amiriyim. 

Korzakofun gözleri parladı. Güzel 
düşesin artık serbest kalmıt olmasına 

çok sevinmişti. 
- Demek kocanızdan aynldınız, ha? 

diye sordu. 

- Evet, hem de bir daha banşmamak 
üzere. Fakat gimdi bu sözleri bırakalım. 
Beni bulunduğum müşkül mevkiden 
kurtar. Nekndar otellere müracaat et.. 
tim, kabul etmediler. Şu saatte bir kral 
kızı sokakta kaldı. 

- Bunun ehemmiyeti yok. Bir daki-
ka sonra size istediğiniz gibi bir yer 
tedarik edebiliriz, sanıyorum. 

- Rica ederim. bir otele kadar bana 
refakat ediniz. Siz yanımda bulununca 
elbet bana bir oda verirler Bir prense
~in yaveri her yerde sözünü geçirebilir. 
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Binbaıı Boris Korzakof, bıyıklanru 
bükmeğe başladı. Şüphesiz ki istediği 
otelde istediği kadar oda açtırmak onun 
için iJtcn b.ile değildi. Fakat o. bu tc. 
aadiifün böyle bir neticeye bağlanmaaı
ıu istemiyordu. 

DliJUncell bir tavırla ıu cevabı ver· 
di: 

- Dilşes, bu gece hangi otele gitse
niz sizi maalesef kabul etmezler. Otel
de kR.lmak fikrinden vazgeçiniz. Hem 
ıizin gibi genç ve gllzel bir kadının 

bir otelde kalması tehlikelidir. Sizi bu 
mil~kül mevkiden kurtarmak için baıka 
bir çare var: Benim cvlm var. Her ne
kadar bUyilk değilse de ikimiz barmabi. 
liriz. Rahatsız olm:yacağmızı da temin 
cdebılirim. Evime gelmeğe tenezzül e
decek olursanız memnun olacağınızı 

limit ediyorum. 

Haydutlar reisi, hem bu sözleri söy 
lüyor, hem de garip bir tarzda gülilyor. 
du. Bunu farkedcn Vera dü§Unmeğe 

başladı. 

Ne yapmalıydı? Kendisini çağıran bu 
ad3mn itimat etmeli miydi? Birkaç ıaat 
evvel baloda ona büyük bir hürmetle 
hiwp eden bu ada.-n şimdi kendisile tek
lifsizce konuşuyordu. Şüphesiz o zaman 
Düşes Vera idi. Şimdi ise sokakta kal· 
mış. kocasız, hlimisiz bir kadnıdı 1 

Bundan ba~ka baloda bu adamın mu. 
ha.,bctine çabucak mukabelede bulun· 
muş, kendini onun kollan arasına at
makta bir mahzur görmemişti. Binbatı 
ise hiç de çirkin bir adam değildi. Bil!. 
kis yakışıklı ve parlnk bir zahitti. Vera 
bu \"aziyette onu takipten ba§ka çaresi 
olmadığını hükmetti. 

K uzakof, onun dU~ünceleriPi ıezmiı 
gibi kc:.lunu genç kadınm beline doJıya
ralt onu ker.disine dl)ğru çekti. 

·-Ne Jil~ünUyoraun Vera? tnk!ra 

llin.m yolı:. Siıe bayaturu doğruca an· 
latacağun Sizi seviyorum. Sevmek için 
bana mUsaade ediniz VcrL. Bir iki ıaat 
evvel siz de beni sevdiğinizi itiraf etme 
diniz mi? Şimdi niçin geri çcklimclc la. 
tiyorsunuz. Bana havale ettiğiniı bir 
i~i gördUtmn aonn mllklf at olarak aid 
acvebOeeetimi vaadetmedlnilı ml? 

- Havale ettiğim İf ne oldu? 
- btcıdiğini.ıden daha iyi c8rüldll. 

O kız bir daha yolunuzun üzerinde gö
rUnmiyecek, aize bir daha tastgdmiye• 
cektir. Fakat sokakta çok durduk. Sizl 
böyle ayakta tutmak biç doğru değil .. 
Evim buraya pek yakındrr. Ortalık da 
karanlıktır. B~i kimıe clSrcmcz. Yanu 
r.abah da ıizi evimden kimseye g8ster. 
medcn çıkarabilirim. Vera, bana mükl· 
fat vaadcttini~. vaadinlsl yerine getiri• 
n1z. 

Kornkof bir eliyle beygirini, diğer e. 
liyle de Verayı tutmuı olduğu halde 
yllrümeğe batlamııtı. Bir mUddet git• 
tikten ıonra dıt manzarası itibarile çok 
g{l.zel iki katlı bir evin ~nünde durdu· 
lar. 

Binbaşı, genç kadına fısıldadı: 
- Geldik, l~te burası!-
Bundan sonra binbaJI bir ıslık çaldı. 

Evin yan kapııında.n hemen bir hizmet. 
çl çıkarak binbatının elinden beygiri al· 
clı. 

Scrbeit kalan Boriı, cebinden ~ıkar• 
dığı anahtarla kapıyı açb. DUıese eir. 
mesini teklif etti. Onun tereddüt etti
ğini görUnee: 

- Haydi aevıitim, ıtrinlz. Neye te
reddllt ediyorsunuz. Muleıef burııda 
•ncak birkaç aut olabileceğim. Pren. 
sin verdiği bir emir ilzerlne e'fimdell 
binz aonra aynlmığa mecburum. Bu
nun için kıymetli vaktimin beyhude 
geçirmiyelim. 
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RADYO 

lftU"BA'CL: 
l T kon!erana tnkıllp dersleri 'O:ı:ılver.ıılte 

den naklen, :Mahmut Esat Bozkurt tara!m 
~ 18,SO plAkla dana musikl.ıı1, 19,SO çocu~ 
ıara ~ t. Gallı> taratmdan. 20 Ritat ~ 
arkadaşlnrı tara!ından Türk muslklsl ve 
halk aarkılan, 20,30 Sa.tiye ve arkad8§1an 

tara.tmdan TUrk ınuslldıd ve halk §&I'kılan, 
21 saat aya.n, Şehlr tıyat'roııu dram kmru 
tara.tmdan bir temsil, 22 Ajans ve borsa hn 
berlerl, ve ertesi gUnUn programl, 22,SO pllk 
Ja BOlolar, 23 son. 

Bari radyosunda 
Tiirkçe neşriyat . 

İtalyanların Bari radyo istasyonunun 
2 sonkanundan itibaren her hafta salı, 
perıembe, cumartesi günleri İstanbul 
saati ile 19,50 den 20 ye kadar orta dal 
gada 283,3 metre, kısa dalgada 31,13 
metre üzerinden Türkçe neşriyat yapa

caktr. 
Salı akşamlan kültürel ve edebi mü

sahabeler yapılacak, perşembe akşamla
n Türk musikisine tahsis edilecek ve 
cumartesi akşamları Türkiye ve İtalya. 
yı alaka1andıran mevzular etrafında bül 
ten okunacaktır. 

Türkçe neşriyat Türkiyat mütehassı
sı prof~sör Rossi ve dil kurultayında İ
talya mümessili profesör Bonbaci tara. 
fmdan idare edilecektir. 

myilk tntızyoıı.ı.t n 
maayetlrmacl 

Pr. Zati Sungur 
Şebzadebaımda 

FERAH sinemada 

Arzuyu uınumt U
rine temsillerini 
birkaç gün daha 
temdit etmiştir . 
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ŞEHl~LI. .. .. 
KP'YLUf 

BUT UN - ,. 
~ 

TRAŞ 

BINBMALAB 

BEYOCLU 
SABAY ı GUnUn ad&mt 
Tt1RK a tıte bahriyeliler ve Kara 

gWle 
MELEK Parlsl1 ıanttsz 
iPEK Çölde b1r TUrk genci 

(Türkçe) 
SA.&ARYı\ ı Donanma geliyor 
YILDIZ ı Kanundan kaçılmaz 
SUMER ı Bay Tekin meçhul dUnya._ 

JardL 
.u&.AUB l Şeytan aduI ve Poau 
fAN ı Gizil vesika ve Tarasbulba 

ŞJR ı Sefiller (TUrkçe) 

ŞARK ı Saadet • 
ASRI ı Bir qk böyle bitti ve İki 

yüz!U katil 
.4.STORYı\ ı Şarlo a.srt zam.anlar, Pat 

pataşon ve Kız hır8tzlan 
VVMURIVET Programını bildirnıem.igtlr 

FERAH 
AZAR 

M1LLJ 

ISTANBUL 
ı Çapkın milllzlm 
: progre.mmı blldirmeml§t:lr 

: MeçhlU aııker ve Kan kar 
de~er 
Ytldınm bölük ve Ce.ııur 

muhbir 

ALEMDAR 
KEMAJ..BEV 

Program.mı bildirmemiştir 

: programını bildirmemiştir 

KADI KOY 
ı Programını blldirmeınlştlr 

OSKODAR 
ı Programını bi~dlrmeınlştir 

TiYATROLAR 

TEPEBAŞI 

dram kıınunda 

tatil gUnüdUr. 

P'rıuıım Ttyatrosmıda 

Opera kwm 
LEYLA De MECNUN 

HALK OPERETi 
J&k.slm tlyatroınmda 

ozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

HALtHE 
Jyt.lk operet. Yeı:ıl k&dro 

Yeni Bale 

. -
BIÇAGtNI 

KULLAN\ YOR 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Sanat mektebi mezunu 
aranıyor 

Nazilli Basma Fabrikası monta jmda çalışmak ve ehliyeti görülenler 
bilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere, tesviyeei, elektrikçi, demirci, 
au ve buhar borulan tesisatçısı elektrik kaynakçw, 75 sanat mektebi 
tnezunu alınacaktır. 

Taliplerin 25. 12. 936 tarihine ~adar Ankarada Sümer Bank Umu· 
nıi Müdürlüğüne qağıdaki veaikala rla müracaatları ilan olunur: 

1 - Mektep mezuniyet vesikası, 
2 - Bonservis, 
S - S adet vesika fotoğrafı, 
4 - Nufus kAğıdı, 
5 HUsnUbal vesikası, 
6 - Sıhhat kAğıdı. 
NOTı 

) 

HABER - :Akşam poslılsr . .. 
::::::ı:: \ -

Ga1atasaray : 1 - • • 

1l 

1 
Oyun çok heyecanlı fakat samimi 

içinde oynandı 
Oyundan sonra şöyle söyleyenler v.E)rdı : 
- Galatasaray nıaçı kazanamadi ama .. 
muavin kazandı. 

Bir merkez 

(BQ.§ tarafı 1 incide) 
Raaih, tbrahim, Rebii den mürek!cep 
mahlm kadrosile, 

GaJaLuaray da: Avni - Re§at, Lut 
fi - Etvak, Salim, Suavi - Necdet, 
Bülent, Gündüz, Haıim, Daııyal. 

Galatasaray şimdiye kadar sağ içte 
oynayan Eşvaki sağ hafa koymu~ geçen 
sene sağ açıkta sonra da sağ muavinde 
çok güzel oyunlar çıkarını§ olan Salimi 
de merkez muavine alarak çok is'.lbetli 
bir değişiklik yapmıştı. 

Gilneşliterin oyuna başlamasına rağ
men Galatasaraylılar daha ortalarda to
pu rakiplerinden kaparak Güneş kalesi
ne indiler. Bu ant ve sıkı hücumu Gü
neş müdafaası kornerle kesti. Bir daki· 
ka sonra ~ağdan Galatasaray gene bir 
korner kazarunış oldu; fakat istifade 
edemedi. 

Beşinci dakikada N ccdetin ortaladığı 
topu kale önünde kapan Gündüz srkr 
bir vurıışla kalecinin eline attı. 

Yedinci dakikada ilk Güneş hücumu 
görüldü :Lfıtfiyi aşan Rebü kaleye kadar 
sokuldu dört, beş metreden attığı top 
Avni tarafından çelindi ve bir hayli al. 
kışlandr. Akabinde Melih sürati saye
sinde Suaviyi geçti korn~r çizgisi üstü· 
ne kadar ilerledi ve topu ortaladı fakat 
orta muhacimler topa yetişemediklerin 
den bu fırsat kaçmış oldu. 

Bu kısımda oyun Güneşin hafif bir 
üstünlüğü ile geçmekte idi. Nitekim Re I 
bii h;ıvadan ortaladığı topa Rasim ve 
Avni yerden çıkış yaptılar. Rasih topu 
kaptı •. Reşadın kapamağa çalıştığı kale 
nin boş köşesinden içeri atarak ilk sa. 
yryı kaydetmiş oldu. 

Bu golU yiyen Galatasarayın dur· 
guniaşacağr ümit edilirken böyle olma
dr. Sarı kırmızı hücum hattı sen ve gü. 
zcl hücumlara başladı 

24 üncü dakikada Gündüz- rakip ka
leye girerken Güneş müdafii Reşat to
pu elle durdurdu. Penaltı .. Galatasaray. 
lı Reşadrn çok hafif bir vuruşla attığı 

top kalecinin kucağına düştü. 
Bu fırsatı da kaçıran Galatasaraylı

lar hiç sinirlenmeden gene gU:r:el ve 
faik bir oyun Çlkarmakta devam etti
ler. 

Oyun Güneş nısıf sahasında oynam. 
yor, Salahaddin ve İbrahim geriye alma 
rak Güneşliler tamamen müdafaa oyunu 
oynuyorlardı. 

Otuzuncu dakikada Gündüz sol içe 
doğru yerden bir ara pası gönderdi. 
Haşim bir yanda Faruk diğer tarafta 
Reşat olmasına rağmen topu bir adım 
sürerek kaleci Safayı da üstüne çektik
ten sonra nefis bir plase ile topu kaleci 
nin başından aşırarak Güneş kalesine 
soktu. 

Bundan sonra devre • sonuna kadar 
Güneş kalesinden ayrılmayan Galata
saraylxlar, Necdetin, Gündüzün, Haşi. 

min attığı hayli şütler bir türlü kaleyi 
bulamıyarak devreyi 1-1 beraberlikle 
bitirdiler, 

f kinci haftaymın başlangıcında rüz
garı arkalarına alan Güneşliler hücum
da görülüyordu. 

Fakat bu üstünlük de - ilk kısımda. 
ki gibi - uzun sürmedi. Galatasaraylı
lar tekrar Güneş nısıf sahasına girdiler. 
Ara ına yapılan Güneş hücumları Ga
latasaray hattından geri çevrildi. 

Neccletin ve Haşimin şiltleri, Gündü. 
zün güzel kafa atı~ları Güneş kalesinin 
ta yanından avuta kaçtr. 14 üncü dakika 
da. Bülendin uzaktan çok sıkı bir vuru
şunu da Safa büyük bir müşkülatla kor 
nere atarak defedebildi. 

Son dakikalarda Güneş muhacimlerin 
den İbrahim ortalarclan kaptığı topu u
zaktan Galatasaray kalesine gönderdi. 
Çok ani ve tehlikeli olan bu §Ütün Ga. 
latasaray kalesinin üst direği kurtardı. 
Bir dakika sonra da maç 1-1 iki dost 
ldübün beraberliği ile bitmiş oldu. 

Galata.saray muhacimlcri Güneş kalesini sıkt.ştırırke?ı 
Lutfi kendisinden beklenen oyunu gös., 
teremedi. 

Muavin hatlarında Galatasaraylılar; 
yaptıktan çok musip tadilat yüzünden 
GlineşUlcre nisbetle daha üstün idiler. 
Eşvak ilk defa oynadığı yeni yerinde 

muhacime daha ziyade yardım etti. Kar 
şısmda Rebii gibi en tehlikeli bir sol a
çığa da göz açtırmadı. 

Merkez muavin Salim, Nihadm fut
bolli bırakmasından beri boş kalan Ga. 
Jatasaray merkez muavinliğini dolduran 
yegane oyuncu olduğu dünkü fevkala· 
de oyunile isbat etmiş oldu. Rasihe a
dım attırmayan, sağa sola, ileri geri her 
tarafa yeti§erek şayanı hayret bir ne. 
fese malik olduğunu gösteren Salim 
yalnız muhacimlere yardımda ve oyunu 
açmakta kusurlu idi. Zamanla bunu da 
telafi edeceği muhakkaktır. 

BUyük bir şamuzlıktan maçı gaJib hi· 
tiremiyen Galatasaraylılar, neticeyi ka· 

zanamaddar; fakat bir merkez muavin 
kazanmış oldular. 
· Güneş muavinlerinden İsmail ve Da. 

niş çok çalışmalarına rağmen ka~ıların 
daki oyuncuları hiç bir vakit durdurama 
dılar. Merk:z muavin Rıza en iyileri 
idi. 

Hücum hatlarında Rasih vasat bir 
oyun oynadı. İbrahim ve Salahaddin bir 
akıncrdan daha ziyade birer müdafaa o
yuncusu idiler. Melih oyunda yok gibi 
idi. Buna Suavinin fevkalade güzel oy
naması da sebep oldu. 

Galatasaray muhacimlerinin hemen 
hepsi üstlerine düşen vazifeyi ifa etti. 
ler. Büyük şansızlıkları, biraz da yırtı
cı olmamaları galibiyet gollerini çıkara
mama\arına sebep oldu. 

Hakem Ahmet Adem en küçük ha. 
talan bile görerek bu mühim maçı fev
kalade güı:cl idare etti. 

O.M.KUTNAK 
tt.: r ~ t.U 

Ga'üıtasarayın ka{: ırd1ğı pcmcıltı 
--------~-------~ - ~--------~--~-----

Süleymaniye: 6 
opkapı:4 

(Ba..J tarafı 7 incide) . ı 
~ekilıle cereyan etmeğe başlayan oyun· 
da T:-ıpkapılı Sa!5.haddin bernberlik go
IUnU attı. AkJbinde Haydar Topkapıya 

ikin::i golü de:; kazandırdı. Bu esnada 
Topkapılılar da~ıa ağır basmağa başla. 

mı~lardt. 

Ovun güzel oluyor iki taraf da gay· 
retli bir oyun oynuyorlardı ki Süleyma-

niye!i İskcnder ikinci golü yaparak tek. 
rar herabeıliği temin etti. Biraz sonra 

Topk'lpı kalecisinin yanlış bir harckc
t:ntlcn i:>tifadc eden Daniş üçüncü sayı
yı da } aptı. Devrenin sonlarma doğru 

Sü1cymaniye a!<"yhine v er.~c:-ı penaltr. 
dan Ilaydar U-:üncü goli.i ~.tı;.ral• t:ıl:.ır.ı
l<lrı tf'krar br:;ıt;.;:rliğe ulnşttrdt. 

kısım 4-3 Süleym_rüye lehine lı '.tti. 

İkinci <lcvre gene berabere bir şeki!d~ 
b:ışl:ı iı. S'yah beyazlıların uzaktan Top 
k:.ıpı kal,..sine havale ettikleri bir serb:s~ 
vuruşu kaleci tuttuğu halde e[nden ka. 
çırdı . Topa yeti~'!n siyah l:eyazhlu be· 
şin:i go11erini de kaz2nmış clclulcı;·, 

Bu'1da;ı ~o;ua oyun claha sürat!i oy 
nan:nağa har,!ar.mış idi ki To?kJpı so. 
açığı dördüne.Ü golü attı. 

Oyu:ı 5-4 v<tziyettc Süley .... niye 
lehine d~vam ederken Top kapı d ) h·n1.· 
bir frikik cezası verildi. hkendeı :z:ıl:. 

tan çektiJi fevk::ıliide lıir vuru~1a l.ale· 
nin iist d'rcğine ç:ırparak al~ıncı defo 
Top:-apı kalesine soktu. 

M.:ç böyl:!ce 4-6 siyah beya.ı:l ların 

Maç çok güzel, zevkli ve ~mimi oldu. 
iki taraf da heyecanlı bir oyun çıkardı
lar. Güneş kalecisi Safa iyi Er gi.!ni:nd~' 

1 
Tophapılılar tek:ar l:::ızand:k~arı bu 

beratıerliğı uzun müddet devam ettire-

r,alebes:le bitti. 
idi. Avniye fazla iş dü9medi. Güneş mü 

Nazilli Fabrikası tarafından ve rilmit olan ilin ilzerine vaki olacak 
nıüracaatlarm Banka Umumi Müdürlüğüne gönderilmesi. 

dahası rakip tarafmdan müthiş tc.zyika 
rağman vazifesini bihakkın yaptı. Gala-! 

tasaraY. müdafaasında Reşat çok iyi, 
mediler. Süleymaniye merkez muhacimi 
dördüncü sayıyı da kaydetti. Birinci 

İki takım da güzel bir oyun çıkardı
lar. Topkapı kalecisinin ba§tan sona ka_ 
dar hatalı oyunu yüzünden bu maçı kay 
petmiş oldu. 
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HABER 

FransaJ dotıannı.asıııı k..,wvetlendirmek içirı hararetle ç.<ılt.§tyor. Geçen 
gün Sen Na:crde "Stra:zbıtrg" kruvazöril denize indirilm~tir. 26.500 ton 
Fnıinde olan bıı mııh.arebe krıtvazörii 8 tane 33 santimetrelik, 16 tane 
de 13 snatimetrelik topZ..-ırla mücehhezdir. Bu topZardan başka 38 tane de 
seri atc.,li küçük çapta topu vardır. Fransa bahriye nazırı "Strazburg"un 

denize indirildiği gün, 35.000 tonluk "Jan Bar'' zırhlı.sının in§asına ba.Jla 

ma merasimine riyaset etmi4tir, Londranm d.a ı.,tanbulunkine çok 

Gcmı"ler Vsffiva'lw.ttı tızerinden geçerlerken yolculardan ilk ik/a bu 1ı.attan 
ge90n1.er için bazı merasim yapm.ak adettir. Amerika Oum.hurreisi Ruzvelt 
de Btu»Waayr&e giderken a.yni §ekilde merasime tdbi tutulmayı kabul 
etmi.1tir. Yu1card41oi re.!'imde yolculardan biri "Deniz ilahı" mn c.!iri vazi. 
yetinde, ~ıd4 d.a Ru::vclt "Deniz ilahı"' mümessilinin imtihan sıta1le
ri.ne OOOOP. oorirken görUlüw-

benziyen sokakları; ç.arşı, pazar yer
'leri vardır. .Şu yukardaki .<ıoJ..uğa 

bakınız: Noelin yak~ dokıyısi
~ Londrada nasıl pazarlar kuruU:lu
ğun.u gösteriyor. Londralı l1ıgilizler 

Noel hediyeleri almaktadırlar 

M acıon.-s~mı -ilk MOOM A:mcrt

Joalı Moo zabiti Spenser 

Madam Simpsonım ikinci kocası 
Mr. Simpsmı 

Kadam Simpson ı1e ttabtk kral 'b1r at 
yart§ınd.a, 

Bu resmln, kutuplara ibr seyahat mcmzara..'fı gösterdiğini sanmaYın! Sa- ' 
d.cce bir şilebi Şilmgoda Kalumct limanına girmektedir. Orada soğuk işte 
1>öul13 bir kıttm> manzarası ar::cd'1ıor . 

..,........... - ...,,_ 

lloUanda kraliçesi Vilhclmina kendi memleketinde yeni bir köprütıiln 
açılnuı merasimini icra ederken görUlüyor. Kraliçe l7illıclm.:.na püsk'ii.llü 
bir kordonu çek-mek suretiyle bu merasimi. idare etmektedir. 

Scıbık Almnn imparatorunun forımu Pren.<ıes Sesil dö Prüs (sağda) Lo-n-. 
drcya gitmi§tir. Orada Amiral Cell:k omm torunu Leydi Prilden.s Cellil~ 
mm evlenme merasiminde bulımaca'lı. tır. 

Sabık /nglliz bahriye nazın Vfmton Çörçilin ktm ~!b Srıra Çörçı1 ail<..si· 
n;tı yanrndan loaçmı!tt. Baba.<tt, nihayet onun Oliver isimli aktörle evlen· 
mesine müsaade ctm~lerdir. Burada iki savgili yan ~na gcn:ülüyor, 

. 
~ 


