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MHso1ini bir nıduT.: csnmuncla ... 

Musoliniye göre: 

Milletler Cemiyeti 
harp hazırhyor ! 

ltalganzn bu teşekkülden 
Çekil"ıesinden · doğacak neticeler 

. ş.imdifi.en: kestirileinezmiş ! 

Oem0kr8sinin tehdi· 
~in8 ltaly_a ıakaytmış 

Jtlcfı. sayımı~a, Musofüıinin Ro· · nutkun tarrı metnini, bıma dair olaıı 
~il. ltalvamn lJ.lillctler Cemiyetin· diğer hnberlcrle bcralıar ucriyonız. 
>ı.ıı~ Çeki'ü:liğini bildiren nutkuııu 4 ll1rcii sayfamızda ol;ııywm:;. 

• &a o.larak vcrmi§tik, Bugün 

l\a_dıköyündeki 
ci_naYe.t 

llaır adam keın<dlnsine Dlhlanett 
e=ıeını · kaırosona tıramva\fa 

bDoilerken vuırclu 
Çıkan kur,uolardao 

8 yaşındaki . bir çocukta 
t)~ kazaen yaralandı 

Un 
>'ot,kad~k~am Ustü, saat 17 yi 20 geçi kuttan sonra küçük feryatlar ve kaçr~ 
~n~ı .koy iskele meydanı her za malar .. 
'ı ~ıbi kalabalık. Günün Pazar ol Bir anlık sükutun sebebi, bütün 
~dcrı d:,danı ve iskeleyi maçtan, gez gürültüleri bastıran ve birbiri arkası 
1 
trt,tdc oncnıeı;lc doldurmu~. Muhtelif na atılmış olan :.iç el silah sesidir. Ev 
~~"a hareket etmek üzere bekl:yen vela etrafa dağılan kalabalık, kurşun 
~ arabaları ile yolucular kö§e tarın arkası geldiğini anlayınca merak 

>ııtlaz, a 0 Ynar gibi biribirlerini arı fa vakayı anlamağa koşuyor 
\ liiıı

0 

le Üsküdar tramvayının yanmda dur 
tıııı~ı,ti arga§alığı, çocuğunu arayan duğu kaldırımda uzun boylu, sarışın 
tltı, bit n, .annesini kaybetmi§ yavrula ve genç bir kadın kanlar içinde yer.de 
ıtı ~ ctçılcrıe kavga eden ihtiyarla kıvranıyor. Onun yanında, gene uzun 

" Ylcır1 l q QUt-~ § an daha fazlalaştırıyor. poylu. gene sarıJın ve pardesüsünün 
~Ot "'~.bu. gürUltüler bir anda kesi altından golf pantalonu gözüken genç 

' ır lki dakikalık kısa bir sil ~ Devamı 12 incide 
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C Um h Ll r İye t e 
cevap: .. . · 

Hareketimin manası ancak 
.,, Hassasiyet 00 oDabnllır 

Vatanımızı tehdit eden bir . 
tehlike yoktur 

Milletin hayalında en büyük 
mesnet ekonomik leşkilllttır 

Memlekette nş lh1acmnno aırttarma~ ve tuayat üze .. 
ırDnc11e mtYıessnır ouaaıı ıt»a~o ma<dldeDeıra ldhaU etmek 
suıretıyoe lYIClYlzDOJl~Y 'temnırn etmek prensnpnuııı 

takDp e<dlnvoırlYlz 

Hatay rejimj 
tatbik 

olunmahdır 
Ankara, 12 (Telefonla) - Sekizinci 

Arttırma ve Yerli mallar haftasının 
ilk günü olması dolayısiyle talebele
rin ve binlerce kişinin iştirakile Ulus 
meydanında muazzam bir toplantı 

yapılm1ştır. 

Halk ve talebeler elll!,.ınde haftaya. 
dair vecireler YC ıc,·hnl.ıt olduğu hal· 
de şehrin ana caddelerini dola<;mıı;lar· 

~ l>crnını ı~ iıırıde 

Rusyada • 
SCÇlm 

Stalln bir nutuk 
söyledi 

Moskova, 12 (Hususi) - YüJcsck 
Sovyet seçimi dolayısiylc Moskovn. bü
yUk devlet tiyatrosunda Stalin tara
f mdan kendi seçicilerin~ bir nutuk i
rad edilmiştir. 

Stalin sözlerinde, bu xc;imin dünya
nın ~n dürüst şekilde yapılan intihabı 
oldu~unu ilan ctmi§ ve müntehiplcrin 
rey verecekleri mebus naı'lretleri hak 
kında sağlam kanaatler beslemeleri 
lii:r.ımgeldiğini hatırlatmıştır. 

Nııtuk bittiği zaman tiyatroda bu -
lun::ınlar Staliııin gitmekte olduğu ta
rafa dönerek kendisini all\ışlanışlar
dır. 

Moskova; 12 (Radyo) - Sovyet 
Rusyada mebus seçimi bu sabah başla 

mııtır. Doksan milyon müntchip rey 
aandıklanna giderek yüksek Sovyct 
meclisine mebus intihap ed~.:ektir. 

Her mıntakada iki mebus inthap olu 
nacaktır. Bunlardan biri birlik sovyeti 
ne diğeri de mahalli Sovyctc seçilecek 
tir. 

....... tfııİl~-11~ 

Kazanan 
nunıaralar 

16 ıncı sayfada 
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IEırkeB< • Kaz 
Askeri tatebc iiniformasile 

Gönül avllyor ı 

Delbosu öldürmek 
istiyen adalıı · 

iki defa suika.st ·teşebb.üsü,nde 
bulunmuş bir tethişçidir .. 

Valcnsiyen, (Fransada) 12 (A. A.) 
Pragda hnriciyc nazın Delbos'a su· 

ikast hazırlrunakla maznun Koloma. -
nın isticvabına istintak hakimi de -
vam etmiştir. 

Kolomnnın ifadesinden ç1ka:n esalı 

iki netice vardır ki, o da, kendisinin 
müttchim bulunduğu evvel zamanlara 
ait iki suikastin amili olduğunu itiraf 
etmiş olmasıdır. 

Koloman, 1935 te Viyanada Macar 
elçiliği katibne tabanca ile ateş ettiği· 

ni itiraf eylemi§ ve rnaamafih bu-ha
reketini Macaristana dönmek için U· 

zun müddet çalıştığı halde viı.eyi ·ala
madığından münbais bir infial netice
sine atfederek mazur göstermek iste
rni§tir. 

Keza. 1932 de 1Cenevredcn Mac.aris-
tanın Milletler cemiyeti heyeti murah 
hasasma karşı da yaptığı suikasti iti
raf eylemiı;tir. Maamafih . bunda. da. 
serçeleri vurmak için kullanılan ve in 

lir Devamı 12 incide 

"- . Yazan: Nizamettin Nazif 1 
,.._ ..... Ynzı~ıı 12 incide · ı 
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Bııgii.'1, ErT:ck - Kız'ın m.accrafart 
yeni bir saf haya girmiş bulıoıu
yor ... Kaysı•rUicn dönen M elck::ad, 
asl\cr clbisc.':iııin 1J(ldmlar fü::crfo
dek:?ı tesirim diişilııctck sırtına bir 
as1.-cri talebe i1ııi/orması ııydur
m u§l ur, ı·c i.5te buııdan son
ra, oıula bazmı· tatlı, bazan 
acı izl.cr bıra1caıı bir hayli 
kadın taarnızwıa ıığramış, kcmli
ainc "J_,cy]{ı" a§1..'1yla 1mm1an7ar 
olmu§fur ..• Notalar gümrüksiiz :nasıl ithal 00.ilebiltr.t ... / 

I 
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HABER - J\kşam postası 

1Jış Süµısa Allmalli1ya~a 

HABER'in yedinci 
yaşına basmaşı 
münasebetile 

Yazan: Şek ip Gündüz 
H ABER iki &'Undenberi yedinci 

yılına başlamış bulunuyor. 
Geçen altı yıl, dış s~yasa hadiselerinin 
her iyi görünüşlü niyet ve teşebbüsü 
katlettiğini ve iyi sanılan her niyetin 
ve teşebbüsün, dalına, peşine ta.kılan
ları aldlttığmı ve bunların hakikatte 
hadiseler tarafından işlenilmiş olan 
devamlı cinayetleri her ~an haklı 

gösterecek derecede fena niyetler ve 
fena teşebbüsler olduğunu göstermiş
tir. 

"Haber" in ilk sayısı çıktığı gün 
Uzak Şark bir Çin-Japon harbine ge
beydi; ve çok geçmeden kanlı çocuğu-
nu doğurmuştu. Bugün ayni Uzak 
Şark yine bir Çin - Japon harbinin ka
nı, ateşi ve zehri içinde bulunuyor. 

1931 de Türkiyedc dünya hadisele
rinin seyrini iyi takib edemiyen ve 

hatta herhangi bir hidisenin yalnız 
bir memlekette münferid bir sevinç 
veya mUnferıd bir matem mevzuu o
lamryaca.ğııu, bu hadiseden doğacak 

sevinç veya matemin, mutlaka bütün 
dünya memleketlerini de ya sev1ndi
receğini veya mateme boğacağını kes
tirmi3 olmaktn.n v.ıak bir matbuat var 
dı. Ö-giını; bugün a.rasn:.dald bariz 
farkta ''Ha.her'' in tesiri olmadığı id
dia edilemez. Haber matbuat sahasm-

dald devamlı yerini alışı ile gazeteci
liğimizin dış sıyasa. Uzerindeki günlük 

dikkatine yepyeni ve çok geni§ bir u
fuk vermiştir. Ha.ber'in, nltr yıl önce, 
o günlerdeki Çin - Japon harbinden 
çıkacak ve dünyayı tehdid edecek ne-

ticeler ve akıbetler etrafmdaki ısrar
lı neşriyatı ve birçok nıaddi fedakar · 
lıklarla tedarik e®rek günü gilnUnc 

verdiği harb raporları d{ğer gazeteler
de en ufak bir a.kis yapamıyor ve İs
tanbul matbuntmm devamlı sükfltu, 
bUtUn dikkatini neŞriyatmııza. h~t
miş olma.sına rağmen halkta bir tcred
düd tahrik ediyordu: 

"-Acaba. bUtUn bu haberler yalan 
mı?,. 

Hayır ... O haberler yalnn değildi. 
Yalnız o devirde 1stanblll matbuatı 
cihan hadiselerini, bilhass;ı Avrupa dı
fimdaki hadiseleri takib edecek va.sıta

Iardanr;}ahrum bulunuyr>rdu. Netekim 
bir müddet sonra, yani bizim Çin - Ja
pon hadiselerini o devirde Karadeniz
de cereyan etmiş olan bazı siyasi ha
diseleri ve muhtelif dünya siyasi ~"r

kezlerinde çevrilen eııtrikaları, hazır
lanan büyük dünya tehlikelerini neşre 
başlayışmuzdan altı ay sonra diğer ar
ka.daşlanmızr.ı sütunlarında da ayni 

hadiselere temas eden neşriyata da a
rasıra raslanmıya başla~mıştı. Zira 
refiklerimiz ''Haber" in çıkışı ile baş-

lıyan yeni neşriyat sistemini, yani o J 

aüne kadar "palavra,. ulye istihzaya ' e 
cür'et ettikleri sistemi kabule ve tat-
bika karar vermiş bulunuyorlardı. Zi
ra aündelik s!yasi bir grzetenin ncş
riy;t sistemi ancak bu olabilirdi. Fi-

kir kısmı için "dikkat ufku" nu ve 
haber kısmı için de "istihbarat uf
ku" nu genişletmek artık kat'i bir za-

ruret olmuştu. Ve bu hal ~~e~ül 
ede ede müteakip dünya hidi.selenn
de, _ Ha.her havadisi vermek hususun-

da kendilerine takaddüm etmekle be
raber - bUtün matbuatımızın mevzua 

temas hususunda gecikmekten ç~k~n
dikleri görilldü. Faraza Habeş hadise-_ 

1 
7,17 1 

Fırtına 
. öJle lklndl A.kpr..1 .iatsı tınsak 1 
\akit~~ 12,os 14,28 16,41 18,20 5,29 

sinde, faraza Akdeniz hadisesinde, fa
raza 1spanya meselesinde ve nihayet 
bugün gördüğümüz gibi Uzak Şark, 
Çin ve Japon mesclesi:ıde. 

Bugün hangi gazetenin ilk sayfası
na bakarsam::. mutlaka Çin - Japon 
meselesini görürsünüz. Zira altı yıl 

evvel gözlerine sunduğumuz zaman ne 
olduğunu, ne olacağını, ııercye kadar j 
tesir edebileceğini bir 1 ürlü kestire-

medikleri hfldisc bugün bkişaf ede e

de~ herkesin görebileceği derecede bü

yümUş ve tehlike elle tutulur bir hal 

almıştır. Fakat gazctecınin vazifesi 
görüleni göstermek, anlaşıianı anlat

mak değildir. Görülmiyeni göstermek 

ve anla.şılmıyn.nı anlatmıya çalışmak
tır. 

flmıımi harpte A1mmı orduswuı. 7.ıım anda ctmi§ olan Alınan :ıJ!are§alı fon 
!ılal:cuzcıı seksen scldz Y'J§tna girmi§ tir. Resim, ''ölüm hiisarkıtı,, adı ve
rilen silvari kıt'alarıııa nıahsu8 iüıifo muıyı giymiş olan Mareşalın, yıl d-0-
niim'ii. §ere/ine köşkii (ı,ıiiııde Alman milli mar§uıı çalmı askPr; 'ba11doyu 
dinlediği esnada alınmıştır. 

·Hadiseler ve fikirler ·n ô.disele r ve fikirler ... 
"Haber" altıncı yılını doldurdu. Ye

dinciye girerken bu sütur..daki şiarının 

dalına şu olacağını bir dn!la tekrarla
rız: 

"Anl~ılamıyanı anlatmıya çalış
mak ve göıillemiyeni göstermek.,, 

Şekip Gündüz 

Zengin olmak 
adeta bir tehlike ••• 

Va~aın:ı : Ensari Bülent 

Doğru 

Değil mi? -ısta o hulun 
ecel k öprUsU ! 

"Şeytan kulağına 'k:urşım" bugün
lerdo pek olnmyor,, ama Şi§li - Bit-

' 

Knfıılarımız, lıor nedense peri ıııa- J 
sallarınrn zengiıılllclerini hep Tunus 
ta, Mısırda., llağdntta, Hasra ve Şam 
da arnınağa alışmıştır. Çok kere 
iyi ll'at solircıı bir mal için; 

- 'l'unus gediği gibidir. 
Deriz. 

Çocuğiıığunda,rnbmctli lıüyük anam 
dnn dinl .:fgim bir "pamuk lı:ınım,, 
hfkllyesi Yardı ki sonunda Hint pa
dişahı çrıu altın direklerine incili 
yelken çekilmiş bir gümüş gemi için
de Bnsra limanındaıı alır Ye lrnçırır· 
dı. 

yükderc yolunun ofomol>iller için Ba.~<!at dcr<lemcz hatırımıza gc-
nasıl bir kıa::a bela yeri haline gel- len in!ian tipleri belki pis pis lıacı 

diği malıhn. A.<tfalt sarhoşluğu, rn~ ı ıcoknrlur ama mutlaka lıunltı.· 
rın Jlırişlm k' clt~rlnl nltınla <lolu 8Ürat zevki. bira:: dikkatsizlik 't"c 

, rarzed!JrJz 
bazan da çak~ır Jceyf olmak ıyüzün- $nın dn. öyle, Mısır da öyle .. 
den bu yol "Ecel 7wpriisii" gibi feci Hele Mısır! Onun zenginlllclerini 
bir §Ölırd kazandz. tnrih hoc:- larıınız coğrafya. hocala-

Bu kaza1llrın önüne nasıl geçilc- rımı~ süyllyc s6yliyo bitlreınemlş-
bilirt lJa§l.a ·memleketlerde ol(1uğu lordlr. Çr. ·ukluğumuzda "Nil! milha-
gibi motosiltlctli polislerin yollarda rek,,in feyeznnmdan sonra toprak üze 
clo1aşarak fazla 8ilratin tehlikeli rinde lcnlan yağlı milin bu diyara ver 

eliği bcrcket,,lc bütün Mısırlılar ihya 
::cvldno kapılcm7arı kontrol etmesi olur sanırdık . Ornda çıplak, aç, yok· 
ve §imdiki 1ı..ahfa kfıfjıt iizerindc sul ve c•sir fcl1:1hlara da rastlnnabi-
ktlZmı§ bulımun "otomobiller şehir ıer;eği ··~~ · n~ hayalimize gelmezdi. 
içinde şu, şehir haricinde de bu sil- Büyü<lükç:ı hakikati gördük Ye mil-
rnttcn fazla gidemez,, ];ararwın tat- harek Nilln ancak bazı bahtiyarların 
iikı kabil o71tmaz mı1 Bunlar ayrı kcseslııl '"'l<lurmakla iktifa ettiğini 

anladık. 
mesela)· fakat ba.Jka b;r rıokfa vor 
ki, sitratlc hallcdilme1>'i mümkiin-, Fakat insan yaşadıkça. giirüp ge-

çfı·dl~i lııidlselcr teH\kkilcrini de do 
diir: .ı.1!aslrık yolu üzerinde inulad· ~lştirly~r. Artık Mısırdn k eseleri 
Rıhhi le§1:ilatı... dolnnları d:ı "lınhtiyar,,lar arasmda 

Mademki 7.m '!./Olda Tmzaüırm öııii- saynmıyn"ağız. 
1 

ne: bu 1md.ar scncdenbcri gcçilcmc- Du satırları, gazetelerin dün gene 
m~tir, hiç olmazsa kıazalann tesir- şu bedbaht Prens Sovfeddindcn bah-
lerini azaltmıya gayret edelim. Tcc- settiklcrlni gördUğtl~ilz için yazıyo-
rübcsini bizzat Twndi üzerimiZ<lc ruz. za,·a11ı adam! G milyon Mısır 
11apmış olmak s1/atilc söy1iycbiliriz lirnsmn sahip olduğu için başına ne 

beHUar gelrnerli! 
1ci Büyffkdcrcya yaT~m bir 1ıerdc vu 

Eniştesi kral Fuadl bu servet yüTcııbulrm bir otomobil l<aza:mım ya- zünclen çıkan hir kavgada vurmuş-
ralıları, vifoııtlarmdaki yaralar c - ' tu; elini kana boyamıştı. Sonra gc-
ricr ..Wr<ıtle müdahaler.Ji icab ettire- ne bu ser,·et yüzünden "delidir,, eli· 
cck dercoe-de ~ğırscı ölüm tehliTresi- ye yaknlanııı 1ngiltercclo bir kuşkc 
tıc maruzdurl.ar. Çünkü. ta Şişhane- : ı knp::tılmıştr. Tam otuz yıl çile çı
dcn yokı çıkacak imd:.ıdı sıhhi oto- ı karmıştı. nu servet onu örunılinden 
mol>ilinin kaza 1ıerinc kadar gelme- 1 sonrn da rahat bırakmadı. Evinde 

ten<"';ir tistUııe yatırıı>, beynini, el· 
8i yarım saate bağlıdır. Yaralıları 1 ğerlerini, bağırsaklarını doğradılar. 
herhangi bir otomom7le 1ıcıskınetJf! l Bir kısmı Tıbbi a<llide kaldı, bir kıs
götürmek kabil8c de imdadı sıhhi i- ı mını, "gUnün birinde bir şikftyet o· 
le gelecek memurkır • mcse1<2 kan 'j' lursa da,·amızı Ishat etmek i~in de
zıyaına karşı - 8'1hhi tedbir alabilir- I lil olur,, diye buradaki akrabaları n
lerken diğer şekilde tabii buna im- hkoydular. Ancak artanı ~lısıra gi
Mn yoktur. O civarc'üıki &egıine ec,. 1: <leblliyor. Tnll, Mısırın en yoksul 
z.ane - cticr ağustosfanberi itiyadını il fellAhına hile; ne canlı iken ne de 

.., lil<lükten sonra böyle bir gadri reva degi.ştirmemi~sc - varanın ucunu görrn<>mlştır. 
görmeden te<l.aviye tevessül etmedi- ,. ~!ısırın bir başka zengini, eski 
;,ine ve kendini Troybctmiş bir yara- 1 başvekil Tevfik .Nesim paşn. da az 
lının tec'üıvi mıt7oabilinde para vere- acınacalc halde değildir. Hu :retmiş-

• ccğirıi cuueldcn söyliyemiyeceğinr lik ekseIAns on yedi yaşında gilzel 
göre '1)(1.."'iyctin fecaatini izaha W.- ı bir ViyanalI kızla evlenmek iste. 
::ıtm voktur sanırız. Bir:aeno.1.eyh bi- mlşti. Akrabaları derhal ayaklandı-

lar: 
zc kalırsa) o '!/Ol fü:crinde bir yerde, l - Sen misin evlenmek istiyen? 
mJSCl<i llfa.slak karako!unda bir im- _ E\·et .. benim. 
'aadı sıhM otonıobili lJckletmek, 1w 
11!.ü.mkün dcği'lse orada. motosikletli 
bir sı1ı1ıiye mcnıtLru bulundurnıa1:~ 
h!!!]ı.a<l.c silratlc ıalınm.nsı lcizım. bir 
f.plbirdir. ......... , .. .-............................ . 

- Sen evlenemezsin? 
- Nene yah tı? 
- Neye ola<'ak? 90 bin 1\Iısır altı-

m paran var. Hu kadar serveti olan 
tıır adam "ben evleneneğim,, derse 
onun nk1ındnn şüphe ecllllr. 

- Aman kuzum, şalrn. etmeyin. 

- Rakası makasr yok. Gayet ciddi 
lrnnuŞuyoruz. Sen bir bunaksın! 

Jlayıll mahkemeye .. 
Illll•lm derhal kararrnr ,·erdi: 
- ~vet paşn. hazretleri bunamış

lnrdır. - dedi -
Doktorlar muayene ettiler: 
- Paşa hazretlerinden hayır kal

mamu;tır. - dediler -
Bc<l bahta bir vasi tayfo eylediler. 

Bu adnııı; 
- Paı:ın ha7.rctlerlne ayda Uç Mısır 

altını c·eıı harı:! ığı l'A fldir. - diye tut 
turdu -

llanl ııc>rdcyırn bedbaht ihtiyar ha· 
kikaten ı:ıldırın;rt·rckti. Derken pa
ı:;anıu Londrnya gittiğini öğrendik. 
1 ki gün cHel de şöyle bir haber gel 
lii: 

"Üç meşhur 1ng11lz tabibi bir haf
talık bir müşahededen sonra sabık 
:iitısı r bal'vekili Tevfik NeEim paşa
nın bun~k YC deli olmadığına dair 
rapor ''eı·mlşlerdir.,, 

Alrnbinde de sabrk başvekil paşa. 
hazretleriııiıı bu umulmadık ht\dlso 
nP.tices::Jde akıllarını başlarına top
lndılclarını bildiren yeni kararlarmı 
öı;rcıııdlk: 

- \Tiyanah nişanlımla izdiYaçtan 
vnzgcı;tinı. - lıuyurmuşlar -

ıı: :ıf. :ıf. 

E ski<len lluınelinde çocukların be 
şi!{!erlne Mısır altınları nazarlık gi
bi takılırılr. EğP.r bu ft<lcto devam 
C'dcnlcr varsa bundan vazgeçsinler. 
Mısı r allınmrn uğursuzluğu artrk 
trrrübc ne sabittir. 

Enıari BOLENT 

Jzmirde bir 
sanatorgom 

Su şirketinden geri 
alınacak para ile 

yapılacak 
İzmir (hususi} - İzmir Halkapı

nar su şirketinin İzmir halkından faz 
la olarak .evvelce tahsil etmiş olduğu 
8 ı 000 lira meselesi ehemmiyetle tet
kik edilmektedir. Şirketin fazladan tah 
sil ettiği paralar geri alınacaktır. Bu iş 
mahkemeye aksetmiştir. Karan bugün 
lerde verilecek ve 81000 lira hükumet
çe tahsil edil~;ektir. 

Bu paranın iadesinden sonra sureti 
istimali tetkik edilecektir. Eğer İzmir 
halkından alacaklt olanlar bu parayı 
bir hayır m:.iessesesinin yükselmesine 
terkederlerse, bu para ile bir hastahane 
yapılması miimkün olacaktır. 

Nitekim evvelce bu hususta bazı te 
mayüller me-.•.:uddu. !zmirde modern 
bir verem sanatoryomunun inşası düşü 
nülmektey.di. 

Belediye reisi Ankarada nafia veka 
letiyle temas ederek İzmir au şirketinin 

belediyece satın alınmasına dair kararı 
nı bildirecek ve temaslarda bulunacak
tır. Alına!.;ak neticeye göre bu işin bir 
an evvel tahakkuku yoluna gidilecek
tir. 

Kurşun atmal< 
ve atmak ... 

ınec· 
Avcılık, atıcılık ve balıkçılık ,. 

.. el ınev 
muasının son sayısında, bu guz Ne· 
muanın direktöI':.i, edip dostumuz mi 
cip Selam(*) tarafından mübürlen .,f. 
"av tüfengi ile nasıl kurşun atılır· 
başlıklı bir yazı görünce: 

k un na 
-Bakayım ... dedim. Bu urş 

sıl atıhrrnıı? d 
b hU C 

Fakat makaleyi okuyunca ey z·ra 
yere meraka tutulduğumu anladıı:n. . 1_ı. 

d ~ nı JtiiU• dostumuz kurşunun nasıl atıl ıgı 
d. u aatır-etmiyor, sadece atıyor. Hay ı ! 

1 
lan hep beraber okuyalım: .' r 

Yukarıdnki yazılarda tarif edHen kU 
l ınnkta• 

şunlar. memleketimizde sah ın~ •J' b<>" 
dır. ~omlulnrm icine konulan )'1' 

1 da 
nılnrın da ndını işitiyoruz. Bunları 

11111 
buloınnyız. Büyük aylarda k~lla~~dlı 
)fo.,·zcr, Vincfstcr sistcmindckı >1 a'· 
9 milimetre kutrunda ku~un ııtn:ar11' 
tüfcklcrilc bunların merınılcri te 
edilcıncmektcılir. ~ e 

d .. l"ğüınuı İnhisarlar Umum Mü ur ~ ıucriO 
resmi mürncaat edecek, hu tufe ol• 
,.e fişeklerin getirilmesi yasak olu~lrt' 
madığını öğrenerek karilerime bi; ·etiO 
ccğim. E~er ya ak ise bu memnu ~uııa· 
:kaldırılması icin teşebbüslerde b 
cağım. . . 11uıı YiYli ve kaval nv tüfcklcrJle kıl ... ~e 

kal" atmayı çok defa tecrübe ,.e nıu ııııeı: 
ettim. Aralnrmdn nisbet kabul c 
derecede fark buldum. d• 

Dir kere mesafe itibarile arnlıı~;ııı. 
iki üc mlsli fark varclır. Do~r~.:ıli ,·e 
cihetine geline<', ne kadar dıkk 

1 
ıil· 

ka'·a uygun mermi olursa olsun, ·,-or• 
!eklerde bir tiirlil doğru götüriiletlll ue 

J.ı" dolU Toprak kurşunla yaptığım 1~ attır.ıs 
allmış adımdan, bir knpıya nışan ıı!:ıf. 
vuramadım. Arkndnşlnrım lıcniınlc ol· 
etme~c boşladılar. Du Yaka lsk~,c~~gil· 
muşhır, şahitlerim dt! rahnıctlı dı· 

dir. Hiç istifimi bozmadım. vurıı~~cti 
ğım kapının orl:ısınn bir tütün P :ınııı 
koydurarak yanımdaki jandıı~etlll 
martinini alıp attım. Kurşun, P c isi 
merkezinden nncnk bir santim öte~· 
bet elif. e1' 

d" eC Atma be Recep ... Şey Necip. ıY 61,~ timte bak yanıldım. Zaten kendın ',,;;' 
yorsun gözüm. Piyasada kur§un 
muı. niye israf edersin .. 

Çavdar ekmeği li 
Size hayret edilecek bir 'ey~~~!< 

yeyim mi? Piyasada çavdar ekmeğl .. :de 
1 • yu" Çavdar diye satılan ekmek enn ı..a• 

ile .. doksanı gah kepekle gfilı arpa 
nşık bakladan yapılıyor. siı 

w• • gtuttrl 
Hakiki çavdar ekrnegının al•' 

. hast veya glutenı az ekmek arayan .... 11uıe 
için sihhi bir ihtiyaç olduğu duş~•ça1 
cek olursa böyle garip bir mahlUtU bri· 
dardır" diye satanların bazı hern§;ıat1 
)erimize ne büyük bir fenalık yapt 
kendiliğinden anlaşılır. l>' 

· · bu kadar Hem bu ekmekler nıçın . kCPelc 
halı? Türk piyasalarında arpa ıle, JJalİS 
buğdaydan bahalıya mı satılıyor·. eli· 

b"le yıne 
çavdardan yapılmış olsalar 1 ]§ıııı' 
ğcr ekmeklerden ucuza satılınası aırı1 

· 250 gr 
geldiği halde bu ekmeklenn ne a 

·ı· r :su anJ.;ak 75 kuruşa alınabı ıyo · 

teş bahası? . 1cı bİ' 
. . k eklen sı 

Beledıye bu nevı e m . nıtikaıa 

kontrola tabi tutsa ve bıı ganP V tünd' 
b . "h k iyi eder. s . ıı· ır nı ayet verse ço gvinı 

. 1 · verece 
ğın lazım gelen emır erı 

muyoruz. ye 
Bu kadar acele " 

ili vardı· ne zum .. aııifesiıı 
Kurun refikimizin üçüncu 5 

• 

de şöyle bir haber vardı: da bil 
1 başın · 

"Sirkeci yolcu salonu yı nun iç.ııı 
yük merasimle açılacaktır. :Su öni.il1e 

erekse gerek yoku salonunun g 1 bll~ı 
d rmanın yı ·ııe yapılmakta olan sun u b"tirilrtlesı 

na kadar mutlak surette 1 bir ı• 
calı<ıılacaktır. Yıl başına pek anıdakİ iJ1 
• ~ l~U 
man kaldığı için yolcu ~ . tir."' 
şaata büyük bir hız verıirnıŞ ne ):1· 

k d aceleye 
Hayır ola bu a ar .. , 

zum var? -siı11 
. . d" ••ıneı.. ..,, 

bina bıtmış olsa hay 1
• fal<at . 

· 1 al diyelırn, bıt bır an cvve yap ım ,, ctiı·e 
"ız J ıl 

lan tarihte merasim yapaca~ de ooıt 
yapıyı aceleye getirmek hıç ~ 
değildir. de.rıer· . e 

Acele işe şeytan karış~r. dogrıı 15 ... 
d ..... gıbl oe• 

ğer bu mesele söylen ıgı 
1 

.. ye 
b "ace e 

Sayın Çetinkayanın u 
haı mani olacağı muhakkaktlfA vıfl 

Kara P 
111

,.d' 
· diye_., 

.(*). Sabı~ Eddci Necıp 



~=~====~~=-=-==~ 
!ana kalu sa 

"~a;ğauaırr, nuell"a 
~ Slliifiloeaeırnmn~e 
G g~ Y<eıre<eel}<'ttU ır 

dllın~telc~e ~ir kaza haberi oku
&o11n:u mu~ış faciayı elbette siz de 
ğij ş ve sız de fecaati.1in büyüklü-

ll.iZd~llr§ısında benim gibi irkilmişsi
du: ır, Londra mahreçli ha\·adis şuy-

~;!~n on birinci gecesi lskoçyada, 
bir llrgdan gelip Glaskow'ya giden 
l\.. ekspres, kar fırtmaaı yüzünden 
"'lllldee · ~ ft _ 

Ça ıs\.c.Ll)yonunda duran bir trene 
"Ptnıa Ça d 41 k' · ··1 ·· ~e ~· rpışma a ışı o muş, 

taıa n fazla yolcu da ağır surette ya
llınıa n ~··· 

~lu telgyaf haberine göre İngiltere 
beti e feci bir tren kazasma 1915 dPn -

l)'·§ahid olmuyormuş. 
di~i UşUnUnUz. bu kazanın vukun gel
~et :ıer, Ingilteredir. Öyle bir memle
t ..... • her şeyde olduğu gibi !;imendi
'•cı)·!ri_ 
' a 1"1.C de dünya yüzündeki devlet 
~lr~asında ön safı almış bulunmak-

J .. ~ıne dil .. .• .. k' b k "ıilt '}Ununuz ı u azalar valnız 
ı-e , erede değil, her yerd" medeniyet 

llıak alkınma yoluna biul?n önce atıl
h. hahtiyarhı~ma ka\rııı;muş in8an 
"'llıeler· • ~ "e b ının bulundugu topraklarda 
l1a l!~nların teneffüs ettikleri ha\'alar
k~1 Sik olmuyor. Hem ne sımturlu 

ar. 
~ 

~kı:ta. felaket insan olanların istiye-
ka~ ti bir şey defrildir. Bir otomobil 
~ixı ~~nda kurban giden bir tek kiı:;i
~ıra ıJe .~nsan kalplerinde do~ıırdu~11 
IJr.~ p fJU!lhe götürmiyen bir acıdır. 
~ttıl ki, böyle yüzlerce kişinin yara
tın 'ltı, kırk küsurunun öliimü bu a· 
~ adedi kadar a.rttırmasın. 

\' akat, kalkınm:ılarmı bitirmiş ve 

~~ da getirdikleri eserler Uzerindc 
t'ötu 1 

P h: 1i arını yapan devlet toprak 
~~l\'alarınaa vukua gelen bu acı 

ar kalkınma hamlekrine yeni ye-
t a.tılrnıs .kütleler tarafından 
~ ~ 1', Şunun için ki, böy -

•ala 'ltazaıar, geçen gün ha -

ı hu~ızda olan bir tayyare kazası-
tcıı :itik görenlerin ve bunu acemilik
•a~ do~a bir kaza telakki edenlerin 

taa~i~ görüş ve menfi dl:ştincelerini 
°l'" edecektir. 

dt:\·llit'kiye, uğraşıyor. Türkiye, öteki 
ı etıe · 
"-eıı . rın rötuşunu yapt.kları hey -

tı ..... 
~ Ucuda getirmey.? çalışıyor. F.-

ll!n d 
~İlll aha ba~langırındadır. Her 

bt . 
\ıetQi •. raz da.ha emek vcırecek, emek 
l~i~ es~rin her gUn bi•·az daha iler
i'a~ görnıekle sevinecektir. Bu a
l'ı~lllı; belki, havalarında kDzalar eksik 
hQl'ii:caktır. Fakat butı!ar nekadar 
~aj'\o ... t.0lursa olsun, bizi bir an olsun ,, ltn. 

1~en alıkoymıynC'ak ... 
Sim· Us 

Nazım 
1-tikmet:in 
En giizcl eseri 

1-iA ER'de 
...... ~eşrecl lecektir 

Pek yakmda -

• 

lstaribul konuşuyor 
IQ)D~eır lhlaınnaıra ına~aıraın ç@k 

'ltce m n~ IQ) cır \?Sır @O a ın 

Hasan aşa ham 
nında oturanlar 
~üpürg eilik yaparlar ve bu işlerinden 

şimdi çok şikayet e~mcktedirler 
................................................... . . . . 
: \''azan: : . . . . . . : . : 

~ HABERCJ i . . . . . . ................................................... 
Bu sütunlara mevzu a. amak üzere 

geçen gün arkadaşım f0to Alı ile be
raber sokağa çıkacağımı· sırada, biz 
de hatıralarım okumağa başladığınız 
E rkek - Kız (Bay Kenaıı - Bayan Me
lekzad) da yanımıza geld!. 

- Bir mahzur yoksa, beni de yanı
nıza alınız, sizınle bcraoer dol3.§ayım, 
dedi. 

Bu teklifi kabul etmemek için hiç
bir sebeb yoktu. Üçümüz beraber mat
baadan çıktık, Sirkeciye gelip, Fatih 
istikametinde giden aramvaylardan 
birisine atladık. 

Tramvaya binmiştik ama, henüz ne
reye gideceğimizi kararlaştırmamış -
tık. Yolda epey düşündük, aklımıza 

bir türlü münn.sip bir yer gelmiyor
du. Nihayet gideceğimiz yeri yine 
ben tayin ettim. 

- Benim doğduğum mahalleyi, Ka
tip Sinam dolaşalım dedim. Ve bu sı-

rada Şeh1.adebaşının ileri istasyonun

da duran tramvaydan aşağı inerek, U
nivcrsite fen fakültesinin önündeki 

yol~an, Hasanpaşa istikametine doğ
ru ilerledik. Beyazıttan Laleliye giden 
tramvay yoluna vardrğımız zaman fa 
to Ali: 

- Senin mahalleye inmeden evvel, 
hemen karşımızdaki ~u meşhur Ha -
sanpaş:ı hanrnı gezcek !yi olur, tek
lifinde bulundu ve ilave etti: 

- Ren buraya bir kere daha gelip 
resim almıştım. Tarihi bir handır ... 

Hasan paşa hanının resimde de gör 
düğünü~ kapısına yaklaştığımız za -
man, kapının iki tarafındaki eski çeş- \ 
melerin yola nazaran birkaç metre 
yüksekte kalmış olması hemen naza

n dikkatimi cclbetti. Bir insan boyu
nu aşan bu yüksekliğe, vaktiyle nasıl 
çıkar dn su alırlarmış! diye düşün -
meye başladım. 

!şin garibi. çocukluğumda kimbilir 
kaç kereler önünden geç!iğim halde, 
bu noktaya kat'iyyen dikkat etmemiş 
olmamdı. 

Tam bu sırada, Ali imdadıma yetiş
ti: 

- ~u çeşmeleri görüyor musunuz, 
eskiden buradan geçen cadde çok da
ha fazla yüksektcymiş. Kaldmml~ 

bu çc~melerin altına kavuşurmuş. 

Sonra tramvay yolu yapılırken cad -

deyi akaltmışlar ve çcıımeler de böyle 
havada kalmış .• 

Hana ginne<len civar dükkanlara 

şöyle bir göz attım. Vaktiyle işlek bir 
piyasa olaıı bu çarşı, şimdi işsizlik • 
ten kan ağlıyordu. O kadar ki, zama
nında şöhreti dört bucağı saran meş
hur Hasanpaşa fırınında bile eski iş
ler kalmamıştı . 

Handan içeri girer girmez kendimi- J 
zi geniş bir avluda bulduk. Etrafta 

sıra sıra ta.s odalar dizilmişti. Kapı 
yanındaki ilk odada bir kahve vardı 

ama, kahveci bir yere gitmiş olacak 
ki, kapısını kapalı bulduk. 

Hanın ikinci katına çıkmak üzere 

kapıdan girer girmez sağlı sollu iki 
mermer merdiven göze çarpıyordu. 

Fakat bu merdivenler şimdi hanm üst 

katıyla bera~r battal edilmiştir. 

Avludaki odalardan h~rnen hemer 

hepsinin c.>nüne bir yığın süpürge, bir 

kaç tane tahta kutu yerleştirilmişti. 

Bazı odalarda kirli yüzlü hasır par -
Galariyle, ön taraflarında bir nevi du 
var yapmışlar, ve böylece odalarının 

önünü kapamışlardı. 

Berber .•. 

!l,acilı di11-oc fd: -- - - ----. ' u ınısaı ın eit:n satan 
kaSSIP> 

Kıtlık zamanların.da, ~ ç kalan hal-
kın, ağaç kökü, mısır kc çanı, ot ve 

1 

bunlara ben1.er şeyler yedikleri işitil
mi§, görlilmüş vakalardu-. Tarih say
faları bu feci sahnelerin tasvir ve tah 
kiyesile doludur. Mutlu.ıyet devirle
rinde Anadolu halkı, uzun yıllar bu 

Tam birer taşralı gibi giyinmiş o- ı 
lan 8-10 kişi, etrafta dolaşıyor, sü-
pürge yığınları arasında bir şeyler ya
pıyorlardı. Avlunun orla3ında bir ne
vi bahçe vardı. kapıya yakın bir iEti-

kametteyse, temiz bir çeşme görünü -
yordu. Burası İstanbuldaki hanların 

hemen hemen en temizidir diyebili -
rim. Bilhassa suyu olması, diğer han-

ların bulamadığı bir nimetti. Çeşme -
nin 2 metre ötesinde duran bir süpür-

ge yığınının b~ında, kocaman bir 
hindi ve semiz bir ta\'Uk, gagalarını 

süpürgeler arasına sokmuşlar, müte -
madiyen bir şeyler yeyip duruyorlar -
dı. Ben ne olduğunu anlamadım. fa -
kat kahkahalarla gülmeye b~lıya.µ A
li anlamıştı: 

- Şunlara bak, süpürge tohumlan 
ile karın doyuruyorlar .. Hem de ada
mııkıllı semiz hayvanlar doğrusu ... 

• Tam yerine düıµn\i9ler diyordu. 

Handa oturan süpürgecilerden bir 
kısmıyla konuştum. Öğrendiklerim 
şunlar oldu: 

Buradaki odaların kirası 8-10 lira -
dır ve 4-5 kişi oturur. Bunların işle
ri süpürgeciliktir. Ve çoğu Malatyalı, 
Elazizli kimselerdir. Bunlardan baş -
ka. handa. yalnız iki sütçü oturmakta
dır. Süpür~ecilerin dertlerine gelince, 
bunu da şöyle anlattılar: 

- Süpürgeler eskisi gibi satılmıyor 
artık. Alafranga aletler çıktı çıkalı 

bu sanat da mahvolrnrya yüz tuttu. 

Eskiden süpürge ba.~m1 5 - 10 ku- ı 
ruş kazanıyorduk, halbuki şimdi bir 
kuruş, altmış para bile k::.zanrnak çok 
güç oluyor. Hele malların sırtta taşın 
ması menedildikten sonra vaziyetimiz 
büsbUtiln bozuldu. 

Ka.r§ımızda.kiler söyilyeceklerini ta

mamla.yınca, turada işimiz bitmiş ol -
du. Bizi kapıyu kadar geçiren süpür-

geciler epey dertlidiler a.m~. ne de olsa 
!stanbulun köşe bucağında bin bir se

falet ve pislik içinde ya..~ıyan birçok 
zavallılara nazaran yine de rahat de-

nebilecek insanca bir hayat yaşıyor -
lardı. 

HABERCi 

1Jst«i. ..... 

feci ve elim vaziyetlerle karşılaşmış, 
sefalet, açlık ve yoksulluk içinde malı 
volup gitmiştir. 

Bu hal, daha tarihin başlamadığı 

devirlerde, çok eski savaşlarda, yakın 
tarihin muharebelerinde de görülmüş, 
kıtlığa uğrıyan, mahsur kalan şehir-
ler halkının vahşi hayvllnlarla, beygir 

ve eşekleri boğazlıyarak, fareleri yiye
rek açlıklarım gidermiy~ çalıştıkları 
hayret ve merhametle okunmuştur. Fa 
kat bütün bu heyecan Ye azab veren 
hakikta.lere rağmen, ne kıtlık, ne sa
vaş zamanlarında ve ne de muhasara
Jarda, bozgunlarda ve ricatlerde in -
san eti yiyeruerc ra.slannıamış, böyle 
bir ı;ey .işitilmemiştir. 

Bunu, ancak yamyamların yaptık -
larını bildiğimiz için, cıılann mcnlH
belerini okurken heyecan içinde kal
dığımız çok olmuştur. 

Bir insanın, ~ehai cinsinden bir 
mahlfıku yemesine aklımız pek güç e
rer. Bu itibarla Afrika topraklarında 

esirlerini pişirip midelerine indiren 
valı§ilerin mevcut bulunduğunu düşün 
mcltten bile korkarız. Fakat, ne ça
re, beşeriyette bu çeşit canavarlığın 

hatıra gelmiyecek kadar müthi.5leri 
vardır. 

Bir misal vermek için yakın bir ma
zide memleketimizde geçen bir yam-

yamlık vaka.smd:ın bah<:ıt:dcceğim: 
Dünya savaşının ikinci yılındaydı. 

!stanbuldn. açlı:ctan ölcn'cr olduğu gi
bi, Erzurumda, Srvnsta, Erzincanda, 
Musulda da açlıktan ölenler vardı. 

Yurdun her köşesinde açlık orta.lığr 

kavuruyordu. 
Anadolu mahvolmuştu. Açlrk, peri

şaıilık umumiydi. Dağlarm çamlı yol
larında, köylerini, analarını aramak i
çin dolaşan garib, ayakları çarıklı. sa-
rarnıış ı;:ocuklnr, ihtiyar analarım e
şeklere bindirmiş, sarp yolları tırma
nan, açlıktan yol kenarlarına yatarnK 
bir lokma ekmek dilenen kadınlar gö
rülüyor, yol kımarında ölmüş insanla
rın kelleleri, sırıtmış di~leriyle bu fe
caate gülilyorlardı. 

Dağlarda, yol üz.erlerindeki bu yü
·ekler pa.ralıyıı.n facialar, aynen şclıir 

lerd~ de görüli.iyordu. Ahali yumruk· 
larını karınlarına basarak, taşlar üze. 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 
(Ltltfen sayfayı çeviriniz) 
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Şoförlere 
müjde! 

PIAka iicretleriolo 
tahsil şekli değişiyor 

Dün belediyede, vali Üstündağ şo 
förler cemiyeti idare heyeti azal3rmı 
kabul ederek eskidenberi müzmin bir 
§ckilde sürüp giden bir derdi,~ ele al
mıştır. 

Plaka ücretlerinin motör kuvvet
lc.rine göre alınması yiWllnden az kaza 

nan §Oförlerin haklı şikayetlerini önli 
yecek bir hal çaresi bulunmuştur. Bun 

dan sonra şoförler plaka u.:retlerinı mo 
tör kuvvetine göre değil, sarfettiklcri 
benzin üzerinden vereceklerdir. Bunun 

,:atbik şeklini hazırlayacak komisyon 

mesaisini bitirmiş raporunu belediye ri 
yaset makamına vermiştir. 

Otomobillere kınlmaz cam taktlma 
sı hakkında verilen mühletin uzatılması 
keyfiyetinin tetkiki de fen heyetine ha 
vale edilmiştir. 

Hakimlere 
iftira eden 

Bir avukat hapisha
neye sevkedlldi 
Adliye tarihimizde nadir tesad:,jf e 

O.ilen bir vaka olarak kaydedilen avu-

kat İsmail Hakkının mahkumiyeti dün 
tatbik mevkiine geçmiş bulunmakta-

Öır. Malum olduğu üzere avukat İs
mail Hakkı, Bundan evvel Burs<ının Ke 

malpaşa kazasında avukatlık ettiği sıra 

~a.' hakimlere iddia makamına ve mus 
ta~tiklcre iftiralarda bulunmuş ve Bur 

sa ağır ceza mahkemesi ~::rafından 7,S 
aya mahkUm edilmişti. 

Avukat bu mahkumiyetten sonca ya 
zıhanesini İstanbula nakletmişti. 

Ağır cezanın verdiği mahkfımiyet ka 
rarını temyiz tastik ettiği için İsmail 
Hakkı dün tevkif olunmuştur. Mahku 
miyctini İstanbul hapishanesinde gcsi 
recektir. 

ıurm111nııırıııın111nııı1111 nıııı11muıııııınıımn11nıııınııınuııırıım 

--- ~ 
- _ ____.. -

Musolininin 
nutku 

HABER-'AK§8m ooata.s. 13 BIRlNClKANUN - 193~ 
~===================:=:!!~==========~==== ::=--

Horan 12 (Ilusust) - Musollnl 
beklenen nutkunu dlln n1tşam saat 
21 do (Türkiye santllo 23 te) süyle-

mlştlr. fÇERDE: 
Venedik meydanında Roma halkı- :f. De"let Demiryollnrı, elektrik işlerinde 

mn toplanması için yapılmış olan hn Hliştirilmek üzere imtihanla 15 gene nla· 
zırhklar İtalyanın Habeşistan lmpa- c:ıktır. 
ratorluğunun lltın edildiği 9 mayıs • Şirketilı:ıydyenin Hasköy. fahrikasın-
1936 daklnfn aynı idi. da yaptırmayn lıaşladığı 76 numaranın 

Venedlk meydanı ve mücavir yol- tekne kısmı tamamlanmıştır. Güverte kıs· 
lar khm!Jen bayraklarla sllslenmfş mı de denizde ikmal edilecektir. Vapur 
\'O büyük faşist meclisinin içtima. e- nls:ında yolcu nakline balıyac:ıktır. 
deceğt sarayın ta karşısına dört bU- • Alm:ıny:ı ilhaliıtçıl:ırı şehrimizden 80 
yük iskele kurulmuştur. Kuvvetli hin sandık portakal almışlardır. Bunlann 
projektörler halkı aydınlatıyor. tutarı 200 bin liradır. 

Saat 20,55 de spiker siyah gömlek :f. Ankarada tanık kolerası çıktı~nıdan 
illeri sükiita davet ederek şunu de-- Yeleriner milclürlüğü aşı yapmı:ra başla-
miştlr: t 

mış ır. 

"- Büyük faşist meclisi müzakere :ı~ l\lılll Heassürans genel direktörü Hcfl 
Ye başlıyor. Bayar, dün Ankaradan lstanbula gclmiş-

Tnm snnt 21 de Musollni balkın tir. Ilnı.ı lktis:ıt ve sigorta işleri etrafında 
coşkun tezahüratı arasında balkon- tetkikler yapmak uz.ere yakında A"'rupaya 
da güzülüü. Ve ilk sözü İtalyanın gidecektir. 
hiç mUteessir olmadan l\lilletler ce- oy. Akny idaresi Haliçteki fabrikalarında 
miyctindeu çekildiğini ua.n etmek ol iki yeni vapur yaptırmak idn incclcmclc-
tlu. Ve sonra dedi ki: ro başlamıştır. 

"- BUyUk faşist meclisinin verdi- il- Romanya orta elçisi l'anında licarct 
ğl lrnrar tarihi karar gayrikablli ta- alaşesi olduliu halde dün ticaret odasına 
hnmmUl olan YC bizi müteessir eden selmiş, oda umumi kAtibi Cevat Nizamı 
lıir Yaziyete nihayet \•ermektedir. ile, Bilkreşte müzakere edilmekte olan 
Biz bir mUddet evvel dünyaya tabam Türk - Rumen ticaret anlaşması etrafında 
mUIUmUzUn kudretini gösterdik. Hal görllşmüşlür. 

Aç lı gı o tesirile 

Suç işeyen 
hamal 

Mahkum oldu ve 
cezaları tecil edildi 

Ahmet, lınınnllıkla ynşar. Bir sün Ad:ı 
''apurıındon hir Jolcuııun lıolıı:nsını sırt· 

Iıyar:ık çıkmış ''e markalı iskele h:ım:ılln 
rındıın iki~i arkasından koşmuşlar. J\en 
<illeri orııda dururken hu bohçayı tnşı.ra· 
nııync:ıitı ıı ı SÖl leınlşler. Ahmet bu sözleri 
dinleıncdiklen h:ışkn lıu iki hamalı d:ı yn· 
raln:!!ış, dömüş ,.c hak:ıret elmiş. 

Suçlu kendisini di nlh en hakim Reşide, 
- Ne yaptığımı lıilmiyorum, demiştir. 

Evde iki gündenberi ihti)·ar nnamla ne 
I:aldık. Bir ekmek p::ırnsı çıknr:ıhilecl'ğiıni 
urndujiuııı sırada müdahale edilince ne 
yoptığımı bilemedim. 

Jli'ıkinı Hcşil lınmnlın suçunu sabit sor
ınüş, yar:ıl:ırn:ıktnn dört sün hapsine, lıa-
Jmrcllcıı 3 lira, clöğınek mndtleslnden 32 
Jlra pnr:ı ceza,ınn \'e 250 kuruş da malı. 
keme m:ısrnfı nlıııııı:ısıııa karar ,·ernıişfir. 
Anrok ;mçJunun s:ıhık:ısı olmıımasınd:ın 
dol:ıyı gerek hapis ve gerek parn cez:ıinrı 

, 

- a -'\. ı. 
d ·o P 

Bugün saat 15 de Ankara ra > .,e-
tasyonunda başvekil C:liil Bayarırı art 

v • kl ek' · · k noıni .,e rccegı nutu a s ızını;ı e o 
turna haftası başlamış olacaktır. d 

• ~· 11111 
Ekonomi haftası devam ettıgı 

ge· 
detce her akşam gerek Ankara ve ·ı 

~ ki'iını 
rck İstanbul radyolarında bir ve · ,; 

··ıte,,. 
söz söyliyeceklerdir. İkt:sat fakU ,,1 oıı"' pro:esör ve talebeleri de on beşer 

kalık konuşmalar yapacaklardır. hriıl 
Arttırma kurumu dün g~.:c şe r 

JU. 
muhtelif yerlerine vecizeler asrııı da 
Bunlarda hail: yerli malı kulJaıuni1-a 
vet edilmektedir. At' 

Kurum mektep talebelerine de t . e. 
türkün vecizeli birer resmini tev~ı e-eJe 
tür~rün vccizeli brcr resmini tcv:ı:ı 
ccktir. ,. 

Arttırma haftası m:.inasebetiyle rn 
~ . • 1 . . • ba claıtıl1' gazalar vıtrın erını tanzıme :ı ıarı 

lardır. Jüri heyeti hafta sonunda burı U• 
· Jen geçirerek iyilerini seçip 111 

111 tecil etmiştir. kafat verecektir. ____.,. 

iiABEWiıı~mmıbi"~ııw;;;;~ buki bnzr hUkfımetıer CeneYrede ltal .Y. Kıdem zammından hakları olduğu hal 
yanın haklarını tanımaktan fstlnklf de henüz istifade edemiyen ö~relmenler, 
etmektedirler. Cenevrede esasen l- vilayet ,.c kültur direktörlüğünün nazarı 
tnlyaııın ve ltalya ihtflAUnin dUşma- dikkatini celbctmeğc karar vermişlerdir. '18 b k 
nr kunetlerden başka bir şey yok- :.-. Adliye vcküleli ı:atişlerl müdürü Mu- mu sa a as 1 
tur. Bu vaziyette orada kalmamıza zafCercddin bırinci sınır adliye müfcttiş-
imkı\n yoktu. li~nc tayin edilmiştir. 

1 
Sarsak "Cenevre mubcdi .. nden • Küçükpazar, Cumhuriyet halk p:ırlisi v;e Okuyucularına kolaylıkları. 

hlçlılr esef duymnksrzm ayrılmakta- kamunu lıllık kongresini topl:ınınış, bazı ~ 
yız. Orada zaten sulh için çalışıl- idari i~ler lıakkında konuşmalar yapıldık· HABER bugün 6 yaşını cioldurmuş, yedisine basmrş bulunuyor. Ga.z.e ııo· 
ıunmaktn. blH\kis harp hazırlanmak tan sonra, yeni idare bcycli seçirni yapıl- §imdiye kadar sırf okuyucularından gördüğü alaka ve sevgiye mukabcled~ 
taı111·. Bu kararı vermemiz i!:in üze- mıştır. Sctilcn nz:ı şunlnrdır: Akif Özer- luna.bilmek endişesiyle zaman zaman zengin hediyeli ve kıymetleri ı500 .,~· 
rjmlzdo tazyik icra edildiğini san- dem, Saffet, A. Gülen, :Mecit Hiçsönmez, qkın müsabakalar tertip etti, deniz eğlenceleri yaptr, okuyuculanna. kolll.ı 
mnk veya öyle zannedilmesini iste- Halit Bnrb:ıros, Niyazi Oğan. 
mek sadece glllünç olur. Berlin ve • Şehrin muhtelif yerlerinde yapılması lar gösterdi. aıııil bİ' 
Tokyodnkl nrJrndaşlarımız şayanı kararlaştırılan kanaliz:ısyon işlerine pek HABER, ?inci yılına basarken neşriyatında yepyeni ve daha mütek yır 
takdir bir ketumiyet muhafaza ettl- yakında başlanacaktır. lnşanta, tercihan program takip etmeğe karar vermekle beraber gayri muayyen zamanlar~• etti' 
ıer. tcsbit edilen yerlerden başlanması müna· tığı müsabakalannı da bir esasa bağlamak karanndadır. §imdiye kadar tertlP 

ltalynnın Cenevreden çekilmesi slp görillmü,tür. ğimiz müsabakalardan edindiğimiz kanaat ~~dur: • . ~e-J 
tarihi bir ehemmiyeti haizdir ve • Eminönü meydanının istimlaki için Neşredilen kuponları toplayan herkes musabakaya kolaylıkla ıştiralc ~ 
muhtemel neticelerini şimdiden kes- haıır~nıp Nafia ''eklılctinc gönderilen yor ve bundan Haberin esaslı okuyucuları için istenmiyen bir netice doğu~ 
tlrmeğe cnhşmak beyhudedir. plıln 'ekiılctçe tetkik edilerek bu i 5 için HABER'in yedinci yılında tertip ettiğimiz müsabakalara yalnrz esaslı 0 

ltalya ,..·ıbi her tu··rıu fcdakArlı"r bir ı.lylha lıazırfaınaya başlamıştır • 
., cı e:. • cularımız girebileceklerdir. 

ynpmıya muktedir blr millcto karşı .Y. BcyoiUu mıntakasında belcdıye yasa- O 
hiçbir şey yapılamaz. Karada, deniz- Ama riayet ctmiyen 60 kişi cezal:ındırıl- M lQı ~aı~alka m DZO n pır<e>gıra m ıP! 
de' ha"'ada "elikten siJ"lılarımız var. mış, bozuk ekmek çıkaran bazı fırınlar- G • 7 · · ı · · d h b" ü bak a acakt r Her ay.ut 1v.tıi ' ı. u. azetemız, ıncı yı ı ıçın e er ay ır m ıa a y p ı . ? .·. 
Ve bunların hepsinin üstilndo ihtil!- dan bir h:ıyli ekmek müsadere edilmiştir. gJ.nü Gazetemizin bir köşesinde ya birsual, ya bir resim ve yahut bil.°!ecCS f' 
11mlzin kahraman mefkO.resl yaı;ır- • Bakkallar cemiyeti idare heyeti seçl- l 
yor. mi yapılmış, heyet yerinde kalmıştır. yetini haiz her hangi bir §ey bulunacakve bunun hal müddeti her ay ıçırt 

olacaktır. ~ Büyük demokrasilerden yükselen • Umumt yerlerde hasır iskemle kulla- bet ıs~ 
aindc yu...-urlan:ı.ra'' haykırıyorlardı: ve yükselecek olan tehdit sesleri bizl nılması yas:ık edildiği halde bu emre ria Okuyucularımız aylık mtisabakalarunıza. bugünden itibaren. 1'!e~' 

- Açrz! Uıknyt bırakır.,, yet ctmiyenlcr sörülmüştnr. Bu yasa~a neşredilecek kuponlardan 30 tanve.sini toplamak suretiyle iştira~ edebilece jj~ 
İşte o uğursuz günlerin birinde, Musolininin nutku ıo dakika ka- karşı gelenler hakkında para cczas1 ruın· Gazetemizin her gün neşredecegı bu kuponları toplıyanlar, musabakaya ·ıt~ 

Musul taraflarında bazı lttiçük çocuk- dar sUrmliştllr. masııı:ı knrar verilmiştir. ettikleri, etmiyenler de istedikleri .ıamanlarda daimi birer kuponla deği ydef 
Saat 21.26 de Arrl'ka ~e İspanya • JJina Yıkmn, ynpma ve tamirat gibi kl "d h . d t (da" • k c la defterı") ne adlA_..,, ıca ı rtad k bo • ce er ve ı are anemız e mevcu ımı o uyu u r cu .. -ann o an ay ldukları işitildi. sönUllüleri şarkılar aöyliyerok gerlt sürültiı çıkar:ın işlere sabahları sekizden _

4 Halk h t · · d ı. 1 ı ı k dil · ti tirct;eklerdir. . ri"e ar ayre ıçm e kaldı. Ne oluyordu resmi yaptılar. cv,·e >aş anması ynsa . c mış r. k _.;ı le •· ..ıt 
Aylık müsabakalardan ba~ka senelik müsabakalnmruzdan ve eu.uı ıtı il"" 

bu çocuklar?.. Ademi nıii dahalc komitesinden lf· C<:rr:ıhp:ışa lıa~ıancsi hnşhekimliltine ğıda go··sterecegvı·mı'z kolaylıklardan istifade etmek istiyen okuyucularıınıt. 
tayin cuilen Nureddin Durusoy \'3Zifcsine 

Hastalıktan mr, açlıktan mı ölüyor- da çekilecek mi ? b:ışlnmışlır. defterde isimlerinin mevcut bulunması§arttır. 
Iardı? .•. Böyle bir şey eı!sa, ölenlerin Londrn 11 CA,A,) - İtalyanın 11o Scn-nr s:ılıcıl::ırın kull:ınae:ıkları el M • • b k ı ._ 
cesetlerinin meydanda oiması ve ni- Milletler cemiyetinden çekildiğini tırabalnrının şekli teshil YC tek tip ar:ıba usa a a ar 1 m 1 ~ ···"-""' 
ha et .. uı 1 . ı· d V•1 • d'? ililn etmiş olan Musolininin ademi 1 1 l d'J 1 1 1 1,A •• k k ıJr"' 

y gom me erı azını egı mıy 1 
• mildahalo komitesinden hiç bahset- :n ıu c 1 m şiir. El :ıra rn nrı "uçu ·ıta· 1 - Her ay yapılacak müsabalcalarınuzın hediyesi yUzer liradır. Bu OluJa .-.tıJ• ü ·· .. Is.. ·· v d k bo da olncnk ve hir kişi tarafından sevkedilc c P""'" 

mınugu umun çocugu a ay • momiş oımasr olduğu burada kayda- cektir. kaya ister bir ayda ister üç veya dört ayda 30 kupon toplamı! okuY~1: lanların arasındaydı. Karım, yavrusu- lunmnktndır. 1·c:.tır' ak cdebı'lı'rler ve kendı'lerın· c bu kuponlara mukabil bir daimi kart ven ... r•
69 

Jit' - K C "' Çocuk cc;irseme kurumunun Anknra- s 
nu aramıya çıktı, bir evin önünden arar enevreyc bildirildi da Keçiören deki çocuk l>:ıkımı e,·inc 1 oo lira her ay birinciye ı 5, ikirl'.:iye 10, üçüncüye 6 lira ve geri kalart 
geçerken mahalle halkı~dan bazıları Tokyo, 11, (A,A,) - Japon harici- 100 yatak daha ilô"rc edilmesine karar da birer buçuk lira hesabiyle 46 okuyucumuza nakden ödenecektir. d bit 4e 
ona ~ haberi verdiler: ye nnzırı, ltalyanın Mnıetıcr cemi· verilmiştir. ı ı ay bu şekilde devam edecek aylık müsabakalarınuzdan sonra sene; bi!JI'~ 

- Çocuğu bu eve girerken gördük! yetinden cekildlğfnl kat'lyetle Cc- büyük bir müsabaka tertip edilecektir. Fakat bu mJ.sabakaya iştirak e ee_'..ıe'I-°' 
nevreyc bildirmiş olduğundan rcs- DJ~ 

1 1 
v• 

Kadın teli§la kapıyı çaldı, açılır a- men hahcrrlnr edilmiştir. •,ARDA": için geçen 11 ay içinde asgari 7 aylık kupon toplamış olmak ve bun arzııııdıf· 
çılmaz bir söz söylemeden içeri daldı. "' Amerikan bmı'dırnlı Prcsident JJoYcr idarehanemize müracaat ederek daimi kuponla değiştimıi§ bulunmak li • ı.-
Birkaç dakika sonra, büyük bir kor- Delbos \·apurunun 050 yolcu ile Forınu&cln şimali Kuponları mızın da·ım""'ı okuyUC'-' 

şnrklsincle Hoisholo adası açısındn kara· ku ve tiksinti içinde eveen fırladı. B ı ~ 

elg ratt ya oturduğu tasrih edilmektedir. Yolcu· da 8• 
Burnuna gelen ağır bir koku, insan c- a lor kurl:ırılmış YC karara tıkarılmışlır. larımıza temin edecegv i fay ~· !""' 
u kokusu midesini buh.ndırmıştı. Fransız Hariciye :v: tnsmz haya ırnvvetıerine mensup bir • edeceğı &ı 

Hemen polise k~tu, işi anlattı. E- N Jıoınh::ırdıınan t:ıyy:ırcsi yere düşmüştür. Her gün neşredeccğitniz kuponların d aimi okuyucularımıza temın attıarı 
vj aradıkları zaman bo<lrumlarda bir azırı m Ü za kerelere Pilot ve tnyynrede bulunan bir kişi ölmüş- da yalnız müsabakamıza iştirak hakkını verdikten başka ayrıca §U h 

b 1 Jerılir. 
rok rocuk kafalariyle, etleri yeni sıy- 8 ş ıyo r temin eder: 
1' 1' ~ Amerika - Çekoslo"rakya ticaret onlnş iZ:!. fi n- .n. 0 in 0 cSl r ti rılmı3 insan kemikleri ve içinde kU- Bclgrda, 12 (Hususi)-Fra.nsaha- m:ısının tnmamne hazırlanmış bulunduğu \9>~ 11'Up01ril "-Ojp> aya . "e~i 
çük kUçi..'k et parçalan kavrulan bir iliciye nazırı Delbos dün akşam saat ''c yakında inız:ı edileceği bildirilmekte· ı _ Satmak veya satın almak istedikleri şeylerin, kiraya verecekl: toP1~ 
kazan bulctJlar. , 

2
0.30 da Yugosla.v topraklarına gir- dir. ile tutmak için aradıktan ev ilanlarım velhasıl küçük ilan adı attın ilinıaı? 

Yapılan tahkikatta, ev S&hibinin bir miş, bu sabah Belgrada vasıl olmuştur. :v: Fistüiden nıuztarip bulunan Mmr her çeşit ve 4 satın geçmiyo.:ck ve ticari mahiyette bulunmıyacak 
k k 11 Fransız nazırı ı·~--y d iml JJaş"rekill Nnhas P"şa dört mutchassıs ta· 1 k "ki d · b'l' 1 kasap oldugu- ve yiycce yo su u - "'~ on a mcras c " HABER.de parasız o ara ı efa neşrettire ı ır er. .. 

1 kfil1iılanmıştır. rarından ted:ı"ri edilmektedir. Mütehassıs- k •ıA örü! er. 
gunv dan istifade etmek için, şun .. un .. bu 2 - tcra ve mah eme ilanları üzerinden yüzde ıo tenzı at g 

l:ır h:ı5lanan sıhhi vaziyetinin endişeyi lS\ ~ k ıl!a O O cSl ır 
nun çocuklarını evine kapa.tıp oldure- o mucip olmauıfjını bildirmekedlirler. ~'°' lYl p@n ~op ayaın ~ 
rek, karısıyla. beraber pi~irip kavur- Arif ruç hakkındaki ~ Alnıaıı ıtent"lik leşkillitının lideri Bal- 3 - Küçük ilanları 5 defa parasız ne§redilir. ·ıit ~pd~ 
ma diye halka sattıkları anlaşıldı. k 8 f 8 r dur ,.e Sehlrach dün Bükrcşc nsıl olmu!J 4 - İcra ve mahkeme ilanlarının tutarı Uz erinden yüzde 20 tenzl ~erırı 

Ordu kumandanı Halil (paşa) nm d b ve Rumen gen,.llk reisi tarafından kartı- 5 - HABER necriyatından olan kitapları veya, formaları, fiyatları Avrupa a ulunduğu sıralarda, rejim a- ~ · v :s 
emriyle kan koca ve kendilerine yar- lcyhinc broşfirJer yazıp neşretmek suçuy- I:ınmıştır. yüzde 10 tenzilatla elde edebilirler. 
dim eden kızlan altıncı ordu divanı- ı:ı tevkif edilen eski "Yarın" sazetcsi sa- ~ t~pan)·ada scnılikaıist partinin şefi 1120> kupon toplayan Dar 

asında Jıihi ArU Oruç, münıru zamandan istifade Angol Dastana dün akşam 48 yaşında öJ. 
hn.rbine verildiler. DunıF.la. sır mfiştür. 1 - Küçük ilanları 10 defa parasız neşredilir. • 1~ 

ederek bcra:ıt clnıişli. Beraat kararını Tem • .
1
,, r:ı.b" t tulur _..;du 

reis sordu: 4 Macar harbi:re nazırı general Roder 2 - Mahkeme ve ıcra ilanları yüzde 30 tcnzı •ta ta ı u ' us~---
- Çocukların etinden siz de yedi- ~iz nı:ıllkemesi tasdik etmiştir. Fakat, dün Romayı resmen ziyaret etmek üzere 3 - HABER neşriyatından olan kitapları veya formaları, fiyatları 

müddeiumumilik tasdik karanna itiraz ct-
n·ız mi.,_ ı k T yi 1 h i Bud:ıpcşteden ayrılmıştır. General Roder yüzde 20 tenzilatla elde ederler. m ş, e"'ra em Z unıum eyci ne gönde· r 

- Evet!.. rilmiştir. ll:ılynda on gün kalacaktır. 21 o klUP"'On to""Bavana 
~ Polonya hna ordusu şefi scncral UW" P" 

- Nasıl, lezzetli mi?.. · Palto hırsızı Jlatsky, Alman haya nazın tarafından ,.u. ı -Küçük ilanları 15 defa parasız ne§redilir. . . tJ" 
_ Hem güzel, hem de çok çab~ pı- kubulan dant üzerine yarın Almanyaya 2 - Mahkeme ve icra ilanlan da yüzde 50 tcnzilitla neşredı~~r. e 

5
o ~ 

~=- t 'k ymıua da )uzum Mu<lnrn görmek bahanesile Pertevni"•:ıl •'d " d .__ .. " l c '·t nna1 .,.;u:d Qiyor. Hatuı. uz o " " gı ece..: ve ora a ucş gun ım a a,;: ır. 3 - HABER neşriyatından olan kitapları veya fo an J- J 
" lisesine girerek talebeye ait üç paltoyu • Nobel sulh mfikfı.fatını ,·erme mera- tl"'ı11 
kalmıyor. rd" '·estlyerden alıp üstüste siydikten sonra simi dün Osloda kr.ıhn ve hükıimet erkli- alırlar. • deecJI ~ 

Divanıharb kararını çabucak ve 
1
' dışarı cıkarkcn kapıcı tarafından yakala· mnın huzurunda yapılmıştır. 4 - Senelik büyük müsabakalara girme, ve HABER'in tertıP ~itaııare 

karr koca darağacında gcberdilcr. nan llüsıın isimli bir sene dün Yirmi gün • tngiltcrc kr:ılı bu a)·ın 25 inde S::ındri .:etere parasız iştirak etme hakkını kazanırlar. Buntar~an ba~ka uıuıııırl•'' 
llii.se'.IJin Riiftü....::T:.,:ı::.rp:!:..::..a.:..:.n ___ ıı_:ap:.._s_c_m_ıı1_1k_·ıi_ııı_o_ıı_n_tı"::..·t_ur....:. ______ ...!.....~Sh:.:a:.:n.::1l:::ln:....::b~ir~n.::.ul::..:;:u'.!:k:....:s~ö:,ı:Y.!.!li~y.!:.:ec~e~lı~li~r!__. __ ~--.11..ı.ı.ı.ı' .ı.uı;;.;l..ı..' -u..ı'3' ünül dalarda · • b 



1iUlLILöYA:~ 
LI • ~ - ıswwwa ıswww swwws 2- 1-~awı zwwwı ıswwws ~ ~_......, ,,,,, 

•--ııç tasan olmasın Arsimyüs; 
ilk fırsatta ayaklarından 

köstekleri çözdüreceğim ! 
Yazan: Nizamettin Nazif 

l\ıl!j~'a. . 
~eını k lçln bu ya\TUDUD gönlilnil 
otın~ Çocuk oyuncağı gibi bir şey 
dııdik~· ArsinyUs Tan.akile hediye e
~eı· n iki gUn sonra Tillliya onu 
Viıı.d 1

kte dolaşmıya alıştırmıştı. E -
tabı ein. Ve sevdiklerinden a~Tllışm a- ı 
~I \•e Çınae bunalan genç., bu çok gü
~ Usta kadının kolhrı ara.sına dil ı 
~u' ~bii, delikanlılığının ve toylu- J 

~ nh bUtUn hızıyla ke.'Jdinden geç - • 
n .. • er ş · . "il! 

1 
eyı unutmuş. Uıır.amıle o -

llıa.nı 0 llıuştu. Yalnız bir şeyi unuta-
1\~~~1· unutamıyordu: 

~~~l'tı~anyaıı genç kendi&!ni evinden 
1 

~ir h~_ıran. memleketinden kaçıran, 
~ hne sokup aya.kıarma köstek 
~u. ~n adamı bir türlU unutamıyor 
lerıse dun, atlıları ile dol~dizgin tepe
l'or 1 1 °laştığmı gördilkçe kini artı • 
>" • ç nde d .. • t'k 111<ıı hı ogan ın ı run yılanını her 
~tu" r Parça dahn zehir katarak bü-

'lı.. "'otdu. 
~Qıı· 

~ili g~~a. ılık gecelerde baygın gözlü 
l'ar1111 oğsune bast:Jrırken onun bu ta-

fazlala.5tırmış, nihayet gtlnün birinde 
Anıimyüsün dolaştığı meşeliklere onu 
da sürüklemeye b~lamıştı. 

Tulliya bur.a iltifat etmekten nasıl 
çekinebilirdi? Arsimyiİ!>e vereceği 
hançer Artıkı öldürecclcti, Jô.kin buna 
\'ereceği hançerin hiç ~aşmadan ba
basının kalb!ı;P. sa plana!'oğını biliyor
du. 

Çeten in dördüncü unsuru Türsen 
çok :ısll bir ailedendi. Geııcti, güı.elcti, 
erkekti. Dizler inden iki kftnş yukarsı- I 
na kada r gözüken kını i:ıacak!annm 
şahlanan bir kır atı kısı:.1çlıyan adale 

Ierine bakanh .. r ona hayrün olmaktan 
kendilerini alıkoyamıyo~ l:ırdı. Bu, a • 
teş parçası, karayağız bir delikanlıy
dı k i, ömrllnde tek aykırı harekette 

bulunmuştu : Tulliyaya gonül kaptır • 
mıştı. Ve olgun kadınlara gönUJ ver
miş hemen her aşıkın bd.§ma gelen o
nun başına na gelmişt;. Dünyada az 

ra.slanmış bir cömert lik!e iş\·cıerini 

\"e gUzelliklerini dağıta~ı. Palatinos 
tepesinin taşlarını \'e budaklı kütük
ler ini bile iltifatından :nahnım etmi

yen Tulllya ona hiç yUz vermemişti. 

······v~;·ci·~·;:;··· ........................... ~ 
Dılekleri ~ 

Hastu ateşsiz ve i şçi~ 
yemeksiz kaıdı ! · 
Mersi111le oclun kriıniirii bulmak bir 

mesele oldu. llcroün kadın ve erJ.:rk 
birçok J:lmulerin cllcri1tdc çuval, sepet 

! J:ümıir /;cimıir diye ıaşvurmaılık/arı 
İ <Iiikkcin, ma/ja:a ve ıle.po kalmıs;or. llalk 
: m•u: palıalı denıi11or, hrr Jmra nıal o
l tursa olsun alacak, fakat ortada kü-
! mıir 1101:! 
=.: c· ç dörl nıirı Nr sıcak ucnır.k rıiFİrC· 
İ mluenlrr, lıastcuının odasına 1'ir ma11· 
i gol 11nl:ıııııı[laıılar ı•ar. 

Süıılcnı/iıiltır giire şrlırimi=ılr. M rr<İll 
!ileri bir iki sr.rır itforc c:ılccrk l:ümiir 

ı•arrııı~ ırr l>ıııı/ar mulılrlif um//crdr 
drpo rılllmi,, 

Mrrsln irin lııı lıal çol: acıclır. Ornıatı 
idurr~i .rnn ui111lerıle kafi mU.:/(Jr /.ö
mürlük ı;alışı U"Plı, alanlar da l11111ları 
yakıp /,ömür uupma{ln ba11<ıdılar. Fa
J.:at bıına rağmen l'O:iyel gittikrt f cna
lpşıyor. 

Gc('tn gıirı ~iılılc:tli bir yağmıır 111/ın
<la, hir 1.-iimıir ılrposu iiniindc uıi:lucc 
Jıal/; lıekliuorclıı. l>rrıo sahibi lırmi: 

oclmem!ş111 llc~ l:ilo kömnr almal: (('in 
im r:ı•l:ilir ''tırap mıdır? !lele uarın 
iibiiroün /.ış cıdum al:ıllı bastırınca fa
kir lıallwı lınli rıek uaman olarak/ır. 

Mdl:adırr maknmlarm im işle meşgul 
nld11 ':lcır111a i 11cı11111orıı:. l"nkal bu, lıi:i 

tatmin etnı(IJnr. Xc unpıp yapmrılr, rc:
ri kararlar alınmalı ı•c M rrsirı Jıallm1111 

l:ıinıilr 11il::iinclrıı r:el:liği ıslırnbn bir 
son ı•rrilmrlldiı. 

Meninli 

Köy halkı camid e iken 

Bir muallimin ka rısı 
Evinde teca vüze 

uğradı 
Haydutla kadın arasında uzun bir boguşmo 
oldu. Kuçan haydut çaldığı beşiblrllklerle 

beraber yakalandı 
Manisa (hususi) - Alaşehire bağlı 

bir köyde Wtün köy halkını nefretle 
ürperten bir hadise olmuştur. Vaka şöy 
le cereyan etmbiştir. 

Alaşehir kazasının Killik köyü mual 
limi. köyün Ü!f dershaneli mektebhi bi 
tirip tahsile devam im!<amnı bulamiyan 
ta:1s'le teşne köy çocuklarına vazifesini 
bitirdikten ııonra akşamları husus! ohı 
rak dördild.;ü ve beşinci sınıfın dersle- 1 

rini tedris et~ektcdir. Bu sırada köy hal 
kının bir çoğuda camide yatsı namazını 
kılmakla meşguldürler. Muallimin refi 
kasının evde yalnız bulunmasından isti 
fadeyc kalkışmayı fikrine yerleşt!ren 
ayni köyden sabıkalı Osman muallimin 
evine girerek ve evde kimsesiz bulunan 
kadının üstüne saldırarak boynundaki 
beşi birlikleri çekip almağa kallt•~tr. 
Kadının feryad ve istimdada ba.şla<lığı
gören hırsız bu defa da tabancasını çe
kerek kadına : 

- Sesini çıkarma, yoksa seni ~imdi 
öld•::irü rüm. tehdidini savurur. 

ve elindeki tabancayı almağa çalışır. 

Bütün bu altalta, üstüilste boğu t:'\alar 
sırasında kadının istimdadını köpeklerin 
gUrültüsünden hiç kimsenin duyması 

mümkün olamaz. 
Osman elindeki tabancayı kadının 

üzerine ateş etmek ist emi! fakat iyi bir 
tesadüf eseri tabanca patlamamıştır. 

Kadın patlamiyan tabant;ayı Osmanın 

elinden kapmiy,a muvafak olunca bir 
kaç metre uzağa fırlatıp atnuştır. Os
man tabancayı kadının attığı yerden 
tekrara almış ve ikinci defa kadının ü 
:zerine saldırmıştır. Yeniden boğıız bo 
ğaza boğuşma esnasın.da Osman taban 
casiyle bir iş göremiycceğini anlıyarak 
bu sefer bıçağını çekmiş kadının kendi 
sini yakaliyan kolarına ve müteaddid 
yerlerine saplamıştır. Fa:zla kan zayi et 
meğe ba§lıyan kadın Osmaru bırakmı~ 
fakat kasketi ile ayak kapılarını almağı 
unutmamıştır. Osman kadının boynun
daki altın dizisini koparıp k<ıçmıştır. 

ı:!lıt b~:ı.rnek e kusuı- etmemişti. Gü • 
b:r h 1nde onun eline sıkıştITTlacak 
lrtıreğ~Çerin dosdoğru .Arbk'ın iki 
~ ti l arasına girivereceğini pek ala 
~~işti, Bunun için, tUysilz duda.k
deill- an 11k öpticüğil aldığı !!iin toy 

ı·aımz nerede kar§ıla,şırsa, knşarlan- ..... .. .................................................... . 

Kadın bu tehdide zerrece ehemmi
yet vermiyerek hırsızın üzerine yürür 

Son gürUlt\ileri ve köpeklerin mutad 
)arın.dan fazla havlamalarını duyan halk 
namazı yarıda bırakarak ko up hadise 
mahalline gelmişler ve muallimin refi· 
kasını kanlar içinde bulmuuıJardır. 

, ,anıı b 

.vıe f nın pembe memeli kulağına 

.. ısıldn.nııstı: 
" ...... ıı· ~M ıç ta.san oimMm Arsimyus·· ı 

"·er • 
·r.... Pek ç:ı.buk geçer. Sana vaade
···ııt:rı· ·ık e• 1 •. 

1 fırsatta ayaklarından 
411,~; erı çözdürcceğir.ı. Etruryalı 
r., tcPCliyeceğimiz güu uzalt değil-
t le . 

.. -llıU ~~n:di Arsinyüs bu UmiUe, bu
~ıı ?.1ıycrck ya.sıyor ve güzel ka

~ıı-•. atea audakları yUzUnde do
l' •Cn b 

1\ b· ' u dud:ıkl:ır, ı;eh\•et püskü • 
~ ır voıı · il• mn gıbi omuzlarını. ger-
~ağ1ı~· göğsünü, dizlcrir.i Utüliyerek, 
:ıı:ıda ~ak, yakarak kavurarak \'Ücu
aıı~r Olaşırken kendini elinde bir 

\'e o b -Artık'a saldırmış ~ibi görüyor 
~l'~orı,u h~yal içinde hareketsiz uza-
~~·:: b gU~ı Tu1liya yıldızlı ve yıl

lııııe bu a~?-1' gecelerinin gençlik A.yi
l'ab Jtibı korpe vUcudu bazan bir mih
l'o~u. baıan bir mnbud gib i kullanı~ 

~a.,1r 
~ b·r 1esır nnasmın ~:adigarıyd1. o 
?~~at gö ~tindi. Son derece korkak, 
~th.. ~lrnemiş derecede hunhar bir 

lh .... Q'l 
.~~ bi~ k~ hassa babasına ka~ı sön . 

lfıı. •1n bı..:11y:ın yılar gibi bir La-

b· ~il ki 
b~1 l'ord ntn sebebini Tu!Hya pek iyi 
~ tUn ~ On, on beş yıl 0nce babası 
l'o ~tsın1 ~ CSfri kamc;:ıla!Jn·,ştı. Ahırın 
~ ~~ h apaınayı mı urıutmuşmuş, 
l'ı~~I\ g a~anın birini sık bir meşe -
ıtı.·t:ıas1n:1:1 rrni§Jniş de sağnsmın sıy
...... ~~ .. lyı rnı sebeb olmu~muş, ney -
~t herh hatırhyamıyordu ama bet -
~~ bir alde incir çekirdeği doldur
l ~~a:uç YtlzUndcn döf-;;_jlmüştü. 
~ı bağı a Uçlıınna keskın çakıl taş
~i cla~·a~nı:nış kamçılarla esire atı -
lıı~? giln k r>ek korkunç bir işkencey
' 'ilde b anıçının kaburgalann a her 
~rtosu Udu dnğbnmıış bir sığır bö

hı ıı.~tan Çt~al'an betbaht. bağlandığı 
r çozuı· \ ıın d Uncc ayaklan Ustünde 
a.t " Uranın- k 1 . . F fıll "'rt1 1• .. .. ,ış, yı ı ıvermışti. a-
t~~an ha 1Yrne liyme olan. her tarn-
1~h bu ta~atrı~tıanmış gibi ka:ı f ısk1-
fıı. k '\tıı b· atsız c~irin gözlerinde ne 

t ~ebiJ ır. kin alevlendiğini -Tulliyn 

~~h ınışti ,. es· . 
d ır a 

di ata}( nasının malıydı. Ve gali-
ı~ ~l'\tıyÜeınesı biraz rfıi bu yUzden
~1lal>lh hl Un o devirde yakışıklı ve 
r.:t:ı a~tndr eıkek olan hu esirle ka
'ia il.tıınaa.n a bir mUnRSebet mevcut 
hi~ı. A- şUphelendiğini sananlar 

""" ·~:ı.sı .. !'. b~ ·~ine 0 unce onu Tulliyanın 
~ıı./tıa ka~crrnışıercıi. Güzel dişi ba- •

1 
lltııtıda ~; tasarladığı kanlı plan 

ı;tlnlaştıkça esire i ltifatı 

mış bir karı cilvesiyle goz!erini süzü

yor ve der in derin içini ç~kiyordu. 
İ§te Tursen de buna blt!yordu. Gü

zel kadını gördükçe eli ayağı t it ri
yordu. 

Maama!ih, Tulliyanıo dördUncU er
keği bilyilk BIT't'l henUt bilmiyordu. 
Tulllya onunla konu6Jlluyordu ki ona 
fikrini açmış olsun. Güz~l kadın ya
ğız delikanlı Tursenin gözünde yal
nız kralın kızı gibi ka:mıık ve saygı
sını kaybetmemek istiyorc!u. Zira o 
bir esir değildi. Aşkını tatmin ettiği 

anda ona gem takmak imkanı kalmaz
dı. Hem Tursenin krala 1--arşı bir ha
rekete iştirak etme~ istrmesi de şüp
heliydi. ÇünkU Tursen kralın en çok 
iltifatını g&.'er.!crden biriydi. Kral r.e
rcye giderse onu da bcru.bcr götürü
yor, hele senatoda bulu:u:luğu zaman 
muhafız Etrüsk!ere mutlı:kn o kuman 
da ediyordu . .Artık daha ziyade umu
mi invb:ıt işlerine bakıyordu. Hem o-

mı öldürteceği gün de yaklaş
mıştı. Artık'tan açılan yl'.'re kralın 

Turseni koyacağı d::ı muhakkaktı. 

Tulliyanın istediği 6ey. ~·rala saldırıl

dığı anda bu Tursenin kralı müclafaa 
etmeye kalkışmamasıydı. Kral sıenato-

cla öidürüldükten Tursen \'C adamları 

Tıılliyamn nrzu ettiğ"i tarafa katıldılar 
mı ~.enato kendisine ~'lırcni!en ııeyi 

derhal kabule mecbur ka•aC'aktı. 

~enato ... 

E vet. Tulliya, babasını mutlaka se
natoda öldürtmek istiy0rdu. Zira bu 
takdirde bir taşla iki k•ış \'unılmuş o
lacaktı. Hem kral öldiirJlE<'ekti, hem 
de kralın ölümiyle oena!.o adamakıllı 
tedhiş edilecekti. Ve l'"!Jliyanın iste
diği şeyin istediği gibi c lnbilmesi i
çin senatova elbette bir gözdağı \'er
mek 18.zımdı . 

Tarih. Tarkinyus '1ancdanmdan 
Ttıl!iya adlı giizel ka<lll'm. uzun yıl

lar tasarlayıp olgunlaet·rdığı bu pla
nı m!lô.ddım tam 540 yll önce muvaf
fakıyetle tatbik ettiğini ı h·ayet edi
yor. 

Milattan 5ı!.O ~·ıl ön<"!C?. Yani Tıılliya
nın lJfıçiyüse Romtilüslc Homüsün ef
sane\':i mncern.sını hntırı ·.ttıı~ı günün 
Ustii!'den Uç yıl l!C..~i~tir. Kral Scrı:i
yiis Tı.ılli)'ils'iin Ti~r ı~'1ri kıyıların

da son kısımlarıııı tamamlama •a ça
hı:tı~ı yeni kale. şimdi heybe!.li cnda
mivle yabancı göz~erc dd."' \"eriyor. f'e 
natodnki meşhur hatib Sillanın csra
r~iz bir surette öldUrlilı~şii artık ~e
h irin dedikodusu dcğildn. 

( Devnmı v:tr) 

Zavalh bir genç balta 
ile öldürüldü 

Köylüler muallimin ders vermekte 
bulunduğu yere giderek onu haberdar 
etmişlerdir. 

Köylüler kadının hadise sırasında 
aldığı lias:ket ve ayakkabıları delaletiyle 
mütc.•.:avizin Osman olduğunu anlamak
ta geçikmiyerek evine koşmuşlar ve mü 
tecavizi evinde yatarken bulmuşlar, ya 
tağının altından kanlı elbiselerini ~ıkar 
mışlardır. Mütecaviz gasbettiği beşibir
likler elinden alındıktan sonra jandar
maya teslim edilmiş ve yaralı kadınca 
ğız Manisa memleket hastahanesine ge 
tirilerek tedavsine başlanmıştır. 

Bu gencin kultibeslne Kayseriden bayram 
y apmağa gell'n esrarengiz misafir ortadayok 

Scfcrihis:ır r Hıısu~t) - Kıızamızın Ula
mış köyiinıle rcd bir cinayet işlenıniştir : 

lliıclisc iki giln enci olmuş, kili tli bulu
nan bir kuliibede ceset tnn!rün etmiş bir 
lıalc.le huluıııııuştur. 

Birkaç sene rvYcl Knyscriden hayntlnrı 
nı knznnınak için knznıııızn gelen Ahmet 
,.c Mehmet ıınnıındnki iki kardeş kömür
c·filük y11pmnkto idiler. Kayser ili Ahmet 
lllanıışt n evlenerek yuYn kurmuştu. Ahme
din karı ı Melımeclin CYe gelmesini iı.te
memi5 YC lııı )Üzrlcn ~Ichmet köyün hari-

1rakgada 
1avukçuluk 
istasyon lar arttı, 
bü~1Uk bir sergi 

açılacak 
Edirne, (Hususi) - lki S<!ncdir 

Trakynmızda yerleşen Rodeylant ve 
Legorn damızlıkları büyük bir rağbet 
kazanmıştır. 

Bir çok köylerimizde tavuk istas
yonlarında civ civ makine!er inin ade
di bu sene içind~ bir kat da h a artırıl
makta ve ist~yonlar genişletilmekte
dir . 

İstn.syonlnrda yeti§tirilen damız -
lık yumurtalarla tavuklar köylülere 
meraklı olanlara para.sız dağrtılmak -
t:ıdır. 

Aynı zamanda meraklılara ve köy
lülere örnek olmak üzere vilayetlere 
sıhhi \'e ucuz kümes plinları ve tarif -
nameleri göndedlmiş ve bunlara göre 
fenni kUmcslcr yaptırılmıştır. 

Tavuk ve to.vfiancılığı teşvik için 
hususi idare bütcesinden m ükilat ve
rilmek üzere R<>.gorn ve Rodeylant ta
vukları ile Ankara tüylü tavganları ve 
Panama, Hollanda mavileri, Şinl'illa 
tavşanları için bir sergi yapılmasına 

Ziraat vekdlctiT'CC müsaade edilmiştir. 

Martında bir ihtilas 
Bartın (Hususi) - Mülkiye Müfet

ti§i Ca\'it J\:mayın teftişi neticesinde, 
bekçi tnhsildnrı Rasihin, zinunctine 
11 il lira. 17 kuruş geçirdiği anla.5ıl -
mıştır. Kay:mnkamlıkca ir.ten el çek -
lirilen Rasih. evrnkiylc Adliyeye ve
rilmiştir. Tahkikata devam olunmak
tadır. 

dnde bir kulilbeıle yalnız olarak hayat 
sürınci;e başlamıştı. Ahmet köyden bir dul 
l.ndın aldığı z:ım:tn bu kadının dn gelinlik 
c;ni!ına selmiş lıir km vardı .. Ahmet bu 
kızı kardeşi 1\lchınede Yermek istcmi:;se de 
kızın cl11ha enclce Kayserili İshak namın
d:ıkl şahı~ln mfinnsebeli oldu~umı ögrenin 
ce bu fikrinden vıızsecmiştir. 

füışkn bir yerde vazife gören Kayserili 
İshak, !J:ı) ram mün:ıschetile köye ı:ıelıniş 
ve reel bir şekilde ölclfirülcn Mehmedin 
evinde mis:ırir kalmış tır. 

tshnk köyılc bayrnın ~'nplıklnn sonrn 
hirclcnhire knylıolınıışlur. Bir gün ve hir 
1:ccc k:ırclcşinin görünmcıncsinılen endişe 
cılcn Alııncl kııHilıeye gitmiş ise de k11pısı
ııı ,.e pcnccrcslııl kilitli bulmuştur. 

Ynzi.reıten şiiphelcnen Ahmet kulübl·nin 
pcnrcrrsini kırınca l:nrdeşinin kanlar için 
ele y:ıltıflın ı görmüş ,.e derlı:ıl muhl:ırı hô
diseclen hııberd:ır etmiştir. 

l\azıı mildclclıımuınlsl İsmail Akhan, 
jand:ırmn kumnndanı Kemal Süer hıldise 
malı:ılliııe giderek tahkilmtn b:ı~lnmışt1r. 
Tıp rııporunn ı;üre cinayet balta veyn 

onn lıenzer n~ır ' 'e keskin bir cisimle iş
ll'nmişli . Knfn YC yüz kısmının solundn 
lıirfüirine nıüvazi on iki santimetre drrin
li~iııc iki ynrn sürilJmüşlür. Cinnyeti Kny
scrili hhııkın işlcdilji km·ctlc tahmin <'di
liyor. Elycvın rir:ır lı:ılinde hıı l un:ın ishak 
tnkip cdilmckledir. 

25 kuruş içİTJ. 
bir adam öldü 
Manisa, (Hususi) - Şehrimizin y<t

ni cami mahallesin.de kumar yüzünden 
bir •;inayet oldu. Tatlıcı Hüseyin ismin 
de on altı yaşında bir çc.'.;uk kadastro 
cu namiyle maruf Etemi kalbinden ka-

ma ile yaraladı. Yarası ağır olan Etem 
derhal hastahaneye kaldırıldı ise de, iki 
saatten fazla yaşıyamadı. Katil Hüse-

yin yakal.ınclı. Cinayet bir kahvede ku 

mar oynarlatken Etemin katilin 25 ku 
ru~unu alması yüzilnden çıkmıştır. 

Portakallarda 
hastalık 

40 yaşında bir adam Köylerdeki mücadele lzmirc de 
ı 2 yaşında hf k teşmil olunacak r iZi lzmir, (Hususi) - N3.!'lıdere ve Bal 

k aç 1 r d 1 ? çovn köyleri civarında portnkal ibah-
Balıkesr (hususi) - Merkeze bağ çclcrinde yapılan ka'buk!n bit mücadc-. 

lı İrvana köyün.den Mehmed Çavuşun lesinden iyi neticeler alınmıştır. Mllce
kızı 12 yaşında Emine, ayni köyden delcye dC\'tlm edilmektedir. Bu has -
Mustafa adında kırk yaşmda bir rdam 

talığa yakalnnan ağn.çlarda. yetişen 
tarafından kaçırılmıştır. Suçlu :pka-

portakaJlnr g:ıyet kUçUk ve susuz ol
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 

malctadır. MUc:ıdele neticesinde ağaç-

Yurddan 
KUçUk Haberler 1 

:.t- llıır~nLl ıı Ulurnmi ve Çekirge otobfü; 
duraklarında kışın y:ığnıur, :r:ızın cin gü
neşlen çekilen ı;ı'kmlıyı gidermek için ka
palı birer brkleıne yeri yapıl:ıcnktır. 

:t- Bnlıkcsirin İvrindi nahiyesine bn~lı 
Gömeııic köyii mulıtar1 neecp köye yarım 
saat ıne-;:ıfode ritıc kurşunlarile öldürül
müş olıırok lıuhınmuşlıır. Beş lcişi nezaret 
altına alınmış Ye tnhkikat:ı bnşlıınınıştır. 

:f. Bnlıkc~lrdc :ırabalnrın secmclcrI için 
~tndyum arkasından yeni bir yol acılacnk
tır. fe,·cut olan dnr yol huradn bir kısım 
hnlıçclerin lstiınlüki suretilc genişletilecek 
lir. Starlyumun ön l:ır:ıfınd:ıki eski tenis 
~:ıhıı~ı rln pnrk haline getirilmektedir. 

:.~ Snııılıkl ı lınll.e\'inde hir X:ıınık Kcrıı:ıl 
ı:ırrc~i ~·nııılm 1 ~ 1 1r, 

ların meyveleri gene irileşmektedir. 

Mücadele, lzmirdeki poıtakal ağaç
larına da ~il olunacaktır. 

Mersi od e okallpttıs 
yet iştlrllecek 

Mersin (hususi) - Seyhan ve lçc1 
ile havalisi okaliptüs yetiştirme mmta 
kası olarak evvelce Alman mutehassıs 

profesörler tarafından tesbit edilmiş· 
ti. Bu defa orman umum müdürlüğıı.in 

ı;e okaliptO:.is mıntakası teşçir işlerine 

Bolu orman mühendisi Fehminin me-

mur edildiği haber alınmıştır. Muı:n3i 
lcy1ı emrini alır almaz vazifesine baglı 
yacaktır. 
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Zara Dal 666: 
Gençsiniz, orta boylusunuz ve biraz 

da zayıfsınız. Şişman sayılmazsınız. 
Dikkatiniz inki§af a muhtaçtır. Uzun 
sürecek bir i~ten çabuk bıkabilirsi
n~z. Hayatta tenevvü ve çeşit anyan 
bır ruhunuz vardır. Henüz işlerin e
sasına değil, şekline dikkat ediyorsu
nuz sayılabilir. Eğlenceden bilhassa 
hoşlanıyorsunuz. Hayat ne istenildiği 
gibi tamamen zevkten ve saadetten 
ve ne de bazılanırn zannettikleri gibi 
acı ve kederden ibarettir. l{endinizi 
daha fazla olgunl~tırmıya ve müs
pet faaliyetlerde mutlaka muvaffak 
olacak bir hale getirmeyP. çalışmalısı
nız. 
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Babae.!ki KtrıkkaMt: 
BUnyece iyi ve vücutça toplusunuz. 

Orta boylu sayıltrsınız. Kendinize gü
veniniz fazladır. Bedent işlere kabili
yetiniz o kadar fazla. değıldir. Düşün
düğünüz bir şeyi derhal yapmak is
ter ve bunun neticelerini öüşünmeden 
hemen i§e ba.slamak istersiniz. İyi 

knlpli ve merhametlisiniz. Başkalan
nı aldatmaktan ve za.ra.ra sokmaktan 
h~lanmazsınız. Size tavsiyelerim §Un 

Jardrr: acelecilikten vazg~ek. dlk -
katli iş görmeye alışmak ve her şeyi
nizi herkese söylemek huyunu7.dan 
vazgeçiniz. 
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Çamlıca, Cem: 
Y~..?rnızı ayrıca tahlil edip tahlil 

neticelerini tekrar yazacağını. Yalnız 
sonluğunuz bir suale cevab verece
ğim: 

''Bir işin durulması llzmıgelen rıok
talarmda durmamak,, yolunda yazıla
rınızdan çıkardığım neticeyi kabul et
tikten sonra ''asıl dunılınut lazrmge
len noktada durmamağı,, pek iyi an
lamadığınızı yazıyorsunuz. Bunlar bi
riblrinin neticesi otan iki hal değil 
midir? Bazı mühim ve esastı şeyler 
vardır ki, bütün alaka ve dikkatinizi 
üzerinde toplamak gerektir. Siz, bun
ların ehemmiyetini anlamıyor değilsi
niz, fakat harekete geçemiyorsunuz. 
Fakat öyle ~eyler de otuyor ki, tilt bir 
ehemmiyeti haizdir, siz buna ehemmi
yet vererek derhal i§e girişiyorsunuz. 
Bu, neden böyle oluyor diyeceksiniz? 
İ§te sebebi: bir fıl'S3.t kaçırıyorsunuz 
ve bunu sonradan anlıyarak nadim o
luyorsunuz. Bu nedamet ve hoşnut -
s~.rJuk 7.a.tnanında çıktıfmı zannettiği 
nız bir iş olursa buna - evvelkinden 
toplanmış bir enerji ile. derhal sarı
lıyorsunuz. 

Tahlil n~ticelerinin ~M.,.. . betli 
d 

... .. ~e. ...... u ısa 
bul ugunuza gore, bunu vazıh adresi-
nizle bildirmenizi rica edeb"l' . . 
aca.ba ! 

ı ır mıyım 

Müteakip tahlil netice!erini bekli
yebilirsiniz. 
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Be.:i.ktaş, N.: 
Orta boylu (kısaya nıütenıayil) 

genç ... Sir.e en büyük tavaiyenı hare~ 
ketıerinizde yalnız dikkatli olınıya Ça

lışmanız değil, bununla ber~ber eaa -
sen müteki.ınil bulunan ze~anızı daha 
fazla kullanmanızdır· Ze~anın kontro 
lu altında butunmıyan dıkkat, Yalnız 
boşuna bir emek olmab~l~ kalmtaz, 

. 
1 

tyi bir kal mız var. yi-
gnrıb de o ur. . h bbetiniz v r·· . . Aile mu a. e 
ıgı seversınız. Yalnız söyle -

merhametiniz !azla.dır. "h ediniz gö _ 
d • W• k tashı t 

ıgtm usurunuzu , t olacak 
recPksiniz ki hem daha .me~ ~aha çok 
ve hem de etrafınızdakıJerı ·z !'Iİze 

. f 1:1terse?ll ~-
baht:yar kılacaksınız. - · tıcrinize 
::n.. hususta izahat \·e hareke 
tiair misaller verebiliri.IIL 
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Reş{1.."faş ~·: • 
Gençsiniz. ha.._'18a~ bir nıbunuı; var. 

Orta boylusunuz. İri ya;nlı ve sağlam 
teşekküllüsünüz. İntizam: seviyorsu -

nuz. Sizin de beraber mektup gönde;: 
diğiniz Beşiktaş N. gibi aile rabıtanız 

kuvvetlidir. Biraz inatçı ve mütehak
kim görilnüyorsunuz. Size de bundan 

vazg-eçmenizi, veya bu huyunuzu ta -
dil etmenizi tavsiye edeceğim. İstikba
liniz emniyet vaadetmekt<.dir. 
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A. B. 36 - 38: 
Herhalde genç değilsiniz. Yaşınız 40 

mı elli mi tayin edemedim. Yaşınıza 
rağmen bünyeniz ve teşeltkülünUz iyi
dir. Herhangi bir rahat.ızlrk ve has-

talıktan müşteki bulu.nmamaktasmız. 
Gönderdiğiniz muhtelif imzalan hem 

ayn ayrı, hem de yekdigE.riyle muka
yese ederek tahlil ettim; işte buldu -
ğum ve vardığnn neticelc>r: 

1 - Faal olmaktan zıyade işin ko
layını anyan bir karakter. Fazla mu-

kavemet önünde, durmaktansa, dur • 
mamağı tercih ediyorsunuz. Bu, ayni 

zamanda kavgacı olmam::nızın, uysal 
bulunmanızın bir netice3idir. 

2 - Nikbinsiniz, her şeyi iyi göıii
yorsunuz. Bedbin olmak şüphe yok 
ki bir hastalrk sayılabilr, fakat tama 
men ve mutlak surette nikbin olmak
da gayri marazi addedilemez. O hal
de bundan sonraki hattı hareketiniz, 

yazdığım bu iki kusurun dilıeltilıne -
sine matuf olmalıdır. Hadiseler önün-

de daima uyanık bulun:ouak şartiyle 

nikbin ka~makta devam etmenizi, da
ha fazla faal olmanızı tıı.vsiye ederim. 

. { 
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Beyazıt 1. T. B. 3.: 
İdare edilmekten ziyade idare et • 

meye mütemayil bir ka.rnkterdesiniz. 
Çok fazla ani kararlar verir ve bu 
yolda verdiğiniz kararların ba.5tan i . 

sabetli neticelerine inanırsınız. Zevki • 
niz, kısa zamanlar içinde çabuk deği
şebilir. Hassas ve alıngan olmanız 

kuvvetle muhtemeldir. Dikkatiniz tam 
değildir. Yeni şeylere alışmakta güç
IUk çekersiniz. Haddi za;;nıda çok iyi 

kalplisiniz. Yalnız yaroığım kusurla
rınızı diizeltmeniz lazımdır. Bunlar a
rasında §U da mühimdir: siz, henüz 
sabit bir karakter taşnnryorsunu.z. Ka 
rakteriniz mütehavvildir. Bu izahatı 

ka.fi bulmuyorsanız, izahat istiyebilir
siniz. 
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Yazan: Kenan Çinill - Melckzad Çinili N •S 
,( ERKEK - KIZ ) 0. 

IKaysern<dlceın <dl©lfll<§l lYı k'\Cen sen ıra 

Askeri talebe üniforması artında 
kadın taarruzlarına uğradım 

Asker elbisesinin kadınlar üzerindeki tesirini düşün-
mekte aldanmamıştım: Bir akşam, çok güzel 

bir genç kızla tanıştım .... ·Yıne 
çiriyorum. Bu gezişleriı:nde go ... ~rııı Çıkan kısımlann hülasası 

Erkek elbisesi giydiği için ailc:;:'c 
arası açı1an Melekzad, Kayser;:;;:; 
ktıçıyor, Kayseride bulunan mua:
linw arkada§", erkek elbfaesile e
vine gele1ı .1f! elekz.adı, muhitin de
di kod usun.dan iirkerek, .tJOğuk k4r
§tlıyor. Melckzad, yabancı bir §C· 

hirdc parasız -ve kimsesizdir. Ka7,.. 
dığı otelde temi:: giyinmiş bir a
dam onunla a«lkadar olııyor. O 
gece, yattığı odada Bay Kenan i
çin bir yata!~ lıa::ırlatıyor. Fakat, 
ketıdisini iyi loalpli göstermesini 
bilen bu :adam, -rezilin biridir. Ta,
amıza kalkışıyor. Erkek - Kız, o
tel odasında geçen uzun bir didi§
mcden sonra tabancasını herifin 
göğsüne dayamak suretile kurtu
luyor. 
Bay Kenan, Kayserük tanıştığı 
bir jandarma zabitinin yanına gi
diyor. Onıınla tiyatroya gidiyor
lar. Kadın arlistlerdc1ı biri, Er
kek - Kı...""l gözüne kestiriyor. V~ 
tiyatro çıkı§ında yolunu gö::liyc
rek, dostluk tesisine 'Uğraş-ıyor. 

Fakat, gece'l}i nerede geçirebilece
ğini dit~ünen zavallı Erkel~ - Kı::, 

onunUı ıaldkadar olmak kevesini 
duymuyor ... Otelin kapısında jaıı
darma zabitinden ayr:ılıyor. Artık 
otelde yatmasına imkan yoT,for. 
Geceyi, otelin karşısında duran 
bir otomobilde geçiriyor. V c, şa-. 
fak sökerken te'lmır solwkUıra dü· 
§Ü yor. 

önüme çıkan ilk kahveye girerek 
kendime sıcak bir çay ikram ett.'.m. Ça
yımı içerken düşünüyordum.. Ben ne 

etmiş, ne akla hizmet etmiştim de aile 
yuvamı bırakarak Kayseriye kadar gel
miştim .• Arkadaşımdan aldığım cevap, 

otel odasında geçen sahne, gözümün ö
nüne geliyor, fakat önümide bekliyen 
günlerin tehdidi yanında bunlann bir 

h.'.ç olacağını tasarlayordum. Hakikaten 
ne yapacaktım?. 

Kayaeride hiçbir tarudığrm yoktu. 
İş bulmama da imkan mevcut değildi. 
lşte nereye ba§ vurdumsa muvaffakı • 
yetslzlikle karşılaşmıştım. 

Kahvede ne kaldra kaldığımı bilmi • 
yorum .• 

OIUm var, dönmek yok! 
Ölüm var, dönmek yok 1 sözünün bü

yüklüğünü yavaş yavaş anlıyordum, ö
lüm, dönmek yanında pek ulaşılmaz bir 
neticeydi. Evet, dönecek, fakat ölmiye. 
cektim. Daha gençtim.. Beni daha bir 
çok sergüzeştler bekfyordu. 

Birdenbire aklıma Nafiz Bey geldi .• 
Acaba bu gence baş vursam, bana yar -
ıdım edemez miydi?. 

İnsan ölmeden, ümit ölmez, sözünün 
doğruluğunu ben Kayseride anladım .. 
Doğru Nafiz Beye gittim. Mahfelde 
yoktu .. Nerede bulunduğunu sordum ... 
Söylediler, gittim, buldum. Bu gen!l 
7.ab:t, ~abah sabah beni karşısında gö -
rünce şaşaladı: 

- Hayrola, dedi .. Ne var?. 
- Sb•foJe daha dün tanıştım .. Birnz 

dert y:ınmaya ve imkan varsa yardımı -
nızı ricaya geldim- Diye cevap verd: 

- Söyleyin rica ederim. Ne demek, 
elimizden gdcni yaparız . Yeter ki yapı. 
lacak bir iş olsun .. 

Sözün kıs:m, başım:fan geçenleri yal
nız iki halr.'!:ati - kız oluşumla, otel
deki hfldiseyi - gizliyerek her şeyi ol. 
duğu g.'bl anlattım. Sonunda da: 

- f şte böyle Nafiz Bey, dedim, 
hakikati öğrendiniz .. Şimdi s.:zden rica-

Bfr sabah, Kuleli a.skeri lisesinde oT.u
yaı~ ak"ra-Oamızm oğlu.na ait elbi.<Jcyi 
sırtıma geçirince sokağa fırladım 

ı ya geldim. Bu vaziyet ldahilinde benim 
Kayseride kalmama imkan yok.. Gene 
İstanbula dönmiye, aile cxağnna sığın-
mıya karar verdim. Fakat beni İstan • 
bula ulaştıracak kadar deği~ kammu 
doyuracak b!le para ı yok.. İstanbula 

varır varmaz adresinize gönderebilirim. 
Bana bir tren parası 1Utfeder misiniz?. 

Bu genç arkadaş bir ıdakika bile dü
şünmeden: 

- Hay, hay, dedi.. Ne kadar 
- Bir tren bileti parası, başka bir §CY 

istemem. Bunu da para olarak değf 1, 
bilet olarak veriniz~ 

- Nasıl isterseniz! .• 
Nafiz Bey biletimi aldr, beni trene 

kendi eliyle yerleştirdi.. 
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Kayseriden ldönüp gel<likten sonra 
bana evde, herkes, guy•a hiç b~r şey yap
mamışım gibi hareket etti. Kimse ne 
yaptığımı, ne ettiğimi sormadı.. Her 
şeyi olduğu gibi buldum. 

Hatta kavgaları, dırıltrları, geçimsiz 
likleri bile .. Fakat ben evden ayrılma -
nın ağız tadını Kayseri seyahatil~ al· 

dığım için tahanl."nül gösterdim. Daha 
doğrusu hiç bir söze aldmş etmeye, hiç 
bir şeye karışmamaya, evtde kendi ha • 
limde 'bu gürültü içinde 

tek başıım.yaşamıya karar verdim. 
Sabahları erkenden çıkıyor, !dola

şıyor, eve ister dönüyor, ister dönmü
yordum. Bu çekingen halim, evdeki 
gürültüleri arttırmadı değı'.I, F c:l:at 
ben aldırmadım. O kaklar ki artık on?nr 
da benim bu hareketlerime ister ist e
mez alışmak, yahut alışmış görünmek 
vaziyet:nde kaldılar. Beni ev içinde 
karde§lerime karşı müdafaa eden } al: 
nız bir tek kişi vıardı Annem •. 

Bir ı:ralrk ev hayatı sakinleşti. ~hn 
d: kimse, sırtım:laki erkek clbiseııine 
itiraz etmiyor, geziyorum, eğleniyo
nım, kimse ne yapıyorsun bile demi
yor. Rahatım iyi ... Çalışmamaktan, mu 
ayyen b:r işle meşgul olmamaktan mü
ttvellit iç ıdontmu ibep gezmelcle ge- : 

513rpan bir hakikat var. Genç la~tıcr· 
çoğu, hep askerlerle, bilhassa .ıabı 
le dolaşıyorlar. .. rifı• 

Asker elbisesinin kadınlar uze ııi.
deki tesiri fazla. Ben de bir a~kerd~şii· 
segi tedarik edemez miyim, diy.C: . er· 
nüyorum. Gerçi !irrld:ye kadar be~yıe 
kek sanan kadınların ~rip f>akışla. e 

Ş .. krıY ... ka11ılaşmıı değilim. İşte u ı ğ ı 
Zavallı k ı z... Açıktan .a ~et' 
çektiği muhakkak.. Uzerimae bır b ıtci 

aıika e elb!sesi bulunsaydı bu 
daha fazla olacaktJ. . . b ıırıal' 

Benim için !bir zabit elbısesı u ta• 
müşkütdü ama, kolaylıkla bir astcerı 
~be elbisesi temin edebilirdi.rıı. bir 

Kuleli askeri lisesinde okUY8~1111ıı 
.&rabam vardı ki bizde kalırdı. dıırıı· 
ihtiyat elblsC$i gardıropta durup 
yordu .... 

Kendi kendime: 
., - Ha zabit elbisesi, ha talebe •· aşt• 

İkisi de askeri ya ... Sonra be~ ljo· 
birinin zabit elbisesiyle soka~la ikinci 
Jaşmasına da imkan gönneynıce, 

11 
ol• 

lb. . b . . . b. '.lıni'cı ~fta e ısenın enım ıçın ıçr :ı 

duğuna bükrr.::ttim. Jbise• 
Bir sarhoş gardroptan onun e rııtı 

!erini alarak aırtıma geçirdim. ~~ifl'• 
karşısına geçerek kendimi te~kik0; 6,fu 
Bayağı ba}kaJaşımştnn. Elbıse c.;0rc:ıı• 
ma öyle uymuştu ıa:, sonna.yın: . yaP" 
Ier terzinin muhakkak benım ıÇUl 
tığma zahip olurlardı. ~ a ıcaııB't 

Her §CYin tamam oldugun 1< 1'•' 
1 .. solca • getirdikten sonra ver e ını ctict", 

pıda annemle küçük ve Jehirıide ıı: 
lenen bir ağız kavgası ... ot .. 

ot\lrılY 
Biz o zaman Kurtuluşta d n 6oıı 

un e · 
duk. Kurtuluş sokakları bug }biscS1 

sıcer c • 
ra beni uzun zaman hep a . ıce sı .. 
rçinde gördü. Belki de bent ~~ ıneJ.-te .. 

·1 lb' · · d ·· ter asken 1• vı e ısc 1çın e goren . Asl<er e 
be gittiğime hükmetmişlerdir. ıaUctard• 
bisesiyle hafta aralarında da 60 ·ri"or • 

b'tler çevı '._,,:,, 
ldolaştığun i!(in bazı za 1 tcvu• 

onlara ~t 
Jar, sorguya çekiyorlard~. le yaıcarı"' 
li havalı olduğumu söyhyere 

kurtarıyordum. . cJC" 
aıerif1 

Asker elbisesinin _kadınlar urıifor .. 
ki tesirinde ald~~ıştıtn· :denberi' 
mayı sırtıma geçirdığU11 g v aınıştı111' 
bir hayli kadın taarruzuna u~önerlce~ 
Bir ak"am 'da iı'nemadan :: .. el b•t' 

:1 • • g.... il 
tramvay yanında yetişnll§• göz:U. ı1l 

J{ızın dJ 
genç kızla kıarşılaştıın- rdU· O 
temadiven üstümde dolaşıyol dı' o dJ 

· at a • ;.ııı 
benim bindiğim traınvaya . di lbtrı 
benim indiğim KurtUluşta ~arİcen o~ 
sokağa saptı. Ben ka.P1.~ ~a 1:J;Sctl• lJÖ" 

. .. .. d t·ı Dondu 
evın onun °n ger . ..:ı .... - ~ p~··· r• 
nüp baktı, kayboluncı!a -yden ~· .. 

Erte!ı: günü öğleyın e beğenı~ 
- . ra"tiasaJl'l bJf. d~ını : ., ... :da kıme "' -aeyaı . 

• · kııa· P ı·ıl• 
n ._ , ....... rTU··n evvelkı y"'i ~.e · 

·- · -· · · " da 8 " ~ • "t' 
ön L::;: giymişti. Yanında dı o, bctll • 
. . . . b' , ı·ız var . u:: c.ymm.ş ır .cıç • -te 

"ter b:r . " H;ştu ' 
!;i'.,;.~·~rına gö .. teı:'dı; gu ret ata· 

. .. .. 'en cesa 
giitdüm. Kız güluşwnu 

rak dönt\p: dedi• 
• • ill' .. o-unuz r - N:çın g uy ... 

Ben: ? dec1iı111 
. "l" orsunu: r. 

- Siz niçın gu uy u bil gefl~ 

ı t b ül"c. ve konu§ § •.,etlıı 
ş.e u g U:. eııeıııııı1' 

kızla tanışmama ve ilk, ıcaclar tı•• 
gülün~lü, hazan da ağlanacak esi)e ıı.sıt' 

· eıııe " zin bir macera ıeçıfDl 

lamış oldu. ~..u ~). 
.('fJev--



F'KAN::~::at Bleminde 

izzet Melih'le 
bir müIAkat 

Son baharın son günleri, sanat mihrabında 
mukaddes ate,ın yalazlandılı de"ndlr. Sanat 
dünyasında ya,amak isleyenler bu mihraba 

1931 . adak sunarlar. · 
lıer Yıl. tı.ın son aylarındayız. Bu aylar 
dtıı '-r l&rı'atın her ıubesinde nesiller. lq' beklediğimiz aylardır. Bu ay
hi:ıcr cpraklar saranp düşer ve şe
~: g rakışı beklerken, genç nesil
~~Çen, gö!ren ve hazan da göçüşü 
di ~~ •an'at nesilleri karşısında ken. 
ht.litdi~ıkl~rını tecrübe c-:lerler; isinde 
b~~cl~rı cemiyeti, vaad ettikler• is-
~t Otıla ınandınrlar, hazırlarlar ve ya

l~~lıtı tın cser1erndCki kötülüğün kör 
toruı··"'c heyecansızlığın devam ettiği 

Ur ceın· . . 
~ ıyetın ıç sızısı artar. 
~t bu .~ylarda geım:ş, tecrübe e
t~ llo ıtıuhıtlerini yapmış ve cemiyet
lt:iı. t.lltnış nesiller san'atlerine gös • 
~ ~lf l'ıl~ 1ırıadı tazelemek, perçinlemek, 

t be~ toıı bir bilek ve bökülmemiş 
~tıniği ile bir yıl daha yaşamak 
~t~ 1 bulurlar. Yahut bu itimadı 
~ ~t~tzlcr, evvela san'at aleminin 
~'lt hatırası haline girerler, sonra 
~tt; .. llrihinin satırlan arasında ken-

.. tt bi 
Soııbıtıı rcr mezar ayırtırlar. 

~lld arın, son günleri san'at m:h- ı 
'di:· ıtıukaddes ateşin yalazlandığı 
~"11,~ San'at dünyasında y~şamak is-

bu mihraba adak sunarlar. 
lg3j . ... • .. 
Ctıı nın son aylarındayız. 
~i •an'at nesillerinden verim bck
~tct Melih'i unutmak, hesaba 
~ k nasıl miimkiln olur?. 
\~ niec sonbabarlardır imtihan 
~~ ~nda arayıp bulamıyanlar oldu
h-~§ Uyarım. Onu hülya diyarından 'r tııış, etleşm:ı, kemikleşmiş sa
~ ~d"'aıtdır. Fakat bence böyle sana 

~•t ece hataya düşmiiş olanlar var. 
,: bu hata, dikkatsizliğin ve neş-

u ııı.,. 1ın adım takip etmeyişin verdi

le.. ~ch_irnden başka bir şey ·d~ğrl
•. ~11 bır seyahat notlannm sathi 

t ta görüşleri arasında, kah bir 
~li<S Plantısına terccman olan bir 

tll ı. 
td .. onu::u!anlar arasında onu 

t 
'Ilı~,. Cbı iştirak ile bulmak ve sezmek 

'<il'.}·· 
~ ~ 11, • Ur. O neslinin ve neslini takip 
tq SılJer;:n . . d .. dl k ı:. • 

ııı b' • ıçın e usta ı p,yesı 
ırk 

tlki . enara attlamıyacak olanla. 
(),, 1lkidir 

~ ··u h • 
~.' Ç atırladım; 
't... cltiııiOc~kluğunun, gençliğinin ve 
-.ııı n •deal · · · cı· · Yet h ını, şım ·, concret bır 
~ al' •!ılı}' •nde etrafında bulan bu e-
~ıı b lına ze k ' · .. ı · 

111_ u .. ' v ·ınc ve tanassus erme 
~i~ lca~Unku cemiyet içinde nasıl ve
Vi;o. ahilir?. 

·ı " d'• .. .. 
Cıer Uşundüm. Yeni devirden ev

iltlı· \'er · ~t 1fi k :nış olanlar içinde Tezad 
\.bir h ~dar k.:m. hangisi bugüne u. 

L vt t-Stkol .. • • 1 
'lr diin . OJı ıçınde ça ışmıştır?. 
~•la\tı/hkıtabı bol bir oda içinde 
l\~ otd Itıız zaman ona ilk söyledi-
11"'i u. 
~nltı ildi mi? 
~elle 'rtı .. 
~· clt b' 
~ ·~ "'c ~~ an zeki pırıltılı gözkrinldc 

tli}·· ··1t1suın b' d . '- lııtıs . ır alış sezdım. Son-
~t~ "tetai' Ve dedi: 
~~ L. l\'lrcd?'c~rutiyeti takip eden yıl
t~ıı ~btıı ed~lınış ilk m.~lli hikaye ola. 
İt~ l'\itk ~~ebilir. Bu kitapta tahlil 
t~ 1-rr h luk vicdan cidalleri ile he-
~-~ ~.. tıgijnJc:•• "lk"' .. ,_ 
.~ , ._I\ u u umuze pcr. uy-
,~~tlcırı:rn. Bununla beraber size 

-~ • ten , ••tcltıcrn zevk aldığımı da giz-
'"-· ~~- . 'fiJ\i "Mt ~ ., 
~l ~ellide Urı nin Çalıkuşu adlı c. 

... tı\1>'or 1\ Yaztnağa karar verdigvi 
~ 'b . 
~.her tı>'dı.ırn 
~t'' ,, d"'Jc· • liatta Nurullah Ataç 
~~· " ı , .. tıııı. tttııitti u~.ununu bir gün buna 

lı ' Guzel bir yazr idi. Oku-
clt~. 

bit gın, al 
arı h.ı runa dayayarak gözleri· 

1'-::tht Itıdu, sonra: 
il t:b tlcınea. 
~ i h,. •ın tabii .. - <iedi .• 01-

}'u.. ..tırıa v 
hı .. "1l ı..· Yamıyacagım amma, 

• t uır .. 
~ 'tt v curnlesi vardı: "Daima 

~ ~tc t~larcllnek, ve başka mevzular, 

'ıc-t ~°1lltıı.t öltka~ında koşmak iste-
~i.. btt ~ gıden bir hal vardır. • M ere 

/::.et JllcJih 

- Acaba siz. esir: Jcn yazmış olduğu
nuz kitapları şimdi tashih etmek icap 
etseydi, kahramanlarınızı nasıl değiş.. 

tirirdiniz?. 
- Faraza "Sermed,, ve ''Tezad., ad

lı romanlarını yeniden bastırmayı dü 
şünsem sadece üsluplarını sal::leleştirir

dim. Ne kahramanlanna, ne de vak'a. 
]arma dokunmazdım. Zira bu kitaplar, 
onları yazarken bulunduğum yaşın. 

taşıdığım duyguların ve görgülerfo 
meyvasrdır. Onlann esasını bozmak, 
i>u meyvaların tadını ve mahrem koku
sunu mahvetmek demektir. 

- Siz bu memuriyet hayatını hiç bı-
raknuyacak mısınız?. 

- Neye sordunuz?. 
- F..serlerinizin şekillerine ve ruh-

larına devamlı bir hürmet gösteri§iniz, 
artist tarafınızı gayet güzel irah edi. 
yor. Bu sedyede bulunan bir ,:nsanın 
san'at hayatı ile çok daha sıkı blr te
mas muhafaza etmesi doğru olur ka
naatindeyim de ••. 

İzzet Melih, bu yan serzenişli ceva· 
bıma şöyle mukabele etti: 

- Sırf edebi eserler yazanlar bazı 

memleketlerde, hayatlarını pek güç 
kazanabilirler: ve bazı yerlerde de ka. 
iemleriyle hiç geçinemezler. Faraza 
Fransada St:tendal. Sully Prudhomme. 
Bandelaire ve daha bir çok muharrh
ler hep devlet memurlukla~nda bulun
muşlardır. Hele bizde, gazeteciliği mes
lek edinenlerden başka bütün yazıcı -
)arın, Şiır.ısi ve Abdulhak Hamittcn 
Yahya Kemale. Y~kup Kadriye ve da
ha gençlere kadar hepsinin resmi bir 
meşguliyeti olmuştur. Muharrirler böy
lece hayatlarını başka bir yolda kazan
mağa mecbur olunca, elbette tekm:l 
vakitlerini edebiyata veremiyorlar. Ma. 
amafih bu vaziyet bJZan faydalı olmu -
yor değil. Zira daha uıun diişünülmüş, 
daha dikkatli ve yava! meydana gelmiş 
eserler yazmağa müsaittir. 

- Bu yıl ilkbaharda Halit Ziya ile 
konuşmuştum. s.:zin pekaz yaııdığmız
dan şikayet ettiğini hatırlarım. 

- üstadın beni kabahatli bulması 
belki haklıdır. Lakin ben aı veya çok 
c:laima çalıştım., ve yazdım. 

- Evet bazan gazetelerde bir iki 
makalenize tesadüf ediliyor. Fakat siz 
"Hüzün ve Tebessüm .. den sonra hiç 
bir toplu eser vermedin:z. 

- Anlaşıldı. Siz 'de Halit Ziya gibi 
beni kabahatli bulanlardansınız. Eğer 

size, yakında bir kitap çık-ırmağa ba
urlandığımı söylersem beni affeder mi. 
siniz? tlç yıldanberi çalıştığım yeni 
bir romanı altı yed.: ay sonra bitireb'.
leceğimi de ümit ediyorum. Çıkmak 

üzere bulunan kitap, hikayelerden mü
rel·keptir ve ilk hikayenin adııu taşıya· 
cak ... 

- Yani?. 
- "Kadın sesi...,, 

• .. 
Kadın! Bakalım dostumuz İzzet ~ l>lıcıı glSsterilen bu sadakat °" le~ htı~~timize layıktır .. , M elih'in kaleminde gene msıl bir ses 

tc lŞtitak ediyorum. vereceksin!.. Nizamettin NAZiF 

Haber. okuyucuıan aruında bir 
fıkra mllubakaın aı:mıom. Gönden. 
lecek Cıkralann kısa ve hlC olmazsa 
az lş!Ulmlş olması IAzımdır. 

Fıkralar, gönderenltrln imzalan 
yahut mOstear adlarfle ne;ıredilecek 
ve her ay o ay tı;lnde çıkacaklarm 

en lyllertndeıı bcofne muhtelU ve kıy. 
metli hediyeler verilecektir 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderini:r.. 

TDyatro 
gJDşesDnde 

Memur - koltuk mu istiyorsunuz? 
Müşteri - Biz öyle aıağı yerlerde 

oturacak adam mıyız? Paradi ver Para-
<.- .. 

A. Saniye 

Sen öDmeDlv<dlln R 
Meşhur Alman bestekarlarından 

Mendelson'un vefatı üzerine genç yiğe 
ni amcası için bir (Marş fünebr) , bes

telemi ve eserini hemen bestegar R'>sini 
ye göstermiş. 

Çok zarif bir adam olan üstad eseri 
dinlemiş ve demiş ki: 

- Oğlum. eser güzel... Fakat s!!n öl
meliydin, amcan da sağ kalmalıydı ve 
Marş fünebr'i o sana bestelemeliydi ! 

Aziz Çorlu 

Cç kafadar 
Uç arkadaş bir odada oturuyodar -

ıruş. Bunlardan biri sağır, biri kör, diğe 
ri de iki ayağı olmıyan bir topalmış. Ko
nu§urlarken Sağır: 

-Arkadaşlar demiş - Uzakta:ı ku
lağıma bir ayak tıpırtısı geliydr ! 

Kör lafa karışmış: 
- Evet doğru söylüyorsun ... Gele

ni görüyorum .. işte karşıtla .. 
Topal heyecanla haykırmış: 
- Ne duruyoruz? Tutalım §Unu ... 

Rı7.a Coşkun 

Boırak şu 
tenbeDDerı 

\ 

Bir ihtiyarın altı tane çocuğu vardL 
Bir gün hep bcreber sofraya oturuular. 
Yemek yerlerken, baba, en küçük oğlun 
dan su istedi. O. kendinden iki yaş bü
}1:.iğüne havale etti. İkinci oğul kendin
den büyüğüne, O .da diğer kardeşine 

söyledi Sıra enbüyük oğula gelmişti. 

En büyük oğul, kardeşlerine hiddetle 
baktı. Sonra babasına döndü: 

- Baba. bu tenbellere niçin min
net ediyorsun? Kalk şu suyu sen iç ... 
Bana da ölmüşlerinin canr için bir bar
dak getiri 

Dedi. 
Kanlıca Fıstıklı ~o. 68 

Behice 

çeşnn 
Bir köylii, günün birinde Istanbula 

geldi. Karnı acıkmışdı. Elindeki ekme 
ğine katık almak istedi. Bir bakkala 
gitti. Tezgahın üzerinde duran Balkan 
Kaşarını göstererek: 

- Beş kuruşluk ver! 
Dedi. Bakkal. geniş yüzfü bıçağıle, şef
faf denecek kadar ince bir dilim kesüp 
t"'rtdı ve köylüye uzattı. 

köylü, Peyniri ağzına atup bir lok
mada yedi. Ve ağzını ppırtatarak hakka 
la döndü: 

- Evet mükemmel.. İfte bundan 
ver! 
Dedi ... 

Beyazıt A. Ertürlc 

!Eşekle 
geznyoırmuş g 
Rahmetli borazan Tevfik, bir gün 

kuyumcular çarşrsında Mıgınn lokanta 
srnda yemek yiyordu. Lokanta da bulu
nan arkadaş lan na dönerek dediki: 

- Yahu hiç &0rmuyonun ... Geçen
lerde başıma öyle bir İf geldi ki, gül
mekten elan kendimi alamıyorum .• 

- Ne o? Hayırdır İn1&llah .•. Anlat! 
dediler. Anlattı: 
-Evvelki gün, ahbablar beni çevirdi

ler: "Sen her vakit otomobille gezer • 
,iin; diin Beyoğlunda etekle gezmiş

ıin .. Bu sana yakıtır mı:',, diye ayıpla
dılar. Düşündüm, taşındım ve buldum: 
Hakikaten o gün Beyoğlunda Mıgırla 

gezmiştim! 

Borizan T evfiğin hikayesini dinleyen
ler arasında Mığır da vardı. Ve, birden-

, 

Dünün ve bugünün 
ekzantrikleri 

Meşhur Fransız edibi Baudlaire 
sacını parlak bir yeşile boyardı 

Prusya Krah blrlncl Fredrlk, kırmızı ve temiz 
görUnsUn diye yUzüne kırmızı mürekkep sUrerdl 
Umumi harpten sonra nedense dün • 

yadaki garip tabiatli insanların adedi 
bir hayli azalmıştır. Maamafih gene şu
rada burada bir siirü eksantıf.klere tesa· 
ldüf edilir. Ancak bugünkü eksantrik, 
dünün yanında garip tabiatli adamı ya- 1 

nında pek sönük kalıyor. 
Tanınmış, eski ve yeni eksantrikler 

arasında zengin ve büyük mevki sahibi 
insanlar vardır. Bunlardan en meşhur. 
larını aşağıda yazıyoruz: 

Meşhur milyarder Vanderbilt kar • 
deşler.:n büyügü olan Gronelius Van -

erbilt habis ruhlan uzaklaştırır iddia
siyle karyolasının a~·aklarına birer tas 
içinde tuzlu su koyardı. Hiç çek defteri 
kullandığı vaki değildir. Çeki, not defte. 
rinden kopardığı kağıt parçalarına el 
yazısiyle yazardı. 

Milyoner. fakat ikinci mevki 
tramvaya biniyor ! 

Amer.:kah milyoner Russell ~ege, 

işine otomobille gidecek yetı:le ikinci 
mevki tramvayla gider, sırtına sekiz do
lara hazır aldığı bisimsiz eibiseleri gi
yerdi. Öğle yemeğinde sade elma ye -
mek rtiyadında idi. 

Seksen milyon lirası olan Madam 
Hertz Breeu ~amaşırcıya az para ver -
mek için çamaşırlarının yalnız ya'.ka ve 
kol kapaldarını kirleten taraflanm yı
katırklı. Çamaşırı eskidiği vakit, eski ga
zeteleri çamaşır yerine kullandığı ve llr· 
tına giydiği vakiydi. 

Amerikan mizahnüvisi Mark Twafo 
kışın beyaz esvapla gezerdL 

Jan Jak Roso yanında daima bir ha
yaletin yürüdüğü iddiasındaydı. 

Alexander Dumas, yazdığı romanlan 
mavi k!ğıda, şiirleri sarı kağıda ve ma 
kaleleri pembe renkli !kağıda yazmakla 
meşhurdu. 

Gene tanınmış Fransız üdebaaından 

Charleı Baudelaire, sac;rru parlak bir 
yeple boyar, yamyamlıkla övünür ve yı. 
!anlarla yatardı. 1 

Hazreti Isa ile konuşım sair ! 

Mistik ıazılariyle meşhur İngiliz 

şaüri William Blake, :filozof Sokratın 

kat.:leşi olduğunu ve Hazreti :lsa ile ko
nuştuğunu israr ile iddia ederdi. 

Keman virtoö.züsü Paganininin, ke
manının telleri eskiydi. Çalarken kop .. 
tuğu takdirde. kalan tellerle çalmak: 
suretiyle san'atini halka göstennek için 
bu telleri hiç ıdeği§tinnek istemezdi. 
Meşhur muganni (Koruzo) dinleyi • 

ciler arasın<,la para ile tutulmuş alkışla• 
yıcılar olmal;iıkça kat'iyyen şarkı söy -
Iemezdi. 

Corc Klemansu yatağa terlik ve eldi~ 
vtnle girerdi. 

Münihte Fritz Babel adında bir adam. 
basta olmamak için altmış sene yattıktan 
dışan çıkmamıştı. 

fngiltercde Peorge Csher isminde 
ki bir eksantrik te tıpkı bir at gibi~ ya. 
şamak merakın!::laydı. Saçını atın yele
sine benzeyecek şekilde kestirir, tıyak-

Londrada zenginliği kadar hasisliği ile 
.,,.., 1 r..ı · H ı..... as._ kaplarına at nalı çaktırır ve saman, ot 

de me:r.ur o an ~wın.ı Or.QCŞ, ~'--=- . . 
bah pi~u bir «ıti.lc banknotla Y! 'S. - ve ~la[ gıbl 
kar. Bunu. işi için uğur •ayardı. 

Fransada Madame ide la Bresse 125 
bin frank serv~tini öldüğü ·:akit, kar
dan bayılan adamlara elbise alınmak 

için bıı"akmıştı. 

Kırmızı bahklara panta1on ! 

Avrupanın meşhur ıslahatçılarından 
Fransesca Nortiyuega, teyzezadesine 
muazzam l:fr servet bırakmıştı. Ancak 
vasiyetinde bir şart vardı. Teyz.czadC1Si 
Francescanm beslediği kırmızı balıkla

ra pantalon giyt:iirecekti. 
Peorgc Francsi Train adındaki enk. 

santrik te Amerika reisicumhuru inti -
hap ecl:lmek gayretiyle tamam bin nu -
tuk söylemiş, buna mu~abil intihaplar
da bir tek bile rey almamıştı. Arabistan 
fıstığı yiyen1erin ebediyen yaşayacak -
larım iddia ederdi. Kendisi 1904 de 

öJ::lü. 
Wellington dükü daima beraberinde 

altı tane saat bulundururdu. 
Prusya kralı büyük Fredr,:k, his yü

zünü yıkamazdı. Sudan nefret ederdi.. 
Kırmızı ve ve temiz görünsün diye yü
züne kımuzı mürekkep sürmekle ma
ruftu. 

Berberini kafeste hapseden 
karliçe 

Rusya kraliçeleriD:len ikinci Katerin. 
başındaki kepeğin dedikodu halinde a. 
vamın ağzına yayılmasından korktuğu 

için berben'ni üç sene bir d<mir kafes 
içinde hapsettirmişti. 

Kar~nal Ri§liyö günün bir kaç saa 
tini. salonundaki mobilyaların üzerin -
elen atlamağa t~sis etrrişti. 

İngiltere kralı yc'::linci Edvard bozuk 
para şıkırtısına tahammül edemez, -sa -
rayda kimsenin cebinde bozuk para ta. 
şımasına müsaade etmezdi. 

Meşhur İngiliz üdebasından Dlou 
Farrar ibiitün eserlerini ayakta yazmış
tı. 

bire i,i anladı. Öfkeyle bağırdı: 
- Demek beni eşek yapbn ha? -dedi

çık dıtarL •• Eıeiin eti yenmez. .• 
Çerkeı 
v_ Özalbn 

Noktasız, virgiilsüz kitap 

Tinothz Dekter adındaki "Zengin, bir 
eser yazmıştı. Bu kitapta h:ç bir no~ta 
virgül yoktu. Kr:tabın sonunda bir sayfa 
bir stirü nokta, virgül ve noktalı vir 
güle tahsis edilmiş ve şöyle bir not ita. 
ve edilmiıti: 

"İsteyenler bunları .kitaba doldur ·' 
sunlar . ., 

Ayni adam sıcaktan kavrulan Pa~filç 
adalanna karda giyil'!cek eldiven, kö- · 
mür membaı olan Ncvkastile de kömür 
göndermiş ve işin garibi bu ticaretten 
kar da etmiştir. Kapısının önünde Amc 
rika Reisicumhurlarından Vaşingto • 
nun, Hazretl. Musanın ve kendisinin 
heykelleri. dikiliydi. 

Baron Harden bir büyük cilt eser 
yazmış ve eserinin adım '"intihar usul• 
!eri ve etiketi., koymuştu. Baron bu ki
tabında int."har etmek arzusunda olan - 
lara seksen muhtelif :zehir ve 51 çeşit 

büsbütün yeni intihar vasıtası tavsiye 
ediyordu. Ayni Baron, Cenubi Amerika 
sahillerinde çıplak bir adanın hakimi 
ol:luğu idc1.=asındaydı. Bu ada yüzünden 
az kalsın İngiltere ile Brezilya arasın

da bir harp çıkacaktı. 

Ekzantrikliğin istikbali 

Eksentrikliğin yarını pek mahdut bir 
zümrenin elinde kalmııtır. Bunlardan 
bir çoğu garabeti, garabet zevkiyle de
ğil, bir şöhret vasıtası olarak yaptıkları 
için eksantrikliğin istikbali hakkında 

bir şey söylenemez. Bugünkü enksan • 
triklenlen en mühimleri şunlardır: 

Amerikada Çinçinatide 15 milyonluk 
bir adlm vardır. Adı Vilyam Dew olan 
bu adam tıpkı bir dilenci gibi gf.yinir ve 
hala çatı arasında yatıp kalkıyor. 

Amerikada İllingradda Wilbur v~ 
livo adında biri türemiştir. Bu adam 
<lünyt.anın bir tepsi gili. !dümdüz oldu -
ğunu idida ediyor. Zavallı Kristof Ko
lombun ruhu bundan kimbilir ne kadar 
ınuazzep oluyor! 

t~lyan p.iri Gabriyel Danonçiyo Lon 
dradaki yağmurlann ıfazlalığmı dil§ü
nerck İngiltereye ~der~ yüz temai~ 

rötürmii§tür. 
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1/,a2ması Genden-
.Eski tederasyun.cula
rımızdan istiiade 

etmeliyiz .•• 
Bütün azalomım Aııkı;ı ada bulun

masını istiyen Tilr1: sprır kurımm ta
raf ıııda1ı vazifelerini AnlXAraya naklc
dcmiyan birçok f cderas.•ıon reis ve a
zaları miistafi adaedildilır. 

Yahut da, b1111lardan bir kısmı An-
7oorad.a bulunmak şartrnı,ı kat'ili§i kar 
şısıııda da1u:ı evrel davranıp istifa et
mişlr.rdi. 

Bıı luidisclPr dolayısiyle, bilhassa 
TürJ~iyeyi giırcşte 1ıcyn'1lmilel bir mev
lcic yükseltmeye mıcvaff 1k olan güreş 
federasyonu reis ve a::xzlrırı ile mcmle
kctimiadc eskrim f aaliyctrni yüriUmek 
için çalışan eskrim fcd!traS1JCmtt reisi 
de bttlumıyordıı. 

Şinu1i,, spor işlerinden tamamen u
... aklrışınış buluna bu zevr.t, lstanbul
da bulımuyorlar ..• 

/stanbul ise, Tiirkiy<Min en 1:nlab(l
lık §'!hri olması dolayı.siyle, idari nok
tadan olmasa ble, fiili r.oktadaıı Tiir-
1ciyC'tlin en çok sporfaa7iyetf olan bir 
yeriilir. 

Sonclcrce fcderasyonforda büyük 
ı·a mi!spet hlcr görmüş olanlara, ls
tanbul mmtakası tB§kilfıtrna girip, 
mcmlc7Mt sporıına 1m. şr.Jrildc faydrılı 
olmaları teklif cdilirs3, hiç sanmam 
7ci, bu i§c biiyük bağlılrklnrrnı çok kc
rcl.cr ispat ol m iş olrın 1nı emektar i
'darecilcrinıiz, bir reel c~ vabı verebil
sinler ••• 

Böy1o bir vcıziyet ihdılsiyle ve es1~ 
f ederasyonculardan hiç olmazsa bir1:a
çının lstanbul spor te1T:ıuitt içinde 
vazife almaları temin edılirse, mcmlc-
1,ct sporu namına, bilyül; 1:e hayırh 
bir iş yapılmış olacağınn hiç §Üphe 
yoktur. 

!. M. APAK 

G<Jlatasaray - BcyT.:o:: nıüsa1xıl.'asın<7a '' 11\'i göriiniiş. (Tlcr iki fotoğrafımızda (la Seki:: ltfehmcdin ceza sahası içinde 
Illl§ime faul yaptığı bar'İz bir surette göriifoıcktcdlr.). 

ıra iks Dm 

Galata a Beykozı ....... 
1-1 berabere kald• 

Güneş Topkapıyı 1 yendi 
'"dafilet 

7 -
Taksim stadmdaVi lik maçlarının ) 

ilk kar~ılaşması Ahmet Ademin ha -
kemliği ile Güneş ve Topkapı klüplc
ri arasında yapıldı. Takımlar salıayn 
çıktıkları zaman Topkapıd~n Salahad
dinin Güneşten de Cihad, Rıza ve Re
biinin eksik oldukları görü!dü. Takım
lar şu katlrolarla oyuna başladılar. 

Gilne!j: Safa - Faruk, Yusuf - D:ı.n! 

Re~ad, 1brahim - Salahaddin, Ömer., 
Melih, Murad, Canbaz. 

Topkapı: Tahsin - Hakkı. Salim -
ş ... rcf, Mehmet. Tr..hsin - Yunus, Ka
mil, Osman, Haydar, Hamdi. 

Toplrnpılıların başladığı top, df'r -
hal Güneşe geçerek sağlı sollu akınlar
la Topkapı kalesine indi!Pr. }.fösaba -
kaya başlıyalı henüz beş dakika ol
muştu ld. açığm kale önünde havalnn
dırdtğı topu Melih bir lrnfr... vuruşuy
la kaleye soktu. 

Bu golden sonra biraz açılır gibi 
olan kırmızı beyazlılar Hh 'dalın gay
retiyle oyunu mütevazin -oir şekle sok 
tularsa da bu beraberlik uzun sürme
di, on beşinci daMkndan sonra Güne~ 
çok açık bir hakimiyet .kurdu ve 20 n
ci dakikada Ömer gU1.el bir plase ile 
takımına ikinci golü kau.ndırdı. İki 
dakika sonra da Topkapı kalecisinin 
affedilmez bir hatasından istifade e
den Murad üçüncü Güneş golünü de 
attı. 

Oyun mütemadiyen Topkapı kalesi 
önünde oynnnmaktayken Melih korner 
den gelen topu dördünc'..i , 40 rncı da
kikada yine Melih penalt:c!an beşinci 
sayıları kaydetti ve ilk c1r·we 5-0 Gü
neşin gnlibiyctiylc bitti. 

İKiNCİ HAFTAYM 

Bu kısma 'l'opkapılılarırı büyük bir 
a1.imle başlarlıkları göriildü. İlk daki
kalardo.ki hfıkimiyetleri e~rıasında Gü
neşlilerin birçok fırsatl:ı,. kaçırmaları 
da Topkapı tP.kımını teşci etmiş oldu. 
10 uncu dakikadan itibaren Topkapı-

" ' ·if 

Yazan: o. M. KUTNAK r Beykoz takrmmdan nıu .. eırıal .. 
muavin hattında Mehnıet, :K ...rt bit 

lılar neticesiz de olsa bir hayli akın 

yaptılar. 14 üncü dakikada soldan 
bir Güneş hücumunda 1\Iurad, uzak -
tan çektiği şiltle Güneşe altıncı sayı
yı kazandırdı. Bu golde de Topkapı ka 
lecisiniu hatası ·vardı. Btmdan sonra 
oyun karmak:ırışık bir ~/';kilde devam 
etmekteyken (29 unr.tı dakikada) 
Topkapılı Haydar karşum:daki müda
fileri gecerek takımının ~eref sayısı
nı yaptı. Son d:ıkik:ılarda yine Mura
dın uzaktan attığı bir şüt yine Top
kapı kalecisinin kabahati yüzünden 
golle neticelendi ve bu suretle Güneş
liler gol adedini yediye çıkardılar ve 
müsabaka <la bu suretle 7-1 TQpknpı 
aleyhine bitti. 

GUnes takımında kaleciye bir i~ düş 
mcdi. müdafiler vazifcle1·ini yaptılar. 
Muavin ve muharim hatırn vasat bir 
oyun oymıdt. Takımın er, fa:ıl uzvu 
Boncuk ÖmerJi. 
Topkapı Uı.kımrnda knleci çok feoo. 

idi, miidafiler ve muavin hattı gelişi
güzel bir oyun çıkardı, hücum hattın
da göze çarpan oyuncu flaydnr olmak 
la beraber, o da bir luıyli ağırdt. Ha
kem Ahmet Adem müsab::ı.knyı çok 
gü?.el idare etti. 

Galatasnray - Beykoz 
Haftanın en cntercs·rn müsabakaı:;ı 

dün Taksim fltadında. lıkin başında 
giden Galatasarayla geçen hafta Bc
şiklaşla berabere kalmıya muvaffak 
olan Beykoz arasındaydı. Üçe on ka
la Beykozluların başladığı maça ta -
kımlar şu kadrolariyle ~;kmışla.rdı: 

Galata.saray: Necmi - Salim, Suavi
Celiı.I, Eşfak, J<~azıl - Necdet. Süley
man, Bülend, Haşim, Danyal. 

Beykoz: Safa - BahadJr, Halid -
Mehmet, 1\emal, Sadedc1m - Turhan, 
Galib, Şahab, Sait, Kazmı. 

Hakem Feridun Kılınç: 

11k karşılıklı hiicumlaı· iki takımın 
müdafaa hatlarında kesı!c!ikten sonra 
top ortalarda dolaşmıya başladı. U
zıın paslarla ve nçık bir oyun oynıyan 
Galatasaraylılar beşinci dakikadan 

sonra üstiinlüğii tesis edebildiler. O
yun artık Beykoz kalesi önünde oyna
nıyor. 18 inci daldkada Danyal topu 

havaya dikerek ilk fırsatı kaçırdı. 20 
inci dakikada Haşimin üst üste cekti
ği çok sıkı iki şüt, rakip takım. mü
dafilerine çarparak geri döndü. 25 in 

ci dakikada yine Galatasıray akınında 1 
Sol açık Danyahn ort:alatıığı topu Sü-

leyman güzel bir vole ile Beykoz ağ- ı 
larına taktı. Bu sayının akabinde 

saray kalecisinin yerinde 
nuyla defcdilebildi. 

bir plonjo- kıncılardan da KA.zım çok 
5 

t.8 ııı• 
yun oynadılar. Takımın, bat s.dJl" 

Bu kısımda müsabakanın daha sert 
ve süratli oluşuna rağmen hakemin 
bir çok hatala!'! görmemesi, gördüğü 
cezaları da aksi tarafa. Yermesi ve 
yan çizgiyi gcçmiyen toplara ta.ç ka
rarı vermesi oyunun zevkini kaçırmı§ 
tır. 

Sarı kırmıztlılar rakiplerinin oyu -
nunu kabul etmiş bir hr.lde, muavin
lerini de gerilere çekerek tedafüi bir 
oyun oynamıya başladılar. Buna J"I•· 

kabil Beykozlular da canlı ibir maç 
yapıyorlardı. / 

' 

en iyi oyuncusu emektar ~t.aJ<i ın 
du. Beykoz ta.ktmını son )'ı ebrilc 
vaff akıyctler:inden dolayJ t 

riz. · ,.e fil . ··ateeı Galatasaraya geJınoe, ~ ttoıd• 
daiilcr iyi idiler. Hücum ha· ok " 
açıklar mUkemmel, üç ort& ,ç.

1 
ıı)l 

·~ıer 
muavin hattı da muhaeJnıı 
etmemek ha.tasını i§ledi~.er: uğiitl 

Hakeme gelince: ~;~ı11nç.' 
şüphe etmediğimiz Ferıd:ın. bet 
vela yan hakemi seçmekte iS~ib ~ 
mediği gibi kendisi de topll de~ 
medi ve bu sebepten rrıs_'i~ snlsfll 
ğimiz resimlerinden ~ fl.~s. e<ji. 
ğı gibi birçok favullerı gorıtl 

Gelecek haftalarda jdnre ~tJl 
Galatasaray - Güneş: Galfl. diJcJ...
Fener müsabakalarında. dana 
olmasınt tavsiye ederiz. _/. 

· Maltepe lis~ 
şampiyon ol 

11 
Kuleli ile yapı~,.. 

maç 0-0 bera 
ilkle bitti ,o0 

• 11s.sınJJ1 .ı• 
Askeri liseler şampıyo d• O; 

müsabakası dün ~iın st::1ncı8'1 

nandr. Maltepe ile Kulch . · gtl! . . yiJ11ll ~ lf1• 
oyuna tam saat on bırı ,l3ll ,,-

kala ıı bir Tıiicıımıı Maltepenin akın ile başlandt. Jte6İl • 
h ttında ._.~ 

Huşimiıı neticesi:: 

Beykozlular soldan, G:ı.latnsaray da 
mütemndiyen sağdan hiicum etmeye 
çalışıyorlar. Bu arada Nccdetin mü
tcaddid akınları ve topu rnükemme -
len ortalamasından ü_s orta bir türlü 
istifade edemooilcr. • 

30 uncu dakikadan sonra sarı si -
yahhlar daha üstün oynuyorlar ve da 
ha tehlikeli inişler yapıyorlardı ki, 
bunlardan birinde E.<ıfa.ğ.n falsolu bir 
vuruşu ile top kendi koluna ~arptı. 

Kasti olmıyan bu harek~ti hakem pe-

naltıyla tec?.iye etti; &yko?.lu Baha
dır da bu suretle takımım iberabcrli -
ğe eriştirdi. Son beş dakika Galata
::ıaraylrların galibiyeti temin iç:n çalış 
malariyle geçtiyse de netice değişme
di, maç tarafların birer golü ile be -
berlikle neticelendi. 

Feneryllmaz 2 
Hilil 2 

nın ancak J{uleli bek a . ağıt' pr" 

d ·-· . .. d'"k ,, Jtepe hnfıf ~"' • ıgını gor u . .Lun g"' s.ÇJJ' 
d' ~sa 1" mıya başladı. Mi.itcma ı)' J{llıeli ~ı 

lariyle akın yapıyorla.rd · aııı.1< ~ 
muhakkak surette gol çıkar . 

ile calışıyor. . . . ,sıld 
1' uleJı nırı Jı• 

15 inci dakıka.da. çık t.aJl1 . 
akınına şahit olduk· soı a Malt.e~. 
leye gireceği bit" srrad~:ıdc çıldş 1' 
sağ beki şahane bir şc~ı 
parak golUn önüne gcçtı. Muısff" 

')4 •. .• dakikada ~ıa.ıtcpc . s~ 
- uncu . . geçti. 1 ,.. rin bir akını ile ıJerıyc , ıtepC !O ,.an ~.a "Y~ 

bir.az çekingen oynı. beba cdl it• 
çığı eline geçen fırsat1~~1 lbera~ t) 
du. Birinci haftayrn O ~ 
ti. , ..... ı ne il#:' - ı· in ıı.r..... ·r ır 

1kinci devre Kule ın ~l bt 
ı bunu çok -"'ııı• fi' adı, Muhterem h n1en ~ J"!İ' 
kilde kesti, takımını e Jnil J{ı.ıı~_:.1 kurtll "jlP~ 
çin::li. Bu tazyikten k on be9 tiJel"' 
ler hemen aJnna ge~e. teJıdit et 

1 
O' 

knlesını _;;,,e 
dakika :M.altcpe • ccJdll o--:. J,ı'' 
se de kalecinin \'C sag ıcurtllJdll ~-

ekt.cn ·ıts.ls.ı~ 
yunlariyle gol yem n dtıl<1 bil' 

Boııcuk ômer go1 peşinde ... 

Beykoz kalesinin çok yakınından ı,;c
kilcn iki frikik netice vrnneyince sa
rı kırmızılılar yavaşlam1ya, sarı si • 
yahlılarsa Bahadırı merkez muavine 
alarak sıkı hücumlara başladılar. 

Şeref stadındak ikinci küme maçı 
Hilal ve Feneryılmaz takımları arasın
da cereyan etti 

Bundan sonra gec;~Ucllınltı~~ -
her iki taraf da sı~1. ..,~ çıl<a.T ... ÜJCI' 
lundularsa da hiçbırı go bCftıbef' ~ti 

Ankara da 
lik maçları 

Ankaradn, ~fuhafızgü i.ı sahasında 

5000 seyirci önünde dcvn.m ooilcn lik 
maçlarında, Ankaragüd Güvençspo -

1 u 3 • J yenmiştir. :\hıhıfız.gücü De
mir Çankaya rır:ısındnki mnç da Mu
bafızgücünün 3·1 ga.lebesilc nihayet 

bulnıtl§tur. 

Hususl mzçlar 

Sirkeci Kurtuluşu 
6 - t yendi 

D'.in Fcriköy sahasında gayr;fede 

re klupler<len Kurtuluşla Sirkeci idman 

yurdu arasında çok heyecanlı ve zevk 

li bir müsabaka yapılmış. netit.:edc 

1-6 gibi büyük bir gol farkile Sirkeci 

liler ı;alip gclmi§lcrd;r. 

35 inci dakikadan sonrn oyun Gala
tasaray sahasında oyn:.ınmaktnyken 
topu yakalıyan Kazım ela c:ok mühim 

bir fırsatı kaçırdı. Oyun çok süratli 
ve zevkli co~yan ederken ilk kırk beş 

dakika 1-0 Galntasaraym galibiyeti i
le bitti. 

tK1NC1 HAFTAYM 

İkinci kısm.c. çok sıkı bir Beykoz. hü 
cumu ıle başlandı ve bu akm Galata-

tik devrede iki takan birer gol 
yaptılar. 

ikinci partide Hilal bir sayı yap
tıysa da Fencryılmazlılar da bir gol 
çıkardıklarından ınüsaook11. beraber -
Jikle neticelendi. 

Beyıe .. beyl o 
Alfın r rdu o 

Kadıköyündeki ikinci xüme maçın -
da &ylerbcyi ile Altıno1 du takımları 
karşılaştılar, çok güzel ve zorlu bir 

b .. ·lece O- ..ıııtttl'-
dı ve oyun o) 50nrs. "' dtl "' 
b"tti Dünkü mııGtıın ... ış 01 

ı . • Jc~u ... 
sesi şampiyonlugu ğDı4 
kupayı nldı. r?. A· O 

maçtan sonra iki takım ~"!a 0-0 bcra- • .... ~;..-.-.._. .. ,._
bere kaldılar. 
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Şeref stadı ır.t.dla 

Vefa--Ista n bu lspo LI 
3-1 nıağlüp etti 

Eeşiktaş 
Çı ~ref stndmm ilk biriucı kUme ma- } 
St}ı efa ile tcıtanbulspor ı; rasındayd; 
'tuı_ı'~ oldukça kalabal:I. bir seyirci 

Süleymaniyeyi 5 -o yendi 

esı toplanmıştı. 
ı~"eta takımı: llluvalıhid - Saim, Sa
h - Silleymaıı, Latij, Aüauş - Mıcsta
~~Ukrü, LUtfi, Hiiscyiıı JJiuhfri§Cm 

s 'binde bulunuyor. . 

llr:ı nıa;ı siyahlılar işe: Df"cdi, - Hasan, 
SQb.th - Orhan, llawi, Bm:cr - Adnan ah, Sami, lsm.ail, Fcı 1m şeklinde. 

Yazan: o. KAVRAK 1 
~-~-~~~-~~--~ -~~~~~~~--~~~~-

\ .ı. nlarla ve mütevazin bir şekilde on r mül edemiyen Feyzi, arKadan aldığı 
<lakika devam etti. On birinci daki- topu sürerek demır gibi bir şiltle ikin
kada bir serbest vuruştan sonra Fey- ci defa kaleye soktu. 

ı.i topu hasım kalesine sokarak takı - Beşiktaş galibiyeti garantiye bağla
mına ilk golü kazandırdı. Bu sayıdan dıktan sonra oyun daha :ı:iyaclc Sülcy
r,onra çok §iddetli iki §Ütü Süleyma- maniyelilerin oevk ve idaresine tabi 
niyenin genç kalecisi meharetle ber- oluyor. Fıı.kat gol çıkaromadıkların -
taraf etti. Bu tehlikeleri atlatan Sü- dan haftaym 2-0 Beşiktaşın lehine ka
leymaniye oy.uncuları Beşiktaş kale - pandı. 

0 
akern Cafer. 

~ ~n başlar başlnmaz yeşil beya:ı:lı- sine arka arknya iki korkulu hücum-
'iıl Sıkı hUcumlnrla 1stanbulspor kale-' da bulundular. Burhanın ayağından 
taı~ ~iiklendiler. tık :ınıarda LUtfi ilk çıkan top kale direklerini yalryarak 
~ kaydPttikten sonra l·Usbütün açı avta çıktı. Yirmi dokuzuncu dakikada 
~iı:ı,}'efahlar, Mustafa ":ıı=ıtasiyle İ· muhacimlcrin bccriksizliğine taham

lKİNCt DEVRE 

&>şiktaşm hücumları büsbütün şid
detlendi. Soldan çok tehlfüeli inişler 

~-l sayılarını da kazandılar. Bun · 
oır. Sonra Sarı si~·ah takımda büyiik IFene r 

yapan siyah beyazlılar Şeref vasıt.asi
le arka arkaya iki gol yaptılar. Vazi-

sta<dlanda 

yet 4.-0 olduktan sonra Süleymaniye 
takımı düzgün oynamıya başladı. Ru
hinin enerjik hamleleri onünde buna-

lan Beşiktaş muhncimlcri nihayet 
Hüsniiyü ileriye nlmıya mecbur oldu
lar. 

Süleymnniyc muhacimlerinin bir iki 
müsait vaziyetten istifade edememele
ri üzerine Bcaiktnş tekrar hücuma 

geçti ve nihayet Rıdvan bir sayı daha 
yaparak sayı adedini beşe çıkarını§ 

oldu ve milsaba.kn böylece 5-0 nihayet 
buldu. Bcşiktaştan ba.~ta Feyzi olmak 

üzere Şeref, Hüsnü, Rifat ve ~üley
maniyedcn de Ruhi ve Muvaffak çok 
gür.el oynadılar. 

'l> <:tnlıhk göründii. 
~ ava.'J yavaş açılan lstanbulspor o· 
'ıt c.uıarı, oyunun ke.safet=ni Vefa nr· 
ııı Sahasına lntiknl elli;'c~·ck devre . 
ltı-d~nıına kadar üstün bJt 0}1ın gös
tıı ~.1er. Vefn takımı Sülcymanı üçi.in 

1 iıı ır ~Udafi gibi geride oynattığı i
'il' ~kıbin tıücumlarım kcısti ve san 
'hı~ ı~_lar da hiı.kimiyct!erinin semere 
~~ &oremc:Jiier. Kırk ücüncU daki . 
l~~ ~i bir hücum ynpan Vefalılar 
~a~ının ayağıyla UçUn..:U sayıyı füı 
\'.,.. l"ldılar ve ilk haftavm böylece 3-0 

Fenerbahçe Eyübe 
9 -1 galip geldi 

Sarııacivertliler galibiyet gollerini 
oyunun sonlannda attılar 

Yazan: A. MESUr 

ancak 

'-l.an1 Dün F~neı·bahçe stadında yegane 1 n galebesiyle niha,yet buldu. 
birinci küıne maçını FO:!nerbahçe ile --- -- -- -- ,...- ,.------------

lK:tNC1 DEVltE Eyüb yaptı . Hakem Adnan Akının ida 

ci gol Eyübü gayrete gı:~ :rdi ve onlar 
da müdnfn.a.dan ziyade h::cuma başlı
yarak yedikleri golden ô dakika son
ra Haydarm ayağıyla bı r gol kazana
rak 2-1 vaziyete girdileı·. Maç bun -
dan sonra çok süratli ve ·' nispette de 
heyecanlı olmıya başladı. ~·enc·ri:>ahçe 

gol yapmak için çırpınıyor. Eyüb de 
buna hıuannidane mukn\·.mıet edıyor
du. 

~la;;1 • . lttanb tıbıycttcn kurtı;>1.ak azmilc resinde oynar.an maça Fenerliler Fik-
~aıea Ulspor bilhassa çcık çalışıyor. retten mahrum olarak ı.ı5yle çıktılar: 
lUrıu en kaleye süratle alrnn top bir Hiisanıeddin - Lebib, Sc>dad • Meh-
hagtrı kaleye girmiyor ve asabileşerek met Retiad. Angelıdis, Kc.at ·_ Orhan. 
tıı \.. •na favl yapan Vefalı Süleyma- Şaban. B'ilcnd, Naci. ?'fr:azi. 
ı. •ıaıte k tl 
~aldı ın dı~arı çıkarmıya mecbur Eyüb takımı geçen h .. fta sa " a-
lc:din~· Vera takımı on ki~i kaldı. nan kaleci Halid den mahı um olarak 
•at'aitı clakiknda rakip oyuncuyla çarpı şu kadro ile t~rUb edil.·.işti : 
dince kolu kırılan Fahrı E=ahayı terke Mustafa - Mehmet. Nuri - Alaed -
1~. ~tı siyahlılar da on kiı:ıi kaldı· din, Şükrü. Ferdi, Fethi, Haydar Ad
~~wtenin ortalarına doğı u t at.an- nan , Faruk. Mehmet. 
l'aplt r Ortadan şiddetli bir hücum Oyuna F enerliler ba~lad ı ve hemen 
bir · Ortaya gelen topu Hasan sert nisbi b ir hiı..kimiyet tcsi~'ne muvaffak 
'rıcı~la kaleye soknrnk İstanbul- oldular. Fakat Eyübiin kuvvetli ve e-
~U n ilk sayısını kaydet.ti. nerjik müdafaası Fenerl'l gol yapma-

it "~ t~ldc.n 80nra oyun ~ok heyecan- sına aman vermiyor. bt'.l.~·ds hücum • 
ft lt~~. bir şekil ald ı. Bilhassa Ve- cuları · arasıra Fenerin ik: bekine epey 
~~hn~l 81 onUnde hii.sıl dan tehlike t ehlikeler gec:irtiyordu. D~vrc bu su -
~f!\'eea_erı, seyircilere tatlı bir fut bol retle Fenerbahçenin niı:ıb; hak imiyeti 
t,~~ilt 111 Veriyordu. Sarı ~iyahlılarm ile oynanmasına rağmen semere \'er • 
~il~ ~mu Oe§;nci dakikadan son- mivordu. Nihayet F.e·.erbahçeliler 
~1tıtiarı hUtUn hissedilir b•,.. şekil aldı- yaptıkları sıkı bir hüc·ımda bir gol 
~h l'r YefaJıJar daha ziyade müdafa- ka?..a.nd ılar ·ve birinci hnftaym 1 - O 
~t de Cıh etmek zorunda kaldılar. Fa Fenerin lehine bitti. 

~aıı ta(" sonuna kada-: hakim oyriı- 1K1NC1 DE\rı~E 
ı~'tıtla :ıı buJspar başka {;Ol yapama- tkinci de\Teyc ba.şle.ı:ııı~ı zaman 
cıı~ict/1 ll'laçı böylece 3-J kaybetmiş Fenerliler Naci ile Niyaıinin yerini 

Ilı efa dil 
l' 1~ Oltn n kıymetli bir galebe kazan-
~ Pir <>. asınn rağmen mu\'affakıyet-
~ )d:~ gösteremedi. içlerinde yal

ı ~lanb fa ile Saim iyi oynadılar. 
1'~ to UlsPor ise: anMk son dakika· 
t ı~4n Parıaruı.bildi, fakat ne çare ki 

Suı &esmişti. 
. ı~incıeYTna. ı iyc - Beşiktaş 
~e ııe ~ v~ .son mUsabalrn Süleymani
tı f)Uı"~8ık~ arasında tel eyan etti. 
t! • lbrah~nıye: Muvnff-ık - Ruhi, Sab 

Urban ~ın, Orhan, R..!E::id • Rauf, 
lt ~iıt't aniş, İbrahim, Ha~di.. 
h ~ııu· Cl1$ da: Mchm.'t Ali • Enver, 
·•ıcı - n· ~1 "tıı ~·ifat, Feyzi, FU'lt - Hayati, 
~ltı.1~1• ;~ırn, Şeref, ~ref şeklinde ı 

t'~ Od' Yunu hnkcm Sazi Tezcan 
1
l'0 rdu. Oyun k;rşılıklı hü -

BakırkUyde yapılan 
ma~1ar 

Dün Bakır KÖY Barutgiic ti sahasında 
birçok maçlar ·yap1lmışt>1·. Fatih ld
man yurdu B \'C genç takımları oyuna 
gelmediğinden, EarutgUcü CB) ve 
(genç) takımları kc>ndi ar alarmda yap 
tıklnrı ma~ta giiz~I bir oyunu mütea
kip· genç tak ım 2-1 (B) tr.!Hmmı yen
miştir. 

Bnkırköv Rumları ile Yeni Pcralı· 

lar ar.asında yapılnn ma•·t? Bakrrköy 
rumları Yeni Pcrahları 3 ~ yeıımi~ler· 
dir. 

Türkgücü (A) takımı ilt;. BarutgiicU 
( A) t:ılumı arasındaki ·~·açta da 2-0 
Barutgücü galib gelmi§tir. 

değ1ştirmişlerdi. Oyun hı:r iki tarafın 
kuvvetli ve enerjik çaJışmalan ile de
vam ediyordu. Eyüblüler Fenerbah • 

c:cden fazla gol yememek icin, Fener
liler de Eyübc Beşiktaşnı yaptığı gol
den fazlasını yapmak içın çalışıyor • 

lardı. Bu çalışmaları bir türlü netice 

vcrmiyen Fenerliler, biraz. cia haklı 'si
nirlilik gösteriyorlardı. 

Devrenin 10 uncu daki!\,ısma katlar 
gol yapamıyan Fenerlile··, nihay~t i· 

kinci gollerini Bülcnd vasıtasiyle ya
parnk 2-0 vaziyete girtlıi"r. Bu ikin-

Bu hal ikinci dc\Tcmırı 26 ıncı da
kikasına kad'l.r dayandı ve bu ı:ır.dan 

sonra Eyüblülcr fazlasilc yoruldı•lar. 
Ve esasen nefeslerinin eksik ·:-l•ışu 

kendisini gösterdi Fcr.erbahçenin 
tazyik cemberi büyüdü. B J çcmbi'.:- Fe 
nerlilc.rin gollerini fazlal ıştırmala-ı -
nn scbeb oldu. Sırasiyle Niyazi, 

Bülcnd. Şaban, Orhan, ·~e Bü1enrlin 
yaptığı gollerle sayıla.rıııı dokuza çı

karıverdiler. Oyun da f erer in hakimi
yeti altında ~-1 Eyübün yenHmeıile 

bitti. 
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f.'a11cı Ulılı:cııin Eııosi.se mağlıiuiycti dn!ııyısiy?e Afina ga.::cte1eriııclc Ç17<an 
Bclgraddaki milli takınıumzın foto.ifrof ı 

m 7ıııııııii11llllllıınıınıınıınııııınıııııınımıırıııının ııııunıııııııı11111 

IJir k l ii bün mağlu
biy etini milli takımı
mıza mal ettirmemeli! 

B1t haftaki Yunan spor gazeteleri
nin, Enosis klübünüu l stanlniklaki 
m.aç1arı hak'kmda u..zım '!J(Iztlar ~rct
rncktc cldukJarını görüyoruz. ı . 1 

Bu gazetelerden Atletıkon Vimamn\ 
3 Kanunuev-ı;cl tarihli nlishamıda E-i 
nosi.'üı lstmılmldaki rmaçlarını ~azan 1 

mu1ı.arrir, s01ı defa Yugnslavyada TJn~ 
yapan nırk milli takımım.n kla re8?1li~ 
'ıi il<ivc etti§ı yazı.sına şijyle ba§lıyar.; 

"Kimin aklma gelirdi ki, Oih.adsı::; 
Faruk..·mz, R.o§adsı::, Rızasız, Rdnisiz. 
GUn.cş kWbü. Enosjsi ']Jenccaktir. ı { 

Yine 'kim iddia 00ebilrrdi. ki ,ıyni 
takımımız '!'ürk 111iUi faiı:ımı olan Fe~ 
ııcrbahçcyi kazaıuuxıktı'f. \ 

llcm de ıı:.ısıl ka.za11ıı.rak1 Bütihı 

mil.sabaka müdilctinco hv'cim bir oyını' 
çıkardıktan sonra... ' 1 

Tflrk wıilli takımını tcş1dl tiden ls
fmıbulım bu tant)lmt§ k!~. mı Etto8isin 
açık ü.stün1iı.ğii ile o Jcadar ezildi ki, 
oyuııcular miit'M§ surette sinirlendi
ler ve tekmeli yummklu bir &yUM 

baş?adı'lar. Bereket versin bu. maçı i
dare eden, Tiirkiycmin en 7.-ıymetU 7ui
kemlcrindcn o1an Şazi Tr.zcan çok dü
riist ve bitaraf 7ıara1ı.-et etti de ı;erl 

oyıııyan iki Feııerli oyımcuyu saha -
dan attı. IJıı surct'le oyunun çığtrm
dan çıknwsıııa nuhıi oldu.,, 

l§tc Atin~ımı spor gazctc7ori11deıı 
'biriııdcıı aldığımız ~u sat~rlar} Yııgos· 
uwycı :seyahatinden C.t.'V' l yazdığım.~ 
yazılarııı nc1Mdar dofjrıt olduğunu bir, 
kere daha ispat ctnıi.J bıılıtmnaktailtr. 

Bi:: o zaman Yugoslaııyaya giilece'lC' 
milli ta1:ımnnızın seçili~ tarzına itiraz 
ctm.i§, bizde bir klüp esası tutula-ra"li 
milli takım tcş'k"il cdilcmiyeceğini ileri 
sürmil§tiik. Bicim amatör oyuncuları
mız amsrnda • üçü dördü nıü-3te8w:ı • 
klas oyuncusu mo~7.escf yoktur. Bt& 
giln bir ıas ollm futbo1ciiyii ertesi htıf
ta1vi ma,çta takı,mın en ziyade aksıyan. 
oyuncusu. olaraJ.: göriiyoruz. Bu oo...."-i
'J/Cttc olan fak"lmlarımwian. 'Tuıngi.~ 
~sas tutularak milli tal..ı.m te§kil et· 
ınek clocjrıulur1 Netekim v zaman mil
li takımı k~rmıya esas ofan Fcncrbah· 
çc takınıı - hmtüz arada·~ afü yedi ay, 
gcç>ni~ o1masma rağmen • bııgün es-
1•i randmanmı vcrcmcmoktedir. 11Ci, 
Jıaf ta evvel de bütün 1nrinci küme 
1•liip1crinin ycmcbilcceklcri Enosise 
çok bozuk bir oyundan sonra m:a.ğlub 
o1muş, geçen 1ıaf ta ise kııvuetli B e,.c.ik
ta§ on birini kazanmıştır . 

işte biitii?ı bunlar~ bi.=cle millitakım 
7wrnuı i§iııiıı federasyon, reisüıin. dii
§iiıuliiğii gil>i olııwdığım oçık{d !JÖS· 
teren misallerdir. 

Hiç olmazsa bun&ıı sonra 'dikkatn 
o1rnalı uc mr klii'Yü.m.ü.-;iin aT...-,l almı
yaıı mağlübiyctini Tifrk •milli takımı
na m.aı cttirnıiyccek şeldlde hareket 
IP!lilmelidir ... 

O . M . Kutnal( 
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Ma~Oen n<aırcD diyor iki: 

Suratıma attığı blr tokat beni 
. Gari Kuper'e bağladı! 

Onun hayatta ancak iki hakiki dostu vardır; Klark 
Geybl'le arkadaşlı~' bir kokteyl kadehile başlamıştır 

Macllen Knrol lngilterede doğ--
muş, fakat uzun müddet Fransada 
oturmuştur. Tahsilini, (Birmiıı
gam) üniversitesinde yapmış, diplo 
masını almıştır. 

Diploma, birçoklarına göre, bir 
daireye \'eya müesseseye girebilmek 
fcln bllet hizmetini görür. (Knroll 
bu biletten istifade etmek istemiş· 
ti. Dir müddet hususi fransızcn 
dersleri verdi. Du suretle kazandığı 
paranın nısfından fazlasını, biriktir 
dl. Yüz, İngiliz lfrnsı olunca hocalığı 
bıraktı. Sahne hayatına atıldı. Esa
ten mektepte iken biltUn düşündüğü 
Jleride lıir artist olmaktı. Bu kara
rından onu hiçbir kuvvet geri dön
düremezdi ve döndüremrdi. 

Bu"'iln bile llolfvudda ondan bah
sederken: "Bir sanatkAr güçlükle 
yetişir! .. ,. derler. Hakikatte bu söz 
eski bir atn sözUnden alınmıştır : 
"Sirke) 1, sn rmısağı hesap eden çor
bayı içemez! .. ,. 

(Karo!) hiçhlr şeyden çek i ıımccll, 
her§eyl göze aldı. J,ondradak1 ,·azl
fesinl bıraktı, hnynta atıldı . Fnlrnt, 
Umlt ettiği gibi hemen angnje ola
madı. YiHlyetıerde temslller \"eren 
bir kumpanya.da tıdl roller oynadı. 
Gitgide tecrübesi artıyor, sanatı iler
liyordu. flk en·el , Pariste (8e,·kl ta
bH) adlı bir filmde ''nsnt bir rol al
dı. 

Sonra Lonı.lrayn döndü. Atlantik, 
."ıladam Giyotin, Yataklı vagonlar 
mabudesr. Gizli ac:enta gibi filmler
de sanatını gi1stP.rmeğe muvaffak ol 
du. Nihnyet Holivuda çıı ğ"rıldı. 

(General seher va:tt i· · öldü), <Zen
da mahpusları) gıhi fllmler.de şöhre 
ti bUsblitün ~ " ıtı. Artık büyük yıldız 
lar sırasına geçmişti. 

1931 de, (Prens dö Gat)ln eski 
yaveri yUıbaşı (Fillp Antley) le ev
lendi. Balayı seyahatini, ltalynda 
geı;:trdl. 

(Karol) şiiri tok sever ve sevdiği 
şiirleri yüksek sesle okumaktan çok 
hoşlanır. En ziyade takdir ettiği şi
irler HUgo ve MUse'dlr. 

l't!adlen Karol 

(Karol), ~ocuk okutmak için yara 
trlmış lıir mahliık dcğlldl. Ruhen sa
natk:\rdı. Bazan giller, ve: 

- Ben, der, beynelmilel bir sa
natktı.rrm! .• 

Hakikaten öyle .. Uç memleketle> 
alAkası yardır: Holivudda çalıştığı 
için Amerika, kocasmın bulunduğu 
İngiltere, sonra pek çok sevdiği, ta 
tll zamanlarını gecirdiği Fransa .. 

Sanat hayatının ilk de,·rclerln 
den bahscdcr)ten daima şu sözleri 
söyler: 

"Daşlangıcta çok sıkıntı çektim. 
BUtlln arkadaşlarım bana cesaret 
vermeğe çalışıyorlardı. Bilhassa 
(Klark Geybl) ve (Klari Kuper) çok 
alAks. gösteriyorlardı. Her ikisinden 
cok yardım gördüm. En hakiki, en 
samimi dostlarım bu ikisidir. Mu
vaffaklyctlml onlara borçluyum, der 
sem ynlan söylemiş olmam. 

tnglltcrede iki sene kaldıktan son 
ra tekrar Holivuda döndüğüm za· 
man ilk işim eski menejerlm (Val
ter Vagner)f bulmak oldu. İki sene-
denberl, sinema payıtahtı ile milna
sebetlml kesmiştim. Ufak bir kayıt
sızlığın, kısa bir kayboluşun en göz
de artistleri bile unutturmağa kllfi 
old11ı'.;unu blllyordum. Valtere sor-
dum: 

- 1'e yapayım? Kendimi yeniden 
nasıl tamttırayım? Sade bir hayat 
mı gP.r,ireyim, yoksa gilrilltülü mü? 
Banu bir fikir veriniz .. 

\'aıter: 
- ~asıl isterseniz öyle hareket et 

ıckt" scrbestRlnlz .. deyince şaşır · 
rtım. Sonra kt>ndlslne hak verdim. 
Hakikaten. ben Jiollvuddan ayrıldık 
tan sonra orası pek çok değişmişti . 
Ben, gtderlccn ornda bürük yıldızla 
rın şaşaalı hayat sürmeleri fidt>ttl. 
Milyonlar penrere<len atılır gibi sar
folunuyordu . Şimdi ise o çılgınlıklar 
geçmJştı. Hepsi. köşlclcrlnde sakin 
bir haynt yaşıyorlardı. 

zikiine bir reYeransla sellımladıktan 
sonra tekrar yerine oturmuştu. Ar
kadaşlarlle konuşuyor, sigaranm bi-

o~nw D=flaas 
Sevlmll arUstln Amerlkada 
eşek tnanasına gelen adı 

değiştir i.di 

Son zamanlarda Paris en güzel, en 
sevimli yıldızlardan üçüı1ü, dördünü 
Holivuda gönderdi. Bir Fransız gaze
tesinin tabirine göre ihrac etti. Şimdi 
de sıra Viyaııaya geldi. 

Büyük bir Amerikan firması, geçen 
sene çok alkışlanan bir artisti angaje 

etmiştir. Doly Haas'ı lstanbul da ta -
nır. Amerikan firması, artistin ismi -
nin değiştirilmesine lüzum görmüştUr. 
Çünkü Haas. muhtelif şekilde ya-

Eskt dostlarrmı gN1e buldum 
(KopPr) ı ilk defa bir ~tudyoda. ~Hr
müştüm. Keskin yakışıklı. ciddi ta
Yırlı bir delikanlı yanına. gelmiş, na ' 

zılır, ve bazruı telaffuz olunduğu za
man (ane) yani (eşek) gibi anlaşılır. 

Buna meydan vermemek için bu se
vimli artiste Billi Marlov denilmiştir. 

rini söndürüyor, ötekini yakıyordu. 
Bu sırada l.ıirlsi geldi, kendisini ça
ğırdı. Hemen kalktı. Yandaki salona. 
ınaldnenln öııilne geçti, tabii bir hal 
de rolünü yaptr. Bil~hare ltC'ndislle 
beraber çevirdiğimiz filmlerde onun 
bu tablillğine hnyran kaldım. 

( Kuper) le dostluğumuzun başla· 
masırıa sebeb bir tolrnttır. Beraber 
bir film çe\"lriyorduk. Ben, kaçakçı 
kız rolünü yapıyordum. Bir milnnkn· 
şa esnasmda ( Kupcr) in bana bir 
tokat atması Hlzımgeliyordu. (Ku
per) buna itiraz etti. Bir kadmı to-
katlamanın ınuvnfık olmadığını söy
ledi,. Fakat, sfizUnU dinletemedi. 
Sahne muhafaza olundu. Ye tokatı 
attı . Doğrusu gözlerimden ateş çık
tı sandım . Sonra özür diledi. İşte o 
daklkaclaıılıeri dünyanın en hakiki 
en sanıimt iki dostuyuz. Ne zaman 
bi rlbl ri nıizi gl)rso k hen tok atın acı
sını, o da mahcubiyetini duyarız .• 

K lark yUk sek ruhi udu r 
"Bakınız, kennlsile nasıl dost ol

dum. Bir gün stüdyoda idim. Yeni 
tevrllccok bir fllmin dekorları hazır 
!anıyordu, Bu fllmde ikimizin de ro
lü vardı. 

Stüdyo kalabalıktı! Müzikacılar, 
figüranlar, ameleler, ilh.. Herkes 
hir işle meşguldü. Birdenbire, niha
yetteki kapı a~ıldı; esmer ve yakışık 
lı bir delikanlı içeri girdi, gülerek 
yanımıza geldi, ve: 

- Haydi, dedi. Yeni filmin şerefi
ııo bir şoy içelim. Ben ikram edivo-
rum.. • 

llir başkası olsaydı, hiç şüphesiz 
yalnız nıUdürlerl Ye yüksek artistleri 
davet ederdi. Halbuki o artistleri, 
amelı;lcrl, hepsini davet ediyordu. 

Sonraları anladım kl (Klark)ın 
pek temiz, altın gibi bir kalbi var ... 

--· ,,,,,, 

Büyük ~stadla 
bir mülakat! 

1 - Vstad_, lıcmcn gc?iyorum ..• 

2 - Han[Ji vem.eklerden ho§l.amrsı
mz üstad1 _,,, 

3 - Ne Ç.e§it sigara içersiniz1 
- ,,, 
Rokfellerln kızı 
evlatlık aldı 

Dünyanın en zengin "küçük kızı., 
henUz dört yaşmda. sarışın, sevimli, 
adeti bir bebek gibi güzeldir. Tali, 
kendisini dünyanın en zengin kadını
na, Rokfellerin kızı Moriel'e evlatlık 
yapmıştır. 

Moriel, altı sene evvel Hubbar adlı 
bir ccnllmenlc evlenmişti. Fakat,, 
Hubbar izdivacının beşinci senesi bir
denbire öldü, ve karısını çocuksuz bı
raktı. 

Moricl hayır müessesesine gitti, o
radaki çocukların hepsini birer birer 

gördü. Uzun bir tetkik ve tercddüd • 
den, müessese müdürü ile görilşt.Uk • 
ten sonra Mak Kormik isminde güzel 
bir kızı intihap etti. Şimdi bu bahtlı 

kızcağız, onun ismini taşıyacak, ve 
bütün servetine varis olacak, aşağı yu 
karı 25 milyon dolara konacak. Fakat, 
yalnız kalacak mı? Analığı bir de er
kek evlA.tlrk almak istiyormuş. O za. 
man bunu pa~laş.mak lizımgelecektir. 

ciJı e· 
-~ - Ü.r;farl alaturkayı mı ter 

derler, ala/ raugayı mı 1 

.-111 

9111~ 
5 - Sart§ındau nıı iıo§la'ıır 

esmerden <nıi1 

-111 

-! ! ! 

-!! ! 
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Kaptan 

1 
Yazan : ilhan 1 arus 

~ııı~ndldenberi l]e,·om eden y:ıArnur mu· ln\':rnın lıir lrnç yc-rinılc ,.c pencerelerin 
der al:ırımızı sırlımıı:ı yapıştırmıştı. llir ii~tünıll', ı::em· iııl'l'i kalın ll·l k:ıfC'slc örtü· 
ları c~ın dibinden iki tarafı kırn111.ı kııya- ili. ll'lınh:ılar rnrdı. 
ıııa: :ıptı ve siyas camlarla siislii bir yar· Od:ıııın orlasıııı::ı ılıırınıış. elleri ceple· 
ııı~~~ .111kilıen yuknrıy:ı, O\'nya ıloğru tır· riııık, giiliiınsiycrck lıizi .'.cyrcdrn değir· 
~örıı~lorduk. ,\rkııın ız<la kurşuni bulull:ıra menci: 
ııı 12 lllın[iş engin lıir toprak denizi, all:ırı- - C:ınım, hele oturun, ılinlcnin lıirnz .. 
lrıG:~ n~·.ıklurı ultıııdu iıH'C kum Ye ünü· Dedi. O rnkil keııılimizc ı::ell!ik. Aclrln 
le d<c ıslnk rüıgfırlnrilc, lrnr:ııılık )1Jll:ıri- ulannr:ık hircr kiişeyc ili')lik. Doktor bir 
' er· ı ı ı Ilı 1~ uEjultul:ırilc ornı:ın \'ardı. hana. hir ılc :ıılaıııın ~üıiiııc ıa 'ıyorı 11. 

l!:ı r <'tırınüıncşhull:ın ı.:elıyorılıık Jan- Janıl:lrm:ı, iiınriınılc ı.ıemi Ye kaın::ır:ı gör-
dc~:ı kc~eyoJd:ın giderek nkş:ım ~·iikıne- Jlll•ıliği içın, ıııiiskrihli. 
~! n k:ı'lalı:ı~:ı ,·nı·:ılıın ıliye bizi bu kor- G:ıriıı e\' sahihiıııiz <·ehinılcıı clemir bir 
lıcrjr; lir.reye ~oknıuştu. Belki üc s:ı:ıllen· t:ıb:ıka çıkardı, hepimize sil{:mı Yerdi. Kih 
~eccknır.lrın ıı:ıllıırı kurıılurııı dibinde ili- ril ç:ık:ır:ık sigaralarımızı :ıkşledi, .sonrıı 
ıı-111 hır knnı arıyor, bul:ıınıyor n• orman rıencerek:·in üniiıw ~iılerck Yl·ı·inde mıhlı 

b eırı .. ,1',rn lıiıılen m:ıkln~ıvorclu. (iN·e imiş gibi clur:ın :ırk:ılıksız lıir taburenin 
ik.e;~ız ge)ıJi. iliz arlık orrnn;ıırı i\·inılt·~· tisluııe otıınlıı. Giiı:ll'ri )iizl.:riıııizde lıen·s· 

1
• I.' /. le c;:ıı.ılar lıiı\'iik ku:-,l:ır gibi le bir şeyler :ırıyor YC hcynz dişleri p:ırlı· 

t hll}·orl:ırdı. A~:ı~ıd:ın, arkanıı:r.dıın ~elen ~·orclu-
lıııı er dakika hızını arllır:ın riizgfır. elra· - H:ıvrcliııizi ~üriiyorııın, decli, bura· 
bat ~da lıüyiik ol nehirleri akıtarak ve <hı lıir cİeğirııwn ve hir dcğirıııcııd bula· 
l~v:ı nnın iistünılen bir demir kızak ,ııibı cağınızı z:ını1l'lnıi~liniz. Ara sıra, ayda yıl ! 

l> ~:ık geçiyordu. ı!a lıir, tıura)a yolu clüşeıı yokul:ırın herı· ı 
..._

0 ~•ır anıcunu kula~ınıa cl:ıyıyaıak: si ıle :wn• iiıııitlc lııı kn•11yı .<'?lnrl:ır ,.~ I 
Ja 'e Yap:ıca~ı7.? dedi. hepsi ılc buraya, hu odaya ~ırınce aynı 

tı:ı tırf:ırnıa atını durdurdu. Kolunu }ama- ş:ı~kınlığa kapılll'lar. 
fer ,~11k:ırıJarıııa do~ru uzatarak bir şey- Si~:ıı n~ın ı denn ılPrin Çf'kli. (;özleri a· 
ler,

11
?1cdi. \':ın ımı \'ardılhmız znmaıı .,öz- ra vermeden ,·e içlerindeki derin istihza· 

...._ n sonıın:ı ye!işebil<lik: yı kayhelmeılrn :;ıra ile benim, cloktorun 
~ııe Sııraııırıla lıir de~irmen ol:ıcaklı. Cç \·c janılP rı11111 yiiılrrlııı·zdc ılol:ı51yor; 

tır.1 eveı nrkaılac;lorla bir gece kalmışlık kalın, ısl:ık kuııclur:ısile sol nynğı, kaırnnlı 
\ı~" .F.ğer yıkılın:ımış~a.. döşe•:ıcıle, hafif lı:ıfH lemııo luluyonlu: 

ııa~ırıarıınızı <>ünlük. Artık tekrar dere ke· - ll:ıkiklen, dedim, hayret içindeyiz. 
bir :ı d<>l'fru inmek ,.e yarıı:ıcı takiben Burada ııc yapıyorsunuz? ~eyle vakit gc-
ltıe ' 1! dcğilıneni bulıınc:ava kad:ır riiksel çiriyorsunuz? 

ır · · Sıı\ 1P erli yordu. Kırrııı;ı:ı s:ık:ılını krışıdı: 
~•rıı.ı: Ytıklaştıkça gürüllii artlı.Atların aya - Galilı:ı r::ınınız hiki'ıye i~liyor, llcdi, 
~ı~ Q 

11 10 santim öll'de birdenbire kıvrılıp ı~lt•rseniz kıs:ıca anlatayım. 
1 rı.ıi '0~ı inen uçıınııııun dihinıle derc,~ü J\alktı, :ır!rnsına dönerek pcncercckn 
L, ~~erek ukıyordu.Burodan aşa~ı kayan haklı. O vakit rarkına vardık ki rüz~ar, 
~~e :ırn için Jrnynlnrn hcım·n hemen a- Jıinnyı kiikiintle ı koparıp :ılııc:ıknıı'> .,:ilıi 
~it> ıı Ynpımış ''e dallarını boşhıA:ı do~ güriilclii.ror ve tekerlek çatırdayarak 

ı.!~lnıış olıın ç:uııl:mian birine t:ıkılın:ık dönüyordu. 
~ lct·~:ıirna mc,·cullu. Fakat biz yayan Gene t• ·' ; lıi\·iınde )·erine olurdu: 
ı!ıı ı .. ve allorımız bir çama takılıp - Denim bir ııeınim vardı, dedi. Kısaca 

rııınozdı. sı onu uenizde k:ıylıelliııı. llopanın yirmi 
ı :(. :,. • ınil açığında benim ı::eıııim, şimdi on sekiz 
~;vıarına bir yı!<lızın hizasında, çok uş:ığınıın cesedilc beraber, denizin dibin-

n Sar · d C • ı Ye !ılrek bir ışı~ı göstererek: e uyuyor. 
;'tltba değirmeni bulduk efendi ı de· Arlık di~leri gÜlmüyordu ve gözleri ına-

'iıır vi birer alev gibi yanıyordu. Kafasını 

- Yanlış yaptm bcccrilc.si~! 

- Tediye şartlarımız o kadar mü .. 
lwmmcl ki, daha otomobile tanw.miy_ 
le sahib olmadan Maslak 1ıolunda bir 
kaz~ya kurban gitmeniz muhakkak • 
tır! 

- Estn{irtırullah <lecliııı. Beni o kadar 
rıl:'ıkacl:ır eı1 iyorsunuz ki 'l Siıi çok eskiden 
ı:ınıyncnsıııı gibimc ~eli}or. Yalnız hikl
) cıı izi çok kısa kestiniz. Eğer .sizi üzmez-
ı;c .. 

J\ıllı, kocaman eliyle aszımı kapadı: 
- Deni bağışlayın, dedi, zalen can sıkı· 

cı şnlerdir. Ondnn evwl sizi düşünmek 
){ızırn. Karnınız açtır, değil mi? 

İlir:l'Zl:ırınııza Jaflarımıza bakmadı, ~ür 
ulle dısarı çıktı. Birat. ~onru lıir tepsi i
çinde İ>ize )emek getirdi. Üç ayaklı bir 
lahla iskt-nıleyi ouanrn orlasın:ı çekerek: 

- Buyurun, Allah aşkına kusura bak· 
m:ıyın, dedi. Gemide fazla komonya yok. 

Yüzüne h:ıklık: Yanakları morarmıştı. 
•ıı1·,1 ıllll· s:ı:ıı <laha "'Ürüdük. n00;;11z burada siyah gömleğinin üstüne eğdi: 
~ l ~ k Elleri titriyorllu. ;•ere ı.. erek bir çanak şeklini alıyor ve -~fcnılcketime lllintlüm. Deniz uza ·ta 
{ "'lr ~I k ı E ı · ı· A J d k. aşı O anda dıs,arda güriıllü :ırtıı. Yağmur eıı~.... E:o gibi ya\'llŞlıyordu. Du gölün ·a mışlı. ,v enmeınış ım. n a ım · ı y . 
' · •ıırı )\ B' 1 B da taneleri camları kurşunlayordu. Başını o 
1 
~rcı 1 " a simc;iynh, kocaman bir binn yamı~·acabım. ıraz param var< ı. ura 

~ıı lı-fr.eıJ ı::eı~e. koca .. ın.a. n bir te~er.l.ek gö- bu değirmeni :ılrlım. Dış yüzü değirmen o- t:ır.,a çevirdi: 
: lcrı~ e lıii) ük gurullülerle dönuynrdu. lnrak kaldı. İçini kendi elimle aylarca ça- Düyük tekerlek oturduğumuz odaya ka-
' · ı:ır k. k b 1 1 k ı dar gelen s:ırsıntılarl:ı, dönüyordu. tre .. ı hizi atlarımızdan :ılıp lış:ıra · u la e ·oyc um. 
'" •lir ·ı f ıı .ı p ı ı - Affediniz! ;ırı v .. {i:ıcak derecede .şiddetli eııen rüz· Başını ı d l:ıra a sn auı. cnrere ere e 
~ " ı 1 d "kl .. ı k Dedi . Du\'arllan hir muşamba ceket :ıl-
ııeıı lıh"• Cadım olede, Jıelki yümlelre lepe ç:ıııı 'ini arı oynuyor u ve go · e .,:ıra· 
• ., ;ı.. l · 1 - L fi ' .. l) t " .,. din dı, sür:ıtle sırtına f{iydi, kapının yanına ''l.k. ~, '~n. dibine akan .suyu sıısmus, zan 11r oy c ogıııuş ıı. ır muc c e ruz.,arı · 

t k ue- 1 r koşarak elektrik düğmesini çeYirdi. Telaş 
1~ İlı> tıırmenci kapının yanındaki kii- ec ı: la: 
~ıllb:ı ~ecrel'i açtı. Elinde sarı ışıklı lıir - Duyuyor musunuz'! Bu tıpkı denizin 

-.... rtr<Jı. ı;esi ! Knr:n.·el tıur:ıd:ı Karaılenizılcki ı.ıi bi - l\Iuşambalarınızı giyiniz! dedi. 
I\' . 

1 
lled 11llsiniz? u.~uldar. Su burada Kar:ıılenizdeki gibi ha· Büyük kukuletasını başına geçirdi, ca-

a~'ı: 1
' J:ınd:ırnıa pencerenin dibine yak· ıjırır \'e clalcıalar hur::ırla şu kocaman leker· mm önüne ı.ıiılerek dışarı baktı. Ay aydın 

-.... !eğin :ıllınd:ı. K:ırodenizcleki gibi şahlanır. 
~k. ı! lt'e karanlığında yolumuzu kaybet- Aşa~ıd:ı küçük hir ılin:ımo kuruludur. 

1 ~iıı, nılileri sabaha kaclar mis:ırir eder- Geceyarı'iı uykumu :ı~·ııı:ık i~in bodrum 
l>e• katın:ı ineı· ,.e lıılunıha ile büyük fıçıl:ır-

\al'lı rrnencj k 1 tl:ın tuzlu sıı çekerim. Bu .su bana can ve· ili Oldu • SC's çı ·:ı rnıac ı, pencerede . 
1 ~ 11 <:ı-ı('j ~hraz sonra kapının slirmcleri nr, r:ın . 

, ~ı ı.0
1 ılığiııi duyıJuk . .\dam riiz••ara Güziiıııi'ın ucuyla <loktor:ı bakıyordum. 

.,.. 1\ l'ab·ı ~ n r k ıı· 
qı ··ı~or . ı mek için kapıya omuzile da· unu ar ·e ı: 
•e;ııellliı~e elil~le bize işaret rılerck i~·rri - Belki beni deli zannedersiniz! haklı 

1 
'lıe ~:ırıı 11~ söyJuyorclu. Atlarımızı birer bi smız! Denizden yirmi sekiz s:ıat içcrde 

L?l! !!İtd~~ına b:ıi;J:ıdık, koşa koşa desir- Ye bir dalı başıncln kendini ,gemide rarze-
1 •\nıı ı"· den adam elbette :ıkıllı sayılmaz. Ama im- 1 
0~ 1 Üstu" .. 1 b.. 1 ~l • J nd ınuze kapanır kapannı:ız dok- eler bu. Bilinmez ki? nsıını lıazan oy e 1 

'- rııı.ı. 1 aıın:ı vcı ben l · 1 b' maskara eder işle .. 
~ııı ı ı g·ı . , Hrc en ırc mezara 
Itır IJı ~ıı bı lt şaşkın ş:ışkın etr::ırııııızn ba- Tekrnr ayağa kalktı. Ayakkaplarının ka-
fı1~1l ı\r1ı~şla.~ık: Sesler birdenbire kesil- hn ,gır.ırlısile önCime ı:ıeldi: 

lığı bütün boğazı, dereyi, ormanlı ve bütün 
a~ağıda, orn<laki tarlaları parıl parıl par
latıyordu. Düyük ç:ıııılar yerlere kadar 
eğiliyorlar, do{ıruluyorlardı. Süralle camı 
açtı, oda gök gtıriiltülerile rüzgarlar ve 
buzlu yağmurlarla doldu. Hepimiz camın 
önüne gittik, dış:ırısını seyretmeğe başla
dık. 

Kolunu camdan dışarı uzatarak bizi hl 
rer tavşan gibi titreten sesile bağırdı: 

- Iliiseyin ! Alnb:rncla sancak 1 Dördün
cü yelken fora! .. Hey anam hey! .. 

Ay ışığındaki kolu zangır zangır titriyor 
Ye değirmenin büyük tekcrleiti, aşağıda, 
çalırdıyarak dönüyordu .. 

i lhan TARUS 

. 
Bir işçi gibi fabrikada ça!ışlım; hizmetçilik yaptım (21> ' 

rFal9'>ırDka©Ja çgıece oşn 

"T ath verem,, ne de-
mek siz bilir misiniz? 
~imdiye kadar ı~aç işçinin ciğerini çürüten 

vücudunu çökerten bu koku, fabrika 
l<ok us:ıdur 

Röportajı yapan: Neriman 
l Icr taraf gündüz gibi erkek, kadın 

genç, ihtiyar ve çocuk denecek kadar 
küçük işçilerle dolu. Geceleri iş bö
lümlerinin hepsi birden faaliyette bu 
lunmuyor. M~ela yanımızdaki tezgah
lar işlemiyecek. Bir kaç tarağa iplik 

geçecek. .. 
Vaıgeller, Bobinler, boyacılar, kumaş 

sıkıştırıcıları bu gece uyumayacaklar ... 
Fabrika göz alamıya::ak kadar büyük ... 
D:ıha görmediğim yerlerde ıde çalışan

lar var. 
Vargelde çalışan küçük bir kız, ko

lunu vücuduna istinat yaparak solum
daki kıza işitinneye çalışıyor. 

- izni kopardım .• Haftaya gidiyoruz 

değil mi?. 
öteki cevap verdi: 
- Ah, gidemem, dedim. Bu hafta 

(S .) yakalandı. Babası çok kızmış. Bir 
daha geceleri bir yere çıkmıyacak ! Ko
nuştuğu çocukla gece yanlarına k::ıdar 
kalmıslar. Kabahat hep kendilerinde .. 
Erke~ dönselerd.ı. olmaz mıydr sanki? .• 

- Ben, ~n olmayınca oraya gide -

mem. . 
- Pekal! gidersin, ne var sanki .• 

İstersen Şükrüyü, Cemali ve Osmanı 
da el.. Osmanla daha iyi konuşmuş, an
laşmış olursunuz.. Danscdersiniz.. O 
iyi kavalyalık (kavalyelik) eder. 

Bu iki genç kız, çaydan bahsediyor
lardı. Onların en büyük eğlencesi be
nim bir türlü anlayamadığrm çaydı. 

I{. • :t-

Gene bir uğultu başladı. Saat 7 ,30 .. 
Fabrikanın gecesi daha görülmiye de

ğer bir şeydir . 
Her makinenin üstünde yanan yüz 

mumluk lambaların ışıkları, çalışan iş. 

çilerin kirli ve zayıf yüzlerini balmumu 
gibi 6an ve elmacık kemiklerini, alın -
lannt gölgelediği için daha çıkık gös -

teriyor. 
Gece i§çimiz, çok iyi, güler yüzlü bir 

arlam .. Adr Hüseyinmiş.. ikide bir ya
nımıza gelerek: 

- Kendinizi yormadan ~alışın, diyor. 
Ve bize lazım olan masırabm önü • 

müze yığıyor. 
İşçilerden Meliha adındaki kız yanı

ma geldi: 
- Bu gece dörde kadar çalışacağız, 

dedi. Bundan sonra geceleri sekiz saat 
çalışılacakmış, dinlenme saati 11 de .. 

-:- Yal Neden? deldim. 
İzah etme-di.. Y alruz : 
-tşte, öyle ... yi kafi buldu. 

Ustalarımızla yanımda çalışan kızla -
rm bana 'başka türlü mu~le -ettikle
rinin farkına vardım. Artık eskisi gibi 
benimle, senli benli görüşmüyorlardı. 

Adımın başından bayam, adımı kullan. 
madıkları zamanlartıa da "siz,, i ihmal 
etmiyorlardı .. 

Acaba ne olmuşut? Bu değişikliğe 

selbep neydi? 

Bunu ben şimdiye kadar nasıl olmuş• 
müş bir kız telakki ediyorlar. !yi gün
lerim hiç olmadı.. Gün görmedim. Bu 
böyle olsaydı bu iyi kalbli işçiler ara
sında ya§amaıktan bir an bile terc!:idüt 
etmezdim. 

Acaba bana karşı çekingen duruşla • 
rrnın manası bu muydu?. 

Gene: 

- Heyyy, heyyyler ve şarkılar baş. 
Jadı. Gözcümüz yorulduğumu anla • 
mış olacaktı ki yanıma geldi. Bana işi• 
min kolaylık taraflarını göstererek ça· 
lışarak ta dinlenmenin kabil olabileoa 
ğini anlatıyordu. 

Bu arada onunla şundlan bundan ko
nuştuk. Bana biraz da kend:sinderı 

bahsetti. Hayatının hikayesini anlattı. 
Lalelide bir evin hizmetçisi ola.Iı 

karısından ayrılıyormuş.. Fakat birl
birlerini çok seviyorlarmış. Ayrrlmal 
için mahkemeye gitmişler, mahkemeleri 

başka bir güne talik edilmiş .. Dönüşte 
karısiyle berabermişler •. Kadm ağlıyor
muş. Kocasından ayrılacak diye! .• Asıl 

ayrılmak ist:iyen kaıdın, onu ~ven gene 
bu kadın ... Diyormuş ki: Hüseyin bize 

büyü ettiler .• Biz artık bir arada dura: 
mayız, ayrılalım.. Nikah çözülünce 
büyü de bozulur .. Ondan sonra tekrar 
birleşiriz. 

O da karısını seviyor. Onu mahke
meden çıktıktan sonra sandala bindir • 

miş, kadın hıçkırıklarla ağlıyormuş ... 
İç.ini çektikten sonra: 

- Onu biraz teselli ettim ve eve gön 

derdim, dedi. 

Ayrılacaklar. Fakat bir şey iç:.n: Bü· 
yüyü bozmak .... 

Bu ne hazin bir ayrılık değil mi? 

Dinlenme saati ( 11) denildiği halde 
boru (12) de öttü. öğle baydosunda ol .. 
duğu gı"lbi herkes elanek paketine sarıl

mıştı. 

Yemeklerimizi yediğimiz yer ayni za
manda çalrştığımız ye11di. Yağ kokusi
le kir kokan yün yumakların kousu mu.. 
dur, nedir? Bu koku midemi allakbulla.IC 
etti: 

- Offf, amann, duymuyor musunuz 
bu koku ne, diye söylendim .. 

Biraz saf ve biraz da aptala benzi .. 
yen bir kız: 

- Ne olacak, ded.:.0. Bu koku fabrika 
kokusudur. Bu koku kaç işçinin arkası
nı ağırttı, cigerlerinr. çürttü, vücutları
nı çökertti. Akrabam:lan genç bir kadı
nı, o gül gibi tazeyi işte bu koku erit ... 
ti. Fabrikadan çrktı aınm:ı derdi de 'be
raber alıp götürdü. Zavallrcık (tatlt 

verem) olmu§tu. • Onu, biç rer şey sormadan dinliyo• 
rum.. Biliyordum ki küçük bir sualim, 
susturacaktr.. ~vam etti: 

(Devamı var) l•tı <il! ı;ıe bu yük tekerlek, bir tekne <li· - Başınızı :ığrııtım, beni affediniz. 

tı;~ ''e r~ k~i~·iik lıir pervanr gibi tıkırdı- -----------------------·---~~---------~~~~~--~-·----------------------• lııcı'rı-. lıı 8ar, sadece kapıyı sarsıyordu. Haberhı deniz ve macer(t romanı: 22 da. yerinde tek bir adam olmadığı halde bu tek- mekllğime rağmen İncinin bizimle denize çıkmış 
1 ' r ı' •· ne ınsanı şaşırtacak kadar fazla. bir sUratıe at- olması Aliye ve suali sormag· a vicdanen beni mec 
ı !/Oktu p ,ı rrncnc yakışır hkbir ala· 
\ 0111~ e" 

11
•
11 

'lirası kar:ı malin ı:ışlarile lrnp- layıp gitmekteydi. Ben şimdiye kadar bu kadar bur etmişti. 
"Q~ lııırııuş ıkfrli. Etrafa ıııe~e ağ:ıcındnn hızlı giden bir vapur veya harp gemisi olabilece- Harp gemisinden bir buçuk mil kadar açık 
ltı/l ı ilıe;1 aba eşyalar rliıilmişli .. Ta- ğini biç zannetmemtşttm. Bu sürat o vaktin en bulunduğumuz halde çok kuvvetli olan deniz 

tıllıı, 11.'IJi bir elektrik l:ınıbo~ı yanı· mc:;hur torpidobotıarrnın süratinden fazlaydı. ( 1) dürbtlnUmü gözlerime tekrar kaldırdım; şimdi 
>() c ır Biz bu manzaraya., bUyUlenmiş gibi şaşkın geminin kaptan yerinde tek bir adam dolaşıyor-
~,' 

1
1· 'lı~~~~ci elindeki üzeri telle kaplı Pl't Yazan: Ali Rıza Seyfi. şaşkın bakarken zırhlının ba~ taretindeki toptan du, dikkat ettikçe bu adamı birine benzetir gibl 
t'rrıı: nı saııırar:ık bize merdh-enleri birde nbire ateş vo duman fışkırdı;büyük bir gülle oldumsa da arkadaşım Aliye - daha iyi görün .. 

ı lJııhı kısmı ile provası safi aıtmda.n imiş gibi parltyor- nin dalgalar üzerinde seke seke atlantik posta- ceye kadar - bir şey söylemcği münasip bulma .. 
r1ı.ı kırrn:~ntız' du! Yükselmeğe başlamış olan güneşin ışıkları sının provasından yüz kulaç kadar ileriye dU.ştü- d1m; yalnız dedim ki: 

R ı. aı.ı:ııııc11:ı·r.~akaJ~ı •. nı~,·~ ~özlü. ı:ıüzel onun ı.izcrine muhteşem bir sarı nur çağla.yanı ğünU gördük. Hemen gene bu anda zırhlının dire - Ali, sen şu harp gemisinin sürati kadar 
~~ .. 'ili ('...,,. • l!ızll!rının ıf'. tncl<' hir roclık döku")•or gı'b'ı'-'dı·. Gu··neş ışı~ınm bu akisleı·ı· o 1\·a- ğinde bir bandıra görüldü. Dürbilnilmü ona çevl- t l h' d . ft E i . 

•• "'"~' ' J "" ili h az a sürat ıc gör ün mi.ı r n az y rmı yedi, ylr· q ,, Jı-~1 11 ,, :ıçık1::ı p:ıı·Jp·or ve ~ı·,·ıılı ··el rlnce Ş cum uriyeti bandırası olduğunu anla· ·• ır "C?n . ., ' . .• dar parlak ve kuvvetli idi ki: Gemiye sürekli mi sekiz mil gidiyor! 
<ı 11~'U"n ~npıfıııış ,cıömle.ziinin :rnkasın suretle l>."kn1ag~a ı·nh. anın "'Özu·· d.·ı .. ·a.nm1,·ordu. dtm. E t b Ik! d il' Ş 1 k b' ı ıı 1 •• n ·· ~ · .. " ., ,, ,, :\. t k k k k h 1 bi - ve , e e otuz m .• aşı aca • ır şey, . r' tı llrl. sur kılları rışkırıyonlu. n l k d lt d l 1 ~ r J acış ve ovala.yış pe eyecan J r ":ts u e neye bakıp n onun a m an yapı mış o· · 1 l 1 daha var: nacalarından hiç duman da çıkmıyor! 

r:ı1111 k' · 1 rıdan merdivenleri rıktık. vaziyete gırm şt . Yanımda duran Aliye " ncl u-
' ı; ı ~ duğ·una innnma.,rnk mümk·in dd:ilcli. ., di Ali doğru söylüyordu. Ben ona dikkat ctme-

111 ·~·ok ,., a on, sonr:ı Jıir kori«lor geç· bi h .. dl B yandr mı·.. ye sordum: hft.lıl yatağında oldu· 
t ~ 1 ..,<!ni 1. Bu pek büyük r arp gemısıy · aş ve ğ · 1 mis.tim. Bu geminin bacalarında ne duman, ne ..., ılr·ıııı· . ş >ır otl::ıyn girdik. ~unu ö renınce çim rahatladı. Bu gene kızın 

· ı ı,. kıc tarafmrlnki Tarfltlerin (topla beraber dönen b h d o bö 1 k k b. .. tl d l 'ı tı 'ıı hnı 1n hfıtün ,·orgıınluğuınuıa şu sırada güvertede bulunup olEını bit~ni görme- u ar var ı. nu Y c ·or ·unç ır sura o a -
ı... 1-ıı ırına oı k. . zırhlı kuleler) lumbarlarmdan iki büyük topun i d korku,rord t k Ali dö d" Y.,alaı· üzerinde uçur~.n kıı\·,·etı·ıı ne olclug·unu ,...ös ···ı~ 1 ııa111 • urnın · ı.rrlmedi: Bu 3 • s n en . um; c rar ye n um: o 
t lr... n ncııfp d 1 namluları görünüyor. lusa aslreri direğinin zırhlı Bizim i"in ne v k k"' A b 1 . teren bı·r nı'sııne uö1.;;nmu···.·oı·du . ~· 'r hııı • o uo;ınr a 1av:ına :ısıl · - ,, • apnıa gere r .... ca a uz:ı ( • •• ..... .. • 

ll ı eırar~ on gilıi sall:ınmn!)J ,.c güzle- çanaklığ'ınrl:ı, güvertesinde beş kıç, kıç kasarala- la~sak daha mı tvi olur? Ancak tam bu sırnrla altın zırhlının baş ta-
l rı,,ı .da f.:t'ldirmt'ı'.!c haşlndık· rmda bir!:Ok orta. ktir;ük toplarla makine li tüfek Ali cevap verdi: relinden bir alev ve duman daha fışkırdı, derin 

ı tı • " Cin b· • 
'ırırı'lıım n·· . ır ~t·mı ı:anıarnsı halin<' ler tabiye (·ı1ilİll1ş olduğu anlaşılıyordu. DürbU· - Yok, yok ~ahin! Bu manzara'.'1-'I insırn öm· l>tr uğultu iı=ıitildi: hUyük toptan fırlayan mermi 

(~~art "c k:ı u~·tik hir yük rnpurunun or- nümlc bakhğım vakit hu topların lıcpsinin haşm ründe bir kere ~örebilir . Bundan bnska hı\rlise- bu defa denize değil. uzun atlantik posta vapuru 
~~ ı idi'· l'lt.ınn mahsus olan bü\'ük ka da toP<"ıların hazır bıılnndu~unn J?;ördüm. Kuv· nin nasıl biteceğini de ö~renmelh. ·iz. Z:ıten onlar nun lıaştarafma vurdu. Gene o anda güverteyi 

•ı qrı 11: r · 1~111 eıl'" • · 'en:ırt:ırrla k:ır:ı t:ıhta<lıın vetli bir mahm uzl silAhlı olan yüksek pr0Yas1 kendt işlerine o kııdar dalmıı=ılar ki: Bizim le da- (Devamı var) 
il 'lı 11rr1r n-

b~, tı~ •ntıı:ıı' oşrnıc nr:ıları zifllc dol- şimdi koyu lAcivcrt renkli dalgaları yarıp yırta- ha çok vakit u~raşamıyacaklardır. (1) Hüdiseniıı oldğu tnrilıte en süraUi zırhlı 
:ıı h:ın • nrdan yapılmıştı. DuY:ırlar rak köpük çağlayanlarmı güvertesine kadar çı- Ali doğru söylüyordu. Zaten ben de onun gl- lar 16 mil, torpidohotlar 20 n·~·n 2..1 mil gi<liror-

~urt:ıran simitleri :ısılı idi ,.c karmakta idi. Geminin köprü lizcrlndc, kuman- bi düşüniiyordum; lAkin benim münasip görme- lardı. 
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dır. Ulus meydaıunda yapılan mera-
sim istiklal marşıyla ba!Jlamıfl ve nu
tukları müteakip para · rttırmak ve 
yerli malı kullanmak içL'l and içilmiş
tir. 

Harici ticaretimizin 25 milyon lira
lık fazlasına r~en dahildeki fatih- 1 
salatımız ve istihlakatınuz ne radde
dedır? Sümer bankın "konjonktür" 

Ioock ufak, bulutlu bir nokta buluna. 
bilir mi? 

Eğer Türk parası üze.rinde bulutlu' 
lbir nokta görenler va..""Sa o insanlar 
asla samimi değillerdir. Ve Tiirkün 
dostu değildirler. Bu mümı.sebctle Başve?,il Celal Ba

yar YC milli müdafa.a rnkilf ulusal e
konomi v~ arttırma. kurumu başkanı 
Kazım Özalp tarafından radyoda bi
rer nutuk verılmiştir. Başvekilin nut
ku şu esasları ihtiva etmektedir: 

Başvekilin sözleri 
Sayın vatandaşlarım, bayanlar, 

baylar; 

Memlcketimir.de güzcl bir an'ane te
essüs etmiştir. Ulusal ekonomi ve art
tırma ku-umu her sene bizi burada 
toplamak suret.ile, millete hesap \'er
mek mecburiyetini ihdas etmiştir. 

Bu güzel an'anenin tesiri altında 
ben de geçen senelere alt iktısadi ha
diseleri huzurunuzda ~rilı etmek is -
tiyorum. Fakat sözüme b::.şlamazdan 
evvel ifade etmeliyim ki, memleketin 
ekonomik hayatında duıınndan, din -
lonrncden, millete nurlu ırşadda bu -
lunan ulusal ekonomi kW'Umuna tt? -
§ekkür etmeliyim. Milletin hayatında 
en ımühim m~net, ve tlenilebilir ki, 
birinci derecede mühim olr:.n mesnet, 
ekonomik teşkilattır. Bizim elm:ıomik 
hayatımızda t.akib cttiğuniz seyir, tct 
kik edilirse görülür ki, memleketin Jır 
yatına en muvafık olan usul ve pren
sipler kabul cdilmi§tir. 

Ben bunların ana hatl~n üzerinde 
tevakkuf ve ayni za.man<Ja hadiselere 
ibirer bLrcr temas cdec<'ğlm: 

Ccliı.1 Bayar, bundan sonra cihan 
iktısadi vnziydioc geçmiş ve şöyle 
devnm ctmi '.::tir: 

Hor]ci Ticaretle fazlalık 
Hulfls:ı olarnk 1936 ~nesi nihayct

lcrilc 10:;1 F. r."c;! iç<'.rsiııde harici ti
caretimiz, tı:m mana.sile, hususi bir 
mahiyet ar: .,,·fomiştir. Yani bu blr dö 
nüm. noktnsı lcşltll ctm1,t.1r. 

Zirui istihsalat1m11: gei;en !eneye 
nn:ı-.a~n b:m m:vlde!E>Tde eksik ve ba
zı m~ddcl~rdc faz1a olmak surctile bi
ze büyük bir !ark gBsterm.iş bulunu
yor. .l!,nkat hcrici ticaretimiz büsbü
tün baııkn bir manzarn.nm teeiri altın
da ltendisini gösteriyor, 

Şu halde noksan iUınlat vukuoul -
duğu takdirde, memleltet.imiule mal
lnr iizcrind:? biz de satış için yeni yeni 
mahr~lcr bulmak mx~uri:;ctindey -
dik. Yeni bir mnhrcç bulmak kolay 
bir iş değildir. O, luı,\·atı ve an'ancyi 
değiştirmek kadar güçt'ir. 

Memlekette ir; hacmini r.rttırmak ,.e 
hayat üzerinde müessir <•l .m bazı mad
deleri ithal ctm k sur.:tile uc:czlu-Yu 
temin etmek pıcnnhioi t.:; ldb ccl'yo -
ruz ve bu t<' ~""" lcdir ki l<o:;tı>nj .. m 
mali'ım olan ~._ ldl k ko.ldtı:t!ık. 1" ont n
ja.nın kalkmıı:. olması \'C satıı:; larm bu 
na muvazi olarak d-ı ten•t11 etmek gay
reti bize ne ııcti'•e \'em• t ir? B•mu 
!)imdi rakr.mln. 1 u-:urun ı:c. ·n arzcdc • 
yim: 

On aylık hnrict ticaretimizin muka
yesesini yaptığımız zo..m:ın §U rakam
ları görüyoruz 

1935 senesinde 143 milyon. 
)936 senesinde 158 mH;;on. 
1937 senesinin yani !çimle bulundu

ğumuz senenin on ayı zarf mda 183 
milyon lira.. 

Geren senenin ayni nylarma naza
ran h~rici ticaretimizde 25 milyon li
ralık blr fnzla vardır. İhracatımız ge
çen seneye nazaran on ay zarfında, on 
milyon Ura fazla kaydebnc.ktedir. 1t
balatnnız da bu nispette yükselmi~tir. 

bürosu bana 10 aylık h~snp!arnu '·er
di. Dunlar isinde görüyoı m ki, l!)3G 
senesine nazn.r~n 1937 se:ıcsinin on ay 
Iık hes~ bı yüzde 51 nispe~inde bir is
tihliı.k fazlalığı kaydetmektedir. Bu, 
bize isabet eder ki, rnil!ct imizin ah? 
kabiliyeti mUtemadiyen ve mütevali
yen yükselmektedir. 

Klerfog hesaplan 
Klering hcs:ıplarmda 27 milyon li

ra birikmiş paramız \'ardır. Bu para, 
Türk malı alınması ltııydı şartile cum 
huriyet merkez banka.tında nakden 
mevcuttur. Aynı zamanda Türk piya
sasına ecnebi memleketlerinin veresi
ye olarak kır,mcn kısa ,.e krsrnen u
zun vndcli olmak Ü7..cre toplanan rne
baliğ miktarı 32 milyon liradır. Bun
lnr da vadesi geldiği zaman cumhuri
yet merkez l:ankasma yatacak ve 

Türk malı satmalmacali:tır. 
Buna m ukabil bizim de yalnız Al

manyada birikmi5 paramız vardır. Bu
nun miktarı, ihracat mevsimine ~irdi

ğimiz zaman 44 milyon liraydı, bugün 
18,5 milyon liraya düşnıüştür. Fakat 
buna mukabil Almanya pjyasasmın 
Türk piyasasından versiye satışından 
mütevellit alacal1J vardır. Yruıj biz 

kendi hesabm11zıı asla açıkta değiliz. 
Müstahsilin sa.dece <lfükat edeceği 
nokta bol istilısalnt yapmakla bera
ber beynelmilel piyasa.ya göre mali -
yet fiatını ayar etmcsiıiir. 

B~ senelik program 
Muhtelif zamanlarda muhtelif ve

silelerle 'bidnci beş senelik programı • 
mızdan ba.hsedllmiştir. Yalnız ben bu
rada, lıuzurunuzda, şu kadarcık söyli

ycbilirim: bı:rinei bc1' serclik sanayi 
programı bitmek üzeredir. Bunun bit
tiğini belki gelecek sene burada, içti
maımızda size tebşir edeceğim. 

Birinci beş senelik oanayi program 
tcssatr, nşaatı ve mütedavil sermayc
sile bize 90 milyona mal olmuştur. 90 

milyonluk bir eşerdir. Bu 90 milyon -
luk eser bizim ne mali ve ne de para 
politikamızı tazyik etmeden v:ücud.t 
getirilmiştil'.. 

90 milyon tü:-k lirasını az bir nu..· 
18.ğ olarak telakki edecek memleketler 
vardır. Fakat bizim için maalesef he. 
nüz 90 milyon lira büyiık bir paradır 
ve b11 büyil.k pn royı biçbir ;stihs:ıl \" 
tah.,,: ı mt>npaı ıı tazyik etmc...!cn clic 
etmiş ve işimızi gi..>·mr~ bı.lumıyoruz. 

Mmetc hediye 
ı : 'kumctirlz ve iktısnt w.::kalt'~iniz 

b:.ı Len" ulu~ı ckonoını \"C nrt.tırma 
haftns:nda mi1lrt;e hü;:tlk bir hedi~·c 
..., rcli. O hediy" üç .ecnC'Jik maden ırro
grnmı:lır. 

D ı fa~liyl t b b .. l:ıır:·ı•ı , ccnı ir. c.l
tı:ı \ 'C gürrıi'" : 7." i •ıd, t c -1 m:ı' t:ıyız. 
J{ômür havzasındaki yenı rasyonel 
tedbirlerle birlikte bu madcnlerimizde 
bütün progrnmlarile, ]'lanlarile, para
sile i~letilmcğe hazırdır. 

Programın ikinci sa.flınsı rnemlelı:c
tin iş hacmine 14 milyon lira ilave ct
miı:. olmakla beraber bizim için daha 
hususi bir kıymeti de haizdir. O da, 
döviz menbaımızı kuvvellcndirecektir. 
Çünkü metal üzerinde n.Jıgvcriş dÖ\·jz. 
le yapılmaktadır. 

Bütçe 
Bilirsiniz ki bUtçe senesi haziran

dan başlnr ve ayn bir senedir ve eım 
di bu ny altıncı 1fYdır. 

Merkez bankamızda her sene attın 
stokumuzun çoğaldığını bilirsiniz. 
Merkez b:ınlcamızm dikkatle takip et 
tiği bir politika vardır. F...nflasyona 
mani olmak. 

Na.za.rnnızda enflasyon, ihtiyaçtan 
fazla para çıkarmaktır, muzırdır. Fa
kat ihtiyaç varken enflasyon endi§e· 
sile para çıkarmamak ve piyasayı dar 
bir vaiiyette bırakmak dahi .ayni -de
recede muzırdır. Ve buna verilen isim 
deflasyondur. Şu halde biz milli men
faatimiz itibarile enflasyonu reddet -
tiğimiz gibi elbette dc.flasyonu da red
dederiz. 

Merkez bankamız bu nokta üzerin
de §Üphcsiz ki hassas bulunacaktır. 
HükCımetten de 13.zımgeicn muzahcre
ti elbette görecektir. 

Dahili ve harici emniyet 
Aziz vatandaşlarım, emniyet fak

törii üzerinde kısaca konuşacağım. 

Benim görüşüme ve temas ettiğim va
tandaşlarımm bana telkin ettikleri ka 
naate göre Türkiyedc teessüs eden a
sayiş §imdiye kadar olan gcç;miş de
virlerimizin hiç birinde teessüs etme
miştir. Bu cümhuriyet rejiminin mille 
te bahşettiği büyük bir nimettir. 

Bizim memlcketimizd·? smrf kavga
ları yoktur. Sınıf ihtirasr yoktur, bi
ribirini menfaat saikasiyle didikliyen 
yıkıp bitirmek istiyen a~1 a~Tı insan
lar yoktur. Hepsi Türk r.amı ve vah
deti altında toplanmış mübarek insan
lardır. 

Şimdi harici emniyete geçiyorum. 
Bütün dünya gözden geçirildiği tak

dirde bütün cihnn içinde düzenliğin 
mevcut olduğunu iddia etmek fazla 
safdillik olur. Bu vaziyeti hulasa et
tikten sonra derakap kencliınize inti
kal etmek isterim ve derim ki, Türk 
vatnnmı istihdaf eden hıısusi mahi -
yett.e ve umumi ımalıiyett.e olsun bir 
tehlike mevcut değildir, böyle bir teh
like göriilmiiyor. Hiikümctimizin iki 
taraflı ve çok taraflr, '\'e muhakkak 
surette sulh emelile yaptığı dostluk 
muahooeleri ve misaklar karşılıklı 

emniyetimizi kuITJaktadn. 

ruıl kuvvetimiz 

Asıl esas kuvvetimiz memlclietimi
zin potansiyel kuvveti, vnhdetimiz ve 
bilh9$a milletimizin eşsiz etrafında 
ve emniyeti altında bila.kaydiişart bu
lunmuş olmasıdır. Memleketimizde bu 
suretle sulhün nigehbanr olan organi
ze bilyük ibir kuvvet ~evcuttur. Bu 
kuvvet Türk milletinin bUtUn meza -
yasını, Türk milletinin tarihteki bU
tUn kalıra.manitk ve şelıametini nef -
sinde toplamıştır. Biz onun ismine 

sadece ordu diyoruz ve onunla iftihar 
ediyoruz. Her gün geçtikçe teçhizat 
itibarile, kudret itibarilA mütemadi -
yen yliksc1en ve bUyüyeP ordumuz eş 
siz başbuğunun kumand&3i altında el
bette Türk vatanına müteveccih ola
cak her tehlikeyi bertaraf etmek kud 
Tet ve ıstidadmdadır. 

T~rinlerin 29 uncu günleri 
Teşrin ayları Tilrk tarjhinde milli 

bir hususiyet göstermektedir. Bilhas
sa birinci ve ikinciteşrin aylarmın 
29 uncu SiinU. 29 ilktcşrin cumhuriyet 
bayrammıızdrr 

Cumhuriyete cevaP)~~ 
Cumhuriyet gazetesinin dünkü sa - Doğan Nadi rnev-zubabs ~~adi· 

yısmda, gaipten cevab arar gibi gözü- yapan fransızca mecmua hak 
ken, fakat hakikatte bana sorulduğu yor ki; de tııı.Ş• 
besbelli bir sual var. Eğer bu sual Do- '' ... Bunun ne Frans:ı.d'-: n~ddi)'C a· 
ğan Nadi imzasını taşıyan kısa bir ya.- ka hiçbir yerde en ufak bır cı 
zırun ba51ığı olmasaydı, kötü ve kin- lmır tarafı yoktur.,, _ farzedeliıll: 
dar bir münakaşa sistemini hortlat- Haydi böyle oldugunu _ n sınc1' 
mak istiyenlerdcn biriyle karşılaştığı- F akat kiiçük olmasına ragnıe 
mı sanacaktım. Fakat bu genç gazete- sinektir ve mide bulandırır ya ... Uç ~.uı 

b .. t " dün'-'nda. ei arkad8.§ın henüz böyle bir zan u- Hiç olmamış, u .~n . " abilir yıı.ı• 
yandıracak mazisi yoktur ve kendisi kişi üzerinde de muessır 01 b::ı.lığ°a dB-J 
için böyle bir istikbal temenni eden- Eh ... Bu kadar az bir ~aln apııil 6' 
lcrden değilim. hi memleketimizde neş:-ıynt Y d::ı. !>01~ 

Sual şudur: ki ve büyük bir gazete h.a.kk~ıınesiJl6 
Miüsitlik mi, safdillik mi? Je bir kötü kc.naat tellnn ed •or. 
Ve ifade etmek istediği manaya gö- doğrusu gönlümüz razı olaJJl~ ue SÔ" 

re hakiki seklinin de şu olması la- "Cumhuriyet" :in La Repubhq 13iı' 
- d vnrdıt· 

zımgeliyor: lı bir fransızca nüshası :ı. curııbıı• 
Ortalığı karıştınnak mı istiyorsun, ce bu Fransız mata.hına ,hcın ktlll bit 

Yoksa budala mısın? riyctin sütunlarında ndııına.bı frntı· 
b ce-.·n Genç arkadasımıza cV\'cla umumi ccvab vermek hem dede . u bu ııUslJıı.!~ 

bir ccvab ver elim de merakı ortadan sızca nüshada ue§r ıp zl bıı.SIJlv 
kalksın: mutaddan en az on misli fa . a. azetelt' 

- Hayır, ne ortalığı karıştırmak is- ''e dünyanın her ta.raf~d~l rf kir ıııtı· 
tiyorum, ne de budalayım. Maksadım, re mecmualara, siyase \ 
sadece, size görmediğinizi sandığım bitlerine dağıtmak 11iztnıdır: Jtl~le 
bir yazıyı gfü:termck ve okutmaktı. Bu satırlar hiç yoktan bır ınüfsid 
Zira bu yazmııı Cumhuriyet gazete - çıkarmıya çalı~mııdığunızı ;ir saJll• 
sinden şiddetli bir ccva b alması lfı.- olmadığımızı iyice izah ,t.ın 
zımgeldiği kanaatini hala muhafaza rız. . 'FJUfO" 

d - ·1 voı,C ııJ etmekteyim. Zira, Doğan Na.dinin Hücumun bize egı • _ . JJl:ı.IODl 
dünkü yazısında ''Filhah"ika Voix Eu- peennc'e ve "hakiki hÜ\'J)_c? btl ~ 
ro"""' .. nes'' (Avrupa sesleri) isimli nuz .olduğunu" kaydettiğıTJZilıi JJıztll' 

!-"'"'·" . te'VC dJ 
bir Fransız mecmuası son nüshasında rengiz Hüseyin Nııfıı.e ıınıı 
Türk matbuatına ve lmsu.silc son ve gelmez miydi? Eğer bu . Y~z;~ıette-
ma!Um münakaşalara dair uzun bir Cumhuriyet tahrir heyetı~e ~nıhıırl' 
yazı ne~rederek meseleyi glıya tah- ki nezaketi iuih edemez ve abI ,·et' 
m etmek istemiştir.,, d~miş olmasına yet beklediğimiz şiddetli ccv iZ ııu<l· 
rağmen bu yazıyı hala okumamı~ ol- mezse, Türk matbı:ntınııı t~af;Ss.SiY~ 
duğunu ve Yunus Nadinin ise bu ga- yeti namına terettilb eden ubartf!l 
zet.cyi hala görmemiş bulunduğunu ti göstonnck bu satırl~rı~~atl1'tı: 
sanmam için ortada eu bariz scbeb ne düş2<:ektir. Böyle bır ... da. aY11 , 
vardır: hususi ibir zevkalacağmu 
Doğan Na.dinin yazJsı, Cumhuriyet kayda. lüzum görürüm. . N.t\zıf 

müessesesinin neyle itham edildiği N~ttin ~ 
farkedilerek yazılmamıştır. K a 1k0· · y de I< 1 
Doğan; 

"Gazetemiz bermutad ft4jist olmak- " ayet 
fa, daha doğrusu Hitlerci olmakla it- C' n elde 
lıam olunmaktadır .. , diyor. Baştarafı 1 fJlJıeJJill 

Yanlış. bir adam. sağ elinc1e, ağzından riP 1'i; 
''Voix: Europeennes" de "Cumhıu·i- dumanı çıkan taban'.:asile . ~ f· ~\1 

:yet" böyle sadece ideologie taraftar- bakışla yaralıyı gözden g~ç.ı~ ıstı~ 
lığı veya rejim sempatııic'siylc itham ziln.de, kabahat i§liycn bırıll t;iııil 
edilmemektedir. Hayır! Doğan Nadi, olduğu cezayı veren bir adamı~ .,atı 
bu mecmuayı okursa çıkan satırların cdilemiyccek hislerinin ifadesı 8'~ 
Cumhuriyetin bizz.'ıt cevab vermesini Arasıra, yanında duran ~c boytlğa ~ 
icab ettirecek derecede ağır olduğunu dizine kadar yükselen hır ~OCU ıçi"cle 
görür. Ben ora.da. söylenenleri Türk hametlc bakıyor. Yavrucak ~aı:,r. J.c'I 
efkarı umumiyesi karşısmda tekrarla- kalmış sağ eline bakarak a~a d:ıtat' 
maktan büyUk bir ıstırap duyanın. sıra, ağlamasını unutup yan ııu ~cU 
Şunun için ki, bu müftcrİI'Jn sözlerini uzun boylu adama doğru baş i}e b8~ 
tekrarlamakla Türk matbuatının bir rıyo.r, ona hayret ve kork~ nı.·aY1 ı6 
uzvuna ayni müfterinin lisaniyle hi- yor; sonra gözüne il~en ta a 

0
;. 

ta.betmiş bulunuyorum. I':ince tekrar ağlamaga ba~lıY zer ııt~ 
Uzun boylu, sağ elinde 2

" ıutııli 

Piyankoda 
kazanan 
talihliler 

Türk Hava !Kurumu piyan -
kosunun ikinci kcşidesinin çe
kilişi bitmiştir. En büyük ikra
miye olan 40.000 lira 37244 numara
ya. isabet etmiştir. Sonl:ın 44 ve 6 ile 
nihayetlenen biletlere ilci.ser lira a. • 
morti vardır. 

Bu seferki piyankonun talililerin -
den bir kısmı belli olmu~tur. Bunlar
dan biri liman §irketi memurlarından 
HUsnU ve diğeri de Eyüpte Dökmeci
lerde oturan Memnunedi~. Bu talili ka 
dının oğluna da üç ay evvel 15 bin Ji. 
ra çıkmıı;ıtı. 

kalı 6. 7 5 çapındaki taba:~:;;dı, e~' 
adam yavaş yavaş baıını k 

1 
ğına :b~ 

fmı saran meraklı kalı:~: ~ğır iJef~ 
ehemmiyet vermeden ag kla ı<c 

lık bıc:a d ıı' meğc başladı. Kalaba ' 
0

; ve s '. 
lir gibi ortadan ikiye ay.rılıy oJise cUJı 
karşıdan 'koşa koşa gelen p 
deki tabancayı uzauyor: 

- Buyurun, ben vurdu~naıı geJI~ 
.de kıv~ d'klerı Bundan sonra yer b'ndiril 1 U 

kadınla küçük çocuk 
1 darpaşa ıı 

bir taksi otomobili ile fi~Y ıı:rıı~ bulll 
munc hastahanesine kal ırı 
nuyorlardı. irn c.dcll a~a~; 

Tabancayı polise tesl isJcclesiJ1 ıı 
Cadde bostanındaki Aka~r ve burıclıı c: 
gic.e memuru Uiı: Riiattı JJedriY 

:ıı d" ~ i kat1sı . den 
bir sene evvel evlen ıg dakatın ~ıı 

olan sa rarıv 
nin aile bağlarına "ıde11 ori 
§Üphe etmektedir. Bu y~c: ve ı;eA"t 

. . rk başlaIXJ ~ urıı.c--rmda geçımsız ı eye Jtl ;~ 
ye boşanmak igin nıahl~e-.n . evinde ıc: 

Bütün cihan hayatında. siyam ol -
sun iktısadi olsun yeni bir sürprizle 
ka.r~ılnşmadığımız lakdirıfo diyebiliriz 
ki Türk tlcnreti umumiy-0Ue geçen se
nelere nazaran bu sene bizi m~mnun 
edecek seklide cereyan etmek istidadı 
nr göstermelrtcdir. Bittab: bazı mad
delerimiz üzerinde biraz ferahlık ol
du!hı gibi bazı maddelerimizin satış
ı '°' üzerinde de sıkmtı mevcuttur. 
:a~at burada. ifade etmeliyim ki iki
sini de kül halinde mütalea ediyoruz. 

Vergi tahsiüı.tımızın nltı aylığı: 
1935 senesinde 95 milyon, 1936 se

nesinde 127 milyon, 1937 senesinde 
147 milyon. 

Cwnlıuriyctimizi taltdis ederiz, biz 
bu rejim altında mes'ut olacağımıza 
inanırız. 

29 ikinclteşrin Hatay bayramıdır. 

. . Ri! t Bedriycnın b re1'et 

D 1 b • .1 d • • ctmı tır. a , baZl a ,ııı e osu o u r - gi.iveysidir. Karıs1.~I~ e takibe 'b~ct 
• • rindcn şilpheye .. duşu;köydc ya~alJ 

Dahildeki istilısa;at 
Bizim prensi pimiz, mn!ımızı . ~~a.n~ 

:!':~lzm ::lrrrz es:ısma isthat ettıgı _ıçın 
ticaretimiz ta.bil şcklind~ ve se~nde 
yürüyecektir. Ve buna bilh!l.s~~ ~ukii
metimlz dlk mt etmekle kcndısını mü
kellef addeder. 

Mevduat kısmına geçiyorum, mille
tin kazancı ne raddededir" Bu suret
le maruzatta bulunuyonı.m: 

1935 senesinde 198 mi1yon. 
1936 senesinde 230 milyon. 
1937 senesi haz!ran gayesinde 2i7 

milyon. 
1 !illetin tas:ımıfu budur Ye banka

larda na.ldt olarak mevcuttur. 

Pnr.:tmızm istikrarı 
Aziz vatandaşlarım, her sene bura

da bir mesele me\'Zub:ı.ha olurdu. Ben 
de kısaca bu mevzua temas edeceğim. 
O da milli paranın istikrarı mesclesi
sidir. Bilmiyorum ki, T.ürk parası ü
zerinde toplanabilecek, tekasüf cJcbi-

Elbette ifade edebiliriz ki birinci 29 
teşrinin karde.5i yahut <'Vladıdrr. Gc -
çcn sene bu mevsimde Hatay mevzuu 
bahsolduğu zam.an, niçin saldıyalım, 
içimizde endişe mevcuttu. Hatayı kur 
tarmak nzmi kat'isindcydik. Kat'i 
netice alınmamıştı. Gönderd.lğimiz he
yeti murahhasa yolda bulunuyordu. 
Şimdi milletimizin kn.rşısmda diyoruz 
ki, Hatay kurtulmuştur, bayramını 
yapıyor. Bu hususta kabul olunan je
jinı behemehal ve tamamile tatbik o
lunmalıdır. Şu halde hep beraber ar
kada.~lar, sevgili Hataya ve Hataylı 
ka.rdc~lerimize, sesimizi milli hcyec:ı.n
Ja yUk:::eltcrek diyelim ki Hatay, is
tiklülin kutlu olsun. 

mek ıst1 en mış ve nihayet dun J{ b:nerkcn y 
bir erkekle tramvaya ' rıın 

d L~ a a m mıştrr. dır "' 0et 
Esasen uzun zaına~ n Rifat te• 

b''yiıtC J 8 :J 
ihanetini zihninde u ve üç c ;ri>'c: (%';'9 Ba~tarafı ı incide 

sana za.rar vcremiyecek olan küçük 
bir tnbıı.ııca ile milletler couiyeti bi -
na.sının camımı. ateş ettiğıni söylemiş
tir. 

Tahkikatta Kolomanm 1928 denbe
ri mütemadiyen Fransaya girmeye ça 
lrşmış olduğu anlaŞ'Jlmışsa da ne için 
Fransaya gelmekte bu kadar ısrar 
gösterdiğinin sebebi henüz meydana 
çıkar1lanınm:ştır. 

Koloman, Prngda tevkif edilen tcd
hi§Çiyi tanımadığını beyan etmiştir. 

hal tabancasına sarılrnı§ birisi ~\1cisi 
etmiştir. Kurşunl~rda:t ctmi§: ıl<;ıoilt· 
nin sağ bacağına ısa?c: ynideYI d ııd:J 
sa - bögrun-•• den girını!>, • 'J'tıb d"' 

g krnışur. csnıı • 
ten sonra dı§Cırt çı • n jf;C• 0 ifıİ ıı11 
dan çıkan üçüncü kurşud bir ~ 

. s yaşın a . tıf· 
tramvaya bınen b t etı:JllŞ el r .,e 

isa e .. r ı ninin eline kazaen ok agı ·cııd' 
. . yarası ç d ... ; • c 

Bedrıycnın . J{en ı"" ,,,e\ 
ölmesi muhtemcldır. ııastııfı 

bir halde vercmiyecek 
kaldrnlmışttr. 
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tıı a ta ıp ctmeruzı rıc:a c< ıyo 

Ilı. Orada size &Öyliyeceklerlm va•-· 
tq - Sizi yüz adım mesafeden ~ak:p 

~-c~· 
fiıı ~ gun ve sizi muhafaza etmek ~erc-4!: nail olduğum müddet)e, size yak-ik olanın vay .haline 1 
tc b rankavel, ağzından fışkırmak üze 
i~İll ıtlunan aşk kelimelerini zabtetmek 
I\~ ~tıdaklarnın kanatırcasına ıs:rdı. 
~% aıı eliyle bir teşekkür jesti yaptı. 
lcaı a :rağmen son ve hafif bir şüphesi 
tc :ıtr, fakat tamamiyle ıönmc'.t üze 

tınan küçücek bir şüphe .. 
h:ıı;' ~öıyö, dedi. Bu toplantıda hazır 
da ~anların hepsi çıkJ.11.:aya kadar bura 

11
. acaksımz. Sonra r.iz de çıkar11nız. 

laCak ır an evvel dizleri üzerinde yıkı
'l'ra k'kadar kendisini mesut his-:.eden 
aıı11~ avcı. kalbinde, '1azan bir aşkı bir 
hitist ~arçalayan korkunç ıstıraplardan 
'di]d~'. duydu; kendisinden hala (Üphe 
lıtkı '&·ni anladı. Ve bir hiddet je5tine 'l'll olarak cğild!.. Dogrulduğu za 
llııı tnna's'in yandaki odada tonlan· 
tartı~ ~n suikaı;tçilere dogru ilerlediği:li 

l~kc~ M_olüs. diye mırıldandı. Bana. re 
liı: ~ gıttiğimi göylemi§tintz. Demek 

0 hakhsır.ız, Molüs? •. 
dcrı ~dakika sonra binada Trankavel 
diiıc, ~~a kimse kalmamtttı. Kraliçe. 
ı:>laraıı do Şevröz. prenses dö Kande ilk 
tltı V çıkınıglar.dı ve kend!lerine Sezaı 
tcraıc ancıorn ile Alek6andr dö Burbon 

~at ediyorlardı. 
llcırı0:nlarda!l sonra Gaoton d'Anju. Or 
l) 'lln ko• · kı · l ilha .una gırcrck ç: p gıtmı~t . 
tc:illta ~onra Annais dört silU:Oşorunun 
"il il lınde sokağa çıktı Ve nihaye: But 
~ en .. 

ltıarı ~vron, biribirlcrini boğvliya-
tcrirıc gunu bekilyerek, şimdilik vekdi 
1.t.~. ~\ naı:ik iltifatlarda bulunarak !(ık 
)ide ç ~nt dö Şale ile şövslye dö r üvin 
Oa!ka ~· ıp gidir1.:e. artık Trankav:lden 

l' 1ınse kalmadı. 
"aıd :;ı~avel on dakika daha beklcd! ve 

t>u;1§ olduğu veçhile en &on çıktı. 
ca dö Şevröz. tam gidcceti aı· 

ra.Ja, kont dö Şalenin yanına yakla~nuf 
ve kulağına şöyle mırıldanmıştı: 

- öt.:lr gün öğle üzeri sizi evimde 
bekiloyrum. 

Belki, onu o gün tehlike.den uzaklıl§
tırmak ist:yordu. Şale sılğın bir ıevinç 
le şu cevabı vermi~ti: 

"Orada bulunacağım ... Ve o .zaman 
b:nden, sizin için ölmemi isterseniz bah 
f yar olurum." 

V c Düşes biraz: sarararak yanımdan 
aynlmış ve şöyle dügünmüıtü: "Brnim 
için ölmek! Kim bilir? .. " 

Luvinyi her şeyi görmü~ü. Kı1s -
kançlığın verdiği bir insiyakla, neler ko 
nuşulduğunu anlamıJtı. 

Birtek kelime söylemeden dö Şaleyi 
takip etti. Sokakta, konuşmadan, yan
,rana yürüdüler. Şale, randevuyu ."jl.i~ü

nüyor, Luvinyi içini sızlatan ıstırabı 

ycnmeğe çalışıyordu. Böylece Sent -
Kruaya geldiler ve Şale: sola. Vycy-dü
Tampl sokağına doğru dön<.•;eği bir 
sırada, Luvinyi titriyen elini onun omu 
zuna koydu. 

Şale soğuk bir tavırla sordu: 
- Ne istiyorsunuz şövalye? 

-Size,bellerinde kılıçlar ve göğilsle 
rinde erkek yüreği bulunan inı~anların. 
derhal kabul ettikleri bir teklifte bu
lunmak istiyorum. 

- Şunu da ilave edin, ki ıövalye, 
bu nevi te~tlifler, sizde eksik olan bazı 
nezaket kaidelerine uygun b:.r §Ckildc 
yapılır. 

Beyni karmakarışık bir !mide oğuldı 
yan Luvinyi ayni soğuk tavırla: 

- Kont. dedi, bu akşam, nazik ol
mak İ!tiyorum. anlıyor musunuz? 

- Bana öyle geliyor ki, siz içmedi
ğiniz halde sarhoşsunuz, dostum. 

Luvinyi. mosmor kesilmiş bir hal
de. hiddetle bağırdI: 

- Evet. sarhoşum! Şarap içmcdb. 
fakat ateş içtim ve senin kanınla sar
hoş olmakta devam edeceğim. Kılıcınr 
çeki Hemen şimdi!... 

Kont gülümsiyerck, udccc; 

l<ATi'(EN! BEll 
ONLAR! TA-
NI f:l I""" · • 
.ŞJ:Ş"'1AW I 
TOPAL-. 
l!FBA, 
OTEKi ••. 

~ 

·.N1iHi' 0Jıı/J.4Rılıl 
DEFiNEDEN HA-
SERLER.i BiLE 
YOKTUR, 'AI< 41' 
HA P~E 1'11(1Llll 
LAR5A Siz.- -
DE RAHJI~ . 
EOE~jz.., . 

K A H R. A M A N K I Z . St 

da gerileme! c baJladı. Kapıdan kılın~la 
nn şak1rtısı duyuluyordu. 

- Cesaret mon senyor, sıkı durun 

.cçliyoruz ... 
' Trankavcl gülüsiyerek: 

-Monsenyör, dedi. İşte mösyö Or 
nano size, sıkı durmanızı tavsiye ediyor 
Halbuki r.:Z gerilmeGİ te:cih ediyor 

sunuz ! Olur a 1 Zaten gayet güzel bir 
şekilde geriliyorsunuz 1 Ha, işte l Şim
cli duvara kadar .dayandınız l Artık geri
liy<.•.:ek yerde kalmadı. 

Gaıton: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
Diye kekeledi ve elini kılıncına gö

türdü. Sonra dogrularak iUive etti: 
- Hayır, para ile tutulmuş bir ka

tille döğüşmeğe tenezzül etmem, met 
dem ki Kardinal aizi beni öldürmek için 

gönderdi, vazifenizi yapın, katıl?? 
Ayni zamanda dişleri biribirlf'rine 

çarptı ve göğsünden bir mahkumun 
son ncf esi çıktı. Prensin sözleri üzer:ne 
Trankavel ürperdiğini hisetti. G·'zlerin 
ıcle bir katilin kızıl ha}~llir.r görmüş gibi 
bir jest yaptı. Fakat cıynı za:n<:nda, hid 
deti birdenbire yatIJtı. Bir az ev 
v::I kanlı olan gözlerinde, artlk bir is
tihzanın kıvtlClmından ba~ka bir şey kal 
madı. 

- Monsenyör. dc:_di. Beni s~ze meş

hur kardinal göndermedi. 
- Kim gönderdi, şu halde? 
- Hem de sizi öldürmek için de gön 

derilmi§ değilim. 
Gaston soluyarak sordu: 
- Şu halde? Şu halde ni~n geldi

niz? .. 
- Bunu muhakkak öğrenmeniz la

zımdır, çünkü size bunu anlatmak için 
ölümü istihkar ettim. 

- Söyleyin, çabuk söyleyin. Ey mös 
yölcr, rica ederim bir dakika durun (Ka 
pıdaki g(irültü kesildi.) Çabuk söleyin 
mösyö! Evvela bir şey sorayım: Çok 

tanbcri mi burdasmız? 
- Henüz gelm'ştim, monscnyör
Dük derin bir ncf cı alarak: 1 

- Pclc ala, dedi. Şu balde anlatın. 
Trankavel başını nğır ağır sallıya

rak: 
- Filhakika anlatmam laznn, dedi. 

Çünkü ousarsam yann s:ıbah Bastiy ha 
pisbanesinc oevkedilme.niz ve derhal mu 
hakemenize başlanması kuvvetle muh
temeldir. 

Trankavelin tavru hareketlerinden 
biraz sükunetini btılmuş olan Dük bu 
sözler üzerine, düello üstadının kılıncr 
karşısında hisettiği dehşetten daha bü 
;(ik bir dehşet duydu. "Mahvoldum!" 
diye mırıldandı. 

Trankavcl dehşet verici sade bir ta 
vur la: 

- Evet, dedi. Eğer meseleyi an
latmazsam!.. 

Pres heyecanla bağırdı: 
- İyi ya şu halde vazifenizi yapsa 

nızaI .. 
T.rankavel, dudaklarında alayt.!t bir 

tebessümle jğildi v-: sert bir sesle: 
- Monsenyör, dedi. Eğer benden a[ 

dilerseniz, hiç bir şey söylemem! 
Prens mağrur bir eda ile dogrula

rak: 
-Ben mi, dedi. Siz aklınızı mı oy 

nattınız? ... Trankavcldcn af dilemek! 
Trankavelin gözleri bir kıvılcım saç 

tı. Eli kılıncının kabzesine uzandı. Sesi 
daha S"rt bir hal aldı: 

- Şu haLde. monsenyör, öleceksiniz 
Kılıncınız, var çekin. Bc'lim kılınca ih 
tiyc.t.:ım yok (Bu sözlerle beraber kendi 
kılıncını ;ı~:ı) Sizin hakaretlerinizi ağzı 
nıza tdcmak için, ancak bu kafidir. (ka 
ma:;ını gösterdi) Bu silahla harpten ka 
çnn firariler ö)jürülür; bu silah size ga 
yet iyi yakışır. 

G"stona dogru bir adım attı. Dük 
b~ün vucudünün buz kesildiğini ihisset 

ti. Duvara oaranmış olduğu halde, kt· 
lıncını çekxr.::k üzere bir .hareket yaptı. 
Fakat eli bzla titriyordu. Tasavvur edi 
lemez bir hiddetle mırıldandı: 

- Korkuyorum ... 
Babası olan döra:incü Hanri de bu 
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Resnmoe 
Cç sil8hşörler 
ALEXANDRE DUMA'nıo 

- - '"'8u-;;i;;: --- -----) No: 5 
Biliyor musunuz? ) Üç Siwhşorıar romanı ik:: bir-

.A~ava n - ) ~!::l~~~t;~~~'t0~~~t: 
Zinde l:a::mıacakl..ırdır. 

filler 
Resımnı 

tJç Silahşorlar ! 
Tıpkı insanlar gibi 

göz yaşı 
döküyorlarmış ı 

11ınnuısmumımmıunmtm11 aıJUUS1nmfnmımuınn --ı 
5 ıl 

Bu kuponu kesip 
saklayınız Avcıların söylediklerine bakılırsa, 

yaralanan veya tutulan filler, tıpkı in
sanlar gibi göz yaıları döker, ağlarlar
mrı~ .. 

••• 
kargalar da 50 kilometre uçarlar. 

• • • ' G:.ineı: 80 milyar yıldanberi ıular 
taçryor. 1,500 milyar yıl daha saçacak-

Brezilyada sütten farksız şekerli 
ve kokulu bir usare veren ağaçlar var-

dır. Yerli ahali süt yerine bunu kulla· 
nrr. 

trr. 
• • • 

Moskova; Leningraddan daha çabuk 
büyümüıtlir. İhtilalden evvel Moskova
da 17 bin hektar arazide 1,600,000 nü
fus vardı. Şimdi ise 26,900 hektar arazi
de 3,680.,000 nüfus oturuyor. Lcningra
dın nüfusu henüz 3 milyona çıkmamıı
tır. 

lıpanya iımi nereden alındı? -Tah 
mine göre bu kelime Fenikelilerden a· 
lınmadır .. Fenikeliler: İspanyayı ke1-

fettikleri zaman, birçok tavşan görmüı
ler, bunun üzerine (tspaunya) is~ini 

venniılerdir ki Fenike lisanında (Tav
şanlar diyarı) demektir. 

Kuılar ne yerler • • • 
Baykuş, gığırcık, kırlangıç, 

dağ kırlangıcı ekinlere ve meyve ağaçla 
rma düıman olan böcekleri; leylek yı 

lanlarr: kogu kuşu yalnız tüylil tırtıl· 
ları; bıldııt.:ın ve keklik yer böcekleri-

(Trinite) civarında bir asfalt gölil 

vardır. İngilizler, 9imdiye kadar bura

dan 6,250.000 ton asfalt çıkarmı1leıdır . 
• *o 

ni; ağaç kakan ku§u ağaçlara musallat 
olan sarı yaban arılarını, buğday bitle-

{Kulaklarını çekerim! ... ) tabiri ne

den ileri gelmiıtir? Bu, bir roma ~deti 
dir: Bir f&hit, ıehadet etmek istemedi 

rini ve eıek arılarını; yerler. Bu küçük 
hayvanların insanlara olan bu büyük 
hizmetlerinin mük&fatı hazan birkaç 
{saçma) dır. 

mi kulağgmdan tutarlar, zorla hakimin 

huzuruna çıkarırlar, söyletinceye ka· 

dar kulağını çekerlermiJ ... 
• • tJI 

Kutlar ne kadar uçarlar? - Yağ

mur ku1u hiç durmadan ve saatte 300 
345 kilometre katetmek prtiyle 4 bin 
metre uçar. (Bir İngiliz tayyareeisi, te· 

(Deveku1u midesi gibi midesi var t) 

diye niçin derler? 

sadüf ettiği bir ıUril ile yanp tutut· 
muı. saatte 250 kilometre .ııratle gittiği 
halde sürüyü geçen1emi§tir). 

Kırl:ın~çlar, saatte 207 kilometre 
uçarlar. Sıiırqklar, i.S, ıtivcrçi.nlu 57. 

Doktor Berchon: bir devekuıunun 

midesini yarmıı, içerisinden ıunlan çr· 

karmıt: 4 kilo kum, 3 parça demir, 2 

anahtar, 20 demir çivi, kd.:aman bir 

kemik, 17 bakır çM ve bir~ok kurıun 

~ani, düpıc, ilih:._• • 
;, -

____ ...., __________________ ._.. ____ ·~-----------------------------~-----
tün hayatını korku içinde geçirmiıti. 

Fakat izzeti nem mev.z.uubah.a olduğu 
zaman bu korkusu derhal geçerdi. 

Trankavel onu istihfafla silzerek: 
- Kararınızı verin, dedi. Ya kılın 

ı.:ının çekin ve yahu.dda benden af di· 
leyin .•. 

Gaston hicabını görmemek istiyor· 
muı gibi, iki eliyle gözlerini kapiyarak 
~eledi: • 

- Affınızı istirham ediyorum ..• 
- İki hakaretin.iz için de değil mi? 

Matmazel dö Lespann evindeki ve bu 
geceki hakaretiniz için de değil mi? 
Söyleyin??.. 

- Bu iki hakaret için de affınm iı 
tirham ediyorum. 

Trankavel dehşet ved.:i sade bir ta 
vurla: 

- Şimdi gidebilirsiniz, monsenyör 
dedi. S.:Zi affediyorum. 

Bir kaç adım geri 20kildi. O zaman 
Gaston başım kaldırdı ve Dük d' Anju
nun gözelrinde, korkunç bir kinin ifade 
sini görerek müthif bir düşman 1&zan 

dığmı anladı. . 
Gaston gırtlağını tahriş eden kin ve 

hiddet hıçkırıgım güçlükle zabtedtrek 
devam etti: 

_Şimdi anlatın, sizi bana kim gön 
dr.rdi? Bana söyliyeceğiniz şeyler ne

dir?? .. 
Trankavel kendi kendine ıöyl: de-

di: 
_ Hele dur da sana deminki bakı· 

şını ödeteyim ! 
Ve Gastona hitaben: 
_ Monseyör, dedi. Beni size. birad~ 

. . . te on ürüncü LUi göndedı. 
nnız. maJeS ıı .. 

_ Kral... Kral! Sizi bana mr gon-

N .. ' derdi? Nasıl?.. ıçın ... 
M . teleri sizi bu gtce burada 

- aJeS 'f 
"ld'ğ. · ·n size bir tekli 

bulacağımı bı : ~ ıçı ' etti Bu çok 
te bulunmağa benı memur . 

.. Kral ceva-acele bir şey, monsenyor ... 

bınm bekliyor. d .. ı•·ğünü hisse.eli 
Gast başının onuJ 

•. on .. rüp görmediğini kendi ken yor, ruya go 

mne soruyordu. Trankavelin gözler;. ise 
neşe ile parlıyordu .• 

Gaston kekeliyerek sordu: 
- Nedir bu teklif? .. 
- Kral hükömdarlıkdan yonılmuı 

tur inzivaya çekilmek istiyor. Bunun 
için, sizden, tacını, tahtını, servetini, 
krallığım, tebalarmı ve ken~iyle ev 
lenti.:eğiniz karısını almanızı rica ediy
or, Krala ne cevap vereyim monsenyör? 

Dük dehıetinden sendeliyerek mı· 
nldandı: 

- Her 1eyi duymuf, mahvoldum t 
Ve gözleriyle kaçacak bir kapı, bir 

delik aradı. Çünkü binanın dört taraf
tan sarrlmrı olduğunu zannediyordu. 

, Trankavel kılıncını yerden kaldırdı 
ve bu anda, Ornanonun, kılıncının kab 
zesiyle vurmağa baıladığı kapıya dogru 
koıarak bu kapıyı ardına kadar açtı ve 
bağırdı: 

- Mösyöler, işte monsenyör dük 
d'Anju kendisi derhal Luvr sarayına git 
mek üzre hareket ediyor. Yol verin mös 
yolar, çünkü bu g~en nedamettir! 

Sui.kastçiler.in çehrelerini bir anda 
şaıkınlık, hayret, 1üphe ve deh1et sardr. 
...... ,. ":ıniye sapsarı kesilmiş olan ve titre 
yen Gastona baktılar. Vandom ve Bur
bon yekdigerinc uwidsiz bir nazar at 
fettiler. Yalnız Ornano prensin yanına 
koştu ve ona alçak sesle bir şeyler söy 
ledi: 

Şaleyle Butvil hiddetle bağrrdrlar: 
- Bize hıyanet edilmi1tir. 
Düşes dö Şevröz sanki kendisini cel 

lada karşı korumak istiyormuş gibi, kra 
liçenin önüne atıldı. 

Ornano bağırdı: 

- Hayır, monsenyör ölünı.:iye kadar 
bizimle beraberdir. 

Korkunç bir karıııkhk oldu, kor
kunç sesler yükseldi: 

- Öldürelim, bu casusu öldürelim t 
Ve bu defa Thankavelin tekrar kasır 

galaıan ve pervane gibi dönen kılıneına. 
rağmen. hep beraber, büt.ı:in kuvvetleriy 

KARRAMA"N KIZ a3 .. ----------------------------------...... -----------------~ le saldırdılar ... Tam bu anda, Annais dö 
Leapar bir hamlede Trankavelin önüne 
atıldı: ve bağırdı: 

- İndirin kıhnclarınınzı ! .• 
Onun sesinde ve hareketlerinde bir 

ıef hali vardı. Kılınclar indi. Fontray, 
Büıyer, Şever ve Liverdan heyecan ve 
hayret içinde ürperiyorlardı Bu derin sü 
kut içinde Aleksandr dö Burbonun sesi 
yükseldi: 

- Matmazel bu get.:e erkeklere emir 
ler vermeği hak ettiniz, çünkü, hayatı
nızı hepimiz için tehlikeye atacaksınız 
ve mademki, biz erkekler, bir kadının bi 
ze nümunei imtisal olmasını kabul cdi 
yoruz, bu kadım, muvaffak olduğu veya 
!hezimete uğradığı ana kadar amir ola
rak telakki etmek mecburiyetindeyiz. 
Fakat dikkat edin bu adam ... 

Annais elini kaldırdı ve emin bir ta 
vu la şöyle dedi: 

- Ona kefalet c.diyorum ! .. 
Hepsi birden kılınclariyle genç kı· 

7.ı '\elamladılar. Trankavel başını eğdi. 
lki yakıcı göz yaşı damlası kirpikle
.rinJen sızdı ve hemen ayni zamanda 
h:lmmalı yanaklarının ate~inde tebah
hur etti. Sonsuz saadetin ve ulvi guru 
run göz yaşları ... 

Annais ona sa.dece: 
- Gelin mösyö. 
Dedi ve kendisini bir zafer hayali gi 

bi takip eden genç erkekle beraber bü
yük salona girdi. Annais'nin dört şö
valyesi, çehreleri sapsarı kesilmiş bir 
halde bir köşede toplandılar ve Fontrey 
sordu: 

- Hangimiz bu adamı öldürc.1.;eğiz? 

XVI 
. I RANDEVU 
A:nnais dö Lespar halı ile ortülü olan 

masaya dogru yürüyerek bu masaya yas 
landı. Mahiyetini anlamadığı bir hissin 
tesiri altında yapmış olduğu hareketin
den adeta Urkmüşt\i. Trankavel onun ö 
nünde gözleri inmiı, sessiz duruyordu. 
' Annais ona: 

rot 
- Möayö, dedt Bana öyle ge ıy e 

. d .. 1 -•c. olall ! Y. ki, ıinn hakkınız a soy en~-:ı 

ter dognı değil.. di. 
Trankavel aadeee cevap ver .

1
• 

d deği · - Evet, matmazel ogru . duY-
- Şu halde dinleyin. HerŞeyı LA 

Ö 
•. ri sen 

dunuz: bür gün, öğle uze : ora 
zarda, malQm evde bulunaca~ e kat 
da döğüşcccğimi biliyorsunuz, kiın 
şı olduğunu da biliyorsunuz ... 

Trankavel titrek bir sesle: 

- Evet, dedi. • • 'n ae o 
- Öbür gün öğle uzen sızı geııııc 

Yaıruz evde bulunmanızı ve oraya unuz? 
nizi rica ediyorum. Razi olur ın:cl. öğ 

- Oaraya gek•.:eğim nıat0ııı ya yal 
w ra 

le üzeri ora.da bulunacagıııı··· 
mz geleceğim. 

- Yemin edin .•• 
Trankavel elini uzatarak: 

Y . d" dedi. S n - emın e ıyorum, tadı. o 
Annais'in gözleri bir an par ı de~ııı 

ra bu panltı söndü ve genç kı 
etti : ni.di olaca 

- Yapılacak düellonun şa 
ğımza yemin edin. 

-Yemin ediyorum. ..:ı:erifıC 
• • •• rın' e adınrt u ~ .. f'dt 

- Şerefınız uze • Cı oturıı-:. · 
yemin edin, ki eğer rnağl p biri.ııiı "" 

b · ·nizden .. ı;.:ı yerime g~ecek ve ın da.ıııla .doı.-
lün'.:cye kadar malUm olan a . 

k . ~~ ıece snız. .. terırıe 

- Her kc.in hürmet gos refi n:ı:e-
istediğim Trankavcl adın~~tlşeonu:ı:dll !bil 

k" due sa-
rine yemin ediyorum . 1• ınağlı1P oıur aıt 
zır bulunacağım ve sız })ahS ol 

k" mevzu 
n:z. yemin ediyorum 1

: caJ<tlt· 
a.dam o evden sağ çıkmtya giiZel ıh'alt 

Anna:s göz kaps_klarını • nisettlği 
. d" 'd. Belki• ıcat gözleri üzerine ın ın · du fa 

.. •. . . . ek istiyor · kları buyuk sevınçı gızlctn puda 
.. y •• h ı 1 ru'p rıktI· 

gog~.ı eyt.:an a :ı ?• 
titredi... ~ aınıe~ .. 

- M"" ö dedi. Eger rtt ıca 
rise döne':[gw im. Buraya ?t{o~cı.:ı gi-

. kapı ... ·- et-
pıımulan veya Sen-Denı n fk1'"" 
n-c"~m. O l'!9tnan bent tt'-ıııtcta 
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Stı'ı 'rl~ l lstanbn Ll' \'az ı nı <lıııi rl iği ı ! !'alınnlma komisyonundan 

Millı Mı.idafaa Vekı"tle::ı Eşya ve 

lı 1 
Nf.: MALAR: 

1 
Tcc.hizat nnbarının tamiri 2:1-12-937 
l'erşem~ güııü saat 14 de Torhanede 
Islanbul l~\'azını fımirliği satınalma , 

~\rt \ \ H E Y O G t. U 
~~~:)\ ll ii~·iık ç ılı:ııılıkl n r 

" 1\ or 1111111 i 1 \'cık 
'>1 ~l'ıwr;ılin 'i\111 ı · ııırı 

H · l .onılrıı l>O'> l nsı 

(.'ı il 1,,:i il ( ~·ıııJıt ı:ı.) ili 

komisyonunda a<.;ık eksiltme ile yaptı- l 
nlacaktır. Kc;::if bedeli 507 lira 60 ku
rul?. ilk tcınırıatı :Jô lira 7 kuruştur. 
~artnan:csi \'C kc~fi komisyonda görü-
l(''Jılır. 1sleklılcı in kanuni belgeler ile ı 
birlikte belli ı:.anlte komisyona gelme-
leri. (317) ( 207) 

ll'Ş gecesi ----------------
.)cl ııııı ) 1 

' ~ 
Mıınya \' ı• lı ' skn \'(' \'ic· 
ıl.ın rnııl':ıılcle,J ı 

l'o-.ııı '>o.) ı.:ıınrulıı rı \ ' l ' 1 
Cıııı 1.orıılo .. ıııı gfırp~ ı 1 
lııır. i il, SÜ.) ll'ıııc 1 ,, 

\~ Bı ldırnll'ınikl ir. 
Blldirmemiklir. 

~~ "t1c 

ı 

ı Bny Tekin ınt••. lıııl di
:rnrJorda 

ı programını bildirmemiştir 

Progrnmmı blldlrmcmtştır 

~ l STAN B UL 
ı 

r 
Son uçuş \'c Ya,·rurıı ı 

f.cyldkl:ır Q('Drkcn l 
''C ı;:ıngstcrlcrlc k :ı r~ı 1 
karşıya 

Programmı bildlrmcmlştlr 
Yumruk krnh YC Çelik 
knle 

A~k terzihanesi 
't Blldirmemiklfr. 

~ lt.-t .\ k A D 1 K O y 
I }' ı Kit:ırlnr ç:ıJ.ırJ.:cn 
4~AR : 

-~~l-'EBAŞJ DRAM KlSMJ 
~a" t:at:il 

r• günüdür 
'l\Nsız TIYATROSUNDA 

~ 
OPERET KISMI 

Saat 20,üO da 
iNTiKAM MAÇI 

&.•r. 3 perde 2 tabla 
""l\ 1l JG RUL SADI TEK 

TIVATHOSU 

Bu gct.;e 
Kall;köy (Süreyya) 
sinemasında 

ı>OXNAZ'l.1\IA GECESi 
\'oth•ll 3 perde. Yazan 
Hcş:ıt !\ııri S:ılı (Bakır-
1-;;;y) de çnrşamb:ı (Üskü
rlnr)da 

·.HZADEBAŞJ 

T t Y A 'l' R O S U 

Bir i nci sıın ı· Operatör -

ı )rA .CPER Tı\ VYAR 
Umumi ct:rrahi VI! sinir, dimağ 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Pans f rp Fakültesi S. Asistanı 
f<~rkek kadııı amelıyatları, dimağ 
estetık "YU1. meme, karın bu
ruşuklukl.ırı,, Nısaiye ve doğum 

mUtehn~sısı 

Muayt!ue; Salmhlan M e c !ı c nen 
S ten 8 e kadar U 

öğleden sorıra ücretlidir 

Beyoğlu. P:ır.nakknpı, Rumeli Han 
No. l Telefon: 44086 -

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

' ·' 

;;;;. Tümen birlikleri lıny\ anntı için 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhüt e
den üstenci nam ve hesabına 88500 ki-

1o yulaf pn1.arlıkln satmalmacaktır. İ
halesi 14 Birincikiınun ~37 Salı günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 508 lire 75 kuruştur. İlk temi
natı 382 liradır. İhaleyi müteakip kat'i 
teminatı :ı.hnacnktır. ~:n-tnamcsi her
gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. 1steklilcrinin ilk teminat mak
buz \'eya mektupları ile beraber 2490 
sayılı knnunun 2 ve a eti maddelerin
de yazılı \'Csiknlan ile Fındıklıda ko
mutanlık satrnalmn komisyonuna gel-
meleri. (82S1) 

Göz hekimi 

Dı.Muıal Ram/Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane · 

l'arlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

oakletmiştir. Tel: 41553 

Bu gece 20,tiO da Sa
natkar N~id ve ar
k::ıdnşları Kilçük Se -
ı• iha v ·· Mişcl varye-

~ '<'si. Pazardan maadq hergün: Oğleden 
Si ıl ı lNDE OLANIN 'unra saat ikiden altıya kadar 

'\.,_ ~~!GINDA ÇIKAR 
• ~rne<li 3 petide 

f st 
~ '-rıbu 1 sıhhi milesseseler satına ima 
ıt0rtıtsyonu riyasetinden : 

lııey 
e konulan iş: M:ıtbah ve hastabakıcı odalarının üzerinaeki tarasa-

, ıt ' nın camekanla örtülmesi. 
'>'a~~at 11 : 2282 lira 62 kuruş. 
fıal'd garnnti : 171 lira 23 k uruı:;. 

< c·~s11:11>aşa emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukaröa yazılı iş a
l , tneye konulmuşt"Jt . 
l liltl~ksiltme l5-l2-J.;; Çarşamba günü sant 15 de Cağaloğıunda Sıhhat 
1
<, ~ rnua\'enet müdü·Juğünde kurulu komisyonda yapılacak~ır. 

, 'lll-oj Uka\'ele, eksiJt.ın.~ Bayındırlık işleri genel hususi \'e ff>'ll.İ şartname
'. (', keşif h ulasasiyı~ buna mütc ferri diğer evrak komisyonda görülebi
.ı 

~ ~ ' l~t 
~ . ~lı beekliler cari sen·'ye ait Ticart"t odası \·esiknsiyle 2490 ::.ı:ıy ı lı kanun . 
\1~ birl ·~geler ve bu işe yeter muvakkat garanti m<i.kbuz veya bnka mektu
t. a!l\\ı~ 1 

te bu işe bcnı~r 2000 liralık iş yaptığına dair nafia müdürlüğün-
~eıeti 01dukları müteahhitlik \'esik asiyle birlikte belli sa.ı· tl) komisyona 

. (8044) 

t5~ . ' 
· ~rıı:Z · Levazım Satınaıma 

Komisyonu ilanıa,rı l, 

<, 28 ~.h~in edilen bedı! li (:J31781 lira (20) kuruş olan (:131,S10) kilo ek-
< 1ıı <llı:nci~fınun 193'7 tarihine rnslıyan Salı günü saat 14 dP kapalı zarf 

~ ' ~ ak ilzcre miJnııkasaya konulmuştur. 
a!Ql.ıkab~~·akltat temimı~ (2528) lira (87) kuruş olup, şartnnm<'Sİ (169) ku

~aı' lııt ın~c komisyo'1rfan her gün alınabilir. 
~1 1 ~~l~klııerin 2490 sı:ıyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzım edecekleri 

lllııaşad ltıektuplarrnı e:r. geç belli gün ve saatten bir saat "' veline kadar 
a bulunan K·Jı:·. ısyon br..şkanlığma makbu7 mukabilin.le verm~lcri. 
~ (8~~1) 

~!0i-ı•••=Mti·•M,,ı-ı•mınım 1 ~ tırı 
t f:~e ~ornUhtclif mahallerinde yaptırıla cak 2~; ta.ne nfiş lavhaları açık ck
t ı-. l{t>ş~Ulrnuştur. Bu:ıların hepsine 2055 lira 62 kuruş bedel tahmin <.'dil-
aıttk) ~( cvrakile şartrıamesi Levazım Mücliirlüğünde görülc:bilir. l st ck -

,, ~~ r o. hı kanunda y2ztlı \'<'ı::ikadan ba ı:;kn !<.,en i şleri :Müdürlüğünden 
• ~~~lttu~~ ehliyet \'C5~kasile 154 l h 1 17 kuruşluk ilk teminat makbuz 

t!ıa.ı 1d tlc beraber 14. 12. 9:J7 ~J.lı günii saat 14 de Daim\ Encümende 
ltlar . (B.) (8123) 

HABER - :A.lişam Postası ıs 

Mühim ilôn 
oevanırn Resmnye, M ekt ep, Sin ema , Tiyatro 

Gaz l n o 0 Lc ll<aıntaı v e K araathane 
Sayın Direktörlerin nazarı dikkatine : 

Çakmakçılarda Küsük Yeni hamuda 13 No. da her nevi hazır ve ısmarlama : Meşhur Dl N O S Asri sandalye 
koltuk, portmanto, portatif masalar ve sinema koltukları SACLAM, GAR ANTt ve REKABETStZ FIY ATLAR
LA satılmaktadır. Avrupa hezaren sandalye 17 5 kuruştan ve koltuğu 2i 5 kuruştan itibaren . 
T OPTAN ve PERAKENDE SATIŞ HER YERDE D I N O S MAR KASINI ARAYINIZ. TLE: 23377 

rıııı11111111ııın _ _. ............. _ ..... _. 

Kendinizi 
UşUtilnce ••• 

Başvuracağınız ilk tedbir 
G R iP i N 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, baş nc-zlesine ve 
diğer nezlelere, gripe, kırgınlığa, üşüt
mekten mütevellit biltün ıstıraplara 

karşı bilhassa müessirdir 

GRiPiN 
En r;iddetli baş ve diş ağrılarını der

hal dindirir 

GRiPiN 
Bel. sinir, romatizma ağrılarında ha

raretle tavsiye edilmektedir. 
İcabında günde Uç kaşe alınabilir 

!sim ve markaya dikkat4 Taklitlerin
den sakmınız 

DOKTO R 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan &ekiz buçuğa 

ak~amlan ı 7 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan ilciııci daire 

17 numarada haıtalannı kabul eder. 

Cumartesi glinlcri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız. Kurun, Ha 

ber okuyucularım dakupon muka · 

bılinde muayene eder. Telef : 2:395;~ 

HABER 
ilan tarif esi 
Han sayfalarında santimi 
Resmt ilanlar 
Dördüncü sayf a<la 
Oç \'C ikinci sayfalarda 

Birinci sayfada 
Başlık ilanlar 

40 Kr. 
30 .. 

100 .. 
20(} .. 

400 .. 
500 •• 

Tıcari mahıyeti haiz olnuyan 
küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşt~rllerfmfzio 

muka,·cleleri 'l10ddetince fark a_ 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 

ılfınlar tenzilata üıbidir. I!an ver. 
mek hususunda yalnız ve münha. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 

l\emalettin f ren ilan bürosuna 
milracaat cdiimelidir . 

Telefon: İstanbul. 20335 

Nafıa Vekaletinden • • 
ı 5-1-938 cumartesi günü saat l 0.3 O da Ankarada Nafıa V eealeti malzeme 

eksiltme komisyonu o::laıında 2730 lira muhammen bedelli 21.000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teıJinat 204.75 liradır. 
Bu işe aid şartname ve sair evrak Vekalet Malzeme Müdürlüğünden para

sız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 15-1-938 cumartesi giinü sut 10.30da Komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdı r. (4404) (8061) 

lstanbul Nafıa MUdftrlftğftoden 
22. 12. 937 Çarşamba günü saat 16 da 1stanbulda · Nafia Müdürlüğünde 

(249 .85) lira keşif bede!ii İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
yanında yapılacak sığınak inşaati açık eksiltmeye konulmuştu.-. 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, Hususi ve fenni , proje, ke-
şif hulasasile buna mütef~ diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (188) liradır. 
İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden Jstanbul Nafia MüdUrlUğü:'lden yazıl .. 
nuş Ehliyet ve Ticaret Odası vesikaln rile gelmeleri. (8091) 

lstanbul sıhhi mfJesseseler artı rma ve 
eksiltme komisyonundan : 
Haydarpaşa Numune hastanesinin dahili hastalıklar servisi için 18.zıtn o-

lan 45 kalem alat ve malzeme açık eksiltmeye konulm\litur. 
1 - Eksiltme 15. 12. 937 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh

hat \'e lçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kQmisyonda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiat: 632 lira 20 ku~tur. 
3 - Muvakkat garanti: 47 lira 48 kuruştur. 
4 - 1stekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası Yesikasile 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve snatte komisyona gelmeleri. (8043) 

lstaobol sıbbt mUesseseler artırma ve 
eksiltme komisyonundan : 
Bakırköy Emrazı Akliye Asabiye Hastanesine lizım ilan 1500 takım Aba 

Hasta elbisesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme Cağaloğ'iunda. Sıhhat ve lçt.imai Muavenet Müdürlüğünde 

kurulu komisvonda 15. 12. 937 Çarşamba günU saat 15,30 da yapılacaktır. 
2 - Muh~mmcn Fiat: Beher takım elbise için 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 506 Jira 25 k\ıruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nllinuneyi hergiin Komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler Cari ~neye aid Ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanun

dıL yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka rnek
tub~ ile birlikte tekliflerini havi zarf lannı ihale saatinden bir gant evvel 
Komiyona vermeleri. (8042) 

Tt:DAVlJLD~N Ç[k: il [ N PAQANI Z l-l iÇQiQ 
Cl~[TL[ SiZi iLtD.L[TMt:Z . 

ONU BANk'AYA YATIQIN IZ 
~EQ TOl2LtJ ıZA~ATI GıŞELEQiMıZO(N ALiNiZ 

" 20335 
G.A.ZETEMIZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINIZ 1 

tÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 1 
Adres: lıtanbul AnkareCaddesi 

V AKIT Y•mlu albnda No: 105 

.. ••••relefoa: 20335 •••••••••••--



Ka~anan 
numaralar 

40.000 
lira kazanan 

37244 
Kırk dörtle biten bütün biletler ik.:. 

§re lira amorti alırlar. 

15.000 
Lira kazanan 

18806 
Sonları (06) .:le biten numaralar 

k§er lra "mort alacaklar. 

12.000 
lira kazanan 

10091 
3.000 

Lira kazanan 

5724 
1.000 

Lira kazanan 
29723 5983 

500 lira kazanarlar 
2~210 28528 22473 12140 

200 Hra kazananlar 
11282 10275 8196 21168 34748 25319 
33094 10022 4678 30141 24285 9842 
707~ 25011 19711 24463 16221 

12167 23029 29557 22906 20228 39786 
11770 29305 24385 8843 15056 

250!) ] 6830 35485 13279 28268 17 55 
24995 3727 11293 20078 22473 6734 

1532 36989 36195 20483 38684 35889 
36131 35108 36597 37197 6759 20854 
21356 8924 9551 

23601) 1404021411 13418 36880 4072 
14302 ı 5466 

100 lira it aza nanlar 
21097 25140 9289 28123 8754 39543 
3729210 228 13031 16375 14809 14554 
39661 24064 15553 31263 170 2309 
25536 37788 6107 35226 13903 
30677 28831 39726 4321 964/ 32652 
3668 19863 26460 3455 7824 
1612 14505 20192 27057 36167 16896 

34363 10782 12591 6075 8511 8199 

50 lira kazananlar 
21240 37975 7563 37678 •10534 31135 
21723 9142 34573 12360 24357 18264 
25778 7957 35657 37395 12773 7696 
11862 23315 28042 1140 37787 39492 
27632 20352 16679 

7330 367 57 12434 4607 24417 39334 
26262 19455 4921 21019 7384 11288 
22698 13140 36676 1525 30226 12400 
28908 27356 29906 16293 23489 12910 
39539 19028 39541 36245 3510 12027 
4461 22948 35973 31776 16198 4948 

3551s 28113 38015 35013 14879 12947 
35214 39310 12861 38396 29865 35020 
28754 2274 16776 10350 33536 31722 

4774 7666 12147 4104 32285 19255 
10344 7191 11421 34265 7779 4592 
23652 23447 25052 17667 11961 18483 
26985 .e~172 29310 21811 17811 17185 
29882 34607 5191 22607 30448 26765 
25791 16473 36125 27662 10324 31381 

215 35226 13903 
26048 14383 10176 8409 18113 21868 
12278 28239 20629 12565 28300 15112 
16533 659 2342 30918 33976 31114 

....... ,. ... 0 "5828 :a9iG 28916 
~~~~~ ~•v• u~J ~ 

32771 
30 llra kazananlar 

18980 14533 1825 6849 29781 29460 
2'J 29"01 28134 

26309 13823 15020 G4 0 
-

inkıbaz, Haz 1 
• 

MI 
Ekşilik ve y· nı larına 

---
25018 24542 29231 11898 364 76 24982 
21162 4348 28437 7H6 39026 31912 
33971 32461 5178 15362 ~6388 32555 
12675 39684 2512 32166 3627 16798 

816 15626 ll414 7026 9360 8428 
18915 13304 36871 35573 5070 20698 

3993 34988 8149 1136-1 36938 25197 
~1202 896 19754 13845 28069 39778 
32099 25094 12531 22511 1 S245 :n561 
2569116573 33027 37253 31870 10651 

1980 32429 15711 23681 2641 6787 
4826 2836 29631 24219 32923 37486 
840l 362912434319151 12444 10472 

28219 35926 39464 15243 3379 7620 
37576 30349 16668 6702 22650 7907 
21232 30327 13395 11545 23204 8148 
37478 13206 225 9363 4065 29164 
28150 7723 39433 14629 14322 23739 
30549 15360 26174 9240 16396 31319 
19i17 30273 14509 3890 14167 38679 
:~672 32408 21497 33091 2980 25441 

24531 5524 16433 28075 16331 20799 
13878 6105 24324 26218 18178 21461 

SAÇ BAKiMi 
Güzellifin en birinci ~artıdır. 

Kep~kleri ve saç köklerini tedavi eden 

teıiri mücerrep bir ila-;tır. 

20936 18338 1885112537 11675 9018 I•-• Dr. Ihsan Sami--• 
:moo 20650 as165 19679 5141 31367 BAKTEİYOLO JI 

18791 9856 5982 8521 19269 5838 LABORATUVARI 
20037 22664 9940 ] 3854 20661 30592 
23822 37434 22175 39"4f 20624 ~4154 Umumi kan tahlilatı. Frengi noktai 

• ";t. ., ~ nazarından (Wasserman ve Kahn 
3758 17823 39669 11618 18567 23552 tc~U!Icri) Kan küreyvatı sayılın&· 

16594 411 6245 27166 16512 19809 ~ı. tıfo \'e sıtma hastalıkları te~hisi, 
7!!55 17017 10216 10308" 24446 35611 ıdrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
9809 2212 39731 27319 30064 14003 su !.ahlilatı ültarmikroskopi, kan. 

14421 5382 33436 33368 20893 299871 d~ Ure, şeker, Klorür kollcsterin 
23524 432 J3644 3588fi 4541 9804 mıktarlarının tayini. Dh·anyolu 
21071 19643 35368 38559 21925 8271 No. 113 Tel.: 20981 
:15224 39829 36057 11049 7445 11852 I!!!!~!!!!~~~~~~~~ 
4889 8495 9628 1122 n105 33024 Satılık piyano 

19291 2412 22771 15824 35013 30949 Alman markalı az kullanılmış mü-
34863 3918-1 733:3 22980 10980 4066 kemmel bir piyano içi demir, telleri 
6098 3801110760 30836 12785 9736 çapraz, ucuz satılıktır. ~füracaat: Bc

:ı 7670 32912 142aO 23589 10788 2618·1 yoğlu Aynalıçcşme Emin cami apartı-
39293 38700 23494 3840 22612 20108 manında 6313. Sa.at ı den akşama ka-
29659 31011 15624 22719 35692 31097 d ar. (V. P. 1996) 

6465 R277 1644 1777t) 21138 4546 

10.000 
Lira kazanan 

922 
20 bin liralık mükafat. Beher numa-

ra bcşir yüz ı:ra alacaktır. 
1581 11264 22568 24364 10211 20185 
6012 17328 4692 28472 29387 17228 

1i563 7345 16661 3128 29500 10033 
19738 22877 10210 30056 27341 28065 
34708 28290 14524 27414 18539 3-0039 
34708 28290 14524 27414 18539 30066 
12i7 l 12560 29015 2511 5660 21987 
34492 29133 3803 29203 • 

MAZON 
Meyva Tozu gide.r1~ . ··ı· jaıclir· MiDE ve barsakları ""'tırmaz. Jçılmcıi latif, tesiri kolay, ve mu •Y dii:'4.•C. 
niç bir mümat.il müatal-;ur tutamaz. MAZON isim. HOR01 rr.arkaıına arka'I' 
Deposu: MAZON ve BOTON ecu depoıu. lıtanbul yeni Post.han• 

da No: 47. -----------. ~ 
· de "" •• Uzun kı~ gecelerın tık• 

Kuş TUYU rahat uyku veren yıı 
Jilte ve yorganlariyleedi~ 

iyi bir dostumuzdur. Memur, işçi herkes yalnız 1 lira ile oir yattık çak 
nebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu btanbulda 

1
,r· 

makçrlar Sandalyecilcr sokak Ömer Balioğlu, T. L. 23027. S&bt 

~eri: Bev0Mu11rla ve Ankarada Yerli Mallar Pa~zar~la~rı:dır;İll· --... ~ 

~ Arada büyük fark var 
~ 

Pertev Çocuk PudraM: şimdiye kadar hiçbir benzeri taraf~ e0a. 
Jid edilememiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilha.98& ~ blJ.. 
lcri için hazırlarunıG olması ve terkibinde tahriş 'edici hiçbir e 
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, baı:ı kimseler de kullanmaktadırlar. vf1c:UddD ı: 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine k8.J'f1 bundan daha ~ 
pudra henüz keşf edilmemi§tir. 

ONP DtGER ADİ (TALK PUDRA) lan ile kaı11tıı"Dl•yınıs. 

Havalar soğudLI 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etme' -

derhal bir kate 

Nezle - Grip - Diş - Bat 
Romatizma ve bütün a§rlları 

derhal geçirir 
11

_ 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lil< •.:r.:.•
IAilarını ısrarla arayınız. Ta 
rinden sakınınız. ...................... 

40 usta namzedi 
yetiştirilecek 

·r··r1' 
Malatya Bez ve iplik fabrikası ~ 

Anonim Şirketi Müdürlüğüı_ı~~ ~ 
1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ,.c iplik fahri~ ·~ ~,,.. ..... 

Kayseri Bez fabrikasındaki kurada uıta namzetleri yet.al 
şağıda yazılı §eraiti haiz olanlann müracaatlan 

~) Sanat mektepleri mezunu olmak. 
b) Aıkerlik vazifesini ifa ebniı olmak. 
c) Hel ve marudan salim olmak. 
d) Sinni otuz beşi geçmemiı !bulunmak. • .-" 
e) Muteber kefil gösterebilmek . ~ ,,.ı oe-tt ii•'" 

2 - Kursdaki tahsil ve staj devresi ıckiz ay devanı ede.cek ait o~ -'"': 
fında namzetlere İaşe ve ibate m:Jsrnfları kendi(erıne tı. ~ "f' ~ 

·· 11· k · ·ı k • K -·vaffakıye .,.~~ -yuz c ı unıı yevmıye verı ece tır. ursu ... - ,c;ı. .,,.....__ 
]er muvaffakıyetlerine ve İşde gösterecekleri iktiıda~~ 
liradan az olmamak ıartiyle gündelik veya aylıkla ıı ~ 
nnda istihdam olunacalcbr. An'P'9~. ~ 

3 - Müracntlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar ..-l!dli'i ~il" 
merkezine tahriren yapılmalı. miincaat mektuplarına~..,.-
lef edilmeli ve gösterilecek kefilir.. iıim, meılek "8 Jllll 
ret edilmelidir. 

a) Hüviyet cüzdanı veya ıureti. 
b) Askerlik terhiı tezkeresi. 
c) Sıhhat raporu. 
~) Hüsnühal varakası 
e) Mektep ~hadetnamesi 
f) Çalrıtığı yerlerden aldığı vesika ıuretlerl. 
g) Dört vesika fotoirafı. 


