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veni ıreJnmnn ıoanuına ırağmeın 

idare sister11 inde 
değişiklik yok! 

Ant8kya postahanesi Fransız 
memurlaı .. ının kontrolü altında 

1ürkiye ile nıuhabere edenlere şüpheli gözle bakılıyor 
ve mektupları sansür ediliyor 

~ 

Tüık 
düşman/atı 

Fransız delegeslnln Rey
hanlyeden dönu,unu 
vesile ittihaz ederek 

Nümayiş yapmak 
istediler 

Antakya, 2 (Hususi) - İskenderun 

dan gelen haberler, sükutun kısmen av
det ettiğini bildiriyor. Bununla bera 
her, ban Türk düımanı unsurlar, Fran
sız dcgelesi Garonun Reyhaniyeden dö
nü§iinü bir vesile ittihaç ederek nüma
yiJler yaprru§lardır. Hatayda yeni rejim 
ilin cdilmiı olmakla beraber, idare ıis
teminde hiç bir değitiklik göze çarp
mamaktadır. 

Hatay bayramından sonra, Antakya 
postahaneıi, Fransız memurlarının 

kontro):i altına cirmi§ bulunuyor. Bil
hassa Türkiye ile muhabere edenlere 

_.- Devamı 8 incide 

il 

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

Nota 
hazır 

IFraınsayla 
ba~o anDaş
maUaromozon 

feshi 
muhtemel 

i 
ı 

i . 
: 
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l.\n kara 2 (Tele
fonla ) - Hariciye 
VekAletl, Hilkdme- ~ 
tlmtzln Fransaya i 
vereceği notayı ha-~ 
zırlamıştır. Nota, 
bir iki gün içinde 
Fraosarıın Ankara 
Büyük elçisine ve
rllecektlr. :ı 

Siyasi mahfeller· 
de söylendiğine gö
re, Hataydakl son 

vaziyetln,hükt\mell, 
Fransoyla olan bazıf 
anlaşmalarımızı! 
feshetmek mecbu- ~ 
rlyellnde hı r,ak ma-~ 
sı m~htemeldlr. ~ : ..................................... ·-··---·········ı 

~ :;;ı 

Yüksek : tahsil gençJiği 
MandaDar.ın tetkn~n ıçnn 

şu 

Onda miting yapıyor 
...... lf~~Ydıa :.-eni rejimin ilanı gününde 'çıkarılan mü- maıını temin için bugüne brrakılmışb. 
~ laa~ıaeler. Türk milletini ve yükıek tahıil gençli- Rugür., bütün Oniveraite ı:ençliği, öileden sonra 
l)~n bir teessür içinde hırkanut bulunuyor. Beyazıt meydanında toplanacak ve Hatay Türklüğünün 

~t ".'- l:ıu münasebetle bir miting yapılmasına tefeb- yüksek haklannı çiğnemek irrikinı olmadığım bütün 
tdİlrniı, ancak bu tuahürün daha geniş ölçüde Ol. ı dunyaya bir daha ilan edHccektir. 

~---ş;i~'""'"N~;;;;"''Hi"f;;f"""''"""""'"'""""''"' ·M;~~fu~~~;d·;-1 
HABER' için bir roman yazdı; bu roman §U İami ta§ıyor i 

v A ş A M A K H A K K o Hatayhlar i 

Nizamettin Nazif' in 
CD AL 1 K LA R" ından üçüncüsü 

TULLDVA 
TULUYA. Roma hükümdan olan babaH ServiyÜı Tulliyiis'ün 

kaf~~ınt %a!er arl\bası altmda ezen kadının adıdır. 

......... --
~ Erkek - Kız 

1-rını hnırlamıı bulunuyor. Bütün bu yazılarımızın batlayacağı 
tarihi yann size söyliycceğiz. 

~ .... '!arın 16 sayfa 
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Japon orduları 
VoO<dloıram s\Yııratnae 

~·h. ilerliyorlar ! 
. hler,- Mançukonun ltalya tarafından 

lanınııını şiddetle protesto .ettiler 
_.. Yazısı 8 incide 

çağırıhyor 
Hatay Erkinlik Cemiyeti Genel 

Merkezinden: 
29 Teşrinisani 937 pazartesi gU. 

nünden itibaren Hatayda statu '\"e 
anayasa merlyete girmiş olduğun 
dan,. TUrklyedo bulunan Hataylı. 
lardan yirmi yaşını ikmal eden 
erkek vatandnşlnrın intihapta 
reylerini istimal etmek gibi milU 
vaztrı:ıleriui yapmak üzere Hataya 
gitmeleri rica olunur . .......................................................... 

Meçhul bir 
harp gemisi 

1'et~rübe uçuşu YR
Jlao bir loglll?.; tay
yaresine ateş açtı 

Londra; ı (A. A.) - Hongkondan 
bildirildiğe göre, Eagle tayyare gemi
sine mensup bir tayyare tecrübe uçuı
lan yaparken milliyeti meçhul bir harp 
gemisinin ateşine maruz kalmıştır. Tay 
yareyc b'r şey olmamıştır. 1ngiliz de
niz: makamatı .derhal tahkikata başla
nu;lardır. 

Bir konferans 
toplanacak ! 

.... Tuısı 8 lnclc1e 

- Ner,oye birader, bu ne bi.çim bukett 
- A~ kaOtM i14m 0§1\4 gidiyontm.ı 
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1Jış SitµıMı 

Muztarip dünyaya 
yem borusu ' • Yazan : Şekip Gündüz 

1 NGİLTERENİN Almanya ile 
girigtiği pazarlığın Fransız 

menfaatleri ve dü§ünceleriyle telıf e
dilmesine imkan bulunabileceğinden 

ba'1.sediliyor. Garbi Avrupanm muh
telif merkezlerinde muhtelif menfi 
akisler yapmış olan son Alman istek
leri hakkında Londradan gelen haber
lere muvazi olarak bazı Fransız gaze
telerinde yapılan neşriyatın ölçülü ve 
dikkatli üslflbu Londrn kadar Parisin 
de böyle bir zan uyancınnakta ısrar 
gösterdiğini ihsas ediyorsa da Pari
sin Londra ile ve Londrarun Bcrlin 
ile henüz bir takım esaslı noktalar ü
zeri.nde ciddi bir temas yapmamış ol
duğunu ihsas edecek yazılara da ras
lanmıyor değil. 

IA>ndra ve Paris gazetelerinde, son 
gizli konuşmalardan çıkan ilk netice-

~ 

lerin tahlili muztarip dünyaya şu yem 
bonısunu öttürüyor: 

"Avrupa yakın bir harbin tehdidi ve 
tehlikesi içinde değildir.,, 

Böyle bir mUjdenin A vnıpada ve 
dünyada sevindirmiyeceği siyast mer
kez yoktur. Bununla beraber bu müj
de hiç de Avrupada yeni bir ha -
va csmeğe başladığına delalet ede
mez. Zira A vnıpanın yakın bir har.b 
tehlikesi geçirmediği mallı.m olmryan 
bir şey değildi ki... Bunu yeni öğren
miyoruz ki... Bir harbin olması için 
tek cephenin harb istemesi kifi de
ğildir. istenilen bir harbi diğer bir 
cephenin de kabul etmesi llzundır. 

Zaten Roma - Berlin mihverinin tıal
dırışmı ve atılganlığını bugüne kadar 
arttırmı§ olan cihet de bu olmamın 

mıdrr! 
Parisle Londranm silah patlatmak-

taki devamlı çekingenlikleri ve biri
nin silaha sanldığını gördükleri m-
man; 

- Aman vazgeç ... Ne istiyorsun? 
Gel pa'Zarlığa 119.Zthz:., 

Demeye alışmış bulunmaları esasen 
harbl bir tehlike olmaktan çıkarmış
tı. Harb Avrupa için bir tehlike de
ğildi; Avrupnda bazı devletlerin, dile
diklerini koparmak için kullandıkları 
bir tehditti. Acaba bu tehdidin de ar
tık ortadan kalkmak Uzere otduğı.ınu 
mu söylemek istiyorlar? .. 

Herhalde böyle olacak. Şa}1atara 

kulak vermezden önce vaziyeti kaba
taslak olarak, şöyle bir gözden geçire
lim: 

Lord Halifaksın Bitlerle konuşma· 
sından sonra Londra bu konuşmalar
da İtalyanın birinci plA.nda gösterile
cek bir mevkii olnmryacağmı anlatır 
gibi oldu, Lotıdra ile a.rasmda heT ci
hetten tam bir anlaşma olduğunu 

söylemekte ısrar eden Parla i~. Lon
dranm Be.rlin konuşmalarına verdiği 
ehemmiyeti pek farkedemiyormu3 gi
bi bir vaziyet takınmakta devam edi
yor. Hitlerln Orta A\.TUpada rahat ra
hat bUkUm sUrmek istediğini bildir
diği Londrada Fransız nazırlarına an
latıldıktan sonra da işte Fransa dı~ 
sıyasaamm en fazla. chemmiyet~er -
diği şey. hariciye nazırı Delbos'nun or
ta Avrupaya ve §arkt A\TUpaya yapa
cağı seyahattir. Demek oluyor ki, 
Londra Almanyayı mutlaka Avrupalı 
bir devlet haline sokmak istiyorsa 
ya Paristen vazgeçmeye, yahut evvela 
Parisl istediği yola sokmıya mecbur 
bulunuyor. Faraza Le Temps gazetesi 
Londra konuşmalan etrafında liiç de 
Berlinin hoşuna gidecek bir fikir ver
mekte değildir. Bakınız: 

"Fransız Başvekilinin Londrada 
yaptığı ternMlara sade<:e Lord HaU
faks·ın Bcrlin.den getirdiği malftma
tın mevzu ittihaz edilmiş olduğunu 
söyliycnler hiç şilphetılz: bUyUk bir ha
taya düsmüş bulunmaktadırlar. Fran
sız nazırları Londrada büyük diinya 
meseleleri üzerinde fikir teatisinde 
bulunmuşlardır ve bunun neticesinde 
iki taraf da dünvanm her tarafrnda 
sulhiln kuvvetlendirilmesi liznngele
ceği kanaatinde ısrar ebni~lerdir. Na
zırlarnnızın !spanva işlerinin halli ile 
Çin-Japon harbinden doğan yeni \oazl
yet Uzerlndo d.iğer herhangi b~r mese: 

1 kadar (yanı Almanyanm ıeteklerı 
:adar) meşgul olmadrklan iddia t..-dl-

lemez. Almanya ile anlaşma mesele
sinin §ekli ve manası şimdiki hR.lde 
şundan ibarettir: 
0İngiliz başvekili dünya işlerini Al

manya ve İtalya ile anlaşarak sulh· 
pcrver bir görüşle halletmek azminde 
bulunduğunu bildirmişti. Bu, muhtelif 
memleketlerdeki rejim değişiklikleri
nin dünya sulhUnU korumak için sağ
lam bir iş birliği tesis etmeyi güçleş
tirmi yeceği kanaatinde bulunan Fran
sanın da halletmeye çalıştığı bir iştir." 

Görülüyor ki Fransa, muhtelif re
jim değişiklikleri kaydı içinde, gizli
ce, Sovyetlerle olan ittifakmm da 
dünya meselelerinin hallindeki rolün
den bahsetmeyi unutmamaktadır. 

Versay resmen yırtılır mı? 
Belki ... 

Almanya ile İngiltere uzlaşır mı? 
Belkl .. 7 

Fakat şimdiki halde Belçika ve Por
tekizden, yani başkalarının keselerin
den yapılacak fedakarlıklarla peyi sü
rülen konuşmaların bir uzlaşma. te:na
sına. benzer taraflan yoktur. Karşılık
lı tehditler yapılıyor. Almanya. lngil
tereye karşı İtalyayı İngiltere Fran
saya ve Rusyaya karşı Almanyayı, 

Fransa da Almanyaya ve lngiltereye 

karşı Rusyayı göz dağı olarak kulla
nıyor. Eğer bu şartlar içinde sulhiln 

destekleneceğine aklınız eriyorsa; 
"Dünya sulhe gidiyor.,, 
Diyebilirsiniz. 

Şekip GONDOZ 

Yugoslavyanın 
milli bayramı 
Dost Devleti o kur
tuluş yıl dUofJmU 
l tıehrl mlzde de 

kutlu landı 
Dost Yugoslavyanın milli bayr~mı 

mün~betiyle dUn Beyoğlu Yugo!lav 
klUbünde bir suvare verilmiştir. 

SUuvarede Yugoslavyanm kurulu§u 
hakkmda. muhtelif nutuklar söylen -
mi§, Yugoslnvyanm sulhperver sıya

setinden, Türk - Yugoslav dostluğun
dan hararetle bahsolunmuştur. 

Türk ve Yugoslav bayraklarile süs
lenıntı olan salonda söylenen her nu
tuk: 

- Yaşasın Atatürk, yaşasm kralı
mız Piyer sesleriyle karşılarumştır. 

Ayrıca konsoloehanede bir kabul 
resmi yapılmış ve Galata Senjorj ki
lisesinde dini bir ayin icra. edilmiştir. 

Fransa 
Bahrt programına 

devam ediyor 
3fi b in ton luk h a thharp gemisi 

939 da hazır o~a.cak 
Paris, 2 (A. A.) - Mebusan mecli

si bahriye encümeninde beyanatta bu
lunan bahriye na.zru Campinchi, bah
riye programının takibine normal bir 
surette deva.ın edilmekte olduğunu 
aöylemi§tir. 

35 bin ton hacmındaki ilk hattı 
harb gemisi olan "Jean Bart", 1939 
da hazır bulunacak, ikinci gemi olan 
''Richelieu'' 1940 da tamamlanmıı3 o
lacaktır. 

Eski eüzütamların hava taarnız.la
rma. karııı tealihatının takviyesi ıçin 
de faaliyet sarfedilmcktedir. 

2 
PERŞEMBE 

B1R1NC1KAXU!ll - 1938 
HJcrt: 13:56 - Ramazan 28 

oaa~ln dofuıu Uönl'lln ıt:tt111 
T,06 16,,2 

\•aklt S:ıb:ıb Öğle İkindi Akp..J ,. ateı lmaak 
15,38 12,03 1a,2s 18,f2 18,19 n,20 

- Duyduğuma göre asiler tahtaian 
kooaman lıir eşek yapnıt§lar. Bununla 
tuıoorı dikkati celbctuı.eden mecli8i 
nıeb'usana gideccklermi§! 

- Fransızca Gringoire'dan -

- Demek rakibiniz i/Ws etti1 
- Evet! Maliye nazırıyla ayni siya,. 

Beti takib ediyordu. 
- Fransu.ca Gringoire'dan -

l! i iLii; i 1 i ! ~ 
Gençlik terbiyesinde 
cinsiyet muamması --·-·· .......... ._..... ... _ ........ .-. .. ~----- ..--..----, 

Atkı ifade ve hayatı idame eden tenasüli vazifenin fena tefsir- i 
!erini yapan ana ve babalar çoculdanna en büyük fenalıkta bulun- J 

muı olurlar. 
1
: ____ , ... _ ............ . ---·-·-·--·-va-Za-n-:-.. o;:·-n;"Sim:4 dasaı 

Mevsime göre plajlarda., barlarda, ~ 
sinema ve tiyatro sahn~lerinde ~ırıl 
çıplak vücutla.nn seyircileri olduğu

muz ve zaman zaman Lut kavminin 
şehvf hayatını gölgede bırakan zevk 
ve eğlence Alemleri içinde ya.pdığunız 
halde cinsiyete dair herhangi bir 
muhavere ka.rşıaında. hepimiz kızarır 

ve kekelemeğe başlarız. BütUn insan· 
larm rUyalannı, hayallerini ve bat
tan başa bütün hayatlarını kapla.yan 
ve en btlyilk edipler in şaheserlerine 

örgü teşkil eden cinsiyet ve dolayısi
le qk, materyalist asrnnır.da bile aır 
dolu bir &1ride olmaktan tamaml1e kur 
tul~aıpY.@ır. 

J . J . RoUtlB&u'nun dediği gibi, her 
§eY iyi ve güzel olarak doğduğu hal
de insanlarm elinde bozulur. lnsanlar 
dünyanın "etref mahlQk,, ları olduk
ları ilk andan itibaren bütUn ana. çiz
gileri ve tertemiz renklerile kendile
rine hakiki çehresini gösteren tabiatı 
duygularına göre tefsir ettiler; boz
dular ve en bUyük cetleri olan Ademi 
bile memnu nıeyve efsanesi He cen
netten kovdurdular. Kleopatradan 
Llikrcs Borjiyaya, Safodan madam 
dö Pompadura kadar bütün dilber fa.
cirelere kanmı ve ruhunu veren ilk 
insan anasınm cilve ve niya?Ja yediği 
ve yedirdiği bu olgun ve kokulu mey
ve, en t:ıbit sevginin sembolü idi. Bu 
en f de al 8.§k yüzünden bilmem ne 
ada.sına Ademi sürdüren şeytan ile, 
genç kral "Oedipe,. e bilmiyerek ba
basını öldürtüp dul anasile evlendiren 
iblis arasında bir fark yoktur. İşte 
en normal sevki tabiileri olduğu kadar 
en marazi cinst meylanlan içinden çı
kılmaz muammalarla örten ve keni 
ruhumuzun icadından başka bir ı;cy 
o11:1ayan bu şeytan hayatımızın her 
çagmda ve bilhaıısa. çocukluğumuzda 
bir diktatör saltanatı ile hUküm slir
mektedir. 

"Tcnasüli vazife,. yani sevmek ve 
sevilmek vücudumuzun diğer fiziyo
lojik vazifeleri arasında en milhiın ve 
en hayatt bir vazifesidir. Halbul\ı c:o
cukluğumuzda ve hatta. daha sonra 
gençlik çağlarımızda bu tenasüli bil
gileri, cisimlerin sukutunu, yağmurun 
leşekküIU ve midenin işlemcııini din
ler gibi dinliyemiyor; binbir yalan ve 
uydurma karşısında kalıyoruz. 

En uzak ve silikçe çocukluk hatı
ralamnı yoklayarak maziye doğru 
rucu ediyorum. Anamla babam §U dün
yaya nereden ve nasıl geldiğimi sor
duğum zaman aldığım garip cevapları 
~atırlar gibi oluyorum. Bir gün uzak 
bir ormanda, başka bir gün de 'öir 
beşik içinde terkedilmiş olarak bu
lunmuşum! Bir kardeşimi de o zama.
nm parasına göre bir lira mukabilinde 
pazardan satın almışlardı! Biraz daha 
büyUyünoe, Meryem ve 1sa hiklyesini 
dinledim. Bir gUn tesadüfen bir komşu 
evinde acı çığlıklar kopararak bir c;ıo.. 

cuk meydana getiren bir kadının ya.. 
şadığr sahneyi gördüm ve sevinçle an
neme koşarak "anne, çocukları ka.. 
dınlar yapar değil mi? .. dedim. Ta.bfa.. 
tile ağzıma kara biber sUrdüler. 

Eminim ki her insan ~ukluk devir 
terinde bunun gibi ve buna benur 
bir eürli sualleri yakınlarına. tevcih 
etmiş ve azarlanarak saçma sapan ce
vaplar almışttr. Halbuki tenasüli eev
ki tabiiler uyanmayn ba.şlayınca her 
~cu'· .. n bunlara dair haklı tecessüs
ler başlar. Güneşi, şimşeği, sobayı 

ana.sına ve babasına soran bir kız ço
cuk gtinUn birinde kendisinde bulun
mayan erkek tenasUl uzvunu da. sorar· 
n tabitdir. ÇUnkü onu çıplak olarak 
banyo içinde yıkanan kardeşinde gör
mUştUr. Esasen analar ve babalar is
tedikleri kadar sert ve ciddt olsunlar; 
çocuklannm cinst bilgilerini bir takmı 
tehlikeli hurafeler ve izahlarla örsUn
ler, en sadık ve insaflı terbiyeci olan 
tabiat imdada yetişir ve bir dereeeye 
kadar hepimizi karanlıktan kurtarır. 

insanın saadet veya felaketi hep 
çocukluğumuzda ve hatta ondan ev
velki nevzat çağında inkişaf etmeğe 
başlayan tenasüli sevki tabiiye bağ

lıdır. 

Viyana mektebinin me~hur akliye 
hocası ve asrımızın en kudretli ruhi
ya tçılanndan biri olan Freud bu te
nasilli kudrete ve arzuya "Libido,, 
ismini vermiştir. 

"'Libido,, ideal aşk, şiir gibi mef
humları karıştırmadan çıplak mana.
sile en hayvani tabiatte olan tenasUU 

yani cinsi meylanlarm heyeti umumiye 
sidir. Bütün hayat müddetince hare
katımızın manivelasını bu sevki ta.bit 
teşkil edecektir. Binaenaleyh diğer 

beden vazifeleri arasında terbiyecile
rin buna verecekleri mevki c;ok mü
him olmalıdır. Unutmaınalıyız ki na
zarlarımızın sokulamadığı birçok yer
lerde çocuklarımız bütün gün birçok 
tenasüli vetirelere ait manza.ralann 
seyircisidirlcr. Damların üstünde ke
dilerin aşklarını, sokak ortasında kö
peklerin birbirlerine hararetle yapı~ 
malarmı v~ batta çok defa halvet oda
lannda analarile babalarının sevişme
lerini gören çocukların 7.ekilarmı ve 
muhakemelerini istihfaf ederek ce
vap vermek çok tehlikelidir. 
Aşkı ifade ~e hayatı idare eden bu 

fevkalade vazifenin fena tefsirlerini 
yapan bir ana veya baba çocuklarma 
büyük fenalıklar yapar. 

Daha ilk yaşlarımızda a.şkm günah; 
cinsi temMlarm cUrüm olduğunu, bu 
gibi "gayri ahlaki!., zevklere cesaret 
ve meyil edenlerin cehennemin kat
ran 1ı kazanlarında iııkence görecek
lerini duyuyoruz. Bu sunl namus ve 
haya telkinleri, bu korku ve endişeler 
zamanla bir" çiçek gibi açılmakta bu. 

-- Devamı 3 UncUde 
l>r. RMim Adaaat 

~ BIRtNCtKANUN-l~ 

dlarµıta daie ....................... 
En dolgun 

kelime 
V EN1 tUrkçenin en beğendiğiıll 

kelimesi hangiSl olduğunu; 
salar hiı; tereddüd etmeden cev te .. 
verirdim: Sömürge. Bir ınenıleke eJr, 
km edip oranm insanlarını eznı ra
esir diye kullanmak istiye~ıe:-tn :u ,,,_ 
tına atılmış !bir tokat: s?nıurg İtell
mürülecek yer. Dikkat edın: ~~ <il" 
me sadece bir hali olduğu~ gıbı~ 
termekle kalmıyor, bir ahlak h ıce
veriyor. O kadar da değil: ?ir :.,. 
)i söküp atıyor. "Siz, kolonı, .~ ,,. m• 
leke istiyenler. rnüstemlekecıiıgı 

1
-

da!aa edenler, akın ettiğiniz yer te
medeniyet götürdüğünUzü, oralar~ bll 
rakki ettirdiğinizi söyIUyorsunUZ·rsıı
sözlere bizim kandığımızı sanıyo rr 
nuz deg-il mi., Yalan' siz ancak 0 

' . . ·ytp 
lan sömürmek, varını yoğun~.; ... 
yutmak istiyorsunuz. Hem aç go 
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nüz, hem de halinizden utanIP h!I"S
7 
US. 

u giizel sözlerle örtmek istiyorsun tı.-
A~ gözlülüğünUzden başka bir d~ ~ 
railiğiniz var.,, Sömürge kelitnCS1

•. ~ 
tün 'bunları ve dnha birçok şeyı~ı 
saca. anlatıyor. Dilimizin en do g1Jll, 
en temiz kelimesi... lr 

B .-:ı- TU k ·11 t' . Türk dev uc; wı r mı e ının, . ğioe, 
tinin yer yüzünde barış 1sted1~ 
bütün insanlara "sulh ve sel . ~ 
ilan" ettiğine, her milletin kendı 
nırlan içinde feraha ve refaha. eı;l'Mf 
n dilediğine bu ''sömürge': k ~ ... 
sinden daha. beliğ bir şahıd ol ·# 
O, bir kelime değil, bir ruh:. bir f;. 
haletinin if adeeldir. Hem gozliD # 
dUğUnU, hem de gözUn ark~ına ıllr 
beynin dü§UndilğünU gösteri~rk t/11 
kelime için bundan daha. bUyil 
meziyet tasavvur olunamaz. 

1
-

Sömürgeciler, akm ettikleri ~ "1 
medeniyet; terakki götürdUklerill tl, 
lUyorlar. Akıttıkları kan da. niye 
nin tertemiz olduğuna. şalıld d 
mi? ... Halbuki medeniyet, inS8l1 
na hilnnetle başlar. Kar§ISında 
kendinden qağı gören, onun kal 
den kanmı, elinden ek'ineğinl .a 
l!t.iyen:"medent değildir. Kend~ 
olmak l.!temez, köleliği ağır bul~İ 
kat k;rşısmdakinin esir, köle ed 
sine razıdır. Demek ki esirliği, le 
·- ğ · · d -·1 --)lece tef! lıği insan o lu ıçın egı , l5öU 

di için ağır buluyor. O halde k:.r. 
ayrı, insan oğlu ayrı. Kendisini f ~-

. san~· 
lrğın bir parçası saymryan, ~n ·r !eYI' 
lunun başına gelen hcrhangı bı. b8' 
ketten doğrudan d~ya kendı s.d'.~ 
na aelmiR oo;bi mütecsSlr olmıya.n .. M 

~ ~~~ - b~P'"" 

mm, insanlıktan balı~tmege -ıuııOIJ 
yoktur. Sömürgeci. ınsan og ~ 
mağlfibiyeti ile sevinen, onun çe ~ 
azabdan kendine bir f o.yda çı~ 
mahluktur. Yakaladığı insanı tc,if' 
yrp da kanını emen "'e ~n:8' ~ 
ağzını yalıyan herha.ngı bır 
hayvandan ne farkı vardır T AT At; 

Nurullah~ 

Numan Mene
mencioğlU11., 

Yeniden Hariciye V•:ayllf 
umuml kAUplUllne 

edlldl . JJlu_.. 
Anl<a.ra., 2 {Hususi) - Sıyasi ~sııttl' 

şa.rlıklann 18.ğvı üz.erine G ı-:uro" 
meb'usuğundan istifa eden uğıl gdıi
Menemencioğlu, • evvelce ~l~ğ ~e ısr 

··yük· elçilı e tr birinci derecede bu . Jiğille 
ıriciye vekaleti umumi katıp 
yin edilmiştir. . .... .pi; 

A f! • lık ... ...... 
Vekalette umumı kı:ı.t~P ebU de ..-

nl gören ikinci sınıf elc;ı N uJlltJllll 
• • i.Ş ve 

rincl sınıfa terfi ettirıl.~ fştil"· 
k!tip muavinliğine getirllın 

BeDçlkBdı:eeJi9' 
Yeni hfikftmet beY80118 

okudu ' :tıU_., 

Brüksel 1 (A. A.) - J~~ıısı' 
meti parlamentoya gidip dlS 
sini okumuştur. . e :tıUk(ıJXlcctr 

Bu beyannameye gör siyaSCt.iJlC 
başlıca İ§i Van Zeeland ı,:ı.:rın ~ 
vam etmek olacaktır. sun garicf sı 
da içtimai ıslahat vardı~~1ys~

1' 
Bette hiçbir değişiklik 0 
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~aiseler ve fiklı ler 

~&nçıık terblye-
ıstanbul konuşuyor 

sınde Cinsiyet Eski ~ünlere nazaran şimdi bam başka 
bir şekıl a 1 an 

nıuammasa 
~ Bqtarafı 2 incide 

... :ı~ lar.e çoeuk ruhlarıiıda bambaş. 
't ır dünya yaratacak; hiç olmazsa 
~~ ~ir söz ile tatmin edilmiyen te-

~çu Uli arzular tahteşşuurun derin 
birin l'lunlarında gömülecek ve günUn 
"" de bir nıht hastalık, bir malihul-1• do.ı;... __ 

\{ e;ıu-a.caktır. 
(jığı Uhltıınizin bizden her şeyi sakla.
ıfa deVirlerde, elden ele dolaştırılan 
tl\Jı~ak tabak., larla "Zambak,, lan 
)! U~uzu ve ilk tenasüli terbiye
~ bu korkunç babnamelerden aldığt
ta~kinı hatırlamaz ve mekteplerde 
~ Ye istımnayı öğreten ve yaptı
~\· hep bu yolund~n saptın!an 
ta~ tabiiler değil midir? İstikbalin 
~ lahit aşk namzetleri, sevicileri 
~~u fena tenasüli terbiyenin kur-

Oıı l"tdır. 
~h ttrı içindir ki bu cinsi avdmı:ıt
~· · bu güç vazifeyi Uç şahıs de
ler ~ edecektir: Ebeveyn, öğretrııt n-

'&~e Salahiyettar ruh hekimleri. 
bu~lardan herhangi bir tcrbi}l'('i, 
tı\ı diğer aydınlatmalarda oldı·~ 
1\. t'-'nasiili mPselelerde de avm !'a-
" ıy • 
toıı et, serbesti ve soğuk kanlrlıkhı 
~ UŞa"ak: yaşlara göre basit ve ma
l\ c~slara da vanan samimi i7.ahl..,r
i!ıı 1llst bngi1erin vaşla arta<'a~ı . hıı 
~ ~Ok kanşık görUnen şeyl~ritı va
'eltt~avaş aydınlanacağmı sövliye
~'tı · R1ılara analarmm etinden ve 
~ llldan ~elrliklerini sövlemc>k qyıp 
'iııe ahtaın~ızltk değil. billki~ ebeve:y-

ta; lt~rı;t sev~ivl ve itimadı artıran 
~ bıt bir hakiknttir. 

ıı:ıı sonrnlnrı bülue. i1.divar, vesai
lla h edilmeli ve hayvanlardan. ne
~ ?'dan açık misaller vererek bu
ıı. lıtıtun uzviyetler için umumi bir 
'tt~ Olduğunu korkmadan anlatma-

~~klcrin güzelliği. kuşların tat
~~lerı, çiçeklerin nefis renklerile 
~hep bu alemşUmul kanunun, 

·~? ~i ,Mkın tezahürleri değil mi
~~ dem ve Havva cennet bahç~1e
'l'bir~e.mnu meyvelerin) yemeselerdi 
l~lat,erıni sevip milyarlarca jD,S;v,m 
~Olabilirler mi idi? Eski Yuran 
tıuııa erı Olimpus ilahlannm eh<'di 
~?'ıı.?'tna bile aşk tohumunu ekmek ve 
'Iİ~Jelrn lnahk ve babahk vaı:ifesinı de 

le • ekle sonraki mistik ahliı.k 
'4tttnd~n daha üstilndür. 

~~ tirat gecesinde sevgilisinin 
~~~ Uıvunu mum ile arayan bakir 
~lf~a hlar devrinde yaşamıyoruz. 
~!ı- aı:lının tenasül uzvu esrarengiz 
~ ~h 0lrnadığı gibi, çocuk tarlası 
'~ b· Vet aleti de mukaddes ve kor
~~ 1~ lllihrap değildir. Cinsiyet de, 
~lltl\ ~illa ve verme gibi hayatı bir 

cııl!ı l Olduğu uzvi kanunlara bağ
~ ile~ .guddeleri sinirleri, damar
~ haıde 1,şlıy~n uzuvların bir eşidir. 
~~be?in ten~uıı aydınlatmayı yapan 
... , a "azif esi, klasik ahlak kan~n
~~ a~~rrı gelen her suali bir cürüm 
• ' .,, lakçının metodu ile yUrUye
~-: '-·erb· 
~l ~ ıye rehberi, c;ocuklannı te-
t tam Vlarne oynarken yakaladık
~tıı derhan bir~ok ebeveynin yaptığı 
ı.. a~~ al tcthiş çarelerine baş vur
~ .1~itı et \'e 0 niara cehennem azabını 
h 

18
• de ~ekten çekinmeli; bfzzat ken

~ ~f: ~lrlf ve hasta ruhlu olursa 
l'a bıra~ her hususta sağlam olan

' ,.\~ba alıdır, 
~ baba:OCuk bu ideal rehberi ana'? ~tının vahsında bulabilfyor 
~ )'u"ası en esaatı ve haklkt terbiye, 
bı l~btd nın samimiyet ve mahremi
\ı~l~11 eb~lur: .. fakat cemiyette olup 
,~. ebe ze gosterdiği misallere ba
"a Ilı la\'Tk~eYnın bu yUce vazifeyi 
~ld.ıkı le Yanmadrklannı ve ya-

llınr görUvonız. 
Dr. R-a.sim Ada.Ml 

~ ~tıı 1'1~vıot 
~ 'tıııı tta Ann Mecliai azaamdan Ma 

ith srnau li kk • 
tııJ, ~ tdil ~. ı merhumun ruhu-
~ htıinci ~e~ ~ere irtihalinin yir • 
~-~ ıg3.;1 donumu olan s Birinci • 
~~ tatrü··Pazar günü öğleden sonra 

C)lt '"1nde a ·ı · Ilı.. Uttu 1 eaı tarafından mev-
_,"t "t t'tılacaktır K d. · · 
ı>'l ~"l'!ll • tn 191nı tanı -
~ dl~cr ! olan dosttan ve talcbe-

tı tica 1Urtdaılann hazır bulun
olunur. 

V ~ifil Ö Cc§l liifil Ü 

c Ü v @l IF o ifil <dl @\ 
Bir çok dükkanlar var ve . bunıann 

içinde Bav lsmaile ait bir kuşçu 
·dükkanı var ki ... 

t azan: 
• 

HABE'RCl 

Y eni..aıniin eski halini hep:miz ha • 
tnlarız. Baştan ba~a ba.akal.ııla, çadır

lar. seyyar ~nafın 1şp0rtaları ve daha 
binbir ç:şit satıcıla1.y1e e§ine az tesa • 
düf eı;iılrı, kaı makarışık bu şark ~a· 
rı olan Y enicami cıvarı, ancak iki üç 
sene evvel şeklini değişt::rdi. Biraz mc. 

deni btraz temizce bir hal aldı. 
1Yi gün evvel, yağmurun bütün hı

ziyle yagd .ğı bır ~aat .e. ranıma foto Ali 
yi a'arak Yenicamie gittim. 

Avluyu, daha doğrusu camiin etrafı.. 
nı çr.pçevre dolamış yola, İş Bankasının 
yanındaki ağızdan girmiştik. 

Gözlerim, evvela bu kısımda sıra sıra. 
dizilmiş duran mübürcüleri, istidacı

lan aradı. Şimdi hepsinin yerinde yel. 
ler ('siyordu. Vaktiyle barakalarla, ça
dırlarla dolu olan kı~ da şimdi mun • 

tazam bir park yapılmıştı. Yalnız, kim 
bilir ne garip bir düşünce ile, kalın de
mir parmaklıklarla çevrilen parkın, ade
ta gözden gizlenmiş bir hali vartir. 

Daha camie kadar gitmeden, bu 
parkın yan tarafiyle elbise satan sıra 

dükkanlar arasında uzanan çamurlu yo
la saptım. Bozuk kaldırımlar içinde, a. 
yaklanmızı pis sulara bulanmaktan kur 
tarmak için binbir camazlık yaparak bu 
dükkanlardan birinin önüne geldik. Ka
pısının önünde, boynu bükük mahzun 
mahzun düşünen dükkancıya keRdiml 
tanıtıp sordum: 

- işler nasıl, bayram üstü şimdi, 
tam sizin günleriniz değil mi? 

Adam, istifini hiç bozmadan, hafif 
lir sesle cevap verdi. 

- İşlerin ne kadar fevkalade oldu -
ğunu söylemeğe lüzum var mı, etrafı
nıza şöyle bir bakınız, gözlerinizle gö
rürsüniiz .... 

O söylerken, ben buradaki sıra dülc
kan lan dikkatli dikkatli tetkik ediyor
dum. Sahiden hepsi de bomboştu. Tek 
tük müşteri bile yoktu. 

Bayram üstü pek manası olan bu va. 
z!yetin bir türlü anlayamadığım sc.be· 
bini bu sırada yanıma sokulmuş olan 
bir kaç dükkan sanibi, önünde !durdu -
ğum mağazanın patroniyle beraber 
§Öyle izah ettiler: 

- Evveli, yerlimallan pahalıdır, ve 
gittikçe de pahalılaşıyor.. Eskiden al
t? buçuk liraya sattığımız bir elbiseyi, 
bu sene sekiz buçuk liraya satabiliyo • 
ruz. Bu pahalılık karşısında müıteri -
lerde tabii azaldıkça azalıyor. Saniyen 
havaların fenalığı, bu bayram bizim iş.. 
teri kesatlaştırdıkça kesatlaştırdr. Çün
kil buraya gelen müıterilerin hemen 
hemen hepsi köylülerdir. Havalar bo -
zuk olunca tabii köylü de kalkıp gele
miyor. Sözün kısası, bu bayram, §İmiİ 
ye kadar gelip geçenler içinde en az işi 
yaptığımız bir bayram oldu. 

Burada daha fazla durm~dık. par. 
kın arka tarafındaki dükkanlara d::ı uğ

ramak için, yolumuza devam ettik. 
Fakat on adım sonra, önümüze tam 

bir göl çıktı. Buradan nasıl geçtik, ça. 
murlara nasıl bulandık, size uzun u
zun anlatacak değilim, fakat yukarıki 

Mc.~lıw· l:uşçu bay lsmail Haberciye 
i:;ah-at veriyor 

resme bir kere bakmız, başımıza ge -
tenlerin hl'psini kolayca anlarsınız. 1 

Gölün öbür tarafında, kahveler ve 
da.ha sonra da gene elb:seciler vardır. 

Fakat biraz daha yürüdükçe, 1stanbu.. 
tun çok tanınan simalarından, meşhur 
kuıçu Bay tsmailin ıdükaniyle karşı • 

taştık. Semtin en güzel, en zarif dille • 
kanlanndan birisi olan bu yerin temiz. 
liği içindeki hayvanların nihayetsiz 
şirinlikleri bizi derhal cezbetti. 

Sporculann çok iyi tanıd:ıklan, ha
kem, &por muharriri ve Güneş klüp 
idare:ilerinden Şazi Tezcanm babası 

olan dükkan sahibi, Bay İsmail, tatlı 
yüzlü, tatlı sözlü ve orta yaşlı sevim
li bir zattı. 

Gerek beni, gerekse arkadaşımı ne
zaketle ka-bul etti. Yer gösterdi. Son • 
ra: 

- Siıe bizim iş hakkın:Ia kısaca bir 
kaç §ey sövlememi istiyorsunuz amma, 
bunu bir şıırtıa yapanm. Sözlerimi, hiç 
değiştirmeden, aynen yazacaksınız. 

Çünkü şimdiye kadar hangi arkadaşı -
nızla konuştumsa. benim söyledikleri • 
mi mutlak başka tiirlü yazdı ... 

Ray ts:nail: , istediğini yafacağımı 

Toın Toını aımca
ınoın ınezaketn 

zı vaad ettik, o da bize aynen §Unları 
söyledi: 

- Kuşçuluk, tavukçuluk, ve güver
cinciligin memleketimi~de yüksek bir 
mevkii vardır. Bundan So-60 sene 
evnl Türkiyenin yüksek güvercin ''e 
tavuk çeşitlerinden Avrupalılar çok bü 
yük istifade etmişlerdi. Memleketimiz 
güvr:rcin, tavuk ve kanarya için en mü 
sait iklimdir. 

Bunlara yüksek zevatın merak ve 
hev<'8i ile burada, kırk çeşit kanarya, 
120 çeşit güvercin ve iklimimize elve
rişli olan 10 çe~it tavuğumuz vardır ki, 
bımlardan po:ierimin 70-80 serıe zar· 
fında ıslah edebildiği yukarıda arzet -
miş olduğum çeşit kanaryaların an
cak 1 O çcpdi kalabildi. Bizde yeni-gen 
yedek damızlığı azalan bu kuşlara kuv· 
vet vererek gene onları yükseltiyoruz . 
Hükumetin kontenjan ıdolayısiyle Cer · 
men kanaryalarını memleketimize sok
m;:ıması bizim için çok faydalıdır. Çün· 
k:.i Cermen kanaryalarında b:zim mcm
lc:ketimizde yetiştirilen kuşlar kadar 
renkli kuş yoktur. Şimdi meraklılar da 
anladılar ki, yerli kuşları daha muka • 
vim, daha dilber ve daha zekiı:iir. O • 
nun için yerli kuşlara da merak çoğal· 
dr. Müsait bir zamanda bu hayvanlar 
hakkında daha çok maltimat venneği 
vaad ediyorum. 

Bay tsmaille o gün daha fazla konu
!!amadık. Fakat kuılara ameliyatlar yap 
tığını, bu minimini nazik hayvar:lar 
için bir çok yenilikler bul.foğunu duy
duğum bu zati, bir gün evinde ziyaret 
edeceğimi söyledim. '1: emnuniyetle 
kabul etti. Biz de, bu civardaki ::lclaş • 
mamıza devam ettik . · 

HABERC:t 

Feci kaza 
• 

Jhtlyar bir kadın 
yanarak Uldll 

Dün, Osküda.rda feci bir kaza ol
muş. 60 yaşında bir ka.dm yanarak 
ölmüştür. 

Üsküdarda Uncular caddesinde ctu
ran Refika, ısınmak için mangal yak
mıya uğraşırken. birdenbire ateşiıı U-
7.erine düşmilş ve saçlarından yanmı
ya başlamıştır. Refikanın feryadına et 
raftan yetişmişler. saçlarını ve üstün
deki yanan yerleri söndürdükten son
ra nümune hastanesine kaldırtmışlar
dır. Fakat ihtiyar kadın ıstıraba da
yanamamış ve hastanede ölmüştür. 

Y "1ıicamidcki ellJi,'Jeciler Habel 
sizlikten bahsediyorkır. Ve Yı 

parkı arkasındaki sokağın göl 
farksız olan hali 

!l~ dig.oc 4 -- ,,_., ,_., -- ..... 
113ü ncü aso&ı 

Boğaziçi 
saıırauaro 

On üçiıncü asır ba§langı 

clişahların deniz gezilerine 
Müverrih Atanın tabiriyle .. m~ 
umur.iandı.,, Padiph saray eğ 
rinden, büyülü gözlü, çapkın 1 
yosma çeıkes kızlariyle yaptı~ 
alemlerinden usarursa, Boğı 

"Tcferrüce,, çıkar, sarayın sef af 
vasiyle porsuyan ciğeılerinl, ~ 
kopup gelen kekik ve papatya 
rüzgarlarla ıişirmeğe çalışırdı. 

Bu arzusunu bir giln evvel 
rir, ona göre tertibat alınır, hı 
lar yepılırdı. Gezintilerin ihti~ 
debdebeli olmasına çok ehe · 
lirdi. 

Osmanoğlullannın saltanat' 
debeye düşkünlüklerini israf v 
betlerini göstermesi itibraiyle 
içi gezmelerine ait tafsilatı, o 
ld:ı 1stanbulda bulunan "Melleı 
(Resimli İstanbul Seyahatnam 
den naklc':liyorum: 

''Altı büyüle sandal, padişah 
yetindekilerin bindikleri kayıkU 
açardı. Bunlara yüz elli içoğla 
deme binerdi. lçoğlanlar!nın sat 

nı biri sağdan, öte.ki soldan oln: 
re iki sanl:lal takip eder, bunlara 
ağalan binerlerdi. Ağalar otu 

ayakta durarak ellerindeki de 
yolcu sandallarına yol gösteri 
bir sesle emir verirlerdi. 

tçoğlanlarınm, sandallarını 
çe bir sandal takip ederdi: S 
dalı! .. 

Bu sandalla Padiıahın sarığı 
dı. Halk sarığa doğrudan doğ 
kamazdı. Sanki padişabm yüzü 
yorlarmı~ gibi titrerler, yüzleri 
dı. Sanğı tutanlar, ona bir he 
meğe çalı!ırlardı. 

Sank sandalını altı kayık ta 
di. Hepsinde bir mabeyinci bu 
Bunlar arkalarını padişahın 
ğu kayığa dönmü! olmamak ~ 
teri kayığın kıç taralına çcvn 
ziyette otururlardı. 

Padişahların iki kayığı vaıli 
nin de etrafı gümü§ parmaklıkl< 
riliydi. Kayıkta bulunan köşk, 1 

ten dört sütun üzerine oturti 
Köskler, na.dide sırmalarla iı:ten 
çakİan fındık büyüklüğünde · 
süslü kırmızı çuhayla kaplanm 

Padişah bu kayıklardan birin 
oturur, biraz kl)'1dan açıldrktar. 
uıanır, yataıldı. 

ikinci Padişah kayığı da biriı 
dar süslü ve güıı:eldi. Buna pad~ 
lrcını tcışrmıya memur ol:ın ~ 

a~a) binerdi. Fakat padişahın o 
yere kimse oturamazdı. Padl§al 
te bu kayığa biner, karcldan de 
çi~inde kayık değişirdi. 

Padışahm Boğaz gezintisine 
ır. Kız kulC$inden atılan toph 
edilirdi. Bostancılar kulenin ör 
ziJirler ve iki kat eğilmek suret 
ijişabr selamlarlardı. 

Padi~ahm gideceği yerde t 

bir çadır kurulurdu. Orada yen 
ve namaz kılardı. Sonra dağda 

fllJllJ"'" LO tf en aay!aVJ ı 

Hüıevin Rüıtü nı. 
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Esnaf memnun 
Bayram ay başına 

rastladı; alış verişler 
pek hararetli 

Bu sene şeker bayramının ay başı
na tcsadUf edişi, piyasada bUyük alış-

verişler olmasını temin etmiştir. Üç 

aylık maqların erken verilmesiyle 

hararelenen bu alışverişlerde, ba~ta 

ueker ve eekerlemeler gelmek ~re 

p.pka, elbise, palto, kundura gibi gi

yeceğe mUteallik mnllar, bilhassa çok 
satılmaktadır. 

DUn para alma gUnil olduğundan 

öğleden sonra kapalı çan,ı ile Mnh

mutpaşa ağzına kadar dolmuş ve bu 
bUyük insan seli geç vakte kadar o

ralardan ayrılmamıştır. Bunda, ha

vanın nispeten düzgünlüğü de amil ol
muştur. 

Bazı şeker imalii.thane!cri, fazla ta
leb karşısında kaldıklarından iş daire-

sine mUr3caat ederek fazla işçi çalış
tırmak için mUsaade almışlardır. 

Belediye ten
bihlerin e riayet 

etmiyenler 
Dün 74 kişi ceza 

gUrdtl 
Belediye zabıta memurları, belediye 

nizamlarına aykın harekette bulunan-

ları aıkt bir surette kontrole devam et
mektedir. 

dün Fatih kazasında bu gibi suçlar 
işliyen yedi kiıi hakktnda ceza yaztlnuı 

ve 50 kilo kaçak sığır eti ile 8 kuzu 
yakalanmıştır. 

Beyoğlunda ise tramvaydan atlıyan 
9 kişi ile belediye tenbihlerine iayet ct
miyen 38 kişi hakkında ceza varakası 

kesilmiştir. 10 kilo çUrük armut imha 
edilmiştir. 

Eminönünde haklannda zabıt tutu

lanların miktarı yirinıyi bulmaktadır. 

Bir cinayet 
dava~ında 

karar 
f{Amill UldUren Mu
~1ittln beş seneye 

mahlit\m oldu 
Bundan bir mUddet evvel H1lı1.:ı

oğlunda Kil.mil adında birine ait bir ce-

&et bulunmuş, yapılan otopside başına 

bastonla vurularak öldürüldüğü anlaııl
nuıtr. 

O zaman yapılan tahkikatta 1Upheler 
Muhiddin üzerinde toplanmıı ve ken
disi ağır cezaya verilmişti. 

Yapılan son duruşmada Muhiddi
nin suçu sabit görülmüş ve Kamili kay

nanasiyle kavga ederken kendilerini sey 

rettili için kmp öldürd~ğü anla§ılmıı
tır. 

Suçlu beı sene hapse mahkQm ol
muıtur. 

Dahiliye V~kill geldl 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek.. 

reteri, ŞükrU Kaya ve Parti Ba;sekretcri 
Ziya Arkant bugün ıehrimize gelml~ -
lel.1dir. Milli Müdafaa Vekili Kfizım öz 
Alp ta bu a~am gelecektir. 

gerilen iplerin üzerinle cambazlar hü -
nerlerinl gösterirdi. 

Cambazla11:Jan sonra meydana peh. 
Jivanlar çıkar. yağlanırlar, güreşe tu -

tuşurlardı. Galip gelenlere padi~alı bol 

bol altın verirdi. Pehliv;lnlann biribir • 
]erini ezm:lcrine, tokatlamalarına nadir 
olarak müsaade edilirdi. 

Güreşi ayı dövüşmesi takip ederdi. 
Dövüşler 1spanyadaki korkunç boğa 

dö·ıUşJerine benzcmcz:li. Meydana çıkı.. 
rılan arının ağz ı ba ğlanırdı. Kaqıaına 

çıkan adam, b in tUrlü :ziyc:t ve zahmet
le hayvıınm hiddetini yavaş yava~ nr~ 

nrdı. 

p:ıdiph bunları hayran hayran sey -
eder, gill~r \'C zevk alırdı. 

Hüseyin Ri!vtü TIRPAN 

Hatice tevkif 
olundu 

Dolandırıcı kadın, 
h4dlseyl tevil ve 
sabıkasını lnkAr 

ediyor 
Kızları Adileyi oğluna a1malc bahane. 

tiy1e Balıkcıslrli bir aileyi btanbula ıe· 
tiren ve nihayet polis tarafından ya -
kalar.an Hatice, namı diğer Fethiyenin 
macerasını diln yazmı§tık. 

Birinci sulh ecza mahkemesinde sor. 
guya çekilen maznun vak'ayı tevil yol-
lu ifadeler vermiştir. 

Somalı olduğunu, üç çocuğu hulun • 
duğunu ve iki senedir dul kaldığını söy 
liyen H.ııtJce. meseleyi tamamiyle inldr 
yolur- • mzştır. 

?" .• emcde anlattığına g8~.. oilu, 
Auııeyi bir bahçede tanımıı. sevmiı ve 
kendisini kızın ailC$iyle temasa memur 
etmiştir. Fethiye, bunun üzerine Aldi. 
lenin anasını, babasını, bazı akrabala • 
nnı İstanbula getirmiştir. Bir mUddet 
sonra, Adile ile oğlu arasında dargın • 
lik çıkmıı ve genç kız, zabıtaya bat 
VUrtnU§tur. 

Vaktiyle Ziraat Bankasını dolandır. 
mağa te~ebbüı eden Fethiye, bu sabı
kasını da inkar etmiıtir. 

Mahkeme, Hatice - diğer ismiyle 
Fethi.ye - nin tevkifine ve evrakın 

müddeiumumiliğe g8nderilmesine ka • 
rar vermiştir. 

Oatılii tallmatname
lcrinl vermeyen 

müesseseler 
İ§ dairesi dahili talimatnamelerini 

henUz vermemit olan müesseselere bir 
kolaylık olmak üzere iki gün evvel bi
ten mühleti dı:in öğleye kadar uzatmıı
tı. Buna rağmen birçok yerlerden he
nüz müracaat yapılmadığı görülmüş

tür. Bu gibi yerler dairenin müf cttışleri 
tarafından tesbit edilmektedir. Çıkacak 
yekiin pek kabarık olursa, vaziyet mer
keze bildirilerek direktif istenctektir. 

Öl Um 
Gut ::Hızır nhf adından binbaşı mü

tekaidi Kemal Cenabın halilesi ve 
yüksek mühendis mektebi profesörle
rinden elektrik milhendisi Bilrhaned
din, devlet demiryo11an dokuzuncu iş
letme memurlarından Nureddin ve 
Kayseri emniyet müdürü Fahri Kemal 
ve emniyet sandığı memurlarından 
Zarifin anneleri bayan Emine Naciye 
vefat etmiştir. 
Hayır ve hasenatı sever salföatı 

nisvandan merhumenin cenazesi yarınki 

cuma günU sabahleyin saat onda Ci
hangir caddesinde Kaya apaztım:ımn
dan kaldırılarak Üsküdar Karacaah
mettcki aile kabristanına tevdi edile
cektir. 

Merhume cenazesine <;elcn."t getiril
memesini vasiyet et.mi~tir. 

filESJWT·] 
18,30 P1Akla c1&n.! musllt!st 19,00 şan : Ba. 

yan lncı taratmdan, piyano ve keman re!a. 
katlle 19,30 apor musaba.beler!: Eıref Şc!ik 
tarafrnclan 19,515 borsa haberleri 20,00 Cemal 
KAmtı ve arkndıı,ıan tara."mdan tOrk mu. 
siklsi ve halk ~arkılım 20,80 hava raporu 
20,30 Ömer Rıza. taraflndnn arabca eöylev. 
2i>,45 Paaıl saz heyeU: Okuyanlar, lbrablın, 
kUı;Uk Safiye, Ali: Keman Cevdet, kanun 
Muammer, klarnet Hamdi, tambur SalAbnd. 
din, ut Cevdet Kozan (aaat ayan) 21,1~ OR. 
KESTRA: 

1 - Bach: Hamlet Uvertnr. 
2 - Gouııocı: Fauat. 
3 - Vollatecı: Frereıı Joyeux. valte. 
4 - Grleg: Huldlgungım:arch. 
15 - Ellenberg: PcUt bal aux Jardln._ 
22,115 ajans haberleri 22,30 plAkla sololar, 

opera ve operet tıart,:alan 22.:SO son haberler 
vo ertesi gUnUn programı 23,00 SON. 
BOKEEŞ: 

JS,HI cubaM 20.00 konser 20.315 mandolin 
orkcatra11 ile ~rkılar 21,20 senfonik p!lklar 
22.1G R"men havalan 
DUnA PP:ŞTE: 

18.30 Sl~an orkeatraın 19,1:5 ptAk 22,15 
lton'Klr 23,05 c:ızbnnd 23,60 askcı1 mU:lk. 
EERLİN: 

18,00 k onser 19.00 bando 20,10 kUCUk or. 
kecrtm 21.00 cazband. 
ROMA: 

20.00 baru mllzfk. 21,ııo hatif mt1ztk 22,00 
onotıı.t!ıı.n temsil M.kll. 
VA111:;0VA: 

lA 1:1 oncrA1ardan parrnıar 20 SO kanser 
!1 00 T'ıt.,vo orke'ltraııt :?3.00 h:ı.nt mllr.lk. 

Snat 20 30 t'la !fi!ıuıatltft.r NMICI ve arkal'I~. 
lıırT. Sos krııll<:P.ııf Hıımlvet Yllceşeıı konseri 
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Bu akşam 

SARAY sinemasında 
Harry Baur'un 

En büyük zaferini teıJW eden 

Kızı/denizin Esrarı 
Muazzam ve emsalsiz: filminde, mesleğine his ve uygun •• 

Korsan Seyid Ali rolünde gürunuz 
Süez'in yakıcı sokaklarında .. inci arayıcı lan arasında geçen aşk .. İhtiras .. Kin.. ve mı1cera ile dolu meşhur 

Şark romanı .. Gayet k•ymettar ve fevka Iade olan bu filmi m=.luatl.aka;;.~g~ö~rü;n~iı%;' ~";..••••·-~~ ---··· 

lÇERDE: 

• Batrada çıkan (Gllzel Bafra) gazetesi, ( 
verdiği beyannameye aykın harekette bulun.. 
dugundan kap:ıtJimııtır. 

• DolmababçedekJ tarih Mrgtalnt. llOn btr 
ay Jçlnde 17 bln klfl gezmlıttr. Zlyarctçlll. 
rln bet bin bet Y1lz1l talebedir. 

,,. BüyUkderedekl fidanlık mUdUr!Uğil b'J 
yıl yeniden halka 8~ bin fidan dafıt.a.caktır. 

DağJtılacak fidanlar şunlardır: Vişne, ka 'I- ı 
sr, adi dut, elr&a, frenk tlztlmU, armut, ahu. 
dudu, erik, oettaıı, kiraz, ceviz ve ayva. 

* Yeollkllyden hava meyda.nma giden yo. 
Iun asfalt olarak yapılmasma karar verlL 
ınlştır. 1nıaata ay ortumda baolanacaktır. 
* Şehir tiyatrosunun dram kıanu bayram_ 

darı aonra Ankaraya gidecektir. 

, • tzmır ile Karııyaka arasında 1flemek 
üzere. alman (Bayraklı) vapuru Londradaıı 
gelirken, Fransa kıyılarında bir kaza geçir. 
mtı. pervaneai kınlmııtır. 

~ Poata mUdllrlUğtl, Şl~Ude yenf yapılL 
cak saııtraı blnaaınm altında 'b!r poeta fU
beal açmaya karar vermı,tır. 

• 1atanbul • Slvu telefon ha.ttı dUn umu. 
ma açılmıştır. Oç dakikalık konuım& ücreti 

100 kuru~tur. Saat yirmi birden aonra bu 
hatta yUzde yirmi be§ ten.zlllt yapılacaktır. 

• Gazi köprUaUnUn çellk akAmı dUn AL. 
manyadan yola çıkanlmI§tır. llontaJ J§lne 
martta b&§lanacaktır. 

* Çocuk bakım evlerinin aayıamı artırmak 
ve mevcuUan genlıletmek lçln belediye 938 
blltçeslne mUnulp miktarda bir tahataat 
koymuıtur. 

.Y. Bayram mllnruıebetlle bütün okullar ya.. 
rm akpm tattı edilecek, salı aabahı açıla. 
caktır. 

" Karadenlzde ifllyen bUtUn uıotılrlU na. 
kll vuıtalarn:ıa, hareket halinde iken gürW. 
tU çıl<art.ınayacak ıeklldo tertibat koydunıt. 

maşına karar verıımı,ur. Bu karara göre 
otoınobll, otobUs ve kamyonlarla deniz mo. 

törleri borulıırına ckzos A.Ietı koyına~·a mec.. 
bur edilecckterdtr. 

.... > ,. • , •• ": J A f , • .. 

Şeker bayramı 
DçDn 

• 
iPEK 
Sinemasında 

En büyük Sergüzeştler, en heye • 
canlı maceralar, en müthiş hareket
lerle dolu ve bugüne kadar TURK.. 
ÇEYE ÇEVRtLEN FiLMLERfN 

1 Asi EGtl~L~e-· 
ralin son 

• 
emrı 

Yarın matinelerden 
başhyarak 

Türkçe Sözlü 
BAŞ ROLLERDE: GARY COOPER - MADELE1NE CAROL -

AKtM TAMİROF. Ayrıca: ANKARA DA TURK 1ZC1LERtNf~ 
AND İÇME MERASİM! 

------~::r. ...................... ~ 

COLUMBiA 
ŞiRKETI 

Bayra:n mUnasebetlle 
Çıkardığı son PIAklan takdim eder 

17408 EHLt DiLLER Bıı.y Yesari Asmı, Bayan Semiha 
SAYFiYEDE HAYAT Bay Necmettin Riza. 

17405 HüNKAR SULAR B:ıyan Hamiyet 
ÇARE SAZIM Bayan Hami~t 

17415 TAVLA ş,,MPtYONU Bayan Mehmure, Betiktaılı Ket~.h 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Bet~ 

17409 

17403 

17402 
,, 

• vııtyet httzıssıhha mecıw bayramdan llm•••••••~•aiilli.llİİİlmllİİİlmm~mİİl•ı•••~~ sonra toplanacak, Valde hanmm bop.Itıl. -

muı hal:kında. g6rtışmeler yapacaktır. BU 
arada bazı birlkmto itleri de tncellyecektlr. 

4 latanbuı nuııtakasma dahil buluııan Bur 
a&da fnceıemeıer yapmak Uzere, 1atanbul 
ff mmlakaaı Aınlrl Halük dilıı Burııaya git. 
mi ıtır. 

• AYJn on lk1stnde ba~layaca.k olan yerli 
mallar ha!taamın prosraını tamanilanmlf. 
ızr. Hatta, her ıcncklnden daha canlı olo.e&k. 
tır. Bu hususta Cumhuriyet Halk ParUsl re. 
nel aekretcrllğl llzım gelen emirleri verml.f
llr. 

~ Vali ve belediye re!!'' Muhiddin üettın.. 
dag bayram latll!nl geçirmek tı%ere Daıtcı.. 
lık klUbUne me?l8Up y1tm1 gençle yarm Bur. 
laya trdecektır. vaıı, Utudağda yapılacak 

kıa aporlarma iştirak ed~ek, per,embe ~U 
İataııbuıa dönecektir. 

~ Emntyet dlrektarlUğÜ.nUn tqmacağı 
Sanaraayan hıuıında. yapılmakta olan tamL 
rat ve tcrUbat tamamlanmıştır. Bazı dll'C'k. 

tıır;nk knıemıcrının ve esld evrakların ycııl 
binaya nakline ba~lanmıştır. Nakil ı:t b!.r 
yılda to.mamhuımıo olacaktır. 

• ~ • >" • -· ~ :_ ~ •• : :. 

Baş, diş, nezle, grip, romati:trY'18 
ve bUtftn ağrılanmzı derhal keser. 

rcabmda Unda 3 kate ahnaJ:J11lr 1,_ 

rsım ve markaya dikkat. Takhtlerlnden sak•"'" 

~ ~~

8
~.~~t~~---~~--~---~u-HkUdar~~-uıı-ye~h-uk_u'k __ b-~~ 

1 r ayyar e "\"°:" ... ~ ••lcJll avukat ... ıaıJ'Öptil • ~°' 
da..l ~ lı.ll f-cv&'tÇU ~~ J, ~ 

Elektrik kab:oauna çarptı P&§a : 1 1 ~ fetık beY ,
08 

.çsıt" . .-. 
lçlndek ller Öl dil ıu ıw.edo .,,.- ~4-' ..... 1 .. ~ ,J e-P"',,.:&I 

DIŞARDı\: Lo d 1 CA A.) ,._1 cm taıak &V'~ ~ ~ıt-~~ 
n ra, • - ~ta hava Uzere g~nde·--.. ~ tatl::~ • .....ıtı. ~,.d' 

~ Vat10vada nt§l'Cd!len bir emirname bil. kuvvetlerine mensub bir İngiliz tayya- llmUhabcrlne-~'eYl ~tııo"'ıl .rM 

tun gençlere UJ:Jversltc taballlerl eana.tıncla r "-' ~ .,. 
askcrt taıımıerl mecburi kılmıştır. resi bir elektrik kablosuna çarparak cAJıı meoııw ~ ..,ıııı~ ..,_ 

Yere dücnnıı .. ve parçalanm1.o.tır, t~inde edllml§ ve 11a..en ~~ - _..,. ~~11' 
• Danimarka kral ve ltralJçeal 8 veya 9 v-wv -w .- ~ _......-~ .. ,.o 

kAnunuevvelde tngt:tereye gelecekler ve on bulunan iki pilot ölmilştUr. rl!erek :5/1/G~ wtl ssa ~, 
gUn kadnr kalacaklardır. =::::=::::==::===.:=~=:'.3.:::::==:=~==== rıo.at 10 da mahkeıııaC • .uret1 6!111 jJ 

~&kadar olarak bugUne kadar Kmrd& davetiye Sle dav~ l.l'lf~ ot~ ~il-* B. Hltlcr, devlet rellli:t genel ııeknıter. tali" edfbıllf --• ~- ,r 300 kl§l tevkil edllmlftlr. dlvanhaneııtne ... ce ....... ~tıP 
Uğl fefi Dr. Metmere devlet bakanı unvanı. ..... "13~ .,. .--

Tevkif edilenlerin mUhlm btr laaJnı 1UkL rtın zartmd!. uaft ~-t0kePl•r 
ru~~ -••~ 1 n Mwrdaıı ve NU deltası tnmtakumdadır. ve yevml ınua..., ' * Yugoalavya. Başveklll Stoyadllloviç, * Kudü.ste kaybolan llç polla :memuru ınu. _k_e.:.ytti_:.,.e_t_ı_o_&ıı~ol':':urı:--ur_.~ 1 .... ~-9 
bu aynı beşinde Romaya varm11 olaacktır. -'-daıı akal 1ı esirıdetı ~-1 aeıılh bir ,ete tar-... Y aıı&l'ü Nu.. ZAYİ _ Edirne ıs dı!tııl ~ ıl' 

• Romen llDlversltellleri e&kl Hu1clfe DL •- 1 ra dağlarına kaldırllmıe~. tarihinde 723 No. ile a .,_.Atıl 
zın TltUlcaku aıeyhtne bir 'beyanname nqret PoUa kOpekleri ıaldlerln izi 1larlııdedır. • • l aıacagııv- ,,, 
mitlerdir. Bu •ıryannıımedc, TltOleaku dinsiz J u 938/89 bU•--' zayi cttirn. Yenısın • .,.,. 

• apon hUkfimo ~ ... nı katt ki ln' h"'k-:~ yoktur. i .Art,,,-
btr devlet olan Sovyetıere l!l&tılmı§ olmakla olarak tuvlp etmiştir. ı ın U ...... Ş tcöY p--..... ı 
itham olunmaktadır. BUtçe 2 :ınllyar 868 mllyoıı YQdir. C-ouı ;;:hoıi peııısı· 

* Nahas paşaya yapılan suikast teşebbUııil sene bütçesine nazaran HO m11Yon fazladır. 
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insanları hakkile 
tanıtan bir ilim 

Çocuklarınız ı n ru h i t emayüllerini istidat ve 

8 k abiliye tl e rini anllvabilirsiniz 
"DUn, ara'oJ Jlnln doklorlukia, terblyeclUkte, Z&lbl ad3 gene, hlzme!ler 

gördUOU kat ye le anıa,ıımı, bulunuyor 
~' hes:ıp bilir. ··su oilgisi hak- 1 raf Uı.erinde yazı ve imza, bunları vü- J Esasen düşüncelerimizi, hislerimizi 
Cofrat luuru ve iddiası vn.rdrr. Tarih, cuda getirenin hayat~ndan uzun veya ifade için başlıca iki vasıtamız var-
~et .. Ya, fizik, kimya, için de vazi- kısa bir zamanı fotoğraf Uzerınde dır: 
~Ynıdır. İsplrtiz.me bilmiye~ı bir tesbit ve fazla olarak ya=nnı en iyi 1 - Süz. 
ktııd ' bu malllmatsızlığının da far- temsil eder. 2 - Ynzı. 
~~dır. (Bilmiyorum) dediği tu a - Hatıra defterlerine, yazı maki- Söz. ses cihazımız vasıta.sile havaya 

li~ı hak_ikten bilmemektedir. nesi ile değil. el ile yazı yazılmak ve intikal ettirilen bir harekettir ve uçu 
llıttı bbukı grafoloji için vaziyet tama- imza etmek lazımdır. Halbuki el yazı- cudur. Yazı , elimiz vasıtasile herhan-
llıa ô" a§kadır. Herkes okuma ve yaz.. sı, çok defa yazı makinesi kadar mıın- gi sabit bir vasıtnya intikal ettirilen 
"'1e ıt'e~dikten ve muayyen bir dere- tazam bir yazı veremez. Böyle olduğu bir harekettir. Bundan dolayıdır ki 
\iaa lahlıl ve muhakeme kuvvetini ik- halde niçin yazının el ile yazılması yazı fikirlerimizi ve hislerimizi en iyi 
ra~ettikten sonra az veya çok gra- lazımdır. ifade eder. 
~ Ur. lşin çok tuhaf ve garip ta- Çünkü kıymetli ve samimi bir hatı- S z de ~rafoloğ olabilirsiniz t 
~u bilgisini bilmemesi ve (biJi- ra . olabilmek için bir şeyin hatırayı Madem ki herkes gibi sizde de gra-
tlllı 1ıı) denildiği vakit bunun isba- verenden bir par<;a olması 1:\.zınıdll'. foloğ olmak için in..c;iyaki bir kabiliyet 
~teınesidir. Bu husustn yaz1 ı.·c imzadan d:ıha bir istidat ve t emayül vardır. O hılde 

' 0 loji adeta insanın kendisinde esaslı ne bulunabilir? bunu ilerJctebilirsiniz. Bunun için en 
~ C\ıttur. Bu ilmin tarihi, bazıları- GöriiHiyor ki, aldığı bir zarfın ı.ize- basit usullerden biri şudur: 
defıı'-rınettıği gibi senelerce evvel rinde görd ii<hi tanımnrlığı bir yazıyı Fotoğraf albümünüz var mı? Pul 
tı ~rlytin el yazısile başlar. dUşünmf'<irn tahlile ralıo:an herke3 gi- toplamağa meraklı mısınız? Bir de 
~r ~Utün bu iddi:ı.lann doğrulu- bi, el ya71larını ton•a yan \'E' saklavan yazı albümü yapınız. Tanıdıklarınızın 
"-' iUpheniz varsa. hadiseleri be- herhangi bir mıı"ııırri r d P - asırlardan sevdiklerinizin. münasebette bulun-
l tetkik edebiliriz. beri rnzı \"C imzanın bir insanı en duklarınızın yazılarını bir deftere ya.. 
~~ı; GünUn birinde postacının gt>- iyi tahlil Vf' ifade etti~lni. bildiğinin pıştırınız ve yazı sahiplerinden herbi~ 
\:.C herh:ınği bir mektubun zarfı farkmd ıoı olm :ı dan : bili\·or. Bıı h.ısu- ri hakkındaki kanaatlerinizi de bun!~ 
~.!\de tanımıdfıYmız bir yazı ~ör- ta vazı ve ım:ı:n nın biitiin bu hus!.lsi- rın altına. veya başka bir deftere not 
dıJ \ ttı~z Vakit, bu pzr üzerinde biitiln vetlf'rini ton1amış hiı'bir şey yoktur. ediniz. Haklarında aynı hükümleri 
111. ııtın · · B • k . 1 ~11l ızı toplachı{tnız az mı vaki ütiin inAanların ya~1 ,.~ ımzası arşı verdiğiniz ınsan arın yazılan ara.sın-

~i~ Ştur? Bununla io!!anlarm yant1~ı sında hu alaka ve dikkntlcri. ma..~asrz da. kati bir benzeyiş derhal gözünüze 
lıtıı, ~ Vı bir hareketi tekrar edivor- ve kıyn1etsiz değildir. Bu müşahede- ç.arnacaktır. 
t~'t denıek•\r. Filbaldkı:ı var.ı ürt>· lerdPn t'ıkanlmasr iktiza eden netice Bu usul, sizi tetkike, müşahedeye 
~ loplııd1'{ınrz d1kkatinb:le \'nz.ıı- sudur: ve muhakemeye de altştıracaktır. 
~~ Şahsivetine nüfuza 1;alıştıitınız Yazı U>tkikt. yazı ve imzalımn tah Bu iş sayesinde çok kısa zamanda 

~ltkakttr. Düşünmeden biliyorsu- lili bilaiı-tiana herkesin ruhunda. ıdn bu ilimde feri adımlar atacağınız mu-
' l: Yazı ile yazan ara.ı;mdaki ('Ok de mevcut bir hUsuf. b!r ihtivaçtan hakkaktır. Grafoloji, insanları yakm-
' \>e samimi müMsebet. yazılan doğar. Bu his,.i. b 11alaka ve ihtivaç, dan ve hakkile tanımak için bir vası-

2 111 anlamağn mUsalttir. o kadl\r he~eridir ki.. ta olduğuna göre bu yolda sarfedece-
\~' Büyük adamların el yazılan Yazmm ifade etti.i?i mnn11 1ar bu ka· ğiniz vaktin ve emeğin heder edilmiş 
"- "tik kıymeti haiz vesikalardır ve dar bliyük, yazının anlattığı ruht va- R'lyılmayacağı da şüphesizdir. 
~~nılarm P~ 'uymetli y,.adigarla.- sıflar bu kadar esash olun('a ve yazı- Üriincii Jırafo'o.ii kon$0"esinde 
~,a_.kafüır ki. müzeler bunları ya karşı alaka ve dikkat bu derC'ce Paristc akdedilmiş olan beynelmilel 

iti~. l>ir itina ile saklarlar. Gazete umumf ve adeta bef)eri bulununca, üqüncil grafoloji kongre!!inde - birc:ok 
~ ~nıualar, çok defa fotoğraflar- grafolo.ii. sonradan öı'!tenilen, sonra. alimlerin huzurile - yapılan tecrühe-
~I her bunları da basarlar. Siz de dan bulunmuş olan bir ilim sayılamaz. lerden, miinakaşalardan sonra grafo-
~ ~tdan birini gördliğünüz vskit Sahte senet tanzim edenler. sahte lojinin t s-babette. terbiyecilikte ve 
~~ayıt kalmazsınız. Yazıya ba- yazı kullanmağa mecburdurlar. mekteplerde. zabıtada geniş hizmPt-
~ lldan - yine farkında olma- Tehdit mektubu ya.zan mücrimler ter ifiı edeceği katiyetle anlaşılmış, bu 
~i"l~ llıanalar <;ıkarmağa çalışırsınız. yaztlarını saklamak ıztıra.rmdadırlar. yolda kararlar alınmış \•e raporlar 
l~ıı ~ ~kU bUyUk bir adamın bU- Çünkü .. Tabii yazıları kendi şahsi- yazılmıştır. Çocuk terbiyesi ile meş-
~-.... nlığini hulasa eden bir v~ika yetlerini ele verir. Saklanmak ve gi7.- gut olan muallim ve mürebbilerin ve 
a '8'tt1asınrz da ondan.. li kalmak kin, yazıyı değiştirmek ebcvevnin çocukların yazılannı tetkik 

·~; Bir arkadRŞmız, bir tanıdııhnız bir zarurettir. ederek bunlarm ruht temayüllerini, is-
~r ilt~to"h-afını verir. Eğer fotoğrtlta Neşeli bir zamanınızda yazdığınız tidad ve kabilivetlerini (henüz nüve 
l\a, ~ k kelimelik bir yazı ile bir ma- bir yazı ile sıkıntılı bir anınızda yaz- 1 ve rüşeym halindeyken) anlıyal:>ile-
~~ h 0 sa fo'nı?'rafm si7,ce 0 kadar • dığınız bir yazıyı karşıla.,~ınnız. Ya- 1 cekleri tahakkuk etmiştir. 
fot0hta hiç _ kıvıneti yoktur. ro}le zı, mü~terck vasıflarını muhafaza et- Grafolo,iiye her memlekette verilen 
lııı~ aflar Uzerine yazılan yazılan ve mekle beraber. birbirinden çok fark ehemmiyet seneden seneye artmakta-
ltt~ı~ı· bUYfik bir dikkatle tahlilı> ve gösterir. ÇünkU ilimağınızdan elinize, dır. 
~\ılQ~ Çahşırsmı1_ Neden?. Z~ra.. elinizden kaleme \·e kalemden kağıda. Almanyada resmi grafoloji tedrl-
~ f da yuı ve imza kadar fo- temas eden alelade çiz.i;iler değil his- satı vardır. Diplomasız hiç kir.ıse. 

fı Vereni canlandırmaz. Fotoğ- lerin;z ve heyccanlarrmzdır. grafoloğ unvanını alamaz. 

Hatıraların• an fatan = Mart R i şar 
Fr ansa ın en mefhur Madı ll c.ls :.ıs !.I 
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~tt~{i bizi, ora.da bekliyordu Lı;siyi 
'l)'j Ctti Ctnevreye hareket eden trene 

l~Iİtrııt ve ona, yeni v:!zlfeai i; :;, bazı 
(j verdi. 

L~! n ın maceraları 
~~ •ı teh' "k r . ''llı t . •1 e ı bır casus ve ask.ı ka 

akıp ir' C • . . lli :cın enevreye gıtm:ştı. 
llıc'- r alt•anı • d.,,,. . "' Od :ı ın ı6ı pansıyonun yc-
llı aaına • <l" w· • r· 1 ~>'arı gır ıgı zaman mısa ır er 
c:ı4,. ında M:ak . . b 1 • . ·• tnc h sım n aş ıca muavım 

l.n· 1 ur Luiyi gördü: 
ı ona· ..... . . 

"'" A ... Si b • ted z lrada mısınız? de:li. Ce 
ene · · · t.·· . ışınız var? 

\a_b .ıaı ona . 
ı 'ltrdi: en tabii bir tavurla ıu ce-

ıL ....._Ü• 
"' n:ver · ··• sıteye de..-am edeccğ:m 

a ~"•dan b' 
\' 'P.taıt3• ır kaç gün geçtikten son-
~a''- 1ll'lden .. "" . ~ ıı;a al • lYıırar adına sahte hır 
'>; nu, olan LA· L '" • il .. c ba 1 uı, u11 e flört et-

§ ldı. 

Bir ak§<lm da genç kıza şöyle dedi: 
- Şefe siz.den bahsettim. s :zinle 

tanışmak istiyor. 
- Pek ala! Öyleyse gidip onu gö

relim!.. 
Şef Hanz Göniger adında. uzun 

boylu, saçları dökülmüş. kü~ük ve zeki 
gözlü bir adamdı. Kalabalık bir mahal
lede, bir kunduracının evinde ikamet e
diyordu. Lüs'yi biiy:.ik bir nezaketle ka 
bul etti. 

l\firar, genç kızdan bahse.derken. 
gayet ıitayışkar bir lisan kul
landığı ve ona, kend:sine gösterilen i
tim:..dın aynını göstermekte hiç bir 
mahzur bulunmadığını temin ett ği iç
çin, şef, Lüsiye derhal bir vazife vere
rek, bu vazifenin, :ıezuniyetlerinclen is 
tifade ederek Cenevreden geçen ubit
lerle münasebata girişip. kend:Ierinden 
malumat almaktan ibaret olduğunu an 

lattı . 
Bu, hiç de güç bir it değildi. Lü· 

si, derhal vaziyeti Jakiye bildirdi ve be 
raberce bir plan hazırladılar. Jaki. Lil 
siye bir çok sahte .-"llUmat vererek, 
Lüsi de bunlan Gönigere bildirerek, o
nun büyük it!madını kazanacaktı. Nc
tekim de öyle yaptılar. 

Bir gece Uisi, alelacele, kunduracı
nın evine çağırıldı. İlk defa olarak bil· 
tün şebekenin bir arada yaptığı tl)plan 
tıya iştirak ediyordu. Aşağı yukan on 
iki kiti vardı ve bunların ekserisi fran
srz veya b~lçikalr asker kaçağrydı 

Şef, nazik bir mesele için güzel bir 
erkeğe ihtiyaç olduğunu söyledikten 
sonra meseleyi şöyle izah etti: 

- Halı hazırda E!c::.-le-Bende bulu 
nan ve harb:ye nezareti erkanından 0 

lan bir frınsrı gencralımn karı::mn i
timadını kazanmak Hizımdır. Bu gene 
ral Amerika elçisiyle uzun müzakere· 
lerde bulunmuş ve reisicumhur Vilson 
ile teleraflar t!ati ed=lı:rJ~itir. Bu milza
kerelAr:n ma!1iyeti:ıi öğrenmemiz tıi

:?ımdır. 

G:=neral 
Uzun bir m:izakere n::ticesinde Gas 

p<!r adında bir fransız asker kaçağı bu 

vaz:feye tayin edildi. 
Lil:ıi, bunJ d:r!'ıal Jakiye bildirdi ve 

Mirarın kendisini mütemadiyen sıkıştır 
dığınr, ondan nasıl kurtulacağını bir 

türlü kcst:.rem~diğini ilave etti. 
Jaki gen~ kıza şu cevabı verdi: 
- Bu herifi Fransaya g3nderin ! 

Cevapları ve.en: t:'ROl"ESOH. SA~Et<.K 

Gra!o~oji ve Gra!omelrı mütehassıs 

.. 

Tt•peb.ıı,ı - S. ~~--:- 1 
Genı;sln!z. Büyük i;ir ihUmal ile 2~ y~ın 

da bulunuyorsunuz (6 . arkla ı memur lıulun 
manız muhtemeldir. Pek uys:ıl ue~lsln!z 

Ruhça hayalperest ve se\•d:ı işlerine fazlaca 
alllkalısmtz. Her aevdlginlz tarafından &e\1 

leceğlnlzc cmlnBlnl.z. İ§lerinizde muntazam 
\"C dikkatli oldu~nuzu uınnetmiyorum. 

Zayıt yapılı oldu(;'Unuz da yazınızdan an 
\aşılıyor. Hnslnlığa lstldıı.dınızm ziyade olma 
sı mubtemclGlr. 1 ı;:klye ICıkayt kalmadığ'ınızı 

da iddia edcbl:lrtm. 
Biraz kavgacısınız. Çabuk kızmak \'e ça 

buk alınmak. hususlyetıerln lzdendir. Bütün 
bu yazdığım kusurlarınızı tashih etmezse 
nlz hnyatta mu·::ıftak olmanız pek zorlaşır. 

Yaşınıza göre, Ucride muvaffak olmanız için 
ı.:öyled ikler!me dikkatinizi ve yozdıkların 

hakkında dU~ndUklerlnlzl bana bildirmenizi 
rica ederim. 
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Zeka.sına gUvenen, muhafazakG.r tabiatı 

zaman zaman kendini gö.steren; iradesi inat 
o~kllnl alabilen bir Up. Bllnyenlz iyidir, te
şekkUIUnUz sağlamdır. Boyunuz orta veya 
biraz ortayı aşkmdır. En bariz vaaıtıannız 
dan biri yaptıklarınw bir takım jest ve ha. 
rcketlerle daha iyi ~östermek, daha çok 
meydana çıkarmaktır. Bllha83a başlangıçlar 
da buna çok ehemmiyet vermektesiniz. Bu 
bu.sualyetlnlz ılzl 1'azla sayılabilecek hare. 
ketlere de eevketmektedir. Bu, sl.zln en yer_ 
leşmlı hususlyetıerinlzden olduğu için ken. 
dlntzl hakklle tahUI etmeden bu hUkmU ka.. 
bul edecek değ'llsinlz. Hareketlere ehemmiyet 
vererek ve sö:ı:lerlnlz üzerinde durarak 
konuşmanız nadim va.ki olmaz. Ruban mu.. 
hafıu:akAnmıız. Bundan dolayı mubatazaklr. 

Amerika.da, mektepler, cemiyet.ter ( 
mevcuttur. Beynelmilel grafoloji kon
greleri dUnyanm her taraf mda mühim 
ilim hadiselerinden sayılır. 

Zabıta mekteplerinde grafoloji öğ. 
retilmcsi hemen her taraf ta taammüm 

etmektedir. Şimdi grafoloji tedrisatı
nın muallim mekteplerinde de yapıl
ması mcvzuubahstir. 

Bir grafolog, yazılan nasıl 
tetkik eder ? 

Bir insanın yazıhı.rma: bakarak me· 
ziyet ve kusurlarile biltUn ka.raktc!ri
nin meydana çıkarılması için bazı esas 

lar vardır: 
1 - Kati neticeler almak için bir 

kaç yazı lazımdır. Yani muhtelif ta· 
rihlerde yazılmrş birkaç yazı, ya.za.
nm karakterini tayin ve tesbit için çok 
i~e yarar. 

2 - Bir grafoloğa milra.caat eden 
muhtelif kimselerin ayni şeyi yazma
ları graf oloğun işini kolaylaştırabilir. 
Çünkü bu suretle yazılar arasında mu
kayeseler daha basitleşir. 

3 - Bir grafoloğa muhtelif imza
lar gönderildiği vakit, bunların harıgi 
tarihlere ait olduğu mutlaka bildiril

melidir. 
Bir grafolog, bütün bu vesikaları 

aldıktan sonra graf olojinln tesbit et-

F r '{nt b11 mesele ' kadar baait de
ğildi. Genç kıza fena halde tutulan Mi 
rar ondan bir tı:irlü aynlm:ı1 ; iıstemiyor
du. Nihayet, genç kızdan, ~avdetinde 
m::tres' olacağına dair söz aldıktan 

sonra, Fransaya gitmcğe razı oldu. 
Eu can sıkıcı ve tehilekli a,ıktan 

kurtu!an Lüsi. biraz rahat nefes alabil 
di. Fakat. casus şebekesinin işleri çok 
fena gidiyordu. 

Gö:ıiger, Ekstcn şifreli bir mektup 
almıştı ve bu mektupta, generalın fil
hakika oraya geldiği· i . fakat kansının 
ihtiyar olduğu için, teshir edilemiyecc
ği b'.ldiriliyordu. 

Ertesi gün de Pariıten, fena bir ha 
ber d:ıha alındı: Mirar tevkif ed.lmiş

ti. 
Göniger bu haberi Lüsiye verince, 

genç kız u:.iyük bir heyecan ve elem 
duymuş gibi haller takındı. Göniger 
ete hiddetle: 

- Hek etmişti, diye bağırdı. Afyon 
kaçakçılığile meıgul oluyordu. U zerin
de bir kilo afyon bulmuşlar! 

Şeb:kenin biltün azaları dağıldık· 

tan sonra, Göniger. genç kıza §C>yle de 
di: 

- Eks-le-Bene giderek, ıcncralle 
münasebete girmcğe çatııa.:aksrnız. E 
ğer bunda muvaffak olamazıanu ~ za
man katibinden bir şeyler öjrenmiye 

çalı~ın. 
- Ne yapmam JJ.zım? 

tık vasfını bırakmn...z muva.trl:nt olmakta. 
dır. 

A II§t..l•nlZ §ı;) ı.ıeıı \'C ul~Lgınız kimseden 
ko ay kolay vazgc;.ilc:ı::a:ı!z. Hafızanızın 

ku\'V"tl! olduğllnu ameli l§lerde bccerıı~ıı oı. 
d-.ığunu ... u eıa &Öl liycbllirlm. Bilhassa amcıt 

iflere alışır ve bundan zevk duyarsınız. Bu. 
kahlllycUerin1zden istifade etmeniz! tavsiye 
ederim. 
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Mağrur denebllecek bir tabiatım: var. Ka.. 
nı.ktcrintzln en mUhlm bir -.·astı §Udur: Eli. 
nlzde olanı bol bol kullanmak, ,.e aıııtığmlll 
bir cıcyi Birasız da olsa tekrarlamak. Göste. 
ri§ten de hoşlanıyorsunuz. Yaptığınız bir ıe.. 

y!n, bir iyiliğin, iyilik Y&.lllığmız tarafından 
anlıl§ılmtt olmuı sizi memnun eder. :M'.em. 
nun ettiğiniz size teşekkUr ederse aynca ve 
bUh.aasa memnun olursuııuz. 30-35 yaııarm.. 

da buulunduğunuzu da tahmin ediyorum 
(daima 5 !arkla). 'tJ:ırunca denecek bir boy. 
dasınız. Evvelce bir işin harici ıekll ııW da.. 
h:ı !azla cezbederdl. Ş imdi bu bakımdan ru.. 
hl bir tekA.mUl g6sterml§ ve ııekle değil eaa.. 
aa dikkat ctmeğe oldukça aıııml§ bulunu. 
yonrunuz. Havailiğe meyyal karakterlıılz ~ 
olmayacağını bilseniz bile bUyük ııayılablle.. 
cek ıradelerlnlz mevcuttur. Parmak lzlerlnl.I 
biç fyl ı;:ıkmnm1ştır. tsterııcnlz tekrar gl5~ 
derlnlx. 

A~ık konuşma 
Ank:ıra J30: 
Parm11.k izleriniz!, parmağınızı hafifı;e nnr 

rekk'!be veys.ı. bir tampona bruıarak kA,ftt 
Uzer1ne çıkarıp gönderecetlnlıı yerde, lkl 
parmağınızın şeklini gl'";ldermişSiniz. Lütfeu 
izleri gönderiniz .. 

tiği esaslar ve :t'.ıaller dairesinde bun
lan tetkik ve tahlile başlar. Bu tetkilC 
ve tahlil zannedildiği gibi basit bir il 
değildir, oldukça zor ve muğlaktır. 

n·r gt amofon plftğı gibi 
Bir gramofon plağı, üzerine hare

ketten ibaret olan seslerin tesbit edil
miş olduğu bir şeydir. Bu plak, gra
mofon makinesi üzerine konulup ha
rekete geçirilirse, evvelce tesbit edil· 
miş olan· sesler meydana. çıkar. 

Grafolog da. hemen böyle çalışır. 
Bir yazıyı alır. Evvela bu yazının. 
muhtelif unsurlarını tetkik eder. Son
ra husust bir vasıta ile ve en bilyUJC 
dikkatle yazmm üzerinde bu yazıı:m 

bütün harflerini takip eder. Bununla. 
adeta., ses doldurulmuş bir plaktan bu 
sesleri çıkarmağn ~alı..,c;:in bir vaziyet. 
tedir. Hareketlerin takibi onda, yazı 
yazılırken duyulmuş, düşünülmüş bU
tün ruhi hususiyetleri canlandırır. 

Bu, bu yoldaki usullerden biridir. 
Bunların daha karışıktan ve daha 
esaslıları vardır. Bu usulden bu ka
darla bahscdişimiz, i~in bazılannm 
dUşündUğti gibi alelade bir mesele ol· 
madığını göstermek içindir . 

Grafoloji ve grafometrl 
mtltehaJ!stsı 

Pmfesör Sanık 

·- Generalın Amerika elçisiyle yap 
tığı gizli görü~menin mahiyetini :;ğrcn 
miyı: çalışın ve el.de edeceğiniz :nali't· 
matı, sizden iki gün sonra ayni otele 
gele ~ek 113 numaralı odayı kiraliyacak 
olan orta ya~h kadına bildirin . Bu ka· 
dın "ize bir gezinti teklif edecek. bunu 

kabııl eder ve kendisiyle görüsürsünü%. 
Lüsi he~en ertesi gün Ekse hare

ket derek, orada, Pa:as oteline indi ve 
kendisini Mari Burnero ad :yıe deftere 
kayıletirdi. 

Jakinin talimatını bckliyen genç kız 
gen< ral ve a "lesiyle münasebet peyda et 
miyı: çalrıtı. Fakat bu adamları kolay 
kolay ahbab olmiyorlardr. 

Hir müddet sonra, Lüsi, uzun tnylu 
eım•:r ve çok güzr:l genç bir kadmın, 
kendisine rek:ıbet ettiğini ve mütema
diyen generahn karisiyle dolaştığını 

göreü. 

J .üsi. bu genç kadının ayni gizli mil 
zaktrelerin mahiyetini öğrenmek iste
yen İtalyanlar namına casusluk etti· 
ğini bilmiyordu. 

JJUıi, en ufak bir malumat elde et
miyc bile muvaffak olamadı ve böyle
ce ilci gün geçti. 

Nihayet Jakiden bir telçaf aldı. 
Bu telgrafta §Öyle deniyordu :"Hiç bir 
şey söylemeyin, beni bekleyin." 

Bu muammalı 1.:ümlelcır neyi ifade 

ed~yordu? ... 



Hayri Celal'e 
zaruri bir cevap 

Y &zan : l.Jsınan l<avıak 
Bir spor nıccmua.mmı bu haftaki 1 

nüshasında, gazetemizde çıkan bir ha. 
vadisin tekzibi 11e§redildi. Hayri Oe
zaz imzasını ta§ıyan bu ya::ıya cevap • 
vermek istemezdim. Fakat 'kuvvet al
dığl ve forsunu siper edindiği kWbü1ı 
hatırı için bu ootı muhatap yapıy0• 
TU.m. 

Dört spor muharririnin her gün 
yazı yetiştirdiği HABER gazetesinde 
Fenerbahçe idare heyetinden istifa 
ettiğiniı.e dair ha vadiisin beninı tara
fımdan yazıldığını nasıl keşfettiğini
ze hayret ederim. 

~~tUn tı:_kzipleriniı.e, bütün gayret
ıı:rınııe ragmen spor efkarıumumiye
sınde hala ısrarla dolaşan şayiaian 
g.azetemiz sütunlarına geçmiş görmek 
sızı tehevvüre sevketmiş olabilir. 
Bunda siı.e hak veririm. 

Fenerbahçe klübUnün ikinci başkan
lık sandalyesi az şerefli bir mevki 
olmadığından öyle kolay kolay terk
o~unamaz. Fakat hiddetlenmekle hiç 
bır zaman başkalarına tecavüz etmek 
hakkmı kazanmış olamazsınız. 

Fenerbahçe mUessislerinin, vilayet 
tarafından klüp kasasmm mühürlen
diği iç_ln değil de, yUz akile he~ap 
veren ıdare heyetine yeni bir kuvvet 
vermek dUşüncesile toplandıkianm 
Bayliyorsunuz. İdare heyetinizi yeni
den kuvvet almağa scvkeden kasanı
zm mUhUrlenmtş olmasr değil midir? 
Şu halde bunu küçilk bir kelime far. 

kile yazmış olduğumuz için bir hata 
l§lemiş sayılamayız ... 

Zeki Rıza ile birlikte istifanıza ge
lince: Bunu bir şa)ia olarak kaydedi
§im.iz, bu hususta siı.e fazla bir söz 
bJra'kmaz. Kısaca: "Böyle bir şey 
yoktur .. demeniz lazım gelirken, tum
turaklı cUmlerle terbiye dersi verme
ğe kalkmanıza ancak gülerim. Bana 
çok yUkseklerden, adeta büyUk in
sanlar arasından hitap etmeğe c;:alt
§ırken, gençliğimi bir istihfaf mevzuu 
yaparak "kuyruk acısı, çömez,. vesa
ire gibi nazik insanlann istimal lüzu
munu hissetmedikleri kelimeleri me
haretıe kullanmanız bu terbiye dersi
~e "hangimizin daha çok ihtiyacı ol
augunu pek güzel gösteriyor. 

Fenerbahçe idare heyeti azalar:rnrn 
''Çekilirsek hep beraber çekiliriz,, yo
lunda bir karar vermiş olduklarını 
bi1mlyorum. Fakat Fenerbahçe idare 
heyeti bir kUldUr demekle hata edi
yot'Sun uz. 

BiltUn Fenerbahçelilerin bir baba 
muhabbetllc sevdikleri muhterem 
Muvaffak Menemencioğlunun BelvU 
bahçesinde: kendisine sizlerden dert 
yanan gençlere: ''Deniz klUbUndeki 
eğlenceleri Fenerbahc:e klübilndeki va
zifelerine tercih ve teşekkUlilmUzü ih
mal eden idarecileri değiştirmek her 
zaman milmkündür. Kuvvet sizin eli
nizdedir ... demesi neyi gösterir? 

Yine klüp büyiiklerimizden birinin 
"San • Lacivert mecmuasında edebi
yat yapmakla Fenerbahçe klübli idare 

Almanya 

edileme;:,. deyişi neyi isbat eder? 
Bır kül olduğunu söylediğiniz Fe

nerbahçe idare heyetinin muhterem 
başkanı Adliye Vekili Şükrü Saraçoğ
lunun Parkotelde sporcularımız şere
fine verdiği ziyafette kaçınız hazır 

bulundunuz? 
Vazife bahsine girmek istemiyo

rum. Çünkü bu vadide pek acı sahne
lerin geçmiş olduğunu efkanumumi
yeye anlatmak yine klübüm için za
rarlı netieceler doğuractkır. Fakat 
btitün dedikoduları " bir sofrada yer 
bulamamaktan muğber olarak., çıkar
dığım iddiasına temas etmeden gec;:e
m iyeceğim. 
Fenerbahc;:e klUbUnde, sözde oyuncu
ları ağırlamak düşünccsile kurulan, 
hakikatte ise oyunculardan ziyade si
zi, arkadaşlarınızı ve hatta uşaklan
nızı doyurmnğa yarayan akşam sofra
larına davet edilmemekten nasıl olur. 
da benim gibi yemekten ziyade yedir. 
mckten zcvkalan bir adam muğber 

olur. 
Hayrr bundan muğber değil, çok 

memnunum .. Sizin hesabınıza ne ya
zık ki; bugün yüzümü kızartacak bir 
Fenerbahçe lokmasının boğazımdan 

geçmiş olduğunu söyleyemiyeceksiniz. 
Fakat siz bugün bile o klübün Sarı -
Lacivert renklerinden istifadeyi dü
şünüyor, bu renklerin perestiekarla
rma sunmağa çalıştığınız mecmua
nızla kazanç hulyaları peşinde koşu
yorsunu~ 

Bana gelince: Ben ne dişc;ilikten 
yetişme bir inhisarcı, ne de müfettiş
likten gelme bir gaı.eteciyim .. Bütün 
varlığımı seçti&im ilim şubesine has
rederek cebımi değil kafamı doldur
mağa çah~ıyorum. 

Yarın tar:ıftarı c;ok renklere muh
taç olmamak için .. 

Osman Kavrak 

Romanyanm kuvvetli 
takımlarından 

Trikolor 
Dün şehrimize 

geldi 
Bayramın birinci günü Şişli, ikiııci 

günil Pera, üçüncü günü de Galat&.Ea· 
ray klüplerimizle karşılaşmak Ur.ere . 
lstanbula geleceğini haber vermiş ol· 
duğumuz Romanyanın Trikolor takımı 
ikisi idareci on beşi futbolcü olmak 
Uzere on yedi kişilik bir kafile halın
de dün şehrimi7.e gelmiştir. 

Trikolor on biri içinde sol muavin 
sol açık ve iç oyuncular yirmişer de
fa milli takımda oynamış futbolcUler
dir. 

- lngiltere 
Maçı için Almanlar nasll 

çahşıyorlar ? 
Alman fütbol~nü~ tekseç.icisi ve yük bilhassa İngiliz fütbolcülerinin oyun 

sek beden terbıyesı mktebinin fütbol tarzlarını tetkik etmek için Çek milli 
profesörü doktor Otto N Al · ' , erz, manya- takımı ıle, bugün (Dün) Londrada tn. 
nın 1.>u sene 31 e karşı 3 sayı ile on mil- T ·ıı 
Jeti yenmek suretile kazandığı büyük gı ~z m~ ı t~kımına, ve bu ayın 8 inde 
muvaffakıyetile iktifa etmektedir. Glas~u.da 13veç takımına karşı yapa • 

Geçen sene ı _ ' k d t cağı ikı maçta hazır bulunacaktır. 
, J.AS u a, sveç takımı 

na karşı 2 - O mağlup olan Alman Doktor Nerz, İngiliz oyuncularının 
milli takr:nı, bu malCıbiycte rağmen, 'oy. sistemlerini iyice gördükten sonra, bu 
naı:iığı harikulfıde oyun sayesinde, önü- sistem hakkında Alman milli oyuncula· 
mmüzdeki Mayıs ayında, Berlinde, tn· rma b:ızı talimat vermcği ve bu saye. 
giltere mil1i takımiyle karş1laşmak de Almanya, İngiltere maçında, lngi • 
hakkını kazanmıştı. ]izlerin bu sistemini sekteye uğratmayı 

Doktor Ncrı:, İngiliz fütbolüniln ve düşünmektedir, 

FevkalAde güzel ve B .., . . ki .. bu'' 
heyecanlı bir ogazıçı spor u 
pıüsahakada Su sene lik maçlarına 

Çe~~slovaklar girmiyecek mi ? 
lngıhzlere 3•4 Geçen pazar günü Arnavutköyün- mullü blr mana ifade eden "Sofa:;: 

·ıd·ı de bulunan Boğaziçi spor klübüne çl spor klübil, haline koyduk. B~dell 

Yen 1 1 er uğrıyarak kendilerinden faaliyetle- retle lzmirde yeni teşekkillö11uıı• 
ri hakkında. bazı izahat almak iste- Doğansporla. olan UUbasın da akil 
dik. gecmiş olduk. Fakat mektebin: oıa-Tetenham, 1 (A.A.) - Röyter: 45 

bin seyiı•.:inin önünde yapılan futbol 
maçında lngatere milli takımı, Çekos· 
lovakya milli takımını 4 - 3 yenmiş-

tir. 

Maç. çok güzel ve çok heyecanlı ol· 
muştur. İngiliz takımının gollerini 
Craydton, Morton, Mitthevs, Çekoslo
vakyanın gollerini ise Kloz ve Nejdly 
atmıştır. Çekoslovak takımı, bir Avru 
pa takımının f ngilterede şimdiye ka
dar hiç bir zaman oynamadığı kadar gü 
zcl oynamışt1r. İngiliz takımı, maçı son 

d2kikada bir şans eseri olarak kazanmış 
tır. Filhakika son dakika Çekoslovak 
kalecisine çarptıktan sonra kaleye gire
rek dördüncü gol yapılmıştır. 

Fransa - ltalya 
Maçının hakemi 

kim olacak? 

Halk PartJslle ayni bina dahllin- üzerine bu emelimize muvaffa 
de bulunan klUbe girdiğimiz zaman mndık. 116rf 
alt salonda bir takım gençler (pin- KlUbün bütün maddl "re Dl~ubUJl 
pan) oynamakta ve yandaki yükünü omuzlarında taşıyan .. k erl!Jl 
güreş salonunda ise güreşçiler mu- müessisi ve sabık reisimiz 1'tiııde 
allimlerinin, nezareti altında çalış- Kanok., refikasının idare he~ tıılll• 
maktnydılar. bulunması ve bir aileden iki 'ıyet· 

Orada tesadüf ettiğimiz alı\kadar idare heyetinden çalışması ceDl cdf 
bir sporcu arkadaş bize şu izahatı ler kanununca mmktııı oıaaıI1• dal 
verdi: kendisine bildirilmiş oıdu~r: ki" 

- Klüp 1932 de kurulmuştur. Ar- ve rertkası spor klUpleriJ1de 0 4(11 
navutköyünde bir de Rum vatandaş- drn idareci bulunmasından )teıııııf" 
lara ait bir spor klübü daha vardır. istifa etmek mecburiyetinde 1~a Jt]Ol' 
Klilpte en çok uğraşılan spor futbol tır. Bugün yalnız mmtaka e ektr 
ve gUreştlr. Feyziati lisesinin saha- arasındaki rabıtayı temin etDl 
smdan istifade etmekteyiz. Geçen dlr. ıacalC d' 
yıl burada bulunan Nafia Fen mek- 4-ıı-937 tarihinde yapı tteel" 

lan maçlara. lştirakimlzl ınaa ... 11 er 
tcbl futbolcularlle takımımızı tak- sUf mUmkjln göremiyoruz. Çillld•eıfll" 
vlye etmek Uzre ismimizdeki "Do- ki başkaptanın gecen sene ubıteıuıt 
ğan., kelimesini çıkararak daha şU- de bulunan başkaptanlık ,.aııuıııın' 

ifa etmemesi ve maçlarda ta ytıztlll" 
Gene bir boks de/isi ımhada terkederek gttaıesl d• cıa" 

den oyuncularla kendi arasın etıııff 
lmt bir geçimsizlik. tahaddl19 arı ıtlll 
ve doJayıslle bunlardan bazıl eune• 
bUn son maçlarına iştirak 

önümUzdekl pazar günü, Paristo 
"Park dö Prens., de yapılacak olan 
İtalya - Fransa milli rutbol ma~rnrn 
hakemliği, her iki tarafın muvafa
katlle beynelmilel hakemlerden 1 
.ılan tsvlçreli Hans Vutrike havale f 
edilmiştir. f 

mişlerdi. :kil "' 
Muhitte çok nazik bir me~ 01sO 

i lan klUbün şerefile alikadataıı J>ıl 
i ve sporculuğa hiç yakışnll1 1 ıxıl1" 

hallerden dolayı baştan aŞ~~ 11uo 
4 sebblblerinin tecziyesile klilb 1' etti' 

dan sonraki maçlarına. tşUr)laaııl ol"' 
rilmemelerine mecburiyet 

Hollanda -
lskoçya 

Mac:ı ne zaman 
yapılacak ? 

Hollanda - İskoçya milli takımları 

maçının önümüzdeki yıl 21 mayı~ta 

Amsterdamda ynpılması takarrür et-

miştir. 

Göz altları 
boyalı 

sporcular 

Amcrikada miihinı fııtbol ~'l'lnrl"rı 
ekse· ·~ 

rıya projektörlerle aydrnlatılmt§ 
saM.larcU.ı gece oynamnaktadır. O za-

nı.a~ı oyuncuların terden parlıyan yüz
ler.ı~ ziyanın al..".Sedip rüyetlerine 
~nı olmaması için gözlerinin altı 
boyle resimde göriil.düğü vcçhile 'Jiya
ha b01Jaıtmaktadır. 

Galatasaray h ların 
çayı 

Şeker bayramının üçüncü gününe 
tesadüf eden 6-12-993 7 pazartesi ~ünü 
saat 17 de Tokatliyan salonlannda Gala 

tasaraylılar cemiyeti tarafından bir dans 
lı çay verilecektir. 

Davetiyeler cemiyet binası, Galata
saray mektebi kapısı ve Galatasaray 
Spor klübünden tedarik edilebilir. 

1 

ı -- . 
BoT~ör Şemsi 

Boksör Nazif 61 kilodaki yumrukçu
lara meydan okumuştu. 

Galat3.ba.ray klübü - boksörlerinden 
Şemsi aşağıda neşrettiğimiz mektubi
le cevab vererek, kendisini ringe da
vet etmektedir. 

24-11-937 tarihli gazetelerden birin· 
de 61 kilodan Nazü Vahdet isminde 
bir boksörün, bütUn bu kategorilerde
ki yumrukçulara meydan okuduğunu 
okudum. 

Bu gibi birçok boksörlerin sarı kır· 
mızı yumrukların karşısında; gazete -
lerde kendilerinden bahsettirdikleri 

halde sonradan ringe çıkmak hoşlan· 
na gitmediğini zannediyorum. 

Ben 61 kilodan Şemsi, Nazifin bütün 

ı;artlarmr kabul ediyor "·e kendisfYle 
karşılaı:ımak için antrenmanlarıma baş 
Jamış bulunuyorum. 

Şemsi 

Havacıhkta 
Veni bir dUnya 

rekoru 
Roma, 1 (A. A.) - Üç motörlU bir 

İtalyan tayyaresi 5000 kiloluk yük ile 
1000 kilometrelik mesafeyi saatte va
sati 401,165 kilometro süratıe katede
rek yeni bir beynelmilel rekor kırmış
tır. 

Bir Jngiliz takı ·nı 
Çekoslovakgada 
maçlar gapavak 

Halen İngiltere likinde başta git
mekte olan Brend!ord 3 mayıs 1938 
tarihinde bir Avrupa turnesine çıka
caktır. Bu meyanda Çekoslovakyaya 
da uğnyacak olan İngiliz takımı 
Prağda Isparta - Slavia muhteliti ile 
ke.f§ıla.şacaktır. 

muştur. 1tıı.l•o 
Binaenaleyh takımda bOO ıd\lrul" 

yerlerin yeni oyuncularla do rıxı•ı 
ması bugün yeni lisans çı~~11ı,s•' 
birçok formalitelere tabi bU oıaJIJr' 
smdan buna henüz muvatfa1' 08ıat' 
dık. Ancak yeni azanın usa a ·•fil 
klUpçe ikmal edilerek mıntak1 ~~ 
rildlkten bir a.y sonra futbo ~Wt~• 
miz llk maçlarına lştırak e4,i<ıa 1~ 
tır. Bu sene gtireş takımını fçltl tl• 
reş birinciliklerine iştirak 
sanslarını almışlardır. 1' rP"' 

Klübe geçen sene kat'l otar~ il' 
avenet edileceği vaadedUDJ.IŞ ia~ 
Itat sırf bir talislzllk eseri ~ 1'•1' 
bu yerinde yardımdan mabrU lt 8ıı· 
dık. Fakat bu sene muhakk:ekr~ 
rette muavenet edlleceğl ııssıı 
vaadedllmiş olduğundan yenl tf d• 
alınıncaya kadar bu mua\'eneb:1,tı 
yapılacağını ye bU suretle Jl!Jll' 
ihtiyaçlarımızı temin edebııece 
zi Umlt etmekteyiz. de"r' 

Futbol kısmımızın birinci J<e ,t· 
lik maçları bitmeden evYel Il ta fi" 
rcceğlnJ ve yalnız bir ikl f :!ııııed1 

batı vücut edemiyecdtmtz olt ae· 
yoruz. \'e bundan dolaYI da ç 
rln bir teessür duyuyoruz. flJ oı•l~ 

Klliı> hakkında bize et~r ederf 
mat veren arkadaşa teşek ./ 
k!Upten ayrıldık. =----

Patenli h_olıeU ~ 
Bertin hokey klübU ıle Pr8' ı-tfll' 

kJübü ekipleri ara.smda yapıla.Jl etfcl" 
1i hokey maçı O.O beral>etıikle ıı 
lenmietir. ~ 

f 

K O§ıt hakemi 
yor ••• 
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\ Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım! (12) J 
1 Kendime en yakın bulduğum 
genç kızın yanına yaklaştım Halhallar 

Yazan: Mustafa 
11,~ah'k Öı:nor, eşeği semerlerken, Sevincfndcn mi nedir, kasabanın .li: Meryem girdi. yolu ona bugiln her zamandan daha 

Zehra dert yanıyor: Artırdığım paralarla eve ne aldı msa 
üvey anam sattı; işle soğuklarda sırtıma giyecek hulı~eu 

~1, Y, köpek havlamaları, horoz uzun gibi geldi. 
• • • 1 'Q'ktı~ 'Ve at, kısrak kişnemelerile 

a an taze uyanıyordu. • • • • • • 
bon~rada, hemen bütün sabahlar, Meryem lrnsabaya vardığını örste 
lek t erken olurdu. Sokakta teker- demir d5f;en çekiççilerln çelik sesle-
liıı lkkırtıları, ayak sesleri ,·ardı. rindcn anlayabildi .. 
~l'lıl 1 saat ötedeki kasnbada pazar Şimdi kasabanın en kenar mahal-
~-!\ acağı sabahlara mahsus bir lesi ı;ayılan demirciler içinden geçi-
ç.~araycıı. yordu. 

~tın dk Ömer hem kolanı sıkıyor, Eşeği doğru ekin pazarına çektJ. 
llıt ıt ~ diışUnüyordu. Fllizolu Merye J{npekçi Selim ağaya boşalttı. Para 
~ntunde dullnrı arasından seyrettiği sını. bezirgdnn ı;öturdil, daha ne ka 
~l'dıııı ~ecesi.. Ynnnn çıralnrm isli dar borçları kaldığını öğrendi. Gay 
l>ııkı ığıncta ı;ördUğU bu saçları to- rl iş bir yumurtaları satm:ığa kal-
d. arını döven kövJü :r.ıervem on- mıştı. ;". Ilı ,, • • 
b'tla Cak bir clelfkanlılık rüyasınııı Sepeti elinde. uzun uzun dolaşma-
~ngıcı olmuştu. Damı gene o dı berolcet versin. Yan dUkkAnlar-
la httı geccslndelcl çıra alevlerinin elan birinde, lcollıırı sıvalı, muşta ile 
bfiıırı. UtJnrııe fütillUyor sandı. flrk gön döven bir pabuççu ustası: 
bıt llb ''e lğd<- kokau, yan aydınlık - Hacı. diye seslendi. Yumurta 
~aıırlilya gecesinde yaşıyor, ortada kaça 7 .• 
tlbı;s delmcslle Meryem ounuyor- - Dört metelik uğam .. 

">dl. Usta esnarınra mahsus karakte-
''tı~all!zoıu yar., diye dUştin<lü: ri ·~lk bir eda ile dedi ki: 
~ re bir ndama \'arsın?.. _ Üç meteliğe herkes verip batır. 

~a · :ıeryemln "fukaraya \'armnsı- Sen de verirsen ne kndar varsa ala-
~ı ·~l lla, hayret etmekten kendisi- yım. Deyhude gezme, kızım .. Yazık 
>'aıı~~nıaz. "Taaccüp ettim .. 6nsem hay,·ana .. 

t'ıttıı" derdi. 
l'ııı,. .'#a gttr<ı. Uç ay önce davulla- Al aşağr, ver yukarı uyuştular. 
~ ·Un1 u 8an basma mintanlı çrrak sepetin lllıt ı ;.ı:j, ':uıan çıraların isli ay- ::;amanını asma dibine boşaltarak 
teıı'tl l lctnd • gelen bu başı hotozlu 
o, en hUytik devletti. yumurtaları saydı. 

~a"" ile .Merycml harman yolunda Mor:rem pabuccudan aldığı Para-
l'r t, lıyormuş gibi, yürek çarprntıla "I avucunda sıkr sıkr tutarak kasa-

{\ ıeıendf. lfaya gelenlerin eşek bağladıkları 
>'a111 böyıe düşünürken. Meryem dört nalbant S1kmın dUkkfinrnn. yollandr. 
lı'ııııllda fırıl fırıl dönüyordu. Bugfüı Hnyvnnı bıraktıktan sonra, kala-
l'l't'l Olu Meryemde, knlktığmdaııbe- halık çarşı meydanına doğru yürü-
ı~ Ze batacak kadnr açık bir başka dil. 
';ardı. Bir şey söylemek istemesi İlk rastladığı sergiden dört hal-

·, ~~ınen sö)·liyemiyenlerin çekin- hal a1dı ve hemen dört adım ilerlde-
tı fi içindeydi. Jel şadırvanda ellerini, sabunla kö-
. "1er, karısındaki bu hali sezmiş- JlilrttU. Halhalları taktı, çıkardı. 

'tııa~ "Belki, kırılıverir., diye bilekle-~ ayırlc knrı Jcocnydılar, Merye. 
'Uyunu, huyunu bilirdi. rinde bıralcmamrş, bir kAğıda sar-

~?. ~e o gi, bir diyecen mi vardı? mrştr. 
.... ~~IQrdu. Meydan çok kalabalık, iğne atsan 
''lft"ıırgelin utanmış bir jestle ba- yere dUşmlyccekti. Yüksek sesle bas 

, teye çe,·irdl: ma. vesaire satan "şımbıldtm .. ya-
\ liey, dedi. Azıcık para istlyece- yıncılar.Ia "de.mir hlndt,, gezdiren 

tJiı lialbnlla pek özeniyom da.. şerbetçiler .. 
~J iUn zaten kavi olmıyan kese- Pazaryeri, köyillUlerle karınca 
~"~tınaz savurur gibi slllp slipli-- yuvn.sı gibi kaynıyor ve bir kovan 
'tr111şt1. gibi uğulduyordu. Tam bu sırada, 

'1tıt01~ J;örilmlfiğllnU takamadığını, akla gelmiycn blr şey oldu. 
~r ~e kadar y'ükde hafif pahada Elinde askı hızla "destur .. doku-
~ htıbır Ş1,;y veremediğini hatırlama nan,, diye bağıra bağıra koşan bir r 

tı e.. kahveci çırağı Mny<'min koluna öy 
~'.l~daklarında sllrprlz yapanlara le bir çarpış çarptı ki.. ı 
l'ı-.Q Us bir gülümseme hcllrdl.Ka- Kaclının elinde duran halhallar 
~l\ıı.1n 'Yaptığı mtinasebetslzliğln "e askıdaki uc finran yere düşmüş, 
~~ile, al al kızaran yanaklarını tuz, buz olmuştu. 
~l>etı' ,.e yemlikte duran yumurta- Çırak, ters tcrR kadına baktı: 

...... nı uzatarak: 
bııı A.

1
1 bunları snt .. Parasile hal- - Sağır mısm be? Destur, doku-

Aı a ısın, eledi. nak diye bağırırken boğazımda tUy 
«ı l~trenı kocasının boynuna sarıl- hlteyazdı, diye çıkışmai!a haşladı. 
llıl!te"'znnu, gözilnü şnpur şupur öp- Hfldisenin şahidi bir yaşlı köylil: 
~l başladı. - .Kaza oldu cvH\t .• uğur<lur .. ha-

~tıa.'k karısının bu kadar çocuk- dl, "ar git yoluna .. dedi. 
l'e"''llı ilk defa görüyordu. Etraflarına. bir meraklı knlabalr-

lıı,, \: <ıanh malları olan eşeği a .... - ğı toplanıyor. Meryem şnşkm şaş-
ö ~Eıktller. kın bir yere, bir çırağın yüzüne ba-

~lı- ~r ektn torbalarını tekrar tek- kıyor, ses çıkaramıyordu. 
ılll,t0kladıktan sonra, karısına ta- Çırak-söğc. saya, başını tki tarafa 

-s.. lı ~erdt: salhyarak. oradan uzaklaştı. 

Sonradan, adının Hanife olduğunu 

öğrendiğim bu genç kız: 
- Alay et bakalım. O günlere erişti

ğim zaman seni çağırır, gösteririm. 
- 1nşaallah.. Beni de düşünürsün 

helbette .. 
Hanife ayVayı evvela yanm:iaki be -

ton direğe vurdu. Sulandırdıktan son -
ra ağzına götürerek beyaz dişleriyle o
nu parçalara ayırdı. Ve orada bulunan
lara Taksim etti. Bana da uzatt. Ev -
vela almak istemedim, Fakat Nimet is
rar etti: 

- Al kız, dedi. Helalındandır ! . ! 
Aldım ve Hanifenin dişleriyle ayırdı.. 

ğı parçayı, yedim. Yemek sırasında u
zaktan yakından gelen s~ler, yemek 
&ona erdikçe fazlalaştı. Bir wğultu ha
lini aldı. 

Dört !:işiden ibaret grubıımuzun bir 
Jenbire fazlalaştığını gördüm. Arttık
ça arttı. Bir aralık tam on bir kişi say
dım. Yaşlılar da görünmiye başladılar. 
Gençlerin, nasıl olduğunun farkına 
varmadan, coştuklarını gördü.'ll. ikisi, 
bir Karadeniz türküsiyle kıvrak bir 
fokstrota başlamışlardı. Yerlerinde du
ramayanlar kalktılar ,şöylece, hiç gös.. 
terişe lüzum görmeden birer apa~ gibi, 
biri dam, biri kavalye olarak ortada 
döndüler. 

Kızların bu şen ve şakrak .şamataları, 
erkek işçileri de bala hücum eden ka
rıncalar gibi etrafımızda topladı. Fa -
kat nedense yanımızda !durmuyorlar, 
bakarak geçiyorlar. Tekrar gelip geçi • 
yorlardı. İçlerinden birinin oldukça 
yüksek bir sesle: 

- Hepsi de ıüzel.. Hangisine ba -
kayım? 

Diyf' söz attığını duj'dum. Bunu, aa
nJtn ve güzel bir kız olan Muzafferle 

duran halhallara bakıyordu. 
- Ne o, Meryem hayrola?! 
YU7.Une ısırgan otu değdirilmlş 

gibi irkildi. Bu ses ona hiç de ya 
bancı gelmemişti, 

Başını korka korka çevirdiği za
man, Pazavant oğlunun yılışık yılı 
şık sırıtan kıllı maymun suratlle 
karşılaştr. Kendini toparlıyarak, du
dağından bir nikotin acılığını tilkU
rür gibi: 

- Hiç, blr'kaza oldu da .. dedi. 
Ve sözUnü bftlrlr hftlrmez yUrildU, 
PazaYant oğlu Temelden, kablel-

vuku bir hisle lcorkar, çekinirdi. Yal 
nrz Meryem değil, bUtün köy, "hovar 
da Temel., diye, ondan Yaka sllker
dl. Yakttıo kendisinin ardından az 
dolnşmamıştr. O gün pazar dağılınca 
yn kadar. halhal satan sergilerin <> 
nUnde dolaştı, durdu. 

Halhallar, aynaların, çakıların, 
arasından kendisine ne tatlı gülüm
sUyorlardı? ı 

Muıtafa NiYAZi 

bir şeyim bile yok •.• . ...................................................... . . 
Röportaiı yapan : : 

1 !Verin; an : . . . . ························································ 
yanındaki safça, sade görünü§lü Hatice 
de işitmişti. Ortada dönen ve fokstrota 
devam eden kızlara seslendiler: 

- Ayıptır, ayıptır.. Zorla b:ışınıza 
topluyorsunuz! diye dudak büktüler. 

Öğle tatilinin sonuna yaklaşmı§tı~ 
Yün yumakların üstündeki bu rahatlık 
insana rahatlık değil, rahavet veriyor -
du .. 

Hakikati söylemek lizımgelirse 12 -
den bire kadar ıüren bu dinlenmeye 
dinlenme adı verilemez. Belki yorgun
luğa bir saat daha il5ve etmektir. 

Makineler çahşmıya başlayınca, or _ 
tada söz dinlcmiyerek dönen kızlar a
y:!klarını bu gürültüye uydurdular. 

Gözcü görününce it bdşına geçmek 
lüzumu, bu hareketi uzun sürdürmedi. 
Dağıldılar. Herkes yerine, herkes ma -
kinesiııin ba§ma geçti.. 

* • • 
Yeniden ça1ıtmaya ba§layıp ta, et

rafa makinelerin oğultusu hakim olunca 
düşiindüm: Hayatından memnun ol -
duğunu söyliyen Zehra, Nimet ve di -
ferleri tıpkı benim gibi saatte (6) ku. 
ruı alıyorlardı. Bunlar bu altı kuruı -
tarın bir gün içinde temin ettiği yekunla 
hayat çarkının bir köıesine ancak tu -
tıınmıya muvaffak oluyorlardı. 

G:rçi bu para onları refah denilen 
zümrütü anka kuıuna kavuşturmryor -
du .Mütevekkil olan ve hiç bir 4htiras -
lan bulunmıyan insanların ağızlarında 

dönüp dolaşan vedz ifadeyle, geçinip 
gidiyorlardı. 

Zehra istemez miydi ki, bugün ayda 
kazandığı parayı bir günde lasın. O is. 
temez miydi ki herkes gibi sinemaya git 
ıin. Evin:le yakacak bir ıobaıı olsun ... 
Hastalandığı zaman doktora ko§Clbil -
ıin, gezip tozsun .. Gençlı'lt arzular:m, 
istediği gibi, istediği zamanda tatmin 
edebilsin. Elbette isterdi. 

Fakat iıte o, bugünkü hayatından 

bile memnun görünmek ıstırarında idi. 
Bir i!Çiydi. Mukadderatını tayin elden, 
daha doğduğu zamanda, ne olacağını 

söylemişti.. O da tıpkı babasının yolu. 
nu tutacaktı. Babası hayata muhakkak 
ki fakir gelmiş olacaktı. O da onun gibi 
fakir yaşayacak, fakat hayatından katiy 
yen şikayet etmiyecekti. 

Belki günün birinde kcnd~i gibi bir 
işçiyi sevecek, evlenecek, çoluğa ço
cuğa kavuşacaktı. Evlenmeden kazanç
lariyle güç geçinen b:.ı iki çift evlendik. 
ten !!onra çoluk çocuklarını büyütüp ye_ 
tiıtirmeye onları da kendileri gibi işçi 
yapııya muvaffak olacaklardı. 

dolgun ve mütenasip vü:udunu aradı. 

Etine ~deta yapışmış gibi duran siyah 
göğü:;lüğünü hayalimde çıkararak or.a 
güzel elbiseler giydirdim. O bunların 
içinde de gene b1r iş~i olarak duruyor
du. 
Şimdi kıpırdadığını gördüğüm, güzel 

dudaklnrı arasından dökülen: 
Ben kime şikayet edeyim?. 
Şaı kısını, bir §ikayeh için değil. bir 

şarkı olduğu için söylüyorl!u. 
Bir taraftan boblnleri düzelterek, 

yerdekileri toplayarak ona do.?!ru yak -
taştım: 

- Zehra, dedim. 
- Ne var gözüm?. 
- Biliyor musun, şimdi oen ne dıl .. 

şündilin?. 

- Ne bileyim ~n?. 
- Aranıza katılalı daha çok olmadı 

amma, ben burada en çok seni kendime 
yakın bu~dum. Benimle samimi bir ar• 
kadaş olmak ister misin?. 

- Ben burada herkesle arkada§.Jm • 
dır. Niçin olmıyayım?. 

-· Eksik olma ..• 

- O da ne demek! .. 
- Bilmem. Ben çalışmrya bu falffika-

da başladım. Bu gün ilk günüm. Elbette 
ben de senelerce böyle makine baıJanr.
da kalmıya mecbur olacağım. Fakat fbi • 
lirsinM ilk işe başlayanlar, daha doğru. 
su o zamana kadar ken1dileri için meç .. 
bul bir aleme atılanlar yanlaıında sa .. 
mimi bir arkadaş görmek isterler. İçim
de, birdenbire işte böyle bir istek be
lirdi .. Düşündüm, herkese baktım, ken• 
dime arkada§ yapabileceğim yalnız senl 
buldum. 

- öyledir kardeşim. Ben de ilk ~ 
l!ştrğım gün tıpkı senin gibi olmu§tun)I 
Demin sözü geçen Fikret yok r.m ha • 

ni? İşte ilk fabrika arkal:iaşım oydu; 
önceleri çok iyi kızdı amma, ~cıırad2rı 
bozuldu. Doğursu, pek para canlısı ol• 
du. 

- Belki mecburdur Zehra?. 
- Mecbur olması lazımgelen birisi 

varsa bu fabrikada benden baskası ola. 
maz. Amma ne yapayım .. Zengin doğ• 
mamı§ım ... 

- Orası öyle .. Fakat niiin mecbur • 
sun?. 

- Benim Fikretten daha ç:ık para. 
ya ihtiyacım var . Artırdığım ı t1ralar • 
la eve ne aldıms:ı üvey anam EC\ttr İşte 

kış geliyoı, f'ırtıma giymek içi:ı kalın • 
ca bir şeyim yok .. Kimse kimsc:ı:in ha • 
linde:ı anlamaz canım .. Amrn.ı ne yapa
caksın- Gelmişiz diı'1yaya oir kere .. 
Evde küçücük bir kardeşim vu .. Fab • 
rikanın doktoru ince derde tutulmuş, 
dedi. Ona harcıyoruz .. kurt<ıralım diye 
yavruyu ... 'ta)'a, unları ekin pazarındaki Sellm ~ferycmfn içine hem~n bir garlp-

ael\ a illet .. Urubunu Uç mecidiye- llk çlikl\verın!ş. hA.11\ parçaları yerde> OS"' Devamı var 

•ı ı ... Şa~b verme ha .. Sonra örtuıu en .;.:ı;.~~~;;.~..;.;~~~~ ... ..;.-... ~~---1--~~~~ .. ~--------~~-~--~----~----------..;;;. _____ _ 

_.,.Sonu yarm Ecn böyle dütiinütken gözüm, onun 

lı '-'lldekı 0 Hııb~rın dl"nlz ve mact'ra romnnr ıs ınici hana orada iş \'ermişti, bu iş do nğaç biçmek dişlek gemiciden başkası değildi. o kapıyı a"ıp ı.' ita bezlrgdnı hil<lln ml? - gı'bl basit bir şeyden il1aı·et bıılunu ... ·orclu. Bu su )/ 11aı. '"Uıs eki H r - ,, içeri girdikten beş da)(ika sonra da bon yeni gel-ı. ~a... • n parasını ver. em so ı·etlc insaat tezg,"hının işçileri i"ı'ne karışmak i lb' bl d ~\) ""• dah k d b um uz · " :.. m Ş g ı rJnci ış kapıdan girdim; "gök gilrUl· 
lllto., a ne a ar orc ' beni"' en büyük emelı'mdi·, rUnkU or"da bulun- tU ti C · ~ ·~. ~· .,, " s on .. ıçcridoki ikinci kapıyı kapamağa ha-'>ı lery mama ses çıkarılmadıktan sonra. pek az vakitte cet görmemişti, çünkU ılaha orada kendisinden ~ıı ,enı, eşrığe binerken ortalık çok şeylnr öğrenebllirdtm. başka kimsenin olamıyncağınr pek iyi biliyordu. 

bı~rınYlye ağarıyordu. BPnim işlın fabrikanın dış tarafındaki ha· Benim bu fırsatı pek iyi kullandığımı söyleme-
'11 t- hır Sabah rüzgarı ne dağılan Yazan: Ali Rıza Seyfi. vuzdn idi; burada ise dediğim gibi bir iki kUçUk ğe hacet yoktur; "Gök gürültilsü Con .. ortalıkta 
~ '~tt. 'tJgerız kokusu ortalığı kapla- tilcrar vapurundan başlca bir şey yoktu. Fabrika. ancak on beş dakikn kadar görünmediyse de ben 
~l'ftla~cinu, hiçbir köylünün burnu _Koca Yanki ayısı (1) eğer ona düşman- nm bir de iç havuzu vardı: Buraya herkes gtre- bu on beş dnklkn içinde gfümek istediğim şeyle• 
l 11 ıınıı ı. Bu geriz kokusu, varlığı "ki d mlyordu, o ha\'uz saha"ı .vUksek bir duvar ve ka-tı Yen f k t kl ğ bl k lığın varsa git kC'ndln bıçakla, lu. n sen e şunu ., rln hepsini gBrmüştüm. Or:ıcla, lkhıci iç hn\·uzda, ~ it "'l • a a yo u u r e - l k ı b ııalı bir lcapı ile clışnrıkı' par"adan bUsbüttin a,,_._ \ ı• varak d ı ı · b bil ki: eğer hir daha UstUme ge ece 0 ursan ı- "' ,, gerçekten o vakte kadar kimselerin görmemiş <lı 'eıı .. d uyu an şey erın aşın ı rıln,akta idi. Deni işe ko ....... n (Gök gilrüıt·u·su" 

\. ' 1 B k d ı ı rağımın tadını sen tatacaksın.. ,, •• olduğu fevkaıtlde bir harp gemisi yatıyordu! t .. : "lor · una o a ar a ışmış nr "' Coıı) hana b1n küfürle karışık btr nasihat ver-
"l! b Ycnı Pn l ı b b h' Di'-·erek elimi bırıfğıma attım. Dişlek gemici Bu çok büyUk, çok mükemmel vo ağır sll{ıhlı bir: h Ulut zarcı ar a era er, ır " "' miş eğer içeri hnYuza girecek olUJ~am barsak-~lata u halinde köyU kasabaya vaziyetimde beni şöyle bir süzdü: son.ra hütün J:ırıtıu soka~a dökeceğine yeminler etmişti. LA- muharelıe kruyazörüydU. Güvertesinde bir çok! 
~ ~ • .., tı Yolıı uttu. deniz kıyısını ve yukarlki tepelen tıtretecek kin işi benim gibi hafiyelik. casusluk olan bir a- sert ateşli toplar pırıl pırıl parlıyordu. Tekne• 
ı~\ııberıenıın rana ·a ghtlğl yrllar- kadar gUrUlttilU bir kahkaha atarak: clan~a karşı böyle tehditlerde bulunmak, onu büs nln hatları, ağrr topların tabiycsi de lıüyük yenf .. 
t l'l"d ôzteuı"'t bir Ş"'Y ,.,.rdı· Bı'lek - AnlP·onım. sen tam benim lı:ıtertiğlın likler göstermekte idi. Fnknt işin en garip nokta; ~ '' ~ h ..., "' r . "' hUti•n coşturmak, şevk Ye gayrete getirmek de-~fllıtkı lr dizi allı, yeşilli "halhal,, mallnrdnnsın. hlr görüşte bnnclrranı tnnrdıın. Öy ınelı:.ti. sı evvelce tepeden bana görünen manzaranın ta• 

(Sı 1~ a,·,anak ''erine konacak herife benzc>miyorsun. mamilc doğru "ıkması idi E\•et bu kocamnn ~~ 1• on " " l\lulıal~lrnk, ortada bir sır, hem de deniz in- :.. · ' -
L h~''clU. a göre. snnclctlcrln en hU- O gemi<'iyi mclürmc işiııo gelinc.c,Tann gösterme ş:ın.1 ııın dnir hir aır Yardı; hunu nr•renebillrsem güzel tekne mutlaka en halis altından ~·npılmı~ 
,1 ~ sin; o benlm en iyi ~·oldıı.şrnıdır: hınzırı. Amerika ., gibiydi! Tekne madeninin gerçekten altın ola• }!-.ı' ~: .. Önı<'r yUz görümlüğü "hal- ela yanlışhkla rovelvcr kurşunu l utarn.lc zehirle keneli hUkümetime sntnbilirclim, yahut lngiltcre mıyacağını biliyordum; ldkin o sırada gilneş bir 
"tıu eycıı. öyl<' sevlnecekU ki.. nen rahmetli kardeşimden çok severim.. Şimdi ) o ynrıyacak bir şey değilse öteki Avruıla de\·- .denblro ~ıkıp da ışıkları bu zırhlı kruvazörün 
tıı:.ı uınlll.ndı değil. fakat Ömer gel hnkayım, küçüle ndam, seninle şuracığa kn· letlerinclen birine yarayabilirdi. üzerine dt1şUnce g6zleriml sllsllyen manzaranın; 

... ~1:nııştı. dar gidelim.. "ArtıJ\ dört gözle fırsatımı bekliyordum; 
1 
~ d bi k k 

il ı.'"'dl Yuı hu fırsat da. işe b~şlndığımın sekizinci gilnU çı- ihtişamım, tatlı ı"ını tarif e e ime mUın llil' tı "lr h ttrın hllel•lerlne değişin- J3u ime. ruan dişlek herifle l1lr meyhaneye değildir. Koca tekne güneşe tutulmuş binlerce 
"ileti\, baılhaı tcmnsı bulu'-·or. kula- ,...irip irtlk, sonra on b~ş kndnr arkndnşlnrlle de lrn.""elcli: Sekizinci günün gecesi hemen hiç uyu- I lbl l d Gll t 1 1 h 1 
~ h lı rlbt ı " "' .. ııınınış, lılr lrnrrınzlık düşilnmUstUm·, en sonra, ayna ar g par ryor u. ver es n n er yer• \ '( r ne çnrptılıça ı:ıık1rda buluşup snrhoşltık ettik: Bunların b!rihirinden .. • t ti rt (t k ı ı 1) yuvarı k kaptan muh•~ 

'il 'tlha11 " "/ - <inha snnt snb:ıhm dl>rdu·· ıl.·en -odamdan fırlayıp are e op u e er • a ...-" lltct arın sesi <'anlanıvordu baskın ve ipten knzıktnıı kurtulmuş lıf"rlfle>r ol- b k ı i " 1 ı k ma t lt ıe lerI 
'"'~~"ııaatntbts;erı <lnüssıla:.:;ını ... ·nş"aclrrrı

0 

duğıı helllydl. J<JrtC'ııi g-Uıı genn o r.cmi tcz""l\lmı:-ı f,\hrlkrııın linünn geldim: kapılar rlahn kapnlı re 0 u es guz er a şırana m a ' 
. ., li 1 ı U "' " <•1 ... tı •,un·'ron hi1• umuln11vncnk lllr "'Cl'e saklan- saçıyordu.. W"' Devamı vat' ~ r va nı hlle~e ı dnnılnllım: rUnltil İ>ilyUk. esrarlı hir işin lmpı.,ııı .:.ı u.. " J .. ,, 

.,~ · llun · • · sonra sa ., - clım, heklonrnğc ve go"zlcnıeğe b"şl .. <'lrm. Fabri- (1) •--'liderin Amcriknhlnra vcrdiklcıi ~ll.u t U hatırlavmca bütün ''il- da bulunduğuma lnanıyoı·rlum; o n.l<şam "CHik .... " . .uuc• 
atlı bir Urperme dolaştı. gUrültUsü Con,,, olduğunu öğrendiğim dişlek &o ı .. aya ille gelen adam beni işe koyan iri, çirkin, 1AlraF• 
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Japon oı·duları 
VoBdaıram slYııratlle 

ilerliyorlar ! 
Çtnlller, '1ançukonun ıtalya tarafından 

tanuuşını şldd~l~e pı·ottıslo et t IJef-'. 
Tokyo l (A.A.) - Hesmi tebliğ": 
Japon orduları Nankin istikame

tlndo yıldırım sür.atile ilerlemeğe 
dE'vam etmektedirler. 

KU\'\'Ctlerden bir kısmı KYangteh 
şehrini işgal etmişlerdir. 

Tokyo l (A.A.) ...- Tahu gUJilnün 
garblnde faaliyette bulunan Japon 
kuvvetleri bugUn Llyang şehrini fş. 
gal etmişlerdir. Yangçe nehrile göl
ler arasında llerJlyen Japon kuvvet
leri Nımklne 70 kilometre mesafede 
kA.ln Tanyang şehrine kadar gelmiş. 
lerclir. 

Şalopeyl iade ettiler 
Şanghay 1 (A.A.) - Dün zaptedi

len Amerikan şalopesl tade edilmiş. 
tir. 

• Japon• nr emniyet mm takası 
istemi vorlar 

Şnnghay 1 (A.A.) - ~ankinde bir 
em11tyet mıntakası te!'i!':1 hakkındaki 
pıtını Japon makamlarının reddetme 
ğe karar verdikleri zannedilmekte
dir. 

Çin llalyanın Mançnkuyu 
tanımasını protesto etti 

Londra ı (A.A.) - Londraya ge
len haberlere göre Romadaki Çin 
elc;isl ~nnçnkonun İtalya tarafından 
tanınmasını şiddetle protesto etmiş
tir. 
Çinti1er köprüleri u~uruyorlar 

Ş.ırnghay 1 (A.A.) - Nankln •e 
Vuvu Uzerlne yeni bir taarruza baş
layM Jaııon kuvvPtleri ,·avaı: va~ncı 
hed,.flerlne varmaktadırlar. 

I<ollardan blrlst ~ankinin 70 kilo 

metre şarkında Tangyangı almış, 
diğ('r bir kol da Vuvuya 65 gilomet
re mesafede Ltyanga varmıştır. 

Japon ileri hnreketlnt yavaşlaı;tır
mak istlyen Çinliler bUtiln köprüleri 
berhava ~tmfşJer ,.o büyük yollara 
dn dinamit yerleştirmişlerdir, 

.Japonyımn yakında Çine 
ilanıharp etmt-si muhtemel! 

Va.'.?ington, 2 (A. A.) - Uzak şark
taki vaziyet, Amerikan efkirı umumi· 
yesini işgal etmekte berdevamdır. A
merika diplomasi mahafill, Tokyodan 
gelen ve Jnponyanrn yakında Çine ııa
nı harbedeceğine dair olan habeı ler 
dolayısiyle endişe izhar etmektedir. 
Böyle bir teşebbfuıı, mühim tncselcleri 
mevzubahs edecek ve bitaraflık k<'.nu-
nunun tatbikı meselesini bilhassa had 
bir hale getirecektir. 

!yi maHimat almakta olan mhafil, 
Ruzveltin Çinin Amerikadan esliha ve 
mühimmat almağa devam etmesi için 

bu kanun ile ihticac etmeğe azmetmi~ 
olduğunu beyan etmektedir. Maama • 
fih, Tokyodan alman haberlere göre, 
Japon askeri mahafili Hint harbi mU
teakip abloka ilanını derpiş etmt:kte

dir ve Amerika ile Japonya araııımda 
bir takım hMiseler zuhuru ihtimalle-

ri bu yUzden artacaktır. Zira Ameri
ka. Amerikan gemilerinin Japonlar ta
rafından ziyaret edilmesi hakkını ta
nımaktan daima imtina etmiştir. 

---~~--::---:::--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

Maınıdalaron tetkiki için 

Bir konferans 
toplanacak 

Fransız - lngillz konuşmalara 
memnuniyet verici sayılıyor 

Alr.ıanya mUstemleke meselealnde yeni bir ıe,ebbUa 
yapmayacak, bir mUddet daha bekllyecek 

Londra, 1 (A.A.) - Kabine, bu aa
bah haftalık içtimaıru akdetmiştir. 

Çcmberlayn ile Edenin, arkadaglanna 
Fr:ınsız nazırlariyle yapmıı oldukları 

müıakereler hakkında etraflı nıalumat 

vermiş oldukları öğrenilmiıtir. 

Bertin, ı (A.A.) - Salahiyettar ma. 
bafil, Londradaki İngiliz - Fransız 

görüşmeleri sonunda Almanyanm ye
ni teş~bbüslerde buh.nnuy;\cağını bil
dirmektedir. Bu mahafi!in fikrine göre, 
müstemleke meselesinde bir teşebbüs 
yapmak 1ngiltereye ve Fransaya aittir. 
Almanya bu meselenin mufassal ~uret. 

l ya verilmiJ olan mandaların yeniden 
tetkiki için bir konferans toplanacak • 
tır. 

Merkezi Avrupa meselesine gelince, 
İngiliz nazırları, sulhün diğer taraflar
da olduğu gibi orada da idamni lüzu • 
munu beyan etmiflerdir. 

Dün ak~m da resmen tekrar edilen 
bu beyanat mükemmeldir. Fakat bize 
biraz müphem geliyor, Çünkü, bizim 
bilmek istediğimiz şey müstemlekeler 

meselesiyle, Avrupa sulhunun aiyasi ga
rantileri arasın:la ne gibi bir rabıta te· 
ıis edilebileceğidir. 

ıörüşülmesi için "Bir müddet daha,, Parls seralst aelecek 
beklemeye hazırdır. fi' fllt 

Parla, 1 (A.A.) - Fransız - İngiliz S~Dede devam edecek 
anlaşmasından bahscl::len Tcmps gazete- Parla, 2 (A. A.) _ Serginin önU-

9i diyor ki: . mUzdeki mene içinde devamına ait o-
Büyük bir samimiyet ve kat?i bir iti- lan kanun layihası önümüzdeki salı 

mat havası içinde yapılmıı olan Lon. günU mebusan meclisi maliye encüme· 
dradaki Fransız - İngiliz görü§ül - ni tarafından tetkik edilecektir. \fec· 
melerindcn memnun olmak icabeder. tis h eyeti uınumiyesi bu layihayı per-

Garp için yeni bir emniyet paktında §embe gUnU müzakere edecektir. 
olsun Milletler Cemiyetinin tensikine 
veya silahsızlanma mese1e1erinde oısun. Hava y ada ı P- rı 
Londra ve Paris kabineleri geniş bir Mildafaa tedbirlerile mUslahkem 
uzlaşma zihniyeti ile müştereken hare - hir hale konuluyor 
ket edeceklerdir. Fakat müıterek siya. Vaşington ı (A.A.) - Donanma 
setlerinin csaslannda hiçbir fcıdakarlık· ve ordu mahafillnde beyan olundu-
ta bulunamazlar. Binaenaleyh. müzake· tuna göre, Amerika havat adalarm-
reler için kapı açık bulunuyor. da mUdafaa tedbirleri almaya karar 

Fakat turası da muhakkaktır ki, bu vermiştir. Tanzim olunan projeye 
llÖfe. mühimmat ve benzin için yer 

mes:lelcrin pek karışık olması uzun ve ll1ı mahzenleri yapılacağı gibi tay. 
itinalı bir takım iptidai hazırlrklan icap· • yatd hnngarları vUcurta g/Ürllecek-
etirir. Önümüzdeki hafta bu hazırlık • tir. 
larla geçecektir. -~-,-------------

Bugün kafi olarak mevcut olan bir ~ m 8 n Y 8 f I e Ç 1O1 O 
şey vana , oda. İngiltere ile Fransanın 8 r 8~1 8(;11J y O r 
sulhu mUtcsanit bir şekilde müdafaa Tokyo, 2 (A.A.) Havas ajansı mu • 
i)in müşterc k bir cephe te§kilinde de • ha.birinden: 
vam ettikleri ve diğer devletlerle bütün lyi malumat almakta olan mahıüil, 
temastan temin hususunda azimkar A]manyanın mançuko'yu tanımak hu-
bulunduklandır. susunu tehir için her türlü çareye baş 

Le Soir gazetesi de, §Öyle ya7ıycn vurmuş olmasına rağmen pek yakm-
Almanyaya eski müstemlekelerinden de bu tal v~pııc•.aiını ve bu suretle Al· 

oir kısmının iadesi hususunda Londra manya ile Çin arasında.ki dostlugun 
de esas itibariyle mutabık kalındı. De. inkıto.a uğrıyacağını beyan etm.ekte-
mek oluyor ki. Fransaya fngiltereyle dlr. Esasen İtalyanın Mançukoyu ta-
Bel)ikaya, Cenul1i Afrikava. Avustu • nrmasmdan sonra Almanyanm ba,eka 
ralyaya, Yeni Zelıindaya ve Japonya - tlirlü hareket etmesine imkin yoirtu. 

Tramvay Şirketi 
telaşta! 

Otobüs rekabetine 
karşı tedbir ahyor 

Şehirdeki tramvayların ıeyrföıeferi 

temin e.dememeleri yüzünden, belediye 
otobüs servisleri ihdasına müsaade et· 
mişti. Bu cümleden olarak Topkapı -
Sirkeci, Kurtuluş - Bayazrt ve Maçka 
- Bayazıt arasındaki seferler epeydir 
baılanuı bulunuyor. 

Öğrendiğ'mize göre, belediyeye mü 
racaat eden iki grup, Şişli - Fatih ve 
Yıldız - Taksim arasında da otobüs iş· 
letmeğe talij olmuJ ve müsaade almışlar 
dır. 

Otobüslerin çoğalması, tramvay şir
ketini ciddi surette telişa düşürmilş ve 
harekete ıevketmiştir. Şirket hat~ar a· 
rasında yeni seferler ihdasına karar 
vermiştir. İlk iş olarak Taksim - Fa
tih arasına yeni arabalar koymuş ve ye 
ni yapılan otomotik kapılı tramvayları 
da Maçka - Bayazıt, Şişli - Bayazıt 

hatına atdırmıştır. 

Göl':ilüyor ki, tramvay şirketine, hal 
kın rahatça seyahatini temin vazifeleri
ni hatırlatmak için, karşısına böyle kuv 
vetli bir rakip çıkması lazım gelmiştir. 

Kumbara ikramiye
sini kim kazandı 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye tş Ban· 

kasının BirincikSnun kumbara ikramiye 
keıidesi bugün yapılmış ve iki bin li
ralık ikramiye Ankarada 25550 numa. 
ralı küçük tasarruf hesabı sahibi Ba • 
yan Mihriban Başere isabet etmiştir. 

Nahas paşaya 
suikast 

300 kişi teveil edildi 
Kahire, 1 (A.A.) - Nahas Paşaya 

yapılan suikast t~ebbüsü ile alakadar 
olarak bugüne kadar 300 kiti tevkif e
dilmiştir. Tevkif edilenlerin mühim bir 
kısmı, yukarı Mısırdan ve Ni1 deltası 
mm takasından.dır. 

Zulüm ve 
tazyik 
-- Ba1tarat1 1 incide 

şüpheli bir gözle bakılmakta, mektup· 
lar sana.üre tabi tutulmaktadır. 

Antakyada h&.diseler otman:ssına ve 
sUkQnun niıbeten avdet etmesine rağ

men çarıı ve mektepler el'an kapalıdır. 
Mahalli hükumet zaptiyelerinin Hatay· 
Jılara karşı zuliim ve tazyikleri de he
nüz ıona gelmi1 değiLdir. Hataylılar, bil 
yUk bir itidalle, Fransız manda memur
larının Cenevrenin kararlarına nihayet 
hUrmete avdetini lieklemektedirler. 

Suriyeden alınan haberlere .göre bu 
gün Şamda hükumet binası nünde top· 
lantılar olmuştur. Bu kalabalığı bil
hassa Vatanilerin demir gömlekliler 
te,killtı ve bunların akrabaları teşkil 
etmekteydi. Bunlar tezahür yapmak is
temişler ve "bizi milli hislerimizin sev
kett:ği yola bırakın .. dive haykırmıılar
drr. Anlaşılan bunlar, gnya Hatay idare 
sine anii bir surette elkoymayı kasdet· 
mektedirler. 

Milletler Cemiyeti konseyinin San
cak komisyonu, Cenevreye varmıstır. 
Komisyon, Sancaktaki ilk seçimin ic~ası 
ve mUrakabeıi hakkındaki teklifürini 
bir rapor halinde bildirecektir. Miıtet
ler Cemiyeti konseyi, kararını ikinci 
kanun toplantısında vere'.:ektir. 

Reyhaniyeden gelen haberlere göre, 
Hatay bayramı çerkes kardeşlerimizin de 
iştirakiyle ve parlak bir surette kutlulan 
mı'trr. Merasimde Ulu ön.derimiz Ata
türke minnet ve §Ükranbrmt, sonsuz 
bağlılıklarını bildiren nutuklar söyle
nilmiıtir. 

~uriye bayrağı çekmek 
istemişler 

Süveydiye 1 (Hususi) - Şeyh Ma
rufun 29 teşr!nisani bayramında resmi 
kabul yaptığını ve taraftarlarının tebri
katını kabul ettiğini gören Usbeci gru 
pundan bazıları Suriye bayrağını açmak 
teş~bbüsünde bulunmuşlardır. Bunu gö
ren Şeyh Maruf nahiye miltXirü Süley
mana müracaatla "Siz Suriye ba}·rağı
nı açarsanız, biz de Hatay bayrağını çe 
keriz I" demiır.tir 

Bunun ü;eri~e nahiye müdürli An 
takya istihbarat dairesine müracaat et 
rniş ve Suriye bayrağının çektirilmesine 
mani olmak: üzere te~ebbüsatta bulun
muı ve bayrak çekilememiştir. 

-Q--Açı k bir siyaset oyunu 
tül ıneŞt-

h l.JnUN' da Bunun !cindir ki Surlyenln ısUkl ·eınere 
lesini daima. sözde bırakmak, surl) için 
kendi lsUkldl davalannı unutturmak ti AIUll Cs, Hata.} d.a.k.I bndJseJerln zlhlnl('r. 

de, ı··ransız bUk1"uetlnln Ha.tay l:ıiııde Suri. 
ye ve Ha.taydaki f'ransız OMllDUrlarUı• bera. 
ber mesuı olduğu şüphesini ıı;\"andrrtlıjtıııı 

kaydecfor,\k diyor ki: 

•'Hatayın isllklnll l:iuriyt:deki nıanuater 

Fraruanın bir tur:U işine gelmemektedir, 
TUrklye cumhuriyetinin ve 1'U•·k mllleUnin 
milli bir mesele olar~k ele aldıgı \"e Millet_ 

ler cemiyeti kararı ile kazandığı bu dş.,·anın 
tilll 11Urette halli ı.~ransızlarrn Suriye hakkın_ 
daki hesap:annı bozmaktadır • .Şayet .Hatay 

TUrklerıne Cene\Tede tmzalanan bcyne1mllel 
veslkaalr ile mUeyyet haklan verilir ise, Ha., 
tay Ulkesi mukadder isUklA.line mazhar 
olursa bunun arkasından Suriyenin istlkl~ll 

meaeım meydaan çıkacağı dUşUnUlmekte ve 
bundan endl~e edilmektedir. 

ceınıye 
Fransız mUstemlekccllerl Milletler k rf 
önUndc haksızlıklarını bUtUn dUnyaya 

1 
~u. 

itiraf ile kabul ettfüleri Hatay tstikIAll.nıAktt 
rlye ıcın bir tehlike, a<lı:?ta bir milli !e rııUll 
gibi g<ısterlyorlar. Hatay TUrklcrfııln de 
bayram ynpma""a hazırlıındıkları bir '°!1 r 

"' dl ~r·• · Suriye'ileri matem tutmıı~a teşvik e ~ rlye 
Haldkat halde ısc Hatııyın ıstıklAll su dJr 

lstikltı.llnln b3.şlan"'ıcı ve maddi tc.rnınatı ~ 
Suriyeye gerçekten °l.5tlk1M ...-erecek bir Fran 

tn.nıınB"
Icin Hatay T!lrklcrinin lstiklAiinl taY 
tan daha katt bir cey o~am::ı.z. o ba!de ıt• ızııı 
rejimi meselesinde Suriyeli komşuıarıın su 
çok diltkııt ctmelcrl, Hatayın istJkla.Jlnl gl~ 
rlye için bir tehlil:e, yahut ınillt !ell1kt.t ı1 

JcaP • göstermek lstlyenlerln entrikalarına 
mamaları JA.zrmdır ... 

Ya tam dost, va acık düşman 
TAN' da nevre anlaşma11rnı bir kl1ğıt parçası :::: 

Blitün komşularınuzl& emniyet ve do~tluk 
üzerine mUn11.11ebetler kurdoğıımazu, Fransa 
ili' olan da.Uuğıımuzun, bau Fransız mUs • 
temleke ~murlannm keyflne bıl"&krlmanıa_ 
•ı lAz.mı g1>ldJtfnl aöyUyerek, Ahmet Emin 
Yalman dJyor ki: 

Fransa, Cenevre anlaşma.<ıınm ve bl.ze olan 
dostluğunun llfzma ve ruhuna aykın hlcbir 
harekete tahammW etnılycceğinl ve bu an_ 
laşmayı samlmlyetlo tatbik karannda oldu_ 
tunu Yakın Şarktaki blltiln adamlarına bil. 
dlrmelldlr. 

de brrakacakM. biz de bunu en açıl< ~ 
bilmeliyiz. e 

ıçın ı:ı 
O zaman hakkımızın mUdataası aııJıUdll 

llzımsa yapmalıyız. Fre.nsanın bir ta 
duyur

na11ıl karşıladığını, bUtUn lnsanlartı. ınadıt1· 
malıyız. tkl yüzllllllkten bir şey anıa 

1 
ınııt 

mız için Fransa ile dostluk multave c rl 
ktepte • 

nihayet ı:ermcllylz. Fransa di!lnl ıne ı:nel< 
k Frıınsız 

mlzde okutmaktan vazgeçme • tıele 
.1 ınuka 

tep1erlnl kapatmak gibi ll)isll ı 8 yaıı-
tedblrlerlne başvurmalı, sıszıcrfnl tutnı• ~>'• 
Jara kRrşı ne gibi hlı<Jer duyduğUrnu%U ıssıer· 

Bunu yapamayacaksa, iki yUzlU harekette_ lece Frıuuıızlara en canlı bir §ekllde ı 
re ve entrikalara mUsamaha edecekse, Ce_ meliyiz ... 

lspanyollar 
Franko idaresi altına 

g~rmektense 

ÖIU mil tercih 
ediyorlar 

Londra. 2 (A.A.) - Muhalif ame
le fırkası lideri binbaşı Attıee, dün 
Barceloıuı.ya hareket etmiştir. Bu 
seyahatin hakiki hedefi, tspanyada
kl thtila.tta bir tavassutta bulunmak 
lhtimallerlnl derpiş etmektir. 

l\lanmafih, tspanyaadki iki taraf 
hA.IA. şüphell bir vaziyettedirler. Çün 
kU, Franko tarafı kendilerinin sev
killccyşi vaziyetlerinin kendi men
faatlerine hMtm olacağına ve bu 
sayede Salamanknya lstedlklerl sulh 
şartla rınt kabul etti reblleceklerlne 
kant bulunmaktadırlar. 

Di~er taraf ise. tspanyol milleti
nin Frankoya tabi olmaktan ise so
nuna kadar J.\Uharebe edeceğini be
yan etmektedirler. 

Ademi mUdahale komitesi 
toplanacak 

J,,ondra 2 (A.A.) - Taıt adenıl 
müdahale komitesinin Barcelone ve 
Burgos hükrtmetlerinin ecnebi gö
nüllUlerinln geri ~ekilmesi meselesi 
hakkındaki tekli1'lerinl müzakere 
etmek Uzere önümüzdeki harta zar
fında bir toplantı yapacağı haber 
al mm ıştır. 

lng;iliz planına cevap ge1di 
Londra, 1 (A. A.) -Barselon hUkU

metinin İngiliz planına cevabı Lond.ra
ya gelmiştir. Öğrenildiğine göre, İs-

panyol hükumeti, projeye prensip itiba 
rile kabul etmekte ve yalnız ihtiraz ka 
yitleri ileri sürülmektedir ve bazı el· 
hetler hakkında da mut.emmim turi· 
hat istenmektedir. 

Esir ediıen lngiliıler serbest 
hıra•n,aea kmış 

Londra, 1 (A. A.) -Avam kamara
sında, bir suale cevaben, F.den, Fran
ko taraf mdan askeri harekat esnıı.sın
da esir edilen bUtUn İngilizlerin sal
verilmiş olduğunu bildirmiştir. 
Ma:iricli hom'>ardıman ettiler 

Madrid, 1 (A. A.) - Asi topçu kı
taatı, fielıri bombardıman etmiştir. 
Yarım saat süren bir topçu düellosu 
vukua gelmi§ ve sivil ahaliden birkaç 
kişi ölmüştür. • 

Fran •wyu tanıyanlar 
ı - Japonya 

Tokyo; 1 (A. A.) - Salamanka hü 
kumetinin tanınması münasebctiyI~ Hi 
.rota general Fritzeya bir telgraf çeke
rek İspanya ile Japonya arasında anane 
vi dostluğu tebarüz ettirm:ş ve bu mü· 
nasebetle istikbalde daha ziyade takvi
ye bulal.:ağı ilm.dini izhar eylemiıtir. 

2 - Yu-ros •avya 
Salamnnka; 1 (A. A.) - Reuter 

muhabiri bilditiyor: Yugos14vya.nın 
Franko hükumetini tanıdığı resmen bil 
dirilmektedir. Yugoslavya Frankoyu 
tanıyan dokuzuncu memlekettir. 

1' - Mançuko 
Tokyo; 1 (A. A.) - Mançu!cov ya 

B!uma 
gönderilen 
siyah toz a~e· 

Paris 1 (A.A.) - Paris Soir g 
tesi yazıyor: . 1 edeıı Valmy postahanesinde Iştın ba1' 
bir madde bulunmuştur. Bunu~ ııııı" 
kmda polis tam bir ketuınlYe ııfldl
hafaza etmektedir. Fakat öğ~ırıtell 
ğlne göre, bu sabah, posta acı 

1 
dilt• 

orta. ces:ı.metto bir zarf n,!1-za~ır şef 
kati celbetmiştir. İçinde agı~ erındt" 
olduğu nnlaşılan bu zar[ın uz kllle1e 
ki adreste nyrıca dikkati çe 13111• 
klltl idi. Znrrın Uzerine Leon 
mun adre~I yardı. eıede~ 

Derhal polis karakolu nıes 1ştıf" 
haberdar edtımiş ve zarf aç~: tlll> 
Zarfın içinde kırılmış bir 13eıe· 
içinde siyah bir toz çıknııştır~ddetl 
dtye l!horatu,·arı bulunan nı 
tahlil edeceldir. --.it 
Yugoslav haş\"'ek 

. l anntl Bu ayın on beşme e 
a'omada bulunacak 

~o?J 
-;,t.hg '8Ml!\SO~n}.. - (•V'V) .t o'VİÇ b\S 
kili ve Hariciye Nazın Stoyadı? . reS • 

h "'kumetını ayın beşinde İtalyan u gete· 
. k .. re Romaya men ııyarct etme uze 

cektir. . . . r..8yô•• 
A ) Vırgınıo "' . 

Roma, 1 (A. . - eli o\'ÜSi11 
Yugoslavya Başvekili Sto~ n c;ior-

. . .. seb•tıyle, 
Romayı zıyaretı muna w ~. . a· or .... 
nale d'italia gazetesınde ıy . ,sı· 

h' bir yenı 
Bu ziyaret esnasında ıç sıo • 

. kt Fakat lasma >mzalanmıyaca ır. . ...:ıe-- ·rrıU~~ 
yadinoviçin italyadaki ikarnetı 11u· 
ti bu ziyareti esnasında italya .,e ta1't· 

· . h ı rdcn a goslavyayı muhtelıf cep e e ....... .stı 
· ve ıı:--

dar eden meselelerin geni! seı. 
bir surette tetkik olunacağmı ye yeııi 
gradda imzalanan anlaşınal~t1~e rrıe'/' 

· helerın safhalarında ve yenı cep d" sıs 
kifi ır. 

dana çrkartlacağınr i!bata "'taııı -1e 
mendi birliği, ldaima daha saf 

8
,,- 1/ll 

daha geniş bir hal alacaktır. tta y serli" 
goslavya dostluğu, :Roma -\11.lk et -

'h . ·1 ette tcta . ,_ mı ven ı e tam sur il< deJ\1 
mekte ve bu mihveri. Adriyat rııUı"'et" 

zinde itmam eylemekt~. ~e b; kat~ı •Y' 
. le ayni sara.lıat ve komütlıırn ,_..e<Jit· 

· · ·· terıııe .. • ni mukavemet aznunı gö5 

ltaJyB 

SilahlanrnaY' 
artırıyor JJ1ecl1' 

busıı.tl l~oıt 
Romn. 2 (A.A.) - l\{o 193 ıııt 1 et 

si yeni bahri inşaat icln ınezııtıl~f· 
fazla ma11raf ihtiyarına.dik eıoıH 
veren karnrnameyl tasdi"-~ 

~tıf· 
· • t nırac eı• rın Franko hükumc:tını a . ·ye ıs 

:aarıcı ıııı 
Tokyo; 1 (A. A.) - ıcorıll" • 

retinde Mankuko sefiriyle Fr•~ ııuıcı1.,ıt 
radaki mümessili arasın.da ikt rııtflatafl' 
tin yekdiğerini milteakib~n ~~iltJlis· 
na aid olan notalar teatı 
t:r. 
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Ne zaman istiyorsunuz? 
iti - Mösyöler, dedi, rica ederim. Siz 
h·lllsin!z? Ve burada ne haki~ ev sa
a 

1
Plcri gibi konuşuyorsunuz? Berıden 

1 
neak matmazel Annais dö Lcspar he-
ap so bil" ra ır... . 

bir· l:>ört ailihşör ürperdi ve içlerinden 
1 btğırdı: 

ttıc "":"" ~u söylediğiniz sözler ti.zerine ar· 
.. &ızınle uzun uzadıya konuımağa lil-
.. urn g.. ti • &al)· orm yoruz, madem kı, buranın 

h' ıbeainin ismini biliyorsunuz, artık 
lı: ıç bir merhamet bekliyemezsiniz. Fa
.,, at karımızdaki insanların birer katil 
c ı.:a i 

Old .. " olmadlklannı bilmeniz için kim 
ttı" u guınuzu öğrenmeniz lazım. Bana 
doosyö dö Büayen derler ve işte mösyö 
do ~:ver, mö:yö dö Fontray ve mösyö 

ıve~. Anae'li asilzadeler. 

"c: 'trankavel dördilnil de selamladı 

e\>\> - Mösyöler, dedi. Beni öldürmeden 
ııt el - tabii bunda muvaffak olursa
rrı:ı.'":' ~enim de kim olduğumu qğrcn
kın~sınız., Böylelikte maksatlanm hak
n~ a Yanbı bir fikir edinmemi§ olunu
lti · Benim ismim aize gösterecektir 
laİt tncvzuu bahis haydutlarla hiç bir a
l'r:tn Yoktur. Ben düello muallimi 

nkavelirn. 

<lu•~Ört asilzade bu ismi duyunca dör
trden bağırmağa ba1ladılar. 

- l'rankavel ! Trankavel l 
- Şinıdi meaele anlatıldı:! · 

dc~Bu, geçen geceki kartılel§mamızın 
dır, 

htır:- Ölrneğe hazır olun, mösyö, gelin 
•Yat 

l'ranıravet ~iddetle bağll'dı : 
~ ::-bsuaun hak.alım 1 Mademki artık is 

... i u· 
'- tıy ıyorıunu.•, sijyleyin bakayım ne 

orı.uııua i 

- Sizinle döfüımek istiyoruz 1 
- l:>ördünUz de mi? 

~iı ;ı ~~rdüınüz del Sırayla döf':.i ş(f.:e 
le tn Çınuzden biri elbette sizi öldürme

U'\l'affak olacaktır ı 

- Hemen şimdi 1 Çok kıymetlisi
niz, bunun için çıkıp gitmenize müsa
ade edemeyiz. 

- Öyle olsun l Bu düelloyu nerede 
yapacağız? 

- Bu bahçede ı Binanın arkasında
ki yerde. Buyu.run 1 

Beşi birden yürümeğe başladlbt ve 
biraz sonra, bütün b'.nanın boyunca u
zıyan açık bir araziye geldiler. Tranka
vel, hiç şüphesiz içinde Annaisin bulun 
duğu binaya bir nazar atfetti ve bit ka
pının önıJ.nde bulunduğunu gördü. Ze
min kattaki bütün pencereler açıktı. 

Yalnız bir tanesi vardı ki, pancurlan 
kapalıydı. Trankavel, bu pancurların 
hafifçe kımıldadığını görür gibi oldu. 
Kalbi hızla çarptı ve kalbi ona ~öyle 
'ıaykırdı: 

- Oradadır ı Bu parı.:urlann drka
sında 1.. Güzel bir şekilde ölmeğe çalı§a 
hm! ... 

O zaman gözlerinde kıvılcımlar be
lirdi.. Kılıcını çekti ve bu kılıç h;a,•ada 
öterek güneşte parladı ... 

- Mösyöler, ·de.eli, dördünüz birden 
bana hücum edebilirsiniz. Halbuki. ba
na dört düello teklif ediyorsunuz. Size 

teşekkilr ederim ve size mert bir asil
zade nazariyle bakıyorum. Şimdı baş
lıyabiErsiniz !. 

Dört asilzade isimlerinin alfabe sı
rasiyle döğüşmeğe karar verdiler. Büs
yer, Şeven, Fontray, Liverdan. Dördü 
de cidden kuvvetli ve memleketlerinde 
büyük şöhret sahibi döğüşçülerdi. Şe

ver, Fontray ve Liverdan geriy · :::d:di 
1er ve şöyle düşündüler: Bize iş düşmi;·e 

cek, Büsyer onu ilk hamlede öldii :-mek 
te asla tgüçliik çekmez. 

Büsyerle Trankavel vaziyet Rldı

lar. 

Pariste birçok düello muallimı ı.ar

dı. Ekserisinin şöhreti hiç de parlak 
değildi. En iyileri, döğ'Jşün ka:delerini 
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Rukas soğuk bir tavırla or.un ııözü-
nü kesti: • 

- Evet. Fakat ben, sizin de orada ol
duğunuzu söyliyeceğim. Ve Kardinal 
esasen, mektup meselesinden dolayı size 
kızgın olduğu için, ben yanarsam, 
siz de yanacaksınız. Ya beraber kurtu
lacağız, yahut da ikimiz birden mahv
olacağız. 

Korinyan, Raskasa mükemmel bir 
yumruk indirmek arzusu hissetti. Teh
like hiddetini tekrar tahrik etmişti. 

Yumruğu indirmedi. Fakat, Raakas, 
ma:ınnuı altır.dan yine ayağını uzatır

ken, rahip topuğile c'lun ayağına bastı. 
Çok müthiş bir u:tırap çığlığı kopardı. 
Rah!p j.ki Clile masayı kavradı ve kah
kahalarla gülmeğe başladı ve aynı za
n:ıanda takıldı: 

- Ne o, yavrum, yoksa bir yerinizi 
ıni acıttım? / 

Rask:ıs gülüınsiyerek 
- Hayırı Bilakis 1 
Dedi ve badağına şarap koymak için 

kaldırdığı şişeyi, bütün şiddetile <.mun 
et:ne indirdi. Korinyan böğürdü. Ras
kas, onun parmaklarının morardığını 
görünı.:e gevrek bir kahkaha savurdu ve 
tıpkı onun gibi sordu: 

- Ne o kocaman dostum, bir yerini
zi mi acıttım? 

İkisinin de hiddetlerinden kudurduk· 
lan besbelliydi. Birisi ayağını, diğeri 
elini ovalıyordu. Buna rağmen b"rbir
lerine bakıyor ve ka'.ıkahalar için.de ağ
lıyorlardı. 

Korinyc:n parmaklannr iyice ovala· 
dıktan sonra devam etti: 

- Eh 1 Ş:mdi de b::n, başımdan ge· 
çenleri an!~tayım. Buljit hatuna tcıma· 
~ile itimc:.dım var. Vakıa çok genç de
gıl : fakat Kor~nyan bir kadma, kt>ndi
sine has bir bakı_şla baktı mı, onu ~lde 
ct:nzkte hiçbir güçlük çekmez (Ras
kas müstehzi bir tavırla bardağını dol
durdu) .. Ne ise bunu bırakalım . dedim. 
ya. Brijit hatunun ber.i kan.dırmaya
cağına tamamile emindim. Ben gelme
den bC§ dakika evvel, sefil h:rüi oda-

sında görmüş . Trankavclin kapısı önü
ne geliyoruz. Kapıyı açıyorı::z ve, ben 
başta olmak üzere, içeriye h·~.:um edi- . 
yoruz. Ve ne gönem beğenirsiniz? Bu
lun bakayım:. 

- Eh 1., Herhalde siz de kral ail~sin-
den birisini 1 

Korinyan merhametkar bir tavırla: 
- Bulamadınız 1 d~i. Hiçbir ~eyt 
- Ne, hiçbir şey?. . 
- Hiçbir şey dedim ya 1 Hiçbir şey 

görmedik. Odayı altüst ettik. döşemeleri 
söktük, yataktan kaldırdık! O:ia.da 
Trankavel namına bir şey yok. Nereden 
kaçmış acaba? 

- Pencereden l 
- Ne münasebet?. Pencere kırk beı 

kadem yüksekliğinde. Oradan atlasay
dı, bahçede kadavrasını bulurdum. 

- Ne ise, yani hulasaten onu eliniz
den kaçırdınız: Biriı1.:i defa, elinizden 
mektubu almıştı. Eğer benim refakatimi 
kabul etseydiniz, tabit, bu olmayacaktı. 
İkincisinde, onun Baı;tiyden kaçmasına 
scbeb!yct verdiniz. Üçüncü defasında, 
manastırda elinizden kaçıyor .. Eh 1 Bu 
defa mahvoldunuz .. Azizim f 

- Bu, sizin kabahatiniz, Raskaı 1 E
ğer siz, bir uzun kulaklı gibi • kızma
yın, yavrum f - Bağırmasaydınız, tabii 
Trankavel odasından kaçmayacaktı. 

Kim bilir, belki de siz onu benim kendi· 
sini yakalayacağımdan haberdar etti
niz. Zaten Kardinale de bunu ıöyliye· 
.:eğim. 

Raskas uzun müddet düşünceli kaldı 
ve m:ithi§ bir hiddet içinde, ra'tibini 
yere seremiyecek kadar küçük vücutlu 
oluşuna lanetler okudu. Nihayet içini 
tjckti ve altta kalmamağa çalıştı: 

- Doğrusunu isterseniz, azızım, 

nedi, eğer birbirimize yardım etmezsek 
ikimiz de mahvolduk 1 

- Evet ama, birbirimize nasıl yar· 
dım edebiliriz, yavrum? 

- Yalan söyliyerek. Ben yalan söy
lerim. Siz yalan söylersiniz. Ben sizin 
yalanınızı teyid ederim. Siz de benim 
yalanımı teyid edersiniz. · 
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- Ben fle zaten bunu söyleme' isti
yorum 1 Gidelim. 

Bir ~eyrek saat sonra, Ruayal meyda
nına gelmişlerdi. Yolda ikisi de yalan
larını hazırlamışlardı. Karclinalın ka
prsı onJ~.:ıe. bir ölüm bakışile bakıştı· 
lar ,,v;. ;ı:~nyana içeriye girdiler. 

VIII 
~rfNAISIN iKAMETGAHI 

K0r1nyan ve Raakası, Kardinalle ba~
hasa "bırakarak, 7 ıliııkavelin aergüzeıt 
Jcr·ne avdet edelim. Düello Wıtadı, mu
tat sıranın üzerinde Annaia dö Lespan 
görmütb'.i ve demin de dediğimiz gibi. 
onun yanında, ara aıra genç kızın elini 
tutarak liübali bir ıe'lrildc konuıan 
genç bir aıilzade vardı. 

Trankavel bu asilzadeyi tanımıyor
du. Fakat, onun herhalde çok mühim 
bir pbsiyet olduğunu anlamııtı. 

Trankavel elemle mınldandı: 
- Zengin, asil, güzel 1. Böyle bir 

adamla nasıl rekabet edebilirim? 
Bu adam en apğı bir Marki veya 

Diiktür. Benim adım ise, sadece Tran
kavcl.. Eğer Kont dö Molüs olsaydım! 
Doğrusu bu a:ıilzade pek şaşalı. Her ha· 
r : •etinde bir mücevher p:ırhyor. Benim 
ise, bizzat babamın yaptığı bu demir 
yüzükten başka bir şeyim yok. (Par· 
mağtnı dudaklarına göttarerek yüzüğü 

öptü) ve doğrusu bu genç erkek haki
katen güzel. Aksi iddia edilemez. 

Eu esnada genç kızla meçhul asil-
zade ayağa kalktılar. 

Trankavel at.:ı bir tavırla: 
- Müzakere bitti, 
Diye mırıldandı. 

Filhakika, Annaisle genç erkek yek· 
diğerine bir şeyler claha söylcJiler, 
sonr:ı meçhul asilzade genç kızın iki 
yanağından öptü. Trankavel birkaç 
adım ger:Jedi. Yüzü bembeyazdı. İçinde 
bir şeyin parç:ılandığını hiuetti. Yıkı· 
lan, onun ilk aşkıydı. 

Tekrar pencer ;: c yaklaştı ve Anna
iıle genç erkcğ:n meydanda olmadıkta
nnı gördü. 

- l'i~aıılışıdır. B'.naenaley~ onu mllda· 
faa edecektir .. Benim karmmda ne bak· 
kım var? .. Evet, ama o da tehli1t:den 
bihaberse? ... Her ne olursa olıun onu 
halıerdar etmem lazım.. - dördllncll 
Hanrinin kızı! ... - büyük bir f4bsiyet• 
le nişanlanmış olmasından daha tabit 
ne olabilir. Kard:nalden duyduklarıtnı 
ve kapüsenler manastırında işittı1derlml 
derhal öğrenmesi lazımdır. 

Süratle kaprya doğru ilerledl Fa
kat orada birdenbire durarak mırıldan
dı: 

- Gidip kapıyı vunaın, gene bu ge 
ceki tcY tekerrür wecek. Şilphcaiz dost
lar \çin. .• Nip.nlı için ı. .. Bir nevi kapı 
vurmak tarzı vardır, ki bunu ben bilmi
yor•ım ... Ne yapmalı? ... Doğrusu her ne 

oluna olsuJ\.. Bu eve girmem liımı 1. 
9u sözler üzerine, dolaba doğru yü

riiy~rek çekmeceden uzun bir ip çıkar
dı ve percedenin kenarına aunilkı 

Mğlıyarak aıağrya baktı: 

- Birkaç kadem lcıaa geliyor ama, 
bir taklak fazla veya eksik atmanın ne 
eheınmiyeti olabilir •.. 

~enccreye sıçradı ve bileklerinin 
kuvvetiyle bahçeye doğru inmeğe baş
ladL İpin ucuna geld:ği bir sırada, 
dü§tüğünü hissetti.. İp kopma:lllltı. 
!pin düğümü gevşemi~ ve pent.:eredcn 
aynlmrştr. Trankavel ayaklan üzerine 
d'J§t.U. 
~ -- Ehi Bir şey yok! ... Bir yerim de 
ağumıyor 1.. İşin güç tarafı atlanmııtır ! 

Fakat. i§in ancak en kolay cihetini 
atlatmış olduğunu farketmekte gecik
medi. O zaman anladı ki, iyi bir maksat 

la olsa, başkalarının evine bu garıp ıc
kilde inmek kend:sine pahalıya mal ola
bilir.di. En yakın ağtt.:a doğru lro§:u ve 
arkasına saklandı. Sonra, penceresine 
kadar olan mesafeyi apğıdan yukarıya 
ölçe:ek mırıldandı: 

·- Aşağı yukarı elli kadem var. Baı 
kası bıeağmı kırardı. Günah çık:ıran 

kudurmuş Korinyan olsaydı, bu cUrete 
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muhakkak latince uydurma bir tabir bu 
turdu. Şu tanrınm belisı Korinyanm 
litinceai de hakikaten ömür bir ıey .. 
A 1 ..• Bu ne? ... 1mklnı yok!.. Tt kendi
si 1 Korinyan 1 Penceremde ne iti vu ! .. 
Dur una gösteririm 1 

Fakat, bahçeye müdekkik bir nazar 
atfetmi! olan l[orinyan, bu esnada pen
ı.:ereden ayrıldı ve devrilerek kırılan mo
bilyelerin gürültiiail Trankavelin kulak 
Janna kadar vardı. 

Düello üstadı hiddetle: 
- Ah alçaklar, odamı yağma ediyor 

Iarl 
Diye söylendi ve her ne bahasma o

luna olsun, dıprıya fırlıyarak evine gir 
mek maksadiylc gizlendiği yerden çıktı. 
Fakat ayni 7.amanda, müthiş bir gürül
tü duydu: Bu, bütün Şddetiyle kapryı 
vuran Raakastı ... 

Trankavel: 
- !ıte iki kasırga arasın<la kaldım ı 
Diye düşüncü ve kulağını kabarttı. 

B'rdenbire bütün bu gürültüler kesildi. 
Bu ani ve derin sükut içinde, Tranka
vel, iki gündenberi, içinde çalkandığı 
fel!kctlcrin bir devamını hisseder gibi 
oldu.. Bir felaketin kendisini yutaca
ğını hisetti ve garip b!r tebessümle mı
rıldandı: 

- üzerimde hangi felaketin dola§1ı 
ğını ve bana kati darbeyi ne ı:amz.n in
direceğ:ni bilmiyorum ... Fakat bu dar
benin korkunç olacağını biliyorum. 

Trankavcl bir denbire omuzlannr 
kaldırdı ve silkindi. 

- Pek alA 1 dedi. Mademki alı:ade
mim mahvoldu, bana öyle geliyor ki ben 
de .... 

Sözünü birdenbire keıti. Gizlenm:§ 
olduğu ağacın arkasından çıktı ve bir 
kaç adım ilerleyince, sık ıık seyrettiği 
sıranın yan:nda bulunduğunu gördü. 
Ayni zamanda, iki tarafı ağaçlı yol
dan, bir silahfÖrün ke:tdis:ne doğru iler 
lcdiğini farketti. Bu adam, onun üç a
dım yanına kadar sokuldu ve müstehzi 
bir tavırla aelimlıyarak: 

KTZ 41 ---- Merhaba, ip ı;anbuı, dedı. • 
Trankavel ~.ı.yet ciddi bir tav.ıtla &C-

lammx alarak cevap verdi: 
- Merhaba mö,yö. 
Diğer bir acı de: 
- M6ıyö, tehlikeli atlayıılar yaP" 

~kta pek mahirdir! • . n!h· 
Dedi ve Trankavel ildncı bır 1 d. 

1 ı· 
şöriin de diğer bir yoldan yanına ge 
fiıu görd:t rı· 

- Möı~. pencerelerden ~·~de 
IUJ\ bahçelerine nuıl inildiğinı bıı:e 
öı~tir herhalde. dana 

Ve UçllncU bir ailihtôr de JDCY 
çıktı. • ya· 

- Möıyö sokağa atılan ıefintn 
nın" gidemiyecek gat:ba. ..., Uç 

Ve dördü11.;U silah§Ör de dı:crtehıl 
·b' ıı:ıu• arlı adqınm yaptıktan gı 1• pil· 

bir selam vererek yanına ıoku!du. ğuk 
elle- üstadı, ıayaru hayret bı;a.:ı d• 
kanlılık ve nezaketle bu dört. se lakaydi 
iadl'! etmiıti. lçinde bir nevı 
var:lı. 

llk ailihtör devam etti: reyiOS 
... Mösyö, ıize ıunu haber qe ırak .. 

ki '\iz arkadan taarruz werken, JO -·• 
• .sft tarıı..-

tan taarruz etmiı olan arka""f. ..-r-
h. bır r 

kaçmıılardır. Binaenaleyh, ıç 
dım bekliyemeı:siniz. .,ap 

Trankavel ayni sakin ıesle ce 

verı!i: diıılaeıı 
- Ben yardımı ancak ten 

bekler~m. etınl talı 
Dört sillh1ör, cevabın kıyırt u.cJiltr "le 

dlr eden insanlann tavrlyle eğ 
gene ayni silahşör devam etti: .. , .. 

•. :. tar" 
- Mösyö, halinizden, gıY1""'ıusd•" 

nızdan diğer haydut arkadaılart fi'" . wor· 
daha Ustan okluğunuz anlatı ~ıııııt• 

l•k 1' oldUr. .. ı kat, bu, sizin daha teh ı e 1 • tte••uı 
::u ispat eder. Binaenaleyh, sı~e ,rı· 
le şunu söylemeliyim ki, şu .~a"';'daıı iti 
smdan ind:ğinizi glSrdüğüınuı: •. s1cJiW 

.... sızı haren, b~n ve arkadaşları"'' 
meğe karar verdik. 1ucıile" Dört silahıör yeniden e 

1 

1 
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81 inci ilk okul 75 - Rlfat Altınbulak Vefa 1 1 "k•kll~~ 

~~I ısiJiE~ 
~-. e .. J 111 
~l.1:1\TRlK FE:SERt KAZA.'IA.~ 

Ci: Bedin Kerman Kurtuıuı S I N E M A L A R : 

iARAY 

~ MELEK 
' : Turgut Okutman Ankara. b1riııct lPE.& 

Okut 
iAKARYI\ 

llta BR11'A~"'J1N KA7.A.~AS SlJılEIC 
\LKA1.AIC 

ti.... ftLDU 
-ı;Qlıcu: Yıldız LAieıı rAN 

tfat.ıı 
t..._ t lltst.,ı ALBCltO KAZANANI.AB -şm 
~il a r~un Çatnlcn. 2 - Nillllcr Botkot Taı 1AKK 

8EYOGLU 
Kızıl denizin esran 
A§k terzihanesi 
01.§1 Tarzaıı C tUrkçe) 
ve Kanun harici 
Allahm bahçelerinde 
Oç modern kız 
YUrUyen kale 

ı Programını blldlnnemI§Ur 
Donanma geliyor ve Be 
yaz zambak 

ı Pomplyenln son gUnlert 
ı Bayan general ve Korku 

ırw: kaptan 

1 

HABER - 1\lişam ıxma11 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

27111ı1937 vaziyeti 

AKTiF 
l(aııaı 

t.Jtuı .,ati ll1ICIPUI 19623 soo IL.27.601.742.03 
ll&ııluıOt. • • • • t6.zı3~.-
Utakl1&. • • • 1, 004.609.50 

Lira Pt\StP 

.ae,...,.,.. • • • • •• 
lbttyıu &ko-iı ~ t ~ 

Acll ve tevk&Jlde. • , • 1 

1l 

Ura 

1 S.000.oort-

Oalüldf'JU • ..,,......,..._ • .;s-------ı 

l'llrl& ltrall: • iL 780.2.~7.34 

#.829.736.53 

780.237.34 
Hususi • • • 4.5ıı-.nıı7 .10 .:.b'2 ı. uro. ı o 1 2.105.172.40 l 

llaric&e.ld ........ ~, 
Altm .atı ıuıoı-raı 6 •82 900 9 8 729 56 ı-..ıavuıaeıı:ı B&nknotJu: 

.11 • • Deruhte edtı.a erraıo ıı&ktlye 
A.ltma ta.brilJ llabU Mr'--t Kanunun 1 n 8 u.ct macscs. 

dö•t.ı:ıer. 1.567.3 lerlne teTflkan tı&zi.De taraım. 
Otger esôrl11• •• borç.iv dan ftld teciiyat.. L 
kıtrtnı b&kiy.ıen • • • • 26.773.002.98 35.893.299.86 • l3/)TI.480-

Derubte .aleo eYTakı D&kU,.-

SaslJM ta11rillcırh bak!yul. L 145. t 7 t.033-
ocrubte ed!I .. e't'Tala DUUJt l'C&rJılıCJ tamamen &ltm ol&rU 

karyılıf1. L 158. 7 48.56.3- ll&~ten tedaville vuedilen L. 19 000 000 
Kanuauıa t " • taa -aca. • • -
delerin• ıeTftkaa H&&Uıe W.. Reukont mukablU tı.aYete.D Ced~ 
tmd&D •akt UdtyaL ,. 13.!H7.480- 145.171.083- M n..z~ 

k•edal ollılduuı J Tllrtl Unıll Mtmtmtı 

ftu:lDe tıoDOlan. • • • ıı... l.000.000.- ~ O.na ruJıJıııc1atu 

13.f.00.000- 177.171.083. -
15.123.00t.14 

Ncar1 •aetter • • • , •. ,. 40.317.438.SJ 41.317.438.83 Altına taıını.ı kabl! dövizler t 18.886.22 
Eaba• " TalıYDlt dEtl&aıı DlfeT dOvlzler •• &lae&Jdl 

p>erubt• edJI•• eTra)tJ n&L Wrtzıı ~ı.t • • • • • .W.980.76fl.66 30.99Q.64G.FS 
~ )ttyeDln lıt:&TflhlJ .. ham •·ıL.37.536.516. 11.ülellf • • - t t ı 9-l.6.)9.tı7l.6U 

l tah'11lt 1Ubaı1 kıymetle 

9 Sertıelt ubam " Wı'f1Jlt L. 3.582.050. 41.118.566.70 
Anular: 

Altul .. dL~ tl""1ae 
T&Jlyt}&t tıserllı• 

llullteW 

140.048.17 
8.762.349. 8.902.397. 42 

4.500.000. -
17.061.827.04 

3d9.57 4.MMS. 72 

2 Mart 193! tarfbtn~ lttbanın: tstonto haddi yüzde IS 1-2 - · '.Altm Uzerioa &V&D.I yüzde ' 1..2 

~ 1'11laret özturga LIUeU 4 - KAzım 
~~ 'l'opkapı 5 - Hlcrt erkek lisesi 6 - \SRI 
.~ ~ 'ttııı Pangaltı 7 - Ziya Garbot 8 ~ 
~~\'\ı/kaç Cağaloğlu 9 - Semih& Hay. 
'flit~ Pa,,a 10 - Ozan Kadıköy orta okul. ~OAB 

Şair Ncdlrn caddesi Sadık Özalp MFICK 
~, 

ı Rus, Japon muharebeal ve : I 
Lorel Hardı kan kar 

de§ler, • ., 
t progrn.mmı blldlrmemlşUr 

ıs'r~:;;~7vo><oh1kan 1 GRı•Pı•N 
ceni.z · Lev.az•rn,_ ~at:!Jl:c?r~~·a~~'; 

· K ç m i s v on u ı I çın 1 a r ,. ;· < -.;. t .. v: 

Marmara Ussu Bahri 
Tahmini Fi. 

Setınalma Komisyonundan : 
l>OL.\IA KALEl\I KAZANANLAR 

ll t"ERAB 

~ ~ l3Ülcnd Varol Boyacıköy 12 - Mu. \ZA& 
~ )\ 'l. 52 inci ilk okul 13 - B. Çağlı S&.. \Ut.LI 
~.' ~ - Ellz Leda kWar liollejlnden fULAL ""ll liaa er Erson Eminönü 16 - Edol De. \LEMi> AH 
".~ktıy 17 - Eııbcr Göktepe Feyzlpa.. llALll 
~- • 'l\ 18 - SUheyla o• Uk okul 19 -
~~ ıııı,~Virgen Bahçekapı 20 - laa tram.. 
tr"<q~"ftlnde Topkapı 21 - Necll Kanau BAUı.. 
~~Cti 22 - Umlt Tuzer Çatalca 2! - SCREY\'A 
~ 'nbevı orta okul 2• - Said AU Kum 
it.". tıı'&fa caddesi 23 - A. Said .Bakır. 

ı Tiyatro ve varyete 
ı Bufalobil (Türkçe) 
ı Programını bildirmemiştir 

ı Programmı blldlrmeml§tır 

Bufalobll (TUrkçe) 
Tunç vücutlar ve Garp 
ateşler içinde 

KADIKOY 
1 

• 
La Bohem 
Programını bUdlrmeml~tır 

OSKODAR 

Vücudunuzda ağrı, sancı, sm, !ar
gınlık, tirperme hisseder etmez 

hemen bir kaııe 

GRiPiN 

Cinsi 
Yulaf 

Saman 

Kilo 
100,000 

S0,000 

KRŞ. SA. 
4 25 

1 25 

İlk Teminatı 
Lira. KRŞ. Eksiltme gün ve Saati 

365 63 18. Klnunucvvel. 937 ıı 

Komutanlık kuruluıundaki kara bitli klerinde mevcut hayvanatın ihtiyacı için 
yukarıda cins ve mıktan yazılı iki kalem Yem maddeleri kapalt zarf usulile satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 18. Kanunuevvel. 1937 Cumarte5i günü sa.at 11 de lzmittc 
Tersane kapısındaki Komiıyon binasında yapılat...:aktır. Bu işe ait şartname bedelsiz 
olarak Komisyondan :ıhnabilir. İsteklilerin ilk teminatlarile birlikde kanuni vesika
larını havi teklif mektuplanru ayrı ayrı fiat teklif etmek ıartile muayyen gan ve ~ be cat fabrikası - Sofular caddut 

~ 1 llOkak EmlD Berkit flAL& 
14~ 

~UN MABFA7.ASI KAZA • 

s Programmı blldlrmeml§Ur 

1 BAKJRKOY 

alınız, rahab!ızlığmız hemen ~r 1 
saaten bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (8126) 

1 - Beher metresine tahmin edilen bedeli 98 kuruş olan 15000 metre yerli 
pamuk kumaş 13 • Birincikanun - 937 tarihine rastlayan pazartesi günU saat 
14 de kapalı 7.arf usuliyle alınmak Uzere münakasa.ya konulmuştur. 

NA!.\'LAR 
"11.TIYADI 1 Programını blldlrmeml§tlr 

TiYATROLAR: 1 
ıs ...... 

~l' 'l' Seharnuray Cağaloflu 27 - GUslD 
..._ ~ 0Phane 28 - S hhar özdür FaUh 
~ ..... );:1ın Tuzer Çatal er ilk okul 30 - n. 

...._ ?ıt n Sl!§iktaş 31 - Mübeccel Be§lkt&f 
ltıı ele1t Şehremini 33 - Semiha lstan .. 

t Ortg k 
' Ortı o ul 3' - MUflt Kasımpa§a i

~;;EBAŞI D~ .. ~,~~ da 1 
Ufüj "KR.\L Ltu,. O perde 

Yazan: w. Shakespcarc 
1

1
1~ TUrkçeııl: Seniha Bedri 

" G6knll 1 
~~ı an Uysal Fatih 36 - Tevfik Tez.. 

..._ ea:;Pllşa 37 - Osman Şemaf Talay 
~it ~ Pcrtcvnlyal 11.scsl 39 - RU.tem 

-:ııı •ı lllttaa 40 - Erdoğan Aykanat 
>e lı - l(ukaddes Fatih JJ"eyzlp&f& '2 -

'"'ev1a"--ii -.ane kapı43 - Mardlroa erkek 
<iq •3 - lıaııaccıdin Bayraktar FaUh orta 
~ l> ;

1 
lıustafa Cemll Şehremini 4& -

tttt~ ebı SU!eyman sokak 47 - Hak. 
,<ııı. i9 Yal liseaı 48 - Serap Barı.l 45 Jncl 

~ -Ay · ~flit Bel Emlrg!n çcşme aokak 00 
llengı l;"aUh Kızt&§ı 

-~ 

....... 
FRANSIZ TlYA TROSUNDA 

OPERET KlSMJ 
Saat 20,80 da (A~AROZ KADISI) 

Yazan: CelAl Mllsnhlpağlu 
6 tablo. Pazar gün'crt 10.30 da matine. 

••• 
ERTUCRUl.. SADl TEK 

tı il l>EtıTER KAZANA .. 'liL.~R 
._ ııı_' lı'tı "' • • 
\ ~,'1~Yc Sirkeci Hocapap. 152 - Zeh. 
~ııu,~ - Uzunyol 153 - Nurlye KaragUm ŞEllt.o •• JEBAŞI TURAN Ttı"ATROSU 
t, ""'r aa YB§ar Gelcnbevl ortaokul 1515 _ Bu gece 20.30 da san'atkar Naşit ve 

' ll', .;;;;oık 56 - A. F. KutJ!laJ Fatih arkadaşları. 
~l'tı lt tenYllrd Kasımpaşa 68 - Ha. Su kraliçesi Hamiyet YUceseıı kt-=ıor1 

\~&o _ ~ apı 159 - Nihat özcan erkek ıı. Mlşel ""aryeteıf 
'-... ~c2eat~~paşa Sellmpap yokUJU Ata FOYASI BOZUK 

1 
1 
1 

GRiPiN 
Ba3 ve diş ağrılarına, grlpe, soğuk 
nlgınhğına, romatizm:ıya karşı en 

tesirli ve hiı: zarar.:!iZ ilaçtır 
~· 36. 77 61 - F. Mehpare Yodvtı 3 perde 

\ı ~llt Saraylar MlldürlUğUnden ;, 
1 
GR•Pı•N 1 

~1,' ~ittsı~lınabahçe sarayı kalörifcri için Zonguldak kömür havzasının kandilli j ) 'ı 
~ '~•iltrn OCakları istihııalitından dö rtyilz ton maden kömürU satın alınması 

~· ' l!:ıt t.yc konulmuştur. 1 
lı~7' ll'ıUra•ıltınc gününe kadar ''Puard an baJka hergün" Saraylar Müdürlüğü ka- ••• ı 

{ caat edecek olanlar ıartname den bedelsiz olarak bir nüsha alabilecek· , ....... .\ 
i Stdeç~.e~siltme Birinci kanunun Üçüncü Cuma günr;J saat On beşde Dol -
~' ttu •Ilı Saraylar Müdürlüğü bi nasında yapılat;aktır. 

'
11 l>ilta~•kkat teminat Uçyüz: altmış liradır. . 
)\ttrıı tn ckıiltmenin yapılac:tğı va kitten bir saat evveline kadar Malsandı -t' '1aal\d~§ ve rnakbuz:un eksiltme he y'etine verilm'.ş olması lbımdır. 

Ilı "c tlts·ıı lllakbuzu yerine muteber bir bankanın garanti mektubu yahut art· 
"' taıı.,,.'1 ~1llc kanunun 17 inci maddesinin "C." fıkrasında nev'ileri yazılı es-

1 at dahi kabul edilir. • (7621) 

atclye 

~ Kirahk 
~~q lllttra Cldd . 
~b cı.,, • c~ınde Orhan Bey hanında yuıhano \>e muayenehane, 

crıılı kiralık odalar vardır. Gazetemüı: idaresine müracaat. 

odalar 

!!:::a.::..::::a==:.:ı:ua .. ı:::=ı.:aa == .a::-.::ı: 
!! Operatör Uroloğ g 
H Doktor U 
p Süreyya Atamal İ~ 
~ Beyoğlu htiklU caddesi ParmakkapıHı 
ij Tramvay durağı No. 121 birinci i!I .. .. 
H kattaki !: - -.. .. 
•• M J h •• :: uayenc hanesinde hasta annı er· :: 
H gün saat 16-20 arasında kabnl :! 
=~ :: 
i: eder. H 
:' :: 
::::::::::::::::::::::::::::::::.::=.-::::::::==ı::::a 

2 - Muvakkat teminatı 1102 lira 50 kuruş olup, şartnamesi Komisyondnn 
hergün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun un tarif atı dahilinde Tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpıı§ndn bulunan Komisyon B~k anlığına makbuz mukabilinde vermele:-i. 

(8040) 

1-Tahmin edilen bedeli 30100 lira olan 35000 kilo Sade yağı, 8. BirlncikA· 
nunun. 937 tarihine rnstlayan Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usullylo 
alınmak Ur.ere münakasaya konulmuş tur. 

2 - MU\·akkat teminatı 2257 lira 50 kuruş olup, şartnameai 151 kuruş muk:::.· 
bilinde Komisyondan hergün alınabilir. 

3 - ı .. teklilerin 2400 sayılı kanunun tarifatı da.bilinde tanzim edecekleri 
kapalı te!dif mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveline kad:-r 
Kas.ımpa.şa da bulunan Komisyon Başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri, 

(177G) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde aşağıda isimleri \'e ke~if bedelleri ve muvn!•!tnt 

teminat miktarları yazılı. • 

Yolun ismi J{eşü bedeli Eksiltmeye konulan Teminat 

1 - Bartın - Safranbolu 
2 - Zonguldak. • Devrek 
3 - F~eğli .. Devrek 
4 - Bcycuma - Çaycuma 
5 - Safranbolu • Araç 

kısmın tutarı 

Lira Kr. Lira 
68130.24 27000 
25367.68 10000 
32269.60 13000 
57834.92 22500 
25014.59 10000 

Kr. 
00 
00 
00 
00 
00 

82500 00 

miktarı 

Lirn. Kr 
2025.00 Şo:e t'Sadr 

750.00: tamirleri 
1075.00: 
16 8.00: Yeni ~o:o 
750.00: ingnatı 

Yollarında eose esaslı tamirleri tle yeni eose in~antı işlerinin 9~i mali yı

lı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısımlarının in§ası 

işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13-12-937 Pa· 
zartcsi gUnil saat 15 de Zonguldak vilAyeti daimi encilmeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. lstekliler bu işlerin 

ya hepsine yahut içlerinden herhangi bir veya birkaçına talip olabilirler. Ek· 
siltmeye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa vekfıletinden 937 

yılında nlınmıe müteahhitlik ,ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 937 yılında 

alınmış vesikn ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yuknr· 
da yazılı günde ihale saatinden bir aaat evveline kadar vilayet daimi encUmeni 
reisliRine vcrmelerJ .ilAn olunur f7778) 



u 

...... -.... ~ " .-~..,.... 

Büyük 
Eşya 

Pjyangosu 
DKRAMBVIE 

15,400 
Çekiliş 18/ 12/ 937 - Bir Bilet Bir Lira. Biletler: Cemiyet Merkez 

ve Şubeleriyle Yeni Postane karşısında Erzurum Hanında İlan işleri 

Bürosunda ve Piyango bayilerinde satılır. (7780) 

......, -- · --- ~--~ 

r T>p FaS'Ct~k ~ .. ;; M: ~"·'TruıE Z'E"Ft .... ö,. 11 
Kadıköy Moda caddesindeki 91 No. 1ı hanesinde her gün hastalannı 

kabul eder. 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 

1 K!nunuevvel, 937. 1 - 325 
2 ,. " Perşcnbe 326 - 654 
3 ,. ., Cuma 655 - 928 
Belediye emekli ve öksüzlcrinin Kanunuevvel. 937 ü ç aylıkları yukanda ya· 

:zı1ı günlerde Ziraat Bankasından verilecektir. Aylrk sahiplerinin maaş oJzdanlan 
ile birlikte müracaatları ilan olunur. 

Hususi tdareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla öksüzlerin Kl -
nun~cvvel. 937 ilç aylıkları 1, Kanunuevvel. 937 gününden itibaren Ziraat Banka· 
sından verilecektir. Aylık sahiplerinin maag cUzdanlarile müracaatlan ilin olunur. 

(B.) (8082) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan : 1 
Elektrikci - Telefoncu alınacaktır. 
Kuıkkaledeki Fabrikalarımızdan birinde çalxgmak üzere Manyatolu Telefon ta

miri i§lerinde ehliyet kcsbetmiş iki usta Elcktrikci - Teleroncuya ihtiyac vardır. 
Krnkkalede yapılacak imtihanlan neticesinde gösterel.:ekleri liyakata göre 

2 - 3,5 lira yevmiye verilecektir. 
Harcırahları kendilerine ait olmak üzere isteklilerin vesikalariyle birlikte Kınk-

kalede Gurup Müdürlüğüne müracaattan. (8050) 

l lstanbul Levazım Amirliği ı -
Satmalma komisyonundan -------------· 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği - p A s T . L 

ne bağlı mücssesat için 20 ton pirinç 1 
2-12-937 aalı günü saat 11,3.0lda Top 
hanede Satxnalma komisyonunda pazar- F o R 
hkl:\ alınacaktır. Münakasa günü teslim 
ıartiyle alınacak pirince istekli olanla-
•ın belli gün ve aaatinde nümuneleriyle 
birlikte komisyona gelmeleri. 

(299) (8093) 

Mareleri İstanbul levazım imirliğine 
blğlı müessesat için bin liralık kadar 
bulgur 2-12-937 perşembe günü saat 
11 <le Tophanede Satınalma komisyo -
ııunda paz:arhkla alınacaktır. Münaka • 
u günü teslim şartile alınacak bulgura 
istekli olanların belli gUn ve saatte 
nümuneleriyle birliıktc komisyona gel -
mclerL (300) (8094) 

ldareleri İstanbul Lcvaz.ım amirliği
ne bağlı müessesat için 120 bin kilo 
pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 13-
12-937 pazartesi gUnU saat 15 de Top 
hanede İstanbul Levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 22800 lira, ilk temina
b 1710 liradır. Şartname ve numu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatinden bir saat 
evvel vesikalariyle birlikte teklif mek 
tuplarmı komisyona vermeleri. 

(275) (7860) 

Idareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı mUessesat ihtiyacı için 
45000 kilo sabunun kapalı zarfla ek
siltmesi 13-12-937 Pazartesi günU sa
at 15,30 da Tophanede İstan
bul Levazım amirliği satınal -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 15750 lira ilk 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şart
name ve nUmunesi komisyonda göıil
lebllir. isteklilerin belli gün ve saa
tinden bir saat evvel vesikalariyle bir
likte teklif mektuplarını Komisyona 
vernıelerl· (276) (7861) 

Nefes borusunu mikroplara 

korıı koruyan ve mikroplar -
dan temi-diyen en kuvvetli, 

en hoı, en seri tesirli Pastil 

PASTiL FOR 
Sıhhatli insanlar için faydalı, hastalar 

için ıarttır. 
Hastalar için şarttır. Çünkü nezleyi, 

sebebi ne olursa olsun öksürüğü, her 
nevi boğaz hastalıklarını, yeni ve müz
min bronşitleri tedavi eder, göğüs dar. 
lığı nöbetlerini sür'atle keser. 

Sxhh-ıtli insanlar için faydalıdır; 

çünkü göğüa hastalıklar) mikroplannın 
sirayetine mini olduğu gibi, ses sinir _ 
]erini de kuvvetlendirir. ağız kokusu
nu keser. 

Tecrübe ediniz 

Hakik i Kaşe 

MADENi KUTULARDA 
OLDUGU N DAN ter kibi V E TESiRi KATiVEN DEGiŞMEZ 

Soğuk Alğınlığına , Nevraljiye, 
Baş Ve Diş Ağrılarına 

Senele r denberi tecrübe edilmiş 
IEn tesnıron ve en emsansnz a o&çtır 

i smine 
ve SA.KALLI Markasına 

Lütfen DiKKAT 
Dünyanın Meşhur Şekercisi 

• 
1 in acı Bekir 

.Akide 60 ~ Fısta lkDı Dok um 120 kuruş 
B a yra m şekeri 8 0 il! Kaymaklı Dokum 120 ,, 

Sabf yerleri: BAHÇEKAPI - BEY OGLU - KARAKöY - KADIKÖY 
Taından sipariı İçin: ALI MUHtDD iN Babçekapr, lıtanbul • 

GRAWOR 
Bütün Türkiye Yalnız 

GRAWO R kullamyor 

Siz de bir •• G R A W O R '' 
a 

s~h.i p olunuz. Çünkü: 1~ Sesı fevkalade yiikseJc. plakları katiryen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (GRA W OR) 
pik-uplu gramofonlarıru her yerde ısrarla isteyiniz.Taırada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 

ıstanbuı Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

Mardin Hudut taburu için kapalı 
zarfla 180,000 kilo Un alınacaktır. !ha
le günü 20. 12. 9_37 Pazartesi gün!i sa
at 10 da dır, İlk teminatı 17 55 liradır. 
İsteklilerin kanuni belgeleriyle teminat 
ve teklif mcktuplannı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Mardin.de As. 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(626) (8077) 

Bir tanesine biçilen ederi 7 5 kuı uş o 
lan 95,000 adet çıplak aleminyom mat
ra kapalı zarfla eksiltmeye konulmug
tur. L'ıalesi 20. 12. 937 Pazartesi günü 
saat 11 de dir. ilk teminatı 4812 lira 
50 kuruştur. 

Şartname bedeli 357 kuruş muka
bilnde satmalmadan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplariyle birlikte 
ihale saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma Komisyo-
nuna gelmeleri. (627) (8078) 

Sai:ı ll k ç i ftl ik 

Bankalar caddesi No : 75. 

-

K OM ÜR 
SOBALARI 

SATiE 
de 

VERESiYE 

Nefis ve leziz, makarna yemek isterseniz? 

Her Yerde 
l talyan uıulü safi innikt• ~ 

ı ·o z 
MARKA GLUTEN l\IAKARNASJNJ ISTEYlHtz: 

Ba~lıca bakkaliye mağazalannda aabJır. 
Fabrikası: Calatada Necatibey cadcleıi No. 161 ~l· 

MAKARNACILIK TORK L TD. ŞiRKETi :reJJoa: 


