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ilan iıleri Tel: 20335 

Çnn - JJa~otnl ınıarblnnn doğurdu(lu tehllkeler 

Japonlar bir lngiliz 
gemisini batırdılar 

lngiliz gazeteleri ·"Japonya mü
~diyen cezasız kalamaz,, 

! diyorlar 
1 Japonyayı 
1 abluka 

Amerika bahriye 
mahaflll bunu temin 

için çahşıyor 

~~ 
118'~ haridyc >- a::ırı ( sQ?da il:i•ıri) , 

Vaşington, 5 (A.A.) - Londradan 
gelen ve İngilterenin Japonyaya karşı 
takip edeceği hattı hareketin katile§· 
miş olduğuna dair olan haberler, bahri 

l.J<mdra scynltatiııde lııg ilfa bajvckılilc mahafilde memnuniyeti( karıılanmıştır. 
bcrnıer .... Devamı 4 UncUde 

l~hi~.~~ıyd;akr;~di;i~e J~~~s~~m~~ş~ 
müstemleke istiyor 

~ster.diği sebepler aras1nda 
'hudilerin pek çoğalması var 

1ııı 1:ar\ova, 5 ( A.A.) - Berlin yolu ile diye ;eiıi Starzynski olduğu halde pa· 
.\ı~~ gelen ve Berlin İstasyonunda yitahtı. eski mahalleleri gezmiı ve bil· 
' rı hariciye nazıriyle mülükatta bu· hassa eski Leh krallarının ikametgahı 
ila~ F:ansız hariciye nazırı D clbos, olan Lazienkl 13toıu ile Jean Sobieski 
~n beraberinde Varşova bele· tarafından inşa edilmiş bulunan WiJ-
~ naow sarayını ziyaret etmiştir. 
Q a y r a nı Dün neşredilmi~ ola~ tekzibe. rağ· 
1\ 

1 
men gazeteler. gene mustemlekat me· 

l v as l çt . ? s~lesinden bahsetmektedirler. 
e11 l g e l • r Lord Halifax'ın geçenlerde Berlini 

\t t ne Şeker bil) ramının ay l:ıaşıııa • ' ziyareti, Almanyanın müstemlekeler 
~ ı :,t.rnı§ bulunması \'c havanın ilk gUnfı hakkındaki metalebatı meselesini bey-

ıı_Y?' tnası iyi gcç;mcmni tımil olmuştur. nt lmilel meıgalelerin birirl.:i planına 
1'ha, lltrı Yerleri olduli~a kalabalıktı. Bu t . ı· 
ıııı... lldan vazc mış ır. 
~Piıt. en !azla yllzU @lenler ba~ta - . • • 
'rlı -. ııckcrcllerlc b:ıyramlık eşya sa .~u seyah~t, L~hıstanrn sıyası . m.a-

ltt,;.'l•lnenıa ve tıyntroculnrdı. hafıtınde ~erın .a~ısl~r& hasıl etmıJtı:· 
111, nıın ay'bşına rastı;clmcsı vakla ıyı Bu mahafıl, 29 ıkıncıkanun 1936 tan-
' ~ da, ay ı;onunu dar edenler bilmeyiz hinde Be~k'in ayan mecliai hariciye en-

?l"kad'lr memnun oldula r ! _... Devamı ıo uncuda 

n• 

Musollnl ve Papa 
ile görüşecek 

Belgtad. 5 ıA . A.) - Ba.ş\•ekfi ve 
hariciye nar.ırı Stoyadinoviç. rı-~D'li 

bir ziyarette bult.ınmü için Howc.ya 
gitmek üze.re dün akşam Belgı:a.ddan 
hareket etmiştir. 

Stoyadinovi~. Romayı ziy~ti esna
sında Papa tarafından da kabııl e:cme
cektir. 

Stoyadinoviç, ııaat 13.30 da Venedi· 
k'e gelmiş ve Romaya doğru seyaha· 
tine <levam etmiştir. 
. İtalyan • Yugoslavya hudtıdunda 

Stoyadinoviçi İtalyan hüklımeti ve or 
dusu mümessilleri karşılamıı,-~ır. 

Yugoslav başvekilinin treninin geç
tiği yoldoki bütün istasyonlar. İtal
yan ve Yugoslav ba)Taklarile öor.a • 
hlmıştı. 

Hayram gUnlerlnde 

18 zabıta 
vak'ası 

Aralannda hamamda takunya 
kavgası bile var I 

Bayramda ,ehrimizde 18 muhtelif 
rabıta vakaaı olmuıtur. Sıraaiyle yazı· 
yoıuz: 

1 - Kaaımpaıada oturan, Tak5im 
çora\'.> fabrikası iıçilerinden İamail Tak

~ Devamı ıo uncuda 

Çek Almanları arasında 

Bir skandal 
Parti mebusları birer 

· birer çeklllyor 
P~ag, 5 (A.A.) - Çcteka bildiri

yor: 
Gazetelerin verdikleri haberlere gö

re, mebus tebl den sonra Ludvig Vag
ner de, (Çek Almanları reisi) Heıllein 

in aüdet Almanları partisinden iıtifa et
miştir. 

Bu Sansayıonel istifaların sebebi. "pra 
vo Lidu,. gazetesine göre, Henl~:n'in 

(Südet Almanları partisi erkanından) 
mühendis Ruthanın ahlak rezaletlerini 
kapatmak üzere tuttuğu hattı hareket
tir. (Fransız gazetelerine göre Çek 
Almanları partisi erkanından olan mü· 
hendia Ruta gayri tabii cinai münasebet 
lerde bulunmakla maznundur). MalUm 
otdufu Uzcre Rutanın 12 şeriki halen 
Veakatipa mahkemesi tarafından 'hafi 

ıurette muhakeme edilmektedir. 
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ERKEK 

KIZ 

ERKEK 
KIZ 

ERKEK 

KIZ 

ERKEK 

KIZ 

ERKEK 

KIZ 

ERKEKK 

KIZ 

ı.;,·et •. Onu bugün heı·kcs tanıyor. Bir genç kızın erkek kisvC6i 
altında dolaşışı, belki hnrikuli'ldc bir huswdyct sayılmıyabilir. Fakat 
RA. YAX :'\IEl;KZAD ·BAY I~J<;XA~'ın erkek clbisci altında g'('Çirdlği 
korkun~, gülünç marernlar, hu işe ayı·ı bir d1cmmiyct kaı.andırıyol', 
Gazetelere akseden birkaç macerasını, yalnız İstnnbulda, yalnız Tttr· 
kiyede bulunanlar değil, Dnlknnh komşularımız da öğrenmiş bulu· 
nuyorlar. Sırtma ancak bir kere Te çok kı"n bir zaman için kadm el
bisesi geçiren Melekzn<lın, erkek kılığı altındaki 26 yıllık haratm1 
oku3,ıcularma anlatmak i«:in, Balkan ı:nzetelerinin pek çoğu Jstaıı
lntl ga7.etclerile rekabete Jriri~tllcr. Bütün bu rakipler arasında, 
F;RKEK • KIZ'ın hııtırnlarım kendine malctmck mm·affak.Jyetlnl 
göır;teren HABER oldu. 

İSTANBUJJ, EDİRNE, tZl\IfR. EDREMİT, 1.zJftT, ANKARA. GEBZE 
. AYVALIK, ESKİŞEHİR, KAYSERt, DURSA 

Ye, daha bir çok Anadolu vflA.
yetlcri,en Ucra :A.nndolu kasabala
rı. ERKEK - KJZ'ın bin bir mace 
ralarmın geçtiği yerlerdir. l 

i Erkek m Kaz • 
Bugün size maceralarını 

anlatmaya başhyor 
Bay Kenan • Bıırnn )folckznd, bugün, kendisine tariz edenlere 

oovnı> \'eriyor: 

Ben bazılarının zannettiği gibi anormal 
bir mahluk değilim ! 

Şaşıyol'la'r \'C soruyorlar .. 

- Demek kızsınız ... Erkeklere ı 
karşı bir arzu duyuyormusunuz 

- Elbette nic:,in_ d;1~m~yacakmışım ) 

Nazım Hikmet J 
~ 

En kuvvetli eserini HABER'e verdı 1 
Yaşamak Hakkı c 

Senenin en güzel romanı olacaktır 
- Pek Yakında -

.,, ~- ----
Nizam ettin Nazif 

.'bpa~iya \ ' C Cerradeyi ze,·k ,.c heyecanla takip eden HABER 
okuyucuları, Odalıkların üçüncüsü olan a 

TUlLlLDVA 
yi da biiyük bir merakla, zevkle okuyacaklardır. 

Bugün 5 inci sayfada 
,l"alnız çocukların değil, lıüyüklcrin tle, mac·eralarmı zeT"kle o

kudukları 

·MiK'i FARE 
yi ~üphesiz tanıyorsunuz. Onun yeni ma<·erasını r~lmlt olarak 

bugün ,·ermeğe başlıyonız. Çok yazı okumak klllfetlne katlanmadan, 
bir sinema seyreder gibi Mtkl Fnrcnin 

Mlkl Define Peşinde ' 
Macerasını bugün 13 üncü sayfamızda okurunuz. 

HABER 
Okuyucularının karı;.,sma <lolgun bir neşriyat programile çık· 

makla kalmıyor. Bir de htiyök 

MCJSABAKA 
hazırlıyor. Dn müsabakanın t.afsilAtmı lrl inci sartamncta mu-

hakkak oknynnnz. ' 
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F. 

ıJış Sivasa 
Fransa israr ederse 

ne yapacağız ? 
Yazan : Şekip Gündüz 

B AYRAMI Hatnydaki Fransız 1 
hatası karşısında doğan hassa

siy ~timizden kaybetmiyerek geçirdik. 
Hatay, bayram günlerinde Türk evle
rinin büyük azabı ve hiddeti oldu. Bu
nunla beraber yine bizzat halkın si
yasi terbiyesi ,.e şuuru bu hiddete 
fren vurdu; <m ufak bir taşkınlık gö
rillntcdi. 
Bıyram geçti. Şimdi blitün zekamı

zı w enerjimizi Hatay davamızın Uze
rinde teksif etmiş bulunuyoruz. Neşe 
ve eğlence yorgunluklarından ayrıla
rak tekrar günlük hadiselerin içine 
giren halk, zerre kadar endişe duy
mar.ıaktadır, bu halkm Hatay davası
nı n'utıaka istediğimiz şekilde halle
debi \eccğimize inanmakta olduğunu 
kayı !etmek, unutulmaması icab eden 
bir ·ıazüedir. 

H 1ttay davasını nasıl haleldeceğiz? 
Fra:ısa bu garib inadında ısrar eder
se Fransaya karşı harb mi açacağız? 

Hatay meselesini tetkik cdeıiler a
rası·ıda hatırlarına böyle bir sual r,e -
lenlrr de yok değildir. Evet ... Fransa 

Londrnya gittikten sonra şimdi \'ar
şovayı bovlan.ış bulunan Delbos, aca
ba orta !.vrupadaki Fransız dostluk
larını ne derc<;c sağlam bulabilecek? 

Varşo•;:ı istasyonunda yapılan kar
§ılamanın pek soğuk bir tarzda cere
yan ettiği 'e ~lı hükiıuıetinin ancak 

teşrifat k::ıidelerinc riayet etmekle 
iktüa eth31 söyleniyor. 

Delbos halk tarafından alkışlanma
mıştır. Delhos'nun geçtiği yollarda 
kimse ":,"1şasın Fransa!" diye bağır-

mamışc .r. Velhasıl Delbos'a fazl•\ e-

hemmıyet verilen, uğrunda her tehli
ke göze ah·an bir dost muamelesi ya
pılmamı~. o sadece mutad siya~i mera-

~ Devamı • üncüde 

Şekip GUNDUZ 

-------------------........... 
Doğru -----Değil mi? 

meşru yollardan gidilerek tanıtıimış Kızı ı ayı o 
bir hakkı, medeni dünyanın umumi kaybettig"' i para 1 
kabulüne mazhar olmuş bir hakkı or-
tadan kaldırmak tarafına giders~, ta- Bizde gnzeteciuln resmen tatili 
ahhUt ettiği bir işi yapmamakta ıs- yoktur; gazete lıergün çıktığına 

göre gazeteciniu de hergün çalış-
rar ederse ne olacak? Onu nasıl zor- ması icnp eder. Yalııız dinl bay-
lıyacağız? rnmlarda. - yani Şeker ve Kur-

Biz ortada bir harbi zaruri kılal'ak ban lıayrnınlarmda - gazetelerin 
sebebler görmemekteyiz. HaTb, ko- yerlerini "J{ızılay.,a bırakmaları 
nuşma yolları ile uzlaşamamış taraf- teamüldendir. Maksat, bir gelir 
ıarm baş vurdukları vasıtadır. temin etm<ıslnt mümkün kılmal• . 

dolayısilc Kızılay cemiyetine yar-
Belki en basit meselelerin hallinde clım etmektir. Bu iş için kanuni 

bile, baz.ın, bu vasıtayı kullanmak bir bir mecburiyet olmadığı cihetle 
zaruret olur. Fakat Hatay meselesin- gazeteler bayramdan evvel, bay-
de harbin oynıynb!!eceği en ufak bir ram günleri intişar etmiyeceklc-
rol yoktur. Zira bu dava medeni dün- rlne dair imza verip Kızılaya yar-

dımda lıulunrıcaklarrnı böylece ta 
va mu\·acehcsinde hnJledilmiş ve ta- alıhUt ederler. Sonra bu Kızılay 
knrrür E"den esaslar rn~~ni dünyanın gtu:et~si1f1tı )lırzı O' bnslH iF;leri 
tam tasvlb~c, mazhar olmtı§t!-lr. Har- mevcut gazeteler arasından biri-
bedip de kiminle kozumuzu paylaşa- ne bir nevi mUnakasa He ihale e-
cağız? Fransanın yıllardanberi Suri- dllir. 

Kızılay cemiyetinin bu iş için 
yede ve Halayda bulun~u da yine bu ileri sürdüğü şartlardan biri de 
medeni dünyanın bir müsaadesine ve d 

şu ur: 
tasvibine dayanmakta değil midir? Kızılay gazetesini çıkarmağı 
Hatta bizzat Fransaya bütün siyasi deruhte eden gazete idarehanesi. 
hayatı ve manasını veren muahedeler "Kızılay,,da kendi gazetesinin 
manzumesi bütün kuvvetini bu mede- I reklamını knt'iyyen ynpınıyacak 
ni alemin umumi kabulünden almaz 

1 

\•c çıkardığı gazete, kendi gazete-
mı? sine lrnt'iyyen henzemiyecektir. 

Bıı sene de vaziyet, aynen yu-
Fransa Hataya taalluk eden beynel- karıda anlattığımız şekilde ol-

milel VCiıikanın emrettiği işleri t;i.ir- muş, ynlnız bahsettiğimiz şart ye-
memekle medeni alemin umıımi ka- rlne gctirllmcmişlir. Filrnki "Kı-
hulüne mazhar bir siyasi vesikayı bü- zıla\·.,m mtiltezimi olan ~azetC' 
tün ehemmiyetinden tecrid etmiş ol- kendi reklamını açıkça yapma-
mak hatasına düşmektedir. Bu hata- mıı;ıtır. "Kızılay,. ile kendi yazete-

si arnsınıla bir isim farkından ha" 
da ısrar etmekle Fransa buglınkü ka bir fark olmamasına dikkat 
dünyada kendisine siyasi bir biinye etmiştir. 
veren bütün di~er muahedeleri de bo- Şimdi soruyoruz: 1 
zulmak ve csaslanna riayet edilme- KızılnY. cemiyeti reklam şartı-
mek gibi bir hastalık aşılamış oiur. nın yerine getirilip getirllmediği-
Binaenaleyh Hataydaki son harekeH- ni neden kontrole llizum görme-

mle.ıtır'.' 
le 1',ransa Hataydan, Hatayın hakla- Bu şart, cemiyetçe bu kadar 
rını korumakta en ufak bir tered.it\d ehemmiyetsiz. görUIUyor ldiyse bu 
göstermiyecek olan Tilrkiyeden ör.ce ııoktıı diğer gazete idarehanele-
ve doğrudan doğruya medeni dünya- rirıe yazılan tekliflerde niçin tas-
ya karşı kötU ir cephe almış bulun- rih edilmemiştir? Bunun ne ehem 
makta ve kemli oturduğu dalı deste- mlycti var, dememeniz için izah 

cde>lim: relcmektedir. 
"Kızılay,, gazetesinin tstnıı-

Hataydaki fena Fransız harek·•ti - bulda mevcıı t yedi gazetenin me<' 
nin karşısında biz medeni dünyanın muu kndar snlılnınsı mantıkan i-
bir mümessili sıfatiyle üzerimize dil- <'ap eder (hnli:lkatte böyle değil-
şen vazifeyi ifada tereddüd etmiycce- dir ya!) hlnaennleyh bövle bir rw 
~iz Bununla beraber şunu da ı.ı.sla zetede lrPndi rekIAmınr · yapabil-
unııtmamalıdır ki, biz bu vazüevi mek serbestlsi bahasma "Kızıl-
bo.\·le bir vazife deruhte edebı'lece-k 1 ay,,ın baskı ve yazı işlerini dahr 

ııcuzn tnnlıhUt otmek istive<'e1' 
heıhangi bir diğer medeni devletten "'a7etelnin huhınm:n·a<'n~r;,clnn 
çok daha başka türlü, çok dnha ateş- "Pmh'et nnsrl Pmln olabilmiştir? 
1i ve fcdı'-ı:fı: bir ~kilde başarırız. Zi- T{ızılnv <'Pmf\•ptJ elli nttmış hir 
ra hız Halaydan bahsederken .. ·- 1 ""7et hNlPll lıllA oJı:;n hi\vlP. ıı;~ 

sc_ıerı 
1 

, .,.,. t 
1
• ~ · ·ıı· '-" · • k b k k - nnr Pn nı ısln,.:"nf mfrlfr? mı2 mı ı ... ıınyemızm pe a.cı a. ço _ 

hassas bir takım tellerini de ihtizaz -------------
ettirir. Bit Hataylının damarlarnıda 

kendi ka•um:zın dolaştığım bilen bir 
ağn bey h !Wcanından da kudret nla
rak bu işi bu:armz. 

ı latayc.I ı:·a hlıdiseler etrafında iza
hat arıya.1 Türk notasının Pa'rise teb
liğ edildi:~i tu günlerde Fransa h&.ri
ciye na;;ırı Delbos Orta A vrupada 
mühim b!r siyasi gezintiye çıkmış bu
Junmal<tJcl·.r. 1ngiliz kralının has mU
şnvirlerfn Ierı lord Halif::ks'ın Berlin
de vaptr~ tt-masları müteakip Frnn-
5?.Z ·Başv..!\ıli Chautcrııps ile birLkte 
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PAZARTESİ 

D1R1NC1KANUN - 1937 
Hicri: 1356 - Şevval: 3 

GUnt1ln dotuıa GUn~ın batısı 

7,11 16,41 
\'nhıt nb:ıh Öf:lc lltlndl Akş:u ı .latsı imsak 

5,42 12,05 14,28 16,41 l <ı,19 5,21 

HABER - J\JCşam post,_.as_)-=-=--=--=-=~==~===~· :==::::=~~:==:=:::=_:-li.,....B~l~R--=lN--=C=t=K=A--=N~U~N=-==-~ 
3laqata daic 

Jl'ransa Ye lngfltere - Acaba 
kime karşı? 

,, 
J •• 

. I 

an tlkomünlst adı verilen bu itti fak 
- SO\·yet karikatürü -

TiJ ntı·o;rn dnir: ili (~) ....... 4. 
Şelfn D1r itDyaıtır©>SlYI ncdla -

Aynı adamlar 
Aynı aktörler· 

GörmeG<'ltelril şn~ayet ecilelnl 
tnya'\Cır@ S<e\fD ırcnaeırn 

Eski bir dost relin ''La Xou\'el 
şöyle dedi: 
"'l'iyatronuza gel 
ın ·yorum desı. 

tum .. ÇünkU .se~ 

baltlerı vıır .. 'GC!
~cnlerde hir gün 
geldim .. Geldiği

..................... ·--······················· le.. piyesin ele 
(Jcaıınc Lejeu -
nf!) ro1Urıde san 
ı\cy llk çıkışını 

:göt'ıtı~k - şctoflni 
kazandım.Bu be
nim bugün bile 

! vazaını : 
: Munsln 
İ Ertuğrul ı ······-··-·············-····· ............... . 

me, seıcceğlnıe pişman oldum. Ev
velll. piyes piyes değil, frengi yüzün
den b~zulnn bir eYlenme meselesi .. 

Aktörler nktlir değil.. Baş rolü 
oynayan çocuk o gece ilk defa role 
~ıkıyormuş .. Şöyle bir tevziaata göz 
gezdirecek oldum .. Birader .. eski 
tanıdıklnrdnn bir kimseye rastınmn
dım .. ~u no t.ş' .. İçimden bir hayJi 
Rana küfretlıın .. Acemi berbere traş 
ı"ttlreC'ek benden başka kimse bula
nıadm mı di.re? .. 

Dostumu sahidcnı Uzdüğüm anlatr
ı;ınclan bcılliydi.. Söylediklerine ge
lince, ~ıwgill okııyucularım, sakın 
lıu kellmclrıri kuru uam,•e kadnr bi
Je ipe sapa dizllir ndd~tme:vin. 

Dakııı ıılçlıı olduğunu ~rzcde-
yim: 

kl·Gccenlerdrı dediği şöyle böyle se
z on sene cvveı.. Sekiz on sene ev

,·eı ~le muhakkak tesadüfen vanıldı-
da tıyntrodan ineı·ı ,.. ·d· F - i i ·esi eli ıs .,ıı ı.. reng P -
~ ve beğenınediği piyes çok iyi 
yazılmış, hatta bir müsabakada ken 
~~-ıuanrı .. içindc hlrlnci1il';i kazanmış. 

•
1
•
1 n dunynda. hemen her lisana ter 

cuınc f"!ılllmiş, bizde d<> oynandıktan 
so.ııra Pek ziyade rağbet görmüş, çok 
~-~naııınış, halkevleri tarafından bü-
ıın Anadolııda oynansın diye tabet

t lrilml'(; bir eserdir. 
Temsilde bahsettiği aktöre gelin

ce bizim Tnln.tı kastediyor.. Evet 
TaIM o Piyeste ilk defa rol aldı .. Bir 
genç sanatkt\rın herhangi piyeste 
hlr bııc;langıç yapmasından daha ta
hif nP. olabilir. Elbet haşhyacaktı .. 
Daşla<lı 'c başardı. Asıl tuhafı bu 
h~ş~an~·ıc i5yle herhangi bir mUpto
·lının başlangıcı gibi de değildi. U-

, z~n zaman ı>rova edilmiş, hiç bir ye
rınde nksnmamış bir haşlnngıçtr .. 
Dostum e~Pr veni hir sanatkll.r na.m 
::tinin sahne~!" haşroJU oynadığını 
ugrendiyı;p hunu o namzedin aceıni
liğin<IPn değil ele, etrnfta birdenbire 
haYrot uyaııdıraıı, dün yoklwn lııı
g!ln ortaya <'ıkıv(>rcn bir g(>nclıı hc
mrın Ynl'attığı aUi.ka bM·agnıdan nıı
lnınrntrr. Dostum blJseycli ki dilnyn
da bl\y!e sanatkfır doğuran .ı:ebe ge
celer ne ka<lar azdır. ,.e böyle bir go 
"e<1o orada lınzır bulunmak zevki ne 
lJUvüktiir, Rimeli folPhhiif <>il"ceğino 
kendi keıırliııini fnhrlk 1."'ilPrc1i .. 

Ben hayatımda bir çok <lPfalar 
llö;vle ilk tezııhUrJere ı;ahlt olclıım. 
llattft. <'il son 12 hirtndteı;rln Hlll 1 
tarihinde (Comedie Françalse) de 
~dvig" l<'eıılllcre'ln François de Cu-

lıat.ırJndıkça heyecandan kalbimi 
kabartan ve taşıran bir hAdisedir. 
ÇüııkU 1ıek muvaffaklyetli bir baş
langıç yapan hu krz (Comedie Fran
ı•alse l i hile kendisine dar gördü. 0-
radn kalmadı .. Çıktı .. Bulvar tiyatro 
larında, ve sinemada oynamaya .baş 
hı.dı .. Bugün lstanbulumuzıı. gelen 
Fransız filmlerinin birçoğunda bu. 
isme !'astlıyoruz. Edvig J<.,euillere'in 
Coıncdie Ji'ı·ançaiflcdeki başlangıcı 
bir T!ll'k için bu kadar aHl.ka uyandı 
rıyorsa. Talfttın bnşlaııgıcı herhan
gi l>tr TUrk için hnndan dahn azını 
al!lka) a lflyıktır? .. Kaldı ki TaH\tm 
o tnrihtcnheri sahnede hizmeti Mn
demoisel!c Edvl~e Feuillereinkin -
den ~ole daha vorlm1i ve faydalı ol
muştur. Böyle en mesut hi\dlı::elerl 
tivatromtızun zaafı dfve kabul Yete
lftkkl <'den ldmselerl - gördükçe gö
;:üm bllıncm neden hemen muhata
bımın gözlerlnucn kayar .. kayar da 
kulaklarına gider. Sonra da şaşa
rım ... Niye kısa diye. 

Bn nılnm tiyatroya gelmez .. Gel
mlyer.ektlr de .. Yalnız gelmediğinin 
schehinl ısrttnek için bir yalan uy
durmak mP.cburiyetln<le .. Buln hula. 
da seb~b olarak (programda eski 
akWrlerclen hiç birinin lsmlnl gör
mediğini) aceıntce öne sUrüyor .• 

Eski aktörler kimler? •. Bilmiyo
rum hangilerini ve kimleri kastedi
yorsunuz. Belki onlardan da hiç bi
rini g6rmedlniz .. belki o terkip to 
meçhulUnUzü saklnynn bir maskedir. 
Eski aktörler var diye yeniler ye-
tişmesin mi? O zaman bUtUn çocuk· 
Iarın, babaları UldUkten sonra doğ
maları Hl.zımgellrdl .. HalbukJ baba
lar çocukları sağlıklarıııda peydah-
lasalar, bUyUtselor. ellerinden tuta
r ak hay o.ta başlatsalar, sizin lstecll
ğiniz gibi 1Jlr piç dUnyasr yaratmak
tan tlaha iyi YC daha hayırlı değil 
midir? Çrrııklnr ustalarının dh:lerJ 
dibinde yetişseler daha çabuk öğren 
mczler ml? 

• • • 
ZUppeco bir bayan dedi kt: 
"Mah3'JS tiyatroya gelmiyo-

rum. ÇUnkU hep o .. hep o .. Hep ny
ni adamlar .. ayni aktörler .. o ka
dar kl ne söyıtyeceklerlnl btle en-c
lhıden blllyorum .• Parfste oldu~u gl 
bt her tiyatroda. başka. başka, yeni 
reni suratlar görmek kabil olmuyor, 
Behzııt, Gallp, Har.im. Vasfi .. Beh
zat, Galip, llazinı, Yaı::fi! .. Kuzum 

---------------8 ir karikatür 
F R.A.~SIZCA Gringoire gazet~f· 

ne elimi sürdüğüm pek.~.~~ 
dir, sinirime dokunuyor. Yer yuzUil 
bü;iiklü küçüklü Fransız serınaye-

k on· 
darJarının menfaatine dokunaca / . 
ları korkutacak her hareketi ya ~ır 
cinayet, ya bir gülünç teşebbÜS dıye 

. . c "l.'8" gösterir. Bunu da arsızca, çırkınc .; 
par. Onun müdafaa ettiği menfaatle· 
re hizmet eden daha başka gazeteler 

F·gıı· 
de vardır: mesela Le Tcmps, Le 1 

. l ıız.· ro, Ca11didc; fakat onlarda bıç om .. 
··zükur. sa bir terbiye, bir nezaket go . 

l.kon Daudct'nin L'Action /ranoaıs?· 
deki küfürlü makalelerinde bile ıuç 
1 . ··1d·· hacı sözler o ma?.c;a rnsanı gu uren u • 

d G . . . . - ç karnerı· var ır. rıngoırc ıse ıgren , }let 

ni budala yerine koyuyor, onlara. k 
türlü soğuk yalanı yutturacağına :· 
ni. Onu çoktandır elime aldığını yo Ü 

Geçen gün onun iki karikatUı-On 
bizim gazete almıştı, ben de görd~rtle• 

. .. iılll 

altlarını okudum. Bir tanesı. ~uc bir 
gitti· Fransız mebusan meclısıne . arınaZ· 
eşek sokulsa kimse farkına. v .. leil 
mış, onu içeride her zaman goril bU 
adamlardan biri sanırmış. Şu veya. b'r 
kimseye değil, bütün mebusıara.. ~
milletin btitün vekillerine hakaret 
diyor. Sağ tarafın mebusları dıı.. ~; 
lunkilerle beraber eşek oluyor. kı. 
gazete şahıslara değil, fikirlere h~ ~
ret ediyor. Fikir tenkid edilir, ya 

1 

rcıaıı· lığı isbata çalışılır; fakat asırla:. k 
beri dünyanın her tarafında bıtÇO 
kimselerin inandığr, uğrunda. ca.nl~; 
nı verdikleri bir fikir, eşeklik d~· 
tavsif edilemez. O pis gaı.ete ~unı b'f 
riyet fikrine, demokratia fikrıne, ~i 
milletin mümessilleri vasıta.sile k:et 
kendini idare etmesi fikrine hak 
ediyor. • • fa· 

Hilklimdarlık fikrini sevmenı • . 
kat en koyu mutlak idare fi~1 

: 

ne dahi eşeklik diyemeyiz... :X . 
mokrat bir muharrfrin bütüll ·t • 
raliyet taraftarlarını budalaiıl<lS. 1 

}ti· 

tiha.m ettiğini görsem ona dıı. ıı.· 
zarım. Çünkü bir fikri yanlış .bu!!:r• 
mrz, ona taiıi.ftar olan herkesı ıı..r e
lık,. eşeklik, enayilikle ittiharn 6!: ğ· 
mize sebeb olamaz. Bu, doğrudan ° 
nıya insan oğluna hakarettir. 

Gringail'e'm karikatüründen i~ke~ 
· ı w d. -· bir fı dım. nandıgım, sev ıgım .. .. de-

muhalif olduğu için değil; çunkU 

mokratiayı tenkid edenlerin yıı..zıı;.r;: 
nı, kitablannı pek ala okuyonu:1: 
kat böyle iğrenç hareketleri degtl .. Ç 

Nurullah A 'f /\ 

============:=::::==::=::::::~ ıc ırı \l ı 
Allah aşkına, yeni kimseler yo sıtl 
yeni :.reni adamlar. Bıktık artık ~eri 
F.anutk1\rlardan .. Biraz da yenı 
gl>rmek istiyoruz.,, ··sil· 

Bu haynncı~rm da başka türl~ııt .. 
Bu da genç meraklısı .. Acnba sa rıce· 
kArın nır, yoksa herhangi bir e 
ğln mi gencini istiyor? (le· 

- Affedersiniz hanıme.ren~~odaJl 
dim, 1927 senesinde, yanı trosıı· 
tam 10 sene evvel şehir uya IJ)eı· 
nun sanatkflr ka<lros\ı onu 1g~<; ae'
di.. BugUn elli altmışı bU u ~0.,.0sl 
size yalnız şehir tiyatrosu çer pı· 
1çlııdekllerden bahsedtyoruill·~ bir 

şarda.kl saııatkdrların ade~lnd:rıı:ıı· 
bu kadar artmıştır kanan •Uıı ııl· 
On senede adetleri yüzde bCŞ :) 5ı:ııcrt 
tı yUz artmış demektir. En bUc ıcııdar 
ana, ne kadar dişini sıksa. .... 3pa· 

b k Ya .,.ru " ~ı • çok ve bu kadar ca u t ıı şşıu. 
maz. Eskiden bir ptyesl ba;z a. o)'Ila~: 
yalnız eski sanatkArlarım ıclt pire 
!ardı. Şimdi öyle kalabalı bir te1' et' 
Jer oynamıyor ki içlerinde ]l:ğer sıı 
ki isme rasthyamnzsınız. z genC 

sanı ' bl''" tiyatroyu teşrif etmiyor bunu dfY 
neslo hasret çekiyorsanız ııdall 
ele gonçlerin bulunmadığı d Jd bl· 
~n. sizde burnunuzun dibin;. ıarİ 
rlclk Şehir tiyatrosunun caııgaıı uer 
zı içtn bllo alnka olmadığın ur•tl'· 

k dar 8 11e· geliyor. nız bu işte o a ruz Jd t .. 
o kaclnr hamloll da,·ran1Y0 ıa1111 

men her plyesımtz gene bl~ rııı• fı~İ 
kAra yeni bir kendini gU~l~.. eı "" 
sntr vE'rmolttodlr. nugUn Ul ,.,, 1'ıl ti" 
sanatkArlarımızın kıym~e dur•11

1
,.. 

rotll temellerinin UetUn yerıııe ı•' 
yatromuza yarın onıarı~ll 11utıı0 rtJ 
çecek doğcrll ye ku.,·ve 16rı:ııU1'01,rt hnzırlndık .. sız bunıarrıtn·· oeıı;,ısı 
nız bilmem ki ne yapaY urettlre 
hu7.urunuzdn yağlatıp g ıtrlfl 
ya?.. EtıTrlÖ _MI 

Mııh.sin 1 tr .. ~ 
u ıne"sU ••>" <•> 'Muhıln Ertutrtııun: Udrıcltelrftı 

dakı diğer yazıları 20 ve..2 
larımızdadır. 
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!,ana kal11 sa 

e&evram ve bay-
ram yerDerı 

ııu~~Yraın, insan fçln bir ihtiyaçtır. 
ten n, keder, ıstırap ne kadar te
llin ~1Yecek bir şeyse bayramı kimse 
'tur entınsememeslne ihtimal tasav 

Cflllemez 
}( . 

ltıe ederimizi dağıtmak için eğlen
lenYe lüzum gösteririz. GönlümUz eğ 
der~eso bile göıUmilz oyalanır ve 

13 
lnıtzı biran olsun unutturur. 

lerı 1~1ın için hüyUk >e eşsiz olan gUn 
rız ep zevk fçfndP geçirmek lste
lle. Jstertz ki . hlitUn bir yıhmtz nPı=;f> 
tıra rılıı ı:crcıın . Bize kf'ıf Pr. bl:ı:P ııı
oı8,;P V(>reeek şeyl~rle şu kacl:lr~ık 

n n hlr nı~f <':-fmlz bnlnnmasm. 
tııeı Uh hastalıkları mUteh:1ı:ısıı::1arı 
hl ankolflerl el:lE>nce ile tedavi yon-.. San 1 ~ ,.ar ar. 
der ~lennıek ihtlyncı, dertlilerle 
~- 11 lbSlzlerı birleştirnn bir kutup sa-

a !Ur ' 
t 1 • 

ıtı 11 "nce yi h~rkcsln sevmeFlne rağ 
ıa;n hnnam, bizde yalnız çocuk
ııı ~n gnnuaur. Onlar daha kendllerl
oıa llnıedlklerl bir yaşta, insiyaki 
lar~ak bu neşeye sUrUklenlrler. On
buı Cin bayrnm gUnlerl, günlerin en-

:nurınınzıdır. 
bat en ne zaman bayram gUnlerini 
ba ırıasanı, bu hatırlayış arasında 
!<'aranı Yerleri ön safta yer bulur
claı at ne acıdır ki, aklıma daima ve 
?\rı:ı~a gördüğüm ve yaşadığım bay-

l{ arın bayrnm yerleri gelir: 
tın ltık bir salıncak, sözde atlı ka
lar ca, at ve eşek; çıngıraklr. tahta
taıı' kırık, tekerlekleri yalpa rn
hın arabalar; bir tabakla on sekiz 
tau ~0cu~a siltlAç, nıuha11ebl veren 
ı'r1 ıcr; köfteci. şekerlemeci: çuval
la.ta ~evrtımiş bir salaş tiyatro tas
' 'tı 1' kuvvet deneme tokmağı, 
!'il ~l!,, diye bir ucu yükseğe, blr u
aıettr" bağlanmış t ellerde kayma a ı>rı.. 
lıt~ Unlar yalnız benim çocuk
flrıtlld .i ua~ r am yorıorındc görü 
a.tıer det'. lldir. ~ıuinlm ki bugün ha 

_arıııın son günlerini y: ·yanlar 
t t "'>"'"·l ·.:.ıarında nJ nl şeyleri 
'llı~Uşbr, a yni şeylerle 1 :. •• __ Ja-

tı l 1 tirmUşleı lir. 
l'ıl~ret ve saltanat ve istibdat ma.
laQ 'tını bir rllzgAr karşısında. yıkı
te111'kambll kı1ğıtları gibi devirdik 
tı~ 1 -'!>nra dahi, bu cehalet devri ar
bıı.r:rını hA.IA bayram yerlerinde mu 
>el'! ~a. etmek doğrusu insana neşe 
~ne hUzUn veriyor. 

tnrı 0buı:ıarımıza cumhuriyetin her
.tnnı Iraz daha fazlalaşan bayram 
1111 erını artık bu mezbelelerde kut 
.. atın 
''~tııı arnak lmkAnmt Ye bize köh-
~ıı ı.ı ~ Cehalet gUnlerlni hatırlatacak 
l;ıl' • hı .. Is.la bırakmamak yol-

1tı r 
ll aramalıyrz. 

bulUllYranı yalnız çocuklarrn değil, 
tıo~·ut 1erın rlc hakkıdır. Çocuklarla 
~l<lra 1 1 erın , :valnrz kanunun bayram 
ır.ıı t tanıdığı gUnlerde değil, eğ-
~a iaek ihtiyacını duydukları anlar
·~ıl\ gidip eğlenebilecekleri asrı 
~.ht~l'(> "erle rin e ihtiyacımız vardır. 
~all'ı " lll<tnınm gittikçe ilerlediği bir 
tı~a ndnvız. Belediye, bu arada lh-
l~ta~1b JHh:önUnde bulundurmalıdır. 
1aı-rn, ~1 bUtün asrt e~lence eleman
~a ı. ~inde toplayan bir LUna par
h ... ıı.,·u 
l a\>I'~ 15turulma1ı ,.e bu köhnemle 
'ıtır ttı Yerleri ortadan kaltl,rılmR-

. Sf'\f.UR 

'I' 
h,:hın helvacılar 

'l' k ında bir karar 
"c i:.~İtı helvası yapan bazı dükkln 
ltıcd:'- 1 ~thanelerin temizliğe riayet et-
"'- ıı: er· ""<llt~dtrı Yapılan teftitlerden anlatıl-

b lıcıcd". 
~lı'1i 'Yece verilen bir karara göre. 

~· Yet l" 1ldc h a ırnatnamesine uvmıvac;;ık te-
dcrıı.1 ~l\>a imal edenlerin dükkanları 
l'crıcr· 1Patılacaktır. Aı1.:ak, bu gibi 
aı~ı:. bazı hususi tertibatı haiz 
lıır ic· 1lzırn görüldüğünden helvacı
c L .ın Ye · b 
~ıı:ttt. nı ir talimatname hazırlana-

X-Baa&1 

lstanbul konuşuyor 
venDcamn taksi yerindeki 

duran şoförler 

Otobüslerden ·şi-
kayet ediyorlar 

Y a Qmurlu 
i ş Bankas ı 

havalarda Yen ıcamının 
önün e çı kan yol b ir g ö l 

o luyor 

t'azan: 
• 

HABERCJ 
Yenicnml el varını nasıl gezdiğimi, 

orada noler duyup, neler gördüğU
mü, bayramdan evvelki yazılarımda. 
iki gün arka arkaya yazdım. 

Şimdi bir de buradan dönerken, 
neler _ '" rdUğüaıil llAve edeyim de 
bu semt halt km da ya:.:.-c:ı. :.' arım ta-
mam . .... 
kındıı yazacaklarrm taruam olsun .. 

o gUn yağmurlu, hem de çok yağ
murlu bir gündü . .Mütemadiyen ıslan 
dığımız için gerek ben, gerekse yn
nımdakl arkadaşım foto Alt, işimizi 
mümkün olduğu kadar erken bitir
mek lstlvorduk. Yenicaml esname 
knnuşm~mız tamam olunca, geldiği
miz yoldan geri döndük, tş bankası 
istikametinde hrzlı hızlı Yürümeğe 
başladık. 

Fakat cami avlusundaki parkın 

önünde. o kadnr çok otomobil di
zilmişti ki. bu kadar kalabalık bir 
taksi mahallinde birkaç dakika dur 
madan yoluma de\'am edemedim. 
Yağmıır durduğu için otomobilin 
içine srı'1sıkı Jrnpanmış şoförlerden 
bir kaçllo eskiden göz aşınalığımız 
vardı. Bunları bulup konuştum: 

- Bu takside ne çok otomobil 

bir odasında, ve bodrumunda biri
blri iıs~üno yığılı duruyor, bakımsız 
lıktnn harap oluyordu. 

Bizim evrakın da bunların arasın· 
da oıa~ağını öğrenince işi takip et
mekten, benim için pek lüzumlu ol
masına rağmen hemen vazgeçmeye 
karar Yermlştim. Fakat mahkeme 
kalemindeki memurlar: 

- lşiniz gerJ kalmasın arıyahm 
belki buluruz, diyerek beni kararım 
dan caydırdılar. Ye inanır mısınız 
bilmem tam iki gün. sat:ıhtan ak
şama, hatta. gece vaktine kadar, bi
zim işin onakmı aradılar durdular .. 

- Doğrusu onların sarfcttil{leri emek-
~.,..--• ten ben üzülclilm ve memurlardan var. 

Şoförlerden biri: 
- Yok, bl!A.kls en işlek taksi ma

hal11 bizim yerimizdir, 
Diye itiraz etti. 
O ı:ıözUnU tamamlamamıştı kt, ar

kadaşları mUdahale ettiler ... 
- Fakat eskidendi onlar Bay Ha

berci, şimdi otobüsler çıktığı çıkalı 
bilttin işler hapı yuttu. Belki taksi 
yerleri içinde gene en lylcesi, en 
muntazamı burasıdır, ama, doğrusu 
hepimiz halimizden şlkAyetçlylz .• 
Yağmurun altında daha bir hayll 

ıslandık, onların otobUslerin verece
/H zararlardan, bahsedişini uzun u
zadıya dinledik, sonra, yolumuza de 
mm ettik. 

Yenicamhlen İ!;i bankasının ünümle· 
ki asfalt yola c;ıknrken, bu ~Jllerc 

batmamak bir maharet 

diyordu . O kadar ki Ali, demin başın 
dan ~eçeni unutmuş: 

- !stanbuhın bütün yolları böyle 
Yenlcaml avlusundan çıkıp asfal- olsa, şehirde dolaşmak, 

0 
zaman ke-

ta doğru gelmek üzere idik. Fakat ylfli bir iş ·olacak doğrusu, dlyip du
asfalta çıkmadan evvel,, günde yüz- ruyordu. 
!erce, hattA binlerce arabanın geçti-
ği yo1 öyle bozulmuş, öyıe çukurıar Osk Uda r a d i! yesi 
olmuştu ki, yağan yağmurdan topla- d 
nan sular, bu çukurların her birisini ve yangın an 
hakikt birer göl hallne getirmişti. li urtarıla n evrak 

Resmini gördükten sonra da şek- Yangından sonra, Üsküdar adli 
llnl daha iyi anlayacağınız bu göller yesinln iki ayrı binaya yerleşmek 
den ben 1·~rundutn, ~ ııı da!~ ır 1 ık- mecburiyetlncle kaldığını ve bunun 
la. birisinin içine basıp tam bir çir- da. iş sahiplerinin bir çok nıüşkülAt-
kef banyosu almaktan kendimi kur- ıa. karşılaşmas:na sebeb olduğunu 
tarablldim. Fakat zavallı arkadaşım yazmı,tım. Du yazım, Yeni adliye 
Ali, nasıl oldu bilmem, bana IA.f an- binasının biran evvel inşasına baş
latırken. boş bulunup, çop' <'1 1 ~"' su hı.oması lüzumundan bahsediyordu. 
birikintilerinden birisine basmaz Halbuki Üsküdar adliyesinde bun
mr. Biçarenin ayakları diz kapak- dan evvel düzeltilmesi çok daha ıu-
larına kail., .. <'amurlu s"v11 ~ılandı. zumlu bir dert varmış .. 
O gün bir yere davetU olan dostum. Ge~~u gün eski bir Jşlmi takip için 
yepyeni bir pantalonla, o kadar yeni gittim. Üsküdar adliyesinin hukuk 
bir de oabuç giymişti. Hepsi berbat kısmrnda, öyle bir vaziyette karşı
oldn. Ve hu Vn7ivet onn ne kRdar laştım ki. doğrusu içim sızladı .. Yan 
kır.dır<'lr. hPlNHvPnfn !hmnlkflrlri?"ı- ~m<lan blnbir zorlukla kurtalılan 
na ne knrtnr s~ylendl artık orasını binlerce. hattA on binlerC'e evrak, 
ı;fz rlilcıflnUn.. adliyenin yerleştiği küçük evin, ufak 

Nı>vRe. hRta rrka. nıtı"vet btri<'lk 
:ı~faıt vol11mıı1a <'ık tık . Biraz en·el- 1 "" t .... • ~ ,. Jıi ~ 
ki ('IJ'kıırl ... ritıı.n C':\mıtrlıt su ile doln - U -"'O nomeı L O r • . ı Ti"'"'· · ..,. . ....-. ""TA"4EL. ... xırtildPrrtPn ,.c yamrı yumru kal- MiL ___ .!,Ml)5 &l"I ..,...., ,...._ ... _,. ı 

' ..ı ı __...... ~E TAeif\ATI MAV: ...,.,.,,.... . - '/)JJ 
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bu kadar yorucu bir iş istediğim i
çin çok utandım .. Son gün , bir mild
det bu aramalara ben de yardım 
ettim vo bizim evrak nihayet bulun 
du. lşim görUl<lU. 

Fakat mesele burada değil.. Yaz
mak istediğim nokta şudur: Bugün 
iş sahiplerinden herhangi birisi yan
gından en·etki bir da,·aya ait e\Ta
kını aramak isterse, benim vaziyeti
me düşecektir. Memurların bütUn 
gayretine rağmen, yığın halindeki 
17-18 bin evrak arasından kendi i-
şine ait olanı bulmak, piyangodan 
büyUk ikramiye beklemekten beter
dir. 

Benim gördüğüme ntızaran. bütün 
bu vaıiyeti düzeltmek te neye bağlı· 
dır biliyor musun uz. Topu topu bir 
iki dosya dolabına, hatta. bundan da 
vazgeçelim, beş on tane rafa.. 1 

Yığın halinde duran dosyalar raf
lara veya dolaplara yerle~~irilince. 
derhal tam \'e mükemmel bir tasni
fe de tabi tutulamasa bile. bugünkU 
,·aziyete nazaran, i şler kırk elli kere ı 

daha kolay yürüye bilecek bir şekle 
konabilir. Hem memurlar saatlerl-ı 
ni. günlerini boş yere harcamamış o 
turlar. hem de eshnbı mesallhin i şle
ri kolaylaşır .. 

Buraya üç beş kala::; yollayıp bir 
kaç raf yaptırmak için, adliye vekA
letinln derhal emir verl'<'eı1:ini umu-
yorum. HAT'r'' PCt 

Hallt Ziya h1r oğlunu 
kaybetti 

Halit Ziya Uşakhgilin Tiran sdare
tim"zin başkatibi bulunan, büyük oğlu 
Vedad Uşaklıgil, TirandCl vefat etmiş

tir. 
Hükfımetimiz cenazenin memleketi 

mize nakli için icap eden emirl~ri ver
miştir. 

Merhumun babasına ve ailesine baş 
sağlığı dileriz. 
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l'enkınnlılckl taksi yeri ,·o 
1~ bankası önündeki asfalt yol 

1.acilt cüv.oc fü: 
....._......., ~ ,_, -........... 
Hazar cevap bir 

vezir 
Abdülmecit zamanında, Boğaziçi

nln zevk ve sükün veren dekoru için
de yaşıyan, tablf güzellikleri karşı
sında, sermest olan madam Labaroıı 
Düran, yaşadığı tatlı ve şiir dolu za
manların hatıralarını anlatırken 
şunları yazıyor: 

"Bazan Anadolu, bazan Rumell 
kıyılarına girip çıkan bu tablf, en-
fes kanalın yeryüzünde eşi yoktur. 
Kdh bir göle benzer, kAh güzellik 
bakım rodan biri birlerine rekabet 
eden iki kıyı arasında bir nehir gibi 
dalgalanır. 1 ':! kıyıda çimenlerin 
her güze gUlen parlaklıkları, dağla
rın ve ağaçların, yeşil tepelerin fil
su n lu şiiri ; yeşil, penbe, eflAtun bo
yalı köşkler, serviler, salkımlar; 
şemsiyeye benzlyen yeşil çamlar ara 
sında görUnen mazgallı harap hisar
ları daha belli bir şekilde gösterir. 
Evvelleri, Boğaziçinde vezirlere Ye 
devlet adamlarına ait yüzden fazla 
saray varmış, süslerini bugün tarif 
etmeğe imkAn olmıyan bu saraylar 
sekiz yüzer odalı imiş! Bugün, bu es 
ki ihtişama, benzeyen pek az bina 
,·ar.,, 

La Daron Duranın mevcudiyetini 
işaret ettiği binalar arasında; glll
lcrle, yaseminlerle, lAlelerle, sUnbUl 
lerle silslenmlş bahçelerin ortasında 
nazlı bir gelin gibi güzel ,.e kalbi 
~eken köşkler, yalılar vardı . Bunla
rın en güzelleri, Ali paşanın, Reşit 
paşanın, Fuat paşanın yalılarıydı. 
Abdillmecit devrinin bu üç meşhur 

\"ezirl, her akşam mehtabın tatlı ı
şıkları altında, berrak ve saf süzü
lüp akan denizin karşısında zevklt 
geceler yaşar, gülilp eğlenirlerdi. LA. 
Baron Düran, diyor ki: 

'.'AH paşa, devrin en mühim rica
linden biriydi. f nce, zeki, bakışları 
derin \'O millA:rlm bir adamdı. Kısa 
boyluydu. Yilzilnde biraz çiçek bo
zukluğu vardı. Bilgisinin derin ol
duğunu. Avrupalılar içinde bile bu 
ayarda bir şahsiyet bulunamıyacağı 

m söylUyorlar. Bence, bütün meziyet 
!e rine rağmen. onun da kusurları 
\' ar. Ve en başta gelen kusuru i şleri 
kendi kafa!=llc görmemesidir. Hi<'bir 
şcyo tercddilt.sliz karar nremozdi.,, 

I..a Baron Düran Fuat' paşa hak
kında da şunları söylüyor: 

"Fuat paşa çok ince fikirli, zarif, 
kurnaz. :ı.lın-cı. çok iyi Fransız<'a hi
len bir 'l'Urktür ... 
Filhakika, La Baron Duranın dedi
ği gibi çok zeki \'O müstehzi bir a
damdı. Nüktelçri, hazır cevaplığı 
A vrupanın dört köşesine yayılmıştı . 

Esptrlıeri bir darbı mesel gibi dil
lerde dolaşıyordu. Sultan Azizle A \'
rupa seyahatinde bulunduğu sıradn, 
Frnnsadaki zarafetleri, ince telmih
leri, şaheser mazmunlardandır. 

Funt paşa, muhtelit devlet işlerin 
de çalıştıktan sonra. bir aralık Mad
ride elçi de tayin edilmiştir. Sefir

Hüıeyin Rüttü TIRPAN 
_.... LOtfon sayfayı çeviriniz 
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Yeniden açıla
cak mektepler 

iki binanın daha 
yapı~masına 
başlanıyor 

ÖnOmUzdeki aene içinde ıehrimizde 
yeniden orta mektepler açılacaktır. 

Bundan baıkı, on bin lira sarfiylt 
Pertemlyal liıetlnde yapılan yeni pıv· 
yonun da inpatr tamamlanmıştır. Ka· 
batqtalci 1nönU kız orta mektebin~ ili
ve edilen k11mın inıaatı da bitmek üıe· 
redir. 

Akuraydı bir ilk okul ve Niıantatın 

da da bir orta mektep fnıa ediJecelttir. 

Bunların ihaleleri yıkmda yapılacaktır. 

Uıküdar ve Fatihte yapılacak orta 
mekteplerin projeleri de hazırlanmıştır. 

Dış siyasa -Fransa israr 
ederse ne 
yapacağız? 

W- Baıtar&tı 2 lncldt 

Aimlc seli.'ttlanmıgtır. Pilsfidakb1in ls
temiye iııtemiye Fransız maresalı U-

niforması'lı kabul ettiği günlerde ol

duğundan l
1 aha soğu!( muamele gör• 

düğü a.nh.1ılan Delbos'a V&r§ova Ber

llnden farksıt bir çehre göstemiş tibi

dir. Leh hariciye nazırının Fraıo.sıa 

misafire Lehistanın mlliıtembke Sst.
diğinden ısrarla bahaetmie olması Jse 
bu soğukluğu herhalde kati <lerecc-:de 
arttırmış olsa. gerek. 

)JChistnnm müstemleke a.ramaaı o
nun da ''doyurulrna.ınıe bir devlet" i<i
diasiyle ortaya. atılması demektir. 

Bir devletin "doyurulmamıfl devl~t" 

vasfını aldıktan ıonra katıldığı cephe 

iee malumdur. Lehistan o cepheye 
girmese bile kendisinden o cepheye 
kar§ı hareket bcklE:ncmiyeccğ;Jı i ihıae 

ctrtii3 oluyor. Çekostovnyad& ve BUk

reşte Fransız nazırının Fransaya fe· 
rah verecek haberler alabileceeinl 
sanmak da pek mUmkUn değildir. Bi· 
naenaleyh ~lboe'nun P&rise avdetin
de arkada;Jnnna Orta Avrupad ı bu
gUnkU FT;:)...l&a için umduğu dosUnğu 

bulduğllnu t6yliyebileceği uhmin edi
lemez. 

Dclbos'nım bu seyahatindeki trlak
kilerinc ve giı'i6ti~i pnmrhklar-:. 1n
gilterenin tam bir mUzaheret göster

mekte oldu~nu baı.ı İngiliz ga?.c!ele
ri yazmaktadır. 

Delboe'nun seyahatindekl en bU

yU.k hedef, Orta Avrupada Alm1r.ya
nın bir emrivaki yaparak dünyayı alt 

Ust etmesine imkln '·crmeme-k vo böy 
le blr harekde mUsarnalıa. edileft:ıiye-
ccğinı Viya..ıaya va Prağa bildiı1"1-ek 
Avusturya ve Çek04Jlovakyaya rahat 
bir nefes aldmnaktn-. Böyle bir rahat 

nefes Fransanın da ~fthat nefes alına
sına imkan verecektir. 

Acaba 0:-ta Avrupı.da rahat bit :ne
fes alınıya gnhpn l<"ranM şe.rkt Ak-
deııfzin havasmı bulMdtrma'k ve &i
yasi sıhhatini bozmak hatasına dU§er 
mi? 

Bu sualin cevabmı FrAnJanm ctva
bt notasında arıyaca~ı. 

Şekip CONDUZ 

-... ,..._.,, ı::u.ıurm 1----
11ğe taııa olunmasına şu carlp vaka 
scbob olmuştur: 

BahıAll, Mtıdrlt sefirliğine SaUet 
efendi adında blrtnı ta7Jn etmlttl. 
Fakat Sattı\ efendi alnlrll bir adanı 
dı. MUtemadlyen 1uzonu oynatır, göz 
lcrını lı:rrpardr. Bunu bpanya. eıcı
sl, mfthıurıu gördo. Babrllln geldi. 
Hariciye nazrrına dedi ki: 

- Krallcc habt11l genç bfr kadın· 
drr. Elci ftlmntnameslnl verip nut· 
kunu okurken lfene böyle yUztınO 
buruıııturur, «Ozlerlnl krrpar1a, iti 
olmaz. Oeno Jrraltçe. yaşlı bir ada
mın kendisine R"ÖZ krrnn1ak suretne 
endUstlUk etWtfne uhtp olur. Bu· 

"un 1~ın ou vAr.f fflıvtl başka b1rJnf ta
yin ctscnlt tyt olur. 

DnbrAlf bu mRhınru (1) mtrvatrk 
rrBrmn~. bunun Q1.ertne Fnat paeayr 
MaClrtdc eJr.I tayin etml~tır. 

HüHyin Rüttü TIRPAN 

ıranda bir 
Alman heyeti 

Moıkova, 5 (A.A.) - Baku.dacı bil
dirildiğine göre, yakındı lrana gidecek 
olan Hitlerd gençler kafilesi bUtün ı
randa doJaıacak ve tranrn mühim mer
kezler:nde durarak konferanılar ve umu 
mi nutuklar tertip eyliyecektir. Alman 
gençlik rei•i Von Shirachın riy11eti al
tında bulunan bu heyete t ran.daki Al· 
man lcolonlti parlak bir kabul reımi ha
: rhmaktadır. 

Bu seyahate Almanlar İran - Al
man dostluğunun bir tenhUril mahiye
tini vermek istiyorlar. Bu 'ene içinde 
batta Alman bankası direktö:-J Şath ve 
Alman harbiye nazırı Von Blomberıin 

oğlu olduiu halde birçok Alman ricali
nin lranı yaptıldarr ziyaretlerin bir ma 
badr olan bu seyahatin slyaat mahiyeti 
kati yen ıüphe götürmez . • 

MOştcrlslnln parnsıoı 
çalan Uç ay hapse 

mabktlm oldu 
Çırıı iç:nde ppkıeıhk eden Mar

ko, dükklnmı gelen ve oapka almalc için 
plzarlık yapan üç genç kızdan Sacide 
ismindekinin, içinde y.inni bet lira bu
lunan para çıntaunı çalnuıtır. 

B.raz evvel çantaaının yerinde ol
dufunu ve dükklna da kime girmedl-

ğ.ini bilen Sacide parasının kaybotdufu 
nu glSrilr.;e hemen polise baş vurmu§, 
bunun aıerine, meıhut ıuçlar mahkeme 
ı';;nc ıacvk~dllen suçlu U~ ay hapsa mah 
kum olmuştur. 

Rüşvet ehp Roman
yaya kaçan 

Bir müfettiş 
tevkif edildi 
Bundan bir mUddet evvel, ayar ve 

ölçüler dairesi müfctti§lerinden Avniye 
rUıvct aldılı ve vatifesini suiistimal 
ettiği görülerek işten el çektirilm!ıti. 

Vaziyetin !enalaştıiını gören Avni 
buradan Romanyayı kaçmıştı. Roman 
ya hükumetiyle hilkumctimiı arasında 

mevcut aHi mücrimlerin iadesi hakkın
daki mukaveleye dayanılarak suçlu mU
f cttişin teslimi istenmiş, Romen polisi 
de kendisini yakılıyarak T·:.irk poliıine 
teslim etmiştir. 

Avni tevkif edilerek tevkifhaneye 
gönderilm!§tir. 

Bayramlık elbise 
almadıf(ı için ••• 
Küg:ikpazar Hacıkadın mahalleıi 

Boıtan sokağında oturatı Sadde, nlkih
•ız yaıadığı Hasanı bayramlık elbise al 
mnrğı için evveli dôvmU§ ve sonr.ı da 
çakı ile yaratamı§tır. 

. 

Veni sebze hAll 
l.'"emiateki meyve halinin yıuıında 

yaptırılması belediyece kara.rlaştnıl

mı3 bulunan sebzo haline ait pro,JC ve 
keoifnameler r..afla veka.ietine gö:1de • 
rilmlftir. 

Her turıu ~rt fortibat:ı haiz bulu
nacak olan ycr.i ha!, projeler tudfoten 
çıkar çıkmu inşaata başlana.ı:akıtr. 

Burada seb.,., ve meyva.da:u ga vrl 
zeytin, yumurta, peynir. yağ Ye ~~re 
gibi ııdalar icin de soğuk hava. deııo
la.n yapılacalctrr. 

General ı~udendorf 
UIOm hallnde 

Münihı S (A.A.) - General Luden
dorf'un srhhi vaziyeti hakkındaki son 
billten, M>n günlerde hastanm vaziyetin 
de salah haaıl olmuş o!duğunu bildir
mektedir. 

Hasta, akli melekltma tamamiyle 
sahiptir. Nabzı ve hararet derecesi mü
kemmeldir. Fakat hastanın kuvveti mil 

temadiyen dUımelı:tedir. Kendiıine ba· 
kın iki doktor, hastanın vaziyetini va
him addetmekte denm ediyorlar. • 

Bir tay1are kazA&ı 
Brendut, .S (A.A.) - Muntanın 

t"'iH• han hattma menıup bir deniz 
tıyyareli Mınilyaya &itmek U.mı ha
Ylhnırken kapaldanmıttır. iki kiti ~l
mUf, bir lc!fl yaralanaqtır. 

MDthl' bir ka.-ıl'.ıa 
Manille, 5 (A.A.) - Diln Fillplnln 

me.·kul ıdılarrnda flddetll bir kuırp 
oJrrıuf, Samara tehrinin etr•f ne aıtırau 
kesllmiştir. 

H"ABER - J\kpm pos-

IÇERDE: 
• Cayhanın .tsau köyUnden Emüı, blr ö 

küzü l<O\'Rl&rl(en attığı taşla aynl köyden 
Allyl ö1dUrmUştUr. 

• Arapklrde halkın yardnnile yapılan orta 
mektep mcrulmle açılmt§tır. 

• 1zmlrdm Torbalıya giden bir kamyon 
'iraj dönerken içinde bulunan amele HUse 
yln yere dUşmUş ,.c boynl patlayarak ölmüş 
tur. 

• Hisar vapuru göc;mcn getirmek Uzcro 
Kö~tenceye glUnf&ıllr. Bu partide gelecek 
muhactr!cr 1500 kişidir. 

• Karacaahmet mc.zarlığındakl hususi kab 
ristanlarm parmaklıkları ötedenberi kesile 
rek çalınıyor ve !alil yakalanamıyordu. Me 
zarlık bekçisi SUloyman sabıkalılardan Us 
kUdatlı Ccmall suç tlstUnc:ıe yakalamı§ ye 
poll1e vermııur. 

• lkt.11at vekA.leU .denizlılerl mUstqarı 

•atıullah Ankaradan oehrlmlze gelnılftlr. 
• ?clıl•rlar mUdUrlQğU tarafından Amerl 

ka, Almany~ ve l"ranaaya staja gönderilecek 
ekçertcır alı gUnU ıehrlmlzden harel<et ede 
ceklet'dlr. Stajyerler g!SnderlldJklerl rnemlc 
keUerıta allı ay kalacaklardır. 

• Mülkiyenin kurulU§unun yıldönUmU, §Ch 

rımtadokl MUlklyolller taratmdan mcralim 
le kuUuıanmıı ve TokaUlyanda btr Ziyafet 
verıınıııtır. 

• Çocuk Itslrf;'eme kurumunun ıubelerl 
bayram dolayısllc muhtelli semUerdekl ço 
cuklara ell"sc, kundura vesa.lr glyecelc §<'Y 
Ier vcrınl lerdlr. 

• TUrkofls ba§kanı Burhan Zihni ve İktı 
ut vel<lloU heyeti tc!' ırıye relal HUsnU Y& 
man ıehr1mlzo gelml§llr. 

• Elma dafmdan Dolabdoreye giden yolun 
aaCalt olarak lntuı belediyece kararlqtınl 
mııtır. 

• Dlşl ıUğlU11' avlayanların §lddetle takiple 
rt allkadarlara ernredllmlıtır. 

• Hazır llAçlardan almmakla olan lıUhlA.k 
reaml r:ıı kanunla 28 kuruıa kadar o~an 
tllCl&rdan atınmıyacaktır. 

• 8oö bir hafta u.rf'mda gtımrUk muhatua 
teıld!Alr memurları biri ölU 2 al yaralı 58 
kaçakçı. 2270 kilo gUmtUk kaçağı, 4:> kilo 
lnhlaar • a.c&#J, 800 kilo butday, 1M6 defter 
ctgara klğtdı, 139 Ttlrlt llta.ııı, 2 ııllfıh, 46 
mermi, sı kesim ve u kaçakçı hayvanı ya 
kaları\r,ıardır. 

DIŞ RDA: 
• Bre. lya dlktatörU bUtUn slyut birlikleri 

l&ıvtden bir em1rname hazrrl&llll§tır. 
• Yunanııtanda, Ucart muamelelerde !llçU 

olarak metrenin kullanılması fçtn blr komls 
yon tcıkll olunmuıtur. 

• Bertin gazeteleri, Alman Alimlerinin 
balıkların beyaz eUcrlndcn pamuk yUnU 
ımallno mu.salt ııttcr elde ettlklerlnl yumak 
tadtrlar. 

• lt(l.lyan mecııaı, Mwtdakl kapltUIAsyon 
ların llı;ası hıı.kkmdakl muahede ile, Soman 
de me1'alnr hnkk:ndakl İtalyan - İngiliz 
anla§mn.sını tasvip ve llabc§!standakl yol in 
patt ıı:ın 3 milyar lfl'otllk bir kredi kabul 
etmJıttr. 

• ·rnıct ruhani rotst Tashllama sonteşrln!n 
30 uncu gUnU garbt Çlnde, Jlekundo civarın 
da. ölmllştUr. • 

• Amorlkruun llruklln nı.mtakasında 350 
mezarcı grev DAn etmiş, J 17 ı:sıu nı;:ıkta kal 
mııtır. 

• Alman termayedarla:rt, Sen Lorel klSrte 
slnM builQn A.nUkosU adaımı satın almak 
Qatre ]- '&ndalılarıa mnzakereye gtrmr,ler 
dfr. Alr·"nlar burada bir sultıte fab1'lkut 
ıcuracakıaraır • 

• bveı: kralı bqlnci GU.tav halen tsveçl 
slyaret Cl'mekte otan Almanya na.zırı dokto1' 
Frlct kabul etmf1Ur. 

• Atlnnda. toplanan amele ve memurlar 
Pan Hellentk kongresi, ı.tetakaaı hllk~metl 
nln lctlınat ve mtuı e1er1ne bUlUn kuvvetilt 
müzaherete &7-metmıs olduğUna dair yeni bir 
karar ınıreu kabul ederek da{tllmıştır. 

• Hlndiıtanda lııyan mmtakuı Vczb1atan 
da vaziyet lyUeıınııttr. Bazı lnıuız - hlnUl 
kıtaları Veaırıatanı torkederek eekt garnizon 
mahallerine dönmUılerdlr. 

• Fransız mcbU.an medlal, 603 reyin 
mıtakı ile harbiye tıazaretı, 152 roye karıı 
437 reyıe de <rahntyc nezareti bUtçeterını, 
kabul etmı~ur. 

• fflller c!oğduğu gUnUn yıld6nUmU nıUna 
aebcUie ast Frankoya tebrik telgrafı gönder 
mlşllr. 

• Çekoslovakya ticaret nazJrı, eski gazet e 
cilorclcn NaJman ölmUıtUr. 

• OOfrlng, kanuni tatil gUnlerlnde de ame 
le ve memurlarll ye\'lnlyelcrinln verllmcainl 
emretmıttır. 

• Melcal:·" nın muhtelit mmtakalarında 
30 bin iplik tabrlkıw yirmi saat grev yap 
mo.fa kt"'&r nrmltlerdlr. 1ııçller yevmıycs 
lerlnln yUz&ı t'111 rılal;eUndc arttınlma.mı 

S.temektedltler. 

ô BlRlNClKANUN - 1~ 
---~ 

Japonlar bir IngillZ 
gemisini batırdılar 

Pincr • "{O 
_.. Baştarafı ı lncid. f kumpanvasına mensup olan " ·ıı· 

Yalnız garp devletlerinin Uzak Şark- vapuru Ouhou'da Japon tayyareJen 
taki menfaatlerinden feragat etmiyccck den atılan bombalarla batınlnuşt~r. ele 
terini Japonyaya anlatmak iç'.n yapıla· Hankeou'.dan gelip Nanki~e ~t~c;\J 
1.:ak bir nümayişe müzaheret etmeie ef te olan bu vapurda yüzleı•.:e Çınlı yo 
karı umumiycnin ihzar edilmiı olduğu- vardı. rıJ 
nu tebarii.ı ettiren diplomasi malıafilin- Suisham ismindeki İngiliz: vapı.ı .. 

11 
de bu haberler, b!ra.z endişe tevlit et- da Yantze nehrinin 'ağzında bı.ılun:,. 
miştir. Tsung Uung adasına yaklaştığı trr· 

Çin - Japon ihtilafının bağlangıcm rada mitr!lyöz ate§i altına alı~~1 . va· 
1 'k" çını .ı danberi, hatta büyük Okyan1.1sun ahu-. Vapurun mUrettebatmdan ı 1 ı.ır 

ka edilmesi derecesinde ileri gidilmek ralanmıştır. Hadiseyi müteakip va~an 
b 1 y • raJıJar" suretiyle şiddetli icraatta u unmagı Şanghaya avdet etm.ş ve ya de ol· 

iltizam etmiş olan bahriye rnahafili. Lon bir tanesi bu şehirde bir hastahane 
dranın aıimkArlığına dair olan haber- müştür. . . J oıııarın 
lerden memnun görlinmektedir. Siuaham vapuru şımdı ap Nung 

Diplomasi mahafili, Alman sc.firi- kontrolü altında bulunan Tstung ıııs• 
nin Nankin ve Tokyodaki mesut maha- adasma uğramak istemiştir. Japon ve 
fil ile yapmış olduğu m:izakereler~ bil- kamları İngiliz bandırasını ta~ıyan J'l\~i 
yük bir ehemmiyet atfetmektedir. Ame yanlarına İngiliz bayrağının ;;:ayn· 
rika haric;ye nezareti, dokuz devlet mu- yapmı§ olan bu vapurun 2daya 
abedenamcsini imza etmi§ olan devlet cağından haberdar e.ditm!ştir. dı 
!erin muvaffak olmadıkları bir me!elc- An'a~ma rnilmklln o'JU8 b&-
de Almanyanın muvaffak olması ylizün- Şanghay, s (A.A.) - Şanı+~~ bir 
den dahi olsa ihtilafın halli mümkün gö- lediye meclisi tarafından ne§rcd• d 1ıe rün.dukçe mUdahalede bulunmamağ:ı az- beyanname ingilit polis §Cfi GerrarJcrtl" 

metmiştir. Japon mUmeHili arasında JaP0? eleti 
İyi halıer alan mahafilin fikri şu Jarının bcyrtelmilcl mmtakaya gırıtı ·ıa• 
k d d. derı rrıu mer ez e ır: meselesi hakkında cereyan e 

1 
a,dı· 

Almınya, Japonyamn ~in.de daha zi- kereler neticesinde bir itilUa varı rıt 
yade derinlere girmcmeaini arzu etmek ~ı bildirilmektedir. 
tedir. Zira, bu suretle Japônya, gayret Nankine yaklaşıyorlar Jaı1 
ve mühimmat sarfedecektir. Hal1u~i kıta 

Tokyo, 5 (A.A.) - Japon · .. j İt' 
aksi takdirde bunlar S".>vyetler ::ı:rlili- pcrgcmbe günü Kiangyin katcle:JtC" 
ne kartı elde bulunabile;::ektir. gal ve bir miktar top ve harp 

Japonya cezasız kalamaz ! meıf iğtinam etmişlerdir. "beıı 
Londra, (A.A.) - Şılnghay<la vu- Japon piştarları Nank:nin t•kfl dJt• 

kua gelen hSdiselerden bahseden ''Ti- 4o kilometre tırkmda bulunmakta 
mes .. gazetesi diyor ki: 

"Japonya bu hadiselerin kıymetini 
küg:lk tclikki etmemeliclır. Zira, 'tıütün 
bu hareketler hep böyle ·ezasız ~atarak 
devam edemez . ., 

Daily Tctegrapm'' diyor ki: 
"Hadiseler, Japonyanm lüzumıuz 

bir tahrikidir. Fakat ehemmiyetli olan 
cihet, Japonyanın bir gün Şanghaydaki 
enternas}'Qnal imtiyaJ;lı mıntakayı llf
vetmesi ve bilahare H onk • Konıg İnci
li.ı menafii mıntıkasına teca~z eyle
mesi olacaktır.,, 
Taarruıa uğrıyan lnglliz 

gemileri 
Şanghay, 5 (A.A.) - Bir tngiliı 

Hatay hakkın
daki notamız 

Cuma gftnfi Fransa 
bllktlmetlne verildi 

Hatayda, yeni reJimir.. ilanı günün
de ve bunu hkip ede'l za.ıno.nlarda ya
pUan yolslUluklar hi.kkmda bazt nok
taların izahını iıt.iytn notamızın Fran 
sa.ya vcrilm~k üzeıa olduğunu arife
ye rnslıyan cuma gUnkü sayımızda ha
ber vermiştik. Notamız filvaki o fiin 
Paris Büyük elçimiz Suad Dava.z ta
rafından Ji"rıüısa hariciye neıarc.tine 
tevil edilmfetır. 

Surıye başveklli eli boş 
d6necek ! 

f'aristeki Suriyeli mahafilden alı
nan mıh1mata göre, Pariste bulunatı 
Suriye b~vckili Cenı11 ME'rdam J.i't'an
sa hariciye erkanı He vukubula.u te· 
maslarmdan bir netıce ek~t: edf>me
mişUr. 

C~mil .Merde.m ~ile SunyP. a
rasında evve!cc imzalanan T!.uahcde -
nin Fransa ta.-afından tasd!kını at.e
miştir. Kendisine Ve.!llen cevapta Su
rlyede bulunan aka!liyetler haklı ında 
Fransa hUkftmetinin Snriyed1-n iste-eli
ği tominat verilmedikçe bu muahedc
nin tasdikına. imkan oltnadığı bitairil
·ıniştir. 

Suriye ba.şvckill Elce~ye bit ida
?i muhtariyet verileceği hakkındı de
veran eden haberlerden balılederf.k bu 
i§ hakkında Fransa htlktbnetlnin rıok· 
tai nazarını ıorm\11. ve bwıa da, bu 1-
f;dn akalliyetler ile allkıaı bulunan ay 
rıca bir i§ olduğu kendialne bildlril .. 
miştir. 

Fransanın, Suriyedelci akalliyetler hak 
kında Suriyeden llzmı~len teminatı 
aldıktan sonra :Eıcesireye bir idari 
muhtariyet vereceğim ve onya Suri. 
yede bulunan ve Suriye hUkbıetı ta
rafından iıtenilmiyeıı Çerkeeleri, SUr
vantıeri ve belki de ermenilE'r! )'erleı
tircceği söylenmektedir~ 

Teşek k Ur ederfı .rc1' 
Şeker Bayramı dolayısiyle, ı;~a.t· 

mektup ve telgrafla, gcrcl< bitt:ı\ et· 
baamıza kadar gelerek bizi tebrı 0ıcıı· 
mck lutfunu g(Ssteron muhtetcrt1 
yucularımıza tcşekkilr ederiz. 1_,.ı uıİıımınıhuuuuııınnuıııııııııınııııııuoıttnııınııııııııııııı 

__.-/ 
~~~~--------~----

ŞirketihayriY8., 
Bir vapura çok yolc 

aldığı için 

Dava edildi .,.. 
Beykoz kaynuı.kamlığ: taraf~çıt~ 

• · b'r da;Vi' Şirketihayrıye aleyhıne 1 

mıştır. n ]<a!ltııft 
Davayo. sebeb BeykOzda. .0ıcıı 

bir vapurun istiabında.n f::ın~~ııt 
almasıdır Vapur o kad:ır 1cı .,.e 

. ba.ylllll 'il 
ki, bir kadın bunalarak aıc~ı 
vapurda bulunan Beykoz kay:aırt': 
da bunwı üzerine yolcuları s. iriıetl 

ve § rak bir zabıt tutturnıue 

m~kemeye vermiştir. 

Konya seylabııııo 
zararı gcve1 

. • t' d n roı.ıla.:Y eti Konya vılayc ın e ··re. e " 
. . l(ıırıata go -•1 

merkezıne venlen ma evıeriıl ... 
lab netlceal olarak yıkılan 

80 küsurd .. e· 
yıaı ur. . se ıai:ıJll • 

!Kwlay genel ınerke~, ~I~ 
ticeel açıkta kalanlara ilk Y ,;:) 1.aoo 

. · · J{onyı'.r 
yapılmasını temın ıçın __--:::::;;; 

ıi~. 
tSTANBULı 19 ~u>t ~l ~a.ıo' plA.kla dana nıusıktııl, anıı: >1' 1' rı• 

rOIU (R&laka), 19,SO ~o~~ )>Orst' ıı~ıı 
Akyilz, çocuk terblycsı, 1 ' taraf&JI~ p0rf 

rl, 20 Rıfat ve arlı<a4aflaı'1 20 30 :tı•"" ~ytıı"• 
mu-1kial n halk ıarka&rl• ' • ..-ı:ıç• 'J11'" 
20 33 ömer Rıza tarafJDda!1 waf~ 

5 
~4 

20.~ :e.ıma.,. aruda,ıatı s>·>• sı~ 
mu-1klat n balk ,ark11•11~410 ot1' 

0 9
,.

)'0 tonıtıc opera (Famt> r1~r1. 2'.s ,,_flJ 
refakaUle, 22,15 ajaD8 ıı: parçal~~ ff 
ıa .alolar, opera ve ope un proJl....
llOD haberler, ve ertdl ıt11l 

llOl1. ftll" ' d• 
Sııttdık çl ti cadd'til'.,ır 

Ferlk!SyUnde ~ki sııaııdt~~ 
Fmn ıokafmda 9 No. 1~ktlt'· 11ı0 ifC"' 
evi havi çiftlik acele.. GIS~ ıP. 
fabrikasına muttaaıldıı'· 'kiSyilJ'd' ,)i 
yenlerin içindekilere. ferı •andır,.:! 

7 No 1ı 111 
phln ıokafındı 9 · 

tıarı. Bay Bernara mUtacaa 
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Yazan: Nlzamettin Nazif 

lnsanhktan uzak bir yarı 
Şİllldi . hayvanlar diyarı ! 

nulut hır yaprak bile kımıldamıyor. karlar. SUvarllerln her görünüşü va-
snı g .. ktc gibt 

1 1 
° kızdırılmış bir demir dinin çamur kulübelerine bu kayalı-

liıe~ dıy~n gUneş, örse konınuş ve ğı lıatırlatır ve bunun içindir ki }edi 
~ sa Çekıç indirilmiş gibi kıvılcım- tepe arasındaki bataklıklara ınğmmış 
evıeri çıyor. Biribirine bitişik çamur .J!an şu canavar tıynetli herifler kır· 
bu 8 tı bacalarından çıkan dumanlar baçlanmış köpekler gibi sinmektedir-
1ıaıa:~ ~~vada güçlükle yükseliyor, ler. 
)'a11 bi ğürcn bir inek, bazan havlı- !sanın do~mundan 534 yıl önce, 
~lar r köp k her tarafından pis ko- Uç tıuıı.fı bir sur ve bir tarafı bir ne
eııı.ığ' Yayılan bu murdar köyün ses- hir!e çevrili eu yedi tepenin ve yedi Ö:f. bozuyor... tepeyi biribirine ekJiyen §U çamurlu 
la g t1 b:!r.isi tek tUk ağaçlar- evlerin topuna birden "Roma'' n.dı ve-
~CI\ 0 

g.clenen bir tepeden ba- rilirdi. 
~lı on g lZ altı tepe dnhn görUyor. Se- Roma ... HUkUmdar Scrviyils Tülli· 
lın bir adam boyu yUkseldiğinde ka- iis'ün Roması. 
8arıy du\ ar bu tepeleri Uç taraftan Sa.binlerle Litlnlerin ırgad ve esir. 
Qa~r, garpta, sntlıı sedef gibi panl EtrUslderln efendi ve hlkim oldukla
~ıyOr bir n bir kıvrılıp bUkUlerek a- rı Roma. 
Su~d . . Bu Romada Mesaalinlen, Agripir.a-

~ld:ır ban bır saat evvelıne gelinceye lar gibi kaltaklar ve Neron gibi KaJi. 
bır Ôlll u Çamurlu evler hiç de böyle guln gibi haydutlar yaratacak olan 
leri 

8 
ın s ssfzliği içinde değildi. Ev- ruh, Anlbnlle uğraşacak bUyUk atra

tı doıaran ve Uzerlerinde sinek bulutla tejlere, Sipyon lafrikenlerin, .Markus 
ları 8~Şan tczeklf bı:ıtnklıklarda kann- Avrelyanuslann arkalarına l!ı.kılacak 
1'ı uıa lllndnn eı mir., açlıktan boyunla ordulara can verecek olan ruh, Palmi
defıı :ıo, kaburgnlnrı kafe.9 ka!ea, rayı. Kartacayı. Mısırı, Gol ve Vizi
eal'alt bacaklı cılız çocuklar b&grı- got diyarlarını eze eze bUyUyecek ve 
8\ıl tek "''Juyorlnrdı ve kavruk, ot- sonra gilnUn birinde dllnyanrn en asil 
leli ç llelerden kol kol sarkan, kendi- kanını taşıyan bir milletin savleti ö
~İalık:I>lıık, ntlıı.rı eğersiz sllvarller. nUnde leş gibi serilecek olan ruh he
llıurıu erde otlıy n tavukları ve. ça- nilz filiz vermemi§ bir avuç tohum gi
~ \'e . su b!rlkintilt'l'indc yıkanan bf aerplll duruyordu. 
1~d~1 ordek sUrUlcrlnl UrkUterek do- Bir masalın Romı•lus adlt ka:brama-
~ n geçiyorlardı. Bazan pis bir nı ile bqlıyan tarihi, er.eli ve gonsuz 

~ r•Q\ r,rsumu~ memeleri sallanan bir hakikati ifade eden diri ve kahhar 
ta fttı ır ko.am, s:ı~larıru uçura uçu- bir milletin aatveti önUnde ve yine 
lı~ ,__1Y0r, çocuğun birini koltu~ al- Rom ulus adını tqıyıı.n < •) bir şefin 
~\ ~ıatırarnk öldüresiye döğUyor - devrinde bitecek olan bu Roma; hırs, 
~, ~ da sakalı kirpi derisi gibi kin, eehvet ve kudret püsküren bir 
~d~dık.~n bir a~nm, inek sağan bir volkan olacaktı. Bu volkanın lavları 
~~.!ld hucum edıyor, eline geçirdiği ile Akdeniz ve Akdenizin kıyıları tam 
<:4 .. Unu bel kemiğine ve butlarına on iki asır kavrulup '-'anacaktı. Sonra 
tj,, "rcıt t l'hs· • .J ırıı. • a ı ız malıluku yere se- devirlere bir ba.'jka tali hükmederek-
ta( ~İi s~nra saçlarını bileğine dolıya- ti. Masalında kahramanı nomulusu 
~ lı~Ye sürüye çamur evlerden bi- bir d~i kurda emzirten bu Romaya 
't.t><ll'a~o:du. son yumruğu indiren büyük kudretli, 
"lltııı.ıa ~~~en çocuk ağlamıyordu. kahhar milletin erkek kurdu sembol 

~·c.ra doguten kn.dm "ıh!" bile de- tutan en ilstün ırktan gelmesi mukad
; u ve camur evlerden biri çıkıp derei. Dişi kurdun Roması ufukta e:r-
r., ~ kek kurd belirdiği gün sönecekti. Bu 
bl!ıtıe e Y~~ıyors~ yahu?" devrin ardından gelecek olan nesıller, 
llıır Ye luzum gormüyordu. en muhtc~em bir egemenlikle Ak::lc-ni-

~~ d::ı~.kimin bileği kuvvetliyse o- ze on iki asır ferman dinleten bu 
~~ b· gı olur. Burası insanlıktan Romanın Odoakr adlı üçüncü derere
~~ek •l' Yarı hayvanlar diyarıdır. den bir Türk generalin yumruğu ile 
~\'Çocuk kız çocuğu, kadın her ço- büyük Attilaya secde ctmi§ olmıu;aıa 
~,llia e erkek her kadını döğer. Dayak hiç hayret ctmiyeceklerdi. Ve lüzu
~lı~a:~~ı kada\Taları biribirlcrine mundan çok büyümüş bir burnun 
~· tnuh ıricik vasıtadır. Aşk, sev- parlak ve tertemiz bir kılıçla buda.nı-

lel'de abbet, şefkat ve tatlı dil bu şı insanlığa rahat bir nefes aldırmış 
Qİitı ıneçhuldUr. olacaktı. 

~ğı a~in ~alığı kavurmaya ba.,la
~'iı a bırcr gölgeliğe ~-ekilen e
~ ~tlaı:n çıplak süvarileri, az 
~a5,~ac neşın yakıcılığı bitince, orta-

l'ı "t ~klar ve yine kazla.n, ördek
~ ita VukJnrı ürküterek tozu du
l Ulutlar lacaklar... Onlar, bu sinek 
tr batak~ı ~neffUs ederek, eu sıtına
~~ ~ae/k rd;ı biri.~;rlerine havlıya
h l}ısıı e:anıarn hukmcden Inıdreti 
lı11dakı1 erler. Bu kudret kadınıru 
~ ' Od . 
~ \ete Unlıı yere serdikten sonra 
~de.rcı~;kil~n ııu hayvanlardan daha 
cı· iika · ~iı~ şalcası yoktur. En u
~ Itarar~~n. scrke!iliğin, en masum 
1;1~in.ıe 

1 ıgın göreceği cc.za Kapitul 
ltıaktır n Tarp!n kayalığına fırla-

~~ll'>"tui te""'"ı· ··t · her" · t 1 ··k ~ ~ arıa .. ''""' • o csı ısı e ı: tu 
dı~lt,da 'i' go~gı>lcnen tepenin tanı k&..r 
~l Ve snırrrn adam boyu yilkseklihte 
t~ ~?'\·es(~ bi.r kara kay~ yığınıdır 
~~llıur evın :kı büyük binalar \"adinin 

l' \' er ne .. -~t e bir u... ma'!rur magrur ba-
~ l{'>!aıı:>ai "u:u~a doğru donmu3 tir 
)e latının b" gıbı sarkan yalçm kara 
~~ ltöşeı lrc>r balta sırtına benzi
~~~alanın~rınde kafaları patlamış, 
~ 1 "iller ~ .. cc.ısetlcr, Jniiyerek <:an 
~ \ıstUtıa gorüliir. Cunlara \'C bu:ıla
~~ tı h e korkunç sesıer rıkararak 1 
-~;!>alarınatt-0, ~ lara, a tmacal:ıra. Je.s 
~ ~atı~ hcr~rı bı~ göz atmak ı;u kirpi 
l~ 1~ıçin 8

• c~ın o eğersiz süvariler-
~:ı ~ 1na1kı · · "'·ga1 crını anlatır. Bunlar 

arrna Yem olmaktan kor-

. ~ . 
Şimdi bir yaprak bile kımıldaml-

yor. 
Bulutsuz gökte kızdırılmıg bir de

mir gibi ı§ıldıyan güneş, örse ko~Hş 
ve üzerine çekiç indirilmiş gibi kıvıl
cımlar saçıyor. Biribirine bitişik c:a
mur evledn bacalarından çıkan du
manlar bu sıcak havada güçlükle yük
seliyor. Bazan böğüren bir inek. ha
zan havhyan bir köpek her tarafın

dan pis kokular yayılan bu murdar kö 
yün scssizliğinj bozuyor. 

ötesi berisi tek tük ağaçlarla göl
gel~nen tepenin tam kapitule bakan 
taraf mda sekiz on keçi otluyordu. 
Bunlardan birkaç adım ötede bliyük 
bir kızılcık ağacının altında genç Ye 
gUzcl bir kadın yatıyordu. Bt'l!lnı Ml 
avucuna dayamıştı, sağ eliyle dizleri
ni \"e baldtrlarmı kaqıyor, kapkara 
gözlerini, ilerde bir mağaranın yanı
başmda ;ilks2len bir incir nğacmdrın 
ayırmıyordu. Sol tarafta sık bir meşe 
korusu görü!Uyordu. EV,er biri bu gU
zcl genç kadının göğsii üzerine nzn. 
nıp cenesini çenesine da v:ır da. delik
leri hırsla oçıhp kapanan burnu isti
kametinde bakacak oh rs~. o tnr.ıfta 
da bir b1eoka rnocıelik ve bu meşeağin 
İ";nde taştan tek katlı bir bina görUr-

tlil. ------ ~ rcvamı vıır 
(•) Garot Romanın son hUJ.•:imdo

TU&ıu cı1.a da T'..am.ıdusfu: r..mnıılu.ı; Aıt
gu.stul.e. 

Nilıaget ıspanak f iatına düştü ! 
Yakacak 
buhraııı 

1 

Bir kilo tütün 
10 kuruşa 1 

aaşvekaaete 1teDgırafıar çetkDBc'll J 

Vaz·yete hemen müdahale , 

lzmltte bir kllo 
klimUr ıo kuruşa 

çıkıyor! 
İzmit, (Hususi) - Şehrimizde. 

gittikçe nrtan odun ve kömür fiat
Jnrı nihayet son haddini bulınt19 ve 
geçen yıl bu zamanlar yUz, yüz elli 
kuru§a satılan bir araba odun bc:
liraya satrlmıya başlanmıştır. Hat~ 
tô. bazı a1:ık gözler bir araba odu· 
nu üçe bölüp ayrı ayrı arabalaıa 
l.l-0ldur:makta ve sonra arnbaun: 
dört liraya satmaktadırlar. Böyle
ce ge;:en yıl 150 kuruşa alınan bir 
araba odun bu yıl 10-12 liraya ah· 
na bilmektedir. 

edilmesi isteniyor 

Egenin "Başı bağlı pastal., 
1zmir, (Hususi) - Tütün satışla.; m

daki durgunluk devam etmektedır. 
Hemen biltUn mıntakalarda mübıtyaa 
faaliyeti durmuş gibidir. Muhtelif 
mmtakalardaki müstahsil1er ba.şwkl
lete ve iktısat vekahıtinc milracaa.t e
derek bu vaziyetin ıslahı için tedb'rler 
alınmasını dilemişlerdir. 
Bazı mmtakalarda tUtUiı adeta ıs

parok fiatına, yani 10 kuruşa dü§
nıüştUr. Bir kilo tütün on kuruşa ... 
!naııılacak şey değil; fakat maaleee! 
acı bir hakikat. Burada çıkan "Ana
dolu" gazetesi Çeşme muhabirinden al 
dığı malCımab ve yine bir okuyucusu
nun gönderdiği ~ağıdaki mektubu 
dercederek va:.iyete acil tedbirlerle 
mürlahale etmek lüzumunu tebarfu: et
tiriyor. Muhabirin verdiği malumat 
ve okuyucunun me~ttubu §unlardır: 

''Çeşme - Tütün satıslannm ma
hua ve meşhur insafsızca tecellileri 
hô.lA de\•amdadır. TUtünlerini satamı
ynnlarm dilştUkleri elim vaziyet, haki· 
katen acınacak bir haldedir. 

Urlada da vaziyet, bunun aynidir, 
Bu sebeble, geıek Çeşmeden ve gerek
se Urladnn Ba§vekalete ve alfıkadırlı:ı-

TütUn y· praktnn işte böyle hit e
mekle tarladan topıa:nır 

Seller yüzünden 
I<..onqada 22 
ev yıkıldı 

lfonya (Hususf) - Son yafmur
lar dolayısile şehri seller basmıştı. 
Meram derestnden taŞan ve hemen 
şehrin bUyUk bir kısmını kJ\playan 
seller 22 e"ln yıkılmasına ve 50 e
vin el~ kısmen hasara uğramasına 
~ebch olmuştur. Zarar ve ziyan 70-
80 bin lira tahmin cdllmelttedir. Fe
U\.k~to uğrayanlara parti vildyct ve 
J(ızılny tarafından yardım edilmek
tedir. 
Adnnnda EU bnsım mahalle~er 

Adana (hususi) - Uzun vakitten 
beri devam eden yağmurlar dolayı
sHc Reşatdcy. Döşeme. lstiklfll ve 
daha huna hC>nzer tukurca yerler 
adetn su l<:lndc kalmış Ye sokak nra
l:trr birer ~ölcük teşkil etmiştir. Bu 
YPTlcrılen herlccs eYinc gidebilmek 
için ya nrn.bn veyahut adam ve hay
,·nT\ sırtına ihtiyaç hfssetme"kterlir. 

Baıı krsımıara belediye tarafm
dnn vnyA. ynll:ırı ıc•n dökillmilş· olan 
çakıl .kum bu gölcüklel·l daha faıla 
Iaştırm ı9tır. 

halindeki nefis tütUnlerl 
ra telgraflar çekilerek satışların cere
yan §ekli anlatılmış, çikiyet ediimi~ 

tir. 
Bu meyadnda Çeşmede inhisarlar 

idaresi de faydalı bir rol oynamaktan 
çok uzak kalmıatrr. Maalesef aksi yolu 
tutmuetur. Mesela inhisarlar eksperi, 

bir mi.istahsilin on denk tütününden bir 
kısmına kırk kuru§ verirken geri
ye kalan Uç, dört dengi ıskarta telakld 
ettiklerini bildirmekte ve o ıskartaya 
da 15 kuruş fiat biçmektedirler. Şa
yad, müstahsil: 

- Zarar yok. ıskartalar bana kal
sın, ben onu başkasına. satırım. 

Cevabını verirse, bunu kabul etmi
yerek ıskartaların gösterdikleri fiatla 
kendilerine satılmaması takdirinde di· 
ğer denkleri de satın almıyacaklarmt 
bildırmektedirler. 

• • • 
Çalın Zeyre köyünden bir kariimi~ 

yazıyor: 

Burada tütün alan bir tek tüccar 
vardır. Nefis mahsulümüz yok paha
sına elden çıkmak Uz.eredir. Çünkü pa 
rasız kalan müst:ıhsil, malını satmak 
mecburiyetindedir. Fiatıar o ka:lar 
düşilktilr ki, hayret edersiniz. 

On kuru§ ile otuz beş kuruş ara
sında ... Bu fiatla mahsuliln hepsi a
lınsa, halk ister istemez susacaktIY'. 
Fakat o d ... olmuyor, ancak bir kısmı 
satılıyor. Bu vaziyeti biz iktısat ve
kilimize de bildirdik. Hiç olmazs.ı Jn· 
hisar idarcSinin bizim mıntakamızda 
f aaliyct göstermesini istiyoruz.,, 

BurRada blrkaçakçı 
çetesi yakalandı 

Bursa (Husust) - Şehrlmbe baslı 
A" ancık ve Seç köyleri meraları 

arasında sotanh pınar denilen bir 
~lağarada esrar yapan ibtr kaçakçı 
~ebelcesı suç UsUlnde yakalanmıştır. 
Seç köyll korucusu aylanmak Uzere 
lrn merada dolaşırken mataraya da 
uı;ramı~blr cuval lclnde ,.e ayrıca ha 
zırlanmış bir halde esrar bulundu~u 
nu görerek karakola haber Yermiş, 
bundan Duraaya da malfımat ,·eril
mlştir. Bunun illerine matara göz 
hapsine alınmış ve birkaç gece sonra 
mağaraya f kişinin girdiği görillmüş 
tür. Karakoldaki jandarmalarla Bur 
&adan gônderllen jandarmalarımız 
ma#arayı urmtşlardır. Fakat kacaıc 
cııarın ı;özcilsU sarldıklarını hissede 
:rok arkadaşlarına tehlf e işaretini 
vermiş, onlar da kacmıya başlamış
lardır. Jandarmalarımız Uzerlerlne 
nt.eş etmiş, kacakcılar dn mukabele
d~ bulunmuşlardır. Şlddetll bir mn
~nderueden sonra ccte Hasan yaka
lnnmış ve onun ltirafile şebekenin 
diğer efradı ele geclrllerek adliyeye 
vcrilrnişUr .. 

Bursa • Çeklrğe 
yolunun parktlsl 
tamamlanıyor 

Bursa (husust) - Yeşilcamil ve 
türbeye giden yola parke döşenmek 
için belediyece nesapJar yapılıyordu. 

Bu yol iı;ln 120.000 parke siparişe
cll1mlştir. Bu surotle Yeşilcaml cad
desi parkelendikten sonra şehlrc1e 
ana yolun yani Çekirge - Bursa yo
lunun park.ealz kısmı kalmıyacak 
demektir. 

KömUr meselesi ise büsbUtün çı· 
ğırından çıkmış bir hal almaktadır. 
25 kiloluk bir çuval tozlu toorakh 
kömUr tnm 175 kuruşa çı~ıştır. 
KömürcU esnafı kömürün kilosilllu 
on kuruşa çıkarmak niyetindedir. 
Belediyenin bu vaziyeti önliyei:.ek 
tedbirler alması beklenmektedir. 

Tire yolunda 
işlenen cinayet 

Katillerin beşi de 
lzmlrde yakalandılar 

lzmir (hususi) - İzmir - Tire şo
sesi UzorJna Taş çeşme mevkllnde 
bundan nltı yedi gUn en·eı feci bir 
clnnyct işlenmiş, Tireden bmlre tU
tiln getiren Denizli nakliyat şirketi 
knmyonJarınclan (Buldan 12) pll
kalt k myon CCYrllorek şoförü Emin 
lle mun\.1n1 Ali tabanca kurşunlartle 
BldUrlllmUştU. Şoförlerin cesetleri 
~·olda bulunması Uz~rlnc gerek Tire 
ve gerek lzmfr zabıta!lı derhal tah
ikllcntn başlamışlardr. Cumhurly~t 
3andnrmtı.sı nihnyct katilleri ynkıılıı 
mağn muvnffo.k olmuştur. H!\dhıe
nin sebebi, evvelce de tahmin edildi
ği gibi ı·:-..myoncuı_: arasındaki r<: lı:a 

bettir. 
TiltUn taşımak Icln Buldandan 

bir kamyonun kalkıp Tireye gelmesi 
bu işi rnı>:ın şoför Osmanın mcn!aa 
tine dokunmuş ve bu adam muavin
leri olnn llcflk ve Cellle Buldandan 
selen kamyonun şoförllnU öldl~rme
lerJnl emretmiştir. Bunun Uzel'ine 
Renk ""e Cel!U faaliyete geı;mlşler, 
gene Osmane. nJt diğer bir kamyo
nun ~oförU l\lchmot \e AUyl yanları
na nlnrak (Buldan 12) kamyonuna 
pusu kurmuşlar, nrnbayı durdura
rnk trımurluğuna. s1cramışJar ve şo
förle muavininin kafalarına ateş e
derek öldUrmUşlerdır. Katlllerln hep 
sl ve Q!tmn.n yakalanmı lar ve adli
yeye \erllmlşlcrdir. 

Güzel Trakya 
elektrikleniyor 
Beş kazada daha elektrik 

tesisatı yapllayor 
Edirne, (Husu.si) - Edime Kwtür· 

parkı hararetle yapılmaktadır. Par
kın plinları gclmil ve tatblka. bqla.n
mı§tır. Burada bir aydaııberi her fUn 
50..fıO amele çalışmaktachr. Elektıik 

f abrıknsındaki bUyük 'kabirlik tama -
miyle so ;;türUlmüş ve bir heyet tara
fından mUr.eye kaldırılmak ilzere dam 
galanmıetır. 

Malkaranın elektriğinin mallıeDeal 

ki.milen gelmiştir. İkinciklnunun bi
rinde yakılmak için hararetle ça!l§ll
maktadır. KC38nın elektriği üSllbne

ye konulmuştur. Uıunköprünün ~k • 
triği de 31000 lira.ya ihale olwım'QI • 
tur. Vizenin elektriği iae '938 yılmd& 

ve kale Uterinden bir §lltle temin edi
lecektir. 

S.'U'ay merkezinin suyu •s yılmda 
getirilecek ve Çorlunun su ve elektriği 
de önümilzdeki sene içinde tamamlana
caktır. Tekirdağmın su işi de 169.000 
liraya yine 938 de bitirilecektir. 

Ecabat merkezinde bir park ve A
tatürk anıdı ibu a.Y: lçinde lbitmia ola· 
caktır! 



Cevaplan veren: PROFESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri mfilehassı s 

B ÜTÜN tafııilAtlle karakterinizi; meziyet ve kuııurlarmızı; alzi hayrete dU§Urecek 
kadar vazıh ve aarlb olarak busuatyetıerinizl; tuttuğunuz veya dtişUndUğünüz işte 
muvaffak olup oımıyacağmızı; nihayet bq farkla y8.§ınızı size söyllyeblllrlm. Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınızdan yazacağınız dört satırlık yazıyı; aon 
aylardaki lmzalarınızdan ikisini gönderiniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ elinizle yazdığınız 
"dört satırı, aynı yazının aol elinizle ya z·ımışuu: baş ve phadet parmaklarınızın bir 
kAğıt Uzerlndekl lzlerlnl; sağ elini%! kA.ğıt Uzerlne koyarak bir kurşun kalemle elini. 
zln kAğıda çıkaracağınız resmini; muhtelif tarihlerdeki iınzalarmızı, yazmız aat 
el ile kaç dakikada, 801 ile kaç dakikada yazdığınızı: dlrseklerinlzden bileklerinize 
kadar kaç santim olduğunu UAve edl nlz. 

Kızınızı vereceğiniz delikanlının, tanı dıklarmızın, dostlarınızın, nlpnlnızn, tı 
ortağınızın da seciyesini, husualyetlerl nl, bize imzalarını ve herhangi bir yazısından 
dtlrt satır yazıyı gönderirseniz size söyllyeblllrlm. 
Kendilerine ce,·ap verdiklerim, cevaplar hakkındaki mUtaleaıarını lcabmda 
n~şrcdilmek üzere - sarih adreılerUe yazabilirler. Gelen mektuplarda, bir kAğıda 
muhtelit ktmaeıerln yazı yazıp imza at tıklarmı görüyorum. Herkes ayrı ayrı kAğıt
ıara yazmalıdır. 
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:\fatka T. P. S. 1% - Boyunuzun uzun ya. 

§ınızın 35 olduğunu tahmin ediyorum. Bünye 
tqckkUIAtınw sarih bir §ckflde anlayama. 
dım, parmak izleriniz iyi çıkmam!§, elinizin 
de resmini çlzmeml§slnlz. Karakterinizin ba§ 
lıca hususlyctlerl §Unlardır: 
Ataklık, istical, asablyeL. İ§lerinizde ace 

le yüzUnden dlkkatsizliğlnlz de göze çarpa. 
cak bir de~cde olsa gerektir. HA.diııeleri, 
bedblnJlkle mUtalea etUğinlz de bence mu
hakkaktır. Her §eyde fena bir teoebbUs, fe. 
na bir maksat buluyorsunuz galiba .. Niçin 
böyle? Hnlbukl ba§ka tUr\U de dllşUnebL 
lirsiniz. Saadet denUen §ey, yeryüzünde ayrı 
\'C müstakil bir varlık değildir. O, her vakla 
ile beraberdir. Ve dlmağlmızın bir hUkmün
den ibarettir. Beyaz bir maddeyi gören bir 
adam gUncşi ve bahtiyarlık günlerini de dU.. 
şUneblllr. Karayı, karanlığı, acılan da ha. 

tırhyablllr. Halbuki görülen bir tek şeydir, 
bcya;ı: maddedir.Siz, beyazdan karaya intL 
kal ediyorsunuz, halbuki aksini yapmak da 
111UmkUndUr ve elzemdir. 

Bunun' için ne yapmalıdır'! Cevap biraz 
uzun .. Kısaca şunları tavsiye ederim: tyt 
hlr hazım, muntazam bir yaşama, bedeni 
egzersiz. Seçllmi§ bir mUtalea. Sinirlerinizin 
tedavisi.. Telkini bizatihi <yani kendi kendi 
nlze telkin). bunun lc;;in en münasip vakit: 
Uyuyacağınız zamandır. Uyumak Uzere yat
tığınız ve uyumak Ozer,ı; bulunduğunuz bir 
sırada kendi kendiniz$ rmeaudum, hayattan 
memnunum, hayatta her şey ins&nlan mesut 
etmek içindir) .. dllşUncelerl arasmda uyuyu 
"UZ. Biray tecrübe ediniz.. Çok bUyUk fark 

ıar ve bahtiyarlık yolunda mUhlm ilerleme
ler göreceksiniz. 
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Ankıtra 870 T. C. - Genç, bUyUk bir ihU 

mal Ue 2:5 yaeındasınız. Fakat daha ya§lı 
görünmeniz ihtimalinin mevcut olduğunu 

tahmin ediyorum .. Genç olmanıza rağmen 

şimdiye kadar bUyUk sıkıntılar geçirmiş ol
duğunuzu yazı tahlillerinden anlamış bulu
nuyorum. Hayatınız, varlığınız üzerinde bU
yUk teİlrler yapmış UzUcU bAdlaeler içinde 
gec;;mı, olacaktır. Şimdi vaziyetiniz! geçmi
şe nazaran daha emin ve müsait görmekte 
olduğunuzu tahmin eylemekteyim. 

HAdiaetJr, sizi oldukça mütevekkil bir ha
li'! getirmiştir. Genç bir yaşın en bUyUk hu
ııusiyeUerlnden olan kendine güvenmen sizde 
azalmı~ olRcaktır. Bu itibarla bu kusurunuzu 
tadil ve tashih edici tedbirleri almanız ve 
iradenizi kuvctlendlrmenlz çok tavsiyeye il 
yıktJT. 

BUyUk emeller peşinde de değilsiniz. Sizce 
bayat ve istikbal, bUtUn teferrUaUle önce 
den c;lzllml§ bir program içinde pşmadaıı 

ve fakat çok defa 18.§ırtarak inkl§af eder. 
Bu dllıünceniz yanhıtır. Bir in.sanın tali ve 
mukadderatmd& birçok Amillerin tesirleri 
vardır ve bunlar Ozerlnde de insanın bizzat 
kendisi de mevcuttur. 

Merhamet hlsıılnl:r:, kuvvetlldlr. İyilikten 
de botlaJıınmız. Dedltlm gtbl mUtevekkfi 
zlhnlyetl kaldırmanız, zayıflamış iradenizi 
kamçılamanız, bayatta muvaffak olmak için 
kat'lyyen ihmal etmlyeceğtnlz iki saadet yo 
ıu olacaktır. 

A 

Çok arfp ve llrpertici bir yanf ... Amerika:Ja olduğunu ıöyliye!im mi? 

il. d gmezar kazıcılıarı aralarında bir yanı tertip etmiıler. Yanıa sekiz kiıi 
ınova a, .. • 
• • ti' r-rard ismindeki mezar kazıcısı mezarı bır saat altı buçuk c'alıi-gırmış r. u-;-

kada kıi7.arak birinciliği almıştır. . • 
••ü bak eyretmek için uzak ye .. Jerden otomobıllerle, batta tayyarelerle 
t .Yl Sa BYI S bak --1. • ı J" • t 

J .1 lmu•tur Yazılanlara bakılırsa, müaa a .-- eı ence ı geçmıf •.• ge en er o y • 

T - No·' Yazan: Kenan Çinili, Melekzad Çinili (ERKEK - KIZ) - cı·cUme YC iktlbn~ hakkı mnhfuzdur 

Ben bazılarının dediği gibi 
anormal bir mabltik değilidl! 
Şaşıyorlar ve soruyorlar: "Demek siz kızsınız ! Erkeklere karş•? 

bir istek duyar mısınız?.,, Elbette •.• Niçin duymayacakmışılll 
Başlamadan 

Hatıralarımı anlatmaya başlamadan, ., 
bazı noktaları aydınlatmak zaruretinde
yim: Beni sayısız maceralara sürükliyen 
bu erkek elbisesini bir gösteriş olsun di· 
ye mi giydim? 

Yoksa, ben • bazılarının sandığı gibi -
bir kız değilim de anormal bir mahluk 
muyum? 

Ufak bir ameliyat neticesinde kadın
lık kutbundan, erkekliğe atlayabilecek 
bir bünyem mi var? Gerçi yakın tanıdık
larım benim erkeklikle sırtımdaki elbise 
den başka bir münasebetim bulunmadı 

ğını bilirler. Fakat beni şöyle böyı-: ta
nıyanları dinlerseniz ben ne kadınlıkla, 
ne erkeklikle alakası bulunmayan bir 
zavallıdan başka bir ıey değilimdir. 

Hakikat bu mu? 
Hatıralarımı takip etmek zahmetine 

bunun böyle olmadığını peşinen söyle 
meliyim. 
Adımı ötede beride, gazete sayfalarında 

görenler arasında haklı olarak erkek el
bisesi giymemi şöhrete kavuşmanın bir 

vasıtası olarak kullandığıma hükmedecek 
Jer de bulunabilir. Fakat kendilerini te
min ederim ki bunu hic de böyle hasis 
bir düşüncenin tesirile ~yapmış değilim. 
Kadınlığını erkek elbisesi arkasınu:ı giz
liyen birinde böyle bir ihtiras tasavvur 
olunabilir mi? 

Ben, kendimi bildiğim zaman sırtım
da erkek elbisesi gördüm. Bunu bugüne 
kadar cıkaramadımsa inanmalıdır ki bu 
sadece ~alışkanlığımdan ileri gelmiştir. 

Şayet şöhrete kavuşmaya yalnız bir 
erkek elbisesi kafi gelseydi şöhret, ka
vuşulması kolay bir hedef olmaz mtydı? 

Bu hatıraları da .şöhret için değil, 

genç kızlara bir ders olsun ve çocuk ve
lilerine de bir ibret olsun diye yazıyo-
rum. 

Henüz pek uzun bir tarihi olmayan 
hayatımdan aldığım tecrübeler beni şu 
kanaate ula§tırmıştır: 

Her 1.:ins kendi kisvesi içinde, bulun
malıdır. Kadın, kadın elbisesile, t-rkek, 
erkek elbisesile dolaşmalıdır. Aksi tak
dirde anlaıamamazlıkların anlatama
rnazlıklann doğurduğu ha.cliseler kolay
lıkta birer tehlike haline girebiliyor. 

Aradan bu kadar zaman geçmiş olma
sına rağmen başımdan geçen hadiseleri 
hatıratımı yazmak endişesile şöyle bir 
ö:işününce bazıların.da tüylerim !liken 
diken oldu. 

Siz hiçbir otel odasında ifrit gilıi bir 
adamla yapayalnız bulundunuz mu? 
Tasavvur ediniz, bu adam size uldır
mı1tır. Erkek elbisesi altında saklı ka
dmlığınızın biran için ortaya çıkması 
endişeıile titriyerek cE.binizde bulun
durduğunuz tabancayı size saldıranın 
göğsüne dayamak mecburiyetinde kal· 
dınız mı? 

Kalmadınızsa erkek elbisesi altında 
saklı kalmanın ne korkulu ne azaplı bir 
şey olduğunu bilemezsiniz. 

Size aşık olan kadına, kadın olduğu 
nuzu söyleyemediğiniz için çekilen iztı· 
rabı biliyor musunuz? 

Sırf erkek elbisesi için.de bulunduğu
nuz için kadınlık hislerinizi sevdiğiniz 
bir adama açamadığınızı, bu hislerinizi 
ebediyeıı kalbinize gömmek zarure1inde 
olduğunuzu hiç düşündünüz mü? 

Geçen gün bana yeni tanıdığım bir 
cr~ek damdan düşercc-sine sorduğu bir 
sual ve verd'.ği bir cevapla bana bunun 
sırrını bir daha öğretti. Bu erkek l·ana 
şunu sordu: 

- Demek siz kızsınız? Erkeklere 
karşı bir istek duymaz mısınız? Biran 
•.:evap veremedim sonra: 

- Niçin duymayayım? dedim, !<en
dimde bir anormallik hissetmiyorum ki. 

- Erkekler:n size mukabele edebil
meleri için evvela sırtınızdaki elbiseyi 
çıkarmanız lazım. Kadın elbisesi giyi
niz. 

'Su erkek haklıdır. Fakat ne yapayım 

'J/C' fri: 
Bil' lrımf tan Bay Kenan, bir taraftan Bayan MelP.kzaa ... Erkek • Kt~ clı. ttf"d" 

"Ben, kendimi bildiğim zamaıı sırtınıcfa crl..-ek elb~si gördüm. Onu hay:> ~ııtl 
anoaT.; bir defa~ resmi bir muam6lc do layısile fotoğraf objektifi 'k<Jf 

geçerken çıkardım.,, 

ki ben bu elbiseye ailemi bırakıp giderek 
başıma binbir felaketi davet edecek ka
dar düşkünö:im. Hislerimi içimde göme 
cek fakat tavsiyeyi yerine getiremiye
cektim ve kim bilir daha ne kadar da bu 
böyle sürüp gidecek. 

Bugün tam 26 yaşındayım. Bu zaman 
zarfında sırtımdan erkek elb:sesini mek· 
tcpte okuduğum zamanlarda giydiğim 
ki!ot ve arkadan düğmeli göğüsliik er· 
kek elbisesi sayılmazsa ancak bir saat 
için çıkardım diyebilirim. 

Maceralarımın enteresan olup olma
dığını okuyuı.:ulann takdirine bırakıyo
rum. Yalnız şunu ilave edey:m ki, batı· 
ralarımda belki size muhayyerülukul 
gelecek noktalar bulum:•.:aktır. Ve ':>un· 
}arın doğru olabileceğine biran için ol
sun ihtimal veremiyeceksiniz. Sizi temin 
ederim, ben hatıralarımı yazarken kati
ycn iş'..n hayal tarafına sapmadım. Bun
ları her dakika isbat edebilecek bir hal
deyim. 

Bu arada şunu da söyliyelim, beni ma
ceradan macer~ya kadınlar s:irükledi. 
Ve erkek elbisesi bana şu hakika•ı öğ
retti: 

Erkekler kadınları değil, kadınlar er· 
kekleri ba~tan çıkarıyor 

I 

HABER gazetesi idarehan:s:ne gidip 
de, ciddi olarak hayatımı yazmam tek
lifile karşılaştığım zaman biraz durak
lamıştım. Hayatımla kim alakadar ola
bilirdi? 

Hayatımdan bir gazete sayfasında 
bahse cüret etmek kendim: süs ver _ 
mek demek olmaz mıydı? Fakat benden 
istenecek hayatım değil maceralartm ol
duğunu idrak ecl'r.';e tereddüde mahal 
kalmadı. Bunların her hiri, bir gazete 
okuyucusunu heyecanla sarsacak ~ekil
de, zengin değişikliklerle doluydu. Son
ra yine bunlar ya gençliğin, ya sırtıma 
geçmiş buldujjum ,.rlrelc elbisesinin ~er-~ 
b:r kıza verdiği cesaretle bir hayli de 

kurnazlıkla yaşanılmış ve yaşatılmış ma
ceralardı. 

Kadınlara ilanı aşka başladığım za
manlar, benim kendi cinslerinden biri 
olduğumu bilmedikleri için, bu hareke
timden garip bir zevk duyardım. Sonra 

dıJğıJıs' 
bu aşk alakası ilerledikçe duy . rıe 

d d .. . deg"itdı. zevk ne amete onmıyor dıJfl" 
. .. ı· miyor " yapayım ki hakıkatı soy ıye., ıc'1~ 

Böyle hareketlerden aldıgun • ...,. 
· bır •·· 

zevklerin en tatlısıydı. Ve benı .. ordıl' 
·· "klUY •.:eradan bir maceraya suru li'r 

• hikA di f{cf\1 
Bunların herbiri bır ayey · ,, ıd•" 
le hikayeler ki şöyle sathice agı ,~ı1 

lantarırı "'· anlatrlmışlarına muhatap 0 r.dıl• 
lan - tabirile - bir karış açık kalıYo 

- Nasıl olur? 
- İmkanı mı var? 
- İnanamıyorum d-oğrusu 1 

- Mübalaga ! nişarıl• 
- Aylarca hatta . ~enelcrc;lduğul1ıı· 

kaldıgvınız bir kız, sız.n kız 
h. ? 

zun farkına varamaz mı ıç. 8.,ıııııt• 
"tiraz Y " Gibi yarı hayret, yarı ı 

larma tutuluyordum. 
1 

n p,rç• 
acera a ·1· Fakat bu itirazların m .v• • de b1 

. . eldıgını 
rarca anlatmaktan ılerı g 

· • d v ·ıd· ı,rı• mıyor egı ım. •t"ıraı 
· b"yle ı ıı Şimdi umuyorum kı 0 ha"rcttc 

• . alnızca ' ap• 
karşılaşmayacak. sızı v .. ki.İ Y i 
hayrete sürükliy~;eğim . ., çu:.dar giı1• 
tıklarımın mümkün olduıu çalı~'' 
kalmış bir yerini bırakmamaya 
ğım. . .rtbi btıı 

·rıerı ı.- ııı· Klasik macera muharrı klıJğıJ 
1 ta cocu • ...& 

de bas•mdan geçen ere . " ııalı'~..-
v B'·yıeııkle bas· 

dan başl:ıyacağtm. 0 • • • cıaııa 
.. k .. tere sızı da vereceğiniz hu um , 

ını}'lm· tan hazırlam~ş olmaz 
• • • sorı"' 

iJınivoru"1· t321 
Nasıl doğduğum~ b mtıcad• , .. 

radan öğren.d:ğime gore ça 'tk ,defa e • 
v bana ı 

yılında dogmu,um ve . d'rmi~ vf 
kek elbisesini babam gı~I~iııe içinJ;d•" 

Çc•;ukluğum hep bu r.oeukla .JiJ• 
· J{ız ., ı " oldukça tuhaf geçtı. ukıar a tc 

kek çoC btbC 
hoılanmaz daima er kızıarı.11 . .,r 

1 ı ynar, ettıı'ı şer kalkar, on ar a 0 iltifat Jı"" 
ve misafirlik oyunlanna rınada ııııııceJc 
rek soluğu sapanla ku~;.ıır.dı"1· ~~ritı• 
rebe atlama oyunların • ke11d11 1oi1• 

• • de benı .... ~ v 
arkadaşlarımın he~sı trrı otdug"·- -clıd" 
den sayarlar, benırıı ıııer•~ t>'• 
mezlerdi. Ata binı:ııeye ııanı:ııa:r' ef 

. itib ıcu 1 ,c ı Hele nışan atmaya s bÖY c 
yılırdım. İste cocukluğuı:ıı .,.ı 

ti. ---~ 



-------- - - - -

~BlRtNClI~ANUN-1937 c caıışan kadınlarla konuşuyorum 

te nır te~~a lfilta ır lb>avaı ını on f n ~ırı şu : 

Kadın, evinin içi·nde 
Yaşamak için yaratılmıştır 
""Çaooşmaıvo 0 UillÜlır ırnve'ltnm n 'lea llıı <dlö 'le etta ~n nça lf'il 
sev mnvcrlUlm, ~ad un o ın eını ıraılhaıt: nefes aıcıu~ o 

ai yeır k e ~<dl n e v a n n lr'il llııaıvasocdl o r . ,o 
r tezg·h 

tul'or, lJ a ın arkasında, ayakta du· "Şu (xxx) deki tezgii.b.dar kız da 
ll:ıer hı zun boylu, güzel endamlı es- buraya gelmiş ... Allah .. alla.h .. ! Am-
~Yitını~ gen~ ~.ız. Gayet iyi bir ze\ kle ma da kibar sosyete var bu baloda! ... ,, 
'ar: ş. Yüzunde mahzun bir gülüş Öyle değil mi? 

' tar Ça~akıhza mı ediyorsunuz, diyor, 
"'illirı hiç zevk olur mu? Kadın e
lçiııde dışında çalışmak için değil, evin 

, 0Yaşarrıak için yaradılmıştır. 
, 13ehalde siz niçin çalışıyorsunuz? 

~ıa... n nıi? Ben Jazım olduğu için 
~·.r0rurn. 

' Calı§tnak . . . .. l" ... ' a· sıze nıçın guç gc ıyor r 
re~ ~r kere hürriyetimi tahdid ede-'>'a a a~b veriyor. Sabah kalkıp 
dar b geJıyorum. Akşam yediye ka -

ı1a oı~da duruyorum. Müşteri olsa 
' asa da yerimden ayrılamryo-

bt ~Yle b' 
oılll . ır mecburiyet doğuştan asa-

'lıUJ eQ' bır kadın bünyesi için tah:ını-
. iııı b.11ınez bir derttir. Vakıa benim 

~alcat ~ok işlere nispeten kolaydır . • 
~Iİtrty Yledim ya, hüıTiyet yok. lşi. 
l'ıı.._ eu tahd"d tt'ği . . . ~ ı c ı ıçın scvmıyo-

' trlt k 
'ık e ler de çalıştıkları zaman, ''a l~rı saatlerde sah:i hürriy~tle
'" hıp değildirler. Demek ki ça
~~, .Y~lnız lradınlar için değ!l, er -
~... ısın de tahammülü gilç bir iş-
' lfa ~ır. Erkek çahısmak için yara-
' d • Kadın gibi değil. Kadm1 e
~lt ~~n~a, kendini daima gurbet te 
~ ~rbı hisseder ve bir mecb'lrl
~. fL Cesi çalışnuya başlarsa, bir 
'lqt "'ı se ·· ~ ~~ hntu ne, uç sene çalışabilir. Fa-
~ "e ih n_ hayatınca çalışmasına im
~diı- tırnal yoktur. Yaradılışı buna 

l'er · l!admm en rahat nefes aldr

'1tı ~;endi evinin havasıdır. Dışar
~ b hava onun nefesini daraltrr. 

~ tı bol hava içinde sabahtan 

~ de~ad~ nefes alacak vaktim 

/ 

Tezgahtar bayan Cimi 

~ ~=:-.i:::;;=-:a-;:7·, .... :21·1 
ö 
U SUAT 
~- DERViŞ 1 . ---···············-······················' ......................................... 
BenJ görmemezliğe geliyorlar. Hele, 
meseli bUyilk otelde bir balo var. Be-

nim de param var, gitmişim ... Beni bu
radan tanıyan kibar bayanlar o baloda 
gördüler mi muhakkak ki hemen şöyle 
dilşUnüyorlar: 

- Çalışan genç kızlara hürmet et
mesini bilmiyen bir takım züppelerin 
telakkilerinden size ne! diyorum. Bu
nun için hayatınızı zehir etmek doğn.ı 
mu? 

- Onların öyle düşünmekte hakla
rı olduğunu zannediyorum... Ben de 
çalışmayıp evimde otura.bilseydim, bel 
ki de çalışan muhitle temas etmeği ıs
temiyecektim .. !ste memleketimizdeki 
bu telakki: beni işimden soğutan bir 
sebeptir. 

- O halde evlenmek istersiniz ... 
Nişanlımısmız? 

- Hayır nişanlı değilim.. . Evlen
mesini her genç kız ister. Elbette ben 
de isterim. Fakat esas istediğim ~ey 

evlenmek değildir. Eve dönmek istiyo
rum. Babamın evine dönmek orada 
kalmak istiyorum. Rendi evimin için-

de evime ait en güç işleri dahi gör
sem hiçbir zaman şikayet etmem. 

Evinin hasreti gözlerinin içinde en 
acı bir gurbet yarasr gibi pırıldayan 
genç kıza gülüyordum: 

- Evi bu kadar istiyorsunuz ma
dem ki. .. Pek yakın bir zamanda evle
nir. aradığınız rahatı bulursunuz ... 

Omuzlarını silkiyor: 

- Ben, pek zannetmiyorum, diyor, 
bizde şimdi yalnız zengin kızlar evle

niyorlar. Fakir bir kızın eYlenmesi o 
k:ıdar rnUJJkül ki!. 

Suat DERViŞ 

., 

~ 'rf\dM.' z.. & • <Jı 

Şehir Meclisinde bu hafta 
şunlara karar verildi: 

( Mabaat '7e son ) 

' 51R 

ı-uTAµ,. · ~ 
• ..--.-- .'I 

9 - Yaklaşan tasarruf 
her tarafa vecizeler asılmasına. 

• • 

~ 
1 . 

ı 
1 ~-,.,, "':'\ 

10 - Şehri nurlandınnak için ten
viriye reımi verenlerin evleri önüne bi 
rer idare kandili asmaları mecburiye
tine. 

11 - Karaca Ahmed yolculannı 

çoğaltmak için Oıküdarla Kadıköyün 

bir kaç hatla baflanmaıına. 

• .A • 

12 - i htikar kar§111nda fakir hal· 

kı ısıtmak ıçın kömürcülerin ,(ihrakı· 

binnin na) ' 

\ I / 
~e~.ın ınanınız; kat'iyyen müba
~ 'boyıış d~ilim. Fakat evimde ol • 
~~ ~\'· e .nıı? Her istediğimi yapa-

t~la.~ ~~ıermı... Soframla, nıut
L.._t>iki ~inıle ugrqırmı. İş işle
',,. ea ş dikerim. '.Arkadaşiarnnı zi-

"· lt~ ~Biraz~ hava~. 

ln.giltere~e k ralın 
ve·fdiği ziyafeti er 

nasıl olur ? 
~ ~t 

1 
cait böyle bir hayat içinde 

0 abıı- · ~·~ele ıru:n. Eğer hayat bana 
~~lt:taeYdi evim.de kalmak en bü 
' Ca1ı Utı olacaırtr. 
Olaıı h~ hayatmm, xadmm lehin 
'~ ~ ır noktuı yok mudur? 

tıt.,:nllını bir tek fyiliği vardır: 
't~ lı~ k kendi parasına sahip olu
~ııtt~ır taı lıannıasr. Fakat ben yf>di 
~1~ ~t:Yoruın. Artık yorgunıırı. 
~ifi 'P~dadırn çalışmaktan ... kazar.
t.~ ~~ ,_ • n ve 'bu paranın bana \·er ı 
~d.. 18tıkı·ı· 

'ek . ~ ınden vaz geçtim evi- ı 
~ı~ e 18tıyorum. 
~~ )'ia:r~Yor. Güzel gözlerinin a- ı 
~ı· ~ lıe"' ıgını görüyorum. Genç kız, 

t· .. ,en a ""J • , · g ıyacak kadar müte-

'(ıı.ı11ıı bu 
~l 1~ lıay tunıa da kalmıyor, diyor, 
l~ı. ~l' v.. a 1ndan soğutan daha çok 
~eli .... ı-. :a 

~brı ~İ>.ı llnlardan bir tanesi mem-
~ """e Çal ' 
~ 1 •ıı.~1 ışan kızların adam sn a-

• tıı · rtıa t' 1Yoı-ıa ?nası. Onlar (İyi ) tel&.k ki 
-a~llı filtir ~· ~er kes onlar hakkında 
~ ' •- slıyor 1 . k"'t"' U . ~ı ~ . "U8Yet . ··· şın o us , ınsan 
'.ı la1c1.. e lçındc küçülmek ba'-•a-
111lı.ı ''il ed'J ' " 
l't-' arcıan 1 Dıek korkusile çalışan 
"lr uzak b 1 w 
~ ··· u unmaga çalışma-

~la b 
, l>eic Ur~ya gelen mlöştcrileri-

.,. ·İt'._ ·' cogu · . 
r.ltıı ~ilern ıyı, kibar bayanlar-
~ ttt1ı kone adeta ahbt:> o~· yoruz. 
~a ... ~ U§uyorı·- Fakat yalnız 

ı. ı· endne . c.e ır.. rıne bir başka verde Qem • 
Yanımdan kaçıyorlar. 

r-~ 
Viyana cilcelerden yana pek zengin· 

dir. Geçenlerde cücelerle lokanta gar

sonları arasında bir futbol maçı ya

pılmıı,, kalabalık bir seyirci kütlesi 
önünde cüceler 6 - 5 kazanmışlardır. 

Resmini gördüğilnüz Matilda cüceler 

takımında oynıyan yegane kızdır ve 1 
kalecilik rnzifesini pek iyi başarmış
tır. 

İngiltere kralı zi~a~e~ ~ermek is~edifi ı 
zaman baş mabey.ncısını yanma çağı

rır ve ziyafete gelmesini istediği da

vetlilerinin isimlerini söyler. Bunu, üze 

rine baş mabeyinci de bu ziyafette bu

lunmaları zaruri olan kimselerin kimler 
olduğunu krala arzeder. 

Böylece, ekseriya kraliçenin de işti
rakile bu iş baş rnabeyin•.:i ve kral ara-

sında birkaç defa müzakere edilir. ve 

nihayet davetlilerin kimlerden terek
küp edeceği katiyetle kararlaştırılır. 

Bunun üzerine ziyafeten hatfalarca 

evvel davetlilere davetiyeleri gönderi

lir, böylel~kle bu zevatın o gün için baş

ka bir işleri olmasına imkan ka!maz. 

Da\'et;yclcr: "Sa Majeste kral ve kraliçe 

filan gün fılan saatte Buckingham sa

rayında bulunmanızı emrederler,. Şt'kiln 
de yazılır. 

Sarayın asçı başısı verilecek yemekle
rin listcs'.ni iki hafta evvelden ha11rlar 

listenin nelerden terekküp e.deceğini 

kraHç:de uzun uzadıya tetkik eder en 

nihayet ziyafet için on türlü yeme'{ in
ti~ap a·lir. 

Ziyafette kral ve kraliçe, adedi otuzu 

gcçmiyen diğer kral ailesi mensupları 
ve davetlilerin en yaşhlarile uzun bir 

m;:ısada otururlar, salonun yanlannda, 

sekizer, onar kiş'lik yuvarlak masalar 
vardır. 

Bunlarda da diğer davetliler oturur. 

Hiç kimsenin kralın arkasına isabet 

eden bir yere oturmamasına dikkat edi

lir. 

Bu kabil ziyafetler ekseriya 

saat sekizi çe} rek geçe başlar 

çeyrek gese nihayet bulur. 

akşam 

ve onu 

Kral söz söylerse o sırada bütün hiz

metkarlar salonu terk ederler ve kralı 

sözünü bitirmeden içeri girmezler. 

Ziyafet bittikten sonra kralın gayda

ı.:ıları, baş gaydacının kumandası altın

da masalan dolaşır ve İskoç havaları 

çalarlar. 

Japonla rın bir 

harp oyunu 

c :n m:.id;:ıfaa hattında mühim bir 

mc:vkii olan Suçov şehri harp tarihin.de 

misline tesadüf edilmemiş bir harp oyu 

nile zaptedilmiştir. 

Şeh irdeki Çinlilerin uyudukları ve 

hatta nöbetçilerin uyudukları bir sırada 

on beş Japon askeri tanınmadan şehre 

girmeğe muvaffak olmuş ve yüksek bir 

noktad;:ın bayra!cla işaret vermek sure

tiie esas orduianna vaziyeti biidirınii

lerdir. Bunun üzerine ani bir hücum 

ile Japon askerleri şehre kolayca giri

vermişlerdir. Gafil avlanan Çinliler de 

setamcti ka~makta görmüşlerdir. 

13 - Bayramda sarhoş olup nara a 

tanları iskan için asri bir tevkifhane in 

şasına. 

14 - Belediyeye devri mevzu&İIMÜı 

solan Akay Tepurlan na ilk it olarak 
süratlerini be§er mile çıkarmak ü~zere 
yelken takılmasına. · 



·f Biliyor musunuz? 

S bin senelik Yutulunca zarar 
banyo v_ermlyen bir 

3000 sene evvel yapılmıı o
lan bu banyo, bugı:.inkü asri 
banyolardan adeta farksızdır. 

Üstelik hala sağlam bulundu
ğu i!iin bugünkülerden daha i
yi olduğunu iddia etmek müm
kündür. 

* Deve kuşu

nun boynu o 

kadar uzun ve 
bir §Cyi yut 

makta o katla 
ağır hareket e· 

der ki, ona yuttı. 

ruhıf.;ak bir porta 

takal boyııut 

alt kısmına var- ~ 

r-- ·:ın evvel on 

bir portakal da· 

ha yuta1>ilir. 

- Yaşına göre ne kadar da 
kuvvetli! 

- Evet, o kadar kuvvetli ki 
babasiyle bçn, artık onu dö~
meğe cesaret edemiyoruz. 

Y azıeız Hikive: -

...-, ____ _ 

zehir 

Birmanyada ya§ıyan bazı ka 
bileler, oklarına Upas na:nı ve 

rilen bir zehir sürmektedirler. 
Bu zehir yutyulduğu zaman ka 

tiyen tesiri görülmemekte fe
kat kana karışınca insanı der
hal öldürmektedir. 

Acele gitmek 
Jçlo •.• 

Seylan adası yerlilerinden ha 
nlan, bir köyden diğer bir kö
ye acele gitmek için, resimde 

gördüğünüz: gibi, ıu garip yel 
keni kullanmaktadırlar.. Filha 
kilca, rüzgarlı havalarda bu yel 
kcn, yür:.iyÜ§Ü bir hayli kolay
la~tırmaktadrr. 

.. ,,,,,,,.. _.,,. . . ,, . 

. 
Sahrada otomobil bozulunca ••. 

Hikaye: 

v eş i ı 
Madam Lopi. ıatonun bü· 

1ük ulonundaki 'duvarın bir 
metre murabbalık yerini itıal . 
eden nakıJa bekarak hayran • 
lıkla: 

-Aman Yarabbim, dedi, ne 
güzel bir nakıı ! .• . 

Yorgunluktan e.neyen Anna 
adındaki san saçlı genç kadın 
da alay etti: 

- Evet, çok ıüzel ! Yetil 
mermer parçatı, üzerinde kar. 
ma karııık bir ,.JCyler ! Bu §ah· 
eser acaba neyi temsil· ediyor? 
Mösyö Bazil, ıetin de bize ıu
nu riraz izah e:iin •. 

Ş<!.to sahibi, iki kadının ya
nına yaklaşarak enditeyle sor
du: 

- Neyi izah edeyim?. 

Şen Fıkralar 

"" t 
Doktor kAr da.. ~,, 

- Merhaba dok~or. Y_aıık 

ki. dün bizde verilen ziyafete 
gelmediniz. Neler kaybettiniz 
bilseniz, neler... · · · 

- Hiç bir Jey kaybetmedim, 
bayan, hatti kirdayım bile, 
çünkü bu sabah misafirleriniı 
den dört ki~iyi tedavi ettim. 

- Anne, mademki beraber 
çıkıyoruz, dudaklarma ruj koy. 

Yağlı ınilşterl 
Seyyahın biri, bir gün otel 

de oda. kiraliyor. 
_ Oda fena değil, diyor, fa 

kat yıkanmak için gayet az su 
koymupunuı:. Yanm litre su 
ile sabahleyin nasıl yıkanabile
yim '! 

_ Bu kadar ıu kafi değil mi 
diğer odaların hepıine de bu 
kadar ıu koyuyorum. 

- Pek ala, !U halde bana al 
tı oda aymn da rahat yrkana-
yım. 

)$. ~ * 
Anne - Neden bu kadar kü 

çük harflerle yazıyorsun? 
Küçük Hasan - Öğretmen 

ler hataları görmesinler diye .. 

* * lf. Öfrctmen - Pek ita ma-
demki sarf denirni anladınız, 
söyleyin -~~kaynn: fnelc ot yi
yor, <ledıgım zaman fail nere
de? 

Talebe - Kırlarda, bay öğ 
retmen. 

Bizimle beraber geliyor 
musun? Suadiyeye gidiyoruz. 

- Yazık halbuki ben Ame 
ribdıydım. • 

- Bu nakı§ı merak ettik. 
Bunun manası ne?. 
Şato sahibi, hafifçe sarar • 

mıştı. Yüzünden bir enfüşe ve 
sıkıntı ifadesi belirdi ve şu ce. 
vabı verdi: 

- Bu, Komboclu muharip -
nm himayesi alttında, harbe 
gittiklerini göstermektedir. 

- Çok şayanı dikkat bir 
şey!.. Bu nakış çoktan beri mi 
buradadır? 

- Evet! .• Şey ... Her zaman 
onu bu duvarda gördüm. 

- Bunu duvara nasıl tuttur· 
mu§lar acaba? Her halde son 
derece ~ğır bir şey olacak.. 
Peki azizim Mösyö Bazil, bu 
köşedeki lek: ne? Adeta.. Ne
dir bu ? 

Ba!ınI çevirdi ve Mösyö Ba· 
zilin ortadan kaybolduğunu 

hayretle gördü . .Bunun üzeri -
· ne, çay içmek üzere yandaki 
salona doğru yürüdü. 
Eğer Madam Lopi bir mil -

dakkik olsaydı, demindcnberi 
yanından ayrılmıyan genç bir 
erkeğin. bilhassa Mösyö Ba
z.ı1 sarardıktan ıonra bu Kom -
boc nakrşına bUyük bir ehetll
miyet vermcğe baıladıfınr gö
rüp, bun~ içinde bir er ol • 
duğunu anlardı.. 

. Spor elbisesi giymif olan 
bu genç erkek, M'""ogyö Bari .. • 
lin yeğeniydi. 

Kadın salona doğru uzakla -
lırken, bu gene; erkek te §Öyle 
düJün"c!U: 

- · Bu deli kadm amcama 
nakıştan bahsedince, onun ne 
:çin bu kadar •rardığmı ve 
şaşırdığnı cidden merak cdi -
yorum. Bu ciheti aydmlatmam 
lazım. Zaten yapacak İ§im de 
yok, işte mükemmel bir faali
yet mevzuu .. 

Herkes salona geçince, genç 
erkek nakı~ doğru yaklaştı ve 
kadının mevzuu bahsetmiı ol_ 
duğu lekeye baktı ve ayni za -
manda ürperdi : 

- Aman Yarabbim! Kan .. 
Evet, kan! 1 !. 

Filhakika, nakışın aol kö~e -
sinde kurumu! kan lekesi var
dı. 

Genç erkek garip bir tavır
la mırıldandı: 

- Olur §ey değil .. İ ler ça
tallaşıyor .• 

Sonra, idüıünceli bir vazi
yette parka doğru yollandı • 

- Şatoya mieafir geldiği 
andan itibaren, amcam fena 
halde meşgul ve ainirli görü -
nüyor, bunun sebebini bir tür -
lü anlayamıyorum. Sonra bu 
kan lekesi ve Madrun Lopi on. 
dan malumat sorarken, yüztin
deki korkunç ifade ne idi?. 

Ağaçlık yere doğru aynlır -
ken, birdenbire duı:idu. AtnGası. 
nın sesini tanımııtı. Ağacın 

arkasına saklanarak baktı .. 
Mösyö Bazil, uzun iboylu, zayıf 
bir delikanlı olan bahçivanla 
konuşuyordu ve sesinde bü • 
yük bir endişenin ifadesi sezi
liyordu: 

- Anladınız, değil mi, Ba • t 
zil? f 

- Evet Mösyö, .. 
- Bu akşam diri veya ölii 

olarak elime geçmelidir.. An· 
ladınız mı? Muhakkak bu ak -

~am esasen icap ederse, ona 
bir hain, bir alsağa yapılan 
muameleyi yapın t Diri veya Ö· 

IÜ olarak isterim • 

Sonra, bahçivanm bir itiraz 
jesti yaptığını görünce ilave 
etti: 

nakış ~ .. 
- Bu karacanın lcolll~ }ıi~ - Esasen, siz böyle şey -

ler çok gördünüz, bunun için 
size itimat edebilirim. Misafir
lerim geldikten sonra buna 
mecburum. Dikkatli davranın • 
Hiç kimsenin bir şeyden şüphe 
etmemesi lazımdır ... Gece ya -
rısr, sizi büyük salonlda bckliyc. 
ceğim .. Fakat tekrar ediyorum: 
Bu gece onu isterim., 

Bu sözler üzerine, Mösyö 
Bazit, kafasını önüne eğerek 
bostana dönen bahçıvanı yalnız 
bıraktı. Genç erkek te bu duy
duğu garip ve korkunç müka
lemenin dehşeti içinde odasına 
çıktı. 

- Mesele bas:t.. Gece ya.. 
mı büyük salonda buluşacak -
tar. Ben de orada olacağım .. O 
zaman her şey anlaşılmış olur. 

Genç erkek bu karan vere -
rek, sabırsızlıkla gece yansını 
beklemeğe başladı .• 

• • 
Sofadaki büyük lduvar sa • 

ati, on biri, sonra on bir buçu
ğu çaldı Mösyö Bazilin yeğe· 
ni büyük salona biti~ik küçük 
odaya yerleşti ve büyükçe oL 
duğu için, salonun hemen her 
tarfnu görmek &nktnmı ve
ren iki kapı deliğinden bakma· 
ğa ba~ladr. Bilhasea, a.mcaunı 
fena halde §Clşırtan yeşil nakr-
§I dikkatle gözetliyordu. I 

Tam gece yanar, ilk katın 

basamaklannda lhafü ayak ses
leri duyuldu ve M&yö Bazil 
büyük salona girdi r 

Hiç tereddüt etmeden, ye
şil nakxşa_ doğru yürüdü ve 
ortasındaki çizgilerden birili • 
nin üzerine basarak onu oynat
tı. O zaman bu açılan delikten, 
bahçıvanın sesi fısıldadı: 

- Getiriyorum, mösyö .. Fa
kat onu öldürriıek mecburiye .. 
tinde kaldım.. 

Ayni zamanda, döıemelerin 

üzerine yrktlan bir vücudun ha
fif gürültüsü duyuldu. Genç er
kek artık mukavemet cldemedi 
ve bütün cesaretini toplayarak, 
gizlendiği yerden fırladı, ayak 
ucuna basarak ilerledi ve iyi 
ce meydana çıkmadan evvel, 
tekrar bahçıvanın sesini duy -
du: 

- Kaçacaktı •• Bunun üzeri -
ne ateş ettim. Kurşun kafasına 
isabet etti. 

-Aferin .• 
O zaman, genç erkek 

hayretinden dona kaDdı 
Tuzağa düşürüldüğünü tah· 

ınin ettiği bir betbahtrn yerine, 
güzel bir karacanın yerde yat
tığını görmüştü .• 

M&.syö Bazil gülerek: 
- O ne oğlum? dedi. Beni 

mi gözetliyordun?. 

. ~ e genç erkeğin mahcubiye
tını görünee ilave etti: 

d··inı 
malikanesinden gel 1~ yo'I.· 
k. . b"l ın· e ihuyaÇ ~, 
ımsenın ı ıncs ansı-' 

tur. Bana, orada avl ıcen
müsaade verdi, fakat ben, tııı• 
di malikanemde bunlarda~.,• 

.. tec;v· 
lunmadığı i~in çok ınu lbl~· 
rim. Misafirim oldukça, ıarı· 

ve •" !arının karacatarıru . etifı • 
k cburıY . 

nı kabul etme ıne ea·Jirıil 
de kalıyorum. Dün Y ;unıJJ' 
domuz yaVTusu da kotn ınıttı'' 
kocaman parkında avıan·çerir' 
Hatta onu bu !delikten 

1 use • 
aldığaruz zaman, naJcışıntı. fi•' 
rine kan lekesi bıratanıı. ,ııırıı 
ta Lopi benden bunun ~tııt' 
sorarken fena halde t&J .. daı' 

M11t1ası•· 
ve hakikatin anla~-- gt.'e 
korkmu~tu.m. Oğlutnı bU sf>f 

gördüklerini hiç .ldrnse~. . 
lemiyeceğini ünut ede dird" 
Çünkü misafirlerim~ ~11eı· 
ğim av etlerinin beıt;111öğrerıi • 
nelerimclen çıkmadıgı. ~rıltt 
lirse, t:idden izzetinefsif11 1 .. 

ve çok müteeesir oıuru~· ısa• 
• e ın' 

Genç erkek gözler1~ at ıt<t.1 
mıyordu. Fakat hakik 
~andaydı.. ı 1101ıe • 

- Bazil, aşçıba§IY ok d" 
yin, yarınki yemekle.re ~itıfir" 
ha fazla ihtimam etsın· gil'el 
terim benim evimde en~ 
yemekler yeyip hayran 

lıdırlar. _, rı Jf• 
V M"' ·· B il bUll'a .... .r • e osyo az d ıı ~ .. -

liyerek hala hayretin ~ '' ~trııl 
t "'ır..:, 

tulamamı~ olan yeğenırı 'o1r 
bırakırken, bahçıvan d'ı l"if' 
gün evvel yabani dor11t.1ııtıif ~ 
rusunun kaniyle lekelcllıa ~· 
lan yere karışan bir ôatP·tıı""' 
raca Gtanmı, önlüğiyle 11 

;~LJdl. MAC~ 
,.,,a~ 

Sabah kahvaltISind~, uıcçe v 
üzerinde, dört kö~e buY J11' 

rdll· .ı • 
peynir parçası duruyo .. ıe deuı• 
san, kardeşi Ahmede şo~ blÇ,. 

- Ben bu peyniri uÇtalr~IJI 
darbesiyle sekiz kısma 
ederim. . 111ıı..,-ı

1 

Ahmet de bunun 1 1'11'" 
olduğunu söyledi. Derlce~iJr•d~ 

h•" ·rı tutuştular ve Hasan, e}<fıl 
üç bıcak darbesiyle b~ P 

~ · ettı· t• sekiz kısma taksırn .;;..-JC 
~,nı _, 

Bunu nasıl yaptı& 
misiniz? ._ _ 1

1 
_ .ıerılt.t' 

• • P4L-' ~ ·ıı· 
Bu bilmecemızı tı· ib1 . aa , ., 

den birinciye bır cep ~ u~·e 1'l ..çunc • 11(/0 
•.:iye hokka taıarnr, u rıca ; .• 
büyük lastik top ve ~elif 1'edl 
okuyucumuza da mu 
yeler vereceğiz. ~ 

- HA B E ~SJ 
ÇOCUK SA 'ff tfd 

Bümece kıtP" rl 

06BIRI~ 
---=v-a-b-.ş-i_h_a_y_v_a_n_l a_r_s_e_r_ıs-=-ıo~~~-

cenubi Amerika ormanların da yaşayan resimde ıör 
nüz Jaguarlar 

oldukça Parsla 

ra benzerler. 

E&asen cenubi 

Amerika Ol'

man lann :la 

pars yoktur. 



Dtüıın Llk maçlarına üç s a hada devam edlldD 

Güneş Feneri 
4-2 yendi 

Galatasaray Vefaya 4 -1, ıstanbulspor Eyübe 6 - o, 
Süleymaniye Topkapıya 2 - O galip geldi 

..,. Beşiktaş Beykozla 1 -1 berabere kaldı 

....,&ksnm stadn Şeref stdında Fener stad ı 
~STANBULSPOR- EYOP 

~il aksim stadında günün ilk birinci 
'1tıt 'ttı.dc maçı İstanbulsporla - E yüp ara-

aydı. 

~ti~Usabaka san siyahlıların hücum
ll'ıtıh~ başladı. İstanbulsporlular bugün 
l'~ kak kazanumak azmiyle çalışı-

\'c gu·· 1 birin . zc oyun çıkarıyorlar. Daha 'u ct dakikada Sabih ilk gölü yaptı. 
~~Yıdan sonra büsbütün açıla:ı İs
d~spor on beşinci dakikaya kadar 
hli}. eden bu üstünlüğiyle Saminin a
k.: le yapılan ikinı.:i golden sonra de
''Jlr tib' lıtr ı oldu. Artık şimdi hücumlar 
Ctdlthklr oluyor, iki taraf müsavi dere-
~ t:hlikelere maruz kahyorlar<lı. 

't d Np muhacimleri acelecilik ve bir 
•i-.:a talisizlik yüzünden vaziyeti de

-.:r).lrc · l'~ı ıniyorlar. Devre 2 - O san si-
ıların lehinde bitti. 

ı ikinci devre 
k' . ~r lncı devreye başlıyan sarı siyah-

ı, Q ~ene ilk dakikada Saminin ayaği-
i~.:ü gollerini kaydediyorlar. 
~ .. Np takımının enerjik oyunu 
,bun '.:i.aden güzel bir oyunçıkaran ts 
~ U~spor kalecisi Mecdinin çok tehli 
'fUUeri muvaffakıyetle yakalamasın 
~cmere vermiyor. 

lij tanbulspordan Sabih dördünci.i go
/ıij~tıktan sonra sarı syahlılar hüs
~~ a?rldılar. Enver beşinci sayıyı 
~tr~ tttj, Oyun bu vaziyette devam e
~ en İstanbulspor mühacimle:iyle 
k~~1!an Eyüp kalc•.:isi Halit fena bir 
tl de sakatlandığından oyunu terket
le)c ~crkez muhacim küg:ik Neşeti ka
g01 .. alan Eyüp takımına Sabih altıncı 
)~~Yaptı ve müsabaka 6 - O sarı si-

tarın galeb~c;iyle nihayet buldu. 
ttltı stanbulspordan Hamdi ve Hayri 
'~d~Yiiz ettiler. Eyüp takımı pek tesir
~ Muvaffakıyetsiz bir oyun oynadı . 
akımlar : 

'- ~Y~p: Halit -- Alaettin, Mehmet 
\'!ar ;rı, Şükrü , Ferdi, - Neşet Hay-

men muvaffak olamadığını görüyoruz. 
Beykozun dayanıklı ve nerjili müdafa
ası Beşiktaıın gollerine mini olı,ıyor ve 

süratli muhaı.:imleri de gol yapmak için 
ellerinden geleni yapmağa didiniyorlar
dı. 

Oyun bu tarzda devam ederken Ni
zımın bir tütünü Beykoz kalecisi Safa 

muvaffakıyetle çeldi. Hakkının çok 
kuvvetli bir 1:itü Safanrn müdahalesiy
le bertaraf oldu. Betiktaş oyunu bir 

türlü açamıyor buna mukabil Beyk.'.lzun 
hücumları bir silsile halinde devam edi-

yordu. Otuzuncu dakikada Beykoz hü· 
cumlarının semeresini Şahabın attığı 

çok kuvvetli bir §Ütle gole çevirince 
oyun 1-1 berabere oldu. Bu gol Beşik-i aruk, Zaven. • 

'a.n stanbulspor: Mecdi _ Sami, Ha- tatlıları gayrete getirdi. Fakat çok mu 
&ı.ıp~ Orhan, Hayri, İsmail_ Adnan, vaffak ve enerji ile hasımlarına dayanan 

1• Sami, Enver, Nejad. Beykozlular çalışmalannın mükafatını 
(}" GALATASARAY_ VEFA Beşiktaştan gol yemiyerek aldılar. Oyu-

OlaııU~ün en mühim maçlarıntlP.n biri 

1 

nun sonlarına doğru Hüsnü ile nizamsız 
'l'alts· aJatasaray _ Vefa karşıl~ması çarpışan Kazımı hakem oyundan çıkar· 
l'aJt ~n: Sladınd1 günün ~nn rr.açı t-la- dı. Ve birkaç dakika sonra da oyun 1-1 
llatıd U§dUnün hakcmJiğ! altında oy- berabere bitti. Maçtan sonra çok çir

l:tıi~ :~İki tc kım sahaya yeni ve tf:r te- kin bir hadise bizi tees•:ire sevketti: 0 -
,. rınaıarla cıktılar. yunun içerisinde Beykozlu Kazımın gay 
ıreı ~ 

ıl'<~. ;: ~a1ük. Sai7n, Siil<'~l '1ıan - Ab- ri kasti yaptığı bir şarj hakem tarafın· 
~cl>t .;:;_1ı, Nam11" - Hüseyin, Muhte- dan cezalanmış olmasına rağmen Beıik 
~l ti/. Şiikrü, Jfu.<ifa/a. taşlı oyur1.:ulardan bazıları ile seyirci· 

~Q?ız ~a aray: N ecmi - Salin1, Suavi - teri Beykozlu futbolcuyu dövmek gibi 
&qz,,~ §fak, Celal - Daııycıl, llaşim, bir küçüklüğe cüret etmişlerse d: zabr· 
41'tıb· .c;ü.lcymaıı1 Necdet. tanın müdahalesiyle it büyümeden bu 

0 ınde bulunuyor. sportmenliğe yakışmıyan hareket ört 

~~tır:a 15,5 de Galatasaraym şid- bas edilmiştir .. 
l'~Bil, lr hUcumu ile br ~ Iandı. Fakat ~1Hlıı111ıııııtıııı11111111ııuıııııı111111ırıtııııı11111ı 

beyaz. müdafaası bunu kesmck- l FENER - GÜNEŞ MAÇI 
._,.. Devamı ıo uncuda Onuncu aayıfanuzda 

.Auula, &C" 

Böyle 
sporculuk 
. t . ' ıs emeyız .... 
Dün ak~m matbaada maçlann kri

tiğttıi yapmıya hazırl.murken, üç genç 
sporcunun hakl• şikayeti beni onlann 
derdini dinlcmiyo ve yaıottııya 3e'tJket
ti. Bu. arkaM§Ziır Kadıköy :tpor klü· 
büne ~pturlar. Dertleri de §Udur: 

.8ursada1'i Aoar i dman yurdu 
Kadıköy :tpOf' klübü gürC§çi'leriyle bir 
karşı'üıpuıyt; mektupla§arak karar • 
laftırmt§ ~ kıtJbul de etmi§ olma'üırı 
üurine bu çocuklar birçok ma.!ra{ln.
ra katlanarak üzücü bir seyahatten 
sonra. Bur.!ll!JO 'ktıl]n.r gitmi§~, sonra 
oraoa tek biı· ~rŞt'TLı.yıcıya da · rasla
mad'ııtt soka1darda kendilerini davet e
denl.eri mumla, f tmerle arnmıya lxı§la
mt~lıır ... Aradı7,lannı bulunca da Acar 
idman yurdundtın şu cevabı alıp dcna. 
krılmı.şlar w: pcılaspandıra._, l stanbula 
dönüp soluğu bizim gazetede almtşlar. 
Ar.arlılar ~öyle diyorlarmt§: 

Güre~çilerimi:: idmtıMızdır. 8i21inle 
kar~la§amazlar, Mm de yerimiz yok. 
Size de bunları bilairdik; yapılacak 
bir ~imi:, görülecek bir h..e3abımız 
yoktur. 

Bu. sözler ii2'61'itıe 1stanbu1dan kal
l~tp spor yapmak için ta Bursa:ya gi
den oo., altı gencin naaıl mukabeı.e ve 
hare1cet ettiklerini yazaco.k değilim. 

Yalnız bu mesele etrafınd.4 dü§ün
düT~!erimi bıtrav<J ilave edeı.Jim: 

Ayni hareket !.<Jtanbul.<tp0r atletleri
ne karft da yaptlmt-Jft. Bu <lefa suçla
rı bifabütün artan Btıraa sporcularını 
yakındmı tamrı:. V 6 ba§larında her 
zaman takdir ettiğimi: k'lym~tli 8por 
idarecilerinin bulunduğunu, biliri::. 
Bizlerin daima iyi ve dürii.st tanımak 
fatediğimiz Bursalı sporculann art1k 
hrıkiki aporC'lılara yakışmtyacak bu 
9ibi hallcrd'J bulunmanuılarmı ı:e yal
nız, fam bir $portmcn olmalatını i8ti
yor11z. 

M;srıfir gc1en birkaç ·"flOrcuyrı, ~e

hirdcn ~-otıarca.~ına ,,;(:Zerine lxık"'ma
m.rr.yı 1·e 0111<1rl perisaıı l>ir 1ı~7de bı
r rTkm.IJ!ft Rnsalılatcı yak?~fıram1yo

ı 1<: re böu!.c svorcu7u7• istemiyoruz ... 
Ahmet Mesut 

,. 
J 

Güzel bir o•ıuı•dan sonru Be.Jil·:ta§la bet·abere kal.ın ?tünkü Bey'lio:., tokınu 

Romanyanın Trikolor takımı 
Şişliyi 2-1 yendi, · 

Peraya 2 - O yenildi 
Romenler bugün Galatasarayla oynayacaklar 

Roman yanın Trikolor takımı §ehri- dılar: 

mizdeki ilk müsabakasını cumartesi goJ- Kiçes - Fedo, Roberto - Çiceviç, 
nü Taksim stadında Şiıli klübiyle yap- Etiycn, Toto - Ekonomidiı, Mesine-
tı. zi, Vasiliadis, Bambino, 'Aleko. 

Saat üçe on kala mavi don mavi Romenler ise asıl kadrolanndan altı 
gömlek giymif olan Romenler sahaya oyuncuyu birgün 10tıra yapacakları .Oa· 
çıktılar halkı ıelimladılar ve çok alkıı- Iataaaray ma~ı için aakiarmılardı. · ' 
landılar. Biraz sonra da Şişli takımı kar§ılıklı hücumlar ve büyük !ık 
geldi. süratle başlryan müsabakanm ü~Undl 

Bayrak teatisi ve malum merasim- dakikasında Peranm hafif bir hlldmi• 
den sonra takımlar Saminia hake:n1iği yet kurduğu ıgöriildü; araııra fakat bU-
ile oyuna başladıkları zaman şu şekil- yük bir süratle rakip kaleye yaklqan 
deydiler: Romenler, sağ açıklarının ~u hava-

Trikolor: Şranik - Dunaromo, Het- landınnasiyle bir fırsat kaçırdılar. Sol 
zer - Poj, Glaıser, Laktaş - Bdhta, açıklannrn ani bir §Ütünü de Pera kale 
Kovaç, Stajenesku, Masku ve Kaçiç cisi bü~-.ük bir mütkülitla kurtardı. yir-

Şişli: Armanak - Alber, Çakır - mi beşinci dakikada Romen mUfadile
Acop. Nobar, Marteyan - Hıraç, ri Bambinoyu tekmelediler hakem 
Soldur, Vahap, Jirayer, Diran. bunu pc:naltı ile tecziye etti. Bu ceu 

Romenlerin htlcumiyle başlıyaıı o- vuruıundan Mesinezi takımına ilk p 
yun ilk dakikasından itibaren Şiılili- lü kazandırdı. 1 

lerin hakimiyeti altına girdi. Top Ro- Bundan ıonra Pera müdafaaar nJdP. 
men kalesi önün.den bir türlü uzakla§· taraf oyuncuları iyice marke ederek far-. 
t1)Iyordu. Bu arada Vahabm iki §'Ütü sat verdirmezken müha'.:imleri de tıop.ı 
Romen kalecisi tar1;frndan güzel plon- ayaklannda durdurmadan güzel bir 04 

jonla.rla çelindikten sonra Diranın orta- yun çıkardılar ve ilk kırk be§ dakika 
!~ını H etzer ııkl\ ~i ~jra~ yeti- 1 - O Pera lehine bitti. 
§erek takımının ilk 11 ıo ti attı. İki.rl.:i dettede rüzglrt arkalarml 

Bu sayı misafir takmü çalıımağa alan Tn1c0tor oyuncuları ba kıabİI !»ile 
sevketmiıti. R omenler sağlı sollu akın yük bir hızla ba11adılar. Bu arada Pera 
lariyle Şiıli kale.ini sardılar. Bu hü- kalesi büyük tehlikeleri aavupı~ 
ı..-umtanndan birinde sol açıklan çok taydı. Romenler oyunu mütemadiyesa 
güzel bir vole ile beraberlik golünll havadan oynuyorlar Pera müdafaMI 
kaydetti. Bu gol oyunun yirminci da- da bu tekildeki alanlan kolayca çcviıf. 
kikaarnda olmuıtu. Aı·-hin.de Şitli kale yorlardı. 20 inci ve 25 inci Cialrikalaıds 
si büyt:.ik bir tehlike ge;irdi Çekilen yüzde yilz birer fırsat yakahyan Tdıt 
şütü direk kurtardı. Akabinde gene kolor ak"*rla.rı bunlardan istifade ed .. 
sol açığın tutulmaz bir vuru§U d:reğe 

çarparak avta gitti. 35 inci dakikada bir 
korner atııında Romen sağiçi güzel bir 
kafa vuru~iyle t opu ikinci defa Şi,li ağ· 
lanna taktı ve birinci devre 2 - 1 
Trikolor lehine bitti. 

İkinci devrenin baıında teessils et
tikleri hikimiyeti Romenler maçın so
n una kadar idame ettirdiler. Şi§li ise ara 
sıra yaptığı akınlarda Vahabın ağırlığı 

yüzünden birçok fırsatları kaçırdılar ve 
oldukça süratli ve hey~.:anh geçen ikin 
ci devrede vaziyet deği~meden m5sa
baka 2 - 1 Şişlinin aleyhine neticelen
di. 

Misafir takımda kalt'.:i, sol müdafi, 
sol ve merkez muavin, sağ iç ve bilhas
sa sol açık çok güzel bir oyun çıkar
dılar. 

Peıanın maçı 
Cumartesi günü Şişli takımını 2 -1 

mağtup eden misafir Romen klübü ikin
ci müsabakasını da gene Taksim stadın 
da dün sabah Pera ile yaptı. 

Saat on birde takımlar sahaya çık
tığı zaman Peranın Vilastardi, Civelek 
ve Filyadan mahrum olduğu görüldü. 
Siyah sarılılar tu kadro ile oyuna baıla-

mediler. 
37 inci dakikada Pera kalesi.n'den U• 

ıaldaıtrnlan topu Bahbino iki mü.dafi ı 
rasından kalenin bot köşesini bularu 
içeri gönderdi. 

Bu suretle galibiyeti aigortalıyus 

Peralılar dört muavinle güzel bir mü• 
dafaa oyunu yaparak hasımlara gol fır~ 
satı vermeden müsabakayı 2 - O ' kı· 

zandrlar. 
Romenler bir gün evveliyle lnyu 

edilmiyecck kadar fena oynadılar. Naıa 
rı dikkati celbedenler kaleci, aol müda· 
fi ve sağ iç oyun'.:u idi. 

Peraya gelince: eksik bir takımla 
oynamasına rağmen çok canlı ve gıüzel 
bir oyun çıkardı. Roberto, Etiyen ve 
Bombino galibiyetin amili oldular. 

O. M. Kutnali 

Bugünkü maç 
Misafir Romen takımı bugün saa1 

üçte Taksim ıstadmda Golatua.T&yll 
knr§ılaşacakt.Jr. Trlk0lor öünkü maç 
ta oynatmadığı a.ltr oyuncUPu iie Jru 
racağı bugünkü takımıyla. Galatu& , 
raylılarla iki sene evvel y<s.pm11 oldu 
ğu mtıaa.bakaı;ıın revanşmı X&~· 
tır. ., 
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Fransa Hariciye Nazırının seyahat! 

Fenerbahçe-Gtlneş 
Lik maçla.rının eıı ehlmıı1iyt.llile- bermutat iyl idiler. Faruk ilk devre

rlıulen biri c lan Gilnt'ff - 1''t••PT musa- f de çok iyi çaiqtı, ikinci kısımda faz
b&.kası büyU\l bir k" labaı... önhnde la asa:bileoti. Ve bu ytl7.den bozuk oy
dUı1 Şeref s•.ddında yapıll•. Eeykozun nadı. Muavin hattı vazifesini yaptı. 

B4ııılktaşla berabere kalmaa·yıe neti • Hücum hattında iki açıklar fena, üç 
cel•lnen ilk mUsabaka1an '501".ra lt,ener- orta bir hayli acemi olmakla beraber 
lilcr ve Güneşliler Nuri B..,sutur. ha- atılgan ve fırsatçıydılar. 
kooıliği ile oyuna ~u kad: <'lıırla bar;- Fenerlilere gelince; Hüsameddin bır 
Jad<lar: hayli kurtarış yapmasına rağmen, ye 

Fener: Hüsameddırı - Sed!Jfi. Lebib • 
Rqad, Angelidi.!, Esat • N.ıci, Niya
:::i, Rülend, Fikret,, Cı·han 

Oüne§: CihOO - Fı;,ruk, Reşad - Yu
BU/, Rıza, Daniş • SaldhadJin, Omer, 
Melih, Murad, Rebii. 

H'.akemın b:ışlamn dUdiiı?:i ıle topa 
vurnn Güneşliler derhal FP.r.er saha
sına girdiler ve uzun mü.::!il.~t st-rı la
civert kalesi civarından ayrılmadılar. 
Bu arada Hüsameddinin birkaç gUrel 
kurtanş yapbğı görilldU. Salahaddi -

nin çok bozuk oynaması yüzünden Gü 
neşlilerin bu üstünlüğü semere verme
den oyun mUtevıızin bir §ekil aldı. 

10 uncu c:!a.kikadan sonra akınlar 
k&r111ıklı olmakla beraber, düzgiln de
ğil, her iki tnraf da kanşık bir oyun 
çıkarıyor. 

Fenerin ilk golü 
28 inci dakikada Muradın çok sıkı 

bir ıUtU, Fener kalesini, yalıyarak a.v
ta gittikten sonra sarı llcivertliler 
sağdan bir hilcum yaptılar: Niyazi 
sUt'dUğU topu birdenbire Fikrete ge
çirdi. Fikret de 30 metreden gUzel bir 
vole ile maçır. ilk sayısını Güneş ka
lesinin sağ zaviyesinden attı. 

Bu sayı, Fenerlilerin açılmasına se
beb oldu. Artık oyun mütemadiye;ı 

Güneş kalesi önUnde oynanıyordu. Bu 
sıralarda Re§ad ve Faruk yerlere ya
tarak kale c;ızgisl Ustünden iki mu • 
hakkak gol kurtardılar. 

'1 
Güneşin golll , 

Oyun b l v&.Ziyette devam etmektey
ken top Güneş müdafilerinin uzun vu
nıtUYl& $ali.haddine geçti, Güneş sağ 
açılı derhal ortaladı, Melih de 
yerinde bir kafa vurufUYl& lüzumsuz 
bir çıkıı yapan Wüsameddinin kolları 
anamdan topu Fener ağlanna. taktı, 
iki dakika aonra ilk kırk bet dakika 
tarafların bir(:r golü ile neticelenmig 
oldu. 

IKINOI BAFTAYIM 
Fenerlilerin bqladığı ikinci devre -

de top Güneş muavin battmda kesile
rek derhal aan lacivert nısıf sahası
na eevkedildl, 2 inci dakikada Kura.
dm çok 8lkı bir eütilntı Hüsam ~ddin 
g\bel bir plonjonla yakaladı. 

GVNEŞIN iKiNCi GOLV 
10 uncu dakikada 10ldan bir GWıf'i 

htıcumunda Murad Sedadı atlatarak 
k&lf!llln boş JrÖljelllnden taırnnmm i
kinci golUnU attı. Oyun Gllnetin bar'..z 
UatUnltıft1 altında, fakat blr hayli Bert 
ve faVtıllll cetey&n ediyordu. 

l'ENBRIN BERABBRLIK B'AYISI 
14 tlnctı dt>.kikada soldan bir htı

cum yapan ·san lacivertliler topu of
sayt vaziyette olan Btlle.ııde geçirdi -
Ier. O da bu suretle ikinci ve beraber
lik golUntl yaptı. 

Bu beraberlik Güneşi çall§mıya sev
ketti. 20 inci dakikadan sonra top F e
ner sahasından çıkmaz oldu. Giln<?Ş 
sağ açığının berbat oyunu, btltiln akın 
hattmı bozmıya sebeb olmakla bera
ber, muavin ve müdafi hatlarının YR!' 
dımiyle Günegliler üç ortaları vasrta
siyle rakip bıe,t her an t.eh4ld et
mekteydiler 

GVNEEJIN VÇtJNCtJ VE DôB 
DtJNOtJ GOLtJ 

Nihayet iW uncu dakikada Muradın 
sıkı bir .uttııf u Hi1181Deddhı bloke • 
demedi. Melih yetişti ve Gttneee tıçlln
cil golUnU de kazandırdı. 

Dört dakika sonra ömerin kale at· 
zma havale ettiği topu, Murad yere 
vatarak vurduğu bir kafa ile dördUn
~il defa Fener kalesine soktu. 

dlği birinci ve üçilncU golden mes'uJ
dür. 

Müdafaa ve muavin hatlarında gö
ze çarpan yegane oyunc uAııgelidisti, 
Reşad ve Es:ıt. eski oyunlarlyle kıyu 
edilemiyecck kadar fena oynadılar. Hil 
cum hattınd'.ı ise Niyazi, sert oyna
madığı zamanlarda Fikret mükemmel
diler. 

Hakem Nu.i maçı iyi idare etti. 
O. M. Kutnak 

Fener Rtadında 

Süleyman iye 
Topkapı 

.... Bqtaratı 8 fnc!d• 
din - Şeref, Mehmet, Tahsin - Yunus, 
Kamil, Hlmid, Besim, Salilıaddin. 

Süleymaniye: Hamdi • Reşid, Or • 
han - Muvaffak, Sabri, Burhan· Sil
reyya, Asım, Ruhi, İbrahim, Rauf. 

Maç başlar başlamaz hlkimiyeti el-

lerine geçir.?n Topkapılılar, bu vazi -
yeti çok devam ettiremedile". Süley-

maniye yavaş yavaş ağır b&smıya baş 
ladı. 25 inci dakikada!ı sonra oyun 

mütevazin bir şekil aldı. Ve devrenin 

sonuna kad'.U' oyun zaman m:nan bir 
taraftan öb(!r tarafa ~·ı eskimi • 
yetlerle devam etti. ttk kırk beş da
kika bittiği zaman iki taraf a~. 0-0 be 

ra.'beıte-~~-
Getek Sltleymanf~. gettekse Topka

pı ofsaytta1 ta.bit sayıtmıyan birer 
gol yapmışlardı. 

ikinci devre 
İkinci devr~ başbdıf.t zaman Top

ka.pı durgun, Süleymanıye i&? bilikis 
canlı bir oyun çıka.""Dliya başladı. Bu 
vaziyet 9 Ut\CU dakikada semeresini. 
verdi. Gilml bir tiltle siyah - beyazlı
lar ilk gollerlni yaptılar. Topl.:apılıla
nn kendileri&i toplamalarına vakit 
kalmadan, 4 dakika sonra, ant bir ka
fa vuruşuyla SUleymaniyenia ikinci 
golü Topkapı kalesinden içeri giriver· 
di. Bu gol '1'opkapıbları, birdenbire 
canlandırdı. Oyunun başında olduğu 

gibi, yine bliyilk bir gayretle oynnmı
ya başladılar. Fakat p..'188ızbk ve Sil
leymaniye rnUdaf aasmın güf.P.l oyunu 
Myı çıkarmııllU'lll& mlnl oldu. On da
kika kadar l.öylffe neticesiz çalılJ&.!l 
Topkapılılann, yavaş yavaş §evkleri 
lanldı. Ve Stıleymanlye !ıikim oyna
mıya başladı. Vaziyet son 1ı:.kikalara 
kadar böyle devam etti. Mac1n bitme
sine 28 dakika kala Topk~p·lılar bir 
gayretle tekrar rakiplerini ı:1ktştırmı
ya ba..,ladılar. Fakat bu n<?t.;.~e , ·erme
di ve 2-0 tık netice defişm~ı. 

İkinci devre:ie başlr;an yağmur sa
hayı pek kaygan bir hale cc,kr.lug ve 
top kontrolu çok wrlaşm:~tı. 

Dün mağliıb takım da. g:ı.lip takım 
da güzel ve Pportmence b!ı:- oy~:n çı -
kardılar. 

Ankara da 
lik maçları 

Ankara, 5 - Dllnkii ille maçında 
Altınordu • GUvençıpor ta1nm1an kar· 
11ta1tılar. llava yatmurtu idi. Rüsı&r 
ilıtilne dilten GUvençliler ille 35 daki
bcla faikiyeti ellerine alarak iki 1->l at
tılar. Buna Altmordulular ad.:ak bir ıot 
ile mubvele edebildiler. Devrenin niha
yetlerine dofru Altmordulular açıldılar 
ve bir ıol claba attılar. Devre 2-2 bera
bere bitti. 

lzmlrde 

Taksim stadında 
Galatasaray 

Vefa 

Lehistan da kendisine 
müstemleke istiyor 

Gösterdiği sebepler arasında 
Yahudilerin pek çoğalması var 

~ Battaratı 4 lDclde 
te güçlük çekmedi. Top Vefalı muha· 
cimlere geçtikten sonra. dördttnctı ve 
beşinci dakikalarda Galatasa.-ay kale
sinin büyük iki tehlike atlattı~ı sey 
rediyoruz. 

Artık iki takım karşılıklr hilcum
larla çok seri ve canlı bir oyun çlkar
maktadır. O kadar ki, topun seyrini 
takib etmek ınii§kill oluyor. On birin
ci dakik.ada Galatasaraym Vefa kale 
sine soldan çektiği bir f avul ceza.sile 
Necdetin kafasma gel~!l top oradan 
Vefa kalesine girdi. Bu sayıdan son
ra mağlbiyetten kurtulmak için çok 
çalışan Vefalılar bir türlü sayı çıka
ramadılar. Yirmi beşinci dakikaya ka 
dar 1-0 san kırmızıhlar lehin~ devam 
eden oyun Süleymanın 30 yardadan 
çektiği şilt köşeden Vefa kale;;ine gir
rince Galatasarnym golleri ikiye çık· 
mış oldu. Bu gol için mevsimh. en gU· 
zel golü denmiş olsa hiç mübalağa et
memiş sayılınz. Süleymanm şütU cid 
den harikuladeydi. Oyunıın otuzuncu 
dakikasından sonra iki gollük gale • 
benin verdiği gayretle lı!l.kimiyeti ele 
alan Galatasaraylılar, Vefa kalesini 
zorlamağa başladılar. Otuz i\çüncU da 
kikada Hlşim otuz metr?Mn sahala
rımızda nadir görülen bir vole vuru§· 

la topu üçUncU defa Vefa ağlarına 
takınca artık Galatasaray takımının 

üstünlüğü büsbütün teb'.-1.rüz etmeye 
başladı. Topu ayaklarında hiç beklet
miyen Galatasaray muı-.acimleri oyu -
nun kesafetini Vefa nısıf sahasmda 
bulunduruyor ve yeoil beyaz müdafaa· 
ya nefee aldnımyorlardı. Devrenin 
son dakikasına kedar devam f-den sa
rı kırmızı tazyikı başkaca netice ver
mCden ilk devre 3-0 Galatasara.ym le
hine bitti. 

1KlNCT D'.EVltE 
İkinci devreye başlandığı zaman 

Vefalılar Lltifi sol baf a, Mııstaf ayı 
~ açığa, N amığı da sol hafa ı:ı.lmış
lardı. Vefa takımı ilk dakikalarcla. çok 
müessir bir §ekilde hilcumler yapı
yor. 

Enerjik oynıyarak hakimiyeti ele 
alan Vefalılar, Muhteşem vasıtasile 
Galatasaray kalesine zorlu bir şilt yol· 
ladılar. Bu tehlikeyi atlatan Gala.ta • 
saray kalesine Lfttfi kuvvetli bir şilt 
daha gönderdi. Bu tehlikeli vuruşu da 
kaleci Necmi kornere atarak kurtar· 
dı. 

Vefa. hlklm oynarke:ı, GaJatasara • 
ym soldan lni bir hücumunu gördük. 
Danyala. favl yap~ yeşil beyazlılar 
soldan ortaya gelen topu Büle.,din ağ
lara takması üzerine dördünw golü 
de yemif oldular. Bu sayı Vefalılarm 
Urıerinde çok YJkıcı bir tesir yaptığ'm· 
dan oyun tekrar sarı kırmwlılarm 
hakimiyeti altına girdi. Gal..•.t.asaray 
mUdafaastnr.ı sebebiyet verdiğ~ penal
tıyı Muhteşem çok şiddetli b!r şiltle 
gole rcvirdikten sonra Vefalıbrm bil
.cumlan bira:ı daha şiddctlendı. FaltJt 
Galatasaray mUdaf aas' hasrnm hü
cumlarına cok azimkar kartı duru· 
yar. Otuz be:iinci dakiksda tekrar hü
cuma geçen Galatasaray muhacimle -
rini Vefalılar favulle durdurdular. Ve 
rilen penaltı cx>zasını Necdet k&.çırdı. 

Son bir ürn;tıe tekrar ilerliyen Ve
fa1ılara Galatasaray müdafaası favul 
yantı. lduhtr:şemin çektiği .demir ırlbi 
şüt, top direklere çarpar.ı.k geri dön
dUğU i"in ~«-ticeaiz kaldı. Bunun aka
binde Galatasarav da mühim bir fır
sat kaçırdı. Ve mUsabaka böylece bire 
ka.rtı dört gulle ve Gal:ı.~.rl:yın ga
lebesiyle niha)•et buldu. 

Sıı.n kırmm takım umumiyet itiba
riyle güzel V€! canlı oyııadı. Takımda 
zevkle seyredilen bir ahenk ve bera • 
berlik vardı. Takımda başta Necdet 
olm..ıt. Ü7.e .. e bütün mu.ltacim ~ıattı o
yunculan ve Eofakla S.aliın çr:k güzel 
bir oyun çıkardılar. Takıma yeni gi· 
ren sağ muavin Celil 4e iyi bir oyun 
çıkardı .. 

_.. Ilaştarafı 1 incide 
cümcninde söylediği gibi, "müstemle
ke meselesi, beynelmilel sahada mevzuu 
bahıt0lduğu zaman Lehistan, alakadar 
olan diğer devletlerle ayni hukuka ve 
ayni tahakkuk imkanlarına sahip ola
caktır.,, ıhütalea11ndadırlar. 

Z . h . · . aktadır• 
ıra er sene 400 bın kışı artın 

Yahudi unsurunun iktisad~ rekab~ 
ti, Lehiıtana teveasü için arazı arama 
zaruretini tahmil etmektedir. Lehistan. 
ıatmin edilmiş olan devletler meyanın· 
da tasnif edilemez. 

L~hliler, b:rçok defa, beynetınilel t 
Bu meıele, Leh nüfus fazlasının hari- hada şimdiki vaziyetin müstemleke ~ 

ce muhacereti ve iptidai maddeler te- rin tevzii bakımından gayri aditane o .. 

dariki meselelerine çözülemiyecek su- . duğunu ilan etmişlerdir. 

rette merbuttur. Lehistan, fazla nüfusa Lehistan, yer yijzünde ill81 ~ 
sahip olan bir memlekettir. 1950 sene- ği yeri istemekte, kendisi için ınuate 
sinde nüfusu 42 milyona çıkacaktır. lekeler talep etmektedir. ....--

18 zabıta vak'ası oldu 
W"" Bqtarafl 1 incide 1 

sim ıtadyomuna girerken Kumkapıda 
otunn Garbis tarafından bıçakla tehdit 
edilmitt,ir. 

2 - Fatihte, Mıhcılarda oturan Meh 
met, arkadaıı İhsan ve Nasrattin ara
ıındt Çinili hanıamda kavga çıknuı bi
ribiı terini takunye ile baılarından yara
lamrtiardır. 

~ - Feriköyündeki bayram yerin
den ceçen Gülf em ismindeki bir kadı
na Y •nn idaresindeki araba çarpımı 
tır. Kadın bastahaneye katdmlmıı ara
bacı yakalanmııtır. 

4 - Tophanede oturan Cevriye is
mindeki bir kadın caddenin katlı tarafı
hl geçmek isterken ıoför Süleymanm 
idaresindeki 2030 numaralı otomobilin 
sademesine maruz kalmış ve hafifçe ya 
ralanJDJJtır. 

5 - Bandırmadan gelen Bandırma 
vapuru yolculanndan Fannarun el çan
tası ayni vapurda kahveci çırağı Ali 
ve yolculardan Sabiha tarafından çalm
tmf, ıuçlular yakalanarak cürmü meı
hut mahkemesine verilmiılerdir. 

6 - Sofular caddesinde Binnur Iİ· 
nema "Uhibi tsmailia siMM& depcıwn .... 
dan <&Itt !UHB!lye ·~-atııtri\ı(Vt sıfçt~ t4 
yaşındaki Burhan yakalanmıştır. 

7 - Dolapderede oturan Tunak, 
Kuyulu bahçeden İhsan ve bahçıvanı 
Demir tarafından dövüımUttilr. 

8 - Usküdar Valdei Atikte oturan 
Hüseyinin para mukabilinde barbut oy• 
nattığı görülmaı ve yakalanmııtır. 

9 - Defterdar yokutunda oturan 
Mehmet Toprak isminde birisi, Topha• 
ne kasaplar ıokağındaki Haaamn dUk· 
kinına girerek kavanozları kırmrı ve 
çırafa bıçak çekmiıtir. 

1 O - Galata Pireoğlu sokağında 9 

ikinci kümeler 
Bayramın birinci gtlnft Şeref 

stadında yapılan maçlar 
HllAI: 2 

Kasımpaşa : 1 
Kasımp&P ile Hilil takıml:ı.n -'!.ra

sında. m8A$ ~ok (ietin oldu. Bu n~n.çı Hi
lal 2:1 kazandı. 

Altınordu: 5 
Do~anspor: O 

Doğansporla Altmordıı arasındaki 
maç, baştan başa. Altınordunun hAkl· 
)niyeti altmda devam ettt. Ve netice 
Doğansporun 5-0 ~ağlftbiyetile bitti. 

Beylerbeyi - ·samer 
spor 

Beylerbeyi ile Sümerspor araau.da
ki maçda Sümenpor Abaya gelmedi
ğinden Beylerbeyi hükmen galib li!a· 

yıldı. 

DOn yapılan maçlar 
Davotpaşa: O 

KaraaDmrDk ı O 
DUn ~ •tadında oy4a11an ikinci 

kilıne maçmda, Davutpqa. ile ICara
gümrilk mtıtevazin bir oyundan eonra 
berabere kaldılar. 

Galata .reneler 
blrll~l ı 2 

Feneryılmaz : O 

numaralı Halidin dükklnında, baca a: 
almıt ve itfaiye gelmeden aöndUrlildı 
tür. 19 

11 - Fatih Saray meydanln~ ki" 
numaralı ekmekçi dükkanına kilidi t, 
rılmak suretiyle hırsız girmit ve 1 ":r, 
250 kuruş para ile Uç çorap çaıaı:ı, .. 
Polis hırsız Nasrattini derhal ya 
mıt ve eıyalan bulmu1tur. 

0
.,.. 

12 - Ortaköy tr~vayıtıda 1 ede0 
tında Muiz tramvay durağa cetnı 
atlamak istemi1 ve düıerek bapdlll ya 
ralanmı1tır. otd 

13 - Kadıköy Kurbağatıderede 
ran Melihat, Yeldeğirmeninden ge::: 
ken 609 numaralı araba tarafından 
pılarak yaralanmıştır. -'cleO 

14 - Top kapıdan Sirkeciye , 
tramvay 2038 numaralı arabaya _--td 

dan çarpmtf ve parçalamııttr. vsr;ı .. 
tahkikatta arabacının da ehiiyetsl' 
duğu anlatılmı§tır. • ıs 

15 - EyUpteki bayram yertııcl~Adl 
yaşında Namık Kemalle 9 ~et 
Gülizar telden kayarlarken dilP''"iaı
ve muhtelif yerlerinden yaratanau!~ 
dır. X:emtl.haıtahaneye kaldıtdoıtf 

16 ,,.. Fatma iaminde ~ yatın )l~ ' 
1cıiı lııiiildetin arkaaına bındiren ır 
lim yavruyu dil§ürerek muhtelif f:r. 
rinden yaralanmasına sebep olın~ cıtl 

17 - Sarhoı olarak Galata ~ 
bey caddesinde dolafBll ve Vefada~ 
ran Ali, fırıncı Vasil Nikoyu d~ lr 
ve oradan geçmekte olan H~ıe!"' 
minde birisini de tahkir etmı1tır. .-

18 - btiklil caddesi Sentan~rtl' 
kilisesi 6nilndeki tramvay telin.i d•~,. 
rapteden tel kopmuş ise de bır 
olmamııtır. ......--""' 

lngilterede 
11 YUkıek kumanda bedy~ 

Geçleştiril ı 1 ErkAnıharblYe reis 
51 yaşında ••• erk"° 

İngiliz imparatorluğu uın~ uuııtıet 
nıharbiyesinde mühitn deg:i~ 
vukubulmuştur. Erk~bar Jct'io• 
dört şef ten üçü çekiimış ve yer 
genç unsurlar getirilmiştir. tı.rıl61--e)" 

Reisliğe general Gort ge 
tir. Kend~i 51 yaşındadır. dürlUtil f1e 

Harp ımalitı umum ıııU • ıınt.t-"' 
topçu kumandanlığı birlef~lJlde ti~ 

tngiliz imparatorluk tarl ı:rıi crJıi' 
defa olarak bir general uırı~. J:Jll 
nıharbiyc reisliğine gelın c:al' 111 
değiıikliğin orduyu c.:anıandJta 
lenmektedir. _____.-" 

EvJeo111e ~,_ıil• 
Genç su mühendisterimİ%~d ;;..ıı 

Cumburreialiii •bık -~ t-' 
albay Reauhl Saftf'D laSI rdfı .,,__... 
vq Ankarada e'1enJllitle ~,,.. 
de Baıvekil CeW Bayar~ "' 
11ndan birçolu baSJ1".~~1erdlt• ....... 
yeni evlileri tebrik eıJP&r • . ~ 
olmalannı clileris. ~ 

Sivas - ~rza1'11111 

lıtlkra:ı11 • .-afi' 
Ankara, (A,A,) - ttr· 4,,-letlnden teblll e4111Dlf ıİr•ll~ ~-

Son dakikalar neticesiz bir didişme 
Ue geçti. Hakemin dUıiUğtl mUsabaka
nm bfttifinf bfldirdiii zaman Fener • 
bahçeliler 2-4 mağlUb olmuşlardı. 
Güne~ takımında CıhaJ ve Re;şad 

lzmlr, S - BugUn bava futa yaf
murlu olduğu için yalnıs bir maç ya- l 
pılabildi. Ateı D. Sporu 4 - 1 yerı.cll. 

Vefalılar da, başta Lfıtfi olmak U
zere Hüseyin, M.uatafa, Saim çok iyi 
idiler. Osman Kavrak 

Kadıköyünde oyııanan maçta. wk 
canlı bir oyun oyıııyaıı G.ılata (kınç. 
ler Birllğf, rakibi Fener Yılmazı, çe
tin bir kartılqmadan sonra 2-0 mağ-
1\ıb etti. 

Dört buçuk mllfOll rulO ~ 
dtlnctı tertip Sıvae • JI~ ı.tt _ • .,, 
sının Suskr1Pfl::VOD11 ııaıb~ '7•'' 
da göıtermff oıda~ceıtıt4• ~,eti' 
Te fazlulle talep D nıu,_.ıt•• 
tinden evvel b~Pn 
kapattlmıetır. 
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Van oma ço'tıır pntoır bDır Dşc;D koag yalkDa şto : 

Hastahanedeki 
mahbus 

Şu tezgah başındaki sarışın deli· 
kanh seninle evlenmek inliyor ! Yazan: Must:::fa Niyazi 

liastalıv 
~tnıu~t gıın artık ha!ülemeğe yüz 

l) :ı u, 
Oktor 'md'. . llcrn . §ı ılık koddorda gezin-

• e ızin b' .. . 
~eye b , ve ır kaç gun geçınce 'balı. 
d ııe çıkar v d . .. . 
ıı. acagına aır soz venyor-

d··ilk geltligv im .. d b . k"' . . t>kcn gun en erı uvetımı 

'ıı doı~ etajer üzerindeki sürahiye taze 
dııılah ~ruveren, koğuş arkatlaşım Sa. 
tc sırtı ıle, • yaz ok!uğu halde kalörife· 
kayıu ;rını dayayarak yarenlik eden _ 
bir a ilstaların sıralandığı koridorda 

!ağı b' ı lia • .r yu.carı dolaşıyorduk. 
~lıı ata Sadullah. yalnız benim değil, 
ta ~~n. hatta biltün hastanenin "Ka

ı.. tun dostu, ·cı· 
<\Oğu ' 1 ı. 

llıııa 
1 

şa her yeni gelen hastanın ya-
l ' Ik o sok 1 l" · · .. 1 e tCnı.. .. u u:-. tese . ı verıcı soz er. 

Saj unu alırdı. 
loııra Ul!ah, bu külfetsiz tanışmadan 
tabi~.hastanın ördeğini dökmek, sü -
ha.1ıa 

1 doldurmak gibi yardımlarına 
" lıakta gecikmezdi 
litd • 

llıa:ıırı.ı '~lan yalnız hastanın pansu· 
llerelt •hınal eden hemşireye öfkele • 
taılt\ı Paçaları sıvamaktan ibıret de 
bir ç;or, bademcik ameliyatı olacak 
ha.tıc 1Cuğu kucağında tutuyor, hasta-

1 ar l?
4
k a sargı sarıveriyordu. 

• at ba . .. .. d k "tar zan ış ustun ey en sancısı 
qr, bi Yatağına z o r 1 a sokar
'iıı 6;~ d~ha böyle şeyler yapmaması 
do:t .. 1 hır tenbih geçerler. Fakat Uç, 
biJıi !un sonra her iki taraf ta bu ten • 
~dıı:~tnıuş görünür, gene eski hal, 
t1zı11 d

1
t.1!1dcn geri döner, daha doğ-

. Sadevam ederdi. 
tı\ti~ lıllahın şüphesiz ki en karakte -
~~ }'hali, böyle apandisit ağrılan tu -
ı~t;:;ııağa mecbur edildiği vakit
~ ı. 

~. ~ı s.a~lıya s.:ıllıya yatağına gider
~ Ctıdısmi zorlıya.nlara bir isyan 
~re;~ '0nra söz geçiremeyince, bu ka. 
~}or sancıd~~ yatmak ayıpmış ve u-
~tıı ll'ıuş gıbı mahcup mahcup bir 

~l\c11 ~ va11dı ki, hiç unutamam. tn-
cl>ıi i!dullahın biitün bu işlerin 
~~~~ birden nasıl yeti~ebildiğine pş 

oilıt hala kendimi alamam. 
~ "'ll· n en karakteristik infialini dıp
, 'er~· - vaktiyle pansuman yaptığı, 
_la:~ı~~öktüğü - hastaların nekahat 

t, aa .lamza, Sadullthı ihmal etme
-.. t ,'İ bütün iyilikleri yapan o de. 

t ldLş Lıbi kenklisinden yüz ~evirmele-
t~lt, tık 
"'ll~re sık oluyor ve Sadullah bu 
~llll.Jc P~k incinmiyor gibiydi. Yalnız 
ı. le tt ~·Yasa yapan. kendisine- aldırış 
"Ct• r •iye ııı.i , n • vaktile uykusunun, sıh· 
~'taıa' "<la suretiyle iyiliği dok.ınan -
tıııfana 111 arkasından mazlum bir is. 
. lıı(i~ ı bakar ve acı acı gülümserdi. 
ıtı:~ "' •onda 
h. ~faf . ~n olgun mertebe sayılan 
~QJ!t:ıı.ı lekiını alarak, kemale enniş 

ı }'ordu 
bt) ite b" . · 

Ylc 1 . Utün sitemi, •ikayeti, saıde 
t. ''r · · ~ r '1qıa 16hhfaftan ibaretti. 

1
1
1\c aı ~tdckilerin hepsinde - kendile

;ba kar Uçuk yardımı dokunan Sadul-

~ tıa~: • onu adam yerine saymı
~ SadıılJa~r bir alakasızlık vardı. 
t:;,ııahcğ' so.n.unda ayni nankörlükle 
~t:ıi11 ını oıle bile, gene her yeni 

~<lı. Yardrnuna koşmaktan geri dur 

'1~ ,'~en hütU T" k k'" l'"I · d t. ı,. r n ur oy u.erın e 
-.ıl1• asu-d v 
) ~ı, ond ~. ıgım bu yardım etme has 
, Ctı lıaiıd~ ıştc böyle ayrı bir hususi. 
aol\dcn u ı. N°ckahaet devresi kendi -

":~il !azı:aklaşacağım yerde, bilakis 
}>~ <ı lı;ı}'r ~aklaşmaım Sadullahın ev • 

tıd Ct:nj S . . 1 -ıtırı • onra ıtımatııız ıgmı u-
tı~ 1§tı. 

tlııı.c tanıan1 
ııı hrı .. ar bu sokuluşuma itimat 
t.}~trı. tı~r~Uphe eden mimiklerle "yut
-~tl'aca~ e, senin ötekilerden farkın 
"~t' tlcırı:ı.: C~bct sen de öyle yapacak.. 
~\ qgı~ı'k .. 1•tcr gıiftli yüzüme bakar, 

l\q gord"kl ~. :la 0 1 
u erine nasıl yaparsa, 

li }' c, bir istihfafla gülümser -

ili al'rct •o "e · · ı\t;ı tıaı1ı b' ıtıınataızlık nihayet yeri-
ıı11 lır, rtıliır saygı ve itimada bıraktı. 
~i~ ltaPa)ı ~:seb~tıi, münasebetsiz bu. 

tı: le olsa - söylemekten çe-

- Sen insan bir delikanlısın bey, 
derdi. 

Bu sö?ler. kadirşinaslık bilmiyen 
nankörlere atılan bir taş manası da ta
ııyordu. 

Sadullahrn bana daima "bey., deyişi, 
nedense, zaman zaman demokrat his -
terimi incitmiştir. 

"B~y,, kelimesinde aristokrat bul
duğu taraftarımla ince ince alay eden 
bir mana sezmeğe de başlamıştım. 

Sık sık bu ''b:y,, lerden şikayet et _ 
t~kçe elini "dur., ,der gibi kaldırarak: 

- Aramızda fark var bçyim. Sen o
kumuşsun, ben cahilim, derdi. 

Bana ''bey,, dememesi için fazla is -
rar edersem sözü değiştirir, gfıya ko -
nuştuğumuzu hasıraltı ediverirdi. 

Bu basit hileyi bile beceremeyişi, 

yalan söylemekte toy bir çocuk perişan. 
lığı içinde, bocalaması beni oldukça eğ
lendiriyodu. Sa:lullahın sakin duru -
;unda vakit vakit fırtınadan sonraki 
olgun sessizliğe benzer maceralı bir 
hal sezmişimdir. 

Maceralı geçen bir ömür, sakin yü -
zünde ince, gizli bir eser bırakmış gi. 

bivdi. 
Bu, ne olduğu bilinmediği halde, kuv 

vetle hissedilen kablelvuku bir duygu 
gibi içime böyle doğuyordu. 

•• * 
Hastanenin koridor hayatına karış

mam, beni bilmediğim, görmediğim 

şeylerle yüz yüze getinni1ti. 
Hemşirelerin "Kontr vizit,. ten sonra 

uyumıya gitmeyenleri, koridordaki bü
yük yemek masası etrafına oturuyor, iş 
işliyorlardı. 

Son günler hemşirelerle şakalaşan 

hastane adamlan arasında konuşulan -
tarı sessiz sessiz dinliyen jandarmalar 
görmeğe ve zaman geçtikçe bunların 
nöbet bekler gibi her gün ldeğiıtikleri.. 
ni farketmeğe ba§lamııtım. 

Hastanede, • hem de gece - silahlı 
jandarmanın ne i§i olabilirdi? Hasta de 
yemeyiz, çünkü her gün 'bir başkası ge
liyor, kapotuna sarılarak • o da öteki
ler gibi - uzun sıralardan biri üzerine 
- mav;r.eri apış arasında • kıvrılıp yatı. 
yordu. Sakın şehirden çok uzak olduğu 
için hastaneyi bekliyor olmasınlar?!" 

İşsizlikten "Çandarmaları,, kendime 
iş edi.nmiştim. Bir akşam yere çömele -
rek. sırtını duvara dayayan Sadullaha: 

- Yahu, dedim. Bu çandarma ne bek 
liyor böyle?. . 

O, evvela bir şey söyleye~ek oldu, 
sonra vaz geçmiş gibi yutkundu ve: 

- Kimi bekliyecekler beyim .. Bizi 1. 
sözlerini mırıldandı Bu, 'beklemediğim 
cevapta, şakaya benzer bir taraf arıyor, 
yüzüne bakıyordum. 

W- Devamı va.r 
Muıtafa NtY AZ[ 

Kuloğıma eğildi, gözünün ucHe hana onu gösterdi : - Seni pel' 
beğenmiş •• Şimdiye kadar fabrikada hiç bir kızla k·onuşmamıştır! 

s ması ıçın utun un- ·-·····•••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••• kadar al"k· l ld - t d v Yünün kuma~ ol · · b.. .. b f 
1 

k.f' 1 · ; • • • a Al ar o uguna şaş ım. og _ 
ar a ı ge mıyor. Kumaşlar ~klaştm - : Röporian yapan · : F , · 

makinelere gi · k k : • • : rusu.. ak: s t o, durmadan, dınlenmt'den 
cı rıyor te rar yı anı- • I'. • • • ·· • • • 

C mbızlarla d 
.. _ .. '

1 
. : ıVerın Bil : aynı mev e.ı.ı uzennde dolaşıyor, bınbır 

yor. ı ugum en ayıklanıyor : • d l · · .. .. • • ....................................................... : ere< en · uı getırıyordu. Bana: 
tekrar yıkanıyor, utulenıyor ve toplar K w • .. d ti' ·ı· ' Nimet. işte küçiık ... Gene dünkü yerle- - oı.ıı ıştugun var mı? dıye sormuş-
vucu e ge rı ıyor. t rinde, dünkü işi görüyorlar. Fabrika _ u. 

Bütün bu işlerin işçileri, makine!eri 
ayrı ayrı yerlerde, her iş bölümiinün 20 
- 25 işçisi var. Gene her bölümün bir 
iki gözcüsü, bir ustası .. 

Ha~•.:ıllar, lazım olan eşyayı oradan 
oraya taşıyorlar. Makine tamircileri, 
u-;taba-:rlarr hep faaliyetteler. 

Fabrika bu sabah ta, gene ayni saatte 
çalışmaya, İstanbul piyasasına lazım 
olan kumaŞları yaprnıya başlanuştır. 
idare memurları direktiflerini verıniş -

terdir. t şte beyaz göğüslüklü kimya -
ker bile küçücük odasında başını kal.. 
dırmaya vakit bulmadan ~alışıyor. 

Fabrikaya bugün ıde, iş saatinden 
evvel geldim. Kızları iş göğüslüklerini 

giyerken tetkik ettim. Hepsinin yüzün-
de sebebi belirsiz bir neş'e var. Hepsi de 

muhakkak ki benim gibi iyi uyku uyu
muş .. Vücudiyle çalışanlar bilmem u
yumamak isterlerse muvaffak olabilir. 

ler mi?. 
Fabrika ile işçi arasındaki müna

ı:e beti öğrenmenin, çok güç olacağım 

anlıyorum. Bir işçi kılığiyle fabrika -
larda çalışmanın bunu olanca çıplağiyle 
ortaya koyamamış olması insana biraz 

garip görünür. Fakat hakikat bu .. Çün
kü herkes memnun görünüyor. Kimse _ 
nin ağzın'aan en küçük bir hoşnutsuzluk 
ifadesi işitmek imkansız gibi.. Amma 
ben bunu yapmak, onları söyletmek 
için fabrikaya girdim. 

Kendilerine bir gazeteci, bir yazıcı 
olarak müracaat etmiş bulunsa~ım, 

öğrencmcmekliğimi bir dereceye ka • 
dar mazur görebilirdim. Mademki bu 
kadar külfete katlanmıştım, bunu mu· 
hakkak yapmalı, ve bunda muhakkak 
muvaffak olmalıydım. 

Herkes kadınların geveze olduğunu, 
ağızlannda bakla ıslanmadığını söyler
ler. Ben burada bunun böyle olmaldığı. 
na kani oldum. Kadınlar çalıştıkları mü 
essesenin daima iyi taraflarını görmek· 
te adeta ittifak etmiş gibidirler. 

Fabrikadan ve kendilerine verilen 
ücretten memnun görünüyorlar. Fa -
kat belki de aldanıyorum. Elbette da
ha burada çalışacağım zaman içinlde bu 
işin sırrına erecek ve hakikati anlamıya 
muvaffak olacağım. 

İş başı, gene dünkü hava içinde baJ
ladı. Herkes kurulmuş birer makine -
den farksız. Tıpkı önlerindeki makine
ler gib, çalışıyorlar. İşte Zehra, işte 

!arın bir günü değerinden farksız.. Buna ·verecek cevabım yoktu. Yalnız 
Hepsini tesbit etmek icap etse ayni ca güld fım. Fakat konusmasmda devam 

havayı tekrarlayan bir gramofon pla • etmesi '.için müsamahakar davrandım • 
~mdan farksız olacak. • - B('·nim eskiden va.rdı, dedi. Amma 

Bizim çalıştı~ımız yerden biraz ileri- babam •duyduktan sonra bıraktım. Şim-
de dokumacılar var.. di yok, · Buradaki kızlardan çoğunun 

Bunların hepsi de erkek... Şimdi vardır~ Benim ağzım sıkıdır. Söylersen 
gözcümüz, ~enim gene oraya dikkatli ikimhdn arasında kalır. 
!laktrğımı görse muhakkak yanıma ge • Berıden gene müsbet bir cevap ala -
lir \'e dünkü sözlerini tekrarlar. Bu ani mayrr ıca bunu olmadığına yoıidu ve ağ. 
düşünceyle gözlerim oradan ayrıldı ve zı iç! nde geveleyip geveleyip te bir 
önümdeki bobinlerle meşgul olmıya türlü söyleyemediği şeyi yumurtladı. 
başladı. U·zakta, bir tezgahın yanında duran 

Zebranın bugün bir durgunluğu ort.;a boylu, sarışın bir delikanlıyı göste-
var. Amma neş'esini kaybetmediğini de ret.,!k: 
görüyorum. 

Al .. Yanında bir başkası daha var ... 
Bu km dün hiç görmemiştim. Acaba 
yeni mi "gelmişti? Yoksa başka bir bö
lürıi.:len bu bölüme mi vermışlerdi?. 

Bu kız ufacık tefecik. kara gözlü, ka
ra kaşlı gene simsiyah kömür gibi sa~h 
bir kızcağızdı. İlk balaşta Böğrülceye 

benziyordu. 
Ara sıra bana bakıp Zehraya bir şey. 

ler söylediğinin farkındaydım. Ne so
rabilirdi? Ben nasıl onu ilk defa görü -
yor ve bir hayret ifade&i gösteriyordum 
sa, oda muhakkak böyle lıir his altında 
olacaktı. Gene muhakkak benim kim 
olduğumu soruyordu. 
Merakım uzun sürmedi. Az sonra, a

dına Böğrülce diyeceğim kız yanıma gel 
di. Kırk yıllık ahbabımmış gibi hatm.. 
mı sordu. Kendisi, tahmin ettiğim .gi
bi fabrikanın yeni!li. değilmiş. Başka 

bir yerde çalışırken ~ugün buraya ver
mişler. Birisi hastaymış ta, daha doğ
rusu hastaneye katiırılmış. 

Beni dün görmüş, dikkatini çekmi • 
tim .• Arkadaşlarından sormuş, soruştur
muş, kimse tanımadığını söylemiş. Da
ha yeni geldi demişler. Gene dün uzak
tan, öğle yemeği sırasında beni gözetle. 
miş. Bugün Zebraya sormuş, o da be
nim iyi bir kıza benzeldiğimi söylemiş ... 

Böğrülcenin benimle niçin bu kadar 
alakadar olduğunu o anlatırken kestire
miyorum. Fakat bu kavrayışsızlığım da 
uzun süyrmedi. • 

Mevzuu gön:il işlerine sürükledi. 
Bunu çok ustaca idare etti. Belli ki bu 
işleride bir hayli de tecrübesi vardı. 

- Benim ağzım sıkıdır 1 •• 
Gibi beylik başlangıçlarla ağzımdan 

laf kapmıya çalışıyordu. Bir aralık bu 
kızın benim gönül işlerimle niçin bu 

- Sana bir şey söyliyeceğim .. Bu a· 
r amızda kalacak .. Şuradaki delikanlıyı 
t:~ırüyor musun?. 

- Evet .. Görüyorum. 
- f ~te beni sana o gönderdi. Senden 

bir istediği var •. 

Bunu söylerken yüzüme, gözlerimin 
içine bakıyordu. . 

- Ben onu tanımıyorum ki .. Benden 
ne istediği olabilir?. 

- Bana darılmazsan söyliyeyim .. 
- Neye darılayım? . 

- Mali\m ya, elçiye zeval olmaz ... 
Sonra iyi bir çocuktur doğrusu .. Hat: • 
rını kıramaidım da geldim. 

- Bu çocuk benden ne istiyor?. 

- İşte onu söyliyeceğim sana.. O 
burada çalışıyor.. Eğer konuştuğun 

yoksa seninle konuşmak istiyor. 

- Benimle konuımak mı istiyor?. 
-Evet .• 

- Ne söyliyecekmiş .. 

- Ah kardeşim sen de pek tuhafsın! 
Ciddi şeyler söyliyecek, sonra tatlı 

dillidir de .. Ağzı da !'lıkıdır. Eğer ka
bul edersen bu işi aramızda kalır. 

Adeta sersemlemşitim. Bu kız, bana 
nelerden bahsediyordu? Benim bu du • 
ruşumu tereddüt ettiğime yoran Böğ • 
rülce: 

- Ha şunu da söyliyeyim. deldim .. 
Çocuğun fikd kötü değil.. Seninle anla 
\abilirse evlenecek te .. Seni çok beğen· 
zrtiş.. Askerliğini de daha yeni bitirdi. 
Sonra bu fabrikada daha hiç bir kızla 
konuşmamıştır. Bu fırsatı kaçırma be
ni dinlersen .. 

- Peki amma, mademki bu ka.l:iar 
iyi çocuktur, sen ne diye konuşmuyor. 
sun .. 

- Akrabamdır da ondan.. Yoksa .. 
_.. Devamı var 

"Yatağa yatmıştım, IAkfn uyumak mUm-
Haberin denJ:r; \"8 macera romanı 13 kiln mü idi? Bir saat kadar iki tara.fa yuvarlan

dım. Altın gemiye ait her şeyi unutmak istedi
ğim baldo bu mümkün olmuyordu. Ellmde olmı
yarak işi gene fikrimden geçiriyordum .. Bu hal 
gözlerim kapalı olduğu halde de devam etmek
teydi. Yanımdaki oda olmasaydı sabah açılınca
ya. kadar da. bu azap sUrUp gidecekti. Bu odada 
iki kişl konuşmakta, onların sesleri duvarın ar
kasından bir mırıltı gibi işitilmekte idi. önce 
ben bu mırıltıya ehemmiyet vermiyor, yalnız 
kendi dr!rdlmle uğraşıyordum. Ancak dimağım 
::oruldukça kulağım fhtlyarsız o seslere dalıyor
du. odadaki konu~ma. vakit vakit hızlanıyor, ses 
Ier yükı:P.liyordu. Den dalgın dalı?m dlnforkcn 
hird~nhire elektrik sademeslne uframıc:ı glbt va
taii;ımdan fırladım: O seslerin biri (Gl\k gU~ül
tüsü Con) un bir kere duyulunra, unutulmıyacak 
sesiydi! 

~~~ı; Y~t~ıştr. Bana gelince önümde açık bir iki 
İse b:.;1 a1~;: he~en uykuya. dalarak sabahleyin 
liyara.k od d •ya ut hemen şimdi, burada işe baş 
tul a a ne olduğunu, kimin tarafından tu-

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 
4 - Gemiyi yapan fabrikanın sahibi ve mü

hendis olan İtalyan bu gemiden lU açılınca şaşı
rıyor Ye yalan söylüyor. 

5 - Ben de şuna inanıyorum ki: MUhtm bir 
sırrın karE;ı.stnda bulunuyorum; ve bunun, pek 
yakında bilyük bir sır olması ihtimall de vardır. 
B~nim <'eplerimi altınlarla doldurabilir. 

Bu beş rıarça. malfımatı sıra ile dizmek ko
laydı, lAktn ondan ötesi gelmiyordu. Kendi ken
dime: 

- Behey sersem. diyorum, bu sabaha karşı 
o gemi limandan gizlfre çıkıp geniş dünyanın 
klmblllr hangi uçlarına gidecek; sen burada ge
ne bu beş cümlelik krsır malümatm ile kalacak
sın! 

Beynim dönUyor, başım yanıyordu. Bilmem 
nasıl bir limit ile tekrar tepeye çıktım ve havuz
da htUA bacaları tUten altın gemiye uzun uzun 
ve acr n<'ı baktım .. Ytice Tanrım, ne yapmaır, ne 
yapmalr? 

GcC'e bastıC-ım yeri görmiyecek kanar dal 
gın gene otele geldim, odamda. ayakta dolaşıyor, 
hlr sigarayı atıp birini yakıyordum. En sonra 
fikir ve vücut yorgunlulu dizlerimi titretm<?sre 
b::ı5lndı: "Allah geminin 1ıc, yaptıran d<'vletin de 
belA.smr versin!" diyerek artık uyumak üzere 
kendimi soyunmaksızın yatağıma attım. 1 

Odamın ortasmda ~tldırmıq dbt. fllimlc saç
lı\rımr çekP.rek duruYordum .. Birdenbire gfüle
rim. yanımdaki oda ile hPnim oda arasında kilit
li ve colctan acılmamıs olrlıı~n anJac:ıTlan htr lrn.
prva m~u. ITempn k:nnnlll yanm:ı. dtz <'l\lcPrPk 
~özlorimi anahtar deliline uydurdum: ne kadar 
y;ı7tk ki: Bn nı>1i5 l\h\\r tnrnftan yaynşttrılmıa 
Jıft.;ıt veva.hut baska bir 6()Yle kanalı idi. Bunun
la. beraber bon )l'erlınden a.vrtlme.clım: tam bir 
ııa,a.t dizlerimin üstünde kaldım. CCö!t _gUl'UltüsU 
Çon) bur:.ı.da. olunca. demek cem.1 da.hA &t.tme
IUI~U. BBvle..§~~.ka.da.r konustulu a.dam klm
rH? T.ıı.hit ona gemtyt 'beklemek fr'tn nAra v<ıren 
ndamJ!ı! 

''Dir saat sonra scsfor k~RilmisU: lft.kln ;:; 
dJ1illı hAlA. yürüme •e b,arekct v.ıı.rdr. llir.az. BDrıra 
o da yok oldu. '.Anlaşıldığına glSro odanın sahlbl 

muş bulunduğunu öğrenmek ~imdi b 
sıl ya 1 bil . · "' unun na 
n pı a eceğınf bana soracaksınız. Llikin u-

utuyorsunuz ki; Benim sanatım mesleğ" 
susluktan, haflyelfkten ibaretti. Bunun içlınmç~~= 
tamda Londra bankalarının kasa odalarını ve 
kasalarınr delip açabilel!ck D.letıer vardı. Hemen 
çantamı açarak bir burgu, bir de yağlı ince tes
tere çıkardım, on dakikaka aradaki tahta knpı
da odanın Iı:erlsini görecek kadar bir delik aç
mıştım. İçerideki adamlar gittilerse dive korlrn
yordum, lAkin delikten bakınca gönlü~ ferah
ladı: 

Odadaki masanın önündrı iri vücutlu, knro. 
sakallı bir adam oturuyor, düşünce içinde ken
dinden geçmiş görünmüyordu; masanın üzerinde 
de en az bir milyon lira değer biçilecek elmas, 
yakut, zümrüt kıymettar taşlardan bir 
y ı ğ ı n vardı. Bu muhteşem yığının yanında 
ve ırı geniş omuzlu adamın eline yakın yerde 
büyük Kolt rovelveri duruyordu. Bu her zaman 
görillemiyccek garip manzaranın teı;iri altında 
dört beş dakika hiçbir şey düşünemedim. Gözü
mü dayamış olduğum delikten. o adamın uyuyup 
uyumadığını iyice göremiyordum. Bu adam gU
zel, çok km•vetli yaprsı ve duruşBe pençesini 
dünyanın hazineleri üzerine ko~·muş büyük kap
lan heykelini hatıra getlriyord ıı. 

Demek gördti~üm altın zırhlı ile alakası o
lanlardan biri de buvrlu. O altın zırhlı ki: Bir ta
kım kanır katil herifler hiçbir şeyden çekinmi

_... Devamı var 
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.SinılB 

EX~NDRE 

J{ ürk , bu senenin modasına hn
k im <llr. Ilal< ilrnten, en snde clbiS<: 
lc r<lc kullanıl~.n ufuk, e1ıemmiyct
s lz k ürk parçaları onlar.a bir başl:a 
güz11 lllk veriyor. I 
.. Bu S1? ~1C:: JcUrkteıı ynpılan .raknla
ı .t , gnrnı turlerc cok. pek çok eli -
ınlyr> t n~rmc k, dikka t etmek ltız'::
dır. Zlrn, cJnsle ı·i o kadar mütenen·j 
o .. kadnr muhteliftir ki.. &onra öylb 
lıuncrll, snnatli yııpıJmış modeli 
\'ar ki insan bunlara baktık"a e r 
'-'or h · 1 1 " şaşırr 
~ • nnsıs n seçeceğini, bangj . 1 
YnPn<'ağını bilmiyor. sın 

MantollU'da ,.e tayyörlcrd 
rndo y k ı o eu zJ. . a a :ırn dikkat olunuyor 

Dlnaennleyh, hiç tcre<lClüt et~cyi
olz. Ssndrkta, sepette saJcJnd ~ 
en kUr ük .. ı6ımz 

- par~alnrdnıı blla lstifnde 
edınll. Bu pnrçnlardan cok • 
garııltür!P.r yapnbilirelnlz. ı;üznl 

8 1' ' l \. ~~ ıea z, bu Parçaların ııaaıl kc-
sl.lc~lgınl. blrilılrlorine nasıl ~klon-
dığıııl hfllrı>lnlz: Parçaları . tüyleri 
alta sclmck şaruıe bir tahtanın 
vcy:ı. masanın Uetnne serersiniz, ivl: 
cc gcıbrer \ 'C pUncsı .. rıe tutturur~u 
ıı~z · Jr tebeşirle modollııfzln reemi: 
~ı ç\zersinlz, keskin bir ustura ne 
1\es f'r~lniz, de"ll mf? P 1 bi ı 0 • .. arta arı 

r lılrlno e klemek için sıkı ve muc: 
taznm bir (ekleme dikişi) ile diki
niz . 
. l'ıtkanıu fornın ı - Haydi , kürk

ı:ilye gitmezden ene! dolapları, snn
d~_klnrı bir yoklıyalım. Bak1oız. işte 
suzcı. b n!ıriye blclml bir yakanız 
\'ar. Sandığın dibinde atılmış, kal-
n~.ış. Uıı: sabahlık bir mantoya ne 
suzel gider! Hele şu, dolabın alt 
gözUı.clen çıkardığınız geniş pelerin ' IHllll'~~~ 
ııo k :ı.dnr yumuşak, ne kadar düz- 1 
gün! Yalnız tüyleri biraz yatmış. - ..... l«llloU!>'"' 

Soğuğa karşı lıundnn iyi zrıh mı o- e n,,. fb>ltr ffi ~ ~b~ 
hır? Yalnız, kUrkçilye vermek, tüy- .,,,a ~ gı u 11 ~~ 
!erini d iizeJtt irmck ister. Bu da az Bu manto, dü7l renkli yünlü lmmaş
blr para ile olur. Meğer, sizde neler hmlıın, \'C)'ıt kadifeden yapılır. 
varmıs da farkında değilsiniz. Şu Geniş \'C denik ynknlnr, kollar si 

ynh ,·cya kül rengi astrngnn, Jütr gi
şarpeyl n e diye dolaba attınız .. Gü- bl kfirkleı•lc sttslcnlr. Yalm1ar, arzu· 
\'eden korumak için bir ıcn.ğıda. bflo 
sarmnmışsımz, kllçük bir parça naf- yn, dnlın cloğrusu havaya göre açık 
talini bile cslrgamişslnlz.. vc~·a kıapnlı bnlundurulur. 

Halbuki ne kıymetll kürk bu: .Bu mantonun mooell beş parça.o 
'Astn .... nn .. Bu senenin modası. Her- dır. ))lklş 1·e kınım payı blrakarak 
k esin arayıp da bulamadığı şey. Ya- ke!>tmeıı, onra. kÜmn~ ü:4erine koyup 
zık değil mi ona!.. biçm<'ll. 

1 - Aı'kn, ~ - Ön, 3 - Yakanın 
Soc;uktnn çok mu müteessir olu

yorsunuz? Ensenizi rüzgArclan sak
lamak mı istiyorsunuz? .. Medlçl mo
deli bir yaka yapınız. Bu yakalar, 
mautoya dikilir. lğrctl de yapılır. 

!sterseniz. boyunuza. tlll:I bir boa 
farınız. Pahalı golinıc, tavşan deri
s inden bir bon alınız. Fa.kat, tüy
le rinin uzun olmnsınn dlklrnt edi
niz. Bu , u cuz olmakla berabe r ha-
1tiki tllki boa lnrdan daha az gtlz~l 
deslldir .. 

Güler yUzlü nıQsilnUz? Burnunuz 
biraz skrlce. bakışlarınız man~lı 
mı? .. Kürkte n. l\Qle bek şclclinde 
bir flyango kullannbili rsi nlz. neı 
kısmı hafifçe dar. kltısilt bir manto 
itin bundan dnha güzel l.ılr ı;arnitür 

.IlUl'ntfn, fkhlcn beş rnşmn kn:JAT 
::rn kız toculcl:ır·ı için üç l'Oh ıno:l ... 11 

rürüyor unuz. ( ı) numnrıılı rob ~·ın ı 
l~rcpln<lcn yapılır ,·c i~lcnir. (!?) mı· ı 
mnrah 1 mm l sntcndcnclir. (3) nn· 
ı ınrnh roh bcynz ylinrtcn ynpıl· 
ını~t n'. Mavi, pcnbc, ~nı·ı fisto işle- [ 

ncbUir. 

ve koll.:.::m kürk şeritleri. 4 - Kol· 
ö - Kollnrm kllrk parç~ları •. 

mu olur? .• 
Dron~lttcn. nezleden mi korkuyoı

ımnuz? ·uantnnuzun ya.knsmı gayet 
enli yapmız. Cep n~ııla:r.ını da unut.
ma:vınn:. Zirn . kUrksüz cebler bora
sız ·ılndaklnı·a bcnıer .. 

hü!· 

ff audalı hlltP iler ................. _ ........ --== 
Saat nasıl ayarhmır ·? 

• 

Rakkaslı saatlerde saatin geri kalma· 

Ması için ral.! "'>t u :ı:;ıtmak. J:eri k2l~sı 
ic; in de gene rakl!:Sı kısaltmak icap eder. 
Rakkasın uzatılıp krsaltılr.ıasr, rakkas n 

altında b~lı.:mın ve dönd:JrUlcrek a;,~ğı, 
ve daha yukarı sıkabilen vioo ile yapı -

ltr. 
1'- Pirinç suyu, plav veya. çoı:ıba pi-

ıirmezden evvel tabii bunları bol su ile 
bir, ikl kere yıkarsınız. Bu suya biıkaç 
damla beyaz şarap iUve eder, çamaıır· 

Jarınızı çivitledikten sonra buna batı· 
rır, çıkarırsanız çıok. parlak:, Adeta ycnf 
ıibi olur. . 
1'- Parlak mobilyclerin lekclcrı. 

bildiiimiz yaprak ıigaralarmın tozile 
çtkanlır. Bu toza iki üç damla %eytin
ya~ konursa daha iyidir. 

1'- Kadifelerin lekeleri, ispirto ka· 
rı;ık 3tcak su ile silinir. 

iC. Kürkleri, mağnczi tozu ıle o
ğuşturilıak temizleyiniz. 
~ Soğan ve sarımsak gibi §eyler 

yedikten sonra ağıZJ.:la fena bir koku 
husule gelir. Bir bardak taze süt iç· 

mek bu kokuları i.raleyc kafidir. 
1'- Derisi kuru elleri ~muptmak ı 

için günde üç kere, 125 gram kolonya 

ve 15 i:ram (Tendör dö beladon) la 
oğuşturunuz. 

~ ipekli kumaılann parlaklı&ını 
muhafaza etmek isterseniz yıkadıktan 

sonn hafif ş:kerli ıuya batırıp çıka· 
1 

r.nız. 

J4. Şişelerin fena kokulan, şTCak su 
ve hardll tozuyla yıkanırsa hemen 
zail olur. 
~ Bir ild damla lim:m ıuyu tır-

naklara cil! verir. • 

. 1 
Aramis 1lt Po"!ö, fôp oy11üyo'r1ar. · 
Atos öit on/an .:sey~diyor. Darfan. 
'.iOn kardinalin· muhofız/anndan 
birisinin hakaretine maruz k a/1-
:tor ve bunun üzerine kraltn .sılah· 
.şor/arile Ri$/iyö 'nün adam/on r 
ara.sında korkt1nc bir a·r~de 
ha.$1/yor. 

Resimli üç ~nuhşiirler romanırntzm ı, 2 ve tiçiln<:~ 26, =, 29 ildncltcşrin tnrlhll sayıln.rımrzda. çı:;; 
trr. Knponlarmuzı toplnyııcıık küçük okuyucularımııa;. Uç sUAh~rler romıınını bir kitap halinde hediye~ 

............................ ....: ........ Satı ilk 
motosikle~ ıc~~-

• 5AUİBİHi·H 5,5_1 
Son. 
qlnn. 

~ 
~ 

Bayram münasebetile 
Muhterem halkımıza ~eni plliJdnrım tnkı'Hm eder. 

Safiye 
ŞAHA~'"E GÖZLER 

AX 2025 KÖŞKÜM VAR 
DERYAYA l\:ARŞI 

Giresu nlu Avni 
AX 202 NlNA Y ARSLANIM 

GENE BAHAR OLDU 

Mukodder 
. .ı\X2027 O KÜÇÜCÜK 

GEL!N OLDUN 

Rlze li Sadık 
RlZE OYUN HAV A.Sl 

AX 2023 ATEŞtM VAR 
KOLtlM YOK 

lt'J u~~rr·er 
NE OLUR BiR GÜN 

AX 20 24 YANDIM SANA
Jl.ı"E\' A gazel 

EUlzfzll ()sınan 
KAŞLARIN KAllASINA 

AX 2021 UYNEDEM DAOT..AR 
DAÔLADI BEXt 

Seyyan 
GELMEZ OLDU lllÇ 

AX 20~2 SESİN O GÖZLERlN 
NE KADAR KARA 

Urlalı Cemil 
BAHÇELER MENEKŞE 

AX ~026 AMANIN' AKŞAM 
OJ .. DU 

standart markalı, beş be~·gır JllotO" 
vetinde çok az kullanılmış bır uı.nbııl
ı:ıildet 350 liraya satılıktır. ts \}1tle.' 
da Cağaloğlu yokı:şunda 44-2 11 

rada Foto Aliye mUra.caa.t. ~ 

Almanca dersıer~r11 
HABER gazetesiııde ıısa.~C~ btl .. 

edeu. hocalardan biri ALM.b ıer "or' 
sust veya grup halinde dert yeni 11; 
melrtedlr. Esaslı ve en eer n:ıutecll 
sullerle tedris eder. Flntı~r ruınut.1" 
dlr. "AT.MANCA ınualllDl •• urncnıı.t· 

lo(HBEA•m~ 

.ıan tarife1~! !(" 

İlan sayf alarmda s:.ntırn gO " 
Resmi ilanlar 100 " 
Dördilncü sayf acla 2()0 •• 
Oç ve ikinci !Syfalarda 400 "' 
Birinci sayfada 500 .. 
BMtık ilanlar . 

1 0ırıııY•0 
Ticari mahJyetı ha z ·ı. beş dO-

rnıeJı.. il" 
küçük Ulnlar 20 ke 1 kiden ııı 
fası 120 kuru!Jt ur. fJSl ·ıerlıvis1° 

nat<>rl ,_ 
kavtlcsi olıın m._ "e tıtlt 

11 mukaveleleri 'llüddeunc de'lllıtı 
Uddet •er-

lınmaz. Uzun m . ııı.o ' 
. - t:D.bidır. li bil-' 

ilanlar tenzılata \fe ıtı 11 l 
mek hususunda yaını~ l\ıtıııd"1' 
sıran V AKIT yUR~ büfOeııııtt 
Ke,,uıkttin. tren 1!an ,.S 
müracaat r.dilın~~l-~ 1 Telefon~ 

1
, ı Resn ırrnD 1 18 r 

ac Si lah!,.?~ 
-•••ı•••••••••••İıll•••••••••••• . Bu kt~;;;;;;i;;sip 4 

saklayınız 



~ KAHR~MAN 
hutıa .kt. . - -
Ilı" . ı ıfa ederım, derhal Raskası ye-

·k: •sterim. 

~skas hiddetle bağırdı: 
...... - Vay alçak rahip f Bir domuza ismi 
'<.il t:ıt-_ 

n::-ıuış r ' 
oları tddetinin en son haddine çıkını~ 
r& ~skas, bilenmi§ bıçağı bite unuta
llld • dı~rıya fırlayıp Korinyanm kafaıı
da 

0~Uı.un kanı içine '°kat.:ağı bir sıra· 
rc8~0zlcri, Molüsün, girdiği odanın pcn 
dı~~c takıldı ve içeriden, per.deni:ı kal
lto rttıı olduğunu gördü, aynı zamanda 
Sth~tnı; arkasında, derhal tanıdıiı iki 
İ~in:ıc:v~ farkedcrek çılgın bir sevin~ 

c ınmldandı. 
; l'ranka velle kalfası! 

,~:.de tekrar düştü. Bu. iki saniye 
~o . U~tü. Rashs artık kımıldamadı. 
di. ~nYCUıla Lübenin çıkmalarını bekle
Str 'lconra, büyük bir süratle avluyu ge-. 
~ c lokantaya daldı ve Sen - Priya-

• kulağına şöyle fısıldadı: 
•c~ Baron hazretleri, eiı:i tahkir eden 
~Cti~ Y~kalayabilirsiniz. Hali hazırda, 
"c n e]ti küçük salonda bulunmaktadır. 
icap ?Unda, asmak üzere yakalamanuz 
lıa~dtden iki tehlikeli asi vardır. Bu iki 
~lt~tla cürmü ıncş.hut halinde. O."tU da 
' S :Vacağırruz için, o da aaılıbilir. 
tcıt: en Priyak, heyecan içinde ürpcrc-

\ıi ~~hı Oh! dedi. Ya yanındaki iki 

aıca;; ~irisi, Bon Anf an sokağrooaki 
!takla tnıde, ceza hakiminin cwdamlarını 
~c ~~an Düello kaİfasıdır1 digeri ise si
billiı.cı tıç darbasını vuran ve 60nra cc

~lı~ur en lldığı mektupla Rütbetlunün 
....._ tına çıkan adamı 
" l'rankav ı ı ~tti l> • • e .• 

avata f rıyak ürpererek bir hamlede. 
da~lldr ı~adı ve cl:ni l:ıh::rl"ın k::ıbıesinc 
dr, l3ir~ en - Priyak ceıur bir ıdam 
~tsirıc ~ evvcı. Molüse mukabele c:tme-
CtJtcsi \'e ~a~ırınasına sebep, MolüsUn, 

ttltltaiy~!Çınde yüksek sesle onu kepaze 
· Yerinden fırlasaydı, kendi-

KT Z 
, __________________ ____ 

sini büsbütün tcFıir c'"-ıiş ok\:aktL Hal 
buki, onu tenha bir salonda bastırmak! 
Hele, Trankavalle beraber! Ve ikisini 
birden öldürmek!. Bundan daha büyük 
bir arzusu yoktu f.. Bir adım attr. Fakat 
Raıkas onu durdurdu: 

- Üç kilidirler, dü~ünün bir kere ... 
Sen ·-Priyak, dişlerini grcırdattr. 
- İsterlerse altı kişi olsunlar r 
- Evet, ama Trankavel on kiıiyc 

bedeldir. Siz onu ancak, ondan ye.W
ğiniz §U kılınç darbesinden tatUYQrsu
nuı. Bu. onu tanımak demek değildir. 
Sizden daha cesur olanlar, '=arur.dan 
bıkmıJ olanlar bile onun kar;mnda 
dehşet hissederler. Herkes ondan bah
seder.. Hakkın.da efsaneler, hakiki 
efsaneler mevcuttur. Na. mağlup de
nince, akla Trankavel gelir 1. 

Sen • Priyak bir dakika düş:inceli 
kaldı ve •.:asusun, gayri ihtiyari met 
hettiği bu layanı hayret §Önreti kıs
kandı. Hiddetle içini ~ekti ve yarıya 
kadra çıkarmış olduğu kılıcını tekrar 
yerine S()karak: 

- Şu halde, dedi. Gidip be~ altı 
kişi çağuayım ..• 

- Yirmi mükemmel silah§or la
zım, baron hazretleri en aşaiı yirmi ! 

- Buradan kımıldama. Sen ve Ko
rinyak, burada kalarak onları gözetle
yeceksiniz:. Ecer dışarıya çıkarl3rsa 
onlan takip eder ve biriniz .gele-rek 
nereda olduklarını haber \'erirsiniz .. 

Ras.kas gayri i-htiyari sordu: 
- Ben ve Korinyak mı? 
Fakat Sen - Priyak. onun bu s<:iz 

ler:nc cevap bile vermeden dışarıya 

fırlamı§tı . 
- Yahu ! Nerede bizim kebap? 
- Bir iki dakika içinde hazır ola-

cak. Şimdilik şunların tadına baktn da . . · 
Raskas ıüratlo döndü ve yanında

ki masalardan birisinde, K.orniyanı 
gördU. Kornlyan IAtnsini slymlşti, 
elinde bıçağı. ötıünde şarabı \'ardı. 

Lüben'de, ona mütemadiyen l~ziz şey
ler getiriyordu. Koniyan, alayh bir te~ 

I 
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--------------------------------------------------------------uza.k1ı.1maaıru scyreti.. Sokağı dönün
ceye kadar gözlerini ondan ayırmadı. 

- Bu sefili hapiShaney:c trkmasmı 
karde§imdcn istiyeceğim. n:ı.:a ederim o 
nun ismiı:ıi söyleyin. Size söylemi§ti .. 

Annais ürperdi. Ağır ağır kapıyı ka
pattı ve rözlerini prense dikuek: 

- hmi mi? ... dedi. Unuttum ... 
Asilzade bir müddet sustu. Sonra 

ba!fıru ıallıyarak J(Syle dedi: 
- Ben onu bulmasını bilirim. Şim

dilik Allaha ısmarladık. Gi%'in ik<\mct
gah.mdaki randevuya geleceğinizi vaa
dettiniz ... Unutmayın. Talep edece~iniz 
haklarınız vardır. Bana gösterdiğiniz 
par~ömcnler pek ala isbat ediyor ki, 
kral Hanri sizi kızı olarak tanıouştır. 

Siz de ailcmi::in çocuğusunuz vgili 
hen:ı§ircm. 

Annais .. ın siyah gözlerinde bir kı· 

vılcım parladi. Saf rUhundaki gur..ırun 

bütün kuvvdiyle doğruldu ve vakur bir 
tavırla §U ı.:evabı verdi: 

- Hemş_ireniz mi? Filhakika demin 
de beni bir kardc~ gibi öptünüz. Fakat 
:bayır, n1onsenyör. Ben sizin ailenizden 
değilim ve hiç kimseyi babam olarak 
tanıtlllyorum. Sizin için ve herkes için 
ben, sadece Annais dö Lesparım. Benim 
için ise kral, kraldır ve siı monsenyör, 
siz d~ on üçüncü Luinin kardeşi, Gaston 
Dük d'Anju'sunuz .. Evet, bu k;.içük 
sandığı izin önüüzde astım. Fakat b· • 
bir mezardır. Annem.in heyecanını ora
-tan çtkarmak istemiyorum ... 

Gaston d'Anju ürperdi. 
- Şu halde ne istiyorsunuz? diye 

mırıl<!andr. ' 

- Rişliyöyü öldürmek istiyorum. 
Onun kuvvet ve ha§rnetinin ne kıymeti 
var! Fakat onun bayatı benim hayatım 
için bir hkaptır, bir züldür. Binaena
leyh randevuya geleceğim, fakat ~iyası 
h:r tahrike iştirak etmek için değil.Riş 
liyö ile benim aramda,kar§t karşıya aıi
:.ir bir mücadele mc\4.;utqr.Çünkü dagdu 
i:um andan itibaren, bı:şiğim üzerine 
eğilen annem, alnıma, kin ve nefret his-

leriylc akan göz yaşlarından ba§ka bir 
şey akıtmadı. 

On ilçüncU Lwnin kardeşi etra!uıa 
seri bir nazar atfetti. Sonra, sükutun te· 
siriyle korkusunu giderdi, kapıyı araladı 
ve sokağa çıkmadan evvel tekrarladı: 

- Herhalde unutmayın: Sekiz giln 
sonra Giz'in ikametgahında, şüph~iz 

anlaşabileceğiz ;biz,Rişliyönün ~hsında, 

s:yasi bir kudreti yıkmak istiyoruz, ıir 

ise.onun üzerinde annenizin ölümünün 
intikamını almak istiyorsunuz. 

Annais dö LespaT, evlat gururunun 
bir d-chasr gibi doğruldu ve şu cevabı 

verdi: 
- Yanılıy:orsunuz. monsenyör; 

beni dünyaya getirdiği için annemin 
int.kamını almak istiyorumL .• 

IX 
BEL FERRONYER LOKANTASI 

Öğleye doğru, lokantanın büyük aa .. 
!onu, kahkahalar, §akrak nidalar, gürül 
tülü r.ıükiilemelerle doluydu. Mektepli· 
ler, zabitler, siUihşör, rahipler hülba~ 
içkiden ho~lanan büyük bir kalabalık, il 
zerlerinde şarap şişeleri birikmiş, meşe 
ağacından masaların ba2ında yerleşmiş: 
terdi. Kısa etekli, çıplak kollu hizmetçi 
kızlar, hafif: ve seri adımlarla bir masa
dan diğerine koşuyor, birisine bir tebn 
o:im, bir diğerine acı bir söz veya şa
kırdıyan bir tokatla cevap veriyodardt. 

Anlatacağımız hadise, Trankavelin 
Annais dö Lesparla yaptığı maiılm düel
lodan sekiz gil."l sonra, yani, genç krzın 
da iştirak edcceii. G:.Z'in ikametgahın
daki esrarengiz randevunun toplauaca
ğı gün vuku buluyordu. 

Öğleye doğru, bu kalabalık salona, 
şapkası iyice kulaklanna geçmiş. du· 
<laklarında bir istihkar ve gözlerinje bir 
kiistahllk sezile:ı b:r adam &ir
cli. Gözleriyle, kapıyı gözetlemiy~ mü· 
snit bir yer aradı ve nihayet münaaip 
bir yer bulara:: oraya otıtrdu ve söylen
meğ~ başladı: 

-Beni, böyle serseri h~rifleri tiki~ 
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COLUMBiA 
ŞiRKETi 

•• , 
IGRiPiN 

-
3 günde 
Yeni ve cazip 

Bayra;n mUnasebetlle 

J7408 

Çıkardığı son PHlkları takdim t'der 

Eijl.f DiLLER BP~· Yesari .\son, Bayan Semiha 
SA YFt'Y EDE HAY AT Bay Necmettin Riza. 

Vücudunuzda ağrı, sancı, sızı, kır. 

gınlık, Urperme hisseder etmez ! 
' 17405 

174lf: 

HUNKAR SULAR B~yan Hamiyet 
ÇARE SAZIM Bayan Hamiyet 
TAVLA Ş,\MP,YONU Bayan Mahmure, Beıikta~lı Kemal 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Beıiktaılı 
Kemal 

gü.zellikte 
Bir ten 

hemen bir kaşe ı 

GRiPiN il 
17409 AYRtLSAMDA O YARDAN Bayan Süzan 

BtR YAŞ GiBi Bayan Süzan 
:ı!mız, rahatsızlığınız hemen geçer 

1 

17403 

17402 

BiLMEM AŞKJMIN EN SON DEMi KiM Bayan Nedime 
HtCAZ GAZEL ARTIK O GUZEL GöZLERINlN 
İsmail Hakkı 
ÇORLU KARŞILAMASI Bayan Hayriye Devir it 
ÇIBILDAK EMiNE Bayan Hayriye Devir t, 

' 
20335 

GAZETEMiZE VERECEClNlz" lLANLAR VE iLAN JŞLERlNtz 
tÇlN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

Adres: İstanbul AnkaraCaddesi 

• 

VAKiT V·ırdu altında No: 105 il•••••: elefon: 20335 .............. .. 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 1 1 
Elektrikci - Telefoncu alınacaktır. 
Kırıkkale.deki Fabrikalarımızdan birin de çalıımak üzere Manyatolu Telefon ta· 

miri işlerinde ehliyet kesbetmiı iki usta Elektrikti - Telefoncuya ihtiyac vardır. 

...,:ı,..el 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve 6 .... -

. ~ görlınmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ~~ 
.~ bir genç kız tenine malik olmak istersiniz degı 

mi? Evet dersinız, bu basit güzellik tedbirini tec
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel penıbe 
retıgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kfC· 
min terkibinde Vıfana üniversite Profesörü Dr. ~t~ 
jskalin. ca~b ker;fi olan ve b~yük bir itina il~. ~~
hap edilmış genç hayvanlardan istihsal ve B 
CEı,'' tabır edileu müceyreleri canlandıran yeni ~v: 

d. ızı 
her. mevcuttur Bu cevher siz uyurken, cıl ın 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte
si sabah, cildinlzın ne kadar ta.zeleşmiş ve gençleş. 
miş ok1 uğunu göreceksiniz. 

Kırıkkalede yapılacak imtihanları neticesinde göstercf.:eklerj liyakata görr 
2 - 3,5 lira yevmiye verilecektir. 

Harcırahları kendilerine ait olmak üı:erc istek1ilerin vesikalariyle birlikte Kırık 
kalede Gurup Müdürlüğüne müraca.ttlan. (8050) 

GRiPiN 

Has'anclerde 60 - 70 ya ... lnrmdaki kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta ~ihayetinde buruşuklukla. 
rm tamamen zail olduğu görülmüştür. ~ 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALO: 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfı. 
ye edilmiş 7.eytinyağı mevrut olup bu unsurıarl~· 
mcsamata ntifuz ile dcrinlik'erde gizlenmiş ve h•? 
bir sabunun ihraç edemed"ği gayri saf maddeler• 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıyınet-

Deniz · Levazım Satınalma 
- Komisyonu ilanları , 

1 - Tahmin edilen bedeli 250 lira olan bir adet Romorkör teknesi 8.Birincik8· 
nun.937 tarihine rastlayan Çar~nba günü saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. 

Baş ve die ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya. karşı en 

tesirli ve hiç zararsız ilii.çtır 1 
li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en ~irkin ,re 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 _ 50 yaşlarındaki kadıntarıı 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır a~f 
me;ı bu günden bir tüb veya bir vazo TKALON kremi alınız ve tarı 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kaJacakS~ 

GS * A • - ı ::::::::....-

2 - Bu Romorkör Kasımpaıada Deniz Yollama memurluğunda hergün gö · 

3 - İsteklilerin % 7,5 hcaabile 18 lira 15 kuruş tutan pey akçelerini !stan· GRiPiN Salon Çayı·~ 
Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇAYI f -. 7evkinizi ancı: 

rülcbilir. 1 
bul Defterdarlığı Muhasebe Müdlirlüğfüıe yatrrarak mukabilinde alaı.:aklarr mak · ı 

buz veya Banka mektubu ile birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ••••••••••••••ili 
Komisyonumuza müracaattan. (8070) 1 

SALON ÇAYl'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYI!'jl her yerde ısrıırl~. 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: tSTANBUL ASMAA.LTI Tahmil sokak AZERBAYC? 

ttcaret hanesi No. 8 Tel. 21771 . . .. ~ .... .... :;. " 
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memur eden kardinale ne demeli bil
mem ki. Bir Sen-Patriyak Raakas ve Ko 
r;nyanla ne münasebeti olabilir! .•• 

Aldığı yaradan henüz biraz sarar
mış göl'Jnen, fakat Rişliyönün iltifatına 
nail olduktan sonra daha küstah ve da
ha mağrur olduğu besbelli olan Sen 
'atriyak masanın ba~ına yerleştikten ıon 
ra, kırmrzımtrak bryıklanru büktü ve 
yumruğunu masaya indirerek bağırdı: 

- Hey 1 Bana bak kız 1 Bize aldıran 
yok mu? ... 

.Bu "sözlere muhatab olan genç kız, 
Sen Patriyaka soğuk bir nazar atfetti ve 
bir hizmetçi kızı çağırarak: 

- Madlon, dedi, bakın mösyö ne içe 
1.:ek? 

Hizmetçi de: 

- Peki matmazel Roz 1 
Diyerek gösterilen masaya d >ğru 

ko§tu. Sen Patriyak da ayni küstah tav 
riylc ltağırdı: 

- Mösyö bir şişe Anju şarabı iç
mek istiyor. Fakat bu şarabın kendisi· 
ne Madlon tarafından değil, bizzat Roz 
tarafından getirilmesini talep cdiy.::ır. 

J.okantanın sahibesi bulunan m~dam 
Hudar'ın bu yegane gi.izcl kızı Roz. 

hiç aldırmadı ve gayet sakin bir sesle 
devam etti: 

- Ma.dlon. mösyö Anju ~:uabı 
verin. Sonra. şumdaki s:Jahşörlerirı ne 
iste.diklerine bakın. çabuk 1 

S:m Potriyak hiddetle bağ ı r<lı: 

- Bu ne?. Size rlivorum ki bu 4arap 
bana sfain tarafınızdan ğct:rilecektir ! 

Roz cevap vermedi: Bu sırada s·:lcna 
gireı\ biı· si:ıe bakıyordu Bu giren ı<onı 
dö MoCsdü. Onun da arkas•nc!an, kısa 
boylu. gö:.ıek lı bir ?.:'nm i~rrive g:r•rf"k. 

herkesi ... ö:-cb" J::c ği Hr ·~k~mleyr ku 
-· '-' .. derhal s n . Priya'.u ~ö ·erek • uıuu \."" 

onun \•arına vüriidü ve aynı ~anı,ında 
şöyle mır-1 t..ralı: 

_ İyi 1 Tanrının belası Korinyıuı ~e-
., cJmedi Ben ondan evvel geldım. nuz g · . 

Rutoctliinun iltifatına nail olarak bıze 

şef tayin edilen Sen - Priyakt biraz 
"trag., edelim 1 , 

Ve Raskas, şapkasını çıkararak, yer
lere kadar eğilerek, hiddetinden köpür
mekte olan Sen - Priyakın yanına so
kuldu. 
Kont dö Molüs, herzamanki sakin ve za 
rif tavrile salonu geçti ve Rozun yanına 
gelerek, onu, büyük ve asil bir kadını se
lamlıyormuş gibi, gayet nazik ve :zarif 
bir şekilde selamladı. Genç kız da m~
kabele etti. Dahi bir casus gözüne malık 
olan Raskas, bu esnada, genç kızın göğ 
sünün, hafif bir heyecanla ·lirperdiği~i 
ve çehresinin mat renginin pembcleştı
ğini gördü. 

Molüs kırk yaşındaydı. Buna rağmen, 
gençliğinin en har devresinde bulunan 
Trankavel, onun vücut sağlamlığına, 
zerafetine, hareketlerindeki asalete, ve· 
kar dolu Hikaydisine hayran kalıyordu. 

Molüs orta boyluydu, az konuşurdu 
ve hiçbir zaman fazla jest yapmazdı. 
Görünşte soğuktu ve dertlerile rztr
raplannın sırnnı büyük bir kıskançlıkla 
gizler, kimseye söylemezdi. 

Gayet asil bir aileden doğmuş olan 
Kont Molüs, taliin kendisine bahşettiği 
bu unvanla hiçbir zaman iftihar etmez
di. 

Roz bir lokantacının kızıydı .. Onları 
yanya:ıa görünce, hangisinin asil han
g'sinin ise halk tabakasına mensup oldu 
ğunu tayin etmek imkansızdı. İkisi de, 
ahlfıken acildiler ve bu asaleti meyıla -
na vu·mağa tenezzül bile etm'!zlerdi. 

r.fo.o'js., alçak sesle. genç kıza SCT'dU: 
- Trank~velle Vlontaryol gelrliler 

mi? 

- S':i yazıhanede bekliyorlar, Kont ı 
- Teşt-kkür ed'rim, matmazel. 
u~:.:ıvereyi d]:~:atle dinlemiş oJan 

Sen · Priy:ık bir kahkaha atarak alay 
etti: 

- Matmazelmiş 1. Şu hal.ele biz asiller 
kendi kızlarımıza nasıl hitap edeceğiz. 
E ne yapalım?. Su halde matmazel der
hal .. 
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Sen - Priyak sözünü bitirmedi. içle· 
rinde hiddet ifadesi okunan gözleri, o 
ana kadar Rozdan ayrılmadığı halde, bu 
defa Molüse dikilmişti. O zaman göz
lerinde hiddet yerine, kin ve dl'hşetin 
ifadesi belirdi. Sen - Priyak mosmor 
kesildi ve alnından dehşet damlaları dö· 
küldüğü halde hareketsiz kaldı. M olüs 
omuzlarını silkti ve cidi tavrile ona: 

- Galiba beni tanıdınız, ve galiba 

bu kafidir .. 
Dedi ve genç kıza dönerek ilave etti: 
_ Aldırmayın matmazel. Barı:ın dö 

Sen • Priyak size tarziye veriyor ve bun 
dan sonra böyle küstahlık yapmayaca-

• 
ğını vaadediyor. 

Ve bu sözler .Jzerine dönerek küçük 
ısi\lona doğru yürüdü. Roz'da uzaklaştı. 
H i~itletinden köpüren Sen • Priyak, tit
re'~ elile Raskasm koluna yapıştı ve ke· 
k r" di: 

_ Bu adamın nereye gittiğini ö~rcn 
ve ~özden kaçırma, yoksa kafan gider 1 

· ·:ıskas, bu lokantanın ve, üzerindeki 
o· ·n bütün köşe bucaklarını karıj ka
rır tanıyordu. Molfüı:.in girmiş olduğu 

sa' •'lun, dar bir avluya nazır ola:ı kü
ç'"': bir penceresi bulundu~unu b'!ıyor
du Derhal bu avluya gir<li ve ark.ısın
dan kapıyı kapattı. Sonra, orada dııra
r~k . görülmeden nasıl görebik•;eğini 
düslindü. Pencere iki adım ilerisın•ley
di .ve kapalıydı. Raskas.. nihayet hare
kete geçmeğe karar verdi. fakat, lrapı
nın öte tarafında duyduğu bir muhave
renin tes·r=ıft o\ıiu~u "ere çivilendi. Duy 
duğu muhavere şıı idi: 

- Bu avluda olduğuna emin misin, 
Lüben? 

- Tabii, değil mi? Gidin ve onun i§i
ni görün! 
L:lben, lokantanın u~aklarından oiriy

di ve birkaç gün ev~1 Raskasla yaptı-
1 bir münakaşada, onun işini görece~ini 
söyliyerek tehdit etmişti!. Lübenin 
konuştuğu adam da rahip Koriny<ındı .. 
Roskas, onu .derhal sesinden tanımıştı. 

Korinyaıı devam etti: 

- Bıçağı iyi b:Jedin rni? 
Raskas ürperdi. Kalbinin durduğu 

nu ve kanının donduğunu hissetti. Kapı· 
mn açılmak üzre olduğunu duydu. 
Saçları dimdik olmuş, gözleri fırla~ 
bir halde, geriledi. Hele Korinyan: • 

"§1" - Ah sevgili Raskas ! şimdi onun 1 

ni görürüm! .. 
Deyince, Raskas bir ölüm iniltısı rr: 

kardı ve etrafına ümitsiz bir nazar 8 

·ha ye· 
etti ve aynı zamanda, avlunun nı ğa· 
tinde, iki mağara, daha doğrusu rnaJ rın 

b . 1 .. dü :suna raya enzer hır şey er gor · d lik 
. d de e 

kapılan ve kapıların üzerın e bU 
d . dd.. tmeden var ı. Raskas hıç tere ut e . dal· 

mağaralardan birisine atıldı, içerıYe _,..,. 
va rrıau 

dı, kapıyı kapattı ve hava alınag k ağa 
sus deliğe gözlerini dikerek .ba ~u.ıa 

. L·'benın av ı başladı ve Korınyanın u 
girdiklerini gördü. ata· 

Korinyan korkunç bir kahkaha 

rak şöyle diyordu: • d ... enin 
- Zavallı Raskascığıın. şıın 1 

• 

i~ini görürüz!. Jı Ras· 
Rahip latasım çıkarmıştı. z~val ördil· 

kas onun elindeki sivri bıçagı g ..:;JU• 
' da • .. 

Lüben onu takip ediyor ve 0 
"' 

yordu. Sahne cidden korkunçtu. 0ıarı 
. d . d donmuş a Dehş'!tın en yerın e rağıtl 

Raskas. ellerini mağaranın dtoP sonra 
. d ruyor u. 

dayamış. hareketsız u betti ve 
birdenbire, bütlin şuurunu. ka~ya uçu· 
dibinde çYI O'ınlık bulunan bır. r. ç 5ani· 
rumuna d:ıİdı .. Bu vaziyet bıri<a 
ye devam etti. k~skİtl 

Sonra birdenbire, korkunç. duyul· 
. , . . . • b" böğiirlTle 

hır çığlık b.r ınıltı, ır itdi. 
v 1 rle kcS ~ du ve bunlar boguk ses e rtılı&1 

"tcnnet o ·r 
Sonra yine derin bir sµ . . tı ve b1 

·· terını aç• ·n· s:ı~dı Raskas şaskın goz ~orı • ' .. kaS ~ 
hamlede ayağa fırladı. Ras ' ·ıc ıııe~-

. b. mesele ı . ..,e 
yanla Lübenin garıp ır 

1 
c;ö.rdU 

.. d .. Evet. gul olduklarını gor u. du. 
duyC:u Korinyan şöyle diyor .. · k üıe· 

··t•.ırrtlc ,da 
- Yansını, manastıra go ctince. o 

re tuzlarsın. Üst tarafına g. 1.ebal' ~ 
.. el bır • 

loknntaya kalır. Ben guz 
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müsabakası 

~ e Okuyucularına kolaylıkları : 
liııe :aEn Önümüzdeki ilk kanunLJn ı ı inci gününrle 6 yaşını doldurmuş, vedi 
aı~lta :srnış olacaktrr. Gazetemiz ~imd: ye ka<lar sırf okuytr.:ularından gör.lüğ:i 
dıi'e)j ve sevgiye mukabelede buhınabıl mck endişesiyle zaman zaman zcn~in he
Yapt1 e kıymetleri 1500 lirayı aşk•n mii sa bakalar tertip etti, deniz eğlence len 

liA~uYucularına kolaylıklar gö:ıer<li. 
Ptotra ER,. ?inci yılına basarken neşriyatında yepyeni ve daha mütekarııl biı 
lıcı rrıurn takıp etmeğe karaı vermekle beraber gayri m:.:ayyen zamanlarda yap 
tilbıı sa~akalarını da bir esasa bağ'amak kararındadır. Şimdiye kadar terti:l etti-

~e rtıus.abakalaı dan edindiğimiz k.tnaat şudur: 
Yor \'e!~edılen kuponları toplayan herkes müsabakaya kolaylıkla iştirak ~<lebili 
~t8R•Undan Haberin esaslı okuyucu tarı için istenmiyen b'r netice doğuyordu. 
~l'tıtıız :n r.edınci yılında tertip e1t'l..:eğ• miz miisabakalara yalnız esaslı okuvucu-

gırebılee.:eklerdir. 

G ~ltnsaı~aı~amo~on ~ırc~ıraımo 
t.ıııu ~leteıniz, 7 inci yılı i~inde heı aı• bir müsabaka yapacaktır. Her ayın 11 inci 
;-;ıİııi h a~eternizin bir köşesinde va bir sual, ya bir resim ve yahut bilmece mahi 
0ıa~ktı:ız her hangi bir şey bul.!ııaca '<ve bunun hal müddeti her ay için 15 gün 

() . 
ıı,lttd~uyll.:uJar:ımız aylık müsabakaları mrza ı ı ilkkanundan itibaren her gün 

CQttc~C~k kuponlardan 30 tanesini toplamak suretiyle iştirak edebilecek'erdir. 
'1tl(ıtrj zın her gün neşredeceği bu kuponları toplıyanlar. müsabakaya :ştirak 
tctıcr ' ctzniyenler de istedikleri nma nlarda daimi birer kuponla değ·~tirte-
1.;:l'"t(;c İ?arehancmizde mevcut (daimi okuyucular defteri) ne adlarını ~(aydet-

"' erdır 
tı~- Yhk ın:. b · •· d"l . ~ t'• usa akalardan başka srnelı'k musabakalanmızdan ve ken ı erıne aşa-
dcfıttdoatcreceğimiz kolaylıklardan istifa de etm~k irtiyen okuyucularımızın bu e .. 

ısırnJerinin mevcut bulurıması şarttır. 

ı IVlüsabakalarınıız 
~;-~ ~ lier ay yapılacak müsabakaları mrzm hediyesi yüzer liradır. Bu müsaba
\liz.~k er bir ayda iater üç veya dört ay da 30 kupon toplamış okuyucularımız 
~ ıo0 e~ebilirlcr ve kendilerine bu kupo nlara mukabil bir daimi kart verilir, 

bite lıra her ay birinciye 15, ikin1.:iye 1 O, üçüncüye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
lı: buçuk lira hesabiyle 46 okuyucu muza nakden ödenecektir. 
~U~ {. bu şekilde devam edecek aylık müsabakalarımızdan sonra senede bir de 

te ır müsabaka tertip edilec~ktir. Fakat bu m:isabakaya iştirak edebilmek 
Jir'haÇerı 11 ay içinde asgari 7 ayiık kupon toplamış olmak ve bunları evvel•.:e 
'\~ lleın:ze müracaat ederek daimi kuponla değiştirmiş bulunmak HizımCır. 

ı~ Donlanmızm · daimi okuyucu-
~1rnıza temin edeceği faydalar 

~ ~tün neşredeceğimiz kuponlann daimi okuyuc.ularrmıza temin edeceği fayt' tıı müsabakamıza iştirak hakkını verdikten başka ayrıca şu hakları da 
~er: 

iı ı, SO !KU:..Dpcn tcpDayaınoaır 
~:. t~tllıaSat.~ak veya satın al~k İ!>tedik )eri şeyleri~, .~ir~~a vere~ekleri ve kira 
~ ~tli k ıçın aradıkları ev ılanlarını velhasıl kuçuk ılan adı aıtında toplanan 
at~. "'e 4 satırı geçmiyc.:ek ve ticari mahiyette bulunmıyacak ilanlarını 
<....._de parasız olarak iki defa neş rettirebilirler, 

lcra ve mahkeme ilanları üzerinden yüuie 10 tenzilfit görürler. 

AZ PA~A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
~~~~~~ 
kUMASLARINI 

15 

3 90 kupoın topDcayaıırDDaır 
4 : ltüçUk ilanları 5 defa parasız ne§redilir. 
S ...._ İcra ve mahkeme ilanlarının tutarı Jzerinckn yüzde 20 tenzilat yapılrr. 
~~ 1 liABER neşriyatından olan kita _,:arı veya formaları, fiyatları üzerinden 

O tenzilatla elde edebilirler. 

YERLİMALLAR PAZARLARl11DAN ALINIZ 
ı il 2<0 kupclfll tcpDayanDaır 
~: ~Üçiik ilanları 1 O defa parasız neşredilir. 

> a ...... li ahkeme ve icra ilanları yüz_d~ 30 tenzilata tabi tutu~ur. 
~t 2Q A.8ER neşriyatından olao kıt.1 _Jlan veya formaları, fıyatları üzerinden 

tenzilatla elde ederler. 

ı, cıı © ll<lUlp<O>n t©p0avaılri1aıır 
~ ~Ür"u'- ·1 d'I" ..... .., :ı il; 1 anları 15 defa pıııasız neşre 1 ır. 

ı a -.... f.f ahkerne ve icra ilinları da yüz de 50 tenzilitla neşredilir. 
~r. ABER neşriyatından olan kitapları veya formaları )'':izde 50 eksiğine 
i 
~ ..... s 

GRAWOR 
Bütün Türkiye Y alnz2 

GRAWORkullanıyo. • ı:t I> erıelik bliyiik müsabakalara girme, ve HABER'in tertip edeceği <'ğlen
'ıİİ~ ~~~S~z iştirak etme hakkını kazanırlar. Bunlardan başka bilahare temin 
~Unüıen faydalardan i:;tif ade etme hakkını kazanmış bulunurlar. 

111ttıı1111111ııııuıııı111111ırırtıı111ıııw1111rtflHll1ıırı111111111111ııı111 11111ıtııııttı111111 r r r ı r r rıııı ı ı ı ı ıııllf l!i 11111ıııııııııııııı111111111 Siz de bir 
sahip olunuz. 

'' G R A W O R ,, a 
Çünkü: 

Seıi fevkalade yüksek, plakları kariyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRAWOR) lükı 
pik-uplu gramofonlarını her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 

~~ 

Bankalar caddesi No: 7 S. 

Ş, diş, . ..... :ı:•c• ............. :O'"ll:MC::::::::::::::l!rffi ·-· '"" .... -:::::ı:::.-....... _,:ıc•:ı;n•:.,•. 

nezle, grip, romatizma ım ;m,ı::;;;;mı:m;~ ... :;=~==;== ıK ·; "~-=-,:Ş~""'föreı,,. i.! .. !.i. 
ve bütlln ağrılarmızı derhal keser. 

rcabında · Unde 3 kafe ahnabl1fr 
~e markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınmız. 
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•• •• an!! =ı eycı u stı a ca esı a . . . i~ ~fü nelerd~nheri terrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz 111\çtır. 
ı~ ·~ ı·. ar Kara koy Tun el:: i Tramvay dur;;ğı No. 12 J bırıncı H j rn: ! 
t. ..... -~ .. ' cadd ' '"' d N r .. .. .... 1 · ' ~ ~. ~.._ eaı -.ıaşm a \) d n kattaki . ~: fü~ ALGOPAN her eczahanede bulunur. ~ 1 ~ "-. ........ .. ·1 ·' •.•. n 
'• • tıırn. n ~i ~: Muayene hanesinde hastalannı her· ~i ~fü ismine ve SAKALLI markasına dikkat. ~ '"ıı g nıtrt Hat 14 dtn .. i" d k b ı .: .... • 
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HABER 
AKŞAM POSTASı ' . 

iDARE F.V/i' 
lstanbul Ankara Caddesi 

Po11t11 ı.utuıu ı l!>leobul :! 1-1 

Teıgrar adresi: ıstenbuı HABER 
Yazı lşleıı teıetonu 1 23872 
idare. 113n ı 2•370 

ABONE ,. ŞARTLARI 
~ J Türlılt1r F.cnrbl' 

Scncllk 1.400 lir. r 2.700 lir. 
6 aylık 'ISO •,. 1.450 "i 
3 •)'lık 400 .. 800 . .. 

·' aylık ·~o .. .si>!> .. ' 

. Sahibi,..v; Neş;lğat•Mjjdürü~ 
Hasan , Rasim Us 
Baıtldrgı 11u ( l'Alı.IT} M11fba11u 
....,..... .... .... ........... ~ . 
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Diş ağrısı 
L, a,ka hiçbir 

aQrıya 
benzemez 

Dişlerini zln ~UrUmemeslnl istiyorsanız 
bağzınızı sabah, Uğle ve akşam ve her ye· 
mekten sonra gUnde S adef 

Radyolinle 
fırçalayınız. 

Dlflerlnlzl beyazlatacak, mlkroplail öldürecek, nefes 
kokusunu izale edecek, dlf etlerlnl kuvvetlendirecek 

En müessir diş macunu 

y 

SAÇ BAKiMi l 
Güzelliğin en birinci !artıdır. 

1'cpcKıeri ve saç köklerini teda..i eden 

tesiri mücerrep bir ila-;tır. 

lstan ul Komutanlıgı 
Satırıaı"1~ Komisyonu ilanları 

Istanbul komurantığma bağlI nak· 
liye taburunun ikamet ettiği kıtlanrn 

elektrik tesisatı açık eksiltme ile tamiri 
ihalesi 22 birincikanun 937 çarıamba 
günü ıaat 15 de yapılacaktır. Muham· 
men ketif bedeli 397 lira 65 kuruttur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda gör:ilebilir. tatcklilerinin 
30 liralık ilk teminat makbuz veya mele 
tııplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerinde yazılı vesikaları ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Konmtanhk- s<~ınalma ko-
misyona gelmeleri. (8116) 

• 

n dir 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

24 aaattenberi 
devam eden mül-
hit hir dit ajnaı 

Halbuki bir iki kaşe 

r z • 
'9u dayanılmaa •in>'ı ilaç.ak silti 

ketmiye kilidiı-

Nevroz in 
Bütün •in, 11zı ve aancılan mideyi boz. 

maclan, kalbi ve böbrekleri 
yormadan dindirir. 

Radyo 

1 1 

1938 Modeli MiNERV A 
A V LA 

Her sene olduğu gibi bu sene de 

RADYOLAR ARASINDA 
DÜNYA ŞAMPiVONUDUR 

Pek yakında geliyor bekleyinit 
Bu Radyoları görmeden 
başka Radyo almayınız 

Türkiye Umumi Vekili 
Abdurrahman imrf 

Bahçekapı Hasan Ecza Deposu 
üstünde 1 elefon : 23521 

• ~~Yı•ıooı~ııımıı .. wııı•mııı~ıım~mııı111100m-•ımııı11111001ı~ıffiij ~ 'fi ;, ı .'' ' ,' !i, '111,,1 1, 1,I i;, lı 

.-... A O EM i i K Ti O AR~-
ve B E L GEV$EKLBGDNE KAFl9 1 

1 
·- Teblellerı • Her eczanede •Hııınız. r •o•I• kutueu 1255 Hormobtn l -
~~-.;::::.__ __ ~~-=-=-~~~~~~~----~~~~ 

H 
ACELE SATILIKPIYANO Tu··rk H K ınu Yarım kuyruklu PLEYEL markalı ava ur d 

bir piyano sahibinin azimet: dolayrsile 
İ&tabul Komutanlığı anbarında bu

lunan 500 adet karavana kalaylattmla
cağmdan açık eksiltme ile ihalesi 22. 
Birincikanun. 937 Çartamba ğünü sa
at 15,30 da yapılacaktır. Mnhammen 
tutarı 15 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İ&tekliterinin 6 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublarile beraber ihale 
gürü Fındıklıda Komutanlık satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (8115) 

çok acele ve çok ucuz satılıktır. Talip B . . a k ~. s LI 
olanlann Beyoğlunda Alyan sokağ•nda u v m-"" I y n g o ·-

1• C a b 1 n da g u• • n de 13 No. ya lokaziyon pansiyonuna mara- 7 ..letJfı' 
cutları. 2 . • k •_ı 11 B • • 'k""' 93 uı ---:::----------- . ıncı eşıue ırıncı anun d 

3 kaşe ahna ZAY1-Edirnelisesinden 14.7.937 B . .. k .k 40 000 L·ra ır· 
· bı·ıı•r • tarihinde 723 No. ile aldığım belgemi UYU 1 ramiye • ) ıo.oO' 

Yeni 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es- · eıeıl• ( 
kisinin hükmü yoktur. Bundan batkı: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bUyük ikraı:nı)' 

• s 
Hayat 

Şarköy !skin İ§yan ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır.. ectiOi' ... 
Fehmi Demirel Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi:ıc:den bu piyangoy~ r ~:iiil_...... ... e 
. 

Turan Helva~ı 
Halis koyun snt,il ve gunlii.k i~·reyağmdan m~mul kakaolu helvam ızı bir defa tecriibe ediniz başka helva yiyemeı.siniz 

A g ~ z c a .. ·Yen i' H. ay at Karem e la la r z n z n , 

ve :!:.:~~~::~·11 KOZ ve TAHiN Helvalarımızın 
eşi yoktur 

Bunlar sureti huııuıiJ.ede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata Necati ı Y.. caddui No. 92 . . Yeni Hay
1
at imalathaneıi.Abdülvahit Turan Telefon 40058 


