
IFeneırbahçe 
Lik maçlan 
Birinciliğini 
sigortaladı 

- Dünkü maçların tafsilatı spor 
sayfanuzdadır. -

Memurlara kolaylık 
G<t.wtcnıi:e teız_ ·zaaı abo e olmak 

1.stiyen memur ve askerlerden Anl.:.ara. 
d.a bulımanların Ankarada §'ıt rıımıara
lara telefon cclm·ek ar::ıılarım bildir
meleri kô./idir. 

2326 2816 
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Sancakta Fransız müstemleke memurları faaliyette 
;;;..;;;.;.;.;;..;~..;.--.-.....;;..;..;....; ........... ~----------------------·-----------------
Müşahitlerin evleri 

Jandarma ile sarıldı 
Bitaraf heyetle görüşmeğe teşebbüs 

edecek Türkler dayak, hapis ve 
sürgünle tehdit ediliyor • 

Fransız 
gelerek 

elçisi bu sabah Paristen 
n araya gitti 

~~~~~~~~~~~~ 

Fransız büyük elçisi Ponso bu sabah 
Paristen şehrimize gelmi§. bil' motörle 
doğruca Hayldarpaşa geçerek Toros 
ekspresile Ankaraya hareket etmiştir. 

Paris müzakerelerinden sonra neşre. 
dilen tebliğde müzakerelerin akamete 
uğramasına rağmen diplomasi yoluyla 
bir neticeye varılması ümidi ileri sürül
mekte idi. Bu itibarla Fransız büyük 
elçisinin bazı talimatı hamil olması 
mümkündür. 

Hariciye Vekilimlzl Atatürk 
u~urladı 

İstanbul 3 (A.A.) -:. 
. . 

Reisicumhur 

Atatüı k. Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüşti.i Arası bugün saat 1 7 de Dolm• 
bahçe sarayında kabul buyurmuşlar vıe 

bir müddet görüşmüşleroir. 

Mülakatı müteakip Atatürk Dr. Ar~ 
sı otomobillerine alarak şehir içinde b.ir 
gezinti yaptıktan sonra hep beraber mo
törlc Haydarpaşaya geçmişler ve rıhu.

ma cıkarak Ankaraya hareket etmc1t. 
te olan Hariciye Vekilimizi teşyi etmiş
leıidir. 

Belçfka sefirile bir görüfme 
Hariciye vekilimiz Ankaraya gitme

( Dcvam,ı ~ inci<ie) 

Boğazlar mul"avelesine 
ltalya dci irecek 

Yeni lngiliz - ltalyan anlaş
masının bir esası da budur 

Roma.da imzalanan İngiliz - İtalyan j 
Akdeniz anlaşmasının başlıca şartla-~ 
:rından biri de .. İtalyanın bilahare 
MontrlS boğazlar muahedenamelerine 
iutiraki,, dir. j 

Ayni zamanda İtalyanın Londrada-

ki İngiliz anla~masına da iştiraki iste-
niyor.. f 

ltalya Mısırın milletler cemiyetine J 

g'rmesine mümanaat ctmiyccektir. 
Mısırda kapitüHisyonların ilgasına 

(Deva.mı 11 iııcide) 

.,.·--··· .. ··················-······························ ... -· ................................................... . 
Kendi kendinize 1000 kelime ile 

i N G i 

Hergüıı forma halinde bir ders verilecektir. ı 
• L i Z C E 

FRANSIZCA 
ALMANCA 

Öğrenmek istiyenler şunu unutmamalıdırlar ki Haberin takip 
edeceği metod lisan öğretme metodlarmın en iyisidir. 

Gürbüz ve Güzel 
Ç@ClYlk 

Mü$a.baılk~moz 

Jı!ii-sabakamıza 122 mtmara ile iştiral.
edeıı Bay Nejad ll.öp1 ülii kızı iiç buçuk 

Y<L§m<la 
GüNER KÖPRÜLÜ 

1 
Kupon: 48 Çocuklarımzm mUsa 
bakamıza iŞtirak edebilmeleri için 

bu kuponların toplanması lazımdır. 

ispanya-Almanya hadise erinae 

Vehamet 
devam ediyor 
Alman filosu iki Sovyet ve bir 

lngiliz gemisini arr;ştırdı 
Paris, 4 (A.A.) - Bazr siyasi 

mahafil, son hadiselerin beslenilen 
ümitleri bosa cıkarmış olduğunu be
yan etmektedi;ler. ispanyol - Al
man deniz hadiseleri, Almanyanm 

•• 

İspanyaya karşı asla uzlaşma yoluna 
gitmek niyetinde olmadığını ispat et4 

mış olup daha dün İtalyan askerleri· 
nın vüruduna dair Cebelüttarıktan 

(Dcuam1. 2 incide) 

Uç semt halkı 
Tramvaydan şikiyetçi 

T©~kcal~Do V~©JDlk<uDe Y® 
~©I fi ırlfll e lk.a ~o cdl a ©>~ Y ıra lill o a ır 

Belediyeye baş vuracaklar 

Topkapr. Edimekapı, Yddikulerle o
turan halkın tramvay şirketinden ınü
him bir şikayetleri var. Bu ne ücretle. 

rin indirilmesi. ne bu üç hatta fazla 
tramvay işletilmesidir. 

fstanbulun en kesif semtleri olan bu
radaki halkın istedikleri şu: 

Topkapı, Edirnekapı ve Yedikulede·1 
Taksime, Harbiyeye doğru araba isle
tilmesi. 

Bu üç semte işliyen tramvaylar Sirke 
ciye kadar gelmekte. burada yolcularım 

boşalttıktan sonra tekrar geri dönmek 
tedirler. 

Karaköye, Tepebaşına. Taksime ve 
nihayet Harbiyeye kadar gidecek olan
lar başka bir tramvaya binmektedirler. 

Edirııekapı, Topkapı ve Yedikule!den 
~irkeciyc kadar olan mesafe tramvay 
biletlerine göre beşer mıntakadır. Bu 
semtin halkı beş m.ıntaka için ikinci 
mevki ücreti olarak 6,25 kuruş ödemek 
tedir. 

Harbiye - Fatih hattı, Şişli - Be. 
yazıt hattı ayni esasa göre sekizer 
mıntakadır. Fatihten Harbiyeye gide
cek olan bir yolcu 6,25 kuruş verdikten 
sonra bu mıntakada gidebilmektedir. 

Edirnckapr, Topkapı, Yedikule halkı 
Sirkeciye kadar 6,25 kuruş ile geMikten 

(Devamı 11 incide) 

FUistinde 

1 

Evinizde hafif ve eğlenceli bir meşguliyet sizi yepye
ni bir aleme kavuşturmak için kafidir. 

PROGRAM 
Pazartesi p"rşcnbc günleri L'l'C1L1ZC'E 
Cuma ve salı ALMANC :\. 
çar~anba ve cumartesi ,. FRANSIZCA 
Her nyın b rinci p3.Zarı Fraıı.sızca, ikinci pazarı İngılizcc:', 

~inc>U '0:'7.arI Alnr "a, dijrdüncti pazar1 Franım~ca. şayet 'arsa 
be§lnci pazarı İngilizce. 

Anadoluda kış 
bu yıl pek şiddetli 

Ihtitaı 
başlamak 

Kudüs (Hususi) - Araplarla: 
yahudiler arasındaki gerginlik her sa
at fazlalaşmaktadır. Filistin Arap mil 
li komitesi iane dercine devam etmek 
tedir. İhtilal icin lazım olan 250 bin 
lngiliz lirasr . toplanmak üzeredir • 
Irak topraklarında teşkilat yapan ih• 
tilalcilerin reisi Fevzi Kavukçu on 
bin arap gencini kumanda altına lop
lamaön muvaffak olmustur. 

. . . . . . . . . . . . . 
~ 
i 
: : 
: 
~ 
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Bugün 
yarın 

in ilizce, 
Alnı anca 

Her dil de si, u dıli bilmiycn birine okutturulmu,, ve onun 
uğradığı müşküller göz önüne alınarak dersler tekrar tekrar 
tadile tabi tutulmuştur. Bununla beraber derslerde uğraya

c·ağınız herhangi bir müşkülata gazetemiz ı:ıiitunlarmda 
cevap da verebilecektir. Bize miişkiillerinizi çekinmeden 

sorabilirsiniz ... 

ı.·=. Abonelerim~ze: ı·cı·n gaze-
Lisan derslerimizi takip etmek ve srrf bunun 

: temize abone olanlar1a olmak ist'.ycnlerin ikinci sayfamızda-
! kj yazıyı dikkatle okumalarını rica ederiz. : 
: 12 inci sayfamızda i 1 numarall 
1 - t i.__ resmı C<esmeyı un1.. n-.~yınız 

··---····································································································-

~ırt~üfn)©JC® ~üır~lYJ<ç;lYlk m®'ll:ıre 
k<alır ~©l lf' 

Meriç, Tunca ve 
Arda dondu (Yazısı 11 iııaidc) 

Şubat ayında topla~acak olan 
umum araplık kongresi yahudi muha• 
ceretinin durdurulması icin kararld 
alacaktır. İngiliz askerlerinin Filia
tinde siperler kazarak. istihkamlar 
meydana getirerek araplara karşı mü 
dafaa tertibatı almalrmı kafi görmi" 
yen yahudiler de silahlanmıslardır. 

Arap mücahitleri, portakal mah• 
sullerinin top~•:mmasını ikmale çalı,. 
maktadırlar. Birçok çeteler, davlar
da faaliyete gecmistir. Baskınlar ya
pılmakta, ahali korkulu geceler yaşa• 
maktadır. 



Başkasının kuvvetile 
kahramanhk tashyanlara cevap 

Dün limize geçen EJkabes gazetesi - ki bu g·azctc Suriyede çıkar -
artık Suriyenin Türkiyeye karşı ne düşüneede okiuğunu açıktan açığa 
ortaya vurmakta, Antakya ve İskenderunun tam Türklüğünden şüphe 
yollu birtakım yaveler savurmaktadır. 

Biz, bu gazeteyle, Suriye nüfusunun kaçta kaçının Türk olduğu hal~
kında münakaşa.ya girecek değiliz. Çünkü Antaky;ı ve İskenderun o ka
dar Türktür ki, bunu davamıza karşı bitaraf vaziyette bulunanlar, bu
gün kabul etmiş bir haldedirler. 

Yalnız fbu gazetenin baş yazısından biz başka bir hakikati daha öğre
niyor ve kime dayanarak yüksek konuştuğunu anlıyoruz: 

"Fr:ınsa, Sancak hakkında iki kere zamindir. Birincisi, Fransa man
dater sıfatiyle bu kıt'ayı başka.sına devredemez; ikincisi, Fransa bizim 
müttefikimizdir. Fransa, memleketimize karşı vukubulacak herhangi 
bir tecavüz kar§ısrnda müdafaa.da bulunacağını taahhüt etmiştir.,, 

İşte hakikat.. 
Eıkabes gazetesini bir Arap gazetesi olması b!l.kımından, gaspetmek 

istedikleri bir Türk toprağının kolay kolay ele geçiremiyeceklerıni ya
vaş yavaş anlamaları bakımından yüksek konuşmasında haklı görmemek 
imlcinsızdır. Nasıl ki ağzından lokması alman bir aç köpek de ayni şe
kilde saldırır. Fakat bu köpek, kendisini koruyacağını umduğu başltn 

bir kuvvete de dayanmaz. Bu zavallı öyle de değil, bütün ümidi Fransa
da. Fransamn kendilerini müdafaa edeceğine dayanan bir kahramanlık! 

Daha soğukkanlı olarak biz Suriye gazetesine şunları söylüyoruz: 
Sizin daha. yarın ne olacağınız belli değildir. Yeni bir hükumet kur

mak yolundasınız. Mandater olan Fransanm bugün vehmettiğiniz yardı
mının. rüştünüze kavuştuğunuz zamanda ortadan kalktığını göreceksi
niz. Acaba o zaman kime dayanarak yüksekten konuşacak.sınız? 
İnsan ooz söylerken, yalnız bu gününü değil, yarınını da düşünrr.elidir. 

Biz Türkiye, daiına böyle hareket ederiz. İşte geride bıraktığımız 
günler. İşte !stiklal Savaşı .. Sizin bugün kendisinP dayandığınız kuvvet 
gibı beş kuvveti hic:.e sayarak kendi varhğınt tasdık ettirmiş bir milletin 
öni.inde hir Fransanm bUyük bir varhk g9stercmiyeceğini biz değil, ta
rihimiz söylüyor. 

Yeter ki o günler gelip çatmasın. Şu da var ki Türkiye bunu göze de 
almamış değildir. Fakat o, 'Silaha sarılmaktan önce, hakkını diplomasi 
yollariylc nlmıya çalışacaktır. Bunda muvaffak olamazsa, alnında sulhü 
bozan bir devlet damgasınıtaşımadan arkanızda dayandığınız kuvvetin 
kim olduğunu dahi düşünmiyerek istisgar ettiğiniz Tiirk ekseriyetini 
hürriyete kavuşturmanın yollarını da aramaktan çekinmiyecektir. Bunu 
böylece bilmelisiniz. 

HASNUN RASiH TAN AY 

Papanın 
günleri saydı 

Kanının zehirlendiği Arkadaşlarını 
yar a hyan çocuklar 

30 iaşıJıyor Akbıyıkta Cankurtaran rnah:ılle-
Bir mü:ddetenberi hasta bulunan pa- sinde 66 numaralı evde oturan on 

p:ının bayatından tamamile ümit kesil- dört ya~mda Muzaffer arkndaşı İrfan
mistir. Yapılan uzun muayenelerden la oynarken aralarında kavga çık
sonra papanın sol bacağındaki arızadan mıs, Muzaffer tasla İrfanı basından 
sonra kanının zehirlenmiş olduğu tesbit ya~alamıştır. , ~. 
cdilm!stir. Bundan başka T ahsinbey sokc:ı-

B'rkaç defa yapılan kan nakli ameli- ğında 29 numaralr evde oturan on beş 
} esi de Papanın srhhati üzerinde hiçbir yaşında Ramazan ile Avadis şak:ıla
ciddi \C esaslı tesir yapmamıştır. şırlarken kavga etmişlerdir. Av"ldis 

Papa buna rağmen enerjisini ve şuu- tasla Ramazanı başından yaralamrş-
runu tamamile muhafaza etmektedir. tır. 

rn nikbin doktorlar bile yavaş yavaş 
Eönmckte olan Papanın daha bir ay y:ı. 
"ıyabilcceğini çok şüpheli görmekte
<!irlcr. 

Lisan derslerine 
abone olanlar
dan "Haber,, in 

bir ricası 
Gazetemiz, lisıın derslerine başlamayı ka 
rarla.ştırdtğı gUnJerde İngilizce, Fransızca ve 
Almancayı hergUn vermek suretile bu üç 
dil dersini Uç ay içinde bitirmeyi dUşünmUş 
tU. Vakta ki Hfl.ııına 'başladık. Abone olmak 
için milracaat edenlerden ve der.,lerimizi ta 
kfp etmek arzusunu gösteren okuyucuları 

mızdan aldığımız mektuplar bizi kararımızı 
d ğtşUnnek vaziyetinde bıraktı. 

Müracaat edenler, dil derslerinin imkanı 
olursa forma halinde verilme~ini istiyorlar 
dı. Filhakika bu <lersleri sonradan kitap ha 
llndc basmak gibi bir fikrimiz bulunmadığı 
iı;in buntarm !ornıa halinde verilmesi çok 
ela.ha iy; oturdu. 1''aka.t bu takdirde bir mnlı 
zur vardı: üç llaıı.nı bir arada ve hergün 
ncşrcdememck ve sn<lecc b;r dersi takip et 
ınelc Uzcrc gazetemiz nbonc olacal\larm altı 
ay daha abonelerini trmdit ettirmek mecbu 
riyetlnc koyma.! •• 

Abonelerimizden ric:ı. ediyoruz; Abone olup 
do. hangi dersi t.c.kip edeceğini bildirmemi' 
olanlar, bize en geç bir hıı.ftıı. iç:nde öğren 

Kömür çarptı 
Arapcamiinde oturan liman ame

lesinden Mustafaya gömür çarpmış, 
baygın bir halde hastahaneye k<:ıldı
rılmı§tır. 

K açak e t: 
Kağıthanede Kasapbaşı caddesin

de oturan Abdullah dün eşekle İstan
bula küfe içinde kacak et getirirken 
yakalanmıştır. 

Abdullah etlerin Kağıthanede 
Halile ait olduğunu, Bcyoğlunda Sok 
rat isminde bir kasaba götürdüğünü 
söylemiştir. 

~~---~-~-~---

MAHKEMEDE 
Sözleri;ıiu yalan oldu{jıt beni. 

Pcl~ acemice yalan SÖ'IJ~iiyorsım. Ne
den avukat tutnuulmf. 

- lngiliz karikatürü -

mek istedik! rl lisanın ntlını blldir,,inler. ---------.,-------
Iloylclerlne ı::ad cc 3 n~l k lir :ıbone ticrctil" 1 

yalnız o lisan der I rini lhtıvn eden gazet 
ı rl gondermck s·.r t11 borcumuzu ileiyelim.

1 Abon lerımi:ı:den a'JC~c numaralarını kayde 
d rek blldlrmcJ1 lhmnl rtmem,.lerlnl rica ı1 ~diyoruz. 

tki ders .} ahut l linU lıirden takip eürcek 

ol:ınlar da melttuplanna snralıat \'ersinler. 
Böylece hem ab<>nelerimizi zarardan kur 

tarmış, hem d~n· ri i"tediklcri gibi !orm:ı 

hı:ılindc verebilmiş butunmo.ktnn bllyUI• bir 
ll:ız duyuyoruz. 

Abone nlacnltların gaz telcri, birinci <.lcrıı 

tC'n ltlbo.ren gönderilir. 

4 l kincikanun - 1937 

ispanya · - Almanya: Yugoslavya 

h d ı d h Bulgaristan a . se erin e ve amet anlaşması 
(Ba.ş tarafı ı incide) Asiler dahi şiddetli muk-abil hii- 8 •• 1 d B 1 fl 

gelen haberTer, son zamanlarda ileri- cumlara geçmişlerse de hükumet tay- ugun er e e gra 8 
ye sürülmüş olan nikbinane rnütale- yareleri birkaç saat süren bir muhare- j nı za edilecek 
alan tekzip eder mahiyette idi. heden sonra bunları geri püskürtme-

Zonnolunduğuna göre İngiliz. - ğe muvaffak olmuşlardır. Bir günkü 
İtalyan iti1Mları, bilhassa şarki Akde- hareketler, asilerin elindeki sevkü~
nize müteallik bulunmakta ve Balea- ceyşi birkaç noktayı tehdit suretiyle 
re adaları müstesna oimak üzere ls- Madriti kurtarmağa matuf umumi 
panya vakayiinden bahsetmemekte- bir hareketin başlangıcıdır. 
dir. Rlf Mücahidi Fransada oturacak 

Siyasi mahafil İtalyan gazeteleri- Paristen haber verildiğine göre 
nin, İngiliz - İtalyan mukarenetinin maruf Rif mücahidi Abdülkerimin 
Almanya ile teşriki mesaiye "mani ol- menfasından F ransaya avdetiyle 
mıyacağı suretindeki yazıları hakkın- F ransanın bir sehrinde ikametine res
da dn uzun mütalealar serdetmekte- men müsaade~ verilmiş ve kendisine 
dider. tebliğ edilmiştir. Şu vaziyete göre 

Hatta bazı mahafil, İngiliz - 1- Emir Abdülkerim bugünlerde ailesiy 
tal yan itilaflarını bir· nevi ;,iğfal., di- le beraber F ransaya hareket edecek
yc tavsif etmekte ve bu itilafların tir. 
her hd\ıgi esaslı bir taviz mukabilinde Rif kahramanr, İspanyol Fasında 
olmaksızın İtaly~nın Akdenizdeki İspanyollara karşı rr ücadele açmış, 
vaziyetini tarsin etmesine medar ola- senelerce döğüşerek büyük bir mu
cak mahiyette olduğunu ilave eyle- vaffakıyet kazanmış, fakat en sonra 
mektedirler. F ransızlann da müdahalesiyle zayıf 

5000 ltalyan askeri düşmüş ve teslim olmuştu. Şimdi 
Cebclüttank, 4 (A.A.) - Sevil- bulunduğu adanın havasiyle imtizaç 

den bildirildiğine göre son üç gün Z3r edemiyen Rif mücahidi F ransadan 
frnda İtalyan harp gemileri Kadikse münasip bir yerde ikametine müsaa· 
5000 den fazla asker ihraç etmişler de edilmesini istemişti. 
dir. Bunlar derhal Sevil ve Kordoba İspanyol isyanmm başlangıcında 

Yeni Yugoslav - Bulgar anlaımasr 
yakmıda Belgradd.a imzalanacaktır .. Bu. 
anlaşma ile Balkanlardaki sulhün daha 
ziyade kuvvetleneceği fikri umumildtr. 

Bükreşten verilen bir habere göre 
pakt diğer Balkan devletlerine açık 
olacaktır. 

Atinadan verilen bir haberde de 15 
şubatta Atinada toplanacak Balkan an
tandı konseyinde Bulgaristanın lda tem.. 
sil edileceği funidi izhar olunmaktadır. 

Bütün Bulgar gazeteleri paktın yeni 
Balkan birliğinin temelini teşkil edece
ğini ileri sürmektedirler. Ayni zamanda' 
hiçbir istila hedefi gütmemekte ve hiç 
bir kimseyi tehdit etmemekte olduğu
da ilave olunmaktadır. 

Har iciye Vekillmlz Atlnay• 
niçin gitmı,u ? 

Bu sabahki posta ile geilen Morninl' 
Post gazetesine Belgraddan yazılıyor: 

Yugoslavya ile Bulgaristan arasında 
bir ademi tecavüz ve hakemlik misakt 
aktedileceğinin buradaki resmi mahafil 
tarafından teyit edilmesi üzerine halkın 
ekseriyeti arasında, bilhassa Balkanlar
da bu iki Slav memleketinin senelerden cephelerine sevkedilmiştir. Bu haber Abdülkerimin menfasından kaçt1ğ1 

resmen teyit edilmemiş · ise de nün ve Fasa döndüğü ısrarla söylenmişti. beri dost olmasmr istiyen birçok milli·. 
Cebclüttarrka giden Jerez ahalisin- Maamafih bugün Fransanın muarız yetperverlerde memnuniyet ve sempati 
den birkaç kişi Kordoba ve Sevil'e olduğu İspanyol asile~inin, yani ge- uyanmiştır. 
gitmek üzere Kadiks yolunda Jerez· neral Franko taraftarlarının elinde Balkan birliğinin axasmldan herhangi 
den geçen ltalyan kıtalarına rastgel· bulunan İspanyol fası için, Emir Ah- birisi iki taraflı bir muahede aktedeceği 
diklerini bildirmislerdir. dülkerirn Fransa elinde müthiş bir sırada, birliğin nizamnamesine göre di· 

M adrlt cephesinde silah olabilir. Faslıların Abdülkerimi ğer azaların da muvafakat reyini alma· 
Madrit, 4 (A.A.) - Madrit c~p- bir peygamber gibi bekledikleri mu- sı icap ediyordu. Yugoslavyarun yarı 

hesinde Yaldemorills ve Pozuela hakkaktır. resmi gazetesi "Politika,,nın yazdığına 
mıntakalarında asilerin şiddetli bir • • • • göre, bu meselenin Romanya ile görü. 
h~cu?.1u .. h.~k~metçiler tarafından Muşahıtlerın şülecek tarafını Başvekil Stoyadinovis 
puskurtulmustur. . Romanya hariciye nazırı Antonesko il~ 

. Umu~t va z iyet .. . evleri J• andarma bizzat görüşerek halletmiştir. 
Avıla, 4 (A.A.) -Umumı vazı- Romanya hariciye nazın Antoncsko 

yette hiç .bir değişikliği .mucip . _ohnr ı· ı e sarı I d 1 da bilmukabele, Bükreşte İngiltere, 
yan ve bır haftadanberı Madrıtın et- Fransa, küsük itilaf ve Balkan ittifakr 
rafm<la fasılasız devam eden · muha- ( B<J.§ ta.rafı ı incide) mümessillerini kabul edip vaziyett en ha· 
reb~ aaff lZ ~mukabil tatt'ri·~ı:.lffi' <i-en evvel Belçika ısefirini lı:ıakul ederek berdar etmiştir. 
dan sonra ou son günletde cephea~ bir müddet görüşmüştür. Türkiye, Yugoıılav - B ul gar. mu~ 
'11İsb1 i~ kun hüküm sürüyordf.t MUf;Sahltler in tetkikleri desi tasavvuru.na müzaheret etmekte.-, 
Fakat bu sükun dün asilerin üniver- dir. Ve Türkiye Hariciye vekili Dr. ;, Sancaktaki Fransız idaresi müşahit . w• 

site mahallesi mmtakasmda yaptık- Rüştü Aras, Yugoslavyamn giri§tigı 
heyet henüz Sancağa varmadan, yapı. ki'. uah d · 

ları kısa, fakat pek şiddetli bir hare- bu teşebbüs ve mez ur m e enın ne .. - lan zulmü örtbas edip göstermemek için h 
ketle ihlal edildi. ıden ibaret olduğu hakkında Yunan ü.. 

faaliyete girişmiş bulunuyordu. Bu cüm d k if · · ·· 
Asiler saatlerce siiren bir bom· kumetini haber ar etme vaz esını u· 

leden olmak üzere hapse tıkılmış olan 
bardımandan sonra hükumetçile-rın · yüzlerce Türk serbest bırakılmış, asker 
Paseo Rosales mahallesi önünd~ ve 
Arguellesin şimalinde işgal ettikleri 
mevkilere, mevzilere taarruz etmişler 
dir. Hiç beklemedikleri bir zamanda 
vuku bulan bu hücumlar karşısmcfo 
hükumet kuvvetleri derhal ateş aç
mışlar ve bu ateş topçu ve mitra~yöz 
ateşleriyle de takviye edilmiştir. Top 
cu ve tüfek ateşleri öğleden sonraya 
kadar devam etmiştir. Escuria cephe 
sinda kayde değer bir şey yoktur . 

lcr, makineli kuvvetler Halebe çckilmiş-
tir. 

Fakat bu işlerinde beceriksizlik yü
zünden çabuk davranamadıklarından, 

müşahit heyet Antakyaıda sebepsiz ola-

rak hapse tıkılan Türklerin tahliye edil 
meleri hadisesini meşhut cürüm şeklin
de tesbit etmiştir. 

Diğer taraftan Türk halkının mÜ§a

hit heyetin yanma yaklaşarak derc.lini 
dökmemesi için de her türlü tedbirler 
alınmıştır. 

zerine almıştır. 
Resmi Yugoslav mahafilinde bilhas

sa şu nokta üzerinde ısrar edilmektedir : 
Bu misak kimseye karşı değildir. Ve 
Balkan ittifakının menafiile asla t esa
ldüm edemez. Bilakis bu menafii takviye 
edilmiş olacaktır. 

Yugoslav - Bulgar muahedesinin 
müzakereleri, Yugoslav Başvekili Stoya 
dinoviçin tesrinisani ayında Bulgarista. 

~ . 
m ziyareti esnasmcla başlamıştı. O za· 
man Yugoslav ve Bulgar başvekilleri 

ve Kral Boris iki memleketin yakınlaş-
masr mevzuu üzerinde esast_a uyuşmuş. 
tular. 

Madrit mmtakasında hava mütc
havvildir. Sarra Guarrama Ye Sicr
'ta Gredos müstesna olmak üzere ~:li
ğer mıntakalarda karlar yavaş ynva: 
erimektedir. 

Heyetin bulunduğu yerlerin etrafı 
ı;ıkı bir polis ve jandarma kordonu aL ____ l_e_h--

1
.-S-t_a __ n ___ _ 

tındadrr. Bu mmtakaya girecek olanla-
Atman fllosu faali yette 

Moskova, 4 (Radyo) - Alman 
filosuna mensup iki harp gemisi di.iıı 
de Cebelüttarık önlerinde iki Sovyet 

rın Türk olmamasına hassasen dikkat 
edilmektedir. 
Mü~hit heyetin yanma giderek dert 

lerini söylemek istiyen Türkler dayak, 

ve bir İngiliz ticaret gemisini durdu- hapis ve sürgün gibi şeylerle tehdit edil 
ramk aramışlardır. mcktedir. 

* ~· :Jf. 

Berlin, 3 (A.A.) - Diplomasi 
mahafili, Keenigsberg - Soton hadise
si dolayısiyle son derece endişe izhar 
etmektedirler. Bu mahafil, Almanra
nın İspanya dahili harbinin beynelmi 
lel bir ihtilal haline gelmesine mani 
olmak icin diğer devletlerin izhar et" 
mektc olduklan arzuya iştirak etmek 
istememesinden korkmaktadırlar. 

Yarı resmi Korrcspondans Diplo· 
matik gazetesi diyor ki: 

ispanyadaki kızıllar, beynelmilel 
hayatta mutat ve zaruri addettiğimiz 
usullere rücu etmedikçe yani Polos 
gemisine yapılmış olan gayri kanuni 
şiddet hmeketini tamir etmedikçe Al 
manyada mukabil tedbirler itt ihazm
dan geri durmıyacaktrr.,, 

Cephede vaziyet 

Madrittcn gelen haberlere gore 
muharebe vaziyeti şöyledir: l 

Hükfımetçiler ilc.i hnrekcte ·ge<'c-ı 
rek bazı noktalarda birkaç kasabaı 
zaptetmişlerdir. \ 

Müşahitler dün akşama kadar isken
derunun her tarafını gezmişlerdir. 

Hakkımızı teslim eden 
Fransız gaz! tes l 

İskenderun ve Antakya meselesi 
hakkında bir makale yazan Paris gaze. 
telerinden La Tribune des Matians ga
zetesi ezcümle ldemektedir ki: 

"M.emleketimiz, Türklerin haklı istek 
lerine karşı ancak iktisadi sebeblerle 
itriaz edebilir. İskenderun limanı, zen
ginliğini Fransa ya medyundur; bina. 
enaleyh, oradaki menfaatlerimize hür
met edilmesi zaruı idiri. Diğer taraftan 
İskenderun, §İmali Suriyenin tabii lima 
nıdır. Fakat bu iki şarta riayet edilmesi 
için, Sancağın Suriye hakimiyeti altına 
konulmasına ihtiy;ç yokt:..ır. 

Ümit edelim ki, iki dost millet bir 
anlaşma husulünü kol!:yca temin edecek 
ler ve aralarındaki mükemmel münase
batx bu anlaşma s::ıyesir..ide kelt'ileştire_ 

rek c.lünya sulhünc lıüyük bir hizmett~ 
bulunacaklardır .•• 

Fraosadao aldıtı 
borç ile 

Silahlanacak 
Lehistan b a ş v e k i 1 i Fransarun 

Lehistan a vermiş olduğu is. 
tikraz hakkında parlamento maliye en.. 

cümeninde izahat vermiş ve demiştir 
ki: 
"- Polonyaya yapılan istikraz hak

kında kanun projesinin, Fransız parla
mentosunda, Fransa - P olonya ittifakı 
mn sarsılmazlığmr göstermek suretile 
bütün reylerin itt ifakile kabul edilmesi 
keyfiyeti, bütün Polonya milleti ara. 
smda geniş akisler uyandrrmağa değer 
bir keyfiyettir, 

Ayrıca şurası da nazarr dikkat e alm
malddır ki, mesele, Polonya için hassa
ten ehemmiyetli bir mesele teşkil eyle. 
mekte idi. Bu istikraz işi, Polonyanın , 

müdafaası meselesile çok yakından ala 
kadardır ve doğrudan doğruya Mareşal 

Smigly - Ridz'in Fransayı ziyaretine• 
bağlı bulunmaktadır. 

Bu istikraz her şeyden evvel Polon
yanın askeri bakımdan techizi progra. 
mının tatbikma tahsis olunacaktır. İs

tikrazm ayni zamanda umumi finansal 
ve ekonomik ehemmiyeti de vardır . ., 



•• •• •• 
flOCUŞUffı: 

leDır soba 
rü=abrrnl}(asu 
kuırmaluyoz 

. Anadoluda gezerken kaç kasııbaıun, 
OYiin önünden g iktse, bunların Uzc

rınc bir dumanın çökmü~ olduğunu 
gördük .. Mti.temadiven bacalar tütü
Yor. D ... mek ki boymıa odunlar yanı
Yoı. 

Şoförler cenıiyetinde idare 
heyeti çekildi nıi, çekil.rnedi nıi? 

reisinin Esnaf şubesi reisi ile cemiyet ikinci 
Satrl odwıl:ıra bakıyorum: Yüzde 

sözleri biribirini cerhediyor 
doksanı, ya.~ ağaclar ..• Öyleyse kasaba Şoförler cemiyeti idare heyeti az;ı.
\'e köylerin o~aklarmda mütemadi bir smdan be.şi asil ve beşi yedek olmak 

üzere on kişi istifa etmiş '\'C bu istifa 
0~ıan yan;ını var. keyfiyeti de gazetelerdı: yazılmıştı. 

hıtiyarlar ~6yle chmmn. oıtu. yaşlı- lstifonrn ne ~ekilde vaki olduğu-
bır bHe koskoca kel fabalan gösteri- nu bir ımıharririmiz ticaret odası es· 
~·or: naf şubeı>İ clirektöri.indcn sormu! ve 

- Burııs.ı, h!.rku~ yıl iiııc{> lı p or- şoförler cemiyeti idare heyeti arasın· 
hla.ndı ! • diyorlar. da çı!rn;ı ihtilaflar dolayısiyle beşi asil 

Orta Anadoluyu ağaclamak bile dii.- ve beşi y.-dek on azanın istifa ettiği. 
~thıUldilğü bu devirde yemye6il fiirnali ni, yolsuzluklar bulunduğunu, cemi
Anadoluyu küllüğe mi çev:rcceğiz?.. yete oda tarafından tebligat yapıldı· 
Zo ğı cevabını alını. tı. Mesele 6000 şo· 

nguldak, Ereğli, işte r.;urn.crkt.a ... O- förü alakadar etmekle beraber o v::ı-
l':ll:ı.ra en asri tesisat. k~nulmu"' .. Kö-.. kit iizc:-inde ısrara li.izum görmemi1· 
l'n\irlimüz için dış piynsn arıyoruz .. lç tik. 
lliyasa yok n.u ıı? Ve bu. sahil l]Chir- Fakat diin .oförler cemiyetinden 
1 ri . d -·ı ! ld ~ b h . b" nıız egı ın c. • . a ıgımız ir mektup mu tevıyatı ı-

Ormanl:ı.rı korumak kin bir beyne!- ze ticaret oda!ından verilen malumat-
ın i 1 e J mu·· saba k a. :ı ln tam bir tezat manzarası arzetti. a cm n.11 ı, N 
bi .. ı"m Şoförler cemiyeti ikinci reisi u-.. k ö m ürü mü z ü yakabilc-
Cek tand d b" rettin imzasını tasıyan ve mühürsüz 
"Ya 5 ar 1~ el~e.riııli _ro'ba tipi olan mcktuo muhteviyatı şudur: 
<iptrrmalıyı7 .. Bır mılli fabrılrn, bunla- " ) _Son zamanlarda '°förler 

l"I seri halin ... ucu1.a çıkarmalı, hatta 
't.ararına. satın::ı.lıdır. Amerikalı bir pet- ,Cenaze nakil 1 inden 
l'ol §lrketi, Cinlileri gazyağı yakmıya Şf 14 ayetler 

cemiyetinde istifa diye suiistimal di. 
ye bazı yazılar çıkıyor. Halbuki bu 
~üne kadar ne cemiyet merkezinde 
böyle bir istifa verilmiş ve ne de tica
ret odau esnaf şubesi direktörlüğün
den böyle bir müracant olduğuna da
ir tebligat yapılmamıştır. Binaena
leyh bugün istifa ebniş nazariyle b • 
kılan hiç. bir idare arkada~ı yoktur. 

vaki olmaktadır. Ticaret odası da bu

na yapacak bir şey bulamamaktadır. 
Cemiyet bu vnz.iyctte umumi ka

tibin maaşını kcs.miş ve geçenlerde 
cemiyet merkezinde bir l~'lvga ol-
1.-rn., tur. istif~ l ·ır bunun üzerine va-
ki olmuştur. ·raz da ticaret od;.sı
lll protest-:ı m <'hiyetini göstcnnekıe
dir. 2 - Yalnız id ., e heyeti ile ileri 

gelen aylıklı hir memuru arasmd'.\ --E---k--.---.-.----.-.-k--
vazif esine lakayt kaldığı için bir ge s 1 g u m r u 
çiınsizlik devam etmektedir. 

3 - 1-11-936 tarihindenberi va- binası 
zif e başında bulunan heyeti idarehin 
hakkında ne tahkikat yapılmış ve ne lıimanca ne şekilde 
de bir suiistimali vardır. Hesaptan liullanılacağı 
mesul olanlar daima aç1k almla hesap 
venneğe hazırdır. araştırılıyor 

4 - 936 senesi bilançosu sene Gümrük ve muhafaza başmüdür 
başında ticaret oduı mürakibi ve lükleriyle İstanbul ithalat gümrüği.i 
heyeti idare Jıuzurunda yapılarak tarafından tah1iye edilmiş olan Sirke-
müşterek imza ile odaya gönderilıni~· ci ile Eminönü arasındaki büyük güm 
tir. Lutf en bunun gazetenizde dtrcini rük binasında şimdi yalnız dahili ti
aaygılarla dilerim.,, caret gümrüğü ile 9 numaralı ihtisas 

aı~n'tllo:c iciıı, onlara bedava liımba-
lilr dağıtnuş ... Biz de, onun gibi, bcda
~aya yakın bir fiatla, sahil E;ehirleri
lrtiıı bu tip GObalarla te<;hiz ettikten 
llonı:'a, J·ömilr nakliyatını yükleme V(' 

h.>§nltm.e..c;mı fennilegti? ip ucu?;lntmah 

Diğer taraftan bizim yaptığımız mahkemesi kalmıştır. Liman idare· 
tahkikata göre idare heyeti azalarının si eline geçecek olan bu binada ne ya-

Belcdiye bir taraftan cenaze nekli istifolarının mevcut birçok sebepleri -
t h·z t kf. · · · · "da · • h r pılacag""r hcniiz katiyct kesbetmcdı'-

\\!}1· lm h k~ ıç o azsa er ::-'±öt , '-'hrhni?..de 
0tnUr yakmalıyız.. 

b 113~ ergeç mecbur olacağız. Çünki.1 
wtUn ll'ıedeni şehir ve kasabalar zaten 

J·ön1Ü.r. ya.k.ar . .Bari orm:ınlanmız ocak
lnrnmz ır k.i.milcn hiU!l 1··kcnmcd ı 
bunu yn.psak 

..... tV5 NOl 

Talebe~ e 
tenz· a 

Tramvı yiard& 
mar. ın birinde 

daşlJyor 
bl Nafıa vekili Ali Çctinkayanm ortn 

ekt~ı>. lise ve üniv•!rsite ve yüksek 
i:;kteplcr talebelerinin de tramvay· 
Rtn da tcnzil5.tlı tarifeye tabi tutulnca
lll ı gençliğe müjdelediğini diin yaz.. 

1!tık. 

ı.. Nafıa Vekaleti şirkete bu hususuı 
~rlık yapılmasını bildirmiştir. Şir 

et rnarta kadar paso hazırh~"lm ik

tlıaJ edecek ve martın birinden itiba
t~n elinde mektep '\0csikn.ı ohm her 
~lebeye bir paso verilecektir. 

Talebeler için nakil ücreti birinci 

~l:Vki beş kuruş, ikinci mevki de 
~ara olacaktır. 

eç 1 • ve e mı ışını ı re ıçın azı arasında hir de katibi umumi işi var-
lıklar yaparken diğer taraftan şimdi- dır. 1ktısat Vekaleti tamfmdan nas- ğinden o zamana kadar limanın dahi
ki vaziyetten birçok şikayetler val:i bedilmiş bulunan bu umumi katibin li ticaret servisi de gümrük binasının 
olmaktadır. Belediyenin şehirde vazifesine hiç bir zaman gelmediği bir kısmına yerleşecektir. 
üç cenaze nakli otomobili var hakkında 7-8 senedenberi şikayetler L" ·d · ·· .. k b" 
dır. Bunlardan ikisi tamirde ol- ---------------- ıman 1 aresı gumru · ınru mm 

kullanılma ekli hakkında birkaç pro-
duğundan ortada bir tane kalmıştır. 
Bizim kulağımıza kadar gelen şika- lı i je yapmıştır. Bu projelerin ba§ında 
yetlere göre bu yüzdt:n esasen tees- 1fD~IPi tf TAMTıM Eminönünden Sirkeciye kadar uza. 
sür içinde bulunan cenaze ailelerini 11 j i '1 nan bu üç katlı binanın birçok bölme· 
bir kat daha teessüre garkeden hadi- ı 1 !erinin yıkılarak büyük ve asri bir an-
s ler olmaktadır. trepo yapılması vardır. Binanın muh-

lki gün evvel pederi \:cfat eden bir telif kısımlara ayrılarak liman ıçın 
zat cenazeyi öğle namazında kal- yapılması takarrür eden soğuk hava, 
dınnak üzere bir cennze otomobili is- balık konserve fabrikalarının burad:ı 
temi, ve ancak ak§am saat 16 da iki yapılması da mevzuu bahistir. Bütün 
atlı bir araba çıkagelmiştir. Buna eh bu şekiller tetkik edilmek üzere lktı-
mazeret olarak otomobillerin tamir- sat Vekaletine bildirilmektcdı"r. 

Vatı! A,. ~ 
de olduğu, mevcut bir otomobilin de .am .sı !ms&K 
ba~ka bir cenazeye gönderildi1>i ileri 
siirülmüştür. 

Gene geçenlerde bir cenazeye or-
talık karardrkl~ın s nra otomobil rıl:in 
derilıniştir. ... 

Harhalde belediyenin bu işi dıi
zeltmesi lazım gelmektedir. 

ıçerlde . l 

Bursade. kenuisinc talıarr1 memuru :ıU 1 
sünU vcrcı-ek Mehmet ismir.de birisinden rUş 
vet a·maga kn.lknn Resmi isimli biri yakalan 
mışttr. 

ı:: .Alman Jts~sındcn len vo erkek otuz ki 
flllk bit" grup k.1§ sporırın ynpmak tızc.re 
tnudağa gltml§lcrdlr. 

• G<?mllktc yapılan sun'! ipek !abrtknsı 
inşaatının senlşleUlm<>sJ mukarrerdir. 

,.=~ ü,55 12,19 ıuo ı6,t>3 ıs,sı r;,-ıo 

GEÇEN SENE BUCUN ~E OLDU? 

Ataturk<) suikast hazırınynnlar mıı.hkemc 
ye vcrlldl. 

>!< Gelecek sene nıemlckctlmfze göçmek\ 
lstlycn Dulgarlsttınlı knrde§lcrlmlı: şimdiden 1 
konso\ozlulclannuuı mUracnntc b:ışlamıslnr 
dır. 

• lzmır pollııleriLL"l s:ığlnm vUcuUu olma 
lan itin her pollsln bir &par ııuoosıne ayrıl 
ması esas konu~uıınu§lur. 

• Maalknnı. hUkflmet binası yangınında 

Mek teplerdc t atll 
bitti 

Yılbaşı dolayısiy]e kapah bulu
nan mektepler bu sabah açılmı~tır. 
Bundan maada lise ve ortn mektepler 
için 5Ümestr tatili ynpılmıyacaktır. 

'\'tlZlfesinc hUkCımctçc nihayet ,·crilmlştır. 

* Amerllm tcbıı.nsınn İepn.ny:ı ic;in pasa 
port verllmemcktedir. 

t: Yugo.;lavyıı vnldo kraliçesi :Mnrl, yanın 
d:ı kral ikinci Pfycrln ktiçUk kardeşi olduğu 
h:ıldo İngiltcreye gitmiştir. Prens tnhsillnl 
lngUtcrcde ynpııcaktır. 

Yugoslav başvcklli Stoyadincwiç ll!Urn 
hat ic;in İır:fçreyc git.ınlşUr. 

V f t Bur.dan iki sene t~d lm<;nkçılık yapıldı 
e •& ' ğ1 iddiasından dolayı bUtUn cnyrl menkul 

pul ve para ltasalıırllc J:ıymeUI evrakın 
lmrta.nldığı rlahlllyc ''CklUetınc bildlrllınlştir 

~ Yılbaşı piyangosunun bir p:ırçası Bali 

k<'slrde tahakkuk k!Ubi ~c"zat ve Mehmet 
~\ rkan'l çıkmıııtır. tkl t!.rkncıaı 12000 ucr lirn 

Holanda \•cl!a.hdl prensc:ı Juliıı.na ılc ev 
lene'-'i!k olan Alman prcnel Von I.lppenln 
HiUerc yazdı~ı mektupta Almıuıya aleyhine 
yapılan r.Umayl;;Icrin izıı.m ed!ld!~I yolund:ı 

verdiği izahat D.zcrlno HlUer po.saportu ah 
ııan Uç Alman prcnsesi:ıln dUğt\ne gitmeslıı"" 

mUsaade etmiştir. 

l 
.:ıı~Ubarrir a.rkadnşımız İzzet Muhid • ı ve menkullerine hazinece v:.ziyet cdılmtı.ı o 
"4.ll A w b" · lan Umur yerindeki petrol ve hcnzin tn~lye r,ımı~lnrdır. 
L ~ pagm ilyıik\nnııesi, merhum ko-1 !nbrllmsmda fimdi mUhlm nılktardn petrol O .. 
.t-.t~1 R · h . ıe r ... a : 

uşen zevoesı ve mer um genc- ı ve bcn:tln noksan gl:lri\!mU' ''" tnhltlknta 
~~ Salihin hemşiresi, merhum masrafı başlanmıştır. c Bulgar 1icarct llllZirı Vnl·~fn istUıı. ede 
a·Cltırı Hacı Muhiddin Ye Feshanc mü- * ı.todn. Kalamı~ ve I'cncrbah~e civnrm 'e~i 'rn\•vetıe söylenmektedir. 

lfi merhum Albay Hüseyin Hüsnü ve 
1

, dııkl cadde ''e soknklarm fBUknmet !1nritrun * Alın:ınyruım en lıllytık ~az telcrlndcn 
~k rr hnzırlanmıştır. olıırı Herllncr Ta&Bblnttın bn:muhnrrirlnin 

~f ert fabrikalar yollamasında emekli • Use vıı 01"ta mektep imtihan lalinıntlıa ı-· 
t~~aşı &haeddin ve inhisarlar Adana ıncııt haricinde lise ~ıntlluı.nmo. gireceklerin ill•il 

·,,tun. fabrikası Müdiri Halid ve A. E. olgunluk lmtihnnm::ı tnb! tutulmı)Oıı.cnC"ını 
'..l' ~ kaydettiğinden bu gtbileı Maarif \"ekt.lctinc 
~l ıt~eti memurln.rnıdan Alin!n knin • mUrncantıa vaziycUerlnl11 t:l'rlh lnl ısteml" 

·• Ameriknd:ı c;rcvleı• devam etmektedir. 
BUUin polislere gözynlJı cll:lktUren bombAlu.r 
te\·zı edilmiştir. 

Çinl11 Siccnlu §Chrlnde yeniden isyan çılt 
tığı kuvcUe sllylcnmektecllr. lsynncılıır (telt 
cc,ph") hUkOmcU kurulmruımı ls tcmcltlcdlr 
ler . 

ln.&'1ltcrenln 93i de ilu değil dört zırhlı 
yı tczgfihn koyacağı \"C bunlardan birinin 
35000 lonlult ol:ıcağı tasrih cd11mclttedlr. 

TlYırrl!« 0 IFıraıaısu~ 
dcstn YğlYI ?§ 

"Kurun" Ba.ştJazıcısı Asını Us, erıiii
§cmizi bu dostluğun 1nııhafaza edilip 
edil1n,iycce(jimlc bulmaktadır: 

Fransız dostlarımızın bilmeleri la
zmıgelir ki İskenderun meselesi 'l'üı. 
kiye için milli bir davadır Ye bu dava
mn başında her vakit olduğu gibi Ata
türk, yımi ke.ndilcrile 1921 imz~ını 
yapan Atatürk bulunmaktadır. Dünyn 
bilir ki Atatürk bir şeyi isterse haklı 
olarak ister ve istediğini de mutlaka 
yapar. Atalürk'ün bir işi isteyip d( 
yapmaksızın bırakacağım fanctmck 
onun artık Atatürk olarak yaşıyamıya· 
cağını k:ıbul etmckl h" ·•.. Onun 
için Türk milleti t ·' · . un davası
nın da mutlaka Büyiik Önderin ıstedi
ği şekilde halledileceğine emindir. Yal
nız emin olamadığımız nokta bu me~ . 
lenin halli esnasında büt.Un n!"Ztılan
mıza rağmen 'l'ürk - FTansız öostlu
ğunun muhafaza edilip cdilemiycceği
dir. Türklerin 1skenderun meselesinde 
yegane endişeleri işte budur. 

Asını Us §1mu da ilave cdcbilirdı: 
"Türkün lm endişesi olmasaydı, lm 

i.ş ~mdiyc 1.."tular çoktan h.a11rdilmi~ o
lurdu. 

Maı~~lYla'l.t ~D~l§>y 
Aka Gihıdüz. 'J'iirk Matbuat Klifbii 

diye bir yrı::ı yazmış. Bmıdlı qa::ctcci-
1.erl taS?ıif ediyor: 

Biz gazetccil~r ... 
Bu "Gazeteciler" i kalabalık man j. 

le alıyorum. Bunda yazı y~ıılnrm hN 
çeşidi ve her sınırı vnrdır: Ba.şmuhar· 
rir, orta. muharrir, dip muharrir, sanlı 
muharrir, şansız ve 3anssız muh8.?Tir, 
kalfa, yamak, çırak, çurçurcu, bık de
yici, imzacı, (Not : BmılarömiirŞMJlcr 
dir, yazıyı başkalanna yazdırırlar da 
aUt?W kendi imza7annt atarlar), anket· 
~i, falan filan .. 

A1..a Gihıdiiz, (N t) oltırak ucrdı{ri iıı 

sanın mero1...-ını ka11ıçılıyaoak satırlar

dır1. Bunu o7~uyanlar kendi kendilerine 
soraooklar. aociba 'böyle lJe.11 ele ol•fr" nı ı 
diye. 

Çol~ yuriptir ki, .. 1ka'nı.ı ycızısı çıkaıı 
bu gazctciüJ Karad.avud'un da bir yazı
sı uar.Cahit Uçnk'ım va.sına w ü.sbilm
na dokunmı Karailavut bir puntmıa ge 
tirerck ~öt1le bir ciim1c ku1lanıyor: 
kNasıl ki bir zamanlar. Aksamı ida

re ederken, Ali Nnci (Selimi İzzet) in 
getirdiP.i bnzı hikayeleri okuyup altla
rında Selfırnl İzzet irnznst olduğu hnldr 
kıymetli lıikaveciye: 

- Söyle bana bun lan kim yazıyor" 
Deyip yazanın Vi\Hi. Nureddin oldu

j!unu anlnmışsn.,, 
Bu ih'i ?filzıyı a1m ay1 ı oku'IJanuır A7{a· 
nnı "Not" mıa Karadavuddcm cevan a
Uıbi1iliklcrini oom11orlarsa da °IJiz bww 
pek ikfimal vermiyoruz. Gerçi SeUimi· 
nin: "Renim telif eserim 1101't1'r 1

' de
diği sa7ıitsc de .. 

<CahU1e lD~tYJk 
kaç waşolfil<Qlaı©Joır? 

Bir kitabı,ıı tmıldd eden genç şair 
Ahmed Mu1ı;b bu 7wdın ya...""Tcının 1f<1...<n 
1ıak'Tı."1nda: "Yinni ya.5lan içinde" de· 
nıiş. 1\arodamu11nın<ı d.a §Ö!Jlc cevap 'Uf' 

ri11or: 
"Yirmi yn.~ları" biıa.z lastikli. Ei!er 

bu "yirmi ile sayılan yaşlar" manası· 
na gelıvorsa kabul. Yook eğer Babıali
dc t?ôrüldü~ zaman "virmi yaşınday
dı" manasına ise bunu iki vıl öncesi için 
yirmi altı suretinde tashihe ihti:va<: 
varclır. Çünkü babası Hekimhnnmda 
kavmak:ım iken kaç yasında bir çocuk 
oldufh.ınu biz biliri?.. 
Kadın 1ıaı. 7arına d.okımnıanm 'bir~. 

bira:: değil bir 1ı.aJıli tehlikeli olduğmm 
Kar(ulavut l>ilmiym· mıı <lcr8in•· f 

sus 
lr desı Bayan Sevramis kısa bır h:ısta- l"rdlr. 
~ llıütcak;p bu sabah vefat etmiştir. 1znur lru: luıcsindcn ycti§enlerin ko .. 

Yunan bnhrlycsinln leruıild için yüksek ----------------
harp mccUslnc bir program \"Crilmiştlr. Bu B ah~ p v 8 n l a r 

O~"I ?l.azcsi bugün öğleden sonra Be· r.l dUn yapılmış falmt rey verme b:ıhslnc! 
bir ilıtllft.f ~ıktıC"ındnn ltcyflyetln lzmlr m 

lı h unda. Bck:1r sokağındaki 6 numars ltczlnden sorulması lı;in ltongro tehi~ cüı n ., . 
bti ~eden kaldırılarak cenaze nnmazı lir. 
ıuı'ld!den sonra Edirneknpı Mihrimah 

11 lan camiinde kılınacak ve Edirnckn-1 
'l'ilrk rnurcttfp! .. r ccıruyeUnın ~'"1le : 

lmngr"s! dlin to:>lnn:ı.caktı. Fnkat ckacrlı,c. ı 
temin cdllemcdiğindcn kongre geri ' almm 
l1r. Ar lığına defnedilecektir. 

~ kad~rrnız İzzet Muhidd1nc ve mer, 
..,:niıı dlğ'er ambalarmn baş sağlı· 
~''"l'f&. 

· Lıtıkllil ll:ıc$ndtn ycı,i enlerin 
ltongresl dün yapılmıştır. 

cncllk 

• Ttirlt - So'\·yet ticaret a.ııl~ası mü 
:mkcr<'lerlne bugün bnşlanncnlttır. Sovyet 
tlcaret mlt{ncsalU bunun için .Anka.raya git 
mıştlr. 

Birinci scırlıo§ - Bu gü1ıe§ 11ıi, yok
sa ay mı1 
ikinci sarh-0§ - Vallahi bilmem, da
h!'t bu 11ıemwkctin yaba1101sıı11m ! 

program mucibince deniz ve h:ı.vn ltUY\0cUcrl 
ıırtncıı.ktır. $1~ avetci 

: B,.lçilm kralının ynkmda Belçika.nın .Af lstaııbul bahçıvanları ziraat müdür • 
rlkadald mClstcmlekelerlnden olan Kongoya I y 

gtdcc('t;'1 ıııı.ber verllmektedlr. ügüne milracaatıa cenup vilfı.yetienn-
Sabık Sovyct ho.rblyo ltomiseri '.l'roçld den gelen sebzelerin İstanbul bahçıvan 

nin ayın 2!l unda J.!C'lcsikn.y:ı. ı.-nrncağı haber lannı mahvettiğini bildirmiş ve bunwı 
verilmektedir. önüne geçilmesini istemişlerdir. Tabiı 
* Bulgar kralı mutadı hiltı.fıua bu ~n böyle bir talebi is'af etmek imkanı mc\ 

yılbaşı gecesini nskcrl kıtıptc ı;~tş ve 
bir Wum knrarla.r alınmıştır. cut değildir. Yalnız İstanbul bahçıvan 

• Tanmmııı kadın tayyarecllenkn Mıı.rlz larmn onların da dnha müsmir çalı n-' 
na.eu cenubi atlas dcnlztnı 19 eıuıt 2 dakika rak yeni şekiller bulmhlart ta.v~jy~ e • 
da geçerek rekor kınnı~tlT'. dilmL~ir. · 



R ABER - Akşam po~tası 
,....-~~~=-=~~~'='"!~=-=~~ 

Li zctcmı ... "Uı..lzcllık d ıktoru .. ndresı BA ne haldkt vcy:ı mUııtcnr ndlnrınızla sora 
cağmız suallerin cevaplarını bu ııUtunds bulursunuz. Eu ccvaplarr Pnr!rtc nnln,mış bulult' 
duğumuz sU::dllk mUc• esesi vermektedir. Güzelliğinizi noksan bırakan ltusurlarrnızı bize 

a 
yazınız. 
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Gedıkpa.cıaclnn Seher özer adıyla so-

ruluyor: 
"Otu.., dort ya§ındcıyım. lla§Z11ltıı 

saçları ou sene c,vvcl 'miyc ba§la-
mı..,tı. Ba::ı 1.ımscl.crı . ycsı uzcri-
, c, sarl!lrrnı her iif g bfr yıka-

nı.ak mccbıırıye i1u.leyim, a7>si ta1ulfrdcl\ 
ycı{j ifro:z cd ek ka.şuıtı peyi.la olııp 
cWk'ilJr. JJı ljm t;< 7xışmtımn izale 
si içirı b ·r tjcno 7wd.ar 1.imycı:i bir sa
bım 7wlla,ıclı. ı, /cıkll 1.i{bir flty~ım 
görmedim. Scı!'1~mnın tabii rengi açıl.: 
1\cstancdi1', fcıl•rıt yı7amdıktaıı ilci gihı 
Sl)11ra ifraz c'ti{ji yağm tesiriyle par-
1al• bir siyah rcıı7c alır. 

B"r d.c ~çlar11 ı içın pC1 manant tav
siye ediyorlar. Pakrtt 7wrkmıormn. 

Eıymetli tat•siyclerini:i clilcrim. 
CEYAP: 
Kafatasındnki yağ ifrazları \ ücuclu

nuzun ta.bintı iktızasmdan olan bir 1 
haldir. Bunun izalesi kin ilaç yoktur; 
esasen olsa. bile kullamlmaması ve tn· ı 
biat kaplarının öniinc gcçilmC'ğ" uğra
Ejılmaınası daha iyidir. Ynğ dolayısilc 
ol 'l b '· "'! ·m rridC'rmck kin lıer 

• sa 
, 

z ... 1 
{Kararsız) irnzasile a1Jıgımız bir 

nektupta deniyor kı: 
"Uzun milddcttenbcri evHyim, fakat 

itiin giinlerim elem. işkence i~nde ge
- yor. Kocrım beni bir5ok kimselerle 
:aldattr. Dogrusunu soylcmck lazımge. 
lirse onu sevmiyorum ve bilakis artık 

nefret ediyorum. işte hu hislerim ara
r.ında kısa bir tesadüf neticesi bir gene 
le tanışt1m. Biitün aradığım meziyetler 
btt gençde bulunuyordu. Onu derhal çıl 
~ gibi sevmcge başladım. Fakat bu 
Qsk uzun sürmedi. Kenldisi bir yola gi· 
Sdeceğini söyliyerek benden ayrıldı ve u. 
:zaklara gitti zannederim. Ve bana da 
bir daha te1< bir satır bılc yazmadı. Onu 

sabah \'C her akfjam başınızı gayet te
miz tutmanız icr.p eder. Biraz sertçe 
bir baş fırçus;yla dikine olmak üzere 
üçer dakika fırç:ılayınız. 

Yağlı başların adi sabun yerine 
haftada iki defa fjrunpuanln temizlen
mesi cok fn:rdnlıdır. Şampuan kullan
mak suretiyle knf nta.sı derinizi ayrım 
masajlarnı~ olursunuz ki bu rla sac 

öklerini lmvvetlcndırfr. 

Sızin kullanmanız lflzımgclen ~ampu

an ım tt•rliptc olmalıdır. Vcrecef;imiz 
tertip bütün tuvalctcilcrce Shampoing 
Americain yani Amerikan f]ampuanı o
larak t:ınmnıaktadıı:. 

Tcnturc d'iodL' 350 ~r. 
Tcinturc de Santnl 600 gr. 
Extrait de flcurs de e:ıssis 1 litre. 
Akoo1 n !l5 aux fculrs 2,750 

litre. 

Essancc dE' bcrgamotc 60 gr. 
Essance de pctit.grain ;jQ gr. 
Essancc d ... Sruıt.al 12 gr. 
Essancc de Lav:ındc 30 gr. 
l~ancc de citron 30 gr. 

. \ 
; ) 

1 

Ayrıca sıcak suda hazırlanacak: 
Mcnba suyu 7800 grs. 

Kahire doktorlarından Langud. 
ki:ı keşf1...t'\ği ilacı tecrübe icin ken· 
di kanma ci.izzam hnstalığmın mik· 
roplarını nşılamıştır. 

:,~ :(. * 
Cü7.zam denilen hastalık. her yıl 

binlerce insanı öldürmekte olan mi.lt
hiş bir derttir ve tutulanlar için cfo! 
cunlı bir cehennem hayatıdır. Bu zu
vallılnr kol ve bacaklarının çürüye· 
rck vi.icutlarmdan düşmesini; g()z ve 
dişlerinin birer birer ı:ıl~masını, kafa 
tası derilerinin dökülerek ortaya bir 

iskelet çıkmasını büyiık acı ve ıstırap 
larla göri.irler. Hnstalığa '"yürüyen 
ölüm,. yahut "'yavaş ölüm,. adı veril· 
miştir ki hundan daha iyi bir tarif cı
lanmz. Ci.izzamm verdiği dayanıl
maz ıstıraplar, buna karşı bir ç ... re 
bulmak İçin, insanları harekete geti
remenıiştir. Çünkii insanların hemen 
hepsi de cüzzamın mikroplarındun, 
bundan dört bin sene evvel atnlaı ı 
ne derece korkuyorsn, o kadar kor:: 
maktadırlar. 

"' * "' 
Karbonat dö potass 500 gTs. Doktor L<tngudakis kana ~ırıng<ı 
Potaslı yumşşk sn ""un 720 grs. =======:=:.:..:-:.::= ---- __ 
Şnmpunm acık sarı renkte yapmak 1 berberinize şu losyonu kullnnclırmalısı 
ın altına calan snrımlrak lanolin ilfı- ruz: 

'c edin. . Eau distillc ı litre. 
Şanıpuam herhangi bir eczan<>dc ya

hut tuvalet malzemesi yapanl:ırda ha-
zırlatabilirsiniz. 1 

Saçlarınıza p rma.nant yaptua:bilir
siniz. Y!l1nız permanant yaptırırken 1 

Borax lO ı;r. 
Bikarbonat dö sud 50 gr. 
Gliserin 50 gr. 
Jt~sscnce compozc 1 a 2,50 f:a•ılimct

rc mikabı. 

ilik lı t ! SAKARYA Sinemasında • 
Binlerce seyirciyi coşturan dans kralı ve kraliçesi 

FHAll> AS'rAIRE ve GiNGER ROGERS'in 
En son, en cazip, ve en giizel filmleri 

Filo· akip Edeı· 
(Follov the Aect) şaheserinin son3ünlcrinden istifade ediniz: 

İlaveten: Renkli Mickey Mavs ve Paramount Jurnal 
Yılbnsı hediyeleri keşidesi bu çarşamba akşamı yapılacaktır. 

~ekrarara~k benim ~zeti nef ime ağır~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

geliyor. Fak t onsuz da hiçbir şeyden 
zevk alamıyorum. Hayat benim için bir 
azao oluyor. Beran ölmek istiyorum 

O magrur genci unutmak için ne 
:yaptımsa boş. biran unutmam kabil ol
'Jlluyor. Ben dunyanın en bedbaht kadı 
;nıyıın ... 

CEVABIMIZ: O kadar ümitsiz gö· 
~nüyorsunuz ki bizi korkuttunuz. 

Size ilk tavsiye edeceğimiz metin ol. 
maktır. Kendini7.e izi scvmiyen bir 
ıgcnc· tınutmzk icap ettiğini ve bunun 
en d b u yol o1acagını telkin ediniz. 

.... !İS Çarşamba rıününclen itibaren AL KAZAR' da 
B .. "k B . K ı f' Sa:.~~tfü· OflS ar 0 un 

En son ve en güzel filmi 

•• •• •• • • uruyeno u 
Büyük heyecan filmi başlıyor. 

Dü ününüz ki karr lıksız bir aşk dai
ma rcla:et getirir. ioccınız aa kaba ve lstanbul Gümrüğü Başoıüdürlüğiinden: 
yola. ~clmezb~lir akdamsa o~d. nda)b·:1ıtınıkz Gümrük satışmdan: 26200 kilo cam tahtası rcndelenmeıni§, 12200 kilo 
ve cızı seve ı ece ve mcs ut c e ı ece . . l ~ r: • 
lbir adam bulmağa bakınız. Bu işte hiç l loz şeker, l 0240 kilo sodyum su für, 31 a8 kıio demir kırık dolab, ı 922 kilo 
ae giiclük r.ekmiycceğinize eminiz. oto aksamı, 1524 kilo pamuk mensu .at 1550 kilo kur~un r:ıatbaa hurufatı, 

Sizi bu kıdar yeire dü!')iircn,ve uzakla 1314 ki!o kundm·a kalıbı, 1232 kilo mrıtbaa kağıdı, 3998 lcilo sandık tahtası, 
:ra giden sevgilinizi aratan bircz da 2416 kilo san renkli sigara kaf!ıc11, J 3 ·O kilo kendir halat 1200 kilo adi cam 
a~kınız::ian ziynde kocanızın atakasızlığı bardak 345 kilo pamu~ çanta 235 lcilo av ti:ıf w• 75 d

1 

t 144 k"l "d -, · ~ ,, . b' h , , ega a c , ı o vı a 
o.augunu umuyoruz. ~ cnı ır ayata a. l d · 62'100 kil · ı ·· ·· 419 d k k k .. 

1 b·ı· . b" .. b f .. 1 . k n erı, ~ o ıpc.c ortu, il et c::c er c şapkasının munakas:ı. ga-
tı " ı ırsenız utu"l u ena gun erı ço • 
Ç1.buk unut<ıhi!irsiniz. zetesinin 2ô 12 936 giinkü nüs'ıas"ylc il~n edildiğini ve ihale günlerinde de 

Gençliğinize acıyınız ve k~ndinizc ha lyrınca küçük sntı~larda olduğu ilan olunur. (3744). 
kim ve makul bir insan olunuz. 

h ma 

edilmek iizere icat ettiği bir serumun 
tam on iki yıldır tecri.1bclerini yap· 
makta idi. Bu serumun mikropla ·ı 
oldürdiığüne nihayet kanat getirm:s 
bulunmal:tadır. Doktor tecrübeleri 
yaparken bir tarnftan cüzzamlılar.ı 
mahsus bir hastahane nı:mak için de 
iane toplnmakta idi. Bu hastahane
yi geçenlerde Mısrın !1osetta mevki- 1 
inde açmıştır. 

Hastahanenin ac;rlma merasimiw 
de ciizwm mikroplarının kendi knn:
na aşılıyncağım hastalığın biitün vii. 
cuduna yayılması için üc: ay bekliye· 
ceğini, sonrn keşfetmİ'} olduğu se
rmnln tednviye haşlıycıcağmı söyle
mişti. 

Bu tecrtibeyi niçin '~endi iistün
dP yapmakta olduğuna dair sorulan 

!lcre do1:tor Langud'.lki demişti• 
ki: 

"- Dirçokları bunu faydasız bir 
is samıcakkırdır. Bunlar hastalıklı 
binlerce kişi varken niçin kendi hnya 
tımı tehlikeye ntınakta olduğumu so· 
nıyorlar ~ Yapmakta olduğum feda
karlık pek de öyle büytitiildüğii dere
crde d"ğildir. Ben cüzznm hastalı 

ğında ihtisas kazanıp da bunu teda· 
viye başlndı{~ım gündenberi tanıdık 
ve arkadaşlarımdan hepsi benden 
kaçtılar; cemiyet beni afaroz ctt;. 
Cüzzam hastalığından, dört bin sene 
evvel ne kadar korkuluyorsa, bugün 
hal kayni derecede korkmaktadır. Bel 
ki bu yüzden hala ciizzama bir ilfıç 
bulunamnmJ')tır. 

Bu yavaş öli.imün emare. şekil ve 
sebeple:rini benım kadar kimse 'bile· 
mcz. 13inacnaieyh böyle bir tccrUbc 
i':in daha iyi bir adaml nasıl bulabiı. 
lirdim? Hastalığı le~ .•. ;de muvaffak 
olursam kendim de <ıc: lıil olduğum 
halde binlerce ki!-ıİye yeni bir hayat 
Yereceğim. Eğer muvaffak olamaz. 
sam ben de dünyayı daha iyi yaşatu-
cak bir yer yapmak için hayatını fc· 
ela eden alimlerden biri olurum.,, 

arı 
•• euzam 

Tedaviyi hayvanlarda tatbik et" 
ıniş ve mükemmel neticeler alm1 tı. 
Bir ndım daha ileriye gitmek istiyc
rek verem mikroplarını bizzat keneli 
knnınn aşıfomış ''e makine ile teda
viye başlamıştı. 

Gene karısı Olga da tehlikeyi ko· 
casiyle paylaşmak istediğinden mik
roplar ona da aşılandı. Zamanla 
dol.tor şifa buldu. Fakat şualar k1'-
dımn listiinde hiç bir tesir yapmadı
ğından hastalık gittikçe ilerledi ve za. 
vallı günden güne zayıfladı. Fakr~t 

hiç şikayet etmedi. Yegane teessürii 
kocasının yaptığı tecrübenin muvaf
fak olamaması idi. 

Çok geçmeden kadın öldi.i. Dok· 
tor büyiik ıstıraba uğradı ve kederin
den ynşıyamıyarak az sonra o da öl
dü. 

X Şuaının verdiği kurbanları cin u
nutıtııyalım. Nevyork şehrinden dok
tor F rancis L. R. Satterlel §Uaları
nın yaptığı esrarengiz yaniklardan 
doğan hastalık için tam yirmi defa 
nmcliynt oldu. 

Şunların şifa verici hassalarını ilk 
tecrübe eden Londrnlı doktor C. C. 
\Villiams hepsi de hiç bir netice ver 
miyen kırk ameliyattan sonra bere· 
ket versin ki bugün doktorlar X ~ua
mdan nnsıl korunabileceklerini öğ
renmişlerdir. 

Yeni vakabr aramak için binler· 
ce alim kendi kendilerini muhakkak 
ölüme atmı~lardır. Henüz keşfedil
memiş olan ilmi bir muamma karşı
sında alim :;dam hayatını. yahut sıK· 
hatini tehlikeye atmaktan hiç çeltt " 
mcmektedir. 

Doktor Langudakis ise bu müt
hi~ fedakarlıkların en yeni misalidi1. 
En korkunç hastalığı istiye istiyc ken 
di viicuduna oşılıyan bu kahraman 
adam, şimdi bütün dünyanın gözleri-
ni cuzzam hastalığına ve bu hastalık 
için acmış olduğu Rosetta hastahane 
sine çevirtmiştir. 

llim tarihi böyle kahraman ndam· Bütün dünya cüzzamlıları, çok 
hırla doludur. Vücudun mahdut sa· dikkate şayan olan bu tecrübenin nr:· 
hnlarmdaki paniklerin "artırıt,, ve ticelerini beklemektedir. 
müzmin romatizmayı şifalandmıca-' Bunların hepsinden daha fazla 
ğını İspat İçin kendini tehlikeli hir dn, cenup denizlerindeki Molokai a
surette yakan meşhur Alman opern- dalarının ci.izzamlılar müstemlekesi
törlerinden doktor August Bier'in fc ne kendilerini vakfetmiş olan kadın 
dakôrlığı meşhurdur. ve erkek papaslar, neticeyi büyük bir 

Bu gönüllülerin en cesurlarından sabırsızlıkla beklemektedirler. Bunla· 
olanları, sivri sinek taraf mdan vücu· rın idaresi altında 800 cüzzamlı var
da verilen sarı humma mikroplarını 
1901 senesinde doktor ı;v alter Reed dır ve şifa bulmaları için şimdiye ka-

dar hiç bir ümit beslenmemekte idi. 
in kendi vücutlarına aşılamasına mü· ş d.. D 
saade eden Amerikan ordusunun as- im ı ıse r. Langudakis'in şifa bu· 
kcrleri idi. Sarıhumma hastalığının lup, "yürüyen öHim,. hastalığına ni
kontorl altına alınmasına sebep olatı hayct galebe çalması için durmadan 

dun etmektedirler. 
bu tecrübe sayesindedir ki Panama ---------------
knnalı itmam olunabilmiştir. 

Kendini feda eden bu kahraman
ların acıklı hikayelerinden birisi clf' 
Sovyet Husyanın Harkof üniversite· 
sinden gelmiştir. Üniversitede tıp 
konfernnscısı cılan profesör Nikola~ 
T rifinoff ~ikropbrı elektrik şualn
riylc öldiirmc:-k suretiyle verem has· 
talığını tedavi eden bir makine icot 
etmi~ti. 
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ihtiyar 
serseri 

- On lira! .. Vay canına be! On li-ı 
ra? .. 

l.htiyar serseri elindeki kağıt par -
• Ça.sını evirip çeviriyor, altına üstüne 

bakıyordu. Hayır şüphe yoktu; bu 
kağıt on liralık bir para idi. Bu ka
?a.r büyük para hiç görmemişti ama 
ışte Hı.erindeki yazıdan anlıyordu ki 
bu, paradır. Okuması bunu sökmcğe 
Yetecek derecede vardı. 

Şaşkınlığı gc~incc, yanındaki gü-
zel ve :;enç kndınm bir söru üzerine, 
I>antaıon cebinden bum bu~uk bir 
halde çıkarıp bunu kendisine veren 
Y~h ve §İşman adn.ma yetişmek için 
bir davrandı. Ll.kin geç kalmıştı. Gö
bekli ihtiyarla güzel genç kadın, köşe 
~ında bckliyen pırıl pırıl bir oto 
lllobillc çoktan uzaklaşmışlardı. 
Durakladı. Ne yapmalıydı? 
Tereddüdü çabuk geçti. Şis.man a -

<laın bu parayı her halde bile bile 
Vermişti. Çok ungin olduğu belliydi. 
~bilir bu on lira ona ne kadar ehem 
?niyet.siz geliyordu. 

.. - Her halde çok parası v:ı.r, diye 
dUşündü, yaman zengin olduğu belli. 
!leş yüz, belki' de bin lirası vardır. Bu 
ser\' eti yemeğe insanın ömıii yetmez! 

Evet, şüphe yoktu; Zengin adam 
bu on lirayı ona sadaka vermişti. Se
Vinçlc gülümsedi, eskilikten döküle dö
kUıe, kundura olmaktan çıkmış pa
buçlarını sürüyerek yürlimeğ·e baş
ladı. 

Cadde çok kala;bahktı. Alık alık et
!'afrna bakınarak bir aşağı bir yukarı 
a'V'ftre gidip gelmekte olanlardan; yüz 
leri kadın gibi pudralı siyah elbiseli 
~rkeklerin kollarında giden. roplarının 
elekleri mantolarından dı§3.I'I frrlamış 
Paçalı tavuk :;eklinde kadmlar.ı.; To -
lı:atııyanın bodrum katındaki mutbağı
ha hnva veren menfezler üs
tilndc ı:a.nclya kokulariylc sıcak sı
~ak ızyuyabilmek için ortalığın biraz 
cnhalamna.sını elleri ceplerinde dola -
~~ rak bekiiyen genç ıı~rscrilcre ; balat 
Rıvesiylc Fransızcayı idam ed~ dc
l'l•n:-ılıl&ra ''nn:.cnya kadar 1stanbu -
hın her sınıf halkı kaldmmlarn dö -
~ahnüJtU. İhtiyar serseri de bu knla-
0'1.h· a ltanf\tı. 

.... liıık-m Bim~di kendfoinc, eskisi gibi, 
··ef reue balnnadığmı sanıyor, cebinde 
~a.rası olduğu için etrafına daha az 
t:.rkek nazarlarla bakabiliyor, adımla-
ruı • 

ı açlıktan dizleri kesilmesine 
1' " •n1cn dnha kuvvetle atıyordu. 
, Cerçi o gün klirnını doyurmamış da 
c "'· . ~ıltli. S&ba.hleyln yüz paralık kilrt 
?~teği almıg, üstüne çeşmedenqterkoe 
1~uıce tıkanmış açlığı geçmişti. :Allaha 
:~Ur! Bunu da bulamıyanlar var: ken 
l&ı de her gün böyle yemek yiyebili

;or lrl'J? Fakat ne de olsa aradan on 
~ :i sa.at geçtiği için şimdi içl ezilmeğe 

'lt-Jnmrntı . Bir yere girip kendisine 
1 . a·~cnı~cl bir ziyafet ç;ckmeliydi. 
t li"':ncn ynn sokaklardan birine sap
t'. Orada. apartm!l.Ilm bodrum ka -

tı<ln.ki, bir asansörden pek az bil -
rık şahaya birkaç masa ve sekiz on 
~~<:ı:nıe ile otuz krrk kişiyi sığı:lırmak 
~ ll cızesinin gösterildiği, bir meyhane-
e girdi. 

ra Oturup biraz dinlcnmeği ve rahat 
c)· hat karnını doyurmağı pek ister
'rı . li'akat hiı: b!r masa boş değildi. 

Cl:gahm cnilne gidip korka korka: 

- Bir pUıki. diye mırıldandı. ı 
du':'ezg;ıh başında, dilklmm sahibi ol -

. gu rnl:-şılnn ~~ıiam, onu duymamış 
;ıb·J'di. Garsonlara emfr ver iyor, pa
~·du. İhtiyar ~r-

~---------------. 1 ilkbahar Selleri 

C 
Büyük Rus edibi tvan Türgcni-

v•· 
r:.. ın çok m.:!.ı:hur bir romanıdır. 
l""l • 

Yatı: 75 k:.ırtı ~tur. 

L i Z A 
tııd. Su da ayni muharririn bir roma. 
nı ır. Bu roman neşrolunduğu za
li an . ?ütün Rusyayı ağlatmıştı. 
sa~ ıkısi .de Samizadc Süreyya'nın 

1 

ti) ~iyeth kalemiyle dilimize çev
kü~l§ ve "Dü"t ve Yarın,, tercüme 
... 

1Yatı arasınc.. girmiştir Bunları 
" 1Utl . 

aka alınız ve okuyunuz. 

seri, yavaşça tekrarladı : 

- Bir pli.ki.. Ekmek. 
Meyhaneci, karşısındaki bu müşte

riyi şöyle bir süzdü. Yüzünü ekşitti. 

Sonra ihtimal acıdığı, ihtimal bir an 
evvel başından defetmek istediği için 
bir tabağa yarım kaşık fasulye koyup 
uf acık bir parça ekmekle ihtiyarın önü 
ne sürdü, serseri, kendisine badaka 
verildiğini anla.mı!jtı. Bu sefer sesini 
biraz ytikselter('k: 

- Parasını vereceğim, dedi, tabağı 
adam akıllı doldur. Ekmeği de yüz dir 
hemlik ver. 

Meyhaneci hiddetlendi: 
- Paraaını vereceksin ha! bende 

öyle dolmaları uytacak göz var mı, ba 
balık? 

• 
Fakat birden gözleri hayretten fal 

t~ı gibi açıldı, sıralamağa hazırlan
dığı küfürler boğazında tıkandı kaldı. 
İhtiyar serseri önüne bir on liralık bı
rakmıştı. 

Meyhanecinin gözleri garip bir §C -

kilde parladığı sıra.da ihtiyar ona hi -
tap etti: 

- Yemeğin parasını al da üstünü 
\'er. 

Meyhaneci fena halde şaşmıuş gi -
biydi, sordu: 

- Paranını üstünü mü? hangi pa -
ranm? 

- İşte şu on liralığın, şimdi v~rdim 
ya .. 

M.eyhnneci on lira.lığı lfilcayt bir ta
:ırla alarak çekmeceye koymu~. sonra 
yeni gelen biriyle konuşmağa koyulmuş 
tu. Bu, bir polisti. Meyhaneci ona, bir 
hadise olmadığım, her zamanki gibi 
polisçe tayin edilen saatte meyhaneyi 
kapatacağım , aksilik eden müşterile

re sık sık teeadüf edildiği için tam 
kapanma sıralarında dükkan civann -
da bulunursa pek iyi ola~"mı rica yol 
Iu söylUyordu . Sonra. poHain sihha
tini sordu, kendi işlerinin iyi gitmedi
ğinden sikayet ctmeğe başladı. 

Zavallı serseriyi bu cür'et şaşırt -
mıştı. Sağına soluna bakarak kendi -
sine yardım edecek birini arıyordu. 

Ne gezer? Herkes kendi alemindt:' , 
keyiflerindeydi. Kimse onunla mey -
haneci arasmdnki hitdi2eyi görmemi§
tl. 

Bu an tereddüt etti. Parasını iste· 
mekte ısrar mı etmeli, yoksa bunun 
faydasız olduğunu peşinen kabul ede
rek herif in ka.f asma. şu rakı !'}~ini 
rni indirmeliydi? Rakı §işesi o kadar 
yakınında ve pollae yaltaklanan mey
hanecinin yılı§ık yüzU o kadar §&ya
nı nefretti ki... Fakat meyhaneci zih
ninden geçenleri aezmif gibi onu gö
zünden ayırmıyordu, hem polis de o
rada idi. 

Ne yapabilirdi? Hakkını dinletme
sine imki.n var mıydı? SözUnc 
kim inanacaktı?. Onun gibi bir ada
mın cebinde on Ura bulunmasını kabul 
etseler bile bir hırsı1.Iık semeresi ol -
madığına kat'iyen inanmıyacaklardı. 
Meyhanecinin kafasını yarsa hapisha
neye gidecekti. 

Kurtuluş yolu olmadığına kanaat 
getirdi.. Biraz evvel bir yolcunun ver
mL-, olduğu on kuruşluğu cebinden 
çıkararak tezgaha fırlattı ve meyha -
neden çıktı. 

Tekrar knldırımlarda, kalabalık ara 
sındaydı. Halk kendisine eskiden ol -
duğu gibi gene istikrahla bakıyor in
san seli gene lakayt akıp gitmekte 
devam ediyordu. 

:)ık bir delikanlı hızlı hızlı giderken 
ona çarptı, dönüp baktı; ihtiyarın 

kılığını görünce tiksinti ile yüzünü 
buruşturdu Ye söylendi: 

- Sersem, önüne baksana! 
Serserinin dudaklan sıkıldı, deli-

knnlmm pudralı suratında şaklamak 

hırsiyle avuçları yandı. Fakat neye ya 
rar? Haksız çıkacak gene o olduktan 
sonra... Dalına o haksız çıkacaktı ... 
Dudakları acı bir tebessümle gerildi, 
ani bir kararla caddenin ortasına doğ-
ru koştu. 
Müthiş bir fren gıcırtısı işitildi. 

birkaç kadın dehşetle haykırıştı. Ve 
bir adam söylendi: 

- Meyhancdeıı çıkıyordu serseri! 
FAHİRE MUALLA 
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~35 sene evvel buı;;Un 

ı:·mur Mısır sultanının 
ordusunu mahvetti 

Derviş kıyafetine girmiş Mısır elçisi, 
sultanın Timuru öldürtme.k için 
verdiği zehirli hançerin altında 

can ·verdi 
Mısır Sultanı Derviş kıyafetine 

girmit olan elçisinin yanına iki deli
kanlı getirdi. Uzun çizmeler giymiş 
delikanlılara yaklaıtı. Ellerine, kü -
çük birer hançer verdikten sonra: 

- Bunları çizmelerinizin arasına 
sokun .. Dedi ve ilave etti: 

-Dikkat ediniz. Çok zehirlidir. 
Timurun neresine olusa olsun sapla-1 
yınız, kafidir. Fazla bir şey iste-' 
mez. 

- Başüstüne Sultanımız. 
- Muvafakıyetiniz yüz binlerce 

kardeşinizin kurtulması ve ordumu -
zun büyük bir muzafferiyete erme
si demektir. 

Bu ağır işi yapacağınızdan emi -
nım. 

yabancıların Üzerlerinin aranmasmr 
yanındakilere bildirdi. Bu suretle zc. 
birli hançerler, çizmelerden ba§ka: 
eller Yasıtasiyle meydana çıkonlmı§ 
oldu. 

Timur bu haberi alır almaz: 
- Getirin buraya .. emrini verdi. 
Başları önlerine eğilmiŞ sultanın 

adamları §İmdi akibetlerini bekliyor
lardı. Timur: 

-· - Siz beni mi öldürmeğe geli
yordunuz. Çabuk söyleyiniz yoksa 
sızı ... 

Söz tamamlanmamıştı. Her iki 
genç birden atıldılar: 

- Evet .. Sultanımız bize bö):le 
emrehniştir. 

• :ı: . 

Celladın elinde gençlerin çizmel-:. 

ca~~ltan bir müddet gezindikten rinden çıkan hançer vardı. Derviş kı
yafetindeki elçi ortada duruyordu. 

- Canımızı esirgemeden yapa-

sonra: 
- Can vermek neye yarar dedi. 

Hançerinizi çizmelerinizden çıkar
madan can vermek değil, onları kul
lanarak can veriniz. 

- Bizden emin olabilirsiniz. 
- Haydi allah yardımcınız ol -

Bir asker, elçiye: 
- Siz, çok fena niyetle geldiniı:, 

bunun cezası çok ağırdır. Ôdiyece~ 
siniz. Biz, seni kendi silahlarımızla 
değil, sultanınızm silahı ile öldüre· 
ceğiz. Dedi ve celladc, döndü: 

- İşini bitir ... sun. 
• • • Elçi, sultanının: 

Timur, Haleptcn sonra, Hama, - İyi dikkat ediniz, çok zehirli-
Humus ve Suriyenin diğer kısımla- dir. Timurun neresine olursa olsun 
nnı tamarniyle ele gcçinnİf tİ. işte saplayınız. Ka(idir. Dediğini hattrla
bu ilerleyişdir, ki Mısır Sultanını dı. O tehlikeli hançerler şimdi kendi 
telafa düşürerek çizmderinde zehirli vücuduna saplanacaktı. Bu korku 
hançerleri taşıyan adamlar gönderdi. kendisini mahvebneğe kafi geldi. Ze-

Derviş ve yanındaki genç deli • birli hançerin vücuduna temasını bel
kanlılar doğru Timur ordusuna git - ki de hissetmeden yere yıkıldı. 
tiler. İki gencin cezası böyle olmadı. 

- Biz Şehinşahı göreceğiz. Mmr Onların burun ve kulakları kesildi. 
Sultanının selamı var .. Dediler. Hayatları bağışlandı. 

Selam getiren herkes Timurun Timur, Mısır sultanına buna ra~ 
huzuruna çıkarılırdı. Mısır Sultanı, men elçi göndererek teklifte bulun· 
belki birçok tekliflerde bulunuyor, du. Teklif sikke ve hutbe Timur na· 
kapılarını Timur ordusuna açıyordu. mına okunması ve gene Timurun 
Elçileri huzura götürmek lazımdı. metbu tanınması idi. 
Tam bu karar verildiği an Tim urun Mısır sultanı vakurana bir cevap
katibi Mısır sultanının adamlarından la teklifleri reddetti. Bu, Timur or· 
şüphelendi. Ve: dusunun harekete gehnesi demekti. 

- Elbette Mısır sultanının sela- 1401 yılı 4 ikincikanun giinü, 
mım bizzat şehinşal~ götüreceksiniz. 535 sene evvel bugün Mısır ordusu 
Ancak biz asker bir milletiz. Affmr perişan bir hale gelmişti. Canlarını 
zı rica ederek Üzerlerinizi aramak kurtarabilenler, bir gün sonra kendi· 
mecburiyetindeyiz. Dedi ve derhal lerini Dnnısk kaleleri içinde buldular. 

Yeni kıtalar talim ve terbiye ile hale 

yola konuyordu. Allenby. tuzağını deniz 
boyunca kurmak üzere idi. Şeria vadisin 
ide jestlerimizi gittikçe arttmyorduk. 
Güpegündüz btiyük kıtalan hep o ta. 
rafa doğru yürüttük. Türk tayyarecile-

rinin bunları iyice görmelerini istiyor
duk. Bunun için de tayyarelerimizi u. 
çunnadık. Ayni kıtalan geceleyin kim

!enin göremiyeceği karanlıklarda tek
rar sahile döndürdük. Fakat bo§ çadır. 
lan, Türkleri aldatmak için geride bıra
kıldı. 

Türkler ;ıldatılmı§tı. Türklerin yeni 
kumandanı Liman Von Sarlders Nasır.!
daki karargahından, kıtalarımızın he. 

men ekserisinin Şeria civarında ordu
gah kurmu§ olduklannı sandı. Fakat 
sadece ordumuzu orada gibi göstermi§ 
olmakla vazifemiz bitmi§ sayılamazdı. 
Bunları bulundukları yerlerde gözler
den gizlemek lazımdı; bir pi~de fırka. 

sını, üç süvari fırkasını ve bi-r!;ok top
çuyu gizlememiz icap ediyordu. 

·Talim yasaktt. Gündüz kıtalann ha
reket etmelerine müsaade olı!nmuyor. 

du. Asker ve at karanlık basıncaya ka· 

dar portakal bahçelerinde, ağaçların al, 
tında gizli kalıyordu. Mutfak duman. 
!arından sakınmak için ordunun yemeği 
ispirto ile pişiriliyordu . 

Bu ıda kafi değildi; çünkü Türkün ca
sustan da vardr. Ben Yafada kıı mev
sivi için bir ev kiraladım. "Gayet gizli,. 
tutacağına dair kuvvetli vaat aldıktan 

sonra ordumuzun bahardan evvel hare
ket etmiyeceğini, ev sahibime söyledim. 
Başka zabitler de ayni şeyi yaptılar. 

Erkanıharbiye reisimiz Yafada bir ot~l 
sahibine bütün sivil misafirleri ~ıkarttı. 
Bu oteli gayri muayyen bir müddetle 
umumi karargah olarak kulJanacağını 

söyledi. Bütün bunlar Türklerin kula· 
ğma gitti, onlar da inan:dı. Fon San
ders düştüğü hatayı Armageddon deni_ 
len yerdeki büyük harp gününe kadar 
keşfedemedi. 

~ .. 
Handley - Page, bombacı tayyareleri 

mizin biri ay ıııığında havalandr. Bir 
düzüne kadar bomba attı ve Armagd. 

don muharebesini daha baıılamadan ev
vel hemen hemen kazandı. 

(Devamı var) 
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f peğin hikayesini hiç dinlediniz rniy 
di? Eğer dinlemediniz ise anlatalım: 

İpeğin bi.itün hikayesi, kiiçük ve 
maskara bir böceğin sebep oldu~u bii 
yük bir romandır. Bu hayvana dair 
ilk işittiklerimiz, Çinin doğusunda u
zak bir köşeden meşhur imparator 
Huang - Tinin karısı Si - Lung bu bö
ceklerin, koza içine girip uykuya 
dalmak zamanı gelinceye kadar bin
lerce metrelik ipek teli yaptıklarını 
tesadüfen keşfetmişti. İşte bu teller
le, ha~rnetlü imparatoriçe ipek ipliği 
yaptı. 

Öteki dünyanın esrarını herkes
ten iyi bilen Çinliler, allahlara yakın 
olmıyan kimselerin böyle harikulade 
bir keşifte bulunamıyacağı kararına 

varmışlardı. İşte bunun için ipek 
imalini mukaddes bir sır olarak gizle 
meğe karar verdiler ve bu sırrı tam 
2000 yıl hi çkimseye kaptırmadılar. 

Sözlerimize dikkat edin: Çindc 
on binlerce kadın ve erkek İpek yap· 
makla mc:şgul oldukları halde, bu ka
dar zaman sırlarını muhafaza edebil 
meleri düşüniilecek bir meziyettir. 

Hiç şüphe etmeyin ki en sonun
da gevezelik edip sırrı faşeden gene 
kadınlar olmuştur. Japonlar Kornlı 
tüccarlardan mürekkep bir heyeti Çi
ne gönderdiler. Bunlar bol para ve 
riişvetle bir takım gene kızları kandr 
rarak ipek Örmek için Japonyaya gö· 
türdüler. 

Tam bu zamanda da kuş beyinli 
ve çok şımarık bir Çin prensesi İpek 
böceğinin tohumlariyle dut ağacı to
humlarım, elbiselerinin bükliimleri a· 
rasma gizliyerck Çinden yola çıktı 
ve Hindistana gitti. 

Fakat bütün bunlardan Avrupalı 
kadrnlaro altıncı asrın sonuna kadar 
hiç bir pny çıkmadı. O tarihte ise 
lranlı iki tüccar bambo ağacından ya 
pılmış bir boru içine gizledikleri ipek 
böceklerini kaçırarak Çin hudutlarını 
geçt!ler ve ganimetlerini lstanbula ge
tirip Bizans imparatoruna takdim er 
tiler. Bunun üzerine İstanbul der
hd Avrupa İpek ticaretinin merk-::zi 
oldu. 

Ehlisalip orduları lstanbula gelin
ce, kendilerini'yola çıkarmış olan mu· 
kaddes gayeyi bir müddet için unuta
rak, ellerine geçirebildikleri bütiin 
ipek böceklerini talan ettiler ve geri-

a ? • 1 
ye döndiiklcri zaman ipeği Avrupaya 
sokmuş oldular.. 

İpeğin eskiden pek de öyle herke· 
sin kullanabileceği adi mallnrdan ol
madığına dair bir misal verebilm•·k 

.Japonl.ar, ipekçi7i,ijin esrarını öğretme
leri için Çin J...-ızlarını lrondırm1§lar .. ı 

için şunu da söyliyelim ki; haçlıla

rın ipeği Avrupaya soktuklarından 

birkaç yi.iz sene sonra Burgundya 
prenslerinden birisi kızını evlendirir 
ken, cihazında halis ipekten yapılmış 
bir çift çorap bulunduğunu söylemek 
le övünmüştü. İşte o gündenberirlir 
ki Avrupa kadınları gittikçe daha çok 
artan bir hırsla ipeğe sarılmış bulnn
maktadırlar. 

Kara isalıda 

Yanan toprak 
bulundu 

Petrol araştırması 
yapılacak 

İzmir civarında bazı petrol ema
releri görülmüş ve derhal tetkiklere 
başlanmıştır. 

Karaisalmm Çatalan nahiyesinin 
Gümeli köyünün şarkında Kara kü
tük mevkiinde yanma kabiliyeti bol 
bir toprak meydana çıkarılmıştır. 

Bu toprak, kuruduğu zaman mü
kemmel surette yanmaktadır. 

Karaisalmın iş'arı üzerine İzmir 
vilayeti derhal işe el koymuş ve acele 
olarak nümune istemiştir. 

Nümuneler gelir gelmez tahlil için 
lktısat Vekaletine gönde~ilecektir. 

Ankara da 
li maçları 

Gençlerbirliği ve 
1\'lubafız~ücü 

rakiplerini yendiler 
Ankara 3 (hususi) - Bugün her iki 

alanda da lik maçlarına devam eclildi. 
Ankaragücü alanında; Gençler birliği 

- Cankaya. 
Oyun sert bir hava için<le başladı. 

Başlangıçta rni.itcvazin bir oyun oyna. 
yan her iki takım teknikten ziyade vi.i
cut oyunu oynıyodardı. 15 inci dakika. 
da Çankayalılar bir sayı yaptılar. Şim
di oyun daha ziyade Çankayalıların ha
kimiyeti altında cereyan ediyordu. Bu 
arada kalecinin hatasından istifade eden 
Cankaya sağ açığı ikinci golü yapma. 
ğa muvaffak oldu. Bu golden sonra 
Gençlerbirliği takımında bazı ediğişklik 

ler yapıld·ğını görüyoruz. Takımın ta
dilatı gençlere son dakikada bir gol yap 
masına müessir o1du ve devre 2-1 Çan 
kayanın lehine bitti. 

ikinci devre Gençlerin hücumu ile 
başladı. Daima hücumlar biribiri üzeri· 
ne Çankaya kalesini müşkül mevkilere 
sokuyor. Gençlerin bu güzel oyunu pek 
çabuk semeresini verdi. Ve sol içleri 
vastıasile beraberlik golünü yapmaya 
muvaffak oldular. Bu golden sonr<ı 

Çankayalıların yorulduğu ve bozuk o. 
yunu yüzünden istifade eden Gençleı 

iki güzel gol daha yaparak oyunu 4-2 
lehlerine bitirdiler. Gençlerin bilhassa 
iki golden sonra gayet metin bir irade 
ile oynayıp kazandıkları bu galibiyeti 
tebrike ve ileride .daha iyi oyunlar oy
nayacaklarım ümide değer. 

Muhafız alanında: 

Muhafızgücü - Ankaragücü. 
Birinci devre: Ankaragüçlüler daha 

htıkim ve hücumlarında daha ahenkli 
olarak göründüler. Bu devrede yapmış 
oldukları bir gol ile devreyi 1-0 lehle
rine bitirdiler. 

ikinci devre: M uhafızgüçlüler bera. 
lıerlik sayısını yapmağa muvaffak oldu
lar. Çok geçmeden Ankaragüçlüler ga
libiyet sayısını elde ettiler. Muhafızlıla 
rın gayreti bu gole mukabil olarak be. 
raberliği yeniden tesis ettiler. Oyunun 
sonlarına doğru Muhafızlılar lehlerine 
olan penaltıdan istifade ederek oyunu 
3-2 galip olarak bitirdiler. 

Avrupada 
Şampiyonluk 
müsabakası 

Dünkü pazar günü Avrupanın muh-
telif şehirlerinde yapılmış olan spor 
hareketlerini aşağıya hülasa ediyoruz: 

FRANSADA: 
Olimpiyad Marseille • Fc Rouen 1-2 
Excelsior - Lille 4-5 
Strasborug • Roulıaıx 1-2 
Sc Fıves - Fc Sette 1-2 
Fc Antıbes • Racing Paris 1-2 
.M.:ulhouse - Metz 1-8 
Red Star _ Sochauy 
Rennes - Cannes 

ÇEKOSLOVAKY ADA: 
Sparta - Afk 
DFC - Union Ziçkov 
Sk. Liben - Bohemianc 

ITALYADA: 
As Roma - FC. Lulci 
Nabrosiana - Cenova 
Sampier Darcna Torina 
Juvetus - Trijeste 
Florens - Milano 
B<ıri - Alessanıdria 

Bologna - Novara 
iSVlÇREDE: 

St Calles - Elucarle 
Servette - Lugane 
Vounrrfellowc - Nortstem 
Yonnrr Boys - FC. Riel 
k'C. Chaux de Fonds - Perde 
Fc. Bale - Gras Jrasshoppers 

2-4 
2-1 

4-0 
0-0 
1.1 

3-1 
3-3 
0.1 
0-0 
1-2 
2.1 
5-1 

2-4 
2.2 
2-1 
4-4 
0.1 
2-0 

il fkincikanun - 1937 

Kır koş su 
Halkevi takımı kazandı - Kız ar 
arasındaki müsa akaya 29 

sporcu girdi ve çok güzel oldu 
~*'-- -.· . 

Kır ko§U.surı.a i§tira.k eden koşucular nıüsabakada11 evvel 

Atletizm federasyonu İstanbul ajanlığr 

tarafından tel'tip edilen 2 inci kır koşu
su kiün gene Şişli tramvay deposu ile 
Hüriyeti Ebediye ve Tuğla harmanları 
arasında yapıldı. Burada gene kaydı:-t

mek istcdığimiz bir nokta var. Geçen 
sefer ki krosta karşımızda yalnız Gala. 
tasaray atletlerini görmüştük. 

Bu seferki krosta da bütün tahminle
rimiz boşa gitti, çünkü geçen seferki 
koşuya iştirak etmiyen federe kiüplcr· 
den bilhassa Beşiktaş. Güne§. Fener. 
bahçe ve ilh. bunlar gibi tahsiı;at alan 
diğer klüpler de yoktular, niçin iştirak 
etmediler? 

Ajanlık dünkü müsabakaları 2 seri 
üzerinde tertip etmişti. 

1 ilk müsabaka 3000 metre üzerin<lc 
yapıldı. Bu koşuya 22 atlet i~tirak etti. 1 

Koşunun birincisi Beyoğlu halkevinden 1 
---~--... -...-...... --------· 

' 

Kızıar k.oşıı.swıdan 

Hakkı, 2 inci Beyoğlu halkevinden Le-ı 
opulos, 3 üncii Galatasaray genç takı-

mınden Galip. 4 üncü Beyoğlu halkevin 

den İ_,ak, oldular. Vakit 11 dakika 56 
saniye. 
Takım neticeleri: 
Birinci gelen takım: 
Beyoğlu halkcvi. 
Hakkı 

Leopulos 
isak 

İkinci gelen takım: 
Beyoğlu halkevi. 
Şoef 

Muzaffer 
Votikas 

·-

üçüncü gelen takrm: <.' 

Galatasaray genç takımt. 

1 
2 
4 

7 

5 
6 

7 

18 

Galip 3 
Ali 8 
Sa~ 9 

20 
5000 Metre: 
Bu koşuya yaln1z P. Dyoğlu halkevi-ı 

den 4 atlet istir~\c etti. 
p,;rinci ib:-ıhim 
ikinci Nuri 

1 

2 

üçüncü Roza 3 

6 
Vakit 17 dakika , saniye 8110 
Bu mürabaka 1500 metre üzerinde 

ıcra edildi. Her sene olduğu gibi. bu 
sene de Cumhuriyet kız orta mektebi
n in çalışkan jimn;ıc;tik muallimi baya:ı 
Müheccclin ca!ıştırdığı genç bayanlar 
arasında yapıl.ın kır koşusu çok heye
canlı oldu. 

Bu miisabak.:ıya erkeklerden fazla bir 
nııktdı da iştirak eden bayanlar 29 kişi 

ıtlıler. 

Geçen senenin birincisi olan bayan 
Muhtcna bu sene kendisinden lıiraz da. 
ha fazla calışan arkadaşı Kadri.Ye tara· 
f ndan az lıir farkla geçildi. 

Bayan Kadriye arka::ia~mdan biraz 
daha vücutlu olmakla beraber mü.saba-

bir manzara 

kayı bitirdiği vakit nefesi yerinde hp.ttl 
daha o kadar koşabilecek bir vaziyette 
olduğunu söyledi. Bu arkadaşı tebrik c. 
derken diğer arkadaşlarının da göster
dikleri muvaffakiyetten dolayı tebrik 
ekleriz. 

Bilhassa bu işte büyük bir varlık gös 
teren kıymetli muallimleri bayan MU· 
beccelin her sene muntazam bir surette 
tertip ettiği bu müsabakaların senede 
bir defa olmamasını da kcndisiniden ri.. 
ca edeceğiz, ve ayni zamanda gösterdi
ği büyük faaliyetten dolayı Türk.iye 
sporu namına kendisine teşekkür etmeyi 
bir vazife bilirim. 
Müsabakanın neticesi. Vakit. 

1 inci Kadriye 6 dakika 5 saniye 9110 
2 inci Muhtena. 
3 üncü Aliye. 

4 üncü Neriman. 
5 inci İfakat. 

Recep Ali OZAN 

...... - ........... 111 ... ••···-······--.. --......... ~· - 1 

HABER i 
-= 

lstanbulun en cok satılan ha·~ 
kiki akşam gazet~sidir. ilanla .i 
rmı HA.BER'e verenler kare ·f 
derler. i 

1. ......................................................... : 



e e 
Lik maçlarının diğer karşılaşınalaı ıııda; 
Galatasaratı Vefa~lJi, Beşiktaş Beykoztı, 

L spoı, da Hilali mağlup ettileı 
Kızı~r e er e 1 r arasında yapılan kır 

k usu çok mun azam o du 
Cihatlın affedilmez hatası yüzünden 

top sallana saHana Güneş kalesine gir

di. 
Bu goL:len sonra iki tarafda takımla. 

rmda degişiklik yaptılar: Güneşliler 
hiç olmazsa beraberligi temin edebilmek 
için Rebiiyi içe aldılar; Fenerliler de 
Re'iatla Fikretin yerlerini degiştirdiler. 

iki tarafın tehl\kcsiz bir iki akını 
miistcsna, oyun ortalarda oynanırken 

hakemin düdüğü macın 1-0 Fenerin 
galcbesile neticelenmiş olduğunu bildir
di. 

Fenerbahçeden Hüsamed:lin birkaç 
güzel kurtarış yaptı. l\'I üdafilcr sert fa 
kat iyi oynadılar. Muavin hattında Re
şat ve Angelidis cidden mükemmeldiler, 
Cevat fena bir günündeydi. 

G11nc.~ kaleci.si bir kurları§ yapıyor 
Hücum hattında Niyazi en göze çar. 

pan oyuncu oldu. 'Uç orta berbat bir o
yun çıkardılar. Fikret ise - bilhassa 
ikinci devre - hiçbir pas aJam.a;dı. 

Galatasaray - V cfa maçından sonra 
sıra günün en ehemmiyetli müsabakası 
olan Fener • Güneş karşılaşmasına 
gelmişti. 

Tarafeyn oyunculan alkışlar arasın. 
da beraberce sahaya çıktılar. Hakem 
Sadi Karsan .• Kur"ayı Güneş kazandı 
ve güneşi arkasına alarak şu şekilde di
zildi: 

hakkak birer fırsat kaçırdıktan sonra 
birinci kısım 0-0 beraberlikle bitti. 

ikinci haftaym başlar başlamaz Gü
neşliler şiddetli bir hücum yaptılar ve 
Melih kalecik karşı karşıya kaldığı hal 
de topa iska geçmesi yiizünden bu yüz 
de yüz fırsatt da kaçırmış oldu. Bu teh 
likeden sonra sarı lacivertliler tekrar 
hücuma başlıyorlar, fakat bütün akınlar 

Güoeş takımında kaleci Cihat yediği 
golden mes"uldi.ir. Fener muhacimleri 
daha becerikli olsaydılar daha birçok 

gol de yiyecekti. Müdafiler can1a ba,.5la 
uğraştılar, hele Faruk gunun en mu
vaffak olan oyuncusu oldu. 

Muavin hattında Yusuf yalnız miida. 

Cihat - Reşat, Faruk - Yusuf, Ri- -
za, İbrahim - Melih, Salahaddin, Ra. 
aih, Danıs, Rcbii. 

Fenerb:ıhçc de mallım kadrosile: Hü
sameddin - Yasar, Fazıl - Mehmet 
Reşat, Angelidis, Cevat - Niyazi, Naci 
Ali Rıza, Esat ve Fikret. ı 

Hakemin düdüğiyle Fenerliler hücu
ma geçtiler. San lacivertlilerin süra+H 

oyunu ilk anlarda gol çıkarmak azmin
de olduklannı gösteriyor. 

Nitekim top mütemadiyen Güneş ka
lesi önünde dolaşmakta fakat san Iaci-

' ' \1ert üç orta muhacimin isabetsiz oyunu 
\re Güneş müdafaasının fedakar karşıla. 
:Yışlan gol olmamasına sebep olmaktay
dı. 

Onuncu dakikadan sonıra Güneşliler 
ide Rebii vasıtasile Fener kalesine inmek 
istiyorlar. Fazıl topu elle durdurdu
ğundan firikik veriliyor. Fakat HUs<ı. 
l'rıeddin bunu kurtarıyor. 

Kaleden kurtulan top Niyaziye geçi
:Yor o da süratle Güneş kalesine iniyor. 

k:alenin boş köşesine havale ettiği top 
kalenin direğine çarparak geri dönüyoı. 
.'Sundan sonra bütün devre oyun müte
\tazin fakat sert ve favüllü oynandı. 

32 inci dakikada Rebii 36 ıncı ldaki. 
kada da Güneş orta muhacimleri mu-

Güızcşlilcr rn:u1ıalcloak bir gol ftrsatını böyle 1.:a.çırtfılar 

ortadan ve sağıdan oluyor. Sol açıkta 

Fikret tamamen unutulmuş.. Sağ aç:k 

Niyazi ise Güneş miidafii Reşat tarafın 

dan mükemmel marke ediliyor. Oyun 

gene sert devam ederken sahanın orta. 

larında Güneş aleyhine firikik verildi. 

Cevadın çektiği firikiki Naci yakala

dı ve yirmi mereden kaleye havale etti. 

faaya yardım etmekle çalıştı. İbrahim 

çok hırçındı. Rıza en muvaffakıyetlisi 

idi. 

Muhacimlcrden Daniş ve Melih oyun 
da yok gibiydiler. Rebii ve SaHihaddin 
çok çalıştılar. 

Oyun umumiyetle berabere bir şekil
de geçmisti, fak<lt sarı lacivertliler daha 
şanslı idiler. En.Er. 

~®ıre'fF ~~C§l~oınH~la : 
- ...-~ .-...... -- =wwws....., _._. --

e . k aş·2- oz: 
Şeref sa.hasmın ikinci müsabaknsı 

da hukem Nihadm idaresinde Beykoz
la Beşiktaş takımları arasında oynan
dı. Bcykozun hücumuyla başhyan mü-

sabakn birkaç dnkika Beşiktaş nısıf 

sahasında oynandı. Buna Bcşikt:ı.slrlar 
mukabele ettiler. 12 inci dakikada Sa-

yor. devre l - O Beykoz lehine bitiyor. 
İkinci kısım çok heyecanlı oldu. Be

şinci dakikada Şeref sıkı bir şiltle be
raberlı~ı temin etti. 

lki taraf da ga!ıbiyet golünü atmak 
icin çırpınıyor. Bcykoza bir frikık çe
kildi. Beykoz knll"sin:m önü karıştı. Bu 

hap müdrı.filcri gcçc.ı ek Beykozun ilk sırada Bcşiktaşhln.r ikinci ve galibiyet 
golünü attı. Bcsiktaşlılnr kısa bir za - gollerini attılar. Beı:ıiktaşlılar daha ha

manda bir gol yeyince mukabil hiicıım 1 
!ara basladılar. Oyun şiddetlendi. Bey 

koza boyuna korner oluyor.. Şah, bııı 

çektiği frikik kalenin üstünden avul 
gitti. Akınlar mütekabil oluyor .. Fm ul I 
ve taçlar biribirini ta.kip ediyor .. Be ik
taşhlr yavaş yavaş lıakim"ycti alıyor

lar. Beykoz kalesine atılan şütler sağ
d:ın. soldan avuta gidiyor... Beykoza 
karşı bir korner atıldı .. Netice değişmi 

kim oynuyorlar. 20 inci dakikada Bey-
kozlu Bahadır oyundan çıktı. Oyun cok 
sert oynanıyor. Seref"n bir şütü kale -

nin sağından avuta gitti. Beykoza üst 
üste ıki korner oldu. Netice almamı -
yor. 

Beşiktaşlılar, Beykoz nısıf sahnsında 
oynuyorlar. 33 üncü Bnkikada Eı:;ref 

güzel bir gol fırsatı kaçırdı. Oyun do 1 
2-1 Beşikta§m galibiyeti ile bitti. 

Galatasaıay - 't'cfa müsabakaı; nd ı bN' gOrliııtiş 

Gala a ay: - a:O 
Senenin enteresan iki maçı da dünl 

Taksim stadında beş bini bulan bir se
yirci kalaba} gı önünde oynandı. 

Saha biraz kömür tozile düzeltilmek 
istenmis olmasına ragmcn gene çamur 
deryası halinde idi. 

ilk maç Galatasarayla Vefa klüpleri 
arasında ve Ahmet Ademın hakemliği 

ile oynandı. 
Galatasaray. Bülcntten mahrum ola

rak: Avni - Reşat. Lfıtfi - Eşvak. 

Salim, Suavi - Necdet, Yusuf, Gi.in-

di.iz. Haşi:x:mD 4tyal; 
Vefa da: uvahhit - Saim. Vahıt 

- Mustafa Latif. Abduş, Hasan, Sü
leyman. Gazi, Hüseyin ve Muhteşem 

şeklinde idiler. 
ilk anlarlda mütevazin başlayan oyun 

yavaş yavaş Vefa kalesi önünde geçm:.-. 

ğe başlac'lı. 

Daha dokuz dakika olmustu ki Gala
tasaray iki muhakkak fırsat kaçırdı. On 
birinci dakikada Vefalı Vahit Gündü"te 
bir tekme savurdu, arkasından bir da
ha. biran sonra bir i.içüncü .. Gündüz de 
mukabele edince. hakem ikisini de ldışa. 
n çıkarttı. 

On oltmcı dakikada Salimden uzun 
bir pas alan Necdet Galatasaraya ilk 
sayıyı kazandırdı. 

Kazanmak ümidilc oyuna başlamıc; 

olan yeşil beyazlılar bu golü yeyince 

or. 
Şeref stadında günün ilk mnrı 

Hilalle lstanpurspor arasında idi. 
Şazi T ezcanm hakemliği ile oyu

na başlıyan Hi!allilcr ortadan netir<'
siz bir hücum yaptılar . 

lstanbulsporluların soldan bir akı
nı avut ile neticelendi. Fakat HWıl 
kalecisi lstanbulsporlu bir oyuncuy.ı 
tekme attığından hakeın l lilal aleyhi
ne penaltı cezası verdi. Bunu Enver 
çekti. Top kalecinin bacakları arasın
dan Hilal kalesine girdi. 

12 inci dakikada İstanbulsporlu
lar bir akın yaptılar. Nevzadın gi.tzel 
bir pasını Fahri iyi kullanarak sarı si
yahın ikinci goli.inü attı. 

İstanbulsporlu Hasan bir fovull 
yaptı. 18 dışında olan bu favuli.1 Hi
lalliler dışarı atarak muhakakk bir gol 
kacırdılar. 

Hilullıler arasıra akın yapıyorlar .. 
Bir aralık hakem Hilalli Akifi itiraz 
ettiği için dışarı cıkarttı. Bir Hilal akı
nını lstanbulsporlular hatalı bir şekil
de kestiler. l fakem sorı siyahlılar a
leyhine bir penaltı verdi. Penaltıyı 

müd.ıfaaya çekildiler: fakat sert ve fa
vıillü bir mi.ıdafaa ... Sahanın batak bir 
halde oluşu da oyunun zevkini kaçırı
yordu. Sarı kırmızılıların hafif bir iıs. 

tünlıigu ile cereyan eden mac:m 25 inci 
dakikasında gene Salimin bir ara pasını 
Yusuf kaptı ve kalecinin lüzumsuz bir 
c:ıkışından istifa\1e ederek ikinci golü de 
kaydetti. On daliika sonra Yusufla Ha
simin beraberce yaptıkları hır akında 

Yusuf üçüncü defa topu Vefa kalesine 
soktu ve birinci haftayım 3---0 Galata
saray lehine bitti. 

ikinci devre: iki taraf da çok fena 
oynad lar. Vefa sert oyununda devam 
etti, Galatasaray ise yaptıklan üç golü 
kafi görerek işi alaya döktiller; beş. altı 
yüzde yüz gol fırsatı kaçırdılar. 

Bütün bu kısım Vefa kalesi önünde 
geçmiş olmasına rağmen. Galatasaray 
gol çıkaramadı. 

Biri Muhteşemin avuta giden, dige. 
ri de Gazinin çektiği fakat Avıünin elin 
de kalan iki şütü müstesna; sarı kırını· 
zıhlar hiç bir tehlike bile geçiremediler. 
Devrenin son kısımları büsbütün dur· 
gunlaştı; neticesiz bir didinme halinde 
geçen bu devre, Galatasaray muhacim. 

lerinin isabetsiz oyunu ve Vefa kaleci· 
sinin umulmaz anlardaki mükemmel 
kurtarışlarile golsüz bitti. 

- : 1 
30 uncu dakikada Reşat kafa ile 

lstanbulsporun altıncı golünü atlı. 

Biraz sonra Fahri, yedinci, Nevzat se
kizinci golleri yaptılar. Devre de 8-1 
lstanbulsporun galebesiyle bitti. 

Gayri fe ere 
maçları 

Pera- işli 
açını Pera kazandı 
Dün sabah Şeref stadında karş~laşan 

gayrıfedere kli.ıplcrin en kuvvetlilerin

den Pera - Şişli takımları maçı Pera· 

nın 2-1 galebesile bitti. 

ilk devre sol açıkları vasıtasile bir 
sayı kay.deden Peralılar, ikinci kısmın 

baslarında Şi li sol muavininin kendi 

kalesine topu sokmasile galibiyeti garan 

tiledtlerse de müsabakanın sonlanna 

dogru Pera sol beki de yan1ıslıkla topu 

kendi kalesıne göndererek müsabaka 
nın 2-1 bitmesine sebep oldu. 

Rıza cekti, top iceri girdi. Vaziyet----------------
2-1 lstanbulsporlular lehinde. 

Kırkıncı dakikada lstanbulsporlu 
lar üçünci.i gollerini attılar. Devre de 
böylece bitti. 

ikinci devrede O) un lstanbulspor
luların hücumu ile baslndı. Hil<lle 
lrnrner oldu. Resat topu dışarı attı. 
Hil~.lli bir oyuncuya yumruk vuran 
Orhanı hakem oyundan dışarı çıkar 
dı. Samihten pas alan Fahri şut cek
ti. Bu l lil.3.1 müdnfiine carparak Hi
lal kulesine girdi. Bir hücum netice
sinde hakem Hilil.l aleyhine serb('"t' 
vuruş verdi. Bu da kalecinin elleri 
arasından Hilal kalesine girdi. 

Ulk<61fll~H lk<tYım~ 
m~~D©ııro 

Bu hafta ikinci ki.ıme maçlarından yal 
nız Şeref stadındaki Karagümrük 
Davut paşa maçı yapıldı. Geçen hafta 1 
KaSlmpasadan 10 gol yiyen Davutpaşa-, 
hlar dün ümidin fevkinde bir oyun oy. 
nıyarak kuvvetli rakiplerile 0-0 berabe 
re kaldı1'ır. 

Ko greye da\1et 
Kasımpasa spor birliginlden: 

Birli., ·n yıllık kongresi pazar 

saat tam 10 da yapıla agından 

kayıtlı lıütun üyelerin Birlik 

lıulunm ları. 

giınü 

Birliğe 

evinde 

l 

-Ne şafıyorsun azizim. Biziaa 
yan hakem eskiden bahrİY-dİ idi de.. 
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-4- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
Macera ve aşk romanı - 51- Yazan : ( Va-Nü) 

Milli mücadele senelerinde 

Enosis vapuru nasıl 
zaptedilnıişti ? 

Devletin o derece yakınında olduğum halde 
bir türlü sivrilemiyorum f 

yükselmek istiyorum 
Bir eteğe yapışıp 

Yunan donanmasının mekik dokuduğu bu 
de nizlerde bir 1,iirk gemisinin mevcudi

yetini Enosis süvarisi ak hodan 

ama, nafile ~ 
Gecen tefrikaların hülasası: ı - Öyle, hakkın var, Nesim ... Fakat 

Esir taciri hacı Mustafa, muhteşem kabil mi? .. İşte sen de bak, buna mu
gemilcrilc ve ı. !abalık heyetile, yeni vaffak olamıyorsun.. Saraya satıldı -
hnramağalarile ve cariyclcrile birlikte ğm vakit, beni de oraya aldırırsın di
.tstanbul:ı. gelmlş, gözleri kamaşttrmış 

bile geçirmiyordu 
Motorbotların Novorosisk de ta-f siniz? .. i\ lüşki.ilün müşkülü bir iş.. tır. Fındıklıdaki konağına yerleşiyor. ye nasıl ümitlenmiş, heveslenmiştim. 

miratı bittik tep sonra iki minnacik f Bereket versin ki "Enosis,, vapuru Mo.lycti nrasmdaki SUnbUJ, he.remağası - Ben de öyle ... Ama, n~tice umdu-
tekne nisanın yirminci gi.inü limanı pupa fenerini yakmıştı. Yunan do- san tdığı halde değildir. Beşir ağa, bu ğum gibi çıkmadı. Çünkü sarayda da 
terk etmi!!ler ve bu limandan on mil nanmasmın mekik dokuduğu bu de- nun Inrkmdadır. Bu sır sayesinde bir bahtiyarlar ve betbahtla.r var .. Orada 

f d b ı G 1. 'k k b T k d' takrm entrikalar oynamak istiyor. Şlm mesa e e u unan c ıncı oyuna nizlerde ir ür gemisinin mevcu ı- abdesthane süpürmek, bul!'l~ık yıka -dl, bu ağa, saraydaki biraderi Nesim ~ 
inmişlerdi. Botlarımız Gelincikteki yetini hatırından bile geçirmiyen E- ağa ile butuşmu!ltur. Konuşuyorlar. mak gibi hizmetler yok mu sanıyor-
Rus ni;ibetçilcrinin şüphelerini uyan- nosis si.ivnrisi denizlerin ezell bir kai- sun? .. Bana bu kadar fecii düşmedi, 
dırrnamak için makinlerde yeniden desini unutmuş oluyordu: Denizde İki kardeş hasretle öpüştü, kokla§- çok şükür ... La.kin divan odasının ö-
anza çıktığını bahane etmi)er ve gu- harp zamanlarm8a daima ihtiyat ve ·r d nu·'nde no'"bet beklemek du"'s_til .. Oraya tr. Beşir, o günkü vazı eshıi arka a§~ 
ya ma1·inlerin tamirile uğraşır görü- basireti emreden bu kaidenin ihmali 
nerek .. Enosis,, in Novorosiskten ·t k' · · · t 'le net"ccle-

Iarından birine devretmek istedi: zamanın vezir ve Vilrerası girip çıkı-
nı e ım gemısmın zap ı 1 • t d d y9;, kızlaragyasr, elçiler ve sair bu··yu··k 

.L beki " b ı ı d - Hasre l{avustur ostum! - e -
ç~masmı emege aş amış ar ı. necekti. adamlar geliyorlar, gidiyorlar .. Be -

F k Y · · ı· d b" di. Biz iki knrdcş bulu:ıtuk. Sen benim 
o at unan gemısı ıman an ır Vakıa "Enosis,. sü\•arisi vapu - nim vazifem sade perdeyı· a"'mak ve .. ı·· k d işime bakıver de, ben de biraderimle ~ 

tur u çı ·mıyor u. runu hazarda imiş gibi sevketmekte ekabirin eteklerini öpmek.. İkbalin 
Bunun üzerine "2,. numaralı bot tereddüt etmemişti. Çünkü umumi görüşeyim! bu derece yakınında bulunduıfum hal 

·· · · R t k .. ~ ·ı f d h - Pek alfı.! Ben bu hisleri anlarım. ~ suvarısı eşa apL<.ln ı e e ra m en harpten arta kalmış Ti.irk arp ge-
acık göz ve lisan bilenlerinden "1.. mileri lstanbulda ellerinde mahpus Haydi, git, iizfümc ... Keyfine bak.. de, tepeye yükselememek büsb~t~ 
numaralı bot serdümeni Hasan ç.avuş idiler ve bu serait dahilinde "Eno· Bu ,suretle serbest kalmaları üzeri- feci ... Göz görmeyince insan gene a -
ve e.fı:attan Giritli Mehmet kıyafetle- ~ ne iki kardeş kol kola girdiler. Ianır. Fakat iştiha kabartıcı bir ye • sis,, si.ivarisi kimden korksun hangi 
rini degwiQtirmişler ve bir yolcu moto- · d · d""' Nesim, üzülüyordu: mcğc bakıp da karnını doyuramamak :.- - Türk gem~sin en çekinsın u .. 
rile Novorosiske dönmüşlerdi. Ora- - Vah vah BACircig~im .. Demek ki, neyse-, fili mesnedlerin yanında bulu • 

Binaenalevh Yunnn vapuru, ~ · k d da belli etmeden "Enosis,, in tayfa- bir tiirlrı terfi edemiyorsun? Hep nup oraya erışememe , sade per eci-
tıpkı normal zamanlar yaşıyormuş 

oıru takibe bas .. lamışlar ı:e nihayet ma- f k k b böyle osagıw hk, ayak hizmetlerini "Ö- lik yapmak o kadar kötü .. Anlıyor mu gibi Pupa encrini ya ma ta ir ....,. ,., 
hut meyhanede Yunan gemicilerin- ı · rüvorsun. Halbuki sana layık olan bu sun, Beşir ... Onun için, · ben kendimi mahzur görmemiş ve bu suretıe kÜ • J 

d~;a)-,urun har~ket gününii öğrene- çiimecik iki motorbotumuza karan - mıydı'? Sen ki diinyanm en zeki, en senden de betbaht addediyorum .. 
füuu[-.- e.rdi. · h w d h' ı - Vah hıra' der vah. " Irkta kendisini takip imkanını bah - ac;ık göz aıenıagalarm ansın, ıç o 

:'i ffi:b r Reı:."t 1.r.ptan "Nimet,, . . · 1. d' o d · _ n~ıki cu. .. benım.· yerim.de olsay-r- setmıştı mazsa. sa.raya grrme ıy ın. ra a sıv- .Dl,; ~ ......... 

motorile Gelincik limanına döner ,. · rilmeliydin. dm, bu iain bir çaresini bulurdun ... 
~,...cm:~~-z elde ~ttii:i malumatı arkadaş- ___ . _______ <D_ev_a_n_ı_ı _oo_r J------------------- ---'J- - ---------
1'um- b' 1dirmiş ve iki motorbotumuz 
nt"<·•ı· ; yirmi beşinde hemen denize 
a~.- lı:dı. 

O .... · n ' e crtetıi gi.in akşama kadar 
Ruel ıa belli etmeden, Novorosiski 
t• l "~ı nltmdn bulundurulmus, 1a
k' n n· i gibi, Yunun vapuru ~cyda
n:ı cıl. :~nm::ıkta ıerar etmiMi? 

l\caba. "Enosis,, bir ~eyden mi 
§Üp,hel nmişti ;> 

Küçümencik tekneleriınizde erzak 
''e Immanyn bol değildi; makinelerin 
cal.ış:n. ı icin icrıp eden mayi mah
rµk, JT.l~ bol den-ildi; içilecek su bol 
dnğil2: '\ c btitün bunların hepsini 
idare ile, adeta damla damla kullan
mak icnp ediyordu. 

Yunan vapurunun hareketi gecik
ti'.ce zabitler ve miirettebat sinirleri-ı 
n·n dahn ziyade gerildiğini hissedi
yorlar, sabırsızlıktan adl·ta kendileri-
ni ~·iyorbrdı. 1 

işte artık yine grup yaklaştı, birnz 
somn giineş batacak,. Ve belki "Eno-1 

ic-,, bu ün !,,·o .. zi.,l:ten çrkmaya
cak. 

Nöbetci L:. biti 1 asl, rı catık, dür
bimü elde, muttasıl .liman ağzını ta-ı 
rassut ediyor, vakit gc•çtikçe herkeste 
snbırs21ık artıyor, sinirler daha faz
la geriliyor, kopı1"> prırcalanacnk ka
dar geriliyor .. 

''L".USIS,. Gö~UNDO!.. 

Gt•rub.:ı yanın snat lrnln nöbetçi 
zabıti: 

- Bir duman güri.indı.i ! diye 
sesleı~di. 

Şimdi bütün qözler Gelincik bu
runu iJc Norosisk'in methali arasına 
d'kil. ·~, limandan sıkan 0emmın 
o kadar sabırsızlıkla beklenen, "Eno-
· s,, dmasma kalpten dua ediyorlar -

'1·. .\yni zamanda rnotorbotlarda -
!.i top "e ~itralyözlerin örtüleri kal

ı. ılıyor. Tenteler hara ediliyor ''e 
nıiniı ·ıini tekneler hiicum ve taarru
za hazır hir hale Sletiriliyordu. 

Bu müddet znrfmda evvela direk
leri gfüünen tekne yavaş, yavaş yak· 
laşmış ve rotasını İstanbul üzerine 
tanzim etmiş olan ' 'Enosis,, \apuriy
le karşılaşıldığı artık tahakkuk etmiş 
ti 

Etraf r,ittikce kararıyordu. Io -
t•)rbotl..rla Yunan vapurunun ara -
sında sekiz mi1 kadar bir mesafe var
dr. Aysız ve karanlık bir gecede! 
açık denizde bu mesafeden bir gemi
yi takip etmek ne demektir bilir mi 

D a r ve karanllk bir merdiv enden y e rin 
dibine doğru iniyorlardı 

- Haydi bize yol göster bakalım! 
- Nereye gideceğiz? 
- Kn:a bir yolculuk. Merak etme .. 

Yol yürüyecek değilsin! Bizi şarap de-
posuna götüreceksin! ı 

- Sizi g:ı:.-sonlar da götürebilir ora
ya. 

- Sen neden götiirmek istemiyor. 
sun? 

Ahçının hafif bir sen<lclcme<len son
ra ocak başından ayrılmaması memurun 
;jüphesini büsbütür: lderinle~tirmişti. 

Ahçr birkaç adım yiirüdü: 
- Buyurunuz ... 
Müzikholden geçtiler .. 
Lokantanın arkasında bir 'capının ö-

nünde durdular. 
- İşte buradan asağı ineceğiz. 
Ahçı kapıyı actı .. 
Memurlar sordu: 
- Burada elektrik yok mu? 
- Hayır. Patron çok hasistir .. Böy-

le yerlere enstetasyon y:ıptırmadı. 
- Pekala. Aç bakalım şu kapıyı .. ! 
Ahçının kapıyı açarken ellerinin tit. 

rediği seziliyordu. 

Kapıyı gi.islükle actı. Komiserin sağ 
eli ceketinin cebin!deki rovolverde .. öte
ki eliyle de elektrik fenerini tutuyordu. 

Komiserin yanında üç sivil memur 
daha vardı. Bunlar da elektrik fenerle
rini yakmışlardı. 

Komiser memurlara gözünün u_cuyla 
baktı: 

- Dikkat ediniz! .. Bir tuzağa düşmiye. 
lim .. 

Kapı<laıı içeriye girdiler. 
Dir küçük sahanlık .. Yerde birkaç 

eski ve kırık şeker sandığı .. Bir kazma .. 
Bir deste ip. Bir cengel. Bir çuval ci
.ınentodan başka b'r şey yoktu. 

Lokantanın esrarengiz ah~ısı bir a
ralık arkasımı ldöndü: 

- Sarap depomuz zemin katındadır. 
Saraplar serin bir yerde dursun diye 
patron, sarap fıçılarını su yolunun geç. 
tiği yere yerlcgtirmiştir. Siz bizim pat
ronun bu işlerde ne kadar meraklı bir 
adam olduğunu bilmezsiniz! 

Şimdi dar, yüksek ve karanlık bir met 

divenden yerin dibine ldoğru iniyorlar! 
dı. 

* 
Bir hokkabazın 
numaraları .. 

Bu sırada lokantanın varyete numa... 
rası yapan artistleri arasmda, sakallı 

mavi gözlüklü bir hokkabaz sahneye sı
karak çok eğlenceli ve güldürücü nu
maralar yapmağa başlamıştı. 

Yemek salonunda müthiş bir kalaba. 
Irk vardı. Hokkabaz, ilk önce, sahnede 
§apkasmı çıkarıp masanın üstüne bırak 
tı. Şapkanm içinden birkaç güvercin 

yavrusu çrl.tı, masanın üzcrinlde cıVll

da~mağa başladr. Hokkabaz bu güver
cinleri yakaladı. Tekrar §apkasmı içine 
koydu. Başına geçirdi. 

Halkın alkışlarını l>aşile selfunlarken 
sapkasım çıkardı. Ş:ıııkanm içinden bir 
yığın gül döküldü. 

Seyirciler şaşırdılar. 

- Güvercinler ne çabuk gül oldu?! 
Diye bağrışırken, hokkabaz bunları 

topladı. Hepsini iki avucunun içine "aL 
<lr. Şimdi avuçlarında bir yığın §ekerle
me vaıldı. Şekerlemelerden bir kaçını 

milşterilere attıktan sonra. tekrar avu
cunu k.ıpadı. Sall:ıdı. Avucunu açtı. Bir 
serçe kuşu kanatlannı çırparak lokanta 
nın tavanına doğru uçup gitti. 

Sahnenin küçük perdesi alkışlar ara. 
sında birkaç kere açılrp kapanmıştı. 

Seyirciler arasında iki sivil memur 
oturuyordu. Polis komiseri bu memurla 
ra şu talimatı vermişti: 

"Ben lokantanın ş:ırnP deposunu ve 
zcmiin katım tetkike gidiyonıın. Siz bu 
radn oturunuz. Fevkalade bir hadise ile 
kııı-şılaşırsaımı:, beni beklemeye lüzum 

görmeden takibata başlarsmız! Eğer hiç 
bir hadise olmaz ve ben lüzumuodan 
fazla gecikirsem, beni ~n katında a
rayınız 111 

Sivil memurlar konuşmağa başladı

lar: 

- Sen bu hokkabazı tanıyor musun? 
-Hayrr.Ya sen .. ? 

........................ ·------·--·--··· .... c 1 
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- Niçin sordun tanıyıp tanımadığı.. 

mr? 
- Biraz güphelendim de .. 
- Ne gibi..? 

- Ben berlinde böyle bir hokkabaz 
tanımıyorum. Nerden gelmiş bu adam 
acaba buraya? .. 

- Helhalde yerli Yahudilerden biri 
olacak. 

- Şüpheye değmez. 

- Uçurduğu kuşa ne dersin? 

- Hiç bi~şey gözbağıcılrk derim. 
- Gözbağcılık mY? Hayır .. Ben bu 

kuştan lda şÜpbelendinı. 
Arkadaşı güldü: 
- Sen zaten mevsimsiz esen rüzgar-

lardan bile şüphelenirsin ! Bir küçük 
kut\!an ne çıkar? 

- Ne mi çıkar? Sen orduda küçük 
Hint kuşlarının muhabere işlerinde ne 
biiyük muvaffakiyetler gösterdiğini 

duymadmmı ? 
- Hayır .. 

- Ku§ hokkabazın elinden u~arken 
ağzında bir küçük beyaz kağıt parçası 
vardr. 

Sivil memur tckr,ar güldü: 

- Dedim ya .. Sen bu gidişle sivrisi
neklerin bile casusluk yaptığına inana
caksın! 

- Hokkabazın kaçırdığı kuş nereye 

gitti .. Gördün mü? 
- Hayır .. 
Memur tav;ının sağ kösesini eliyle 

gösterdi: 
- işte su küçük pencereden çıkıp 

gitti. 

- Olabilir ya .. Ku~ lıu. Elbette uçup 
gidecek. 

- Ağ.ımdaki kağıdı nereye ve kime 
götürecek acaba .. ? 

- Haydi canım, bırak şu evhamı.. 
Biranı iç bakalrm ! 

Kadehleri boşaltmışlardı. 

Memuılarldan biri garsonu çağırdı: 
- İki bira daha .. 

(Devamı var) 

Öptüğün eteklerden birine yapışarak 
onunla birlikte yükselirdin. .. Halbuki 
ben .. 

Bcşirin birdenbire dikkati cclbedil -
di; aklına bir şey geldi: 

- Dost olduğun kadınlar var mı !,; 

- diye sordu. 
- ? .. 
Nesim bu sözden bir şey anlama

mı~tı. 

- Bu da ne demek?. 
- Hayır, kapatmaların, gözdelerin 

var mı diye sorma.dnn. Sadece dost 
olduğun kadınlardan bahsediyorum: 
Yani, ahbapça konuştuklarm. .• 

- Var elbette .. 
- Kimler? 
- Mesela Mihrümali .. 

- O da kim?. 
- Halayık ... Ben nasıl divan oda.sı-

nın perdesini indirir kaldı:mım, o da, 
ortalık halvet edildikten sonra, r ahle
lerin tozlarını filan alır ... 

- Vah zavallı kardeşim .. Demek 
ki, münasebet münasebet diye kosko
ca. sarayda ancak bu betbaht hizmet 
halayrğr ile ahbaplık temin edebildin. 

Fındıklıya yaklaşıyorlardı.. Asır -
lık kocaman bir fındık ormanının için 
den geçiyorlardr .. Bu orma.nm ötesin .. 
den berisinden kocaman çınarlar ~ 
selmiş, bunların arasına da serviler 
kanşnuştr. 

Servi ve çınar ... !kisi yan yana o
lunca cidden şairanedir; ve !stanbu • 
lun tipik ağaçları bunlardır.. Fakat 
ikisi de beraber ha. Zira, yalnız servi, 
ve yalnız çınar, tek başma mW;ıterek 
kıymetlerinin en büyük kısmım kay. 
bederler ... 

Şimdiki İnönü mektebinin bulundu
ğu yerin daha sırt kısmında esir taci
rinin muhteşem sarayı görünüyordu. 
Gemiden çıkartılan eşya bura.ya hal• 
ceste cest.c nakledilmekteydi. 

İki kardeş, aheste aheste yürüdü
ler ... Bir müddet sustular. Sonra. Ne
sim: 

- Dostluğum ancak betbaht bir 
hizrnet halayığı ile, evet! - diye içini 
çekti. - Ancak onunla ahbaplık tesis 
edebildim.. Cidden o da betbaht.. Zi
ra, yükselmek için her !)eyi yapmıya 
hazır olduğu hnlde ve şahikaların bu 
derece yakınında bulunduğu halde bir 
merdiven bulamıyor... Yükselemiyor.~ 
Tıpkı benim gibi, tıpkı senin gibi .. 

Nesim, eliyle çınarları ve servileri 
gösterdi: 

- Bak 6ll servilere ... O yanda, tek 
başlarına kalmışlar. Kara kara, çir • 
kin duruyorlar ... Halbuki şuradakile

rin koyu yeşilliği, çınarların arasın -
dan nasıl tebarüz ediyor .. Nasıl gü
zel görünüyorlar.. !ate, sen ben ve 
Mihrümah hep böyle çınardan mah
rum kalmış servileriz! .. Yoksa, hiçbi
rimizin bir şeyimiz eksilt değil .• Çmar, 
devlettir, talidir .. Onsuz istidat, zeki, 
nafile .. 

Bahçeden içeriye girdiler... Balı~ 

ta beriden, fiİmdiki güzel sanatları, 

merkez kumandanlığını, hatta gazino 
Iarı ihtiva eden sahada başlıyordu. 

Baliçıvanlar, bir yolun iki kenarın
da çalışıyor, insan boyundan daha bU
yük olan servileri oraya iki sıralı di
kiyordu. Yolun arka kısmındaysa, ge
ne iki sıralı çınarlar vardı. O devrin 
bariz bahçe zevklerinden biri, §iirler ... 
de de daimn geçen serviler olduğu l· 
çin, hiçbir zengin bahçesinde bu ağa • 
cm yetiştirilmesi ihmal edilmezdi. Bil 
hnssa, bunların küçükleri, insan bo • 
yunda, pek zarif, pek şirin bir endam
daydılar .. Bir şaire cidden ilham vere 
cek bir manzara teşkil ediyorlardı. 

Bcsir: 

- Bak.. İşte yerleri değişebiliyor •• 
Biz de böylece devletin ta yanma 
naklolunabiliriz!. 

(Devamı var) 
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tlan çekinmiyorum. Pekala mukaddes 
peder gider, Pardayanı bulur huzuru· 
nuza getiririm .. Onu, o alçaklann peşle 
rinc saldrrtırsınız. Ve sonra ken'di 
kendine mırıldandı: 

- iş bittikten sonra Pardayanı tepe
lemek de benden! 

P.-ıpa, Dükün de saMrrtırsınız sözüy. 
le neyi kasdettiğini anlamakta güçlük 
çekmedi, yiizünde müthiş bir tebessüm 
belirdi: 

- Pardaya..nı pe§lcrine saldırmak 
mı? dedi, hayır dük bunu biliniz ki, 
P;ırdayan istenilen yere ve istenildiği 

gibi, saldırtdacak bir adam değildir. 
P:ırdayan ancak işine gelirse ve isterse 
düşmanına l:arşı yürür .. ve işte o zaman 
vay karşısında duracakların haline. 

Sonra Dükün kendisine hayretle bak
tıfını görünce iHive etti: 

- Bir insandan bu şekilde ::>itayişle 
b:ıhsedişime hayret etmeyiniz, Dük, 
Pardayan Sikst-Kentin takdir ve hay 

• retini kazanan yegane insandır .• Gidiniz 
dük ve Pardayanı ikna etmeğe çalışınız. 

- Onu nerede bulabilirim? 
- Bearne karargahında. Evvela gi-

der Hanri dö Na varı görürsünüz! .. Ken 
disine Faustanın Filipe götürdüğü ev. 

rakın mevzuu hakk:nda izahat verir ve 
bunu tehdit karşısında kendilerine ver
rnek mecburiyetinde kaldığımızı anla 

brsınız. Bundan sonrası size aitt. Par. 
dııyam arayıp bulmak siziin elinizdedir. 

Kendisini bulunca, dersiniz ki: Fa usta 
yaşıyor! Fausta Fi'.ipe bir evrak götü· 

rUyor, bu evrakla Fransa tacı Filipe 
geçiyor .. 

- Bütün söyliyeceklerim bundan mı 
ib:tret? 

- Evet bu kadar .. ve bu yeter! 
- Ne zaman hareket etme IH 
- Hcnıcn sir11di. 

-VI-

ŞöVAl.YE PARDAYAN 

Şimdi Porte - Macyore dükü adını 

alan Hcrkül Sfondrato, Roma kap:ların 
dan çıkarak, atını dört nala, Fransaya 
doğru sürdü. Kalbindeki, aşk, hiddet ve 
hırs onu kemiriyordu. 

Romadan yar.:m kilometre ötede atını 
durdurdu ve bir müddet teessür ve e. 
lemle Sent • Anj şatos1ına baktı .. Yum
ruğunu sıktı ve: 

- Montalt, Montalt, diye haykırdı. 
dikkat et! .. Çünkü bu andan itibaren 
ben, senin en amansız bir diişmanmım .• 

Sonra gözlerini bir noktaya dikti .. 
Yilzil tamamen değişmişti.. Tatlı ve he. 
yccanh bir sesle nunldand: 

- Fa usta! .. .Fa usta! 

Sonra, atının bütün bır.ıyla · oluna 
devam etti. 

Dük Macyore, günlerce yorucu bir 
yolculuktan sonra nihayet Fransa hu· 
dutlarınr geçti Parise birkaç kilometre 

mesafede bir süvariye rastlamış ve yol

culuğun verdiği samimiyetle l:enclisil" 
ahbJp olmuştu. 

Dük Macyore yol arka"'laşına; kral 
Hanri hakkmda bir malumatı olup ol. 
madığmı ve halihazırda nerede bulun· 
duğunu sordu. Me~hul divaTi de alaycı 
bir tebessümle: 

- Mösyö, diye cev::p verdi, Sa Mn· 
jeste kral Monmartcr köyünde, Madam 
Clodin dö Boviyenin manastırında bir 
daire kiraladı. Söyleırd!ğine göre zaval. 
Jr madam gündüzlerini dua okumak, ge· 

celerini de dinsiz kralı fena yoldan &yt· 

rıp doğru yola sevketmek te§ebbüsleri. 
Je geçiriyormu~. 

Dük Macyorc:, kral hakkında adeta 
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dilmesi imkansız olan şeyleri söylemeyi
niz .. Beni seviyorsunuz, biliyorunı. Fa· 
kat ben, Kardinal, ben sizi hiç bir 
raman scvmiycceğim .. 

Montalt: 

- Niçin? Niçin diye inleidi. 
- Çünkü, Kardinal Montalt, çun-

kü ben seviyorum ve c:;ünkii Favusta 
ıki defa sevemez. 

Montalt hiddetle doğrudu: 
- Seviyor musun:ı:? .. Seviyor mu· 

t:.ınur.? .• Ve bunu bana... bana söylü-
yorsunuz? ... 

Favusta Montaltın 
bakarak sadece: 

gözleri i<;ine 

- Evet, diye cev:ıp verdi. 
_ Seviyorsunuz! .. Kimi? .. Parda •

1

. 
yanı, değil mi? .. 

Ve Montalt cılgın bir hareketle 1 
kamasını çekti. 1 

Favusta, yatagında hareketsız du-1 
ruyor ve çok sakin bir nazarla ona ba· 1 

kıyordu. Montaltı titreten bir sesle dedi 

ki: 
- Evet, Pardayanı seviyorum.. 

Fakat inanınız ki, Kardinal Montalt 
Pardayanı öldürecek ola;ı her halde 
siz değits!niz .... 

Montalt'.n saçları diken dikeı1 ol
muştu, bütün kuvvetiyle haykırdı: 

- Kim? .. Peki, k'ın? .. 
- Ben! .... 

- Niçin? 
Favusta soguk bir sc.,le cevap ver-

di: 
" - Çünkü, onu seviyorum! 

v 

StKS - KENTiN SON DOŞUNCESI 

Yeğeni .gittikten sonra. Sikst - 1 

Kent masasının önündeki koltuğa kunt· 
larak uzun mliddet düşündü. Bu ara· 
Irk içeriye giren katiplerden biri onu 
derin düşünceden uyandırdı. 

Katip, yavaş bir sesle, Kont 
Herkül Sfondrato'un, hususi bir şekil
de kabulü hususunda ısrarla ricada bu· 
lunduğunu söyledi ve kontun son de~ 

rece heyecanlı olduğunu lave etti. 
Herkül Sfondrato ismi; Papanın dü· 

!Ünceye dalan zihni ic;inde bir kıvılcım 
gibi parladı: 

- İşte aradıgım adam! dıye mı -
rıldandı ve sonra kfıtibe dönerek: 

- Kont Sfondrato'yu iceriyc alt

nız, diye emretti. 

Bir dak:ka sonra, baş hakim sert 

adımlarla içeriye girerek, asabi bir ta
vırla papanın önünde durmuştu. 

Papa merakla Sfondrato'ya ba"r.a· 

rak~ 

- Hayrola kont, bi:ı:c neler anm
tacaksmrz bakalım? diye sordu. 

Sfondrato cevap vermedi, sert bir 
hareketle yeleğini sıyırdı ve 'Montaltın 
göğısüne indirdiği kamanın izini göster .. 

di. 
Papa yaraya baktı ve soğuk bir 

sesle: 
- Yaman bir darbe, dedi. '"ger 

çelik gömlek olmasa idi. 

Sfondrato zoraki bir t~bessüırile: 
- Hakikaten öyle, mukaddes p~ 

der, diye cevap verdi. Sonra alelacele 
elb:.Sesini düı:eltcrek asabiyetle devam 
etti: 

- Bu daroc ehemmiyetsiz bir şey. 
Bunu yapan adamı 11elki de affede-

rim .. Fakat affetmiycceğim bir şey var 
sa o da her ikimizin de ayni kadını 

sevmemizdir. ;Bunun i~ onu ber .ıa· 
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man ve her yerde takip edecek ve in· 
tikamnru alacağım .. 

- Çok iyi ama bütün bunları ba
na ne için söylüyorsun. 

- Çünkü • mukaddes peder, bu 
söylediklerim, sizi yakıı'ldan alakadar 
eder, çünkü sevdiğim kadm Favusta, 
nefret ettiğim erkek de Montalt'dır. 

Sikst - Kent bir milddet ona baktı 

sonra: 

- Bu ikazınıza büyük bir ehem
miyet veriyorum, dedi ve masasından 
bir parsömen alarak yazmağa başladı. 
dr. 

Hareketsiz duran Sfondrato düşü

nüyordu: 

- Beni bir höcreyc attıracaktır .. 
Fakat bunu kolay l:olay yapamaz .. Bn
na el ... ürecek adamın vay haline .. 

Papa yazısını bitirdikten sonra par-
şömeni bas hakime uzattı: 

- İ .te kamanın ycırasını pansuman 
etmek icin, dedi • ı;iz benden bir müd
det evvel Pontc - Mcıkyore ve Morçi

yano diıkalıklarını istemiştiniz . İşte 

ilam! rı. Sfondrato şaşırmıştı., parşöme~ 
ne baktı. Sonra hiddetle sordu: 

- Mukaddes peder galiba beni an-
1,,ma iılar, öldürmeğe karar verdiğim 

n~<:m r.ır or.t. lttır. y egeniniz ve hale
finiz <'l.:ın Montalt .. 

P ra a~ .. a kcılktı. Yüzünde bü· 
' ~l: b · r elem o/;unuyordu: 

- I 1cntaltı öldi.!rm-.:k i tem::niz, 
tizi h 0'1U aliıl;ad:ır eden b:r ~eydir, 
ele i. fa':at b"r k:ım:ı chrbcshin ne c· 
hem "yet" ohbilir?.. Onun te~::lıbüs-

1 r~ni (İ rb 1 yin, onun elinden ı:ev

d igi kadını ·almak sure tile cısk:nı 

darbeleyin. Emin 011 nuz ki bu ona bir 
karra d..,rb:: "nin tevlit cdece0 ı ölümden, 
daha ağır gelecektir. 

Sfondrato saşkın bir vaziyette Pa
p:ının yüzüne bakıyor.du: 

- Montalt müthiş bir cinayet 
mi yaptı? .. Diye sordu, sizin ... Amca-

sının böyle söylemesi isin her halde cok 
büyük bir sebep olmalıdır. 

Papa. dchçet veren bir soğuk kan
lılıkla cevap verdi: 

- Montalt artık benim yeğenim 

değildir. Montalt benim doı:;tumdur. 

Mon•alt kilisenin tlit.,.manıdır ! Mon

talt benim elimden, Papal•ğın hakimi

yetini. mahvedebilecek bir silah çaldı, 

ve bu sW hı ravusta ... Evet.. Benim 
affettiı;im Favu ta me~·um İspanyola 
götürecek. 

Sfondı:-ato beynbdcn Yu:-ulmu~a 
dönmüstü: 

- Favusta nf mı c lildP diye ba
ğırdı. 

- Evet, Favusta serbesttir 1 •• Fa
\'Usta belki birkaç saat sonra Rom:.:ı-

yı tcrkcdecek ve Montalfın refakatin
de İspanynya giderek Fransa tahtmı İs

panya kralına veren evrakı Filipe 
teslim edecektir.. 1.-tc, bas Er.gi-

zitörUn cl"ntlc bir oyunc:ık olan !1'10~1-
taltın eseri!.. 

Sfondl':.to di )erini gıc:rt:mı'. r.ı -
rrldnnd : 

- Deme!; Favusta serllcft ! .. de
mek Favusta Mo•ıtalt'la bir aradadır!. .• 

" Hayır ben va aclıkc-~ bu : . olmıyacak -
tır!. 

Ve ani 1 ·r 1 araıln Pananın ke:ı

cı:s·ne verd: i il.imı masaıa bıra!:arak 

·i ı c ~nan bir se~Ic .. ··y!cmeğe 
b la':lı: 

- ,.1ukadues peder, size yalvarı
yorum. bu ilamı geri alınız, ba~ h l!~: :n
lil:ten de beni affediniz, bunlara mu· 
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kabil beni pol.s müdürluı;ünc tayin edi
niz, size yemin ederim ki b"r saat için 
de bu evrakı clin:ze teslim edece· 
gım .. Darağacı hazır durııyor. Gel-

.fi' lad da bel:liyor .. Bu acıya belki ta -
hammtil etmez ölürüm, fakat bu ka· 
dm cellada aittir .. Basını kesmelidir. 
;\l[ontalt da isyancılık s · ! mah -
kfım edilir .. Baş Engizitöre gelince, bir 
tek kama t1nrbcsiyle ondan kurtulur -
sunuz ... Bir tek kelime, muknddes pe
der. b"r tek emir istiyorum! 

Papa acı bir tarzda cevap ver-
di: 

- Evet, ondan sonra üç gün geç-
mez ben de onlara iltihak ederim. \ 

Sfondrato'nun, kendisine hayretle 
lı:ıktıgını görünce devam etti: 

- Zannediyor musunuz ki. Faust;:ı 
t::ı, Montalt ve h:ttt~ baş Engizitör. 
de~ c::kiniyorum. Hayır .. Onları i;oter 

sem avucum m içinde ezerim. Faknt 
ba. Engizitöriin fevkinde, Engiz!s
~·on vardır!.. Bu Ener· isyon beni öldür-

mek kin sebep arıyor. Eğer ben evra
kı ~eri almağa kalkarsam. beni mahve 

derler. HaliJuki, ben henüz- ölmek 
j~•cn•iyorum ... Papalr~ n kat'i z;:ıfcrini 

temin etmek için iki üc senel:k bir om
re daha ıl tiyacım varı.. Favusta, 
l\l n~alt ve ı: ~inosa'mn benim hu
du~1cınmın hnricine serb::-tçe çıkmaları 
ne "çin lfü:ım;;lır, rim'5i anladınız mı? .. 

Ye i Dü1: <lö Ponte - Maciyore, pn
p~yı dikkatle dinlemi!;!i: 

- O h::ılde peki mu!=addcs peder, 
c"t,..inlcr ... Fakat s::ze yemin ederim 
ı :. hutl:.ıt lrric ne çıl.ar çıkmaz onları 
yakebtacagım ve ı:e-;ahatlcri o anda 

lıltmi'i ola :nktır. 
- I> ı aka~ ·::·n , benim adı-

man ... Sonn1 bilmem ki. Dül:, k~n1i -
ııizdcn emin misiniz? .. 

- Karşıına on Montalt, yi.ız Mon
tdt çıksııı. onlardan korl:mam . 

- Ya baş Engiz"törden? 
- Bir tek cmr"niz onun mahvol· 

masına J·"ôHdir ! 
- Peki ... Ya F::vı.:sta? 
- Favus~:ı! 

Ponte l\ıf aciyore k:;_keledi. P<:p:ı ::cı 

bir tebessümle b~şını ~ lladı: 
- Evet! :Scdooht gen). Fa usta 1 

Fnvust:ı sizi ölciürccd: ! Du l:a!emi n:ı
sıl parç:ılıyorsam Fausta da sizi öylt: 
parçnlıync:ı!; ... 

Ve Papa bıtnl::!rı "'Öj li} erek elinde tut
tuğu kalemı parmakları arasında parça. 
!adı, sonra, kcnd"sine bir ~eyler soylc
mcl: jrfyen Dükün sözünü keserek: 

....... Hayır! .. Hayr. decii. rn~ ta ile 
mücedelc decel:, F .. uc~yı maglup ede· 
bilecek bir tek in an vardır. O dil Par. 
dayan! 

Dük renı.tcn renge gi. Ji. Fakat h:
yecanı:ıı vendi ve !lordu: 

- Benim maglüp olacagım bir yerde. 
b:ıskasmın muvaffak ola~ğını mı zan· 
nediyorsunuz, mukaddes peder? 

- Evet 1 Cünkü ben Pnrclayanın cıı 

müt!ıiş tdılikelcri bertaraf ettiğini goz. 
krimle gördüm.. O her scye kadirdir .• 
Zeki birisi gider ele l:endisini ikna eder, 
Parı!aynn da razı olun;a.. Zafer V.z:m 

olacaktır. 

Sfondrato, l:endi .. :nc bu k~<lar itimat 
ı;ö ... tcrilen Pardayanı iena halde l:ız-

kanm•r.tı .. Gürleyen bir sesle bağırdı: 
- Pekal i, muk.,ddcs peder, madem 

ki. sizce onları mah-;edcbilccek ycg"ne 
, dam Pard yandır, gidıp onu bıtlurum. 

Fau .ta Mont<ılta karşı kimin o k clar 
1 'et fi-

: 
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Boğazlar 3 semt halkı tram-

-!ADJ'v 
lSTAxnrı.: 

18.30 plakl dana mwıUUııi, 19,30 QOCukln 
: nıasaı, t. Galip tıı.rafmdan, 20 Rıfat ve 
h kad~Iııcı tarafından Türk musikisi ve 
t &Ik V:ı.tkılıırı, 20,:ıo Safiye ve arkadaşları 

2~ra!ındn 'I'Urk musikisi ve hile ı;arkıları, 
r aaat aynn, Şehir tiyatrosu dram ltısmı tn 

1 
atından bir teml!il, 22 ajans ve Dorsa haber 
en Ve ertesi g1lnlln programı, 22,30 pldkla 

llOlolar, 23 son 
vır-'~.\: · 
, ı7,o~ ha!ıı musıki, ıs ı:onscr, 18,4:i keman 

1 
c Piyano konseri, 19,10 Tirol §&.rkıları, 19, 
O konacnn devamı, 20 havadis, 20,<iO konfe 

~ans, 21 orkestra, 22 opera, 23,30 do.n.s musi 
lst, 

81".JUJN: 

k 19,10 ha!if musiki, 20 Stut~rattan naklen 
~ruıer, 21,10 orkestra, 22 bale, 23 havadis, 

l 
,30 dans musıklsl, 

'EŞl'.E: 

l8,30 ~lgnn orkestrası, 19 konser, 23 çl 
i~? 0rkcst.nı.smı devamı, 2t,ıo dans musikisi 

VJ\JH~. : 
19 • 

10 
,ıo gramofon plağı 19,GO konuşma, 20, 

• ~ ~rkı, 21 ı,onser, 21,60 senfonik konser. 
~'~DP ... \: 

22
17• hıı.rif musihl, 20 ha\•adls, 20,20 konsel', 

nı 1~0nscrın d ,·amı, :!3 ha' adis, :!3,~0 dans 
usu.ısı. 

1>1nıs: 
l I" k • " gramofon plı\ğl, 19 şnrltı, 21 Oda or 

~traaı, 21 l\onscr, 22 havadis, 23,30 scn!o 
orıc~trası, 

ltO:lı \: 

lll klldmlar sao.U, 19,50 konser, 20,20 ya 
;:ncı dillerde havadis, 20,45 temsil, 22 opera 
~musikisi, 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gU11 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tnyyare apartımanların· 
da daire 2 numara 3 de hastaları· 
: kabuı eder. Cumart co:ıi gUnler! J ı 

en 20 ye kadar muayene par:ısız. 
dtt. 

---------

Sll'w .allALAll 

S.\llA Y 
rUltK 
l\IELEK 

IPl!:K 

SAKARYA 
\'ILDIZ 

soıuı::n 
AL il AZAR 

J'AN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 
Kangalerler arasında 
Coşkunlar ban 

: A§km uyanııır 

Gönül yarası, 

Filoyu takip edelim 
ı Ölüm perlaı 

Altın kelebek 
ı Çöl ıill~rlerl 

ı Kaatndiva ve Patpatqon 
kIT. hırmzlaı ı. 

ı Mazurka 

a Programını bildirmemiştir 

He11ey senin lçlnl ve lngi 
Jiz ajanı 

: Kahraman lıayduUar ve 
Kara odıınuı esran 

CUIHURIYET Tarzan yamlıı.rlar ara.sın 

da ve Kara yılgı 

ISTANBUL 
FERAD Lul sütçü boluıör ve Çin 

ba.takhanclcrl 
llllLLJ ı Şlrley ı~aptnn ve Şeytan 

ada.sr 

HiLAL ı Slrk ve GUınilş mahmuz 
AZA.il ı 1kl ftllm lıırden GUnUn 

adamı ve Pusu 
ALEMDAB Sirk ve GUmU§ mahmuz 
KEMALBEY caswt kalbi ve Gnrp sUva 

rlleri 

llALll 

OSKUDAR 
: Çılgın gençlik 

BALAT 
ı ı No.h hallı: dU§rnanı ve 

Küçük aııne 

TlYATROl .. A.R 

Srhir1Yyafroso 

ıııııım 111111 

~'=~ı 

tEPEBAŞI 
dram kısmında 

bugün tatil gtiDUdür. 

Framız Tlyatromllda 
Operet kıSDU 

LP.:YLA Do MECNUN 

A adoluda kış 
k ~nadolunun muhtelif yerlerinde 
dış ım~iye kndar nadir görülmiiş bir 
:receyı bulmuştur. Artvinde üç 

hg~ndenberi fa.,ılasız yağan kar, ~c-
ırd b" b :ı: ... e ır uçuk metreyi aşmıştır. Bu 

~gı~, on senedenberi görülmemİ§tİr. 
k Yıat ve telefat yoktur. Gaz, şe-

er, un gibi zaruri ihtiyac maddeleri 
81lu kontrol altına almmı;tır. Burçka 
"~Hopa ile telefon muhaberatı kesiltni . 

ıtır. Ardahan telgraf hattının ta• 
ll'ıiri • . 
lll ıçın merkezden müfrezeler çıka-

llu§trt. 
.. Erzincan ve civarında da misli 

aıo.;:ı l 
~rnemi§ soğuklar ve kar futmn a 

rı devam ediyor. F rrtrna yüzünden 
iki hnfta evveldenberi lstanöul posta
sı ~chre gelmemiştir. 

Trakyada 
Trakya ha valisinde de şiddetli so 

ğuklar ba§lamı§tır. Üç gündenberi 
hararet derecesi sıfırın altında ona ka 
dar düşmüşti.ir. 

Meriç, Tunca ve Arda nehirleri· 
nin bazı kısunlan donmuş, beş san
tim kalınlığında bir buz tabakasiyle 
örtülmü§tÜr. Çocuklar nehirlerin 
donmu~ kısrmlan üzeri!1de kızak yap 
makta ve kolaylıkla karşıdan karşıya 
geçmektedirler. 

Tt.:J Q K iVE 

ZIQ~tıT 
SANKA51 

Biriktiren Rahat Eder 

' 

• 

mu ave esı dan şikBye 
ve ltalya va • 

cı 
~ 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
İtalyanın da taraftar olması lazımdır. 

Milletler cemiyetine yapılan hücum
lardan vazgeçilecek ve Cenevre mües
sesesiyle teşriki mesai edilecektir. 

Yeni lngiliz - !talyan anla~nıasının 
ihtiva ettiği diğer esaslar şunlaı drr. 

Şarki Akdeniz devletlerinin mcnafii
n riayet. 

İtalyanın Balears adaları üzerindeki 
her türlü emellez inden vazgeçmesi. 

İtalyan radyolarının, bilhassa şark 
ve yak111:.C\ark tarafından neşriyatı a -
lmnıakta olan Bari isfasyonunun İn• 
gilterc aleyhindeki neşriyatına bit.anı 
verilmesi. 

-Thc Observcr
Anf•şmamn metni 

Londra, 3 (A. A.) - Röyter tebliğ 
ediyor: 

Romada imzalanan İngiliz - İtalyan 
beyannamesinin metni eudur: 

"Sulh ve emniyet umumt davası me-
naf iine, kendi aralarmdaki münasebet-
le bütün diğer Akdeniz devletleri ara
larındaki münasebetleri iyileşmesine 
gittikçe daha fazla surette yaramı et
mek arzusile mütehassis bulunan ve 
bu devletlerin hukuk ve menafiine hür
mete azmetmiş olan Büyilk Britanya 
ve İtalya hükfunetlcri, AkdeniZdC gi
riş, çıkış ve transit serbestisinin Bü
yilk Britanya İmparat.orluğunun muh
telü aksamı için ve İtalya için bayati 
bir menfaati haiz olduğunu ve bu men
faatlerin hiçbir suretle biribirlerile 
gayrikabili telif bulunmadığını kabul 
ederler. 

İki memleket, Akdeniz mıntnkasın
da. milli veyahut arazi tamamiyeti mül 
kiyesindeki statükoda herhangi bir de
ğişi.klik vücuda getirilmesini görmek 
hususunda her türlü arzuyu reddeder-

(Baş tarafı ı itıcide) 

sonra Karaköye gitmek için 3,75 ku 
ruş, Tepebaşı, Taksim ve Harbiye için 
bir 6,25 kuruş daha vermektedirler. 

Harbiye - Fatih arasındaki sekiz 
mmtakada 6,25 kuruşla gidip gelinebi1. 
diği halde iki kısma ayrılan ve esasında 
seki% mıntaka olan Edirnekapı - Tak
sim, Topkapı - Taksim, Yedikule -
Taksim arasında seyahat etme}(" 12,5 
kuruşa mal olmaktadır. 

işte bu üç semtin halkı lıundan şik&
vet etmektedirler. Şehrin bir kısmın'da. 
ki sekiz mıntakada 6,25 kuruşla seyahat 
kabil olmasına göre diğer mıntakalarda 
bu imkana neden verilmesin? 

Bu üç semtin sakinleri işçi, esnaf ve 
ekseriyetle bütçeleri zengin olmayan 
kimselerdir. Kabahatleri şehrin merke 
zine uzak yerlerde oturmalandır. 

Sekiz mıntakada iki tramvay deği~tir 

lcr. Bu mmtakada her iki tarafm hu
kuk ve menaf iine hürmet etmeği taah
hüd eylerle ve beyannamenin takviye-

sini hedef tuttuğu iyi münasebetleri 1 
haleldar edebilecek her türlü faaliyeti 
boşa çıkarmak için en iyi gayretlerini 
sarfetmeği takarrür ettirirler .. 

Bu beyanname, sulh menafiinc hiz
met etmeği istihdaf eylemektedir Ye 
hiçbir başka dev,cte karşı müteveccih 
değildir." 

Ayni za.mand& Romada 31 kanunu
cvvelde İngiliz Büyük elçisiyle İtalya 
Dış lşleri Bakanı arasında teati edi
len notala.rm metni de ncşredilıniştir. 
Bu notalarda. M. Ciano İtalyanın alfl

kadarl.rğı takdirinde, halen İspanyaya 
ait arazilerin tamamiyeti mülkiyesi -
nin masun kalacağmı ve hiçbir şerait 
altında değişrniyeceğini teyid eylemek 
tedir. 

me kendilerine hayli pahalıya mal olan 

bu mıntaka sakinleri gündüzleri Sirke

cide indikten sonra Karaköy, Tepeba§t 

na, Taksime kadar yürümekteJdirler. 

Geceleri ise buralardan sinema ve. ti
yatroya gidenler yoktur. Gündüz yaya 

yürümekten yorulanlar saat sekizle do

kuz arasında yataklarına girerek mede. 

ni eğlencelerden yazın gece tcnezzilhle

rinden uzak yaşayıp gitmektedirler. 

Bu üç semt halkı müteaddit defalar 

muhtelif yerlere yaptıkları müracaatlar 

elan bir s;nuncusunu da bugünlerde be· 

lediyeye yapacaklar, belediyenin bu işi 

kafi ve müsbet bir neticeye bağlamasım 

istiyeceklerdir. 

·~· 
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yapmanızı teklif edebilir miyiz Bayan? 
Bir fihcan içine biraz su koyunuz. Biraz dn GÖZEN Krem ilave 

ediniz ve kanşbrmız. Su üstünde bir tek yae zerresi görünmiye
cektir çünkü: 

·G O rerr. 
Tamamen yağsızclır. Cildi besliyen ve kınşıklıklan izale eden: 

VlT AM1N ve Hormonlar GOZEN Krem terkibinde mevcuttur. 
Her yerde 75 kuruşa satılır. 

lstanbulda: MAKST ARACI ıtriyat deposu Haınidiye cadde yeni 
Postahane civarında telefon: 22619. 

BU TECRÜBEYE 
TAHA'1MUL EDEN 

; 

HABER - j\l\şam poslasl' 

Altın çiçek Tra~ bıçaklan bugüne 
kadar Pİ}asada tanınmış en iyi biçak· 
larıil. fc,·kindedir. En sert sakallan 
bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini 
katiyuı incintmez ve kanatmaz. Fiatı 
yalnız (:'l) kuruştur. Tecrübe için bir 
tane alır anız Altın çiçek Traş bıça
ğı sizin her günkü n daimi arkadaşı
mz olacaktır. 

I Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
..ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Hanı. 

SEZEN 
T .... RZiHANESi 

Sahıbi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

: . • J 1. ~ ' • • •• • 

çünki 
a~ima. 

POK(I? PLA Y 2 

trö.~ bt<;a.31 
KUL LAnıyor ... ..r 

4 lkincik:inun - 1937 

Sağlığı korumak, 
hastalıklarla 

uğraşmaktan 

daha kolaydır 

A ridol 
kullanmak, sizi v1.: çocuklarınızı 

hastalıklardan korur. 

Akridol Ağız, Boğaz, ve Badem 
cik iltihaplannı da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur. 
1 5 tanelik kutusu 35, 40 tane
lik kutusu 70 kuruştur. 

BaK}vi~ 
jvine 

tra.~ 

ol7or. .. , 

. . .· ~ .: ~ .i''."<"-' • . 6 

::::>aoah aoK.uzctan ak!iam 
saat be~ kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yo' . tşte; havalandını. 
mış yeni Tokalan pudra..cıı
nm garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
}andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa d: ' '.'.\ saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalan 
pudrasının istihzannda 
kullanılmahiadır işte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudraı::ı, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 

tarzda yapışır cilrli hemN 
hernrn r-··,.:·nm~7 hir güzel 

tik tal u!rnsı ile kapJaı ve 
yüze tabii bir güzellik v~ 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~em 
Toknlorı pudras. yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi. 
yecek, belki rüzgar, y!lğ·, 

muıım terlenınin icravı 

tesir edemiyeceği mat sai 
ve sevimli bir ten g0ıi.lm:
c<>hir. 

~ ca~p modeller, me~imlik metin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~Yi 

BANKAYA 
YATIRtLAN DARA (;Yi 

tKiLMi~ TO~UM Gi9i V[QiMLiDiQ. 

A 

UOlANTSl DAN~ ONi ~: 
KARAK6Y PALAS 

il 

Şeker 
Şirketin e 

ALAL~MCi HAN 

Fabri aları 
• 
• 

1 - 1937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabrikalanmız na· 
nuna ithal edilecek makine ve sair eşyanın gümrük muamelesiyle bun
ların fabrikalanmıza nakli. 

2. - lstanbuldan Şeker f abrikalanna eşya ve malzeme nakliyesi. 

ve şık kurua.<;lar. 
lstanbul Yeni Postahane 1"1r§1sında 

Letafet hanın{la 4 No. 

Operatör ÜroloQ 
Do~tor 

Süreyya Atame.: ı 
Beyoğlu istiklal caddesi Parrnakkap• 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

1 
Muayene hanesinde hastalarını her· 

gün saat 16-20 arasında kabul 
rd r 

: .:::: ::: : :: :: : :: : : : : : : : : : : ::::::: ::::::: :: :: :: :: : ::: :: :::: :: . 
:: Doktor :: 
~~Ömer Abdürrahman~! 
~i DERMAN i~ .. .. 
H Mua}1cnehanesi - Erninönünde :: .. .. 
g V ALDE HA!'·rI içinde No. 21 g 
:::.:::: ::::::::: ..... ;:::::: ==--=====---· =====· 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
Numara 62 

l I 

Virgile 
L'eneide 

2 

Mauricc Rat 
Ahm.ct Reşat 

1936 

Fiyatı: 100 kuruş. VAKIT l{itabevi 1 
İstanbul .. Ankara caddesi. Telf: 24370 

-1 
3. - lzmitten lstanbula ve Samsunda vagondan vapurlara kadar ~e· 1 

ker nal..-il ve yükletilmesi. 
İşleri ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya çıknnl

Göz Hekimı 
Dr. ~ükr.. Ertan 

mışbr. Teklifler en geç 14 Sonkanun 1937 perşembe günü saat 16 (on 1 Cağaloğlu Nuruosmanıye cad Nl• 

alb) ya kadar lstanbulda Bahçekapı Taşhan 44 numarada kabul edilecek (Cağaloğlu Eczanesı vanında 1 

ve ayni gün ltarar verilecektir. Telefon. 225M 

lstiyenlerin bu işlerin şartnameleri parasız ol.ı1ak aşhandaki büro . • 1 w nm 

muzdan verilir .. 

Kendi kendine 1000 keaime ile 

lngilizce ders· 
The Brown family 

Resim: 1 

1 - The picture: (ıcsim). 2 - The grnndfnlhcr: (biiyıılc baba). 3 -
Thc grandmolher: (uiiyiik anne). 4. - The father: (baba). 5 -
The mother: (anne). 6 - 'I'hc son: (oğııl). 7 - The daughter (kı::. 
cvlcill). 8 - Thc baby: (kilçiik çocuh). 9 - The easy-chair: (k-OJ,. 
fuk). 10 - The pipc: (7ıi710;. 11 - The book: (kitap). 12 - The 
lctter: (meldııp). 13 - The lable: (ma8a). 14 - The piano: (7>iya,.. 
,.o ı. 15 - Thc Ball: (top). 16 - 'I'he doll: (1.ukla). 
1w). 15 - The Ball: (top). 16 - Thc doll: (bebek). 

r 


