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A.tatnrk Dlyarbakırda Umu.mi MilfBttiş Abidin Ozmenle gör'ÜfÜr'ken .•• 

Atatürkün 
Doğu seyahati 

ln.tib.aıa·r·ı 
"1 üı k camiası içinde az çok gezen, 

: dolaşan, tetkik eden ·her akıllı insan . 
kendini bütiln dünyaya bilgilklii:k saçan 
kuvvetli ve asil bir '!arlığın içinde duy-· 

-'n•, l1111mak imkanı yoktur.,, . 
aıii"'t • ara 22 (Telefonla) - İsmail laşıı.n konuşmalar bir aralık tekrar 

"'akı t\ı.tu ıuı:ünkü "Ulus .. gazet~sinde Doğu seyahatine intikal etti. Bu se-
~1-r l'klln Doğu seyahatine ait lnti· yah:;ttln Atatllrke bıraktığı lntıbala
~t 1~1 ne.,qctmcktcdlr. tsmail rı öğrenmek benim için ~aba bl~ll
)'t~ •k Yazısrnc1ıı ezcümle şöyle di· !".ez bir kazanc. ulu Türk milletin" 

Ce · bildirmek bir aaseteoi Jçln ,.az~e-
~ ÇPsit mevzular arasında do- ~ Devamı Hl uneuda 

[ü6nanda büyük 
karışıkhklar çıkll 

l:Jegrutta . silô.hlı ·çetelerle Fransız 
' 

askerleri çarpıştılar 

a. Hudutlar: kapand• 
lete/rut, 22 (A. A.) - Polisin muha- ı bir kaç ki§i yaralanmıştır. 
l.ub •ne l'ağtnen ''beyaz gömlekliler" Sihllılı çetelerin faaliyetine mani ol 
<l~~~n falanjları ·ve "Nacadi" gibi malt il7.ere hududler muhafaza altına. 
~ rn13 olan cemiyetlere mensup &lmmışur. 
lehb~ee ki~i bir alay teşkil etmeğe te- Dağıtılmıı olan askeri mahiyette te 

l'>oı· etını§lerdir. . §ekkfillerln yeniden nümayi§ler ter-
:SırÇo ıs, nUmayigçileri dağıtmııtr,r. tip etmelerine mani olmak için hilkll· 
tı~ k kiıiler tevkif edilmigUr. Bu- met makamlan li.znngelen tedbirleri 
artın beraber öğleye doğru galeyan a.lmışlardır. Her türlü seyrUsefer me
lar ~Şlıı-. Askeri kıt'alarla jandarma- nedilmiştk. A8kerl kıtalarla polis milf 
ları:ı1 lldahale etmcğe mecbur olmuş- rer.eleri hilkfunet bina.larınm bulun· 
taıı1 r. Rarga11alık esnasında bir Sene- duğu mahalleleri muhafaza etmekte
~ ölmUş ve nümayişçilerden dirler. 

. 

Dünkü spor lhareketıerı 

. 
'l'ekirdağlı Hü.aeyin Hintliyi yt'nmek ilzcrey'Toett ... 

~ b1ıtı . r:::a Q~j lstanbulda spor hAdiseleri le dolu bir giln geçmiştir. Llk maçla
._ 61 lll atasaray - Beşlktaşla berabere kalmış Fenerbabçe - Bey kozu, 

lıer~ \>'il.bu, Vefa Süleymanlyeyl "ye nmltler, lstanbulspor ile Topkapı be-
~ ltııı:lıınştat"dtr. , 
\ ıı,,.a111 11 l1e Teklrdaflı arasında ki gUreş de birkaç dakika tclnde baş

-.;; :tını gallbfyeUie nettcelen mittir. BUtUn bunların ve lklnctıknme 
'llıusı maçlamı taflfl&tı bu dnJdl· •P..Or 1a:rfalarrmııda4ır. . - . 

!Siyasi müsteşarlıklar 
lüzumsuz görüldü 

AtatOrkOn riyasetinde yapılan 

Dün geceki içtimada verilen bu karar üzerine 
11 siyasi müsteşar istifa etti 

r 
S~ Ycırgt, N'd-,S "AtuJ, Sım 1'ıay, ~~ ı'Oflim.-. 

··.1 Fransaga · bügük geçmiş' olsun I 

2ÖO gizli telsiz 
ıstasyonu bulundu ' : 

Gizli teşkilatın ecnebi bir devletten para 
yardımı gördüğü de anlaşllmış bulunmaktadır 

Komploya 'it~;,~ · 
bazı mebuslar da ~ 

dahil mi? 
Franaada, tal cenah menauplanftm, 

ıizli teıkilitlar kurarak, Öftiimüzdeki 
6 ıubatta patlamak üzere lıpanyacla 
olduiu sibi, fakat ondan çok ld.aha kor
kunç, bir ihtilil hearladıklarnu ve dik 

-- Devamı ıo uncuda ı 

- l!te ıuzuldar, yarindan sonra lııa· 
tan dersler tui'lrıe okutulaz.eyi iıin ay)e 

hufl1aaw•~aiz.. 

~ 

Pariate bulunan 8iwh tüpol.anndan birinden çıkan 8iM.h1ar nakle4iUrken .•• 

•• 
limitsiz Aşık 

sevdiğini yaraladı 
Bir sinemada da film gösterilir

ken bir adam arkadaşını 
bıçakladı 
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2Jış s~ 4tj 

Mütareke 19 yıldır 
devam ediyor; 

biz sulh istiyoruz! 
Yazan: Vinslon ÇIJrctı 

On dokuz yıl oluyer, dünyanın en biribirinin karşısında ve silih altında 
büyük parçuı üzerinde kuvvetine da- bulunmaktadır. 
yanılmaz bir Sf.8det dalguı geçiyordu. "Silah altında" dedim; hiçbir za • 
H<>fl görülmesi imkwız cihetlerden man sillhlanmamıg olduktan kadar •.. 
sonra derin bir kurtuluş duygusu he- Gece gündüz demirhaneler homUl'dan
pimize huzur veriyordu. Zafer elde makta, çekiçler çelik döğmekte, şeyta
edilmişti. Ve 'Zaferin peıi sıra sulh ve ni öir takım silihlar talim etmekte o
ref ah devreleri gelecekti... lan askeri kıt·aıarın silahlarını biraz 

Fakat mütareke sulh demek değil- daha arttırmaktadır. Devletlerin ta • 
dir. Kamus onu şöyle tarif eder: kib ettikleri politika iflas politikası
"Harbin muvakkat surette durmuı, dır. Hıristiyanlık bir c!sanedir ... Geç
bir nevi mola. .. " ve sulh, hala beklen- miş çağların iğrenç çehreli harb ilih
mektedir, hiçbit vakit aktedilememi§- lan ıimi alnai etrafta dolqmaktadır. 
tir. Geçen on dokuz yıldanberi mUta- Şu halde, 300 milyon Avrupalmm 
reke halinde yaşamaktayız. Banı, hı- istediği nedir! Onlar sulh ve refah S. 
ristiyanlığm uzlqması, medeniyetin tiyorlar. Rahat yapmak arzuuııd&. 
tekrar doğması bugUn her vakitkin- dırlar. Tqmıak mecburiyetinde kal· 
den uzakt:u-. dıklan faydasız yüklerden bir lmmı-

Boğulan aullı! 

- Fransız karlkatUrtl -

Hadiseler ve fikirler ... 
2 

1 
Hasta ruhlu .M:Utareke devrinİn ilk yıliarmda ga- m atmak iatiyorlar; istedikleri yan 

libler nefes alırken bir takım kttçtlk yana ve pir arkadqlık havuı içinde 

::·:..'!ı.!ı:~.::..a:-~ı:ı.~ ;;:.::::::v;..:: mektep ~ocukları 
mini kabilken galiblerin unutup maf· Mütarekenin harbe inkıli.b etmeme.ı ~ 

lublarm hatırladıklan bir bqka dev- için hepelniıı en büyük ölçUde bQy(lk • ~ere dllfen TllSl.f•l Jtale bclerJndc gördükleri elemleri, 1 
renin gelip çattığmdan ve İngiltere- cehdi, en bUyilk cehdi göBtermesl da· durgunluldan Ye bir drl pJl'l tabıllildcrl hissiyata kapılarak der-
nin, bu esnada, manevi ve maddi harb ha. doğru değil midir? hal yaramazlık veya terblyesizllli manasına almadan önco kendi sa-
kazançlarını birer birer elinden çıkar- Milletler neden bu cehdi göstermeli· IA.ht1etıert dahilinde tctlmat ve ruhi tnhllllcrl yaparak i~ln aslını ı 
dığmdan bahsettiklerinden sonra., Ba.y' ler? Onların iradesi idarecileri ve hll· ı.;ö.-t:' ~re;;n;;;me;k;_;o::.;Im::•;:l;.;ld;ır;.;·;...------..--111111ı1---------ı:--
Churclll yumma tay1e devam etmek- Jdllnetıerı dofru yoıa 1evkedecek n- Yazan; Dr. Rasim Adasal 
tedir: dar kuvvetlidir. Bundan bqka ilim de ., . 
Mağh1biyetin hutaıığı boleevlkllk · onlarm emrindedir: Daha kolay, m]i.- Dün ıece lıtanbulun kenar bir ma- )en ders, sınıfta kalmasını mucıp olan 

oldu. Fakat Boleevikllk, Foch'un metlerinin mukabilini daha fyi milkl- balle9inde çok acıklı bir aile fıl:iasltf ~ers değildi. 
dikkate layık mlltaleaaı Veçhile .. r.a. fatlandıracak bir hayat, daha gıdalı karplqtım. Vaktile insanlığım ı~ • En kaba ana hatlarile ve çok basit 
f · h d dl .. hl bir bealenme rejimi, daha z1 .... .-. film ve halen mütekait bulunan el.ki ( birer hikaye gibi zikrettiğim ve alak.a-erın u u annı qmaga ç bir va- 3

- !>ir imirimiıı ziyaretine gitmiftim. Bk :dar her hekimin meslek hayat~h:da her 
kit muvaffak olamamıı" tı. Zaferin zevk, daha çok eflenceyi onlara temin aralık civar evlerin birinden on ~ ;;gün rastlayabilcf.:eği bu faClalardan, 
illeti ise başka idi: sulh yapmak ka- edecek olan ilim ... Her eey emrlınime- la ·· kl · 

• V• dir. Ciddi, umu.in! bir azim r.amannnı· yaflannda erkek bir mektep çocuğuD 'Vicdanlı bütün vatan~a~ r~n y~re e.rı-biliyet.sizlıgı. muayeneye ıetirdiJer. ni JStırapla sızlatan ıçtimaı brr netıce 
Cedlerimizin, Napolyon muharebele Z1 hUniyetln, kanunun, adaletin ve Alikadar muhitin ifadesine glSre bu çıkarmamak kabil midir? Bu her iki 

· d b'r gayesi vardı Onlar aulhiln hlldm oı.w. • .z.. bir -" haline k rın en sonra ı · .. '"6
14 ~ tı.balı.z çocuk bir ay evvel bütün deıw- ı-uh hastası, dünya ilstünde i yapma 

Bonapartı Sent • Helen aduma öli1· getirebilir. leriıii a1'b ile ~p ettiği halde bup hakkı a§ağı yukarı ödenmiı ve b!it~n 
münıl beklemeğe gönderqıiflerdi. Av- .... Henilz r.amamyten on emre, liı- 1 • tiifno. ~ iç u2ıuvlitı olduğu ka&ir kafatan aa llin 
rl\P,~Y.J. ın~kasJdEW..J~~ - veya bazı- rfatlyaıt aldtlmıttitlY!ft#fıte tVctet ea~ b' ~ de ye61tireiı anası· bir •uiistimaı ve-ibtiyarlrlı: vetirett~ıe, 
Jarırun ~i.'lemiş olduğij ~re eeytant llm. İnMnlarm hep beraber "istifade na kartı bile çok likayıt bulunmakta sertleşmiş ve yıprenmı§ olan yqlı ın .. 
ittfrrik • halinde teşkilatlandmnışlar edebilecekleri servet kaynaklarını e1e imiı. Bir goln bir öğretmenin sınıfta sanlar kafilesinden olsaydı bu derece 
ve otuz seneden !azla bir zaman ıul- alalım. MUtecavJz mllliyetperverlifl yaptırdıfı tahriri vazifeyi kağıdın ya- müteessir ve tela§~ olmay~~ğı~z ta· 
hun nimetlerinden istüade etmi§ler- . ae, marazi ideolojileri de tel'in edellm. rııına kadar dofru yazmııken alt yarı· bii idir Ne yazık kı bu her iki Tur~ ~o-
dir. Uzun zaman en nafiz devlet vazi. Mütarekeyi artık sulha kalbedelim. llllr manan olmayan bir takım resim- t.:uğu iki fakir ve yorgun ananın ııtik· 
yetini muhafaza etmiş olan Fransa, Vin.!tmi ÇörçU ler ve ipretlf'Ie doldurarak iade edin- hallerine ümit bağlamı! olduklan pek 
Waterloo muharebesinden sonra, Av- t.:e yaramazhlma ve terbiyesizliğine genç iki talebedir. . 
rupa için bir tehlike tegkil edebilecek D v hUkmedihniı ve buna benzer bazr te- Eminim ki 1stanbulun bınlerce ta-
bir hale kat'iyYeh gelememiştir. ogru kerrllrler ilzerine genç iSğretmen bu ta- Iebesi tarasında klasik ruhi test!~rle, 

Sulha hiçbir 'Uman kaVU'8Jllamıg, tebenin sınıfa sokulmamasını ısrarla aile anketleri, Viyanalı Frcud'un p11ka-
yalnız vakit vakit yenilenen ve faizi Deiiil mi ? mektep mUdüründen rica etmi§t:r. naliz - tahteşşuur "ene,, umuzda ço-
gittikçe artan bir murabahacı senedi- 2,_ Genç ve tecrübesiz ağretmene nazaran cu!duğumuzdan beri zaman zaman ve 
ne benzeyen bir mütareke devresine k çok daha görcWü ve fıtraten psikolog rnuh~elif vesilelerle ba~k~ a~~ı~da kalarak 
erişebilmiı olduğumuzu Y&Zacaktnn. Ekme ler ve olan mektep direktörü talebesinin bu zahıren unutulmuş gıbı goruncn l:.ıroçk 
Ancak bu da yanlış bir iddia olmıya- t& M 1Z11 k umulmayan ve izah edilemiyen gayri cinsi mey lan ve arzuları ıuurun .~thma 
cak mıydı? Bugün mütarekeden latl- Ekmek meıel.cainin tki aç günde tabii hallerin bir haıtatık olması ihti- çıkHma~ suretiyle hasta ruhlar ı~ın kur , 
fad~ ediyor muyuz? A vrupanın - veya ir, gazete ıütunlarında münakaştı- maline binaen muztanp anasından mü- tarıcı bir tedavi güden ruhi tahlıl uıul 
Aayanın M vaziyetine kim ''harbin MM artık 7"intkscım1f bulunuyoruz. tehanıı bir hekim raporu iatemİJ.. teriyle derin ve esaslı araştırmalar !.a-
muvak!la.t ~kilde durması" vufını Be'Zediyenin beş gün aüren mkı bir Çocuk, ıolukluiu ve zayıflığı şöyle pılı.ı bu vahim ruhi hasta~rklara mua-
verebilir? bugün içinde bulunduiu- kol&fTOZu, h müzıın.in haakaleğın ön- dursun, ilk bakıtta herhanıi bir müte- tait ve yahut tutkun olan 'bırçok çocuk· 
muz hal • bUytık ordularm ve bOyt1k ~i ımtMtffrecet "ka44r emni- haısısın okuyabileceği bazı ruht bozuk- daha bulacağımız muhakkaktır. 
donanmalarm J§t1rü etmemekte ol- yet veriyor • .,aloaf aottra q !/İM ala- luklar gösteriyordu. A?ikare ruhi .hast~b~lar ~adroı.una 
duklerı-harb halidir. !Kma veya uzun ~ yiriiyip gidiyor. Samimi h k"k• b" neıenin ifadesi gircbılen ve tcıhıs edıldiklerı takdirde 

ve a ı ı ır . 1 . .. • il b va-mola birkaç eenedenberl niha;yet bul- B~ foı1b ed6ft "'6aele ek· olmayan . b" ··m·. vii .. adaleleri- akıl müessese enne goneıerı en u 
mlll t1e- garıp ır gu :s• J- •• d "d . ik at = mll§tur. BugODkU hal bUytlk e na.ek aatan1anft femUJ~..ıu mueleai- ni zaınan zaman buru•turan gayri ira- kalar hanem e e1enere ps op • 

~- mil oy• ır di "k · 0 1 d al .:ı_v Z bır re alt toplann patlamama&1.a ve • tlir. Balledilmeai ld.ıımgelen q fı- dt hareketler· e yalnız kendi iç alemi- m:.itered " etı etı 1 e amg auıgmu . 
yonlarca inunm vurulup ölmemekte tlJarcia ·--1 ... " e'--LY~- :..;fide ne mUtev ,. ihı v 1 .:ıaıgın ve müphem o:.irü çocuk daha vardır. Dikkatsiz, fıra· 

;,-y- IHIKJ~ ~· ~ wC 0 an ~ . . b•• • Si 
bulundulu harptir; harta ve klfıt çuııcıZ ıwır~ntmı, MMk öliilerinifl baql . . t ri haylaz, zahm ruhlu, gayri ta u cın 
üzerinde bir harb, lJC.nle olmakla bera- a....~. mıı ';:: vard~. Zamanı· zdamk.andf ıştır~ m'u··nasebetlere dütkün etiketleriyle da-
• ""'3 ;nwwttmama.nnı femiıttlir. ı--rına5 ... ı enuyor· e ın e ı e erm w dı d w ber -e harbdlr l\..ıe bir --ı-tte N k ı..: :s.. • ...ıı :ıı. .. 111.a f _.:ı_ '

1 
·ma azarladıgımız ve cezalan r ıgnnız 

o- ... v~ı ycg.a_,.. 6 yaza ... ., "'"'=t .. " ·- ınnaun aynı aayfasınr defalarca kanıtırıp du- da d d" d wildir ı tan-bulunu~ ....... ki eekl OTtmJar • bpkı ~,~,. "''--A: .. tl .... ,., ..: .. 1,·k 1..::-.. d tb . 
11 

h k" . yl b' roc·-.... lraın a e ı az eg . ı 
,,.,._ o--r """"" "'~!f"••• ,. ,,_ ,.-.,-. ruyor u. tıyar maha e e ımı ag e ı :s UA kah 

1 
. d -ıı U her 

1918 yılmm on birinci ayının nıundan kurtart.1nıadık. içi iae bir 'h . h" . bulun sayısız ve erın c ...-n n 
on bh'inci gUnUnUn on birinci saatin '-•ka 4lemd" ı. tımal bir "erken bunama,, teı ısı f de cigaralarını tellendirerek tavla 

~ ır. koymuştu: benim vazifem bu doğru saalaın atan veya sinemalann ön tıra• de olduğu gibl-blribirinin karşı- Ekmek itinde bu Uoi afetten birini. teıb· · k . k · t k zar nnı 
sındadır. İtalya, 1915 de yap- liğeriM tercilı etmek mümküx tls. t ~:ı anc: teyıt ve t~ hvıyetı e ~e ~ lannc!a gangster filmlerindeki k.ıl•ra· 
mış old ... x.· .,,;bl taraf .ı..&ı.-.ı-ı•ır, wildi ~ ı .. aret aldı. Hayvanı aya ~a u manlıklan ''hayat örneği,. idealiyle ıey· 
f k 146

14 

•• .. ..,&~""9... 1· ·r. Buttun ikiainin birden yok ol- aöndurmekten ziyade faal ve pratık ze- . . ve ganwz c.•·uklara ...,.,. 
a at 

0 zamandınberl AVUlturya • '"""13 kahretlilnıeM lôztmdır. klya muaallat olarak tahsilden ebediyen reden bu ıısız B" d tç w ~ 
Macaristan. lmp&ratorlulu lJd tara- Ekmeğin hamunmu, içillde çap ıwır· alıkoyan bu vahim ruhi hastalığın ıon raıtlamaktayızk. ~~ k:ın um~nkuy--1--
fa. ait ---1-- ı.-11-..we h\~1ama •• ~ ~'- ~ ,_ ,_ ·1 ı ,_ . les'ıni haraca esergı, erı ı.uaa• ı--~ ~ a.a '"6. -nnıtt r-r-t'nl '"""ttKln e e eK zamanlarda üm:t venci bazı modern te- rukl tqt yakan bUyük ramı§Ur, Japonya cephe deflltirmit- 1erip, 8inek öUUert etrafanda danae- davileri bulunduğu cihetle, bu öksüz atan, kuy Aan~ a e tariahıi ma 
tir. Fakat dJfer ta.raftan, ~uayanm ıe,. bir un m41a.lNtu ile MA:l, tmniz ı ğ Gülh b" kl" anasının yega.ne asma en • 
uzak prktaki kudreti 914 tekı"le kı- 11• çc. .:u u ane asa ıye ve a ıye ıu- _.- Deftmı 12 IDdde 

•nla ~pm<Jk, yapmıvanl.an mecbur beıine g<Snderdim. Dr. A. R. ADASAL 
yas edilemiyecek kadar çoğalmı§ttr. I -:tm"lc ve fırından çikan· ekmdlin il- Gene bu günlerde rastladı-
Beri tarafta, artık Rusyanm v& Yu- -:eri>ıc ancak ve ancak onıı afiyetle ğım resmi bir mektep hekiminin naklet-
nanistanın düşmanı olmıyan Türkiye, ·ıiyecck adaman elinden ba.~ka:,ının tiği bir vaka da ıayanı dikkattir. On 
Mustafa Kemalin idaresinde, "miltte- 1 .. zi .. ı" ~,,,.,.,~ ~,·rme k • • · : h birin' cı· sınıfta bı"r tek dersten do'"nen ve " ,,..., " m.e 1çın ımkaıı 4.Ztr 
fik v~ müşarik devletler" adiyle anı- 1 ·-ımak ltizımdır. liseye nıibabaka ile girip bugüne kadar 

lan devletlerle banfmıetu-. Amerika Bazı /ıntlÜJnta, Çtkardıklan ek- hocaları tarafıJ)dan aevilmiı olan maz-
bidqik devletleri ise, gtln geçmiyor nekler altıtlda etiketi bile mevcut but dığer bir tılebe geçenlerde bir den 

!/;adlı di11oc fd: - .. ~ 
... lhtlraS şehri 

Babın ••• 
öyle bir pir ki evlerinin~ 

yapılan uma bahçcleırinde billQr ~ 
t Ierle ıaraplar içilirdi. Asmaların, ~ 

Jerin lcokulu gölgekrinde, Blyah 5-

uçlat.ı, pembe topuldarmı okpyan ~ 
çıplak\Babil imlan, olgun ve klo1P!' 
vücutlu Babt1 kadınları berrak ..ıerdt 
afk prkıl.cı okurlar, Jehrin mavi -
rüyalı ufuktannı nq'eden, ~ 
Ye nafmeden bir hAle urar ~ kucak• 
Jardr. 

Gazler\ burada bUyUlenir, ilı...ıat 
alevlenirdJ. ihtiyarlar, cençler, prll. 
destileri bqımnda coprlar, hora teper" 
Jer, efsanelerden bahlederlerdi. 

Yunan 'uriııçiai Herddot Blbi1e gi1!" 
miı, bütün ~ cörmDtWr, aaıtaııat 
ve azameti, miıDa,riılini, in,a tarmu ~ 
celemif ve yaztmttrr. 

Babilin ıurlan, lüredota c8re, • 
zerlerinden araba kottUırullcak ~ 
kalmdı. Şehir ibideler ve muhtqem _. 

raylarla süalilydU. Fakat iatil! -~ 
Babill harap etmiı, lbideler, unıylatt 
yrlaJmııtr. Komıu milletlerin OıtiraJlt 

Babilc göz dikmeleri yiliünden meaıl~ 
ketin serveti, aömUrülmilt, g:ıs~:ı 
ti. Babilin inkıraziyle, oraya 

bir çok ana'neler ve lkanunlar ortadlSI 
kalktı Bunların iç.inde haktikaten ente • 
resan olanları ~dx ~ 

EvJmme kanunu 1 
Bu kanun, zengin, fakir ner Ii.aC!ın' 

bir koca bulmayı temin ediyordu. BU ,. 
nun için, her yıl evlenecek çağda olad 
kızlar, güzellik ve çirkinliklerine gö~ 
iki kısma aynlır, bir meydilna götürU -
lilr, rHmi bir memur telllll:k yapar, eSS 

• • güzel kızı, en fazla para verene verır 
di. Sonra az giliı'el olana sıra gelir, ~ 
onu öteki güzeller takip ed:::-, lbunlilr da 

dolgunca paralarla isteyenlerle evlendi" 
rilirdi. Bu ıekiJde toplanı:ın para har .. 
canmazdı. Çirkin lozlara koca bulmı}'S 
aynlırdı. 

Güzel kızların satı11 bitHkten sonl't 
suıa çirkinlere gelirdi. Bunların her bt. 
rine r çirkinliklerinin derecesine göre. 
güzel kızların utıı paralanndan ~ 
mı1rtar ayrılır, az çirkin olana az, Ç~ 
çirkin olana büyillk bir servet teşkil e
decek derecede paralar tahsis olunur " 

du. Ve bu suretle BabiUe, kocasız çir
kin kız kalmamıı, bu sayede ihem zengil' 

olmu§lar, hem de birer yuva kumııY' 
muvaffak olmuJlardır. 

Para sahibi olmak, paraya kavuşıııa1' 
lııniyle çirkin kadın alan erkekler, i.., 

tedikleri zaman kanlarından ayni~ 
ı hakkını muhafaza ederlerdi. 

Fakat bir ıartla: Kadmm paraııııl 
tamamen geri vererek .• 

Tamahkarlar buna yanatmak i•tetllr 
idilderi, paranın cazibetiyle bilyUlendilr-

1 teri için, çirkin kadınların çoğu öınUt" 
terinin 6onuna kadar mes'ut yaıa.mıt • 
tardır. 

Para hıraiyle çirkin kadın almak ~ 
kadar kolaysa, güzel bir kadına eabıP 
olmak ta o nisbette güçtü. Neı'eli, ~ 

• iıt. 
delitmen, güzel kadınlan almak ııç 

bir çok zenginler bütün servetlerini fe-
da ederlerldi. Çünkü en güzel ıkadını '1: 
mak isteyenler, mezat suasında ctur 

madan fiyat arttınrlardr. Ve böyleleri
nin sayılan o kadar çoktu laiJ .. 

Sevdikleri kadmlarm futa para rtıfl' 
bbilinde elden &ittiiini görerek inkit"' 
ra uirıyan, ömürlerini keder, yfİIJ ~ 
acı içinde ıeçirenlerin saym da ba7 ... 
kaıbanktı. 

Kadınlarda ayni acıya manud~ 
ÇünkU onlar da mezatta aatılmü t° 
.zUnden ıntıliklerini varamazlar, ve tt"" 
cililerinin para yetiftirememeleri yl : 
rinden istemedikleri, sevmedikleri fil 
keklerin malı olurlardı. _,,.,, 

Babilin &Uzel bdınlannı harac ~ 
utmak, rekabet hiaini kamçıladıfı _.f 

\le, çirkin lııadın satmak çok eğl~ 
1 rd B ·· • .:a.. bi aervet sahibi oJılll""' o u u. u,,.- r . ~ 

isteyenler, müsabakaya giren çirlciDI 
PAZARTESİ Chnlann en çirkinini beklerled!L B 

ki, milsta!>bel hırpten uı.ak kaJacakla- ıe~r. ortaamda birdenbire bütün talebe ile 

rmı ~Y,an:ebll~ olsun. Ekmeği gönül rah4t'Tıığı il.e yiye- hocanın duyabi).:eği kadar yüksek bir 
Hemen yirmi seneye yakın bir za-j 'Jilme1e 'Pn ılo1l.c tse kadar bekliye- ıesle "Ben bu dersi yapamayacağımı,. tKtNctn:şRIN - t9Sı 21aıt erkek, aervetini ve kanmni 

Htcı1: 13:56 - Ramazan 18 /, ""'bamna yükler, hallan alkı~ 
oGnctlD dotufa GtlDeıtla lııabp ~ ı&n ve kah kabalan arsında •;;rn;t 

6 M 16,46 'H 
:Vaklt S~ba!ı oııe 1k1nd1 J..kp.m Yatsı imal rurürdu. Hü--:n '"'-ti~JRP>I' 
• 15,29· 12,00 lf,81 16,(8 18,23 ':J,t J -ı- "'-S 

man ~~·. Sıp,e~er d~lmi~r. Sa- -:cğiz. 1>ari bunu Mlelim! diyı aöylcnmif ve timdi de bir takım 
pan mi garp cephesının bır başm- HABER ı ruht lru .göıterdili cihetle müfabede' 
dan öte başına kadar iglemeırtedir. • ... __ .._ _ _.._. ______ •• j altına alınmıttır. Bu talebenin bu cay~ 

:takat bU~ ;Oevletlerle taraftarları ri ~ feflldı lco,eanrlcen takiE edl-_ 



~ lklııciteırln 
~~ HABER-3 

~ana kalırsa ==ı -DIJ(D ~ıns 
Dıli1uamma 

Q l_~tanbul konuşuyor 
u:J.JsktYJ<dlar ~nıt:~aı(jgaıroın©lakD cesnaıff '" ~ 

Çocukı ~ 
tarıardı ~gu~uzda, bize bilmece so-

ıneue1rcdlen şnl}(a\fcetçD©Jnır? 
zarn,,_ · rakırnizin k 

··-.llarda k'" .. ·avrıyamadığr 
Sctıgine uçukten başlıyarak:' bir 
sayııan bire:phar~ acem mülkü feda Y enicami temiz 
Varırdrk. ,..e rı bağışlamıya kada·; 

" Bugün, öyle 
:rtrsınız k. muammalarla karşda-
diinyayr ~ile bun:arı, istanbulu değil, 
teıt birini b bagışlasanız halledebile-

tutulmalıdır 
13 ulamazsınız 

. ulmacanın . 
Buranın musluklannı tamir ve halata-

tınde "ek' . , muammanın insan üze-
z l :ı ıcı gar· b' ı arı, k '. ıp ır tesiri vardır. Ba-
f't etıdılerine ·ı . 
:ı•nı hali d verı en bu arap sa-
k e emedc h Lıları ka n ra at edemezler; uy 

G çar, rahatsız olurlar 
azetelerin . 

'llalJerin · çocuk sayıfalanndaki 
<ı~atnlarr~ ç~cu~_lardan çok, koca koca 
lıgraştrkl ' § &'~.ç &ahibi olanların halle 
c arını gor'" .. ayı sökern· uruz. Güç bir bu:ma 
ltrıar: ıyenler hemen telefona sarı-

- lşin ... 
ettik. S . ~ukafatıatia değiliz, merak 
~Oksa b~alınızde biz yanh~lık mı var 
l ız rn· h "' ' er tnisi . 1 aV.edemedik, Jfıtfen söy-

nız ~ <.İfy ~u : e tuttururlar. 
1 çe~~ b. iltr ay

1
•
1 

ır merakın zebunu olan-
c:e k'A'.tı·"ı· anıamalıyız. insanların, eğlen 
h 1 ınden b'I alJcd ı e olsa, bulmac:ılarr 
k erneden k wqYati uy u uyuyamıyanlarını, 
n mesele! b·ı e tercih ere ı e omuz s'.lkeııleri-
lar, ins etmek lazımdır. Çünkü bun
faYdasıanların, iyi ile kötü. faydalı ile 
hunıardz Şeyler üzerinde kafa yorarak 
trıa1ı: i/tı muhakkak bir netice cıkar
tıdır. ıyadınr edinmiş meraklı olanla-

1\!era 
tıtıdan b~ muvaffakryetin anahtarla-
ltııınıaa ~tı sayılır. Fakat merakın bu-
b· ıg, ır kii!f Yer.de meram aramak. b~ 
b. ~ 1 . 
ltibir· 0 ur. Bence merakla meramın 

ınde 
\>e (l{) n farkı ara.daki bir (M) 
dır. v~ ~arkıdır. Çoğumuz merakl.ryız
bir hast u merak bazılarımızda hatta 
haıulli :~ık dereccs'.ni bulur. Bilmece 
la-.alarıa -lÇ~k ve basit bulanlar muam-
lıu ~ab· ugraşmakta zevk bulurlar 
la ıl egw 1 1 d . ta: ence er en zevk d..ıyan-

~~Çtrı I>' 
ır nesne gördüm sallamr bi-

l<irrı nıh dunır. 
ona e] vurursa kuyruğuyla salla 

llı.ı l\urı ıur 
canlı olu§u dar dibinde l:ağlı 

lltı d" 
rtıuaınrna değil lakin bir ağacın 

biye z·ı t dalıdır. 
llın ne ı zzetin meşhur mu~mma&ı 
) O)d w iltlar ,,. ugunu sorsam, evvela durak 
ele . ' .t'akat d .. ·· ·· d ' .. Yıp sık uşunup taşın ıktan, ince 
~ay1k k"dokuduktan sonra bana belki 

hılir. ureği,, dir diyecekler buluna-

ltiraf 
lzzeti etmek lazımdır ki bu.gün Zil 

rını temizlemek 
ıazımdır 

Üsküdar Bitpazanrlaaki clnaf : 
- İşler çok, hem pek çok durgun 

bay, diye sözlerine devam ediyorlardı. 

- Peki amma, bu küçük muhit için 
böyle kocaman bir bit pazarı fazla •de
ğil mi? diye sordum. 

- Ne fazlası efendim, ne fazlası on , 
binlerce nüfuslu bir yer için bu kadar. 
cık bir bitpazarı küçüktür bile4 

O zamana kadar hiç lafa karış.mayan 
yaşlı bir adam burada konuşmamıza 

müdahale etti : 
- İşsizliğin s(.bebini hiç kimse size 

doğru söylemedi, diye söylendi. Asıl 
sebep bambaşkadır. 

Yalnız bunları söyliyerek susmuştu .. 
Ben onu tekrar konuşturmak, bahsetti_ 
ği (asıl stbep) i söyletmek için ağzımı 
açıp sormadım .. Fakat istifham dolu 
nazarlarımı öyle ınuannidane bir tarzlda 
yüzüne diktim ki, nihayet izah etmeğe 
mecbur oldu. 

- Eskiden herkeste para boldu .• Bi.. 
raz eskiyen malları getirip burada sa • 
tarlar, hemen yenisini alırlardı. Sonra 
eski diye satılan malları biz de temiz. 
ler ,tamir eder, burada biraz daha fakir
lere satardık. Faıkat fakirler deyince, 
öyle hırpani, dilenci kılıklı insanlar san
mayın sakın .. Onlar da efendiden, temiz 
pak adamlardı. Ve bizden satın aldık -
]arı mallar biııaz eskiyip, hurdalaşınca, 

tutar çöp tenekesine atarlardı. Halbuki 
§İmdi i§ bambaşka bir şekil aldı. Herkes 
eskilerini, artık eler tutar yeri kalma -
ymcıya kadar kullaıruyor ve vaziyet 
htiyl• nlunca tabii ortada. devri idaim 
kalmıyor, bu pazara da iş düşmilyor. 

Asıl mesele işte buradadrr. 
İhtiyar adam tekrar sustuğu ~an, 

yanımda duran buralı bir genç kula -

ğnna eğildi: 1 
- Babalık belki biraz mübalağa eıdi

yor amma, söylediklerinni çoğu da doğ
rudur, dedi. 

Etrafımdakilerle, alış veriş üzerinde 
bir müddet daha konuştuktan sonra la
frmız o mahallenin dertlerine intikal 
etti. 

caltıar t~uaınmada gölgede brraka 
a ureın· · O b anın ıştır. Bunların eserleri in- zaman enim önüme uüşerek, bit-
~ıl Yalnız wl . pa . arrıaıtt eg ence ıhtiyaçlarmı kam- zanna gırmiş olduğum dar sokağın 
dursun a .kalınaz, muammalar şöyle ağzına. götürdüler. Bura-dairi marangoz 
ho.. ' bı!m d k lb. ~ı.ı.Yanı ece en zerrece zevk duy- ve es 1 e ıseci dükkanlarının önünde 
tllııaın: bile hükmü altına alır. Bu durduk. Yolun tam ortasmda koskoca -
&'orıderjı ar, adliyemiz.den suçlulara man bir lağım ağzı vardı. 

İ"ar en celpnamelerclir. Koskocaman diyorum çünkü bu bü-
•i ı. aza bir .. · "kl"k ' l'(aleın· g.ın, ıcra ceza mahkeme· yu u te bir Iağım ağzma, İstanbul so-

lnden çıkarılmış bir celpname k;ıklarında kat'iyyen rast gelinmez. Be-
S · m - Us \ nim orada gördüğüm, hepimizin sokak-
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Le. ı , Z"h' ,.~ ~or~eı a ırçelebl 
k.~l~ TD:UNDE ~rt (.OK M~JTAMEL 
. ' A 1. ~AV: ,MU~IAfAQ UJ6AT<;..~ 

~•ZEF1: z_. S. ~ ---------· 

t1 slciülardaki Yenicanıiiıı m11s1ııklan 
kırık dökiik bir haldedir 

tarının hiç olmazsa iki misli kadardt. 
Bana yol gösterenlerde:ı bir tanesi 

düşündüklerimi anlamış olacak ki: 
- Bizim lağım büyüktür, çünkü yağ

murlarda çok su gelir buraya, diye izah 
etti. 
~ Başka ,birisi bunu fırsat bilmiş gibi 

lafa karıştr : 

- Hem bizim lağım yalnız sulan 
içine almaz, hazan otomobil, arabalar 
da girer oraya! diye söylendi. 

İlk evvela bu sözlerin hikmetini pek 
anlama~!· Yer~iz .bir şaka sanmrştım 
amma, lagımın uzerındeki ıskaraya bi _ 
raz dikkat edince, deminki sözlerin ma
nasını anlar gibi oldum. 

Bu kocaman deliği kapayan demir ıs
karalar çürümüş, kırılmış, $İzin de yı.ı.. 
karıki resimde kısmen görebileceğiniz 
b~rbat bir hale gelmişti. Değil otomo _ 
bıl, araba; üzerinden insan bile ü 
geçerdi. g ç 

Ben bir taraftan reyredip, bir taraf. 
tan yukarıda yazdıklarmu düşünürken 
e~raftma epey insan toplanmıştı. Ma ~ 
k:nemi ayar edip te, bu berbat lağım 
a~zrnın resmini alırken, her taraftan 
bırden ş~ayetler yağmağa başladı .. 

-

- Lağım yüzünden geceleri, bu 
yoldan geçemez olduk. Zaten Ii 1 yok, 

etraf zifiri karanlık .. Iskaraların kırık • 

larr arasına insanın ayağı bir giriverir
se muhakkak kırılmadan kurtulmaz. 

Başka birisi ilerden atıldr: 
- Hele biraz çakır keyif olursa hali 

tamamdır,. 

tlk konuşan gene sözüne devam etti: 
- İnsanlar için gene neyse, ldedi, 

kenardan yürür ide, dikkat eder, kendL 
lerini koruyabilirler. Fakat arabaların 
ve otomobillerin hali buradan geçerken 

berbat oluyor. Bir tarafta da hiç olmazsa 
dört beş arabanın tekerlekleri şu kırık 
ıskaraların arasına sıkışıp kırıldı. 

Sonra, bir yüklü kamyonun arka ta
rafı, olduğu g~bi bu çukurdan içeri yu
varlandı. Bütün çarşı bir olduk, yükleri 
boşaltık, saatlerce uğraştık ta kamyonu 
kurtarabildik. Burası çok işlek bir yol. 
dur. Böyle olduğu hdde, basit bir ta . 
mirle halediecek bir işi belediye neye 
ihmal ediyor, analamıyoruz .. 

- Peki amma, müracaat ettiniz mi 
ki? 

- Kaç kere .. Hatta gelip te baktılar 
bile. Fakat Hepsi lafta kald~. işe gelin
ce gene eski hamam, eski tas.. 
Lağım için söyliyccekleri bitince, Bit. 

pazarındaıki işim tamamlandı sandım 

fakat beni bu sefer Ycnicamiden içeri 
soktular. Evvela muslukların cld· 
tarafa götürüp, buranın baraplığıru, 

musluklardan çoğunun kırık ldökük ol
duğun~, -~ş. yere mütemadi;en suların 
akıp gıttıgını gösterdiler. S;>nra da: 

- Çok zaman da sular büsbütün ke
silir, hep ne yapacağımızı şaşırmz, di}"C 
anlattıJ.ar. 

Muslukların sefaletini gördükten 
so.nr~, sıra camiin abdeslnelerine geL 
mı1tı .. Kokudan güç yaklaştığım bu 
yer, cıdden pis berbat b:r c:e•J.:ı; B , - :; ,...... ana 
refakat edenler: 

- Siz gene de tem.iz zamanına rast 
geldi~. Her ~aman daha pis, daha iğ
renç hır ~aldedir, diye dert yarJ::lılar. 
D~rd~.gumuz yer öyle fena kokuyor

du ~ı, soylenenleri daha fazla dinleye. 
medım. Her tarafta ayrı bir ihmal ve 
bakımsızlık görünen bu zavarİı camiden 
derhal u~aklaştım. 

Biraz sonra da Osküıdar Bitpazarının 
sağı, solu binbir çeşit hurda ile, bozuk 

tlskildar Bitpazarıidan bir görünii§ ve 
koooman ıağımm ağzındaki uknranın 

haraplığt 

Şiir meselesi 
U LUS gazetesi "Şiir ölüyor 

mu?,, diye bir anket açmış, al-• 
dığı cevablar haftalık (perşembe 
günleri) SaMt ve Fikir sayıfasmda çı
kıyor. llk cevabı göremedim; bu hafta 
Bay Ziya Osman Saba'nm söyledikle
rini okudum. Bu genç şair: "Bugünkü 
Türk şiirinin ileride bir Altın devir 
olarak anıiacağuıa iman'' ediyor. 
Haklı çıkmasını ben de temenni ede
rim; çünkü ben de Yahya Kemal'in 
Nazım Hikmet'in, Ahmed Hamdi Tan: 

pına:, Cahid Sıdkı Tarancı, Ahmed 
Muhıb Dranas'ın ve daha. yeniler ara
sında Orhan Veli ile Oktay Rifat'm 
manzumelerini, eski şairlerimizin en 
büyüklerinin eserlerinde bile bulama
dığım bir zevkle okuyorum~ Fakat 
bugünün saydığım veya saymadığım 
şairlerinin eserlerinde asırlarca. daya
nacak insani. bir kıymet bulunup bu
lunmadığını ancak zaman gösterecek
tir. 

Bay Ziya Osman Saba'nm bugünkü 
Türk şiiri için söylediklerine gönUl
den iştirak ediyorwn ama başka 

memleketlerin şiirinden bahsederken 
bilyük haksızlıklara düştüğünde de 

şüphem yok. Diyor ki: "Bir zamanlar 
şiirin en büyük dahilerini yetiştirmiş 
olmak şeref ini kazanmış olan bu 
memleketlerin ("Fransa, İngiltere, Al
manya, Amerika, ilh ... ") bugün büyült 
bir şaire sahih olmadıkları, ve hey
hat! belki de artık hiç sahih olmıya
cakları kanaatındayım.,, İngiliz, Al
man, Amerikan şiirini bilmiyorum 
(zaten B. Z. O. Saba da onları "ancak 

terceme antolojiJerinden takib edebildi
ğini" itiraf ediyor); Fransız şiirine 

gelince onu biraz bilirim ve diyebili
rim ki "Bugünkü Fransız şiirinin ile
ride bir Altm devir oJarak anılacağı
na imanım var . ., Bittabi bunu da za
man gösterecektir... Fakat bir • Paul 
Claudel'i, bir Jules Supervielle'i, bir 
Jules Romains'i okurken sarsıldığımı
zı, onların şiirlerinde ancak en büyü]{. 
lerin eserlerinde sezilen kuvveti bul
duğumuzu niçin inkar edelim? Clau
del, Supervielle, Romains ... Daha bir
çok isimler sayabilirim. Andre Bre-

Nunıllah ATAÇ 
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l:aldmmlı yolundan, tramvay caddesine 
çıkıyordum. 

HABERCi 
YARINA: SALACAK. .. 



lta!ya 
Sovyet Rusyadakl 

Bazı konsoloslukla
rını kapatıyor 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet hil· 
k\tmetiyle İtalya hilkQmcti arasında bir 
müddetten beri devam edip dün biten 
müzakereler neticesinde İtalya hük\t
meti, nihayet 8 ikincikinun 1938 tari
hine kadar Kief teki bat komoloslufu· 
nu, Tifliıteki konsolosluklannı ve No
vorotıiık ile Batumdaki Viskonsolos-
1 uklanru kapıyacaktır. 

Haile Selasiye 
imparator mu ? 
Inglllz yllksek mah
kemesi bunu tetkik 

edecek 
Londra, 21 (A,A,) - tnglllz yük

sek mahkemesi Halle Selasfe'nfn 
halen Habeş imparatoru olup olma
dığı hakkında karar ' 'ermek mecbu 
riyetlnde kalacaktır. 

Halle Seltsle hakkında, bundan 
lki sene evvel maliyecilerden mtirek 
kep bir grup ile Habeş hUkflmetl a
rasında Habeş madenlerinin· işletil
mesi için yapılan mUzakereler neti-
cesinde kendisine 25 bin tnglllz lira
sı avans vermiş olan Amerikalı Ya
hudi bankerlerden Leo Chertok ta
rafından takibat yapılmaktadır. 

Chertok, 1935 senesinde takriben 
15 bin mil murabbaındaki madenle
rin işletmesine alt bUtün hukuku bir 
mllyon İngiliz lirası muka.blllne sa
tın almış ve beynelmllel ibtflAUara 
sebebiyet vermemek tein projelerin
den vazgeçmişti 

Necaşt, ya mahkeme huzuruna 
çıkmaktan imtina edecek ve gıya
ben mahkflm olacak veyahut kendi-
sini müdafaa etmek 1stlyecekUr. 
İkinci halde 1nglllz kanunu, bUkUm 
darların adil masuniyetini natık ol
masına binaen mahkemenin Halle 
Selasle'nln halen hilkllmdar olup ol
madığı hakkında bir karar vermesi 
ıa.zımgclecektir. 

Milyoner dilenci 
Varşovada btr dllen

clnf o serveti 
meydana çıkarıldı 
Yarıova, 22 (A.A.) - Polia Sa

dank iamindeki profesyonel dilenci ka
dım, dllendiğinden dolayı yakalamı1 ve 
ni.ltcakip yapılan tahkikat neticeainde 
bu kadının, bankalarda mühim miktar-

da hesabı ve esham ve tahvilitı olduğu 
anlaşılmıştır. Dilencinin teıbit edilen 
umumi serveti, bir milyon zelotiyi geç
mektedir. Sadarak'ın aynca da büyilk 
çiftliği olduğu meydana çıknuJ ve ge
niı mikyasta faizle para verdiği de tes
bit olunmuıtur. Hayatını bu suretle 
'dilencilikle geçiren bu kadının kızı 
Pariıte Sorbonda okumaktadır. 

lzmlt saylavı seçildi 
Ankara, 21 (A,A,) - Bot olan Ko

caeli saylavlığı için 21-11-937 pazar 
gtınU yapılan seçimde Cumhuriyet 
Halk partlsl namzedi emekli orge
neral Ali Salt Akba:>·tugan lttlfakla 
seçilmiştir. 

Mahkt\m olan 
kom il nlstler 

Varıova, 22 (A.A.) - Muzir faali
yette bulunmakla maznun 20 komünilt 
2 ile 12 sene araaında mı.rhtelif hapis 
cezalarına mahkf1m edilmişlerdir. 

HABER 
ilan tarifesi 
nın sayfalarında santimi 40 Kr. 
Reeml lllıı1a.r 30 " 
DördllncO. sayfada 100 • 
Uç ve iklncl aayfalarda 200 • 
Birinci sayfada 400 • 
Başlık lllnlar 500 " 

Ticari mahiyeti halz olmıyaJı 

kUçük lllnlar 20 kelimelik bet de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu· 
kavelcsl olan mlllf,erilerlmlzio 
mukaveleleri mllddetlnce fark L 

Immaz. Uzun mllddet devamlı 
Uiinlar tenzilata tlbidir. lllo ver. 

Zina cürmü 
meşhudu 

Evli kadın ve Aşıkı 

1 mabktlm oldular --====~~~~~~~~~ii~~~~~~~~==::.. Tahtakalede oturan Şevket, kanaı-
nm All Osman adlı biriyle pyrimee
ru mtlnuebette bulunduğunu poliııe 
haber vererek cUrmUn teabltini tate
mit, dün evinde yapılan bukmda, Ali 
Osman kanamm bulundup odada 
karyolanın altından çıkanlmJttır. 

Suçlular mahkemeye aevlredllml1, 
Şevketin karm ~ Ali Omnan M cUn 
hapse m~ olmutlardır. 

a dolf Menju 
p ul nıeraklısıdır 
Meşhur yıldız, perestişkarıanndan gelen mektupların 

pullarlle yüz bin llra kıymetinde bir kolleksiyon 
meydana getirdi 

Bütün methur sinema yıldulan el· için elinden geldiği kadar bu perestiı-
bi, Adolf Menju'da, kendisinden imza- karlarını tatmin etmeğe çalıımaktadır. 

İÇERDE: 
• Bu halt& içinde BaJmidJ1 IWknbdn 

açılma meruılml :vapıı.cütı:r. 

• Yol ~ çabuk tü.1D ecflım..a '
yeni tedbirler &lııımlftır. 88DMl I~ tabaO 
oıunanuyan verstıerln 6bQr 11ae19 deTre 
dilmemem için allkadarl&ra em1der ftl'l1 
mlşUr. 

• BüUln yiyecek maddel..sntn Balda bq 
ka yerlerde toptao aatıımanıuı için tetkik 
lere bql&nmlftır. 

• FaUh halkevt bu )'il içinde açılacaktır. 
• Öbür ay Viyana.dan ıehrfm1R bir operet 

grupu gelecek, tehir Uyatrowınm komedi 
kımımda tem.liller 'Tel'eCektlr. Temltıler bir 
ay allrecek, bu ml1ddet içinde feb1r tiyatron 
Ankara.ya &'ldec:ekUr. 

• Kadıköy tramvayJan gUzers&.bmd& bil 
ba.ua Kalamlf ve Fenerbahçe taraııarmda 

tramvay raylarmm ıeçUfl yollar bozulduCU 
ciheUe, bir kazaya meydan vermemek a.re, 
bunlarda eaaalı tamırat yapılmuma karar 
verllmfıt!r. 

• Kadıköyünde )'eni bir halkevl blnua 
yapılmasma karar verDmtıUr. Blrk&g sUDe 
kadar binanın pltnı mUn.bakaya konacak 
tJ!'. 

• Dentz tıcaret mtıdtırU KQtlt Necdet, fd& 
reye alt bazı itler Jı&kkmd& fl&hat wrmek 
üzere dlln Ankaraya gltmtıUr. 

• DemfryollarUe 7&11ılaıı ıı.tık D&kllyatı 

QcreUert pahalı oldufu için, bunun indirilme 
81 etrafmda allkadar hUkrunetlerln demir 
yollarlte yapılan aıılqmada yüzde 83 Dllbe 
tJade~. 

• İ.lveçln ADkara orta eJçSBI vııater buctlll 
Ankaraya ıtdecektlr. 

• ŞlrkeUhayrlye kendi tuphJ&rmda )'e.ıd 
vapurlar yaptırmaya karar vermı,t1r. On11 
mU.Zdekl yıl, üç ılrket vapunı denize lndlrlle 
cekUr. 

• Emniyet mlldUrlOIO levumı tubat dl 
rektörlüttıne tayin edilen Tevftk Balın dQn 

Ankaraya gltmiftlr. 
• Birkaç gün evvel fSlen Prena Seyfeddbılıı 

ceııedl, KWI' hU.kiİmeUnln talebi ll.zerlne Ka 
bireye nakledilecek, hWıttlmdar anut tQrbe 
sine gfSmWecekUr. 
• Avrupadan ptlrDen(BJnver)tobumluk bul 
dayından birÇOk vll&yetıere dafıtı1m11, fakat 
yetifUnn• bakımmdaıı Kocaeli mmtakall ka 
dar verimli olm&ml§tır. (Blnnr) bire otua 
vermektedir. Bundan Kocaeli mmtakumd& 
l&Ufad• edllmNlne karar vertlmJ,Ur 

• lılektup açma auçundan dolayı mahkeme 
ye aevkedilen Galata poataneat memurlarlll 
dan Pakize ile Kemal bakkmd& aaU:ye blrtncl 
ceza mahkemeal beraat karan vermlfUI'· 

• TursuUu belediye relat c.vcıet. lrttklP 111 
çundan dolayı tuldf edUmlftlr. 

• Yeni onnan kanununun t&tblbtmı tef 
Ut eJlemü tızere umum koruma ıram•nd& 
nı general Seyfi Burdura gelmlf ~ 
Vall ve belediye relal ve diler &lü&dar!&rl& 
konutmuttur. ıeııenl tatbikatta ,orwen 
bazı aksaklıktan laah ey!emlf bunlar& k&rfl 
eaaalı tedbtrler alma.catmı lllty!emlftfr. 

• Temmuz, atustas, 8'!61 a,tan ~de 
Kuftadakl madenlerdıen hartee 2•ns ton 
krom. 8213 ton mnpva madeni DtraO edil 
mlcıUr. 

Jr fototraf iatiyen kadın ve erkek pe· Maamafih, ıunu da söylemek icap 
ratifklrlanndan birçok mektuplar al· eder ki, Adolf Menju bu mektuplardan 
maktadır. bir hayli istifade etmesini bilmittir. 

Mqhur artiıt, ya sırf nezaket veya- Filhakika, artiat, aldığı mektupların 
hat da reJdlm ve kendiaini sevdirmek pullarını aenelerdenberi biriktirmekte

Nezleden nasıl 
korunabilirsiniz 

Sofuk algrnbk1ın hakkında uzun 
tetkik yapan tanınnuı bir Amerikan 
doktoruna cöre aoğuk algmlığt en aıa
ir bet ctinde geçmekte, nezleye yakala

man kiınae illç, doktor parası, çalııa
madıir cUnlerin ziyanı olarak bu yüz· 
den vaaatt bir hesapla her seferinde ıs 
dolar kaybetmektedk. 

Miltehaaaıam ifadesine göre nezleye 
katiyetle mani olabiJet;ek bir iliç veya 
hab henüz keıf edilmemiştir. Şuna na
.saran en iyi çare aoğuk almamaktır. 

Nezleden nasıl sakınmalı? Amerika· 
h miitehaaaıa ıu tavsiyelerde bulunu• 
yor: 

dir. Buıün elinde bulunan pul kollek
ıiyonunun yüz bin Türk lirası kıyme
tinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Adolf Menju, Amerikanın en tanın
mıı pul kolleksiynculan tarafından 
kendisine yapılan teklifleri reddetmiı, 
kolleksiyonunu satmayacağını, ıadece 
tefbir edeceğini bildirmi.Jtir. 

Nitekim, bu kolleksiyon Nevyorka 
gönderilerek teıhir edilmefe ba~lan
mııtır. 

Şimdiye kadar buna benzer sergile
re, gayet az ziyaretçi geldiği halde, 
pulların Adolf Menjuya ait oluıu, ser
gi salonunu yüz binlerce insanın dol
durmaama sebep olmuıtur. 

~ 
1STANBUL: 

18,30 Tanburt Cemil pl&kla, 19 çocuk t1 
Uyatr08U: Aslan yolda. 19,30 have raporu, 
19,3:5 konferans, Ali Klm1 AkyUz (çocuk 
terblyul), 19,53 borsa haberleri, 20 Rıfat ve 
ark&d&§lan tarafından Türk muıılklal ve 
halk 17arkılan, 20,30 Ömer Rrza tarafmdan 
arapça 8Öylev, 20,45 Belma ve arkada§lan 
taratmdaD Türk mualkhl ve arkadqlan ta 
ralmdan TUrk muaUdal ve halk ııarıuıan. 

o(S.A.) 21 115 radyo tonik opera StUdyo or 
keıtrası, refakatlle .Tal!) 22,15 ajana ha 
berlerl, 22,30 PlA.kla sololar, opera ve ope 
ret parçalan, 22,M aon haberler ve ertesi 
günlln proıramı, 23 IOt1. 

BtlKREŞ: 
19,15 Rumen cıarkılan, 19,30 kUc;:Uk or 

kestra, 20,15 plA.kla bale mtızlkl, 22,0:S mu 
zlk, 22,45 rumen havalan, 
BUDAPl!ŞTE: 

19 düka1 mtızlk, 19.'5 plA.k, 21,45 gitar 
konaerl, 23 .ıran orkeatraaı, 24,0S cazband, 
BJ:BIJN': 

18, Romantik mll%1k, 19, kUc;:Uk orkestra, 
21 Danzlg orkestruı, 23,30 hafif müzik, 
BOMAı 

21.30 baflf mllz1k, 22, konaer, 2•,15 caz 

bant. 
\·ABŞOVA: 

19,15 algan plA.klan, 21 radyo orkestram, 
22 gene orkestra, 22,580 aenfonlk konaer, 

'""""""" ........................ ,,. 
Çal ınan 

Tarla 
Yazan: Kenan HulQsi 

Bugftnkil KURUN da 
okuyunuz! 

uı11ıııııınını11J1111lllllllııu .................. 
DJŞARDA: 

• Beyrutta eahte OıımaDlı alt.mı yapan bir 9 1 
katpa&&n kumpanyuı yaU.Janqtır. Kalabalık yerlere girip çıkmayınız. Un 8r1 '1 

• Loodrad& bulunu Ymıan 1n'ah, tııgUtere Bol temiz hava alınız, yol yürilyiinilz tan IVO r m U 5 Un~ ... ~~,• 
hariciye mnateıarmı k•bul ebıılıUr. ıcon111 ve rnuntazarn saatlerde uyuyunuz. Lü- ~ A .~ ... E • R ~-... 
ma uzun atırmQftur. Kral, a,-nc:a nrld19 zumundan fazla yemek yemeyiniz. Ye· -.. - Eğer tanıyamadmızaa ai.ıe IJ{ftJ 11t1fA 
Yuplavya ve Romanya elçUerlnl kabul et mek aralannda kabil olduğu kadar çok lstanbulun en çok aatılan laalciki ilatten iffbanm; Gf'eta G<#fbO,, ~ 
mıı. beraber yemek yemlftlr. ıu içiniz. Ellerını· "zı· ••k sık yıkayınız. a'kıam gazetesidir.\,, İlanlarını Jlava, KJodet Kolber, 8imon Si ~r 

• KeUlk&da Porftrlo Dlua k&rp ,apda - ., B ı"" ~ 
lnhWlllD 21 tnct )'llMnnmn dtın bDtun mem Fena, yağmurlu havalarda ayaklannızı HABER'e ' verenler kir ederler. Ka.terin HepblJrn, Brigit 6 aif'lll" 
tekette ırutıuıa.mmwtır. Bu maauebeU• par aıcak tutunuz. Boynunuzu ve bapnızr ~ 6 

yam HopkiM, Mor'km Ditrihı 
tamento bir toplantı J&pmıf ve bu toptaııbd& _'°_:i:._u_lrt.:.:&n::...:_m=uhaf=:az:a:...:ed=in:::iz=·-----..!..--------"":"""-----...:..---------::---=~ 
devlet relalnl, hQkQmet erklnı ve kor dtplo 

m&Ukdehazırbulunmuttur. ••- Bu akşam SAKARYA sinemasında 
• Ludendorff rah&tsmdır. Kendlabl• ame 

Yeni bir muvaffakıyet kuanan diğer bir bJyük Fransız filmi 
Uyat yapdmıp& da ma!ll19tt ba.Jdand& bir 
l8Y .ısytenmemekted!r. 

• Duc de Vtndlonm CoronatlOD Commen 
tary mecmuumm tabU VDU&m Hetnmaıın 
ve muharrtr Geotrey DenJs aıeytıtndetd d&val 
11 bugQn ~· I>ac tarafmdaD Jt.PI 
lan tefebba. lbıerlne 1 bıd J:dY&l'dı ffddetl• 'ı 
tentdd eden bu mecmuamn abft&n bldml I 
chtı habrl&rdadll'. 

MEMNU AŞK (JENNY) 
ALBERT PREJEAN - FRANÇO!SE ROSAY - CHARLES VANEL - LlSETTE LANVİN - ROLA!fl> 

TOUTtlN cibi bUyük Franaız artiatlerinin oynadı klan bu emaalıiz filmde: Parisin gizli mahallerini • ı ı Sefahet 

yerlerinin bUtUn esrarını gözlerinb 6nilnde \:anlandıracaklardır. Saf ve namualu bir kız ile aefahete dalrııı! .O 

mek hususunda yalnız ve mnnha. 
sıran V AKIT YURDU albndak1 
Kemalettin tren Ui.n bllrotuna 
mnracaat edilmefülir. 

Telefon: 1.stanbul. 20335 

• BruOya bar1ıl:ye aeuntlDID bir t.bhlt 
ne rısre Bahloda ~ komtınlat J&kal&DllUftlr. 
Yapılan arqttrmal&rda blr ~k bolievDr 
propaganda kttıtıan. ıs mltraı,es. '11s'erce 
tUtek, tabaııea, 180 el bolnbam ve mllhlnı!•••••ı 
miktarda kurJUD ele goeçmlcıtfr. 

hayasız bir anne arasında hissi mUeaıir ve alakabaht bir dram. 

ilaveten: PARAM.PUNT Jurnal - yerlerinizi enelden aldınnız. Tel: 41341 



Bu miktarın 32 bin tonunu Ege ve geri 
kalanını diğer mmtakalar verecek 

Her fara/ta geni mahsulün 
13 
toplanmasına devam ediliyor 

~- alıkesir (Husu .) v·1· . . 
'"C b ' sı - 1 ayetımız -
~llthu >:'1 zeytin mabsulil çok iyidir. 
'·- a11ıyede bü' .. "'Il f • tun zeytinyağı fabrika -

•ahyctc .. lllcazn gcçnu§tır. Bu acne mm • 
lllUYo ıtd~ki zeytinyağı rekoltesinin üç 
dir. n kıJo olacağı tahmin edilmektc-

l)iter t 
\>aliıin araftan Edremit, Ayvalık ha· 
\'alrııı d~ de bu yıl zeytinler verimlidir. 
Senk,j rdck havalisinde ır.ahsul, ge • 

:ıoğuk} . 
lh •• 4 arın tesıriyle pek iyi olma-, r. 

~~ Ege mıntakasında 
~ e ıtııntaka• • . . . 
.-~i"ltdir. ..ına aıt zeytin vazıyctı 

l11}'ti~ 
her ta nuntakalarının hemen hemen 

rafında w • • 

llıurlarrn Yagan silreklı ve bol yağ· 
V ıtıahsule faydaar olmuıtur. 

'- .'iz h .. '--
"'lticı1t1ııc -§1cU1gıcındanberi devam eden 

Eğe mıntakasırun Kuşadaaı 

Meyvaıardaki 
•ı hastahk ar 
Rellı!t nııntakasınde 

0 •ş bir milcadele 
1!8 reketl başladı 

kow:_dt <liususi) - Arifiyede Kirazc~ 
·""llez· 
ı.a~i" ıraat Vekaletince açılan elma 
tUıı. onunda yetiıtirilecek fidanları bü-

lı.~~ı~avalide müstevli otan haıere w 
Sı~ lardan korumak üzere vilayetçe 
rllıcfa :; Arifiye, Derbent mmtakala • 
\~qt a lı bir meyva h:lStalıkları mil
Cab: .. ~- Yilpıınıası ıcararıa§tınımnıur t. 

''"Cl h"' ·:ı , 
ııllıın b UtUn memurlarla ilaç ve leva-
tiilıtıu u kısnnlar& teksifi muvafık gö • 
>'arır.a~ "'e tekmil muhtarlıklara bir be· 
n e >7azılnuıttr. 

rtı ııgunıerde b"' . u~ ilhaıı.. • utUn c1ç ve levazım 
., •rıne .. d . 
'"" bir ı gon erılmektedir. Çok ıa.. 
llr. amanda mücaideleyc baıJ.anacak-

15 at t 
ho 8Sını alamayınca 

l'~lunun çocuğunu 
1(0n kaçırdı ! 

ve Söke taraflarındaki mahsule biraz 
zaru yapmıısa da yağmurlar bu Z2'l"an 
telafi edere!< rekoltenin artmasına se. 
hep olmuştur. 

Filhakika mevsim bidayetindenberl 
Ege mrntakasında 30-33 bin ton ara
sında olacağı tahmin edilen mahsulün 
son yağmurlann tesiriyle 35 bine çıka
cağı anlatılmaktadır. Diğer ınıntakalar 
da da 4--5 bin ton yaf istihsal oluna _ 
cağı idikkate alındığı takdirde bu sene 
zeytinyağı rekoltemizin 38 - 39 bin 
tonu bulacağına hükmetmek lazım ge· 
tir • 

i{alite iyi 
Miktar itibariyle bol olan yeni rekol· 

tenin kalite itibariyle de iyi bir vaziyette 
bulundufu görülmek.teldir. Eğe mrn • 
taka11nda istihsal olunup şimdiye ka· 

dar tmıir piyasasına sevkedilmi§ bulu· 

nan yeni mahsul yağların a!it miktarı • 
nın yüzde üçü geçmediği anlaşdmakta -
dır. 

Çe§me ve Urla nuntakaların:f<ın alı

nan yağlar diğer mıntakalara nisbetle 

daha fazla asitli ise de bunlar ehemmi • 
yetli bir yekun tcıkil etmemektedir. 

Bütün ınıntakalarda yeni mahsulün 
toplanmasına devam olunmaktadır. E-

ğt mıntakasında istihsal olunan yağlar 

umumiyetle sabunluk mallardır. Bu 

mıntakalarda yemeklik yağların istihsa
line ancak bugünleI1de baıhnmıştır. 

Bursa mıntakasıoda 
Bursa mmtakasından alınan malUına _ 

ta nazaran. viUyetin muhtelif yerlerin
deki zeytinyağı rekolteleri ~öyle tahmin 
edilmektedir: 

Mudanya 1.250.000 kilo, Orhaniye 
2,000,000: Gemlik 1,250.000; Karaca -

cabey 1,27 5; Bursa 50,000 ve yekQn 
4,551,3 7 5 tir. 

Ronga 
Odası 

1icaret 

Tüccarlar f çln 
da~tllo, muhasebe 
ve Usan kursları 

HABER - i\lişam postası 

1 [) i1rt OllJon dö U.Vılin karor-
9ahına gılaiğı zaman> 6üyük 

/,i11'2nı11 mt1rdiv,nleri üz.enndf t:Jö,t 
~ila~ du,_uyordu.1Jir ı ·\ 
(,1% yukondo avra~ ~iri.si 
kll1C1111 uzaf,,,,J .tltjwUç \ 
kıJillittı ~ık111alor1110 
~ 11111/fi olllytni11. 

. J 
f)11rt11111t111 /Ju tlt>/4 
"" lb1'/t1Jll Çll!-/ltll 
Z!."' rt111tl,v11 Vf1l~: 
ot'J,J/4.J#kaJa L~~~~~ 
flrlayı«~ f t1/iJİl. • 
//k ti'"'"' ,,,,. ,,, ....,,..... ...... 
/>il 1:1,FıtNI Att1Mis; . 
~11,-;rlji iç/11 mı 
d11 dvwh .s11ali 
<Y/tll. 8~)/lict'. P.t • 
Vlh. /il< ziyt1,.Pf1.,, • ... 
o'e PArl""Y"'" .S ""1:/Nh 
t?KV/'111 i/, k81'~1!11-111fl/ olt/11. · , . 

/ ~. 

, 
DUMASMIN 
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Küçük okuyucularımız dikkatle okusunlar 
Sizin için hazırladığnnız resimli üç SiliıhfiOrlar romanını Cumartesi günü vermeye ba§lamıştık. Bugün ikincisi• 
ııi veriyoruz. Her Pazartesi günü, rom anınızı arayınız. Evvelce de söyled.iğim iz gibi, koyduğumuz kuponları kesip 
saklayınız. Roman bittiği zaman, kuponları tam getirenlere, resimli Üç Sıl§.hşorlar romanını .kitap olarak hediye e
deceğiz. 

yenler hakkında kanunı muamele yapı- lo, usulü muha.sdbe ve lisan kursları • r 

On Y'aı~a, (Hususi) - Hasan isminde 
l>l4ııden ~nc:a bir çocuk Bakırtolu kö. 
!ı?l:fan lta enrn isminde bir adam ta~ • 
suıe~Çırıın:r§trr. Çocuğun babası 
tiıtıio, b· • Polıse müracaat ederek Ke

?ıc lllue~ alacak meselesinden ktndisi • 
l'iltd er olduğunu ve çocuğunun bu 

lacaktrr. çılacaktır. Hazırlıklara başlanmıştır. 
O Ç I y O r 2 - Odaya en az lise tahsili görmüJ 4 - Tü::carJannuzın şe-hir içi ve dışı 

Konya (Hususi) - Uzun zamandan. muha!ebe ve ticari muhabere usullerin- telefonla konuşmalarını ko1ya1G§tırmak 
IResDmOI 

Oç Silahşorlar 
beri faaliyet gösteremeyen Ticaret Oda- den anlar bir muhasebeci alınaoaık, ec • ve bu vasıtalaAfna geniş ölçüde fayda -
mız nihayet kımıldanmağa l:atlamıı ve nebi lisanlarından birine vlkıf olan ter- }anmalarını mümkün kılmak için Oda 
esaslı bir faaJiyet proğnıru haz1rlamıı - cih olunacaktır. Bunun için ayın 22 in- binasmde bir muhabere salonu açılacak-
tır. Odada bir kaç gün evvel yapılan bir ci pazartesi günü Odada m~ka im • tır. 
toplanUda ıu kararlar verilmittir: tiharu yapılacaktır. Görüfüyor ki, Odamız faal bir mn • 

l>o~ kaçırıldığını söylemiştir. 
h.• • Socuğ 
~q lltcı?ll t...._ u ve çocuğu kaçıran Keri-

a,.tadır. 

.. ~ 
mnıııuuıımııımıııımuımm amımıınımıımııırmmnwmııımnr.mınmmır.; 

Bu kuponu kesip 2 saklayınız 

·~~~~~~-.... 

1 - 1937 abone ücretlerini vermi - 3 - Odada, tüccarlarımız için dakti- essese olmak arifesindedir. 

~S3!!~~~i&!E5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 1t1 n To 1 1 s Jenevyev, Roland Garrosun bize bahs- Bunun için, onu buraya getirmek mec- du. Bir tek arzum vardı. Bu evden ka-g a 1 ar 1ş1 n ettiği ve b:.itün müttefik polisinin ara- buriyctinde kaldım! - - çarak, bJtün şebekeyi polise tealim et· 
dığı me§hur ı.;asustu ! - Doğru yapmamı~smız.. mek . .... ~ ...................... . 

CASUS 
Hatıralarım anlatan: Mart Ri şar 

Fransa;un en m&fhur kadm casusu 

-11 -
ır ....... Can1 t.ni?ll· . nı aklınızı mı oynattınız?. , 

llu 
1~.1 tnahv mi edeceksiniz? 

Oca~rn SozJer üzerine, kadın, çabL.tak 
n }"anından uzaklaştı 

bcaı.ıı~ ~efa da, J enevyev garip bir te
... ..:ı?ll e tnınldandı: 

kUc k rısan, bu "oyuncak,. Iann bir te· 
'diltb~a bir silah deposunun berhava 

O eteğini dü '"n.dü'-ı şu r.çe .. 
kUt\r a.d:nan, bu "pastil,. lerin, birer kor

cı ına · \ <ıtarn nııt olduğunu anladım. 
ttti~i .ı~ verdiği ıstıraptan tikayet 
kalf'ı~ ıçın, Jilsen teyze, odanın bir 

tah glr~·bana bir yatak hazırladf. Ya
tibi l>a ırrı ve, biraz sonra uyumuş 

J Ptnn. 
tncvy . 

cvın bir mum yakarak, ma· 

sanın önüne oturduğunu gördüm. Seri 
bir hareketle, huta bakıcı peçesini bi..r 
az kaldırdı ve saçlarının arasına gizle
miş olduğu iki küçük ıı:.ibü çıkardı. 

Tübleri açtı ve masaya, bükülmüJ 
kAğıt parçalan koydu. 

Bu it bittikten sonra, ayağa kalktı 
ve yanıma yaklaşarak üzerime ef :Idi. 

Alis yavaş bir sesle, ona: 
- Uyuyor l dedi. 
O zaman Jenevyev peçesini çıkar.dt. 

Onu ilk defa olarak. ba;ı açık görüyor 
dum. Boi ve altın saçları meydana çı· 
kınca: ''Altın tolgalı sarışın!,. diye ba
ğmnamak için, kendimi güç zaptet
tim. 

Bu defa, artık ~üphem kal:naını§tı: 

B "tü"' •• d m mu"'thı" b" · · Bir taraftan karmanın yollarını an-u n vucu u • Ş ır sınır Alis söze karıştı: :ı 

buhranı içinde titremeğe başladı. Ne _ Ben de, aynx ıcyi söyle.<lim. Ta- yor, diğer taraftan da, duvarın öbür 
k k b. t ğa du" 11.mu- t'' ı B tarafında cereyan eden muhavereyi ta-or unç ır uza ,.. § urn ana rumadığımrz bir kadınx buraya getir-
ağabeyimin yaralandığını haber veren mek büyük bir tedbir-sizliktir. Bize kip ediyordum. 
ve beni Brey • Dün'e çağıran imzasız Jenevyev şöyle diyordu! 

B hiçbir faydası dokunamaz, buna muka- _ Esasen elindeki kağıtlarla biz· 
mektubu düşünd-am. unun kimin ta· bil, bizi pekala ele verebilir.. -

td ğ h" den kaçamaz .• rafın.dan yazdmıJ o u unu ıçbir za- Maksim asabi bir sesle: 1 
man anlamamıştım. Şimdi artık her şe- _ Yeter 

1 
- Niçin 
-Bu ~ağıtlar Jilsenin kızı Marinin 

yi anlıyordum. Garrosla dostluğumu Diye sözünü kesti ve iki kadını yan- kağıtları da ondan 1. 
bilen "altın tolgalı sanım,, "cchenne-
mi tayyare,, nin sırrını öğrenmek ümi- .daki odaya sürükledi. - Ya!. Çok iyi! 

dile, beni yanına çağrrınııtı. Kulağımı duvara dayayarak, mük!-
lemelcrinin bazı yerlerini duyoağa Ben bu düşünceler ic;:inde kxvranır-

id muvaffak oldum. ken, birdenbire, kapı yen en çalındı. 

Planlar kuruluyor 

Uyumuı olan küçük yavru, ağlaya-
rak uyandı. 

Bu defa pencereyi, Jenevyev açtı. 
Maksimin ııes:ni tamdım: 
_ Ne çabuk. döndünüz!. 

Diyordu. 
J enevyev de alçak sesle cev•p ver-

di: 
- Oraya gidemedik! Yaralandı. 

Maksim, Jenevyeve: 
- Bu kadını ne yapmağa niyetiniz 

var? 

Diye sordu. O da 'u cevabı verdi: 
- Her teyden evvel onu banyoya 

kapatacağım, böylelikle bizi ele vere
mez! 

- Fena değil? 
J enevyev soğuk bir sesle: 

- Sonra, düşünürüz 1 dedi. 

Artık her şey anlaşılmıştı 1 Ne yap
malı? Vaziyetim feci bir hal alıyor-

Bu defa mahvolduğumu hissctim. 
Ertesi sabah uyanınca, Maksimin 

garip bir işle meşgul oJ.duğunu gördüm. 
Jils<'n babanın kendisine verdiği made
ni bir düğmeyi parmaktan arasında çe
viriyordu. Düğme biraz sonra açıldı ve 
Maksim bura.dan ufacık kağıt par~aları 
çıkararak bunları açtı. 

Sonra, küçük kağıtları yeniden bll· 
kerek, Jcnevyevin saçlarında sakladığı 
küçük alünminyom tJblere yerleJtirdi. 

Nihayet bu işi de bitirince, yandaki 
• odaya geçti ve orada Jenevyevle, !id

detli bir münakaşaya tutu§tu. 
~Devamıvu1 
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Burada gördüğünüz sofra bezleri, yastık yüzleri ve tepsi altları, beyaz ko
tonperle ile kırmızı, 5ampanya ve sair renkli keten kumaşlar üzerine işlenir. 

Masa. örtülerinin büyüklüğü 90X90 santimetredir. Kanapc örtüleri (0,45 X 
1,35) büyklüğündedir. Tepsi altlan 30 X40 dir. Yastık yüzleri 50 santimetre 
kutrunda yapılır. 

işte 8iz,e mı son moaa bir ~nta, iska Tpin ve kemer. Ceylan VCt.Ja keçi 
derisinden yapılıyor. PZiseler ayni renk deridendir 

., ,,_., ~-~ ~ - ,_, --
Faydanı bnlgller 

Kaysı reQeli 
Taze, olgun veya kuru kaysıların 

sağlamlannı seçiniz. Güzelce yıkayı

nız, çekirdeklerini çıkarınız. Bir kilo 
kaysı için bir kilo şeker ister. 

Şekeri bir tencereye koyunuz, kü
g:ik bir 'bardak su. Harsız ateşin üs
tünde şekeri kıvama gelinceye kadar 
kaynatınız. Kaysıları içerisine atınız, 
20-25 dakika kaynatmız. Kaynarken 
yarım limon sıkınız, Soğuduktan sonra f 
§i~~lere koyunuz, saklayınız. 

n<avso on D<öırlYı 
3 kilo taze veya kuru kaysı alınız. 

Bir yorgan iğnesiyle 8-10 yerinden de
liniz. Bir kaba 2 kilo şeker, bir kilo su 
koyunuz, kaysıları da içine atınız. 24 
saat bırakınız, sonra, kayadan çıkan

nız; şekerli suyu ateşe koyunuz, iyice 
kaynatınız. Sıcak sıcak kayısıların üs
tüne dökünüz, dört gün bu halde bıra

kınız. Sonra 50 derecelik saf alkol alı
nız, karıştırınız. 3 kilo kaysı için bir bu
çuk litre alkol kafidir. Şayet daha az 
yapmak isterseniz şekerin ve alkolün 
miktarını o nisbette a-:.ltabilirsiniz. 

* Sığır ve koyun eti kıymasına haş 
lanmış patates karıştırınız; rendelen
miş bir soğan, bir yumurta, biraz may
danoz, biber ve tuz ilave ediniz, güzel
ce yuğurunuz. Sonra küçük yuvarlak 
veya yassı parçalara ayırınız, una bu
lıyarak tereyağında kızartınız. Üzerine 
bolca domates salçası koyarsanız çok 
lezzetli olur. 
lf. Halılarınızı şöyle muhafaza 

edebilirsiniz: Her sabah bir fırçayı, bir 
kaç damla trebentin kanştınlmıı sıcak 
suya batırınız ve güzelce iırçalayınız. 
Bu, güveleri defeder. 

Haldann üzerindeki yağ lekeleri
ni, duvar kağıtlarım, ldivanları temiz
lemek için benzin ve mağnezi ile ya
pılmış bir hamur kullanmalıdır. Bu 
hamuru lekelerin üzerine sürünüz. bi
raz bırakınız, sonra fırçalayınız, Mağ
nezi yerine patates ezme&i de kullanı

labi!ir. 
<J Od:farcaki tütün kokusunu iza--r te için sigara t<lhlaların.1daki külleri 

atın ız. Sonra masanın üzerine su do

lu bir kU,•et koyunuz. Su, fena koku-

l:ırı çeker. l 

*Kahve telvesini toplar, kömür to
zu ile karıştırır, mangala ateş koydu-

ğunuz zaman, üzerine örterseniz ateşi 
uzun müdet muhafaza eder. 
... Güğümlerin eltınJa kireç gibi 

tortu olmasını istemezseniz içerisinde 
daima bir veya ilci tane istiridye ka

buğu bulundurunuz. 

Elleriniz kirli mi? Vazelin sü-

rünüz ve oğuşturunuz. Sonra ılık sa
bunlu su ile güzelce yıkayınız. 

-tcYumurta kabuklarını iyice döğdü

nüz, ayni miktarda tebeşir ve Bikar

bunatle karıştırınız. İyi bir diş tozu o
lur. * K:ı.nape ve koltukların tahta 
kısımlarını parlatmak için biraz sirke, 

zeytinyağı karıştırmalı, bir tutam da 
tuz ilave etmeli ve bununla silmelidir. 

• Haberin deniz '\'6 macera romanı S 

Çıkan kııımılann hillAaası: 

Vııka, 1897 yıllarında geçiyor .. Şahin adında zeug-uı oır 
TUrk delikanlısı, Kartal tstmıı husust yatlle açık denizlerde 
seyahat etmektedir. Anlattığı korkunç ve heyecanlı macera, 
henüz yirmi yaşında iken ve ııımaıt Avrupada gezerken ba 
fmdan geçml§tlr. 

Husust yatta, Şahlnln misafirleri de vardır: Ali ve 0 
nun güzel kız kardeşi lncl.. Bir de budala görünen bir tngl 
llz.. Bu garip İngiliz, yata, bir davetli olarak değil, pişkin 
!iği ve ınrnaşık!ığiyle sokulmuş bulunuyor. 

Seyyahlar, K&le limanında yaUıırmdan ayrılarak trene 
biniyorlar. Trende garip ve budala görUnen İngiliz, Ali ile 
İncinin uyumalarından blllstı!ade, Şahine, şimdiye kadar 
onlarca gizil kalan hUvlyetlnl lfga ediyor. Bu, hiç de buda 
ln bir adam değildir". Şahine diyor ki: 

- Dostluğunuza güvcnebUlr miyim! 
Delikanlı, onun elini Blkıyor: Elbette ... 

v~. gıırip tngillz, korkunç bir adamdan bahsediyor. Bu adam 
hayatın nr~blleceğl her şeye ııah!p olduğu hıı.lde rlaha çoğu 
nu anycr Bu, bUtlln insanlık dllnyasına ka!'§t ayaktanmIJ 
blrldır BUtun milletlere ve devletlere savaş açacaktrr .. . 
1ngt:J7frı. bu k1'rkur-: adamla bir para mUnasebetı vardrr .. . 
Ve. 'F'arlıotc ilk fş olarak onu :z.lyaret edecektir .. Bu tehlikeli 
z!}-aretı ı:tnhlnl~ bJrllkte yapmayı kararlaşhnyoriar. Parlate 
bir olfle yerle~tlklerl gUnUn akşamı, korkunç adamm ziya 
rctne ha~ırlanıyorlar. 

- !çte bir gllzlük. bir yapma saç ve sakal... 
Önümde de satılacak bir takım litebert olunca • . 
bir gezginci satıcıya. benzedim ml bakalım? 

Şaşkınlıkla karşımdaki adama baktım. Öm
rümde bu kadar iyi kılık değiştirme görmemiş
tim. Şimdi karşımda duran btldlğim aptal veya 
ciddi Martin Han değil; saçlı sakallı, gözleri pa
ra tamaı ve hile ateşlerile yanan ürkek bir Ya
hudi idi! Omuzların dUşUklüğü, ellerin oynayışı, 
belin bükUklllğll hep birer ayrı muvaftaklyettl. 
LA.kin Hall bana kendisini seyretmek, yahut bir 
sorguda bulunmak tçln vakit vermedi: 

- Gidilecek yer buradan beş dakikalıktır. 
Saat de sekize gellyor, sen bu kılıkla geleceksin. 
ÇUnkU daha. bu iş hesabında ancak solda sıfır ol
duğundan kılık değiştirme tehlikesini göze al
maklığına hacet yok. Haydi! 

Önüme düşerek hızlı hızlı merdivenlerden 
indi; ben de arkasından yUrtıdüm. 

Kalabalık caddeden biraz yürüdükten sonra. 
arka sokaklara saptık, sonra dar ve karanlık bir 
sokağın en karanlrk yerine açılan bir çıkmazın 
başında durduk. Hall bana dönerek fısıldadı: 

- 1şte burası; üçilncU kat; fazla söylemeğe 
Yakit yok; yalnız şuna dikkat et: Sen benim a
damımsın, elimdeki demir sandığı taşıyacaksın 
ve hiç ağzını açmıyacaksın; böyle bir akılsızlık 
edersen iki karış bir bıçağın göğsüne saplanaca
ğını iyi bil! Den seni oraya tehlikeye girsin diye 
götürmüyorum. Son sözüm şudur: Dilini tut, her 
ı;eyi g'bzlüyor gibi görünme; daha iyisi sersem 
kılığı takın! 

Ben ya\'aş sesle: 
- Pek iyi ama, bu kadar tehlikeli bir yere 

giderken sil~hlı olsak da.ha iyi değil mi? 
Diye sorunca. boğuk bir sesle gürledi: 

- SilA.h mı? SllA.h ne para eder .. 
Çıkmaz sokağı uzun adımlarla gc~erek dip-
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teki evin kapısından içeri glrdl. Ben de, bit~ 
şaşkınlık içinde olmakla beraber, onun arka91 

.. 
dan ayrılmıyordum: kapıcı odasını gectlk, ucu: .. 
('Ü kata çıktık; bUyUcek ve çok sağlam, meşe ... 
ğacından yapılmış bir kapı önOnde durduk· ~ 
pıya ilk vuruşumuzda kimse cevap vennedt· .. 
kin ikinci vuruşta, bUtün koridorda aktsıer bı::9 
kan yüksek, kalın bir ses işittik; gUr ses bit .. 
güllesi gibi seke, sıçraya genlt yapının ber ~d 
mnda yuvarlanıyordu. En sonra anladım Jtl: bit 
E;es kapının iç yanında volta vurarak dolafaD .ı 
adamın tUrknın idi. Bu adam bize kapJYl açısı tr 
niyetinde gibi görünmüyordu. ÇUnkU, odad•111'tt 
daya. dolaşıyormuş gibi, yaklaşıp uzaklaşoıa 
idi. Ve şöyle bir şeyler söylUyordu: 

"BofJton fehrlnde Tardı. 
Yttreif pek bir d&J'l; 
tiç tabanca belinde 

• Dövdü her hovardaJI! 

§ 

Yttreğl pek bu da71 
(Boeton) şehrinde va'l'Ux, 
Uç tabanca belinde 
Yalnız benden yılardı.. ef 

Bu tuhaf ipsiz türküsünü uğuldayan •;!d•t' 
ı;onra susun('a, hiç olmazsa, beş dakika ıı •" 
ortalrk sessiz kaldı. Dostum Martin Hall b& 1',,1111 
pmm önünde hiç kıpırdamadan duruyor. ~ırde1l' 
meşe kanatların açılmasını bekliyordu. ;v 

bfre gene o ses şöyle çınladı: 
11 

9•' 
- Hey Splinters, çabuk güverteye ... Ş 

langayı iyice donat bakayım... .. . eri ıo-
Bu emri bir sıra koyu gemici kufUrl ~tll 

'aladr. Daha sonra kapı birdenbire acılIP 



Sirtts, gecelerini, lyonyadan 
Rettrttlği kı zları oynatarak 

g·eçlriyordu 
Arqeşirln, torunu emir verdi: Foçaya şimdi yüz atll 
Qönderınız. Ne kadar kız tutabilirlerse alıp geısınıer ... 

-...... ___ ı_-_. _A_s..:p_a_s_l;.g_a_.;...~...1' =-'--Y_a_z_a_n_: _N_ız_a_m_eı_ı_ın .... N_a_z_l_'f_.I 
-3-~ ı. ltlbe'\7n. b" .. 

1111.a Bo .1GJ. ır guvercin odaya girip 
<ıqıyar:~lın~ş; ~~atlarıyla saçlarını 
~. '° bı~ muddet Miltoya bak
ltaılde n:a bırdcnblre silkinmiş, fev
"el"nıi iiizeı endamlı bir kadın olu-

··-
1 

Ye tatlı sesiyle demiş ki; 
içitı.d Aflama güzel kız! ümitsızlik 
'· e deD-iı-· 
.vetıUa l)•U!lın! Yarın öğleden sonra 
<lihttıo ~abedine git! 1ılheye nezre'Yo ruı demetleri mihrab UstUnde 
llıtteturr·~u güllerin yapraklan sol
blr ,~ emrniyeti yok. Onlardan 
•bıitıt ç aı, §i§in Ustüne koy; iyile-"l .,, 

~ ~ a&ııen söyler söylemez, yine 
lll!'rrı" JlJtte güvercin halini almJ§, 
. ~·~ıp uçmuş, u.zaklaşmıı. .. 
ti~ to, bunun Uz.erine mabede 
~\re nıihrabdan aldığı gUl 
~iti 111 fnnı· ko.yar koymaz, yUzUn
~· 6 1 

1~ış. Hem de öyle g{lRI-
ozıa : e g\lze}letmipniı ki; gören

~ltltrııı aYraıt olup canlı VenUı yap-
11. 

atlıyan süvariler, gece demeden gün 
Çıkan ıman1arm beı&saıı: demeden, hiç dinlenmeden yol aldılar 

[tıanm dofumundan bet uır önce ve bir gece &IUllZll1 Foçayı butılar. 
F~ kadm1&rmm rUzellltue meıhur Korku ile çınlçıplak eokaja fU'lıyan, 
dur. Koyu yeıll ıklU, mermer vucut bahçeler araama l&kl•ınnrv. çabalı-
lu Foça kadmlan bua1ln mi.bede ko. -.1-
nan yenl venu. hıykıllnl ~rmeğe yan yetil gözlü kızlardan tam yüz ta-
ııdeceklerdlr. Bu heykeU Atlna dik. nesini ıUrek avına çıkmıt gibi avlı-
tatörU Pınkluln Mvglllst Aspuıya yarak terkilerlne aldılar. Birkaç kffi· 
hediye ıtmlfUr. Bu kadın devrinin • de bir tembce la 
bUtUn lllmlertnl, generallerini, zen- yı UI tJp canlı Veoll· 
ıınıertnJ, e.trlerlnl, sençlmnı \re lh- siln kim olduğunu öğrendiler. Kmn
Uyarlarmı kendine Aıık etm1f bir dan ayrılmamak için ça.balıyan Er
Anadolu gUzelldlr. Yaptığı rezaıetıer montimos'u bir kılıçta ikiye biçtiler 
aydka çıkmqtır. ve tekrar, geldikleri gibi hiçbir yerde· 
Fakat Aspaaytyanm modelllğile ya_ l ed 
pııan heykel Foç& Venu..tı ınlbedlne durup din enm en SirUıUn orduglhı-
konuııınca Façalılar onu hiç de be. na döndWer. 
J'enmedller, ıüzelll.fl .o kadar methe Bu dönüt İra.nlı prensle BeVgilileri 
dilen Aapa.11Y•Y1 Façaıı kadınlara olan delikanlılar için bir bayram ol
nabctle hJç de güzel bulmuyorlardı. du. Kızlar ıilvarilerhı terkilerinden f
Herku, kendi ıevglllılnl ortaya su. nip prensin huzuruna çıkarılınca ye
nrek onun VenUııe naazran nekadar şil gözlerin sihri derhal tesirini gös
gtızel oldufuDU labata çalııtr. Bu ara 
da hartkultde güzel bir gene; kız terdi. Güzel Foça kızlarına ayni za. 
hepsinden ıtızel bulundu. Heykell manda hem masum, hem günahkir 
kırdılar o ıco kızı Foçanm Ve- bir üade veren bu ıözier kartnımda · 
nll50 111.n etwer. Bu genç kızın uıl 

ı.... 1sm.1 lılııtoydu. Efıaneye göre blr ara Sirils çok sabredemedi. Askerleri ya. 
il&~ tanı V Jık hutaıanmıı. tedavlııl fc;:ln isten!- nmdan uzaklaştırdıktan sonra üst ÜS· ' 
~ ~1 \rentımın d&ı.reti etrafa len parayı babaat vermeytnce bir te birkaç kupa yuvarladı. Dellkanlıla-~lilll ~ l'aYıldı. .bpaııf yanm hey- mucize oıınuttu. ra haykırdı 

l ~lerı ()Çaya getiren gemiciler dön- - Soyununuz! Elbiseli inaa.n gör-
~ ıaınan bu haberi Hella.sa u- kat adamakıllı sızmadan alaylı alay- meye tahammül edemiyorum. 
di~~u:~ P'oçada daima birer killak lı gUIUmsiyebildi: Lidyalı delikanlılar, zaten SirUstın 
~- Oılw~" İYOnya kasabalarmda de· _ F bu .. nı.. Yunanlıva böyle l>ir sarayında yan çıplak dolqırla.nh. 
'il ~~~enik' gU · • l oça. ,_ • 
~: ·~ 1 

n ~ .)af • : lia.k""*'te .bulunmamabyclı.ı.. ..., dedi .. filz kmn ate.ıt erkek ~erine bl-
~~ 'otr Ege adalanna yayılma- _.d? ... .;.ı1r10.a o:ihi ~· şanı>rsı 1 npr. %All\&n ribirinden ;g11r.el lijf y~ :.endamı 
~e l ~kan:aita K&Il ~e!ctt ~~f!li cltiıiyaya gelmez. Şu nankör İyonya- göeterınesi için ~ki aakika klfi geldi. 
~ ~ -çalkana dağlan aştı, lılara bir ceza tertib etmek isterim. Delikanlılar sanıın kızların kıl 
~&11. ~~ KUçUk Allyadakl. ~n Foçaya şimdi yüz atlı gönderiniz. Ne abalarını kaba limon soyar gı'bi 
~ ~. kunıandant olan SırUs e kadar kız tutabilirlerse alıp gel.sin - çekip almı§la"1ı. SirUa dudakla • 

b .. :-. ~ ler. O canlı VenUsU getirmeyi de u-
" «\:~ ~ ld Süm rım yayılarak bu gilul insan yı-ı.... .A--- na ea ve. erya. nutmasmlar!... v 

... llt t..=. ~ --ya gmma gözlerini daldırdı. Fa .. 
~ ~ htı~ zaptetmış olan meşe Ve yanındaki delikanlılara kasık· kat yine o anda şarab taamı tutan e-
~ ... unıdan uzun kollu bU- · ]arını patlatacak ıiddetli kahkahalar h..' taJı ton.mu idi (1). savurtan ıu sözleri haykırdı: liyle genç kızların arasında ktrmm 

,~~ bh-:~ oturan bahası İkinci -Bu Yunanlılar "Venüs Venüs" bir kıl abaya sarılı duran birini f§aret 
.-".YUt oflu Ard 'ri Asurya ederek homurda.ndığı duyuldu: 

ttıenı,, .. e+-ı.. v"eı S'-"-" · ~. derler, bize meohul bir güzel kadını N t' Bu ba. 
~- wıusı u-ueu. ~ ;:..~'"ed I ~ . d , - e ceeare . a içinde duran 

~~~ 8alibf.-N ile xu..nıc As- UlVW& er er. ,.. .. r canımız çeker e ifa kim? 
;~ .T"'W "'u bu gllml bdmı görmek istersek, ma-

l! ltf, bet1eriDdekl heykelleri gijeterirler. Ni· _ Delikanlılar korkuyla blribirlerine 
~l bir · zanpeıreslti. KU liayet tiumm l>lr canlmı olduğunu ağ- tiaktııar. SirüsUD, emirlerinfrı bir aanJ. 
~ ... ~ Ue hlç ~ o1mu- reiıelıiıdli. Baaıım, getinlfııler göre- ye ~iktirilmesine tahanımnı etme-

'\"e gecelerfnl L!d;ya C!e. 1Jm. ıı.tliettiıderf Jiada.r vana... Biz ôiğinl, kmdığr adamın gırtJafma bir 
e \itıenp ~ lyonya ı Be tlr'Wiz.ı. Kadına tapmumı bilen· !ıargr. saplam> geberttfğtnf bilirler • 

~~~~~~~0~~ Jdl• ~Jeı'denfz. - Vl u ---~ T&r 

~-~ . ki ~ liatier . , (1 ~ :;a_, _,e k2-~un • .uı """'· Sirll8 k.. Emreder iie emri oeriial ) Bv ~ bit- koltı ""6-
\1& ~14.1 VUW"UAl.U. 4'111 )'erini ptfrfJmez lllf.? Derlial •tlarm& 1 rifttlen ..... ,,..,. .. t~.. . . 

. -,,ttıl«ı,rıda~ uman ltocaman, nasırlı para, aende de bu elci bicller :varken ı,ın 7oıun-' ~)' .... ID&liut lil drlec!l dadır_,-atlairn içeri baka)'İm f 
--.~.. ~•nuıa )'andıtDn be: ilik& metan ,Ya- İkimiz de kalın meşi kapıdan gfrdUc; Jcen-

&t tetetı~ıe. Jı:aıulı?ma.::'ofuncatıa dfılne "gök g«rnıtusn Con,, adını :veren Jcorkunc 
rovam,tılı:tıt Bii fİtjl>e Yahu- herif dış kapıyı kapadıktan ıonra bizi ııctncl bir 

-

1 
1 

~--·l_ __ j 
ı - Atfedenlnlz baran, ~n z 

8. G. sorabilir miyim nasıl dönmi~ 

ttlntb? 

- Ben mi ,·als dalguile . 

( 

2-Ya sis?? 

. ~ 
t - Elemeden, lisan me1elest ••• 

a - Peki, 7abancı dlller mektebi
ne gltmedlnbı ml? 

- Gittim ama orada ~buk eli le 
)JeJcllm •• 

aarııı beldtUıitb..Jİıl 'SelcUn 11 kap17a göturdll ve eı~elken gemtıertnde kul· - Yuan: Ali Rıza Seyfi. fı Nı~yen· bal:<'K7niii):~~1hi llltlln- Jatıdan" atız ve keliıii~;(\~lcerı haykırdı: 
-·"'~·1 ""'lr:''8 ~""'mllftn: Te_.b11 \>&t('l'~fı1U~et bir - Bunak ,Yahud ef Ue piçi gUvertede! 

~~~buu·)flzQ •örmedllt}lnl~Jan kar- Bu Udncl;Jı:apıdaıi~~ ·gtrdltfmlz vakitken- ~ 
.Rll:ı..-:'fıii~ ~11 bir saç kilmesl bu ıt&layı ıarmq- dimi dilnyada insanı en1t1yade tl.flrtacak bir 

mı :t&lnıdan üvtan gözlerini ati4rran yerde bulduk: Odanm lçl tUtlln "dumanı Te qır 
~ İtl~e akıyor. son derece ... torkunç, çirkin bir içki kokusu Te buharUe doluydu. Burada ilk 

bir haldi. ÖnUmde yirmi beş yaşından başlaya
rak her 7&fta adamlar görUyordum; bunla~ın 
hepal uıun 71Uar gemicilikte yaııyarak, denlzfı 
damcaaı )'Uılerfne basılmış adamlardı. ·yuzıer 
rilzgtrdan, ctıııetten, ıotuktan yanmış, tufla reıı 
gine girmiş, yahut kararmıştı. Birçok yUılerclf' 
ve batlarda da "Gök gUrilltllaU Con,.un yUzilndı
oldufu gibi bıçak yaraları, yarık izleri seçiliyor-

1'itrg )' ş l'~nığı )'Gzde kocaman. ~lr bıçak anda seçeblldltıme göre yedi 11ektz adam vardı. 
~ ,\:tdar arası izi, kaşın ucundan alt du4atm Bunlar, blldiflmiz gibi sandalyeler, koltuklar, 
~il ) e bir llzanryordu. Martln'Ha116sö~iÖ7ler yahut sedirler nzerlnde oturmuyorlardı. Odanın 
t~ >ıı~llt tı cuıoşn "fardt ki, g8renl~rt. bir sırt- dört köşealne DstUste konmuş tuflaların nstnne 
,ltbt;"ll. bu tnsah sıntmasr 'gibi ttrkUt11rdO. Ben, uçlan yerleştlrllmfş kalın ve alçak kalas tahta-
~'-ııı fe:y-6 d~lrktn gOlll.U görünce Martin Hallfn, .1arını kendilerine masa yapmışlar, bunların ke· 
;ıtıı. atı ,

1111 
kkat etmiyor g8rllnmek için verdlfl ~ narlarında döşemenin üzerine c;Omelmlşler, baf-

l~~Q~~~enırntabrak, bUyUk bir ıtrenme ne gerile- dat kurmuşlardı. Bu odanın içinde ylylp fçmek 
'11 11r-''lın u halimi biranda ıeldl ve bana ve uyumak için IAzım olanlardan başka hlc eff& 
~' '1111 tÔaatcılc dudaklanndan fırlamış Uç frf, yoktu. Herkes kendi klrU gemici yataJı ve klrll 
,·~>' 'ta ererek: yorganı nstllnde oturuyordu. Hepsinin Onllnde 
~ ~~bııll ::~ kim oluyorsun bakalım? Sen kim lrocaman bir demir içki bardafı, bllyUcek birer 
J{,~" ltet' &'Ortır görmez "gök gnrnıtnsn con.. gemici bıçafr, birer kllme çiğneme tutnnn vardı. 
[>ı~ il bt,1 

41llertnı ınkmafa koşmuyorsun! E- Bu adamların kılıkları da blr1blrfne benzl-
~ı,~I: 8.!',.~thım olsaydm, denizlerde 'bofu- yordu, ıırttannda kaba kırmızı gemici fanll&ları 
~ •tıı .ile.. c;-5ına bfr artın boyunda bir c!emlr bacatlannda mavi şayaktan bol pantalonlar, 

bltt 'll<!ıtır~lııtn kıçından köpek batıldan- bellerinde bıçak kını gec;lriJmf~ kemerler görllnU 
\ ll ile ~il mı! Ulan bunak Yuef: bu Yahu- yordu. ıcn tuhaf şey iıe hemen hepıinfn Jcollann-

1•tı : ll1lı,1't neden biraz yol iz öfretmlyonun ! da bir takım bilezikler, parmaklarında biçim bl· 
, 8fJ1Jerbın Jcaınyr d~ha ~ntt ac- tim yUzllkler bulunmasıydı... Medenf. parlak. 

lla:rcıı ~zel, temiz Pa.rls şehrinin t.n göbetlnde böyle 
' lh1Un1de kırıtma, bizim Eaptanda bir cemaat bulmak gercektcn insanı ~a,ırtacak 

du. Bu Yllzlerln çoğu insanı UrkUtecek gibi sert 
bakıtlar haindi. Bazılarının elleri Uç dört par· 
makh kalnıı,tr. Ortada yUrefl tırmahyan ac 
1rabkahalar, havayı zeblrllyecek sanılan çlrkir. 
kUfUrler, ara ııra azgın bir kükreyl' vardı: san
ki Juıclınlmı,, kudurtulmuş yabani Te :yırtıcı hay 
Vanların doldurulduğu bUyUk bir kafesin içinı 
atılmıştık! 

tik yılgın bakışımda önümde, etrafımda bt 
dediklerimi görmn,, nasıl bir kötUlUk cehenne 
mine, nuıı bir sebanUer bucatına dUtttım, dtro 
kendi kendime aormafa bqlamııtım. 

Martin Hall ise buradaki adamlara karş• 
hiç de öyle dUtllnmllyor görUnmekteydl. O kada ı 
ıofut tanlı, hatta o kadar te7lfll ldl kt: bir an. 
da ondan tUphelendlm ve (hlc; tanımadtfım bf r 
seraerlye lnandıltmın cezuını çetecetlm: bu he 
rlf beni soydurmak için korkunç bir tuzata dü- · 

.-: Devamı var 

• 

' 

4- - Vek&lete gene he7et gönderli 
tnealne taraftar mııınızT, 

- Nafile, dönenler Ankara taşta.u 
yapılmı~ diyorlar.. • 

o - Şimdi ne yapmak fikrindest .. 
niz! 

- ŞUP~!!llı yeril film artlıtl oıa .. 
cağız .. 

G - Bana kalırsa yerli opera ar
tisti de olabilirsiniz.. MUsaadenlzle 
bayanlar .. 

7 - Ne kaba adam, ima ettiğimiz 
halde buyurun sinemaya gidelim de 
medl.. 



()a/ata.~araylı Reşadın 
ceza.flı 6 aya indiı ildi 

Galatasaray - Güneş kavgasında 

dokuz ay müddetle cezalandırılan Gala 
tasarayJı müdafi Reşat bu karara itiraz 
etmişti. Genel merkezce yapılan tetki· 
katta ~eşadın bir derct.:e hakir olduğu 
anlaşıldığından cezası altı aya inuiril
miştir. 

Bu vaziyet üzerine Rept milli k<:i-
Hintli ve Tekirdag'71 me maçlarında ve hatta lik maçlarının Kumar'ı CU>rllüncü 'defa yenen Mülayime gazıetemlz sahibi Mrô./m"ltln f(llll 

Tekirdağlı Hüseyin, 5::;:;:,~:~a.:;:a,~=·~>:.:;:~ Meşhur! BulK;arı yenen 
Hl·ndlı·yı• ... bulunmadığından ... 

Amerikallnın hakkından gel mek O••r 
altı dakikada yendi Müliiyimi Parise 
Kencıisini şiddetle alkışlayanlar da vet ettiler ,.,_ 

ara Sin da MÜ 1 a ~ i m de var d 1 Haber aldığınuza göre, Tün.iye p<O. kenclisini Padse davet eımel• j 

GUnleı·denbeıi dedikodusu aUreıı ken lllntll de yeşil örtüsüne bürüne- fesyonel güreı ikincisi Müliyim, Patis- vermişlerdir. pi' 
·rekirdağlı l:lüse..rin - Hintli Fazzal rek rlngten inip gitti. Hüseyin de ten aldığı bir davet mektubu üzerine, Yalda, Kom.ar, henüz Pariste, " 
mO•abakası dün nihaı·et yapıldı. bir dakika sonra etrafını saranların bugünlerde oraya gidecektir. lan, Dankolof, Pemira, R'."""iı,ııı 

Raat on beşe doğru Taksim stad- arasında rlngten indi. Bu sırada bal istanbulda Mülayime karşı yaptığı Kvaryani gibi birinci sınıf gureff~f yoıuuna gittim Stadvomun ön·u·n·· konıın meı·dJ\·enı'nde bulunan Mül!- A h · ı kl be b r 
· " u ı dört maçta adeta kahkahrı ezımet ere karşılaşmanuş olma a ra e ' )'I' göı düm. tcerdekl futbol müsabakas1 kışlıyordu. Hüseyin dtinkil güreşi ile -:s mahşeri bir kalabalıkla çevrilmiş ylm HUseyini sürekli bir sur.ette al- ug~ramı• olan Amerikalı Komarın Pa- müsabakaları büyük bir kolaytııda~ 

henüz blttl/ll için biletlerini alan gü- ne kad<r kuwetll bir pehlivan ol- rüıte ıhddiye kadar yaphğı müsabaka - za.run:ş ve ~~t~slar, owı ~, 
rer seyircilerine kap. açılro ıyoı'd u. d uğu nu bir kere daha is bat etti· C: •- ımn hepsini .kazanma" Fr:ıruız orga - "'>'dıgnmz gureıçtlerle de, boy ~ 
Halk stadn demir kapısına yüklen- yet itidalli güreştiğinden neticeyi kı 1 nizatörlerinde Mülayim hakkında, çok cek bir vaziycrtte olduğunu bil!t 
mlrtl. Nihayet kapı aralandı. Bunu sa. bir zamanla aldı. Kendisini teb- bu ·· · k b ı · 1 dir 

G 7 1 ı:>no t güzel intiba yapmış ve nun uzerme a u etmış er . .~ göıen halk kUtıesl birden hücum et- rlk ederim. Y. Ragıp O nen a atasa~ay ı ·~a eJceOP"" _ 
ti. Bilet kontrolüne meydan olamadı - Her ne olursa olsun, meml.~~...dteı' 
!terdeki turnikelerle dış kapının D .. k .. f db I maçları gelmiş olan değerli ecnebi ~~ arasındaki yer biraz sonra da un u u o karşı dalına büyük bir m~ ti 
tribünler Ye önlerindeki saha tama- . • gösteren ve şüphesiz çok tekn~ 
men dolmuştu. Karşı taraıtakl yer- güreşçimiz olan Mliliyimüı, - .Mil 
ıerde do :tınyli seyırcner göze carpı- Şeıref s"'-a..ıtında Taksnm sfcado kendisinden t>ir hayli babsettjre(:ff-:vordu. Herkes kendlne münasip bir a. ""' ,_, 
yer se~erken ortada da ring yeni ku ----- -------- G S kaniiz. ___..-

rulmaya l>nşlanmıştı. Bu iş yarım Topkapı 1- ı. Spor t üneş. Taksim an i<• saatten fazla sürdü. Tamam olunca E •• 7 
Karamürselli Ahmet ile Karacabey- YUP : M8Çlarl 
ıı ı.maıı ringe çıktı. ikisi de kuvvet- Şqe[ stadındaki lik maçlarının ao- Bu sırada pyanı teessüf bir vaka Bu haftanın Taksim stadında o:vna- Yeni Şiflli Arnav~!: 
ll olan bu pehlivanlar on Uç dakika- nuncusu Topka~ı ile fstanbulsporlular oldu. Eski ve tecrübeli fu~b~lculardan nan yegane lik maçı Güne§le EyUp Y ,.• 

blrlbirlcrinl bal~İ hırpaladılar. Bu arasında Ahmet Ademin hakemliği ile İsta'lbulsporlu HaeDn kcndı:unden bcJı.• arasınaa idi. Jıögll11ü O- O g-c;~~~~ 
s
1
rada Ahmedlıi mayosu yırtıldı. Bu yapdtlı. lbllmiyen bir hare~et yaptı: Dilrllıt- Maç başladığı zaman her iki takım- Dün yap<lan Talaıim Jiki ~P' 

vaziyette gUrcşemiyeceği anlaşıldı. 1 t b 1 1 1 • Fikret Ha- d .. h t d·~· . hakem daki oyuncular ~u eekilde yer alını§- Yen;•i•li (O) a kaf'!I (6) sayı iJe ·.ti. Arkasına bir pardesU verllerek ring- 1 cın u spor u ar· - lüğün en ıup e e me ıgınuz !ardı: -.ı :ı Maça tY 
ten indirildi. Netice olarak da iki ıan, Samih - hmail, S.bri, Orhon - Ahmet Ademe bazı sözler aöyliyerek k navutköyil ta.kumru yendL ~ 
pebll\'anrn berabere kaldığı bildiri!- Enver, Sahih, S.,.1'., Adnan, SabrL verdiii bu ceza için ifüazda bulundu. GONEIJ: Cilıat - lllıami, Faru • 10 da ŞişlileM hücumu~; 
dl. Topkapı: Tahıın - Ha~, Saba- Bundan sonra oyun çok tatsız bir Rıza, Yusuf, ôrner - Murat, Re'bil, IMha ilk dakikalarda .~ 

Saat on altıyı ~eyrek geçiyordu. hattin - Şeref, Mehmet, Emm - Sa· ta- Halim, Hırista, Leon. !erine alan Şişlilerin genç ve .. ~ 
Orta hakemi Cemal Hintli ile Hüse- lahattin, Yuıuf, Kamil, Tahsin, Fethi. ıekilde geçti ve netice değişmeden EYÜP: Ha7.it • Mehnıet, A?aeddin • hücum hattı, hocaları l.zınirli • . 6"' 
yini çağırdı. Ev..-el~ Hüseyin, sonra Oycn mütevazin bir şekilde ve kar- rafların birer golliyle beraberlikle n1· Hayri, Neşet, Mehmet • Cemil, Ferdi, ayağiyle k sayı kaydettler. Brin" . Yeşll örtUsU lle Hintli sahaya "Iktı. Ak ı hayetlendi .J 

:.. . ıı.ıhklı hücumlarla ba~lad. ı. m arın · I1a1ı<Wr .. Zoven, Faruk. re böylece 2 - O bhti. S Jıı-Hlntll örtUsü altında. elini havaya :ı • • k' k ~ • ıc dl"_ıf 
kaldırıp halkı selAmladıktan sonra biril"de fırsattan daha iyi istifade etme· Yukarıda bahaettiğimız çır ın va a Maça Eyüplular tarafından başlan- Bu ı:levrede Şişliden sağ açı r\l,,. 
r:inge cıktı. Heyecanlı olduğu bellly mes;ni bilen fatanbulsporlular maçın oyundan ,sonda da tekrar edilmek isti· dı i.sede ilk saniyede topu kapan Gü- oynuyordu. ikinci devrede suıdu 
di. Hüseyin de alkışlar arasında rin- ilk nyış.tnı kaydettiler ve birinci devre- -dadım· gösterdiyse de hakemin soğuk neşlilcrdi. Bunu takip eden. ve soldan iç mevkiinde gördük. • ,,,.,.; 
ge çıkınca yan yana durdular. Re- yi de bu tek golün üstünlüğiyle bitir· kanlılığı sayesinde hadise fazla ooyü- yapılan bir Eyüp akını da netice ver- Bu devrede daha Şişlinin baril tftA 
simleri çeki !dikten sonra Cemal iki- diler. d k d medi. Oyun onuncu dakikadan sonra miyeti daha fazla göze çarpıyo~ •• ıı' sinin de tırnaklarına baktı ve düdü- Jkinci devrenin ba•larmda lstanbul- mc en· apan 1• •• e-,,,.. 

:ı • lslansporıu · Basanın mektubu müte\•azin bir şekil aldı. Fakat bu kı- hemen hemen Arnavutköyun caıJı. ti' iıünü 6ttUrdU. spoı kaled•i Fikret kendisin•."'."' t":" 21-11-837 g11nQ Şore! oahumda Topka sa sllrdU ve hlikimiyet tekrar Güneşe ~an ç•kanuyordu. Bu devrede !<" hRJnginbortasında el sıkışan iki pan Topkapıh Salahatine kastı hırı e·1~ ~ı. latanbuıımor m'-_çmı mUtealdp hakem geçti. 17 nci dakikada bu akınlar se- ri ve anlayı§lı paslar yapan Şit~~ pe livan lriblrlerini yoklarlarken me A.ttı. Bu hareketi hakem pena tı ı .,.r k ka~.,dl 
Hüseyin birden atıldı. Müthiş kuvve . . r sunu Satahat- A~et.Adem .ne aramızda geçen mllna qa meresiıii verdi, Melih geriden aldığı vct batı, dört gol daha ıçi>:-_ 
tile Hintllyt Hk anda yere dUşUrdn. tct..:zıye ettı. Ceza vu u~ '-···ı derek dan dolayı tarziye veriyorum. pası yerinde bir vuruşla rakip kalesi· muvaffak oldu. Yirmi iki o~:-. rl"' 

tin sıkı bir §{itle gole tau.,,ı e H d la ı şı·'io-~f 
Neye nıtradığını bllemlyen Hintli . t kt İ•tanbulspordan asan ne soktu. Bunu takip eden dakikalar- ün en muvdfak o nan ";ı.ııyv· . 
~~~g~~~~ ~o~~:~ıın~e ds~~~~l=ilrU~;~~! vtakımlarıfl - 1 v3azıye.~e:_so~s~u.:___1_•-:ı-:-e·-;-----....:...- • ye 2 da. umumiyetle Gilneşin hakimiyeti al dariz, Albert, Çalar, Am:ıVU ,r ti' 

fırladı. HUseyln ikinci bir ~a~le yap e a. -· u y m a n 1 tında cereyan ediyordu. Buna rağmen Muzaffer ve Satavrodur. Ta~ 
tı. Bu sefer kendisi yere düştu. Hint- müdafiler milhim fırsatlar kaçırdılar. haya şöyle çrktrlar: ~ 
11 bundan istifade etmeye savaşır- _. Yazısı 12 incide 32 nci dakika Eyüplularm güzel bir YENIŞtŞLt: - 'Annanak, ~· 
ken HUseyln, Uzerlne bastırmak is- akınını Haydar gole tahvil ederek ta- Cakır, Stavro, Nu"bariz, H-.ol'

1
• 

tlyen Hintliyi savurup ayağa kalktı. ikinci kOmeıer lstlkUU - Demlrspor knnını beraber Vaziyete getirdi. Geri A11avU-, Şahap, Jinıyer, ~"' 
Ye biraz sonra Fazzalr tekrar yere kalan 
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dakika da mütekabil hücum ARNA VUTKöY: - c;..lıi'> ;,ı,..-attı. 'Ozerlnde Hlntıtnln kafasını ye Feneryılmez : 1 ma ÇI kı,· Kraaaı, Go ..... , Stavro, Kaido• -~ftJll' 

re doğru bastırıyor, kolunu tutup 3 • Bakıt'lröy tatiklil tldmanyurdu A ve larla geçti. e- ~ _ 

bUkmek fstlyor, HUsoyin bu suretle Anadoluhlsarı : lkinci devrenin ikinci dakikasına laki, Pııınos, Manıli, Muzaffer, .-.JI 
bir şey yapamtyacnğını anlamış ola- Dün Şeref stadında ikinci kilin en Eyüp aleyhinde çekilen bir korney GU Sarı ırmızı a td B takımlariyle, İstanbul Demirspor A. k l k J iP 

k ki bl d ı d,. .. Hl tll ı k la• ve B takımları arasında, dün Bakırköy- .ıı11ı 
ca r en ger unup n n n Feneryılmazla Anadluhisan artı :ı· ne§lilere ikinci sayıyı da kazandırdı. Pera bere bet~ 
sol ayağını kaptı büktü. Fakat Faz- tılar. . . de btiklaiyıırdu alanında kalabalık lir Bundan üç dakika sonra da gene kor-
za! biraz sürünmek suretile mlnde- "--en •enenin ikinci küme birincw seyirci önünde yapılan maçlar B. takım- . ·· k'k d kaldı lar ud' 
rln dışına ç1ktığınclan hakem dUdUk ....._'6 " neyden üçi.ıncu ve yirminci da ı a a aaJP"" . 
<•!arak vaziyeti bozdu. olan Anadoluhisarlılar, taknnlarmila lannın 2-2 beraberliğiyle, A talnmla • dördüncü sayılarını kaydettiler. Bu Taksim !ikinin iklnci-Ç;.,..ı.,,,. 

Ortada Hüseyin mUthtş bir hamle hiç bir tadilit yapmaldan geçen seneki rmda Demirsporun 5-2 galibiyetile andan sonra EyUp oyuncuları tama- rayın bu maçlara soktuğu ta , 
ile Hintliyi bir daha yere dilşilrdil. talnm1adyle oynadılar. . neticelenmiştir. men ge\'§edller ve Güneş 23 ncU daki- arasında oynandı. ...

1
, ~ 

Oene ayak kapıp bllkerken Hintli Feneryılmazlılar ümidin ft:vkind-e za. b' 1 d h ta k 
5 1 

· Sarıkırmızı takım sahaya §_
01 

__ (,"'" 
clo<"l-ruldu. Ru sırada Hüseyin ''an va · • · kada ır go a ıı. a ra • Yazı· N ....... : _ LuAtfı· _ Hu'"sc.,..,~-- ./ " yif bir takımla sahaya çıkarak binncı d' b tı G" · v..,... 

7

-zlyette ve başı Hintlinin ayaklarına ıımpaıahlar mütemadi tazyikleriyle yete gel ı ve oyun u sure e uneşın 
<loğrn !dl. Ellerııe Hintlinin bacak- devreyi 1-1 berabere bitirdiler. galebesiyle bitti. - Bedii - Hicri, Fikttt - . • 

· 11 t,. .. yı· Davutpaıuhları bir hayli sıkıştırl.iılar .. ..::nır· _Jf•· !arını k:ı.vradı ve kendi bacnklıuı tle ikinci devre ise, Hısar 1 arın ..... · - x- • H ilmi - ~alAhaddin - JY~ eers'' • 
Hintlinin kafasını m:ıkas gibi sımsı- kinden kurtulamıyan Feneryılmazlılar Srkı bir müdafaa çemberi içinde kalan A kınspor - Oyun mütevazin bir şekılde10,~ k t ttu Y n i tt d ~ ld · · · 3 ı ğ Davutpa•1aıJar bu hücumlardan birinde "111'lU - _..df · ı u . an v '- Y• en o.ru u. iki gol daha yiyerek nehc•Y' - ma • " KaragUmrllğU S-.~ yendi etti. Her iki taraf ta mı Or ı.ıl":. , Ansızın Hintlinin U7.erine çıkıp o- lC\biyetle bitirdiler. bunalarak bir penaltıya sebep oldular , S k tl 

1 
b' ok fırsat Gte 

muzlar,na bastırdı ve altmcı dakl- Kasımpaşadan Murta7)a bunu gole tah- Haftalar-<ianber:i bir türlü yapılamr- an ırmız ı .ar ır ~ •· iJe ı" ",Jd' Jrnr1ıı sırtını mükemmelen yere ge. Kasımpa9a: 1 . 
0 

. yan Akıp"por _ Karagümrük ma,.
1 

ni- tar. bilhassa Şevketın kale~ııdı~ıı._,., Davu t:pa •a • 1 vil ederek beraberliği temin ettı. . yun ~ ,. :J: k ka •. ~ 
1lrill. • • . hayet dün oynanch. Bayrak teatisinden addit defalar karşı arşıya . ~ ~ 

Ha 1 k Hnseyln 1 oı lgın.a al kışı ar- Şeref Stadındoki diğer ıkinci küme da 1-1 b<;raber)lkle bitti. aonra Bay En verin hakemliği altında topu havaya dikmem elde ·~~ ,,.ır r:;.. 
ıırırıııır!ıııımnııı11111!'l'""'"'"'''''uııın..._""'.,.""""'" 

ANKARA VE IZMIRDEKI maçla
rın frtftılMtı 1! nci ~ayfrsmızd!Jdır: 

"""""'"'"""""""' rırıırınınııııurıııııı11111t11111ııııııırn ı ı111111 

maçı da, Kasımpap ile Davut~ ara. HilAI : 4 • Galat:a baıhyan müsabaka yeni formalariyle cenin üzerinde çoklbüyük bıt fl"'j,lıi"' 
sıncla oynandı. Kamm~lıtar kaleci • Gençlerblrll Qİ : .O. pek Jık duran Akınsporluların hakimi- tr. Sonuna kadar sıkı bir çarpı ·Jcit'" .. 
terinden mahrum olarak sahaya çrktı - Kadıköy sahasındaki ikind küne ma.. yeti altında cereyan etti ve sarı lacivert de devam eden oyun 0-0 bet 1 _A 
lar. Baılangıçtan itibaren hakimiyeti e. çı Hilil ile Galatagençler araamda oy- liltr rakiplerine her cihetten tefavvuk lda berabediğl ile bitti. ,:=:A 
!ine alan Ka._apblar oyunu bottan n<ndı, G<çen senenin biii!ıci küme so- ederek 5 _ 3 galip geldiler. Akınspor . rı•o;,ı.,. 
blşa hakim oynadtlar. Buna rağmen ilk nuncuıu Hilal klübünün genç takımı luların hepıi vazifelerini .hakkiyle ba- Necdet olmak ı:.izere Necatı. Jc 

0
Jd 

devreyi 1- 0 mağlOp bitirdiler, l klnd çok hikim bir müsabaka yaparak rakibi ' ıar~ılar. Habip bilhassa çok güzel oy· im, Sabahattin _çok ~;'~f:..L 
devre de gene ayni hızla oynayan Ka • ni 0-4 mağlup etti. nadr. Hakem oyunu bıtaraf ı ar 



Lik maçJarının 
•• •• •• uçunca 

na/ tasında 

Gaıatasarclv 
'n1ı1dııııı1111 1111 

4 - Beşiktaş 4 
11111011 11111111111 il l l llHll11111111ıttlltlllli1; u ıuttllll 

~tada 6.ir 
Zoı ıtı -
n,, uyunsa! .. 
<.lt(>J Pcncrb h 1Je gü, . a çc stadında oyııana;ı 

te~lciz :ıoı en mühi m karşıla.şmasrnt 
zon" d~n Beşi];taşla Oaı<:ıtasarayın 
&e, i.d~mcsini, azimli çalı§masmı 

Y1'Cdcnıc b. 1ccl{J r ırkıaç :::anı.andır hasret 

biri '~Zarı zevkli futbol O'IJUnlarmdan 
nın 'le .... t' . 
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.... c ını tattılar. 

1.le >ı~ nı.açı görmek için havaımı serin 
'le ~ eten yağmurlu olm..tı.sı ih tinıali-
otrniyrl/ı Kadıköyiine kad.ar ;;ahmet 

]( C>ılcrc de ya::ık oldu. 

lle~~fıla-Şmanın en bariz hu8usiycti, 
,.j!'lc ;:n Qok çalı~m ış 1·e t"'Zin itiba-
9~rfi h<'r lsta:•bul takımına fcik 
tlldcı ~>'n.ektr o1nıasıydı. Geçen iki haf-
0111, en,. bal. -;e kar.<ıısın.tla üst iin bir n .. • 
'il r,, gorı r ıı, ıt'l' Giirc~i k olayca de-

--n ~iı • 
~aç Yflh ı"tıa::lıltzruı bu sene b;r 
"' 0Ynn • ' • • ~e>ı a cı',~Huııtn cc::alrınmrısı yii::iin-
1~r ... z 9a1·şmı~ samlaıı Grılafnsarayın 
lrJ., Y~l>fcl 
"il~ ., 'mllhuldco.l: galobe ralfl.('ağı 
oı~lt >ıd'l bıı lunanlrır•·• 1ıiç de l;ôhin 

~~11' lü~um y•ıktu. 
0Yu11u b ~ hı~ d., böyle olmad~ "Zor 
!J<iaterd·o::ır" İi<tziyc~i. vine kendini 
trikti§i ı v• l1e~ikta.5ın kuvvetli oyun 
3ıltdq :ıarı kırmrz·lıl.arın zoru kar.<n-

1ıenı ;:tice vermeden: eriyip gitti. ~ e · 
ct]c do1ı Qı' zor siyah beyazlıları biraz

ri~~ (Jayrct etSC'!Jlli, O yemyeşil 
bizi,.d. b0ywı1.arı bükiik de Çt1oara-

ı. 

~ "o!ıt k-0,Bc§iktal}ln tcrurik cdilm.i,ş kad-

~e boı-~~tı:<1a, zaman z!man üstün 
11 ı~lı7. r vır oyun çıTaıran sarı '1'ır
b,, ~ atı>ı dünkü derme""-tma takimı · 

.. ,1)~ 7 r'" 

'•i c , ma; kuvvetini hiç füphe yok 
rı;qta · 

tıı ~tı ~ 8araylilik bağlılığından al-

~kı ~ • ~ki mektep sıralarındaki pilav 

bit '>ı:ttfliz 8arı kırmızılıları büyük 
.t~ 'l>affaktyete de götür~bilirdi. 
lq'°Z>ııJ& ~rında bir iki arMda§-
~ ıkları olma.saydı. 

~112arı 11
e§ikta.., t<ık-ımının evvelki o

~9'1"1J.r'tlo. .~ran gevşek ue biraz da. 
~· Uordüm. Oyuna Çtknrken bu 
'iM~, ı 1'zl1ı: 
"~ı7.arda ıye içhıdmJdiler. Siyah be-
~ı Di ~erimli oyunu FetJzj - Şeref 
~· . ger ıar~'li.ın , vasat bir 

"ııy tq~ler. Buna mu~bil· Galata.sa
~ nıı 8Cıhadan 'TMğlüb çtkmamak 
01<lıt.~::. ba§Za 9(ılt§tı ve· muvaffak 
lf<ıtlnı _ 
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~nda en faıla ~ gören 

lfo.Jc uZenq - Eş/ ak - Salim oldu. 

tef.dibi ~.!ler_Ck Gala.ta.saray lehine 
~~lç ı~ peniılttda tıe • gerekse . 
tqz,11d~ '1.eh~ne verdiği ptJ1Jaltula ha

"Qr)- 1~ 0Yıoııı mütcreddid birçok 'J.:a: 
<vrı.u bW trdi. , . 

~ Ahmet MESUT_ 

--------
l)I) ll8brutgucn sahasında 

eyecanh maçlar 
I(._ Yapıldı 

';:Pa,a ile Davulpaşa 
l:>·· rabare kaldll ır 

.4.ı~~n Bakırköy Barut gücü aahaaında 
(ti) "car. •i>or kulubile Barut gücü (A), 
l?\ac;ı;ırdgcnç takımlan araaında yapılan 

t <ti) t;f a, tenç takımlar ~ berabere 
qc., ıt trıl :. 1 .rtc:anı, 

1 
..,rı -1 berabere kal~ı~ çok 

l'ttt .ı.ı: 0 an (A)takımları maçın.da Ba 
a ""'c:u h '- o . ik\m bir oyundan 

nlıp ıelnlittlr. 

anrnncn devre sarı kıırmızonaıaron 2-1 lehlnde bftt'ltn 
Fenerbahçe Beykozu 5-1 yendi 

ııııııuıııııouııııııııııııııııııınıııı1111nınıııınıııı11111ııımıııııuııııııııı• 

'l;/a'.Uffası B.e~ 
• Ltk maçlarının en mühimlerinden 
birini teşkil eden Galatasaray - Be 
şlktaş karşılaşması diln Kadıköy 
sahasında senenin ilk seyirci rekoru 
nu tesis edecek blr ka.labaltk öniln· 
de yapıldı. 

Daha iki hafta e'\'vol Fenerle bera 
bere kalan ve geçen hafta Güneşi 
3-1 mnğh1p eden Beşiktaşlıların ek
sik Galatasaray tnkımmı kolayca 
kazanacağı umulurken Sarı kırm1zı 
lılarm revkal~de enerjik bir maç 
çıkaran genç on biri, doksan daki
kanın yetmişini hl\kimfyetıerl altın 
da geçirdiler ve küçük bir teknik ha 
ta yUzUnden yüzde yüz kazandıkları 
dlinkü oyun sonunda sahayı berabe
re terkettiler. 

Takımlar sahada 
Saat 14,50 de evvela. Galatasaray 

biraz sonra da Beşiktaş takımları 
seyircilerin alkışları arasında saha
ya çıktılar ve şöyle dizildiler: 
BEŞİKTAŞ: M. Ali - Hristo, Hüs
nü - Rıfl\t, Bülent, Feyzi - Rıd,·an 
l\luzaffcr, Hakkı, Şeref, Eşref, 
GAlıAT.\SARAY: Hızır - Salim, 

Suın i - !ıimıtafa, Eşfak, Fazıl -
Xe<·<kt, Sülc~,uan. Bülent, Hn~im, 
Dnııynl, 

Hakem tstanbulspordan Sami idi. 
Oyuna Gnlatnsarayın sağdan yap 

tığı bir . hücum la başlandı. Buna Be 
şilitnşlılar en °kun·etll · tarafları o
lan Şeref - Eşref cenahtarile mu
kabele f'ttller. Bu siyah beyaz akını
Sallm tarafından kesildi ve top 
Necdete geçti. Galatasarayın sağa
çığı rakip müdafaayı atlata
rak avut çizgisi tistüne kadar indi ve 
güzel bir ortalayış yaptıysa da Bü
lent· ,.e Haşim yetişemediler. 

Kaçan penaltı ve ilk gol 
llk on ·dakika mütevazin bir şekil 

de geçiyordu. On birinci dakikada 
geriden aldığı topla rakip kaleye 
giren Galatasaray merkez muhacl
mi favülle ·durdun°ıld·u. 'Necdetln ·çek 
tiğl bu. penaltı Beşiktaş kalesinin Ua 
tünden avuta gitti . 

Kuvvetli rakiplerine karşı ümitsiz 
bir. oyun . çıkaracakları, hele bu mü
hlın fırsatı kaçırdıktan sonra büsbü
tün bozulacakları zannedllen sarı 
kırmızılılar bu dakikadan itibaren 
gittlkce acılmağa baŞJladılar. Artık 
top mütemadiyen Galatasaraylılar-

. da .. H Uncfi dakikada Haşimin ştitil 
Hrlstonun eline çarptığı için hakem 
penaltı verdi. Necdet bu defa fırsat 
tan istifade etti ve köşeleme bir vu
ru9la Galatasaraym birinci golünü 
attı. 

Bıı :gol oyunu~ müthiş surette hız
lanmasına vesllş oldu. Siy~h beyaz
lılar, bilhassa sol taraflarile UstUste 
sert akınlar yapmağa baı;ladıl.ar. Bu 
arada. Salim sakatıandıysa da bir
kaç dakika sonra tekrar oyuna gir
di. Ekalk sarı kırmızı mndafaası 
canla ba,şla <:ahşl'rak karşılarında
ki tehltkell muhadmlere fırsat ver
dfrnılyorlardı. 

• ~O inci dakikadan sonra 
akrôlar gene karşılıklı oloıağa baş-

ladı. 'rop iki kale arasında bilyUk 
bir hızla gidip geliyor: fakat Galata
sarayın hafir UstunlüğU görülüyordu. 

Galatasaraym ikinci golü 
3 6 ıncı dakikada Galatasaray sol 

a~ığı Danyal iki B~şiktaş müdariin
den kopardığı topu biraz sürdükten 
ıSonra .Necdete geçirdi,. Dün cidden 
güzel bir oyun çıkaran Galatasaray 
sağ açığı mükemmel bir plAse ile 
takıma ikinci golü kazandırdı. 

. Beşiktaşm ilk sayısi 
Yedikleri her golden sonra sürat

lerl artan Beşlkta,,ltlar bu sayıdan I 
sonra da ileri atıldılar. 

,. 40 ın<:ı dakikada Şeref 30 metre-) 
den attığı çok sıkı bir şiltle Beşlkta
şın ilk golilnü yaptı. 

tkf dakika sonra Eşrefin bir akını 
nı karşıhyan Salfm aleyhine hakem 
bir penaltı icat ettiyse de Eşrefin 
vuruşunu Hızır gUzel bir plonjonla 
yakaladı \"6 ilk kırkbeş dakika 2-1 
Galatasl\ray lehine nihavetlendf. 
ikinci devre ve Galatasarayıo 

üçllncü golü 
Bu kısma Galatasarayın üstün

lüğü ile fakat durgun olarak baş
landı ve dakikalar ilerledikçe sarı 
kırmızılıların baskısı artıyor, hü
cumları gittikçe tehlikeli bir şekil 
alıyordu. Nitekim bunların .birinde 
Danyalden Billende geçen top hafif 
fakat köşeleme bir şiltle üçüncü defa 
Başiktaş ağlarına taktı, siyah b~yaz 
lıların, bu kat't mağlflbiyetten kur
tulmak için sert bir oyun tutturma-
larına mukabll Galatasarayın da kar 
şısındaki takımın iki gol farkını ka
patamıyacağına inanan gevşek bir 
oyun çıkardıkları görüldü. 

Dihıkü marta Ga7ata.saray kalecisini11 
bir kurta~ 

Vstte sağda Ga1otMaray - B~kt(lf, 
solda drı Fener - Beykoz mii8aba1fal.a
nlıdan birer enstantane.) 

Beşiktaşm ikinci ve ü~üncii Tfl •• R • 
golleri 1 Ul ıye 

15 inci dakikada: soldıYn bir Be- • ""' 
şlktaş hllcuınunda Eşrefin kale ağ- şampıyonlugu f 
zına havale ettiği topu Hakkı cidde n ı • 
mükemmel bir kara vuruşile falso- GeçcJı hafta ~nkarada yapılan grup 

!andırarak Hızırın bulunmadığı köşe . . . . •. . . 
den ı~eri soktu. bınncılıgı 1naçları netwesınde Bafra 

Bu sayıdan üç dakika sonra dfıl şc- taktmı Türkiye §ampiyonu ilôn cdil-
refin uzaklardan çektiği şUt kale- di. 
nin direğine çarparak içeri girdi. Birçoklan gibi ben de bu yeni Tilr-
Beklenmiyen bu beraberlik siyah be kiye şampiyonluğunun manasını anlı-
yazlıları coşturdu. mütemadiyen hü- .--1 0 k~-1- z d ki 

dl l d yam.u«ım. .l.M.Wr mı ıyanuı ım , 
r.um e ror ar ı. . . • . 
G • tasarayın dördüncli golii kavadısı, eger AMdolu a;ansının res-
;y:n Galatasaray sahasında oyna- mi lisa~ıı~daıı öğrenmiş olmasaydım, 

nırken sarı kırmızılılar uzun ant bir bu tabırın yanlışlıkl.a A"•ullanılmış oZ
akın yaptılar. BUlendin siltilnü M. A· duğıma in.anacaktım. 
li karşıladı. Fakat elinden kaçırdı. Milli kilmc tesldlatı oorken bn-t1ka 

d f H • f t• e Galatasa- - , ~ Bu e a aşım ye .ış 1 v bir Tür].dye şampiyonu tanımak Qi~e 
rayın dördüncü golUnU de attı. • . . • .. 
Siyah ·be yazhların beraberlik pek garı~ .ge~e de, belkı yıne bır ma-

88 ılan na vercbılırdıJ.:. 
Macm nihayetlenm~sine beş daki- O ua1cit §Ö'IJlc bir fikir ileri mıra. 

ka kalmış Galatasaray galibiyeti lürdü: 
kaçırmamak Beşiktaş da mağlfıp ol
mamak irin bUyük bir gayretle çalı
şıyorlardı. Hakkı ile Şerefin arasına 
HilsnU de karışınca siyah beyazlı 
muhacimler Galatasaray kalesini 
sardılar ve tam 43 Uncu dakikada 
Eşfakın kale önilnde havalandırdığı 
topu bu fırsatçı Beşiktaş akıncıları 
Galatasaray kaleclsile beraber içeri 
atarak tak1mlarını gene beraberli~e 
eriştirdiler.Müsabaka da bu netice i
le bitti. 

Nas11 oynadı1ar 
Galataonray - Beşiktaş maçı se

nenin en heyecanlı ve süratli müsa
bakası idi. Sarı kırmızılılardan: Sa
lim. Eşfak, Bülent, Necdet ve Ha
şim ile Beşik taştan: Şeref ve bilhas
sa Feyzi gUnUn en iyi oyuncuları idi. 

Gala tasa raydan: Suavi, Fazıl, 
Danyal; Beşiktaştan da Hüsnü, Hak 
kt, Rıdvan, Eşref va~at bir oyunkçı-

M K tna · kardılar. O. · 11 

Fenerbahçe: 5 
Beykoz: 1 . 

Dün Fener stadında birinci kümenın 
ilk maçı Fener ile Beykoz arasınch oy. 
nandı Fenerliler Beykozur. enerjik o
yuiıunu iyice takdir ettiklerinden ge -
cen hafta takımda. oynamayan oyuncu. 

farını dahil ederek sahaya tıktılar. 
Oyuna Feridun Kılıcın idaresin:ie Fe-

nerbahçe hücumiyle başlandı. Yalnız o. 
yunun tafsilatını vermeden evvel halte
min zayıf otoritesi sert ve fa·:ullu oyu
na müsamahası, oyunu fütbuldan çıka. 
rıp bir boğa dövil§üne çevirebilirdi. Be· 
reket versin birinci devre, nihayet bul
du ve ikinci devrede de Fenerliler ha -
kimiyeti alarak kolayca hasımlarını 

yendiler. Yokaa halkın haklı isyanını 

polis te bastıramaz bir hale gelebilir -

di. 
Maçın ilk anları sert ve sür'atli oy -

"M1lli kiimeye dahil olmıyan tak;tm,e 

lar ara.sında da ayn bir §ampiyond 
yrıpılnıası faydalıdır, milli kilme 1u:ırfa 
cinde kalmış tal.."'lmlara böy'lece inki· 
şaf imkanı.arı verilmiş olur.,, 

Bu, verinde '1C itira:; kabul etmeı 

bir hare7wt sayıl1r ve hiç ~phesi:1 
1ıcrkes~ de memnun ederdi. 

Fakat milli kiime haricindekl t&o 
kımlar arasmd.a yapılan son şampiyo
naya; Ankara, lmzir ve lstanbulıın 
milli kı'7meıjc dahil olmıyan takımla
rının da alınma.'1 gibi, normal bir ,,a
::iyetin ihmal edilmemesi şartiyle .• ; 

işte bıı ooziyct ikmal edildiği için• 
dir 1..-i, sporla birinci derecede al4ka-
1ana n en llilyü1c §ehir7erimizi1ı iştira"le 
edemediği bu t ımmvamn galibinıt 

(Tilrl.:iyc şampiyonu) unvanı verilme
sini garilı, hem de pek garib bir h~ 
ro1..ıct olarak görüyoru::. 

1. M. APAK 

nandı. Bu ilk d.akikaJarda Beykoz ve 
Fener karsılıklı hücumlarda bulundu • 
}ar. Beykoz sağ açığı Turhan aldığı gü. 
zel bir pası hüsnü suretle kullanarak 
takımına yegane golü kazanldırdı. Bu 
gol Fenerlileri hızlandırdı. Onlar da 
Fikretin gayretiyle beraberlik sayısını 

yaptılar. 

Bu beraberlik golü oyunu çığırından 
çıkarmak için bire bir geldi. Artık tek • 
me'er ve favuller biribirini takip eder • 
ken Penerli Bülend bir Beykozlu ile few 
na şekilde çarpışarak kafasından yara -
landı ve oyundan çıktı. Hakem de ka.. 
rarlcı.rında ve oyunda bir türlü otorite 
tesiı: edemeden devre 1-1 beraberlikle 
bitti. 

Takımlarla hakem sahadan çıkarken 
işgü?:ar bir seyirci hakeme tecavü.ı et
mek için sahaya bile girdi, fakat zabıta
nın mili:Jahalcsi işi önlemiş oldu. 

tk-inci devreye ba§landığı zaman Fe. 
nert-ahçeliler çok canlr bir oyun1a ha. • 
sımhnnr yenmek için zorluk çekmedi • 
ler. Bu canlılığa mukabil Beykozda bir 
durgunluk ve yorgunluk vardı. Devre• 
nin lıemen ikinci dakikasında Orharun 
ortatadığr topu Bülend güzel bir kara 
ite gole çevirdi. l 1 inci fdakikuda da 
Fikret takımın üçüncü go}:inü attı· 

Bu üçüncü gol:ien sonra Beykozlular 
işi serdiler. 20 dakikada Bülend Bey
koz kalecisinin kaçırdığı topu güzel 
kullanarak dördüncü ve 24 üncü dalı:i
da Nacinin ortaladığı topu Orhan bir 
şütle be§inci defa Beykoz kalesine 
yerleştirdi ve bunıdan sonra Fenerin 
bariz hakimiyetiyle Beykozlular 1 - 5 
mağlUp sahadan ıayrıldılar~ 
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Dıiiksel kontemnc;ı 

BrUksel, 22 (A,A,) - Dokuz devlet 
konfernnsr, bugUn tekrar mesaisine 
başlıyacaktır. 

Konferansın Jaııonyanın hattı ha 
reketl yUzUnden tahaddils etmiş o
lan vaziyeti hUHl.saten izah eden ka
rar suretini kabul ettikten sonra 
salı gilnU bJlAmilddet Jçtimalarını 
tehir edeceği zannolunmaktadır. 
. lyi malfımat almakta olan maha

fıl, Amerikan ve lngilfz murahhas
larının Ji'ransız murahhas heyetine 
bildirilecek bir formUI ilzerlnde mu
tabık kalmış oldukJarınr bildirmek
tedir. 

talyan murnhhasının aleyhte ver
miş olduğu reyden ve İskandinavya 
devletlerinin beklenllmiyen istinkAC 
larından sonra LttvinoCun konferan 
sr birdenbire terketmesl dolayıslle 
ve Amerikan murahhası Norm.an 
Davlsin gitgide ihtlrazi bir hattı ha
reket ittihaz etmesi karşısında, Çt
nfn gilYeneblleceği yardımlann sa
hih hudutlarının ne olduğunu bilen 
Çin murahhası Yellington Koonun 
Japon taarruzuna karşı Yeni bir 
protestoda bulunması ve devletler
den bir kere daha Japonyaya harp 
malzemesi gönderilmesinden ve kre 
di açı1masıııdnn vazgeçilmesini ve 
kendi memleketine yardım edllme
sinf lstcıneklo fktıfa eylemesi muh
temeldir. 

depn11 n)ft\l 'Môtası 
Şanghny, 21 (:A,A,) o;.,.ı;J'aponya 

başkonsolosu ve Japon baş ataşeml
Jiterl, cumartesi günU nkşamr, !ngl
liz - Aınerlkan beynelmilel imtiyaz 
lr mmtaka konseyi genel sekreteri
ne vo Fransız imtiyazlı mmtakası 
iı;;in de Fransız başkonsolosuna Ja
pon taleplerini havi birer nota ver
mişlerdir. 

Japonya, Japon aleyhtarı hareke 
tin önüne geçilmesini, Koumlntan
gın büroları da clahll olmak Uzere 
.Japon aleyhtarr harekete dahil bu
lunan biltUn Çin teşekküllerinin da
ğıtılmnsınr, Japon aleyhtarı mahi
yette her tilrlü afişlerin, neşriyatın, 
sinema. kordeltılarmm, tiyatro pi
yeslerinin, radyo önünde, nutukla
rın •ve r6portajların menedilmeslnl 
Ye nihayet Japon dostu slSzdo casus
hır ve hainler., hakkındaki takibata 
nihayet verilmesini talep etmekte
dir. 

Japonya, ayni zamanda, merkezt 
''e dalım Çfn bUrolarınm '\"e servis
le rinin kapatılmasını bUtun memur
ların azledilmesini, Çin hilkilmet ma 
kamları llo Koumfntang makamla
rının müessir bir kontrole tabi tutul 
masmı, posta, telgrat ve telsiz tel
graf ser\•lslcrl ile Çin ve yabancı 
ajansların \'O gazetecilerin telgraf
ları üzerlm1eki her tilrlil Çin sansürll 

Jçthna halinde ... 

si, 6nUmUzdekl bUtcenln Çlnde fhtl
yar edilmiş askeri masarif dahil ol
madığı halde 870 milyon yen'e baliğ 
olacağını haber vcrmektedlr:1:İaUye 
nezareti servislerinin tetkikatı, mu
hasomatni muhtemel temadisi esa
sına istinat etmektedir. 

Son 

Gizli radyo 
istasyonları 

_.. Baştarafı 1 inclde 
tatörlük için kendisine müracaat edilen 
bir marc,alin ihban üzerin~ ıoeaelenin 
meydana çıkarak bir çok te~kifat yapıl
dığım ve Fransanın her tarafında gizli 
ıil&h ve cephane depolan meydana çık. 
bfını yazmı•bk. 
AtaiıY• dercettiiimiz telıraf, bu 

ihtilal teıebbüıünün ne korkunç bir ma· 
Diln gece Uç yerde yaralama va- hiyette 0 \duiunu ıöıtermctkedir. 

kası olmuş, yaralılar tedavi altına Paris, 22 _ "Kagul!r,, mesel-esi, f 

ümitsiz aşık 

Kumkapı nlşancasında Mescit so-
alınmış suçlular da yakalanmıştır. tahkMkat ilerledikçe, dah korkunç, da.-f 
kağında oturan 24 yaşında Afife dUn ha vasi bir mahiyet almaktadır. Polıı 
geceyarısı sinemadan evine döner- dün de, bir müteahhidin evinde külli • 
ken ayni mahallede oturan ve her yetti miktarda sillih ve cephane bulmuş, 
vakit peşini takip eden kunduracı üç gün zarfında me~ana çikan gizli 

1 

Hamza ansızın önüne çıkmış, bera- radyo istasyonlannın lda 200 il müteca-
bcrce gezmelerini teklit etmiştir. viz olduğu aniaııtmııtır. 

Afife usanç nren bu Aşıka cevap Diğer taraftan, Fontenblo, Fentoben, 
vermlyerek yoluna q~vam etmiş, Liyon, Lil ve diğer §chirlerde yapılan 
eYine gelip kapıyı açfuca. Hamzanm b 
da peşinden içeri girmek istedlğinl araştırmalarda mütemadiyen cep ane 
anlamıştır. ve sil!h depolrı meydana çıkarılmakta, 

Bu vaziyet karşısında Afife kapı- bir çok tevkifat yapılmaktadrr. 
yı açmıyarak Hamzaya. uzaklaşma- Baıvekfilet, Dahiliye ve Harbiye Ve
sınr, aksi takdirde polise teslim e- kaletleriyle emniyet direktörlüğUnde 
dcceğlnt söylemiştir. mütemadiyen toplantılar yapılmaktıa ve 

Kunduracı sevdiği kadının bu şe- meselenin yeni safhaları göztdcn gcçiriL 
klJde hakaretine uğrayınca sustalı · mekteclir. 
çakısını çekmiş, Afifeyi sol böğrUn- SCSylendeğlne göre, bazı ip uçlan ele 
den ~hemmtyetU surette yaralamı~ 
t · geçirildiğinden, ihtillili hazrrlryan dsi 
ır. 

Kadmm feryadına bekçiler yetiş- teıkilat elebaşılarının · 1öriı olduktan w, 
miş, vakadan zabıta haberdar edil- ecnebi bir devletle ne dereceye kadar 
miş, yaralı kadın Haseki bastaneei- münuebatta bulundukları, kısa bir za-
ne kaldırılmıştır. man ~inde anlatılacaktır. 

İkinci vaka Beşiktaş sinemasında Fakat re&mi makamların şimdiden 
geçmiştir. Beşlktaşta Ortabahçe so- kani oll:!ukları bir cihet vardır ki, o da, 
kağında oturan Sal5.haddln lle Diki- ,_:1~ t gizli teııu "tın ecnebi bir ijevletten mü-l 
litaşta oturan Hamza sinemada kav him mali yardımlar gördükleridir. 
gaya tutuşmuşlardır. Gözil fazla kı-
zan Hamza bıçağını çekerek karan- Diler taraftan, bir çok meb'wılarla, 
lıkta SaUtbaddlnin Uzerlne atılmış, •abdc nuırlardan bazılanllln da bul 
sağ eline saplamıştır. Yaralı Beyoğ- komploya dahil olduklan hakkında ba.' 
ıu hastanesine knldmlmış, Hamza n emareler bulunduğu IÖylenmekte iael 
yakalanmıştır. de, bu cihet, ancalıc eJeba§lılar ele geçl-

üçüncil vakanm yeri Kocamustafa riJdüten ıorıra tavazzuh <ldecektir. 
paşada Cevadın kah;esldir. Yefada Hülba, Fransanın her tarafında ve 
Karnall çıkmazında oturan Arap 
Mahmut yanmda Yahit ;e Vedat ts- bilbasaa Pariıte yapılan araıtmnalarm, 
minde iki arkadaşı olduğu halde Ce- Fransız. tctkilitı esasiye kanununda 
vadın kahvesine gelmişlerdir. Arap ve belki de \ıarict siyuettc, «aslı bir 
Mahmudun Vell 1smlnde birisi ile a- tahavvUlü ic.ıp dtirecek kadar vahim ha~ 
rası bir kadın yUzUnden açıktır. ldkatler m~na çıkaracağı söylenmek 
Arap Mahmut, Veliyi kah,·cde görUn tedir. 
co Uf atmıya başlamış, sonra aya~a. 
kalkarak döğUşe hnzırlanmu;tır. Ve- Siyası mlste11•rlıklar 
U Uç kişinin altında kalacağını far- Ank .,,-
kettlğindon da.ha evvel davranarak . ara; 22 (A. A.) - Bu gece baş 
ayağa kalkmrş, bir sandalyeyi Arap vekil Celal Ba.yarm evinde, reisicum-
Mahmutla Vedndın başına indirip hunın riYl.letinde vekiller ve siyast 
ikisini do yere serm1ştlr. mllsteşarıarla birlikte bir içtima ol

nün kaldırılmasını, ve Japon ma- Cerrahpaşa hastanesin de 
karolarının mUsruı.desi haricinde Çin 

du. Siya.at müsteşarlığın lilzumsuzlu 
ğu Uzerinde ml.lfterek kanaata varıl 
fü. Buna göre kanunların tebdilinin 
!başvekaletten Türkiye Büyük Millet 
Meclisine a.rzma karar verildi. 

lilerln bUtiln telsiz telgraf muhabe- Yeni bir pavlyon 
ratının menedilmeslnl de istemekte J 
<lir. Ayrıca Japonya, kendi askerleri yapı ıyor 
nin beynelmilel' imtlyazlI mintaka- Bugün Cerrah paşa hashnesine ilave 
lnr dahilinden geçmek hakkını da edilecek paviyonlardan birinin daha te-
talep etmektedir. meli anlmıştır. Bu münasebetle bu sa. 

Bu talepler isaf olunmadığı lali-
'dirde, Japonya, lüzumlu tellkkl et- bah aut 10,S ta birçok tabibler, şehir 
tf~l diğer tedbtrler almak hakkını meclisi azalan, gazeteciler ve halk ye-
m11hafaza etmektedir. , ni binanın yapılacağı yerde toplannut 

Harp vaziyeti ve merasime saat on ~ir buçukta latan-
. ·Sanghay, 22 '(A,A,)' - Japon Is- bul valiıi ve Dclediye reisi Muhiddin 
tıkşaf tayyareleri tarafından blJdt-
rilen ve henüz teoyyUd etmiyen bir tlstiindağ riyallet etmiıtir. Vali ile bat. 
hıı.bcro göre Çinlilerin ikinci Hin- tane ba'bekiıril Rüıüt Çapçı birer nu • 
'<lenburg hattının mihver. noktası o- tuk a8ylemiıterdir. 
lan Vusih, hu sabah Japon kıtaatı Bu peviyon hastanenin büyük bir 
tarnfından işgal edllmlşUr. ks:1.u~: müan bldımu lacaktır 

·870 milyon harp masrah e ı-. .. 0& 

0 
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.Tokyo, 21 (A,A,) - '.Asabi gazete- Burada modem bir mutfak ve mode~ 
bir çamaJIThane yapılacak, hUtanenın 

Altı ~ocok vandı biltUn çamaprlan otomatik vasıtalarla 
Porttalea "Yeni Meksika,. 22 (AA.) yıkanacaktır. Bu vesileyle, her gün bir 

_ Köy Bbşap evlerinin yağmura ka111 paraç daha tebmmUl eden Cerrabpap 
!ti geçmez bir hale getlrilmesl !çin ih • bastanealnln 1atanbulda en g8ze vuran 

r edilmekte olan ve içiride benzin bu bir aıhht mneaae halini almakta oldu· 
;;nan bir maddenin patlaması neticesi ~unu kaydetmekten kendimizi alama • 

olarak 6 çocuk )"aJltnI§tır dık. 

Bu karara iştirak etmiş bulunan si 
yasi müsteşarların kaffesi başveka
lete isitf alarını vermişlerdir. Başvekil, 
bu istifaları reisicümhur ve büyük 
millet meclisine arzedecektir. 

• 1IC • 

' Celll Bayar kabinesinde 10 vekale
tin 11 siyasi mUstep.rı vardr. !simleri 
şunla.ı'dır: 

Adliye: Kocaeli mebusu Salihad
ain Yargı, Milli mlldafaa.: Denizli me
buau Necib Ali KüçUka, Dahiliye: 
Malatya mebusu AbdntmutWib Öker, 
Hariciye Gaziantep mebusu Numan 
Rilat lılenemencioğlu, llaliye: Kayse
ri mebusu Faik Baysal, llaarif: Er
zurum mebusu Nafi Atuf Kansu, Na
fia: Tra.bmn mebwsu Sırrı Day, lktı
•t: Konya mebuu Ali Rm. TUrel, 

Zlraat:Mardtn mebuıu Rıza Ertan ve 
Eutamonu mebusu Tahıin Coşkun ve 
!ıhhat veklleU aiyast mUsteşarr ... 

On dört yıl sonra 
larua da aOkb ve IUmaUa bu mu.taJdl ff 
kendllerile mıı,terek Hatay idarealn• alt 1' 
nl .tatbikatı atık~ ve iUmaUa tellkkl etlll' 
len 18.zmıdır. PollUka lhUraalarmı ve Jıdl 
llfle h&rfcten gelecek tqviklerl bir tarsfS 
bırakarak büttlıı Hataylılarm kendi araJ&tsll 
da kendi evlerinin dllzenlni kenclllerlnfJl Jı:1lı' 
nıalarr kendi hayatyet ve menfaatleri Skt1S' 
ımdandır. 

Hatay Türkleri on dört yıl ance .Atattırlı 
taratmdan kendi haklarında aöylenlleil ııır1 
hur sözden ıonra ııtmdl en bUyUk vazıteııl1' 
kandUcrlne terettüp etmekte olduğunu eıııet 
te çok iyi takdlr edeceklerdir. Bu va%1felt1' 

fyf lla olunabilmek fı;in Sllnn!, ve Aierl 1-' 
kma yer vermlyen, hattA Adalı yeıuneUet'• 
Kuseyrller gibi her na.aılsa yanl!J yola ssP 
mı~Jarın geçmiş hatalarlle bile mqgul oıaıı 
yarıılı: bUtUn Hataylt Türkler amsmda tııııl 
'1e kAmll bir iltlhat ve tesa.nUUe h:ırekel b&~ 
~arttır. 

Siz ne dersiniz? 
KURUN' da kın ekserisi fle bu mahdut ka.z&n!:;lı zenııııı1.r 

H ASAN KIDIÇAYI, yukardakl bqlıkla 

ıunları yaııyor: 

ara.ama sınıt ihUraslan girdi. Bugün1d1 ts 
panya dahllt harbi bu amıt ihUraslarınııı bir 
notıcesldlr.,, 

lıpanya ahııllslnin ikiye aynlarak bir bu 
çuk acnedenbcrl birlblrlerlnln boğazlarma 

atılmaları tarihin en acı cilvelerindendir. 
Fakat hemen her memleket ve milletin ıztı 
rap ile gördUğil bu h8.d1.seden bahsederken 
bir dostumuz fU tarzda bir muhakeme ytlrUt 
tU: 

- Bana kalırııa İspanya bugünkU dahllt 
ı harp fle umumt harbe girmemi~ olmasmm 

-

Biz bu sözleri fU yolda da ifade edeblllrlJ~ 
- Eğer İspanya umumı harbe gtrııı1I 

saydı tabll galip devleUer ta.ratmda bUtuıı• 
caktı; neticede Almanyanm mtıstemJekelerfll 
den bazıları ona bırakılacaktı. Böylece uııı11 
mt harpten dolayı bir kumı halk ııarp Dl•'! 
dnnlarmda !Sise bile buna mukabil :ıneıııJe1'• 
tın gene bir kazancı olacaktı. Halbuki otrı'dl 
hem harici bir harbe girmekten %1yade ııı11 ceznsmı çekiyor. bpanya umum! harbe gir 

! medlğt için bUyük iktısadi menfaatler elda 
etti; yalnız bu menfaatler ve kaz&n!:lar tnem' 
lekctte halk arMında makul bir nlsbet daire 
.sinde taksim edilemedi. BUtUn kazançlar ıa 
yılan mahdut olan adamlar elinde kaldı. Hal 

t.a.zarrır oluyor hem de memleketın en t:t! 
metli Dehlrlerl ve medent eaerlerl ~· 
yakılıyor; yani llpanya umumı harbe fi' 
memtş olduğuna pl§Ulan blr hale geınılf bil 
lunuyor!,, 

Lord Malifaks 
Berlinden ayrıldı 

Hitlerle görüşmelerin müsbet 
netice vermediği anlaşıhyor 
Bertin, 22 (A'.A.) - Lord Hali- Göring ile yakın bir alikast '!,~ 

faxl,dün ak~m saat 21,20 de Berlinden National Zeitung Lord Halüas~ıf!j 
hareket etmiştır. . retine dair .heyecanlı aon biı:. te'bliğ_.. 

Lord Halifax, gazetecilere apğıda- tizar edilmemesi llımı geldiğini Y"' 
ki beyanatta bulunmuştur: maktadır, 

"Hitler, Göring ve von Neurath ile Bu gazete, ehemmiyetsiz oldu'fu ası· 
olan görU§melerim, serbest, açık, gayri laplan Halüax'm ıgörUşmelenniıı ~ 
kati ve hususi mahiyette olmuştur. U- terek hareketlerle beynelmilel ııı~tki)t· 
mit ederim. ki g~rü~melerimin neticesi leri ortadan kaldm:ıiağa matuf b!!~.ı 
olarak, !ngıltere ıle Almanya arasında- ~ .. 1 t kil edebıt~·elctefl . • . . . ..... ruJme ere esas eş Ç"v 

ki havanın iyıleşmesı ve daha ıyı bır t~ ni kaydetmektedir. 
giliz - Alman anlaşması için, kapı bı- ihtilaf milstemlekeler 
raz açılmıştır.,, 

Von Neurath'a Londrayı ziyaret} 
hakkında yapılan gayri kati davet hak-~ 
kmdaki bir suale, Lord Halefax aşağı· 
daki cevabı venni~tir: 

''Bu görüşmelerin neticesi olarak 
vukua gelecek şeyler Berlinde ve Lond
rada da göriişmcler üzerinde yapıla

cak müzakerelere bağlı bulunmakta-
dır.,, 

Atatürkün 
.... Bqtaratı 1 incld• 

çllmcz bir vazifeydi. 
AtatlirkUn bu noktaya tevcih ede

ceği ışık, vicdanlan aydınlatmaya 
ye kanaatleri yapıp yoğurmaya ya
rıya.n başlı başına bir Amil olacak
tı. Bu müIA.haza ile AtatürkUn söz
lerini zaptettlm: 

111\(cnılckctto on bir dlılyet mcr· 
kezi ve clola;rılannı gezdim. Büttln 
merkez "\'O dolayılardııld Tilrklerl 
babaları, anaları ,.o çocukları ile 
~ördUm. Çok scvln<llın. Yüksek me· 
<lcniyet. temeline şahit oldum: Ma
<lcn lerdc Jmrulmuş temeller ... Bu 
açılmış maden ocaklarında profesör 
Jerl lle, teknislyenleri ile, amelesi 
ile ba~tan aşağı Türk olan Jttksek 
anlay;şlı bir insan sosyetesi... Oyle 
memleket b<;lgelerl geçtik ki, orada 
kadınlar erkeklerden daha çok sa• 
bana yapışmış, clin<le çapası ile 
Türkün azık topraklarını zenginleş· 
tırmeye çalışıyor. Topral'ını seviyor, 
ona gönülden bağlıdır. Bütlln bu in• 
sanlar Tllrldye Cumhuriyeti, zengin, 
kuvvetli ve muhteşem olsun için 
ken<ll l"Dkmm fazlasını, seve seve 
tereddüt.siz bllylik: bir fedakArlıkla 
<lcvlet hazinesine veriyor. 

Biltün gördilklerimlzl bu kısa ita
de içinde toplamak kabil değildir. 
Türk olsun veya olmasın, bu Ttırk 
c&mfuı içinde az çok gezen, dolaşan 
tetkik eden her akıllı insan kendini 
blltlln dünyaya böyllkliik saçan kuv
TCtll ,·o asli bir varlığın içinde duy· 
mattıak imkAnı roktnr. 

meselesinde ... 
Umurclyetle :Alman siyaseti ıı~:ı 

kında iyi malQmat almakta olan paıı ı 
ziger -y orpoaten gazeteıi, Hitlet ;;1 
Halifax mülikasının Almanya ile lJeb1 
ıgiltere arasında hiç bir ihtilaf ıe • j 
mevcut olmamasr keyfiyetini, ~üs~ 
lekat meselesinin tadil etınemeaı 1 
geldiğini yazmaktadır. ~ 

intibaları 
n.. ~,., 

oyJc duymayan şuu ~ 
bir tarafa hırakılmca hakiki f~ ".J'll 
hk tere<ldütF:Uz kabul eder Jc~ıı 
klyo cumhuriyeti ve onun bn dtlJlf 
sahipleri olan Türkler bütün jJll 

me<lenlyctl ve imıanlığı için b~ d 
füıal örneğidir. Yalnız bu Jcad "'1tl 
ğil, Türkler tarlhln çok eski de rı 
ıin<lc beşeriyete karşı yaptıkta fa'lı•~ 
tUrcl ,·azifelerini yeniden ve ııı•~ 
bu sefer daha AlA suretle Y"fJl'· 
hazırlanan yüksek bir varlı,!' el'~e~ 

İşte Doğu seyahatinden <loJI şıt ~ 
'.Ankarayn. ulaşmak itin geçeD ad~l_, 
ı:;a zaman içinde ı;;cyahat ar1' bll J>ıl' 
rnna ifade cdeblleccğiın fntl 

_df__:_:.'··r-a-n_k_o_ya- esir 
düşenlerden 

Şimendifer kazasile 
149 u Uldtl ve 
yaralandı ~ 

Seville; 22 (A. A.). - ~ ~ 
yonunda. bilhassa. harp eB11' 

3 
~ 

yan ibir yolcu katariyle bir ~ Ot
n arasında. şiddetli bir çarı> ~ ~-, 
muştur. Kaza neüces~e -~~~ 
mtiş ve 100 kişi )(adar da ~-
tır. ... JJ.,t.i• 

:Kazanın bir makas Y~~ 
<:eeinde çıktığı s<>Yıenmetaecıı:n 
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[ Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım l 

istersen dakikada bin keODme yaz 

Çirkin misin? Nafile 
uğraşma, daktilo 

olamazsın! 
~rkadaşım \N ... ), beni dalgın halimde yakaladı: Arpacı 

kumrusu gibi düşünüyorsun 1 Yoksa 

<N.) a · h 
evleniyor musun kız 1 -3 -

l?ıcltıc il ış ayatına atılacağımı : 
hcnı k ad ı mı atmış olacaktım. Ona 
dı, ~n aç:l:ııamakta Lir maksadım var. 
ıb· zekı bir kızdı. Birdenbire söyle -

1J bulu . . 
l?ıegj • nsaydım, pek ıhtıınal verme -

tcı~k~~ka~ı. olabilirdi. işi ehemmiyetli 
ltat•· cttığımi anlatmak, kararımın 
D-..ın 1 Olduğu kanaatini aşılayabilmek, 

un Sokak U ii 
lcrdc st nde konuıulacak §ey. 
Clkt n °1rnadığını anlatmakla kabil ola· 

J. 

Önünıd 
adam c :n. her renkten, her çeıitten 
ltılıld g çıyordu. Bunlardan bazılarının 
~Yhk~rtndan ne işle uğraştıklarını ko· 

bazılara anlam.ak kabil oluyordu. Fakat 
Yon ı? .. Bunlar ne tüccara, ne komis 

C\Jya, 
tıçi . ne memura, benziyorlardı. 

ltarnis nııydilcr?. Belki.. Yoku tücc.ara, 

ıı.1de ~oncuya, memura benzemcldikleri 
lci... u sınıftan mıydılar? Gene bel • 

~cnb 
di, iı a~ labaha kadar muharrirkcn §İm
tttn· Yan birisi olamaz ~ıydrm?. Kim 

ın tdcrd' k" • d ba .. tıiin:ı~ d ı ı ışte yaınm an, §t o • 
~ t . algın geçen şu adam düne ka • 

lıık ;c:ar değildi de şimdi komisyoncu
cli le' cıındedir? Gene kim temin eder 

lild~ §U ihtiyar düne kadar memur de

ltı~~; Yaı tahdidi yUzünde0t bugün 
de ko 1

Yettcn ayrılmıt ve bir it peşin. 
~·· ~aktadır?. 

OY.le d 
tcll bfr • li§Uncelerle kendimi, hakika· 

\tc bun •ı ~ayanm hUviyetine aannıya 
l llbc· 

Arıt nımsemcye çalıııyordwn. 

}>aJtaı._:~:ıttn beni gene dalgın halimde 

?t 'Sen d bi 
tdir? /\ e r fCY var amma, bakalım 

dtııu rpacı kumrusu gibi dÜJünüp 
ı..?. Yoraun. Yo'--"lZ _,. evleniyor musun 

,..._ .... 
.ıı.vJcncn d"' .. .. .. ~ ......, N uşunur muı 

•c?.. c bileyim ben .. Nen var öyley _ 

Cc\>a 
}>ata'- ~.Vermedim .. Kolundan yakala

" Y\irij ...... n rnek istedim .• 

)ccc~j Ur, dedi •• Gitme .. Azıcık bekle-
ı:; z •. 

....... l>• 
Q,.lnıi> 

...... Ci" • 
"' Orüra·· ~tı un .. 

• sırad 
ltıcc, ll:t a taı merdivenlerlde genç 
di\.ttııı b'tın, mavi gözlü mütenasip en _ 
dU: ırkız göründü. (N.) bana dön. 

...... s 
dcşi 0.,a~a, dedi, arkadaşnnrn kızkar • 

Sorır · Yi t>aınıtayım. 
-..... ,.: ona da beni tanıttı: 
ı- "'fi tkt 
. ljlllj ep arkadaJtm Neriman .. 

tıllı . (?i Uzatarak bana uzanan eli sık. 
-..... }<' ·) devam etti: 

11>-or, ~ de artık bugün çalışmıya bat· 
b .. ı_ cndis· . b' . . k 

"ıttiJ0ıtıkıa ını ızım şır ete alacağız .• 
......_ "' n . 
vakrı 

......_ ~\ret 1 olukJan mı ?. 
~ ... 

b· ld~n le 
ır ' 'l ı. açırılan bir devlet kuşunun 

ı · ··asın b 
ahit oı ın aşına konmuş olmas na 

hyriih ?1<ıktan doğan bir üzüntü ile 
tıyilri · 

......_ ~c . .. 
b ellli .1Yı, n e bahtiyarlık .• 
<N.) :şırn .. 

t~:' liakib t . 
"kız 4 en o:ıntıyarıı(( . l\mTa ınz 

i•.. ÇoJc beklcc · D · ı . F B ı ay. ı . . eğı mı . ? elki 
1 •anbc • 
~~el rı baş vurmadığımız yer 

lliı; .. b':· nurust bir yer bulamamıştık .. 
y " ır 

eri,.,. bi ~rrnenj kızı vardı. Evlenı:ii. .. 
"·•·ıı rısj lazım oldu. Kısmet F. nin 

f'N ) 
d r a fikr ' . .. . 
k '~c ~d- •mı soylcmemekte ısrar e-
~•:t1:a t;1 .. -~ Yand•m Belki C:e şimdi bu 
ıı • .. :Ye • 
cllıcn rınc şirkete bf':ı ıı;ider v~ 

Ç<tlıırnıya baılayabilirdim .. 

············ ············································ i Röportajı yapan : i 
i Neriman ~ 
: ...................................................... ! 

- tş güç mü bulunuyor, diye sor • 

dum .• 
F. Susuyor. Mütemadiyen N. ko

nuşuyordu: 

- Bu da laf mı? Tabii güç .. Hele yü-

zün gözün düzgün olmadı mı daktiloluk 
arama .. İş var amma işte öylesi.. İyi 

yer bulmilk mı? Bu büyük br bahtiyar. 

lık .• Ben bugün yerimden ayrılsam '.bir 

başka yerde dünyada çah~::.mam. 
(Neden?) diye sormadım. Zaten sorma· 
ya da lüzum yoktur. tki üç ketime ile 
biraz önce anlatıvermişti. 

..... Devamı var 

Cevapları veren: PROfESOR SANERK 
Grafoloji ve Grafometri mülebassı sı 

8 üTüN tafıllA.tlle karakterinizi; meziyet ve kusurlarınızı: alzi ha)Tete dUşUr~cek 
kadar vazlb ve sarih olarak hususiyet ıerlnlzl; tuttuğunuz veya dü§llndUğUnil.% !§le 
muvaffak olup olmıyacağınızı; nihayet b~ !arkla yll§mızı size söyliyebilirim. Bana 
bir razetedcn, bir kitaptan veya. aklınız dan yazacağınız dört aatırlık yazıyı: son 
aylardaki lro2:alarmızdan ikisini gönde rinlz. 

Tetkiklerin çok es&!!llı yapılmasını iste diğinlz takdirde saf elinizle yazdığınız 

dört satırı, aynı yazının 1101 elinizle ya ı·lmıgını; bq ve ıo.hadet parmaklarınızın bir 
kA.ğıt Uzerindekl izlerini; aat ellnlzt kA ğıt Uzerlne koyarak bir kurşun kalemle elini-
zin kAğ"ıda çıkaracağınız resmJni; muh tellt tarihlerdeki ımzalarmızı, yazınız •al 
el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada yazdığınızı; diraekterlnlzdeo btıeklerlntze 
kadar kaç a&ntım olduğunu llA.ve edi nlz. 

Kızınw vereceğiniz delJkanlrnm, tanıdıklarınızın, doatlarınızm, nı§anınızn, lf 
ortatmızm da. aeclyeelni, hususiyetlerini, bize lnızalannı ve herhangi bir yazısından 
dört satır yuıyı gönderirseniz size ııöyll yeblllrlm. 

Kendiierlne cel'ap verdiklerim, cevaplar hakkındaki miltalealarmı icabında 
neıredilmek Uzere - aarlh adreslerile yazabilirler. Gelen mektuplarda, bir k!ğıd& 
muhtelit klmaelerln :;azı yazıp lmza at tıklarmı görüyorum. Herkes ayrı ayn k!fıt. 
!ara yazmalıd.rr. 

K. P. T. Ankara - Orta yqh, esas IUb&- ı 
rlle iyi bir zat. En büyük kwıurunuz : !Uya 
da !azla kıymet vermek yani ancak alıştık 
larmız üzerinde durmakta, buna ruhen -
oldukça - muhatazakAr olu§unuz da UA.ve 
edilebilir. Size !azla kUl!et ve zahmeti mu. 
cip olmıyacak yen111klerl kabulde tereddüt 
etmediğiniz halde biraz zah~et veya emek 
lstıycn hususlarda mütereddltslnlz Hatbukl 
kendi hakkmızda verdiğiniz hUkllm tama... 
men böyle de~ldlr. Şahsınızı bltarar bir göz 
le tetkik ediniz, vardığım hükmün dop-ulu
ğunu derhal kabul ve tasdik edeceksiniz. 

Kararlarınız ve hükümlerlnfzde hancı te
sirlere fazla kapılmakta olduğunuz için ay
nı şey hakkmdakl karar ve hUkUmlerlnlz 
zaman ,zaman değl~ebllmektedlr. Mane .. 1 
benlilı'inlze tam bir tecanlla ve lııUklA.l ver
mek aureU!e, hayatta daha fazla muvat!ak 
olmanız münkUndUr. 

Samlmtalnlz, iyiliği seversiniz. Eğer ~..zı
nızm en altındaki imza, en aon ltnzalarınn: 

dan biri ise bu takdirde son 7 .8 sene lc;lnde 
birkaç sıkıntılı ve mUhlm bldiııe ile kar§f
lqtığmız, bunlardan üzülerek çıktığnııza 

hükmetmek icap eder. E~er en alttaki imza, 
daha evvelki lmzalarmızdan biri ise bu tak 
dirde başka tür!U dUfllnmek ltzmıdır. Slze 
en büyük tavsiye: MUtereddit olmamanız. 

Kararlarınızda harici teslr!ecden uzak kal
manız, yalnız alışkanlığın teslrlle değil, da 

ha !azla zihni muhakemelerlnlzln, tesirine 
tabi olmanızdır. sız. her alı§madığuUZ şeye 
tereddüt ı:e başladığınız için birçok fırsatlar 
da he:n geç hareket ediyor ve hem de her 
yeni oeye A.deta lııtemlyerek başlıyor ve ta... 
kat haşladıktan ve alıştıktan ııonra da işe 
enerji ile devam ediyorsunuz. Halbuki her 
faydalı ve takat yeniye tstlyerek ve kuvvet 

le· bll§lamak ve bunu muvaıtaklyetle başar 
m<ık elinizdedir. Birde bu yolu tecrübe edi. 
nlz ve bu miltalealanmız hakkmdakl kanaat 
lerlntzı, yazınız. 

• • • 
474 K. K. M. A, K _ Yazınızı ve imzanızı 

tetkik ettim. Her ikisinden çıkım bazı ne
ticeler yekdlğerlnl tutmıyor. Bundan şu an. 
la'!l'ablllr: Yazmrz tam normal yazınız de. 
l!'fldlr. Yani yazı özentrek yazılmıştır. 

Halbuki yazıda~ en doğt'u neticelerin alma.. 
bilmesi için bunun her zamanki (yani husu. 
si bir dikkat snrfed!lmeden yazılmış) yazı 

olması şarttır. Y.n iyisi evvelce yazdığm1Z 
yazılardan birkaç satır göndermenizdir. 

Kınkknn':l t • BabeeııkJ - Ktrıkkanat soy 
R •lını7. isi', gazetede neşredilmek ve yalnız 

ıılzln tarafınızdan anlaşılmak üzere herhan. 
gl bir işaret bildiriniz. Bundan maada, ba§ 

K • A. E. 21 - Yudığınız muhtellt lmza

larmızdan her birinin hangi zamana aJt ol
duğunu göstermtnlz icap eder. lmzalarmızm 
değlşmeıılnl tarih itibarile tesblt etmedikçe 
bunlar üzerinde icap eden tahlilleri tam lııa.
betle yapmak mümkll.n değildir. 

Bir de eski imzalarınızın bugün suretlerini 
çıkarıp yollamak yerine bu eski imzaların 
hakikt uıllarını gön~ermenlz lAzımdır. Bek. 
lemekte;>1m. . . ... 

GALATA 2 B. 2 C. :ı D - Ktrk Yll§larm
da, ince yapılı bir ut.. Yazınızdan ne§e akı. 
yor. Hayatınızda ılzl çok ınemnun eden bir 
hAdiııenln henüz kaybolmaınıı tesirleri ara. 
smda bulunuyorsunuz. Neıenızın sebebi, 
daha fazla maddi görilnUyor. İhtimal yaptıfı 
nız bir ııte.n kA.fi bi para kazamnı§ bulunu. 
yorsunuz. M.aama!lb, en bUyUk ihtimal fU· 
dur: Vaktıle kaybettiğiniz bir parayı her 
tUrlü ümit ve hesap harici tekrar bulmanız 
l'Anl tabslllnden Umltlnizi kestltıntz bir para 
ya kavuıtmanızdır. Şimdi alze en ı:nUhım tav 
siye: bu parayı iyi kullanınız ve kullanırken 
dikkatli olmanızdır. Tablaten tenbe} olduğu 
nuz ve bir l§I sonuna kadar kuvet ve cesaret 
le takip edemediğiniz lçln ellnfze geçen bu 

paradan iyice lstıtade etmeniz ınuvatıJt olur. 
Her §eyden evvel, parayı nerede ve ne suret 
le kullanacafmızı - en ince teferrUatma 
kadar - tetkik etmeli ve bu tetkiki yapın
caya kadar da parayı elinizde ve ceb~e 
tutmayarak bankaya vermelisiniz. Bu yazı 

larım lıakkındakl mUtaleanızı beklemekte. 
ylm. 

• • • 
Aksa.ray x. - Genç bir yq. aağlaın ya.. 

pılı bir bünye. DikakUe yapmak istediği lı-

lerde dlkkat81z. Yani dikkatini teterrüata 
sartettıgi için ıoln esa.9ında kA.fl dikkat ede 
mlyen dll§ündüğll oeyl yaptım za.nneden 
bir karakter. Biraz unutkanlık, ve lhmalcl-

llk de var. t~ten biraz çabuk wıa.nmak, uzun 
sürecek bir 1eyde devam edememek de ya. 
zınızın tah'ılllnden anl&§ılıyor. M.aamatlh 

ruhi mezlyetıerlnlz, - yenilecek bazı mll§kW 
lerden aonra - muvatCaklyeUer vaadediyor. 
tntı~ama daha fazla alı§m&nız da şayanı tav 
slyedir. Yiyecek huswıunda dikkatli ve ihU
yaUı olmanız da mUhlmdir. 

ve ~ehadet parmaklannızın izleri yerine 
bunların ockillerlnl göndermişsiniz. HalbukJ 
bunların mürekkeple klğıt il.%erine çıkarıl

mıı izleri lAzımdır. 

Bir bahar 
hatırası ~111 d!Jli~ 

Yazan : Leman Karamanoğlu 
- Geçen kısmın hülisaaı -

Naciye, gllzel ve çok clddt bir genç 

' A 

kızdır. üç aenedenberi çall§tığı mUeasesc 
de bUro ark&dqlarmm hUrmetlnl ve sev 
gtslnl kazanmıştır. BUroya §ef tayin cdl 
len güzel gözlU Namık, Naclyenln kalbi
ne gfrml§ ve zaptetmlıtir. Dostluk çok 
çabuk Ucrlemi§, b\r aşka dönmUştUr. Na.. 
clye, bir bahar gilnU, Uk defa olarak Na.. 
mıkla beraber Adaya gideceklerdir... O 
.abah, bUyük annesinin yanma giren Na. 
clyeye, ihtiyar kadm, gençliğinin bedbaht 
bir devresini anlatmaktadır: Bir bahar 
rünUnde bahçede bir delikanlı ile k&l'ft
laımııtır .. 

l\ 

.. • * 
Tam tutacağım anda, duvarın öbür 

tarafından uzanan bir erkek eli, onu 
benden evvel yakaladı. Fena halde 
kızmıştım. Kelebeği yakalıyan elin sa 
bibi, çiçekli dalların arasından başı
nı uzattı. Kıvırcık saçlarına erguvan 
yapraklan dökülmüş, sağ yanağı dal
daki bir dikenle çizilmiş, cesur ve gü
zel bir baştı. G<>z.leri garib bir ışık· 
la parlıyordu. Kelebeği bana uzatarak 
1'buyurun" dedi. 

Fakat, galiba geç kalacaksın. İster
sen nihayetini yarın anlatayım. Bana 
bir az su ver boğazım kurudu. 

Naciye hikayeyi dikkatle dinleme
ye başlamıştı. Suyu verirken: 

- Hayır, bi,iyük anne - dedi • daha 
on dakikam var. Devam et. 

- Ne diyordum... Erguvan ağacı
nın dallan arasından karşıma çıkan 
aşka, yaşnnın bütün hızıyla gönül 
bağladım. Her akşam, türlü hilelerle 
bahçeye fırlıyor ve Memdubun kolla. 
n arasına atılıyordum. Biribirimiz.Ie 
evlenmeye karar vermiştik. Bir gün 
bana: "Mademki evleneceğiz, ne olur, 
bir gün beraber uzakça bir yere gidip, 
rahat, rahat konuşalım . ., dedi. 

Yine böyle güzel bir gilnde şeytant 
bir hileyle annemden izni koparoım, 
Memduhlarm uzakça bir yerdeki bog.. 
tanlanna gittik. Bahar, çiçek, aşk 
hepsi vardr. Tabiatın karşısında biri
birimizin olduk. 

O gün bir sarhoş gibi eve döndüm. 
GUnler hep ayni güzellikte geçiyordu. 
Sabırsızlıkla Memduhun mektepten 
mezun olacağı günü bekliyordum. 

Erguvanlar çiçeklerini dökmeye baş 
la.mıştr. Nedense ben bu çi~eklerin hiç 
dökülmemesini, ve Memduhun, daima 
o pembe yaprakların arasından görün 
mesini istiyordum. Ağacı tamamiyle 
çiçeksiz gördüğüm gün uzun, uzun ağ
ladım. Baharla beraber Memduhun 
benden kaçacağından korkuyordum 
galiba. 

Bir gün bana, ~imdi sahte olduğuna 

Yeni neşriyat 

Çocuk \ve Ana 
•'Çocuk,, dergisinin 62 inci sayısı çıktı . 

Çocuk Eafrgcme Kurumunun hJçblr kA.r dU 
,üncesi olmadan ve aırt yavnılanmızm oku 
ma ihtıyacmı pedagojinin en son sistemleri 
ne uyrun bir surette tatmin etmek kaydlle 
çıkardığı bu derginin her nlliıha daha mu 
kemmel bir §ekil almakta olduğunu memnu 
niyetle görmekteyiz. Kurumun bu neşrlya 
tmı blltiln çocuklarımıza tavsiye ederken 
ailelere hitap edecek olan "Ana,, imnlnde 
bir derginin de kurum taratmdan yakmrla 
çıkarılacağını bUtUn çocuk anne ve baba 
!arma mUjdeleriz. 

kani bulunduğum titrek. bir sesle, ai
lesinin icbariyle mektupçularm kızıy
la nişanlandığım haber verdi. Dilim 
tutuldu. Sanki karnımda büyümekte 
olan aşkımızın eserinden bile bahse
demedim. Deli gibi eve döndüm, an· 
nemin diz.lerine kapanarak her şeyi 
itiraf ettim. Babam devrine göre, a
çık fikirli bir adamdı. Beni koğmadı 
döğmedi. Yalnız, evimize bir matem 
havası inmişti,. 

Karayel fntmalan pancurlarnnızı 

sarsınıya başladığı mevsimde acrsmı 
içime sindirerek, bağırmaktan korka
rak, titriyerek, kuytu bir odanın i
içnde, anneciğini dünyaya getirdim. 
On beş yirmi gUn sonra soğuk bir ak
şamda beni çocuğumla. beraber bir a
rabaya bindirdiler ve, Ad&pazarmda 
oturan teyzeme gönderdiler. Orada 
herkese dul olduğum söylendi ve Pa
kiı.eciğim yaşını doldurmadan, babam 
beni, kendi yaşında bir adamla. evlen
dirdi. 

Neye ağlıyorsun Naciye? Haydi ba
na biraz daha su ver. Bilmem neden 
böyle güzel bir günde sana. bun.lan 
anlattım. Genç kJzlara bakarken içim 
titrer. 

Allah onları, saçlarına erguvan 
yapraklan dökillmilş, yUztl bir diken-' 
le sıyrılmış, cesur bakışlı gençlerle 
karşılaştırmasın diye dua. ederim. 

Haydi, vakit geçiyor. Sonra arka • 
daşların seni beklemeden giderler. 

Naciye gözyaşları ile bozulan rimel
lerinin yakmıya başladığı gözlerini 
uğuşturarak: 

- Hayır, bilyülC anne, gitmiyece • 
ğim - dedi • Onlara beni fazla bekle
memelerini söylemiştim. Çoktan git· 
mişlerdir. 

Sonra, zaptedemediği Jiıçkırıklarla 
ağl~rak, başıw büy\ik annesinin e
tekleri arasma sakladı. 

Leman ICarammoflu 

uuorsuz elmas 
Mavi c1maa uğunuduğiyle me§hur • 

dur. Hindistanda bir mabette bulunu .. 

yordu. (Jan Taverniye) adtr blr Fran
sız, taşr çakh, Avrupaya getirdi. Fakat, 
az sonra kurtlar tarafın'dan parçalandı, 
öldü. 

I 4 üncü Lui, ta§ı satın aldı, gözdesi 
Madam (Montepan) a hediye etti. Ve 
o gündnc sonra da kendisinden .soğu • 
du. Ba2~.a gözdelerle dütüp kalknuya 
başlalli. 

Mavi elmas, I 6 mcı Luinin eline geç 
ti. O da idam olundu. Kamı Mari An. 
tuvanet de keza .. 

Mavi elmas, bir çok elden geçti ve 
hepsine felaket getirdi: 

(Jak Kolot) çtldmh, kendini öldlir. 

dü .• 
(Prens Yuvan) Rus ihtilalcileri ta • 

rafından katlolundu. 

Lord Hop, kanım: kaybedince Mlavi 
elması hemen bir kuyumcuya aattı. Ku
yumcu, taşı alıp düldcanına gelirken o. 
tomobille bir uçuruma yuvarlandı, öldü. 

Selim N ceip adlı bir elmas tüccarı ta
şa elini flilrdüğü gün nehirde boğuidu. 

Taşı çalmak istiyen bir hırsız, zabıta 
kurşuniyle öldü. 

Bu meşum ti§ln son sahibi banker 
(Simon Frank) feci bir a.kibcte uğrama 
mrş, fakat iflas etmiştir. Pamuk için JlfzU harp 

Bütün dünya llsanJanna tercUme edilmlf ~-,.==========:;;;;~ 
olan bu mühim eser Hasan Erdinç taratın 
dan dlllmlze çevrilmiş ve muallim Ahmet 
Halit kitap evi taratmdan bastırılmıştır. 

Esere ayrıca bize ait parçalar tıa.ve edilml§ 
tir. 

Ateşten gömlek 
Halide Edibin Sakarya ordusuna ltba! et 

tıtı bu romanı ikinci defa basıldı. Muallim 
Ahmet Halit kitap evinin çıkardığı bu eseri 
herkes okumalıdır. 

Yolpalas cinayeti 
Halide Edibin en son ve kUı;ük bir roma 

nıdır. Ahmet Halit kitap evi basmıştır. 

Öğretmen not defteri 
İlkokul öğretmenleri tçln yapılan bu det 

ter en son program değişikliğine göre hazır 
lanmı~. maarif mutettlşi Mansur Tekin tara 
tından tetkik ve tanzim edildikten s~ra ba 
sılmıştır. Öğretmenler için çok kolaylı~. 
birçok to.ydnlı tavsiyeleri havı olan bu det 
ter Muallim Ahmet Halit kitap evindedir. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE EV/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posla 1Luttl9ıa ı lıteobol 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Vazı lşleıı telefonu: 28872 
ide.re, ııan ~ ; 24S70 

ABONE ŞARTLARI 

Seoellk 
6 aylık 
S aylık 
1 •)'hk 

TDr1tl11• Ccnrbl 
1.400 Kr. 2.700 Kr. 

730... 1.450 • 
400 " 800 • 
150 • soy • 

Sahibi ve Neşrigat•Müdürü; . 
Hasan Rasim Us' 
Baııldılı grr ( VAHiT J Ma.tba. .. ı . ........ · ---. -· .............. 



12 

Ankara ve lzmirdeki 
maçlar 

Anhaıada: Muhafızgiicü Ankaragücünü 4-2 
kazandı. Izmiıd.eki en mühim maçta 

Vçok galip 
Ankara 21 (A.A.) - BuglinkU lik maçları 

Lutbol sahamızda bllhasaa milli kiline için, 
ikJ yıldızın parlamakta oldugunu göatermJıı 
tir. Bunl:ı.rdan biri Harbiye diğeri de ?duha 
fızgticUdUr. 

BugUnkU .Muhafız ile AnkaragücU arasm 
daki ilk maç birincl devresinde çok sıkı bir 
§ekilde cereyan etti. Derhal söyliyell.m ki 
Hamdiden ve bilhassa takımın belkemlği 

vazifesini gören Semihten mahrum olarak or 
taya çıkan i'..ııkaragUcu bu devreyi Enverı 
de kaybederek on kişi kalmasına rağmen, 

çok sıkı hUcumlarla g-cçirdlği halde Muha 
!ızın 85 incl dakikada penaltıdan yaptığı 
gole mukabele edemtyerek 1-0 ınağlüp bi 
tlrcll. 

İklncl devrede Muba.fız 17 ine! ile 20 inci 
dakika arasında üstUste 2 gol dalıa. çıka.rw. 
Fakat AnkaragUclülcr de evvela. penaltıdan 
bir ve onu müteakip Musanın ayağl ile Jkinci 
go!U yaptılar. Vaziyet 3-2 olduktan sonra 
AnkaragücU için biraz ümit görlinür gibi 
oldu ise de Muha!ızgücü son dakikada da 
bir sayı daha kaydederek sahadan 4-2 galip 
vaziyette çekildi. 

Bundan sonra yapılan Harbiye - Güvenç 
spor maçı birinci devrede 2-2 beraberlikle 
bitmişken çok üstUn oyun çıkaran Harbiye 
nin tazyiki ile ikinci devrede 6-2 Harbiye 
lehine netıcelendl. 

lzmirde 
!zmir 21 (A,A,) - Bugün ilk maç Uldn 

en kuvvetlllerlnden Alsa.ncak (sabık Altay) 
takımııe en zayıflarından blrl olan Dexııir 
spor arasında yapıldı. Demlrsporun birinci 
devrede attığı yegAne gole ınuka.bll Alı!an 

cak UçU birinci, yedisi lklncl devrede olmak 
üzere 10 golle mukabele ederek maçı 10-1 
kazan dl. 

Bundan sonra Doğanspor - (sabık G&te 
pe) , ile Yamanlargpor (sabık Karşıyaka.), 

takmılarmm karşılqması daha bUyük bir 
şekilde cereyan etukten sonra Doğanaporun 
son dakikada penaltıdan yaptığı golle 2-1 

onun lehine neticelendi. 
Son maı; gUnUn en mUhfm mllsabakaaı idi. 

Bunda Uçok iamlni almı§ olan (sabık Altln 
ordu), tle tsmlrspor nammt AtO§spor& kal 
betmiş olan eskl maru! takım kB.t'§Ilqıyol' 
du. Ba.otangıçt& bUyUk bir enerjl ııat'feden 
AtP.ş, llk daklka.la.rd& Uçok kalealnl tehdit 
etmcğe başladr. Nltekbn UatUste yaptığı akm 
ıarın blrla1nde oyunun Dk golünll kaydederek 
devreyi bu oekllde, yanl 1-0 galip vaziyette 
bitirdi. 

:Kavata dait --Şiir meselesi 
_... Baştarafı 3 \incUde 

ton, Paul Eluard, Henry Michaux, 
Tristan Tzara gibi 6airleri zikretmi
yorum, çünkü onları, surrealismayı 

ben de anlamıyorum. Fakat bizim an
lamayışımız onların krymetsizliğine 

bir delil değildir. Hatta aksi olına.sı
na. imkin vardır: her yeni şiir zama
nında anlaşılamamış, alayla, omuz 
silkmelerle karşılanmıştır. Bay Ziya 
Osman Saba'ya Bruneticre. Faguet, 
Doumic, hatta Lanson gibi mUnekkid
lerin Baudelaire, Mallarme hakkında 
,·azdıklarını okumasını tavsiye ede
.rim: anlayışsızlığın daha iyl nUmune
!erini bulmak müşküldUr. Biz bugiln 
·_>ı.udelaire'ln, Mallarm6'nin yalnız 

nz edebiyatında. değll, bütUn dUn
~a ~ıiiri ve fikriyatındaki ehemmiyeti
rıı anlıyamamı§ olan hemzamanlanna 
ı·ayretle bakıyoruz. Michauxyu, Bre
ton'u anlıyamıyan bizlerin de yarm 
öyle bir hayretle karşılaşmıyacağımı
zı kim temin edebilir. 

Genç ve imanlı şaire bir tavsiyem 
daha var, hatta bir rica: ankete ver
diği cevabın çıktığı sayıfada, bu yıl 
Nobel edebiyatını alan Fransız roman
cısı Roger Martin du Gard hakkında 
yazılan şu satırları okusun: "llive 
edelim ki fransız edebiyatında bu de
rece ehemmiyetli bir mevki işgal edeIJ 
bu romancı memleketimizde pek az 
tanınmakta.dır ... " Yine o romancı hak
kında. Andrc Therlve'in 8U sözUnU bir 
okusun "Onun Fransız sınırları öte
~indcki şam belki Fransa'daki şöhre
tinden de üstündür.,. (Sa gloire au dela 
dcs frontier,s est peut-ctre superieure 
a la celebritc dont il jouit chez nous.) 
Bunları okusun, bir de bugünkü Türk 
şiirine Altın dcuir diyenlerin ne kadar 
az olduğunu düşünsün, bilmem yine 
Fransa'dn. Almanya'da. fngiltere'de 

büyük ~air b~l.unm~:Ii:'l kano.atini J 

muhafnza edcbılır mı . 
Nurullah ATAÇ 

İkinci devreye aYlll enerji Ue başlamak 111 

rasx Üçoka gelrnlftf. Bunun netice.ti olarak 
:!Olcian bir akınla dahıı. ilk dakika.da beraber 
liği ve az sonra iklncl ve UçüncU golleri kay 
detmekte gecikmedi. 

İki taraf d& mk sık gol va.zlyetıerlne geçi 
yorla.r, faakt bunlard&n istifade edemiyorlar 
dr. Nihayet daha tecrübeli oyunculardan 
mUrekkep olıı.n Üçok seri bir fnl.§le dördüncü 
golU de Ate, aflarına takarak ma~ı '-2 
ga.llblyetJe bltfrdl. 

Vefa 
Süleyman iye 

: 3 
: 2 

Şeref stadında günün son ve en 
mUhim oyunu Vefa ile SUleymaniye 
arasında oynandı. 

Takımlar şöyle eıralanmıştt: 

VEFA: Muahhit • Saim, Siiley • 
man - Abdi, Lütfi, Namık - Adnan, 
Şükrü, Hüseyin, Muhte§em, Mu~tafa. 

StJLEYYANIYE: Muvaffak· Bur· 
han, Hayri - Re.şit, Orh,~n, lbrahim • 
Refet, Dan~. !brahim, Süreyya, Ham. 
4 . 

Hakel!I. Nihadın idaresinde ba§la· 
yan maçın ilk golUnü, daha ilk dald
kalarda. Vefalılar yaptıl.ır. Biraz son
ra ant ".Jir SUleymaniye hücumunda, 
Soliçten aldığı bir pasa, gUzel bir 
şütle Vefa kalee1ne yollayan SUley • 
maniye solaçığı takunmın beraberli
ğini temin etti. Bundan ııJonra. neticesi
ne devam eden ka?'3thklı hücumlar -

da, Vefa yavaş yavaş ağır baımıa.ğa. 
ba~ladı. LUtfi, Muhteşem ve Şükrünün 
hesaplı paslan SUleymaniye kalesine 
fena dakikalar yaşatıyordu. Bu sırada 
Vefa lehine UstUste iki de korner ol· 
du fakat bunlar da çok güzel bir oyun 
çıkaran Süleymaniye mildataasmm 
müdahalesi ile bertaraf edildi. 

Biraz sonra. sakat18Jla.n bir Silley· 
maniye oyuncusu ma.çı terkettL 

Dakikalar ilerledikçe açılan SWey
mıı.niyeliler ya vaa yavaş &.Çıldılar ve 
hakimiyeti almağa başladılar. Siyah 
beyazlıların mütemadt akınlarını Ue
mek için, Vefa mUdafauı epi mU,.. 
kUlA.t çekiyordu. Birinci devre neti
cede ba§ka. bir değifikllk olmada.n bit
ti. 

!kinci devre b~ladıktan pek az IOll· 
ra, solaçıktan aldığx bir pur çok iyi 
kulJanan Danio Süleymaniyeye ikinci 
golü kazandırdı. 

Mağlup vaziyete dliemek Vefayı •i· 
nirlendirmiıti. Oyun sertletmeye bat
ladı. Bu s:ırada ortadan inkişaf eden 
bir Vefa akmmda Süleyma.aiye nıUda.
faası. Vefa merkez muhacimi Muhte· 
§emle yaptığı faul, penaltı ceza.sına. St

bebiyet verdi. Fakat Muhte~min a~ 
tığı şütü. Süleymaniye kalecisi kur -
tardı. Bundan sonr& Vefa birkaç gol 
fırsatı da.ha ka~ırdt. 

Silleymaniye de bot dunnayor R~ 
fetin akınlarına mukabele ediyordu. 
Fakat VefA.nm hAklmlyetl gittikçe 
artrnağa başladı. Fakat fırısat fırsat 
üstüne kaçıyordu. SUleymaniye mil
da!aası ise, gol yememek için vakit 
geçlrmeğe bakıyor topu, ufa tı0la sa
vuruyordu. 

Oyunun neticesine pek a.ı kala, Ve. 
fa soliçi uzaktan topla Uç Süleyma
niye oyun~usunu geçtt ,.e ortaladığı 
topu kapan arkadaşı da nihayet Ve· 
fanın beklenen golünü attı. Aradan 
bir dakika geçmeden bir konıer frr
satından istifade eden Vefalılar UçUn
cU gollerini de yaparak galip vaziye
te girdiler ve oyun da 3 • 2 bitti. 
Mağlup olmasına rağmen Silleyma

niye takımı, kuvveUI 't'akibi ka~ı
sında çok canlı ve gtir.el bir ~'Uil c;ı
karmağa muvaffak oldu. 

ZA Y! - İçinde niifua cüzdanı, Hu- il 
kuk fal<Ultesi hüviyet cüzdan1, İstan
bul ve tlektidar Tramvay şirketlerin 
den aldığım malftl zabit pasolarını 
ihtiva eden portmenlmt zayi eyle
dim. SözU geçen vesaiki yeniden çı. 
karacalhndan eskisinin hUkmll olm& 
ouhnr il!n eylerim. 

t .. tmrnı hm·bl malul zabitanından 
1·0 tstaııbnl bclcdiycsl mUraklplerln· I 
elen Nureddin Behiç Altındağ 

HABER - J\JCşam postan 

Bana kalırsa ................. 
86<0 ClliilS 
m~amma 

_.. Battaraı 3 üncüde 

a!ryorsunuz. Suçlu diye gösterildiğiniz 
bu kırmızı kağıtta falan günde mahke
meye çağnhyorsunuz. Mübaşire soru
yorsunuz. Bir şey bilmediğini söylü
yor. Saatinize ba.kıj"'Orsunuz 5,30. Dai
reler kapalı .. O saatten ıonra öğren
mek, merakınızı gidermek imkanı mev
cut değil. Sonra ertesi günün pnar ol
duğunu da hatırlıyorsunuz.. Çaresiz; 
kağıdı bilküp cebinize yerleştiriyorsu
nuz. 

Fakat içinizdeki kurt oynamaktadır. 
Hiç kimseye beş para bile borcunuz 
yoktur. 

- Beni kim dava edebilir? diyorsu 
nuz. 

Bu ıual kafanızdan geçerken eliniz 
cebinize giriyor ve o kırmızı kıJ.ğıdı 
tekrar sıkarıyor, evirip çeviriyorsunuz. 
Anlamanın imkanı yok. Öyle b!r mu
amma karşısındasınız ki şu kalem ki· 
tibinin muhteşem eseri celpname yanın 
da, Zil İzzetin muamması 11fırdır. 

Acaba bu celpnameyi dolduran 
".davacının adı ve sam., karşısını neye 
boı bxrakırut ... Bak bak bir kayıt daha 
var: 

Aleyhine isnat olunan suçun mahi 
yeti... Bu kaydın kar§ısında da bir şey 
yok. 

Ey muammadan hoşlananlar, mu
ammaları çözebilmek iddiuın.da bulu
nanlar 1 Geliniz bu muammayı çözü
nli.ı. Elinizdeyse rahat uyuyunuz. 

Geliniz ey muammadan hoşlanmı
yanlar ! Elinizdeyse bu muammayla 
aJS.Icadar olmayınız ve rahat uyuyu-
nuz. 

• • • 
Sözlin kıaaıı, demek istediğimiz şu: 
Kanun, davacının adını; aleyhine 

isnat olunan suçun mahiyetini celpna
melere yazmxya lüzum gönnliyorsa bu 
kayıtlann kmnm kiğıt .Uzerinde işi ne? 
Şayet lüzumlu ise kanunun emri niçin 
yerine getirilmiyor. Bir vatandaşı, velev 
ki bir saat için olsun üzüntüde bırak 
mak kanwı ikti.zasırmdır? 

!nsan muamma çözmiye hilkaten 
belki meyyaldir ama, böylesine değil 

sanının. 

Sim-Us 

Hadiseler, fikirler 

Hasta ruhlu 
~ektep 

çocukları 
_.. Ba.ştarafx 2 lnclde 

kaıslıyan tahammill9lb: yaramazlardan; 
ihtiyar dedesinin tekaüt maaşını sandı
ğından aJzrarak kendi yaşındaki metre 
ıine hediyeler alan duygusuzlardan 
bahsetsem bu yekun çok kabarır. Bu 
grup dejenere çocukları ayn bir müsa
habe ile tahlil etmek fırsatım kE>llıyo
.rum. 

Bütı:.in bu ruhi anomalilerin ba§ göt 
tel'meainde derece derece hepimiz-: dü
ıen alakaıızlrklar ve kabahatler mev
cuttur. İrıiyeti arıyan bir anketle bu 
çoc;uklardan çoğunun babalariyle a -

ııalarmda ve yahut hiç değilse ataların
da bir ~ok ruhi naklsalar buluruı. Nite
Kim hasta ruhlu çocuklardan birinin 
babın devamh bir içki iptilası neticesi 
baı eösteren bir beyin kanlanması ile 
ölen bedbaht idi; çocuğunu da miras 
olarak bıraktx&ı ruhi yara ile büsbütün 
bedbaht etmiştir. Fakat ruhi gayri ta. 
bitliklcri daha hafif ve bazan da geçici 
olabilen çt•.:uldann günün birinde işe 
yaramaz hal almalarını kamçılıyan ııe

)'.leplerin mühim bir kısmı da muhite, 
terbiyenin metotsuzluğuna aiddir. 

Şu günlerde Yunanistanın kfütür 
l}ayatmı altüst eden çok acıklı bir vaka 
yı gazetelerde okudum. air mektep mü
dl\rUnUn ktzı olan terbiyeli, ve ~alı~ka_n 
bir talebe, iradeyi sıfıra indiren bir te
essür saikasiyle lisenin on metre yük
sekliğindeki taraçasından kendini boş
luğa atmak suretiyle ölüm derecesinde 
yaralanmrştxr. Anketler ve araştırma

lar buna sebeb olarak bu kızın izzet~ ncf 
sini birdenbire kıran acele bir hükman 
tebliğinde buldular. Diyarbakırda, Mer
sinde. ve bilmem daha nerede hocala
rının hayatlarına kıymak ıuretiyle ken 
dl hayatlarını da mahveden talebenin 
ruhlarını me!hur Kriminoloğ Lom~rozo 
gibi "bütün katillerin bir cinayet İJle
mck veya fanalık yapmak istidadiyle 

ŞDk&yetDeırD 
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'ltemeın 1n1 n neır: 

işçiye zorla yemek 
verilmesi yasaktır 

Havuzlar idaresinin tabldotunda yemeğllJ 
meeburt oluşundan ştkAyet ediliyor 

İmzasının mahfuz tutulmasını isti-
yen bir işçi okuyucumuzdan bir 

mektup aklık. Şayanı dikkat bulunduğu
muz bu mektupta deniliyor ki: 

''Ben senelerdenberi !ktısat Veka
letine bağlı fabrika ve havuzlar idare
sinde çalışıyorum. İş kanunu hüküm
lerine tevfikan, fabrika idaresi, bizim 
iyi gıda almaımz için bir lokanta yaptr. 
Burada her öğle yemeği için 15 kuruş
luk bir karne veriliyor, fakat her gün 
değil de kameler ay başlarmda her iş
çiye bir aylık, yani tatil gUnleri hariç, 
26 gün için 26 yapraklı bir defter halin
de verilij"'Or. Bu karneyi her iş.çi alma
ğa mecbur tutuluyor. Karne almayıp 
yemek yemiyenlerden dahi ay başında 
bu karnenin parası kesilir ve hiç bir iti
raz kabul olunmaz. 

On bet kurut mukabilinde verilen 
yemek her gün iki türlüdür ve iki kap
tan ibarettir. İçinde et ve yağdan e
ser yoktur. İki kap yemekten birini 
mutlaka sade suya makarna, çorba ve
ya ptav teşkil eder. Öteki kap ise en 
ucuz sebze neyse odur. Mesela kapus
da, sade suya prasa veya nohut, ya -
hut da fasulyedir. Bakır kaseler içinde 
verilen bu yemekler miktar itibariyle 
de o kadar azdır ki bütı;.in gayretinize 
rağmen elli dirhem ekmekle katık ede
mezsiniz. Bununla bir adam değil, bir 
çocuğun bile doyacağı J!iphelidir. Hay
di bunları bir tarafa bırakalım. onlar 
iyi yemek ver.diklerini iddia etsinler. 
Fakat ben niçin buradan yemeğe mec
bur tutulayım ve yemesem bile parası
nı vereyim? tş kanununun 27 inci mad
desinde şöyle bir kayıt var : 

İşçilere veya bunların ailelerine yi
yd.:ek, içecek, giyecek ve yakacak gibi 
ihtiyaçlara ait maddeleri satmak iizere 
doğrudan doğruya veya dolayıaiyle, 

her ne §ekilde olursa olsun "Ekonoma,, 
tar açılınasr bir takrm prtlarla ve tktı
sat Veklletlnin izniyle ka'bitdir. Bu 
şartlardan biri de Ç fıkrasında gösteril 
miıtir ki §Udur: 

"İşçiler Ekonomalardan alış veriş 

ctmeğe icbar edilemezler.,, 
Demek ki bu kabil yerler ancak 

bUtiln işçinin alış verişe icbar edilmeme 
si tartiyle açılabiliyor. Bu şarta riayet 
edilmediği görülünce de alakadar ida
renin hemen bu te~ebbüsten menedilme
si lazım gelir. 
· Şimdi soruyorum: Fabrikalar ve 
havuzlar direktörlüğıii Türkiye hoout
ları dahilinde değil midir ki. bu kanunu 
nazarı itibare almıyor veya tatbik et
miyor. Devletin masraflarına karşılık 
olarak ayltğımızdan kesilecek her ku
ru1 vergi üzerinde tam üçyüz küıür 

mebusun günle~~e müzakereler • 

Dr. A. R. ADASAL 

den ve en ince tetkik -re ta• 
il • 

mikler.den sonra karar vereb •
0 

diği bir memlekette, resmi bir ida~~n>iı1 
bu tabildotunu kirahyan iki kışırı 

• kil' 
şahsi menfaati için yüzlerce işçinı~ bÜ' 
ru ekmek yemeğe mecbur edilroesı ? 

y:.ik bir cüretin ifadesi sayılmaz ıııı 
Kanuna rağmen işçinin hakkı~n na.ta; 

itibare alınmaması ne demektır? Bu Y. 
zımı belki de tekzip ederler, yexnekletı· 

· · · ld " ·· l 1 Fakat aJ!lcJ' nın ıyı o ugunu soy er er. 1 
dar makam derin bir araştırma yaPar:. 
gırtlag" ım sıkılmadık= sesimin çık~, 

:ı- ıyı· 
drğmı anlıyacaktır. Yağlx tulu~ g yU· 
yorum, fakat esir değilim. Eelıtn •sııiJ' 
züm kirli, fakat alnım açıktır. Eh 

.,. .. .. .. ., ln -·n teriY' 
emegı, gozumun ışıgı, a ı. ... 

d • · ba1'~ le kazandığım para a kıms~ın. . ıot· 
yoktur. Bu m:işkül vaziyetımızı 

fen alikadarlara anlatınız.,, 
Kanuna rağmen işçinin mutlaka; 

mek yemeğe icbar edilmesini akl 

almadı. Eğer bu doğru ise, alakadar:, 
farkmda olmıyarak haksızlıkta "{C 

de
n unsuz bir harekette bulunuyorl~r d•· 
mektir ... Vaziyeti !ktısat Vekfiletı i1 

iresi İstanbul mmtakası amirliğ~ni.rı::; 
zarı dikkatine vazediyor ve bu ı~te ııl• 
halde bir yanlı§lık olal-'ağını sanrJOf 

Bomontl şirketi soJJ 
giinlerJnde... t! 

Bomonti şir~~tinin ~tiy~ Dlil~~et 
son.kanunun bırinde bıtecektir. ~ ci· 
elin(ie birçok stok bira bulundu~ eti• 
hetle ve memur ve amelenin va.z.ıY ter" 
ni de tesbit etmek için şimdidell tiJlB 
tibat almak üzere nafıa vekale it 
müracaat et.mi§, ayrıca hilkfunetill et
keti satmalmak veya. imtiyazml uzıı. t 
ma.k noktasından da istifsarl D1ahi1.~ 
te fikrini sormU§tur. ııe-• 

Hilkfunet, mukavele mucibince jlll. 
reket edileceğini, satmalınak veya d 
tiyazı uzatmak meselesi etrafm.~~= ı1 
bir §eY. söyUyemiyeceğini l:>ild~ 
tir. 

Niçin toprak 
dolduruluyor? 
Altınbakkalda son'f 

bir bataklık 
meydana geldi 

., J<S.r' 
Altmbakkalda tramvay durağı }Cll. 

şısında Babil sokağında otura~ : bil' 
yucularımızdan Muzaffer im,ZaSil·}i 0r 
mektup aldık. Bu mektupta. denı )' 

~= ~ 
"Belediye sokağımıza araba.ıs:n. 

toprak döktürüyor. Halbuki k;tk 8
1
sl" 

timi bulan bu toprak son yağnlur • 

da bir bataklık halini aldı. Gece :ıııı 
ranlığında yolu buraya dü~en gşJl rıdi' 
ki bu bataklığa saplanmaktan ~e ıcıı.· 
ni güç kurtarır. Kurtarır ama. diı ıı.· 
paklarına. kadar da çamura bul~l!-

k k }tir' 
dan selamete çıkamaz. Bu so a ı<ııl<• 
bir caddedir ve karakol da bu ~ de' 
tadır. üstelik buraya bir çarşı b~o1' 
nebilir. Binaenaleyh semtte ol • 
halkın mutlaka geçmeye ı:ıeeb~defl 
duğu böyle bir sokağa yagnıur toPrsl' 
mayalı hamur gibi kabarmış 

1 
.gftlıv 

dökmenin ne faydası var, anl ~ jçlft 
dık. Sonra yokuş a§ağı oıdu !< ı;O 

., l .. .. kl~Jlere topraklar yagmurlar a suru rın1ııı· 
kağın alt yanındaki temiz kaldı J3ele
rı da berbat bir hale koyuY~~· deree, 
diye buraya bir miifettiş gon ette?J 
biz eminiz ki, o müfettiş de ~~r s~!lt• 
hayrete düşecektir. Çünkü. 0~ etss"ib 
yoruz ki bu, bir fen adamını )'ııP' 
edebileceği bir iş değildir. J3un~ir· >-• 
tıran belki de bir iş başı a:n~ıe et<tJ'le • 
lıikadarlarm nazarı dikkatını ç 
nizi rica ederim.,, :tıal'11 

Okuyucumuz diişüncelerinde Jl'l~ 
görUnüyor. Beyoğlu kaymak~ vaıi~ 
buraya bir müiettic:; gönderere ı.tıf'• 

~ kl<il" 
yeti tetkik ettireceği . m~ha 18şıl8" 
Bu takdirde işin mahıY.etı arı 
caktır. 
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A .. Benden kaçmakta haksrzııını.ı 1 : :.icudiyle doğruluyor. Dudaklarından 
tc•ir tınaiı'in cevabı bir kamçı darbesi kudurmuşköpükleri ve dişleri meydana 

1 Yapıyor: k k " b çıkarak, or unç tebeıısümu eliriyor. 
ltaç - Boşuna öğünü:rorsunuz. Sbden Genç kızın karşısına dikiliyor ve çıl-
ıııı, llıak için, ıizden korkmuş olmak I!- gın bir sesle bağırxyor: 
ce iirlia.lbuki sizden korkmuyor, ııade- - Hırsız!... Öyle mi?... Pek ala 

s cnıyorum, o kadar, elveda, mcsyö. bana yakışa!l yalnız bu isim değili .. 
~r: en - Priyak kudurmuş gibi kekeli- Ba~kaları da var! .. Belki bir gün, kim 

olduğumu ... Ne olduğumu öğrenirsi
niz!.. Hırsız, ha 1 .. Demek bunu biliyor 
sun uz! Pek ala, şu halde sizi zorla ele 
geçirmemde de bir mahzur yok! Hem 
de sizi ev'mde muhafaza etmekle kendi 
mi de muhafaza etı:ni~ olurum 1 

tcrı - Artık siıi bırakmıyacağım. İğ
Ctit ç. 0.layım, clmıyayım, beni di11l:ye

ıııı1z 1 

'ltva~·b· 'h' 1 l' · td{ · §ı ır ı ntas a evvc a tchdıt 
hıç~or, sonra yalvarıyor ve nihayet 
ta ... ·hıtıyor, aşkım söylüyor, bu '3Şkm 

•I Çc •• ta.Jc. ıını yapıyor, coşuyor ve aoluya-
• 

def - Sizi ıeviyorum, diyor. Beni on 
rrı·· 1 

rcddettin:z. Fakat şimdi anneniz öl 
· ll!tUr lst' t d ği · b' • •htj · ına e ece nız ır ınsaruı 

titrı Yacınız var ... Beni dinleyin 1 Sf'rve-

daht"~ ?'cvkiim :aten iyi idi ve timdi 

d.. 1Y1 olacaktır. Beni bizzat Kar .iinal 
o~· .. 

ııuz !lıyö davet etmiştir! Zevcem olu 
dcbd:c tl~ray, b:itün haımet, şapa ve 
a. "beaıyle sizin evinizde kapılannr 
sacakt . 

lacak ır. dUnyanın en mesut kadmı o-
lj.... ll?ltz 1 ... Yalvarırım siıe .. Bir kc

'"C B' Ur..•": ır tek kelime söyleyin 1 Beni 
"•ıtııızı·k •. 

0 
· ıçınde mahv;tmeyin ! 

ltt.t.'\ Z~rnan, genç kızın çehreşjn.dc, kor 
bı.ı J bır merhamet ifadesi bel:riy~1r vt 

taa c:ı~ctli sözler, güzel dudaktan a· 
ıtu1'.~dan bir §amar tesiri yaparak dö-

"'Yor: 

tıı.ı .. -· B~nden bir t:k kelime bekl:yorsu 
li'ak Ru kelimeyi söylemek istemez.~im. 
t at benj mecbur ediyorsunuz. Ba· 
on d" 

bir h 0 Sen Priyak, Annais dö Le&par 
•rsrzın kansı olamaz. 

Asilzad k ·1 · .l • Y<!td c mosmo: esı mı~. olııugu 
e deh~et iç'.r.de kalmıştır. 

ih Geç krz, asil ve va~ur bir cdavla 
"4Ve • ., 

Cdıyor: 

~ lıtc Yolunuz . Ve işte benimki! 
ıcın h' nnıan, Sen Pdyak, kendisini e· 

ıc:abın altından silkiniyor, b:itün 

- Buna cesaret rni ediyorsunuz? 

Sen Pri!•ak kudurmuş gibi bağırı· 
yor: 

- Her şeye cesaret ederim!.... 

Gözlerinde kızgın bir alev, çehresin
de dehşet ve ihtirasın ifadesi olduğu 
halde, genç kızın üzerine atılmağa ha
zırlanıyor, elini kaldırıyor ... Bu anda, 
yandaki kapıların birisinden fırlıyan bir 
adam, onu, suratına indirdiği müthiş bir 
~amarla yere yuvarlıyor ve hakaret 
aın;z, miistehzi bir sule şöyle diyor: 

- Ne idilik ! ... Görmüyor musunuz 
ki, madamın canını sıkıyorsunuz? 

Hiddetinden köpüren Sen Priyak 
doğruluyor ... Etrafına bakıyor: Anna:s 

Lcspar kaybolmuştur! ... Asilzade, ö
nünde, kendisine bu mtithiş deni ver-

mig oh.ın meçhul adamdan başk.a kimse
yi göremiyor. Öne doğru bir adım ata
rak keekliyor: 

- Kılıcınız vardır herhakiel Vazi
yet alın l Derhal! 

Ve bütün vücudiyle, hiddet iç:nde 
:irp:rerek kılıcını çekiyor. 

Mechul adam gayet sakin bir sesle: 
- Bir dakika. mösyö, diyor. Si· 

zinle boğazlagmağa razı olurum ama, 
dar ağacında ölmeğe hiç de niyetim 

vo!;. B'liyorsunuz ki. düelloyu meneden 
kanunlar gayet sıkıdır 1 Kıbcmm yeri
ne ıokun, heın <le çabuk 1 

Sen Priyak kekeliyor: 

r::ı 
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KAHRAMAN KIZ 
---------------~ _______ , ______________ _ 
alnını bir kırışık çiziyor. Korkunç ce
vabın, hoşuna gittiği, ancak sinsi te· 
bessümünden anlaşılıyor. Bu adamm ki
ni de, aşkl gibi korkunçtur ... Önünde e· 
ğilmiş olan casusa dikatle bcltıyor ve 
yavaş bir sesle şöyle diyor: 

- Öldü .. Pek ala! Şimdi .söyle ba
kayım onun ölmesine kim .. yardım etti? 

Raskas ürperiyor. İhtimal, anr.:ak 
bir yalanın insanı kurtardığı kati bir 
anda bulunuyor. Nefsiyle miicadele edi
yor. Tered.ô'.it ediyor. Sonra, birdenbi
re, kendi kedine söyleniyor: 

- Eh 1 Mösyö dö Sen - Priyak. as
la, kendi kendisini ihbar etr.ıeğc. cesaret 
edemez. 

Ve, vicdanına yüklettiği ağır yük
ten sapsarı kesilmiş bir halde, keokeli
yor: 

- Ben, monsenyör ... Ben! 
- Raskas, sen iyi bir hizmetkarsın. 

Hazinedarrma uğra, seni bekliyor. Söy 
lcdiğin söz, bir hayli altına değer, Bu 
şimdilik kafidir. Bu a~<şam, ikametka
hnnda, Anje'ye yaptığın seyahatin taf
silatını ve, hadiselerin ne tekilde cere
yan etiğini bana anlatırsın. Şimdi gide
bilirsin. 

- Bir dakika, Monsenyör, madam 
dö Lespar yirmi üç şubatta öldüğü için, 
on beş gündenberi burada bulunmam 
lazımdı. Halbuki, cenaze merasımını 

müteakip ortadan kaybolan ve bir ay 
müddetle tetkik ettiğim bir adamı ara
clığım için geç kaldlm .. Neyse elbet o
nu buluruz! 

- Kimden, neden bahsetmek isti
yorsun? Böyle lo§ raporlardan hoş
lanmadığımı gilirsin. Mösyö Raskas. 

- Affedersiniz Monsenyör. Bu asil 
· kadının kızm~an bahsetmek istiyorum. 

Annais dö Despar'dan !... 

- Annaisl .. Bu çd.:uk!. .. 
Casus boğuk bir sesle bağırdı: 
- Annesine bu çocuk ilham veri

yordu. Monsenyör, b:z aldanmışız! 
Kardinal ürperiyor. 
Casus belki de kuvvetinin fevkinde 

olan bir ihtirasa kapılarak, ayni boğuk 
sesle bağmyor: 

- Annesini sağ bırakıp ktznu öl
dürmek lazımdı. 

Kardinalin donuk gözlerinde bir kı
vılcım beliriyor. Ve Raskas devam e• 
diyor: 

- Tehlike oradaydı, monsenyör. E 
Jimden kurtuldu. Yoksa, çoktanberi 
annesine m·11aki olurdu. Şimdi nerede. 
dir? Doğrusunu isterıseniz Monsenyör. 
isyan eden yirmi dereb~yi, bu genç kı
zın enerjisi kadar tehlikeli değildir l 
Belki bu anda size doğru geliyor 1 Eğer 
öyleyse, dikkat edin .. Annais dö Lespar 
korku nedir bilmez ve affetmez! .• 

Rişliyö gözlerini hayretle açıyor. 
Sonra düşünüyor, hesap ediyor, ak· 
lında bir şeyler kuruyor. Artık aşk de· 
ğil, katil mevzuu bahistir. Plan düşü
nüyor. Merhametin asla erişemiyeceği 
düşüncesi, hiç tereddüt etmeden, ci· 
nayetle nihayetlenen hilelere dalıyor .. ~ 
Halletmekte olduğu mesele öldüreceği 
veya bun.dan sarfınazar edeceği mesele· 
si değildir 1 Bu mesele, mevzuu bahso
lan çocuğu boğazından naşıl kavrıyarak, 
nasıl korkunç ve karanlık bir tuzağa dü 
süreceği meselesidir. Ve birdenbire 
başını doğrultuyor ve omuzlarını kabar 
tıyor .. Aradığını bulmuştu!... 

- Raskas, Anje'de şu baron dö Sen 
. Priyak'ı gör.dün mü? 

Vücudünün ürperdiğini hissettir· 
memeğe çalışan casus cevap veriyor: 

- Evet. Monsenyör. Benimle bera 
ber o da Parise müteveccihen yola ko

yuldu. Elinde bir mektup vardır ki, bu 
mektup sayesinde, huzurunuza derhal 

kabul edilebilecek. Bu adam sok işinize 
yarıyacaktır, Monsenyör! Yirmi üç 

yaşındadır, korku denilen şeyi bilmez, 
her işe girişme~e amadedir, zekidir, 
kolu kuvvetlidir ve, bu kolun ucunda 

öyle b:r kılıç var.drr ki. m~şhur Tranka
vel'in kıiıcmdan, belki daha korkun~· 
tur! 
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KAHlt'A:M:AN KIZ -------------...... ~_. ...... 
Kardinal tecesıüale ıoruyor: 
-Trankavel mi? •. Bu da kim? 
- Düello muallimidir ve bu iıin 

Üıtadıdır. Akademisi, kılıç öğrenmek iı 
tiyenlcrin en fazla rağbet gösterdikleri 
yerdir. Onu tanırım. Bu adamı da hiz
ınetinize alırsanız çok iyi olur, Mon
ıenyörl 

- Neyıe, ıonra bakanı:. Raporlara 
bakıbna, bu Sen - Priyak, matmazel dö 
Leıpar'a itıktır, öyle mi? 

- Ecier jbliı ona Annais'i verıe, o, 
maalmemnuniye canını jeytana verir. 

Ve Ralkaa, içinden illve ediyor: 
- Esasen timdiden canını ıeytana 

satmııtır. Çünkü kızı ele geçirmek için .. 
Jlakıtlannda meıum bir kıvılcım 

beliren Ritliyö soğuk bir sesle: 

- Şu halde, bu çocuktan artık en
dite etme, Raakas, diyor. Beni annesin
den kurtardın.. Sen - Priyak da beni 
kızından kurtaracaktır!.. . 

- Nasıl Monsenyör? 

Riıliyö sinsi bir tebe11ümle 'u ce
vabı veriyor : 

-Onunla evlenerek 1 

Ve cinayet adamı o!an, casus Raa
kas, kendisini, ürpermekten menedemi 
yor! ... Ve, bir ita ret üzerine odadan çe
kilirken. t••k•n bir ıekilde söyleniyor: 

- Sen • Priyak, Annaiı dö Lespar
ın kocası! ... Sen • Priyak !. .. Ne korkunç 
ne korkunç bir ıey ! 

Kardinal dö Riıliyö çana vuruyor. 
Bir uşak iceriye girerek, kartı karpya 
bulunan iki kapıyı ardına kadar açıvor. 
Bu kapılardan biri cesim bir rlchlize, di
ğeri ise kiliseye nazmiır. Sulon, nedi111-
Jer piskoposlar. şanı.::ınlar, ba1 pialı:o

poslarla doluyor ... 
Rişliyö Kardina:Jık alametlerini alı· 

yeır ve :afer şarkılarını andıran bir pr
kı söyliyen bu muazazm ve debdebeli a
layın ortasında ilerliyor. Bir sanat ve 
ihtipm harik~sı olan kilcsede, orı;lar ça 
lıyor, mllcevheratla iılenmit 1amdanlar 
içindeki mumlar, altın dekoru, göz ka-

------------------ı .ıaştmcı bir ziya aksettiriyor. Bu, ta· 
savvur edilen debdebe ve ihtitamJa dolu 
bir tablodur, ve, inanılmıyacak ıo!lyaya 
benziyen bu çerçeve içinde, nazarı dik· 
kati celbeden haımetli bir meclis var. 
On üçüncü Lüi, An d'Otrif, Mari dö Me 
diçi ve Gaston d'Anju, Vandom ve Bur 
bon, Kondeler. Rokanlar, Kombaleler, 
d'Egüyyonlar, Monpensiyeler, ŞevrCSz
ler, Ornano, Suauon, Monuoren,si, 
Şale, bütün yüksek asiller, bütün Fran
sız sarayı... ve, bqlı batlanna birer 
hatmet, birer kudret, birer azamet olan 
b:itün bu batlar b!r tek insanın önünde 
eğiliyor!... 

Riıliyö, kilisenin methalinde bir an 
durdu. Dimdik ve ıahane bir bakııta, bil 
tün bu meşhur hatların· eğildiğini giS-

rUyor. Birdenbire, tam mihraba doiru 
yürüyeceği sırada. titriyor ve hayretle 
bakıyor. Orada, kilisenin nihayetinde, 
ayakta dimdik duran ve kendisine. mey 
dan kur gibi bakan bir kadın var!. .. 

Genç bir kız. Sanşm, siyah göılü. 
Güzel, mağrur ve çehresinde büyük 
bir cesaret okunan bir genç kız .. 

Rişliyö hiddetinden sapsan kesili
yor. Ritliyö titriyor. Kıvılcımlar için-

de parhyan gözleri en tehditkar, en kor 
kunç bir hal alıyor. Ve genç kız, gözü

nü b:le kırpmadan, ayni tehditkar bakıı 
tarla mukabele ediyor, o, ilinı harbin 
canlı bir timsalidir .... 

Ve Kardinal, titrek adımlarla Ku,,. 
das dolabına doğru çıkarken, kin ve 
yahut da dch!Ctinden mosmor Jı:eıil

miıti. Çünkü, bu gördüğü cenç kız, 
hak namına, adalet namına, intikam 
namına oraya geliyordu ve Ritlirö bo
ğuk bir aeale söyleniyordu: 

- Dördüncü Hanrinin kızı... ö
len kadının kızı! .. Annais dö Lespar ı... 

Dördüncü Hanrinin kızı! 

Demek o, Alekaandr dö Buıbonla 
Sezar dö Vandom'un kız kardeıidir, öy 
le mi? Dük d'Anju'nun kız kardeti mi? 
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KAHltAllAN KIZ ' 
Fransa kralı on UçtlncU LUi'nin kız kar· 
dqil .••• 

Bu doiutta nasıl bir facia gizlidir? 
Katlini öğrendiğimiz bu madam dö 
Lespar kimdir? Kabahati neydi ve ya
hut da nasıl bir tuzağa kurban citti? 
lıte aydınlanması icap eden esrar. 

Annais dö Lespar adını taı:yan 

ve belki, Gabriyel d'Estre'nin kızı Han 
riyet pbi, tahtın ~samaldarmda yer al 
nıası icap eden bu genç kız, merasimin 
bqladıiı sırada kiliseden çılmuıtı. 
O, kahramanca bir istihkarla, herkesin 
ve her ,eyin hllı:imi olan adama, nuar
lariyle fÖyle haykırmak istemiıti. 

- tıte 1etdim 1 Kendini koru 1. •• 
Artılı: meıele bitmif, meydan olı:un

muıtur .... Ve genç kız, nedimler, mu
hafız ve casuslarla dolu olan oda ve 
koridorlardan geçerek uzalı:lqıyor. Böy 
le debdebeli bir yerde onu böyle rade 
ve basit bir elbiseyle görüp hayret e
denler, onu isticvap edince, elindeki da 

vetiyeyi ıöıteriyor. Bu aavetiyeyi na
ııl ele ıeçirmişti? En asll insanlar bile, 
bu davetiyeyi ete geçirmek için, daha 
bir cün evvel, boğazlaııyorlardı. Zencin 

ve kiba.r kadınlar, buralara girmek için 
aaray adamlarına binlerce tira teklif edi
yorlardı ... 

Genç kız, kadife elbisesi ve ahenk
tar bir bilek güzelliğini tenim eden 
ceketi içinde, un ve cesur adımlarla yU 
rüyor. Boz renkte fört şapkası da, 
erkekçe bir tekilde geriye doğru bülı:W
müttür. Fakat, b:itün bu cüretin al
tında, vakar, ruhun mutlak bir saflığı 

ve, eslı:l devirlerde, muharip bakireleri 
canlandıran bir ruhun himaye ettiği bir 
hılkatin masumiyeti cörülüyr. Genç 
kız, bu sarayın bütün dolambaçlı yol· 

lannı biliyormuı gibi, hiç kimseye bir 
!CY aormadaıı yürüyor, uzak, tenha bir 
aalonda, beklediği adamı buluncaya ka
dar ),:irüyor. 

Bu adam, Kardinalla rahip arasında 
cereyan etmiı olan muhavereyi, perde-

nin arkumdan diDleyen, llyMJar ıir_ 
mit adamdı! Ritliy&ıiln kraliçe Aa .r 
Otrlt'e olan a1qmm korkunç ..,,_ 
öfr,,nmiı olan adam!. .• 

Annait aeri ve heyecanlı Jı:elimelef
le onu isticvap ediyor. Ve adMn. ,,,.
leri etrafı arqtırarak, 16zlerindea blı 
teki, kendilbıi Grn meydanma ~ 
bilirmit gibi, boğuk bir aesle cevap .,.. 
riyor l Bu muhavere ancllk ild da1d1ra 
ıUrilyor ve dehtet içinde olan adam _. 
rayın dahiline doiru dalarken. Aanall 
dCS Leapar da, 6irendiif pylcrüı yer
dip heyecan içinde uzaklqarak msnl
daruyor: 

- Rahip •... Bu akfUL .• Gece.,.-. 
Ruayal meydani... Oh! Onu kaçınot" 
yacapn l... Anneeilim. lntikımımn •· 
lacağımt 

Dıpnda, yeni earayı seyreden ...ıs 
· run halk gruplan arallJldan ı-9-JOf .. 
Tampl istikametinde, tehrln mi1fttr 
huma dolru ilerliyor, $ent - A~Y"' 
kalma reliyor. Kuno tokatının ter 
kil ettiği kötecfe, metrdk olduiu an!IV 
lan bilyUk bir bina var. Annais. eeıl 
bir nazarla, aokafın tenha oldutunA Ilı& 
naat cetiriyor.. Her ne babaana ol!!; 
sa olsun, hiç kimsenin içeriye girdlı
görmemeai lhım gelen bu bi~ ~ 
celı:tir.. Tam bu sırada, birdenbire ı' 
süvari meydana çıkıyor ... Genç 1oJI 
rlyor, bir hayret nidası koparlYO'• : 
tından atlıyor, ona doğru yaJdatlYOr • 
genç im dehtet içinde mınldamfO' • 

- Baron d8 Sen • Priya1ı: t ••• 

MOballplı derecede ıarlf bir~ 
yukarıya doğru Ianı1ımt bir bl)'lk. 
deta Ifıplarmm Mçlar, ktDir ifade ed: 
dudaldar, Idlltahça bir bakı1o ifte, 
aatlzadenin Jmaca tarifi. 

Kaba bir tekilde bıyık aıtındaD si
lerek f(Syle diyor : 

- Kader bizi yekdilerimisd~ ~ 
mak istemiyor. Sizi her zaman içtıı -ı. 
bettifimi zannederek Anje'deıı •7•
dım. Pariee pldim n itte tbi bul111°" 



Paltolarınızı 
Pardesü 

Devaarn Resmnye, Mektep, Sine ma, Tiyatr o, 
Gaznınıc, lLclkanfca ve IKnrÔthane 

Man to ~ayın Direk tör lerin in nazarı di kkatine ; . ) 
ve Kostümle riniz i 

... ""' y d 

Çakm:ı.kçılarda Küçük Yeni handa 13 N o. da her nevi Hazır ve ıımıarla ma: Me3hur D 1 N O S ASrt !a.n: 

er en ucuz ve temlnath yalnız Oa1atada 
ı - ~ . 

dalyc, Koltuk, Portmanto, Portatif Masalar ve sinema koltukları SACGAY, GARANTİ ve REK.ABETStZ 
• 

EKSE LSYOR 
FİYATLARLA Satılmaktadır. Anupa Hcz:ı.rcn Sandalye 175 kuruştan ve JColtuğu 275 kurUftan itibaren. 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 1/ER l'ERDE D t N O S MARKASINI ARAYINIZ 

TELEFON : !3371 

'l'ak . Elbise ma§azaaından tedarik ediniz 
''lle d h" 

\ 

8 ı muamele yapılır. Taşradan gelen mektuplara 
__ 6 kuruşluk pul konulmalıdır. Dünyanın En Meşhur Şekercisi 

,;::::: .......................... -
ı..,~~~~ldak Valiliğinden : ALi MUHiDDiN HAGI BEKilt 
~01 lllat lllikta. Vilayeti içinde aşağıda is imleri ve keşif bedelleri ve muvakkat 

tın lsnıi rları yazılı. 

t,h 
'I ~art 
........ 2n~ ın - sar a :~ı ranbôıu 
i ...... ~ğı· dak - Devrek 
~ ...... ller l - Devrek ' Sar~:: -Çaycuma 

lu. Araç 

Keeif bedeli Eksiltmeye konulan 
kısmın tutarı 

Tem.inat 
miktarı 

Lira. Kr Lira. Kr. Lira Kr. 
68130.24 27000 00 
25367.68 10000 00 
32269.60 13000 00 
57834.92 22500 ()(} 
25014.89 10000 ()(} 

2025.00 Şose esaslı 
750.00: tamirleri 

1075.00: 
1688.00: Yeni §OSe 

750.00: inşaatı 

lr g 'toııaı, 82500 00 
~ı~lı.na: §Ose esaslı tamirleri ile yeni şose inşaatı işlerinin 937 mali yı
~.kapalı ar Yapıla~ak olan _cem'an 82500 liralık birer kısımlarının inşası 
~- ı &Unu ıarr usulıyle eksıltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13·12-937 Pa
IQ~tınc Vh ;aat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

de gö~lna:ıı.esi ve buna mütcfcrri diğer evrak Zonguldak Nafıa Müdür
~a lı \lı;a.ltkat cbıtı.r. 

ŞE K E R 

sn~'Psine 'Y~ern~nat yukarda yollar h izalarmda yazılıdır. lstekliler bu işlerin 
l'ıır,,_:l'e gi~ ut. ıçlerindcn herhangi bir veya birkaçına talip olabilirler. Ek
aı' aıının;;k ıstiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa vekiletinden 937 
dal hesik :11iiteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 937 yılında 
te~~lı tün: '.e tnuvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yukar-

'ilılc ,.cı-r: ilıaıc saatinden bir saat evveline kadar vilayet daimi encümeni 
Si NEM AJ._!i.R: 

1 ~t· 
elcri ilin olunur. (7778) 

t:ll"\k... Belediyesi ilanları lttır .__.._iA:.& 
llııı~tıı/l>e ~trad · · .. 
llıaı~· Cek t• 1 ıçın luzumu olan 25 tane deri ceket açık eksiltmeye konul-
~ ;"'lleaı 1 e ın bir tanesine 22 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesilc 
t~be ~lı \'e:-~azırn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanun· 

I' 23.11.~3 a ve 41 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-
7 Salı günU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (7586) 

SA.RAY 
KELEK 
lPEK 
SAKARYA 
SCMEH 
ll.ıKAZAU 

YILDIZ 

rAN 

şm 

ŞARK 

\~l>!ıi ASRl 

~;\lı .,r:,e 3o.ooo u t· t t h · d'l 3 d t t b11- • • ~ •• l~ ""<ltf • ra ıa a mın e ı en a e o o w. ve bır ıla uç motopomp, SANOAX 
hi;~ll dediusulıylc münakasaya konmuştur. !halesi 10-1-938 Pazartesi günü ' 
~~e tf. ı.._t~lk ;em.inatı 2250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 150 kuruş muka· ZA.n.:8 

e lt 9~ saYıı ekaletı satınalma komls yonundan almır. Eksiltmeye girecekle-
~t' lıltlıf lrıek~ kanunun 2 ve 3 ilncü maddelerinde gösterilen vesika ve teminat 

"li satın Uplnriylc ihale saatinden en az bir saat evvel An.karada M. M. ::-:;1 
<\,,, 4k:~nıa komisyonunda vermel:ri. (78281 

ııat l>kaprı . Y lş letmesınden: 

BEYOCiLU 
ı La Bohem 
a La Bohem 
a Dltl Tarzan {tUr'kçe)' 
ı Memnu qk 
ı Çigan melodiaJ 
J Kalpazanlar çeteli ve 

Ate, taburu 
J DUedlflm gibi yqanm .,. 

Viyana aevdalan 
ı Kavi valsler ve Kalb 

mUcadeleal 
ı Programmı bildlrmemlfUr 
J lıte bahriyeuıer ve 9 un 

cu aen!oni 

ı :Mumyaların aerveU n 
Kadmlığın aırrı 

11 Seflller ve Be§ alllhlr Jıq J 
dut t 
Programmı bildJrmemI§tlr 

ISTA NBU L 
a Varyete ve Satiye koıı.ert 
ı Lad&m O Kamelya vi 

Kadm ve ıeytan 
1 H&el Murad (Ulrkçe} ve 

Kllton renç kızlar nıekte 
binde 

,, 

rr 1 p A R E T H A-.. N E L E R 1 

, , ' 

il 

HE Bıi VE L l~ llE 

ELEKTlıiKL.i 
TR· E N L~IJ~R 

SAT • 
1 E 

• 
VERESIVE 

AD•IATICA 
~oc: Ar;J. Dl NAVIGAZIONE-VEİ\lE~(A 

_ _. 

~ göliiı~·~ ~~ın ve Knsımpaşada Cami altı anbarlarındaki eşyaya verilen HiLAL 
~llda Sat Ugünde~ 29-11-937 Pazartesi günü saat 14 de Azap~apı levazım 
~le ~l'in { heyeti tarafından açık arttırma yeniden yapılacagından istek· 

ı Hacı Murad (tUrkçe} n 
wıton ıenç kizlar mekte. ___ u_,ı_r_ıy_a=c=ak=l-an,_ı_ına_n_ı,_r _____ vapurlarm isimleri 
binde. 

Hareket gilnIÖıl -
:nltıat a~ Unan gün ve saatte teklif edecekleri bedelin yilzrle 7,5 nispetin· &LEMDAR ı Beyaz Kelek ve Kanun\Sq 

r Çeleriyle satı§ heyetine mracaatları. (7819) 
Slarıh 11ALK ı S ltl 1 ZAYi - Beıilctaı nüfus memurlu - (Dk! KemaJbe:r) 

kaçılmaz. 

B&fdat bUJbWU (tUrkçe) 
ve Damratı hayduUar. 

~llaln.-1",evazım Amirliği 'ğundan aldığım nüfus cüzdaru, Kozlu 
hj,.}'~ komisyonundan veznedan Sadeddinden alınan 300 lira-

tiltı.,, llrtc " D 1 k la -.. d" M ~ ~~ı 
104 

c avutpap fınnlannda r l c ... ıene ı. iılen lastik acenta - HALI: 
'1:'0r>lı 6......11_ O kilo kadar ekmek kınn _ srndan alınan 18 parça taksitli bonoyu, stnıı:n A 

~ . a.1"dc ı.:37 cuma günü saat 15 te 145 liralık tahsil~t makbuzu ile 13 füa 

KA DIKÔY 
ı tık acı. 
ı Matmazel doktor 

OsKO D AR 'ta~~Ol)lıtı "azını limirliği Satmalma parayı 14-11-937 tarihinde akpm ü-
h-.. ,1~~ bcd caı· l>azarlıkla satılacaktır• zeri Taksim ile Karaköy anısında zayi flA.l..E ı Progn.mmı bl!dlnnembUr 

~~~ ltı.ı,.,. c ı 13 lira ilk teminatı 97 ettim. Evrak ve senetleri adresime ı;eti- BAK 1 R KO Y 
•ı:: '""'tu h ı•tı d 13 li tttLTIYADI t vo1-a ateşler !<:inde ~}'ona :ı r. İaeklilerin belli günde rene e • n an rayı terk ve ayrıca '6 

t. gelmeleri. "(270y (?SSS) memnun edeceği.mi, aksi tal:dirde ye- T. l Y.~T RO L A.Jl : 
ı.. 'b nherini çrkaracağımdan zayi!erin bük- 1'EPEBAŞI DRAM KISMI 
'i;", • uı .,. -
>~ ~t f::V'azını lmirllğine bağlı hü kalmryacağını ilan ederim. BugQ n tatil 
~~ ~'12ıs~w~ı.n 120 ton kuru tuuı- lbrahim ÇAKA Y g On Od ü r 
:~1 tıphQn.u l>el)enıbe günU saat 15 Topane, Boğazl:eten ca:idesinde • • • 
q,_ ıı,~1~e !stanbul Levazım amir Premiı apa~n beşinci dairc.-.de FJlANSIZ TlYATROSUNDA 
."ilet ~a. k OPERET IOSMJ 
~d ~~iıtn,. OınlsyOnunda kapalı l™•=·===--=1111:::: .. ::=::=: ;~m~ 
c~ıı .11100 es~ Yapılacaktu-. Tahmin Meccani muayene ff Saat 20,30 da ı . 
ak,, lıl'acıır lıraclır. İlk teminatı PUJembe ı;1lııler1 a.at 2 den ti e kadar f: ATEŞ BôCECl il ı 1111 
""" '-te Ortak• 25 :: Komedi 4 perde 1 ' "Ilı ıı::~ 2, ·

3 
~ klilerjn 2490 sayılı uy Taıb"samak Palangada :: ~ ıııııı ı 

~t"" !!l.ge1(' ... 11 Ur._,ctı maddelerinde ya· nuınarada Doktrır MUmtaz Gilrsoy ii 
"'il • • b !1 ERTUCRUL SADl TEK l).:ı• l'ı.aıe e lrlikte teklif mektup- fakirleri paruız mu:ıyene eder. R TtVATnosu 
·a,·on::. ... sacı.tinden bir saat evYel 1 •ımwawıwcm:ac::s=:::: 

l errr:r.leı·L (259) (7757) !iği satmalma komisyonunda açık ek-
~~ --.. 
~. C!leri 1 ----- siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
'" O:\ı}ı1 ~a:ıbuı Levazım imirli- 4425 liradır. tık te!ninatı 331 lira 88 
• "' lllU 1 l1 ~ J 219,}7 c. ~at için 1500 kilo kuruttur. İsteklile:-in kanunt vcsika- ı 
Cı!>~ancd ~ t·!~en1b'! gür.ü !a.ıt 14 l larile beraber belli saatte J:Clmrleri. 

e stanbul Levazım lmir- .(261) . . (7759) 

Bu gece ı 

(Kadıköy SUreyyada) 
KÖR ve Kll.mIK 

Salı Gedlkpa.şa ı Azak\ 
alnemasmdıt 

(VStiTUL.\N ADA!\1) 
Yazan: Narım Hlkmf't 

Pire, Brindisi, V cnedik 
Trieate 

Rodi Biltiln Avrupa için ekspres trenleri F G ~ · 
ile tellki ederler. 4 • runanı 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova --
Kavala, Sclinik, Golos, Pire, Pıtraı. 

F..uaa 
Diana 

Abbazia Aysarında, Brindisi, Ankona, Vcntdik 
Tricstc 

Sellnik, Midilli, İz:nir, Pire, Kalamata, 
Patras, Brindisi. Vencdik, Trieste Albano 

3urgaz, Varna, Köstcnce 

Sulina, Ka!as, Ibraıl 

Merano 
Veıta 

- Abbazia 
Merano 
Quirinale 
Campidoalic 

2/.12 
25/11 
9t12 Saatı7de 

4/ 12 
24/11 

1112 
2/ 12 

24 11 
1/ 12 
8/ 12 

15/ 12 

Sa&tlSd• 

Saat17da 

S&&tl'Z'dt 

1 Aakert Fabrlıcalar Sa:ınalma Koml eyonundan ı 1 
Tahmin edilen bedeli 1482 lira 95 kuru§ olan 10 kalem Galvanizli lama Galvaniz 
li boru ve somun civata Salıpazarında Aakert Fabrikalar yollamasmdaki &a· 

tmalma Komisyonunda 3/ 12/ 937 Cuma günü aaat H de a.çık eksiltme ile satfu 

alınacaktır. bteklilerin Ul lira 50 kuruşluk ilk teminatlarını her hangi bir 
Malmüdilrlüğüne yatırarak alacakları makbuzlarla beraber 2490 No. lu ka ... 
nunun istediği vesaik ile o gün ve saa. tte Komisyonda bulunmaları. ~tıi'i. 
me her gün Komisyondan görülebilir. (7782r' 
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Günün 24 saatinde hasta 

Baş ağrılanna karşı 

GRiPi 
Kaıelerinj ~ullanmız. 

GRIPJN: Bütün ağrı, ıızı ve san. 
cılan lreMr. 

GRIPIN: En ıiddetli bat ve.di' 
ainlannı ıüratle dindi. 
rir. 

GRIPJN: Nezle, srip ve romatiz. 
maya kartı çok müe.ıir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alı71:a~~l~r 
• • # 

ısım ve markaya dikkat. · 
Taklitlerinden sakınınız. 

Yaltuz 
En ıık 
KırtuiyecUeıtılt 

bulunur. 

The Conklln Pen co. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Mürekkepli ve Ku·ıun Kalemleririıı 

. 

cep ve masa için olan 
yeni Şevro:ı modelleri 

bir haril:adır. 

llDY 

1 • ..... ~ . . ·-·· . -·-:~ .,., 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

l>tş ağrısı 
sa,ka hiçbir 

aflrıya 
benzemez 

Dişlerinizin çDrDmemeslnl lstlyorsaoı• 
ağzınızı sabah, iğle ve akşam ve her 1r 
mekten sonra gDnde S adef 

Radyolinle 
24 aaattenberi r 
devamedenmüt- ırçalayınız. 

. . hiı bir diı ain•• Dlf lerlnlzl beyazlatacak, mlkropları lldUrecak, n~ 
Halbuki bir iki kaşe kokusunu izale edecek, dlf atlarını kuvvetlendlr._. 

Nevrozin En müessir diş macunu 
bu da:ram'"- ain1ı 1.çak sıDi 

bllni,. kilidir 

Nevroz in 
Bütün •in, am "" sancılan mideyi hoz. 

madan, blhi "" höbrelderi 
yormadan dindirir. 

icabında günde 
3 kaşe allna 

bilir. 

TiFOBiL 
Dr. ihsan Sami 
f'ifo ve paravfobastalıklanna tut• 

nıımak için ıtızdan aiıoan ttfo hıp
andll'. Hiç rahııaızbt vermez. Her 

kea alabilir. Kutusu 55 Kr. 

••• ,, 

1 

...... iiiii 5222521 ... 

01, Doktoru 1 
· Necati Pakşi 

Radyolin dit 

•• ... Uzun kıt ıecelerinde ~ 

KUŞ TUYU :: ::.:=,:-: 
iyi bir dostumuzdur. Memur, ifÇi herkea yalnr:ı İlira ile bir yutJk ....... 
nebilir ve yorıun dimağım dinlendirir. Fabrika ve depRu lstanbulda 
makçılar Sandalyeciler ıokak Ömer Balioğtu, T. L. 23027. Satıt .,-. 
leri: Bevoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Pa:· • .IaırrchriiilİİİI·---"':~ 

--------------------------------------::---' 

ltalyan usulü ufi irmikt- ,.apdaa 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ. 

Baıbca haldraJiye naimlarmda satılır. 
Hutalarını hergOn ubah 10 dan 

akpm 19 :ra kadar Kara kay Tünel 1 
nıeydanı Tersane caddesi başında N o.

1 
ııı de lratiul eder. -

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 187 
MAKARNACILIK TURK LTD. ŞiRKETi Telefon: 4348/ 

Sair •e cuma günleri saat 14 den 

J 18 ~e kadar paraırzdı~ ...... . 

u= 1 t il mmısma:ma 1 
Diş Doktoru 

Dbeyt tJlçer 
Yalnız CUMARTESt GUNLERt 

YALOVADA, aai. günler Kara
ı\imrük tramvay durağındaki mu
ayenebane•=nde hutalarııu kabul 
eder. 

111 Aiifi i ili WWW 

DOKTOR 
Nacaatt1n Atasagun 
Her gün ubahlan ıem baçuia 

ak1ımlan 17 den 20 ye kadar Llle 
U tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada baatalannı kabul eder. 
Curnartesl gUnlerf 14 den 20 ye b 
dır bastalarmı para1tz, Karun, Ha 

ber okuygculamu dakupon mub

bılinde muayene eder. Telef: 23953 

1 .am:ıı Operatt>r UroloQ 
Doktor H 

Süreyya Atamaı ti 
Beyoğlu btikllJ caddesi Parmakkapıl 

Tramvay durağl No. 1'21 birinci 

kattaki i 
1 Muayene hanesinde hastalanm her· ı 
P. gUn saat 16-20 anımda bbul 

Ü eder. İi 
• ,, 11w-m .. ın",, ı 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 


