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y©D<el\JID©ırrn Korsikadaki Italyan-
Hayat emniyetiniz farın adadalı çıkdrıl-
hurda gramofon A. 

~enbereklerine bağh ! ması talep ediliyor 
Şirketin masrafı kısmak için halkın hayatına kasteder "'· 

mahiyeııe tedbirler aıdıüı ıeshiı edildi Frausız Başkumandanı 

Şeblıde her gUn olan hidlse ]erden: raydan ı:ılian tram,•aylar ..• 

'---=-=~~----___,~------·-·___,~~----~---__. ____ Y_a_zı_sı_3___,ü_nc_ü_d~e 

Zorlu bir kiracı 
~\rsabibi ile karısını 

"wl 

agırea 
Yaralananların 

yaraladı 
kabahati bir türlü 

öd.enemeyen ev kirasını ısrarla 
isfemelerid i r 

'ltı~İ§antaşmda bir kiracı, para m~~le. Tahsinle beraber tekrar Mehmecli çağır
ta, deı:ı. dolayı ev sahibi olan bir karı ·ko- mışlar ve ya kirayı vermesini, yahut da 
~ htçakJa ağır surette yaralamıştxr. evden hemen çıkmasrnı söylemişlerdir. 

l'ııe fe§tutiyet . mahallesinde Bayta:: Ah- Fakat kafası kızan kiracı sucu Mehmet 
6$ t Sokağında Hasan Tahsine ait olan de derhal bıçağını çekmiş ve ev sahib
hi .ıılltnaralı evde sucu Mehmet adında lerinin üzerine atılarak Hasan Tahs.ini 

tts• l.L 
hitk 1 .J.racı olarak oturmaktadxr. Mehmet sol böğründen, ve Refika.yı da sol kal. 
~~ aç aydanberi kira parası vermediğin- çasmdan ağır surette yaralamıştır. Fer
l:ı~: ev sahibiyle arası açıktır. Diln de yatlara yetişenler kan kocayı hastaneye 
~ il.tı. Tahsinin karısı Refika, Mehmetten kaldırnnşlar ve bu azgın kiracıyı da ya
llı an istemiş, fakat parayı alamadJktan kalamxşlardır. 

~~~":::::.·gör• bir .uru,, •• '"- Doktor Adnan Anka-
llıea Şanı eve gelen kocasx Hasan Tabsine 
~anlatan Refika bu defa Hasan 

Beyoğlunda iki 
randevu evi daha 

basıldı 
b·· 

bast~ Beyoğlunda iki randevu evi daha 
laı lllı~tır. Bunlardan biri Beyoğlu lstik· 
dir caddesinde 200 numaralı apartrman-

~ Devamı 4 üncfıdt 

raya mı · gidiyor 1 
Ankara, 19 - Ali Fethi Okyar, emekli 

general IQzım Karabekir ile eski Sinop 
mebusu doktor Rıza Nur, Hüseyin Cahit 
Yalçının parti tarafından münhal mebus-
1uklara namzet gösterilecekleri şayiala
nndan sonra yeni bir şayiadan bahsedil • 
meğe başlanmıştır. Söylenildiğine göre 
milll mücadelenin sori yıllarında lstan· 
bulda hariciye mümessili olan doktor Ad· 
nan da bu yakınlarda Ankaraya gelecek· 
tir. ~ 

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

0 km eydanı 
eıoayetinin esrarı 

anlaşıldı 
kastamonili bir çoban olan maktulun 

yemenileri cinayeti aydınlattı 
8F': Y azıss 4 üncüde 

sonunda Tun usa 
ay 

gidecek 

Ilu !Csmi R-0ma solm1dannıl:ı yıı.pdan lılr nümayişln fo~ğrafı sannıa.ynuz. Tunttsta !;)ekflriılştir; Tımustakl ttıı.lyan faşlstle

rin yaptıklan mna'l'lam bir nümayişi gösteriyor. Tunus 1talya.nlarmm nasıl 'teşkilat Ja.ndığma bir misal ..• -- l' azısı 5 incide 

Istanbulda hayat 
bahalılığile mücadele 

Vali Lütfi Kırdar bu işin müsbet ve kafi surette halli için 
ehemmiyetle çahşıyor 

Belediye iktısat müdürlüğü, !stanbulda 
hayat pahalriığiyla mücadele için esaslı 

bır program hazxrlamağa başlamxştxr. Bu 
hazırlıklar bizzat vali ve belediye reisi 

RBISICUiTihürun·vataiii 
daşlara sevgi ve 

teşekkürleri 
Ankara, 18 (A.A.) - Riyaseti 
Cumhur umumi katipliğinden : 
Dokuzuncu ulusal ekonomi ve art. • 
tınna haftası mü~sebetiyle Reisi- ; 
cumhur bmet lnönü yurdun her ta
rafında bu)unan vatanda§lardan ve 
kurumlardan yüksek ve samimi his
lere tercernan olan bir çok telgraflar 

ahru§tır. 

Bundan pek mütehassis olan ismet 
lnönü sevgi ve• teşekkürleriyle iyi 
di)eklerini bildirmeye Anadolu A. 
jansını memur etmiştir. 

t. 411 •roq ••••••••••••4"••••..,.........,.. 

Reisicumhurumuz 
inönü 

Oniv~rsiteyi ziyareti vadetti 
Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş olan 

fstanbuI üniversitesi rektörü Cemli Bil
sel Cumhurrei-:ıimlz !smet !nönü'ne genç. 

' (Devamı 2 incide) 

Lfıtfi Kırdann riyaseti altında yapılmak- bik edilecektir. Bunun için hal ve me.1-c 
tadır. Esaslar tesbit edildikten sonra §eh. babadaki resimler, burada i§ yapanlarm 
rimizdeki bütün iktısadi teşekküller, ha- (Devamı 4 üncüde) 
yat pahalılığıyla mücadelede seferber ha-~-~ ""'V 
le konulacaktır. Bu şekilde gerek müstah- Bugu·· nku·· sayımız...... . 
sil, gerekse satrcmm yardmı.ile ve icab 
ettikçe vilayet ve belediyenin müdahalesi· 

, 41 ~ le hayatın ucuzlattlmasma çalışılacaktrr. 
Hayat pahalılığıyla mücadele işi evvela C 

İstanbul hallerinden geçen meyva, sebze 

ve saire yiyecek maddelerile, İstanbul Sayfadır 
mezbahasından geçen etler üzerinde tat-

Havanın çoti S-Oğu]i ve stadiarm birer çamtli' 'tleryagı Jialhııle olmasına mi· 
men dün rıehlrde birçok spor faaliyeti olmu§tur. Resbnde Taksim ııadmm dUn· 
k.ü hall'l'.:::ö..inlh.ö~ ... ~.!;ı~•.uu .. --'" .o:::::-~~..."~.ı. ...... ~ · 

g 't.._., ~~~ ... '·~·, 
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Amerika ile ticaret 
anlaşması dün parafe 

edildi 
Ankara, 18 (A. 

A.) - Tilrkiye ile 
Amerika Birleşik 

h :.kum etleri ara
sında müz:akcrc e
dilme kte olan tica
ret anln~ması pro
JCSi üzerinde her lki 
delegasyon tam bir 
itilafa varım~ ve 
mez'kCtr proje bu-

trfUılrJ gün saat ıı,s da 
l'ürk heyeti reisi ve 
Hariciye Umumt 
katibi Numan Me.. 

Numan Menemenci- nemcntioğlunun e· 
ofla rinde parafe edil

miştir, 

Parafe me .. ·asiminden sonra B. Me
nemencloğlu'ya müracaat ederek Tilrk 
ticaretini pek ziyade alakadar eden J:>u 
itiUif baklanda esaslı malQmnt almak 
istedik. Hariciye Umumi K~bi bize a. 
pğıdaki beyanatta bu1un.du: 

.. Amerika Birleşik Hilkfımetlerf De 
bir müddettenberi bu itilafı milıakcre 
ediyorduk. Bugün parafe ettik. Bu me
tin iki hUkfımet tarafından tasvip ediL 
dil:ten sonra ve ancak K!nunusani için
de :mza edilecektir. 

Size şimdilik gunlan .ayn ye bilirim: 
Bu jtilaf ile her iki taraf yek.diğerine 
birçok tarife tenziUitı yapmışlardır. fti 
lALn CP,a~ en ziyade mazhanmüsaaae 
devlet ınuamelesidir. Türkiye Amerika. 
dan ithal cdec:eği eşyaya mukabil aza
mı bir had ile mukayyet olmak §artiyle 
serbest döviz tevziatı yapacaktır. Bun. 
clıı.n da anlaşılacağı gibi yeni itilafta 
lclering es<ısı yoktur. Bilakis h~r iki ta· 
r ... f yek.diğerine karşı otan tediyatı ser. 
bcst dövizle yapmağı kabul etmişlerdir. 

Daha fazla tafsilatı ancıtk imzadan 
s~nra verilmesi kabil ol:ın bu itilaf, her 
iki memleket ticari mubadelesini arttır· 
mağa hizmet edecektir ümidindeyim.,. 

Vaktinden evvel kuzu 
• • 

mevsımı 
Kı§ mevsiminin şiddetli gUnlcrl gel· 

meğe başladığı, havaların soğuduğu, 

yağışların başladığı ve daha şiddetli 

kış günlerine intizar ettiğimiz şu sıra 
larda tabiat insanlan hayrete düşüre
cek garib::ler göstermektedir. Bu yıl 

havaların yağışlı giden bir deyreden 
sonra uzun mUddet nçık g:tmesi dol:ı

yısiyle çayırlar ycşermiı ve koyun
lar kuzulamağa başlamıştır. İstanbul 

mezbahasına şu halin neticesi olarak 
~ gilndenberi muntazaman kuzu 
gelmektedir. Havaların sertleşmesi Uze
rine mezbahaya sevklerinden ba~ka 

çare görülem:yen bu hayvan::ıklar in
coeik tüyleri altında tit .. eşerek kasa· 
bın bıçağı altına ~itmektedir. 

Narh komisyonunun· mevsimi elma. 
dığı için - 'kuzu t tine konulmuş nnrhı 
bulunmadığında~ kuzu eti istenilen fi. 
attan satılmaktadır. Fakat &i).nde 10 
kuzu ile 3S kuzu arasında tehalüf et
mekte bulunan bu m:ktar esasen şehrin 
belli başlı otel ve lokantaları arasında 
ta'mim edilmektedir. Bunun için şimdi
lik narha da ]Uzum görülmemektedir. 
Ileri.de müvaredat çoğ:ılırsa o zaman 
narh konulacaktır. 

-~ 

O ıivarsitede yeni tes:sat 
Tı. • J'~ülte:>ıne bağlı olarak hastaneler 

de yeniden kurulmakta o'an paviyonla· 
nn dahili tesi3Atı için 250.000 liralık tah· 
sisat temin edilmi.tir. lc;tanbul hastane
lerinin yatak kadrosu 410 kadar artacak· 
trr. O.nive.'"Sitenin Şi 1i Et!cl ha·J,an:!Sin· · 
deki kfü;ikler:i Gureba ha tanesine nakle-11 

dilccektir 

•Bu ayın 27 inci salı gnnü Aukarada ıop'mıacok olan bnyiik ziraat kongrui irin 
ha:mlcklar hararetle derıam ediyor. l\o1ıgrede ziraat işlerimize dair birçok hayati 
meseleler 1'u:rinde görii.şülecektir. Be§ semıük bir ziraat programı yapılması, zi
raat kalkınma bankası kurulması, yapılması düşii;ıülen ı§ln arasındadır. Resim· 

de koııgrtJ lıazırlıktarını yapmı heyet Zirnot vekiliyle bir arada görülüYOf· a'4' 
• C.11.P. Ankara vil .yet kongresinin nilzayet bulduğu cvV<?lki gün ko.ngrc t bıf 
n şerefine bir çay ziyafeti verilmfş, ziyafetle Başvekil ile birçok vekıller ' 
lımmuşlardır. Fotoğraf, b1' ziyafet esnasıtıda alınmıştır. _____.,. 

Pangalh pastahane
sinde ihtilas zannı 

Parti vilayet 
kongreleri 

Botu, 18 (A.A.) - Cumhuriyet halk 
partisi vilfiyet kongresi vali ve parti ba:· 
karu Salim Gündoğamn bir nutku ile a· 
çılmıştır. Ebedi şefin hatırası taıizen üç 
dakika ayakta bir ihtiram sükOtu yapıl· 
dıktan sonra kongre mesaisine ba§lanrmş 
ilyönkurul firelerini ve büyük kurultaya 
gidecek delegeleri seçmiştir. 

Kongre milli şef lnönilye ve BQyük 
Millet Meclisi reisliğine, ba:."'--ekalete. da· 
biliye vekaletine, parti genel seüreterliği· 
ne tazim telgraflan ı;ekerek mesaisine son 
\'ermiştir. 

Mersinde 
Mersin, 18 (A.A.) - Uç gündenberi 

devam etmekte olan lçel il kongresi dün 
akşam geç vakit sona erdi. Esaslı dilekler 
tesbit olundu. Bilhassa zirai kredi işi, p:ı· ı 
muk ziraati ve Mersin limanının inşası 
kültür ve yol meseleleri hakkındaki di· 
tekler üzerinde ehemmiyetle m\tzakcrelcr 
yapıldı. Yeni ilyönkunıl üyeleri ve bü· 
yük kurultay delegeleri seçildi. Kongre de
legeleri şerefine Toros lokantasmda bir 
ziyafet verildi. Bu ziyafette çok samimt 
hitabe yapılmış ve hararetle alkı~lanmış
tJr. 

Mehmet Akifin kabri 
Ayın 28 inde OlUmllnUn ilk yıld~nUmU 

münasebetiyle ihtifal yapılacak olan şair 
lılehmet Aklfin knbrl için bir proje hnzır
lanmı§tır. Bu proje blr defo da akndeml
ye verileeekUr. 

Devlet 

Yeni şeker fabrika~arımız 
inşaata Ik baharda 
başlanması kararlaştı 

HilkCunetimizin, yeniden inşasına karar hazırladı~ temiz ambalajlar içinde ele 
verdiği iki şeker fabrika~n birden inşa· değmemiş küp şekerleri çok rağbet gör
at işlerine mart ayında başlanacaktır. müştilr. Yalnız bu §ekerler kiloda iki ku· 
Bu fabrikaların hariçten getirilmesi zaru· ruş fazladır. 
rl olan malzemesi lngtltereye sipariş edi· Yeni §eker fabrika!arımızm in~SJ §C

leceh1.ir. 1 ker fiyatlarında bundan iki sene ewel ya· 
Memleketimizde şeker sarfiyatı eskisi· pdması takarrür eden kiloda beş kuruşluk 

1 
ne nazaran çok artmış olduğundan Al· tenzilfı.tın icrasını mCrnknn kılacaktır. 
pullu, Uşak, Eskişehir ve Turha!da bu·ı--E--1-k---1--Ş- k 
Junan dört şeker fabrikası istihsaJatI ih· 1 e tri ı( İ r eti 
tiyaca kafi gelmemektedir. Bunun için j 
istihlfık fazlası, Jıariçten şeker getirtile·ı h issed arla rı 
rek temin olunmaktadır. Bu şekilde yapı· I 
lan ithalat bittabii zaman geçtikçe çoğal·ı 
maktadır. 

Yeni yapılacak şeker fabrikalarnnızın 
f stihsatatı Türkiyenin şeker ihtiyacından 
fazla olacaktır. Fakat gerek ileride geniş· 
liyecek ihtiyaç, gerekse zanırt büyük stok· 
Jann vücuda getirilmesi için buna lüzum 
görülmektedir. 

Bu akşam fevkalAde içtima 
yapıyorlar 

Tasfiye halinde bulunan eski elektrik 
§it'ketinin umumi heyeti toplantısı bu· 
gün saat 16 da yap lacaktır. 

Bu toplantının çok mü~kaşalı ela.
cağı ve bu arada şirketin bazı gizli ka
paklı işlerinin daha meydana çıkarılaea-

Reisicumhururnuı 
İnönO 61~ 

Onivars:teyi ziyarati v~!P, 
(Başlara/• 1 ~ 

llğtn oonsuz saygı ve bağJılllt 
ztıtmıettr. eıı ~f 

Cemil Bilsel dUn bu hususta 

natta. bulunmu~tur: tııöııOı_~ 
''-- Reisicumhurumuz tsınet be?'.#ı 

-'-anla ~v 
ni m:ıe.rlf veklll Saffet A~- 1'~ 
kabul buyurdular. Kendilertn° ~ıı~: 

•0 bSo .ıtJ 
Unlvcrslteslnin saygılarını " r. ~:~ 
nı arıottim; çok duyguland~ııf, 
kUrlcrlnin ve ecvgilerlnln 111BŞ f) 

beni memur buyurdular. ııııl'~ 
A}TICa Univcrsfte ~ıışınalııtl of 

da kendilerine izahat verdiJJl- .., ııı 
J iÇi>' (f' 

}.;ksfkllklcrln tnmauıııınrruıs. dJ 
klln olan her r;ıeyln yapııacıı~ et' 
adettiler. 

11 
ıb~t 

Ayni zamnnda, nnıverstte~ 
meğt de knbul buyurdular.,. ~ 

~çi~ 
· · ·n 13 _,.11,r 

lacak kat'f müzakereler ıçı. ııf'lV"" .ı. 
. . sal""' ·yetlı ın de> dan şırketın tam cs.ul ·nıi:ı:e J:JıJll' 

lan bu sabah ekspresle şehrl da bllİ 
mişlerdir. Bu arada Spesial 
maktadır. 

Diğ::r taraftan şeker fabrikalarımızın 
çay ve kah\'e için kullanışlı bir §e1dlde ğı zannedilmektedir. Ko·· mu .. r 

Bilhassa eski şirketle aralan açılan 

·(e 
çarpnıası 

b1ıx kimselerin Nafıa Vekaletine bazı .. , .. rdt 
ihb:ırlar da yapacakları söylenmektedir. O U 01 -yenf~~ı\1 

Tramvay Şirketiyle Ankarada yapı- Dün aksam Kurtuluşta ~~sı ~<· 
~ J ·ı l\<ll' ~ 

1 kahveci Mustafa Hasan 1 e l)lnla~dl\tf 
kömür çarpması yüzünden nnı D ııl' 

1 Bu iki zavallı işleri _bit~~end:ıntırı$111 

nna çekilmi~ler ve ıçrı bır ~· 

~ mı~lardır. ytır.ııı::dl ~~ 
Manrrald'.lki kömürler fyi ze.1ıırl ın 

dan rtkan gazlar karı koca~". t...,;ı1l' 
~ • b·,.ııre:fl 

ı 
ve sabaha kadar bu ikı ly- e' 

ıtııe 
tilr. ft1t1:ı~ 6t r 

Adliye doktoru tarafınd_a: rnOs3ll 
dilen cesetlerin gömülınesın 

J dilmiştir. 
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k onor11i savaşındayız! 

bYat emniyetiniz b kt 
c'::r~~~:r~:1e0~~ğ1ıı aşara ca ır 
~.fuu şi~hane yoku5unda bıri sa· Tasarruf haft asın ın kapanması dolay1sl le 

rı de ak~am üzeri iki tramvay ara· 1 
ZUlduğu \ e büyük bırer acıa· ın bo ~ · f . lk . V k· ı· d.. d d .. h' 

"'"':bir tesadüfle onü alındığını tısat e 11 un ra yo a mu ım 
:ııart(!<)j gi.mü de saat 14 de gene şiş· b' konferans verdı' 

.t loku~nda frenleri bozulan bi~ ara· 1 r 
ka,·ması ) uzünden uçüncü bır fa· 

:e!ılıke i atlatılmış bereket \'atmanın 
~ ~ğUk kanlılığı_ sares~n~e iş yürek 
~ hır şekilde bıtmemı:.lır. 

~ lıactı eler hal-.kmda alakadar ma· 
.tahkikata girişmişlerdir. Dün bir 
1ıcte ak~am üzerı.· olan vakada geri d •• 
n trarm ayın Kartal 9 numaralı 

'ab?1lın üzerine gelirken, fren yaparak 
~İği Yazılmı5 ve tahkikatın bu 
~ e Olduğu füh·e cdılmiş-:e de haki· 

~ le değildir. 
~'aıııvay\arın frenleri tutmadığı 'e mo· 
~e Çalı~madığı için, araba gelip 

9 numaralı otomobile çarpmış, bu 
ı.ılde arka:.mda duran bir tak iye 
~ ~ \ e tram\ ay ancak bu sayede 
k,~_bıUerin tarnponlui{uyla durmuştur. 
.~ 9 numaralı otomobili kullanan 
~ e nasında büyük bir heyecan ve 

~ Reçiren, Yakacık sanatoryo.mu sa· 
1
llden Sedat Ziya ile konuştuk bize 
~Yledi;. 

ltadisenin heyecanım hala unuta· 
l'lı. Otomobilimle 25 metre arkasın· 
avas Yavacı takip ettiğim tramvayın 
'111 tam yarısında birdenbire ters 
liıerime doğru geldiğini gördüm. 
1 ~renıcri çekerek, otomobili durdu· 

<eQIIni sol kapıdan dışarı atmağa te
ettirn Fakat Yukardan da tram ni · · be· Yordu. Geçirecek bir samye nı 
ebilirdi. Hemen sağ kapıya fır

~ ıt...·e kendimi dışarı attım. Bu esna· 

't~ay QtomobiliI!le çarpmı.~ \~C onu 
:"Undaki taksi ve kadar surüklıyerek 

~ .tu. • 
:ıJ.: araba jc;letmesi yüzünden beni 

\ bir tehlik~ ile kar~ı karşıya bıra· 
~otomobilimi sakatlayan Tram,·ay 

dava edeceğim tabiidir.,., 
1 .;ı • 1): 

~buı Tram\•ay §lrkcti. mallannm 
~ de\·redileceğini umduğu bu gün· 
~ ~h1ndeki ve~aiti mümkü~ olduğu 
' ~itınısız bırakmaktan ge:ı durma
~e bu hususta büyük tehlikeler do· 
r Vaziyetlere bile aldırış etmemek· . ı t . 
ııı· ş e size inanılmaz derecede garıp 

" 1sa1. 
'taın • 

Vay arabalarına cereyan veren 
~ anaııtann üstüne bağlı olan yaylı 

ııı lıkları "okside Bronz,, olması 
'~el~n ve şimdiye kadar hep bu .şe· 

t 1 llllanılırkcn, şirket yeni mal getırt· 
~tı ilıu.'ll görmemiş ve ara~alann bu 
~ ?tıalzemesini piyasadakı hurda 

fon zenberekl~rini toplayarak temin 
~başlamıştır. 

~ hattan gelen cereyanı motöre ge· 
' bu Yayların bronz parmaklıklar 
~ llıUkaverneti olmadığından, hurda 
~- ~ler çabuk bozulmakta ve araba· 
~ ~·oı 
İ"lıi da kalmaktadır . 

'hadise yokus çıkarken olursa işte 
't \ n arabalar geri geri kaymağa baş· 
~ e buyuk korkunç facialara bu bir 

~c te~kil ediyor. . . 

Ankara, 18 (A.A.) - Dokuzuncu ı 
Ulusal Ekonomi ve Artırma Haftası 

münasebetiyle İktısat Vekili Şakir Ke. 
sebir bu akşam radycda şu konferansı 
vermiştir: 

''- Sevgili yurttaşlarım, 
Her sene 12 Birincikanunda başlıyan 

''Artırma ve Yerli Malı Haftası., artık 
milli hayata giren güzel bir adet oldu. 
Bu haftalarda milletçe büyük iktısadi 
kalkınma davamız üzerinde durulmak-.. 
ta, konferanslar, yazılarla milli e1rnnomi 
işlerimiz anlatılmakta, sergiler, müsaba 
kalar ve mektep toplantıları yapılmak
tadır. Bu sene Dokuzuncu Artırma ve 
Yerli Malı Haftasını da aynı suretle 
yaşıyoruz. 

Hafta, muhterem Başvekilimiz Celal 
Bayarın Ankara Halkevi salonun.da i. 
rat buyurdukları nutuklariyle açılmıştı. 
Her a'kşam Ankara radyosunda tanın. 
mış devlet ve ilim adamlarımızdan, ik
tısatçı veya maliyecilerimizden birinin 
kıymetli fikirlerini zevk ve istifade ile 
dinledik. Gazetelerimiz mevzuun ehem 
miyetini anlatan yazılarıyla milli ataka. 
yı iktısadi kalkınma davamız Gstt:n~e 

toplamış bulunuyorlar. 

Ankara sergi evinin önünde faydalı 
bir açık sergi, muhtelif şeh irlerimizde 

konferanslar, tcplantılar tertip olundu. 
Bütün bu canlı hareketi Ulusal Ekono. 
mi ve Artırma Kurumunun sistemli, se
batlı ve :feragatli &alışmalarına borçlu
yuz. T9"29 senesinde dünya buhranına 
karşı milli ekonomimizi l:orumak için 
devletçe ciddi tedbirlere tevessül olun. 
duğu lıir sırada aynı davanın yayıcı ve 
yardımcısı olmak üzere kurulan ve ilk 
zamanlarda ''Milli iktısat ve Tasarrur 
Cemiyeti., adını taşıyan, bu milli teşek. 
kül bütün memleket dahilindeki teşki
latiyle on senedenberi fasılasız bir su
rette yerli malı zevkini ve sevgisini, ar. 
tırma itiyat ve ahlakını tamime gayret 
etmiştir. 

Muhterem dinleyicilerim, 
Bugün Dckuzuncu Artırma ve YerH 

Mah Haftası nihayet buluyor. Sayın 

Başvekilim, memleketimizin ekonomi 
durumu ve buna göre hükumetin görüş 
ve politikasını, mim eK"onomiyi ve fı. 

nansı a!akadar eden ehemmiyetli mev
zuları açılış nutu'klariyle beliğ bir su
rette izah buyurmuşlard t. 

Ben iktısat Vekili sıfatiyle, geçirdL 
ğimiz senenin milli iktısat bakımından 
mühim gördüğüm birkaç noktasına te
mas ile iktifa edeceğim. 

Bu seneki istihsalabmız 
Bu sene umumiyetle istihsaiimiz nor 

mal ve geçen seneden daha iyi sayıla
bilir. Bazı zirai mahsullerimiz geçen se 
neye nisbetle 1938 yılında bir miktar 
fazlalık bazıları da noksanlık göstermiş 
terdir. 

Devletçe mütemadiyen istihsali artı, 
mak ve kıymetlendirmek için yeni İln4 
kan1ar ve kolaylıklar hazırlamaya hi. 
dim tedbirler alınıyor. Tasarrufu koru. 
mak, krediyi genişletmek faizi indir.oı 

mek, görgü ve bilgiyi artırmak, mali 
fedakarlıklar pahasına te§Vik ve hima
yelerde bulunmak, yol, liman ve su iş . 

!eri yapmak, teşkilatlanmayı, iyi iiyat. 
!arla satışı temin etmek yolundaki faa
liyetler meydandadır. 

Sanayi planları 
l:;n ileri ve en refahlı millet olmak 

hedefine .süratle varabilmek için devlet 
çe girişilen faaliyetler her fırsatta izah 
edilmişt:r. Tamamlanması çok yaklaşmış 
olan birinci beş senelik sanayi prcgra. 
mımız malUmdur. Bu programı bitir· 
meden geçen sene üç senelik ikinci bir 
maden programı ve müteakiben bu i
kinci maden programını da ihata etmek 
üzere bu sene dört yıllık üçüncü bir 
plan 'kabul ve ilan edildi. 

Şimdi bir taraftan birinci beş sene· 
llk programın ~kmaUne çalışılmakta, 
diğer taraftan yeni dört senelik pla.
nm tatblkına başlanmış bulunulmak. 
tadır. 

Dirlncl beş senelik programın tam 
tahakkuku 107 milyon liraya malo
labllccektlr. Yeni dört senelik plt'ın 
başlıca. modern Ye lUzumlu bazı sa· 
nayi istihsaldtmm arttırılmasını, iktı 

sadi istiklfllimizi Ye mim müdafaa-
mızı koruyacak yeni sanayi mUesse
selerl tesisini, limanlar Ye bUyUk e· 
lektrik santrnllarınm inşasını, deniz 
ticaret filomuzun ve tersanemizin ih-
yasını, bunlarla irtibatı olan birçok 
kUçUk bUyUk işlerin yapılmasını is. 
tihdaf etmektedir. Yeni pıtınm tat
b.kı ile bugUnkU maden lstihsalô.tı • 
mızm kıymeti iki misline çıkacak ve 
sanayi istihsalAtının kıymeti de 300 
milyon lirayı geçecektir. 

Bu rakamları nrzcderken, son on 
sene içinde maden ve sanayi sr;ıa · 
sında umumiyetle iki misli istihsaHL 
ta yaklaşmakta olduğunu, Cumhuri
yetin btiyUk bir feyiz ve nıurnffakı· 
yetı olaral{ memnuniyetle ,.e iftihar· 
la işaret etmek isterim. 

.Yurddaşlarım, 

l!l38 senesi harici tJcarellmiz ge. 
çen senelere fail< bir inkişaf seyri 
takip etmiştir. Ancak bu sene ihracat 
ve ithaHU muvazenemizin biraz aleyh 
tc kapanması muhtemeldir. Fakat 
bu halde bir sürpriz olmamalıdır. 

1hraeatımtz geçen yıldan fazladır. lt
halA.tımız da madeni mamula.t maki· 
neleri ve fenni tı.H\t, nakil vasıtaları 

gibi istikbali hazırlamaya, istihsali art 
tırmaya yarıyacak mevaddın muvak. 
katcn Nğalması nisbetlnde artmış ır. 
:Ayrıca, bu artışm karşılrğı TUrk mal-

lktısat \ 'el.ili Şat.ir K~ ebir 
ları ilıracma tahsis edilmek üzere T. 

' . 
C. Merkez Bankasındaki klering he· 
saplarrna geçmiş bulunuyor. 

Muvazeneli bir harici°tlcaret poli
tikamızdan nsla inhiraf etmeksizin 
istihsalimizl Ye ihracatımızı muntn. 
zaman artırmak ve memleketimizin 
normal hayatını tazyik etmiycrek i
m r..r ve kallnnma ve milli korunma l· 
ca .ılarınn en uygun bir şekilde itha· 
IA.tı islilrnmetlendlrmek dikkatimizin 
esasını teşkil etmektedir. 

Ticaret anlaşmalarında klerlng. 
takas ve tediye ııisbetleri tesisi usul. 
lcri muvazene prcnsipimizln zaruri 
tatbik şeklllcri olmuştur. Serbest 
JJJllbadele ve tediyenin miimklln ola
bilecek bir devrenin hulUlUne kadar 
hem lınrici ticaret muvazenemlzi ko· 
rumak Ye hem ihracat mallarımıza te 
min ettiği yüksek fiyatlardan rnUs • 
tahsilimizi istifade ettirmek lrnbili _ 
yetini g<:lsteren bu usulle'tfn fdarnesl
ne mecburuz. 

Sevgili dinleyicilerim, 
Atatürk rejimi, Türkiyeyi ekonomi 

hedeflerine doğru yapıcı ve yaratıcı ha
reketleriyle her yıl biraz daha yaklaştı. 
rıyor. Artırma ve Yerli Malı Haftaların 
da milletçe bu yaklaşmayı görerek taze 
bir kudret v~ gayret bulmaktayız. Güç 
olan başlangıç devresi geçirilmiştir. Fa
kat önümüzdeki senelerin meçhul şera. 
iti karşısında milletimizi en müreffeh 
ve yurdumuzu en ileri bir seviyeye yülC 
seltmek ve iktısad1 istiklal ve varlıği
mızı kcruma için vakit kaybetmeksizin 
daha pek çok çalışmaya ve bütün güç
lükleri iktiham ettirecek bir şevk ile 
hazırlanmaya lüzum vardır. 

Ekonomi savaşı içindeyiz. Türk ener 
jisi bunu da başaracaktır. Savaşlar ka. 
zanmayı bilen Büyük Cumhurreisimiz 
İnönü: başımızdadır. Bütün memle
ketle karşı karşıya bulunduğum 

bu sırada hürmet ve tazimle BüyülC 
Milli Şefimizi selamlamayı, iktısadi kal 
'kı=ıma savaşını bir milli cephe işi g_öre
rek daima takviye ve teşvilC etmiş olan 
matbuatımıza teşekkür etmeği ve reji
mimizin iktısadi hedeflerine inanmış 
ve .davamıza bağlanmış olan vatandaş
larıma en <krin saygılarımı arzetmeyi 
bir vazife bilirim. 

b· bu marifeti kapatmak ıçın de 
~r }:~1 bulmuş: kabahatleri Iıev v~t 

~er }'üklirerek, üstelik bir de bu bı· 
~ ~a üzerine ceza kesmektedir .. 

1 ~atrnanlann bu i~te en ufak bır 
ı~tbııe olmadığı tabiidir. Bilakis ~ir 

kazaların önüne vatmanların dik· 
Ye • sınae geçilmektedir. 

'itcl~CUnanlarda Nafia komiseri Fethi 
~talc~~i öğrenmiş ve derh:ıl tetkikat 

ta ~ırketin "Okside Bronz., yerine 
"ll ltıofon zenbereklerinı 1.:.ılla"1Gı~ını 
f'r.l}~b"t etmiş ve bir de zabıt tan· 

Maden istihsalinde cüzi bir artış gö. 
rüycruz. Henüz 938. senesinin tam ra. 
kamları elimizde olmamakla bera?er 
37 ve 38 senelerine ait aynı devrelerin 
mukayesesi tahminimizi teyit etmekte
dir. Ayrıca bu sene zarfında demir cev
heri istihsaline de başlanmıştır. 

Endüstri mamulatmda artış vardır. 
Tahmini hesaplarımıza göre, 37 senesi 
ile 38 arasındaki artış miktarı 7 • 8 mil 
yon lirayı bulmuştur. 

Hırsız oglunu 
yakalatan baba 

Karamürsel fabrikasından çahnan kumaş
ların meydana çıkmasını mümkün kıldı 

G. tnı lir 
~ .. 
rab taraftan 50.000 k ilometrc yapan 

1ı.n <ln~n umumi bir muayene ve ta· 
1'\t\ &eçırilme i c:art iken şirketin "'./\} k" ~ 

h· ılomctre yapan arabaları bile 
~ r tamire sokmadığı anla~ılmakta· 
t~. 
~ \ay §İrketinin hasis menfaatler i· 

<t·- 1 d •iZ a daha fazla oynamasına 
e <!dilrni} eceği tabiidir. 

Bu malUmat geçirdiğimiz senenin is. 
tihsal vaziyetin.den memnun olmaklığı 
mızı haklı gösterebilir. Ancak unutma· 
malıyız ki, umumiyetle istihsalimizi da
ha pek çok artırmaya mecburuz. Dün. 
ya müvazenesinde her milletin hakiki 
yerini ancak kuvveti ve istihsal kudre. 
ti tayin ve muhafaza eder. lstihsalini 
en kısa zamanda en yül:sek haddi:--: ka 
dar artırmağa çalışmak her· vatandaşın 
şahsi menfaatine de uygun milli b!r va-
zifedir. · 

Birkaç gün evvel Bozdoğan kemerin 
deki Karamürsel fabrikasından üç top 
kumaş çalan hırsızlar yakalanmıştır. B un 

lar sabıkalılardan Hüseyin Insiz, Hasan 
:Faytım, Mustafa Güneş ve Hasan Gür
dür. Hırsızlar gece dam penceresinin de
mirlerini keserek girmi~lerdir. 

Bu hırsızlığın meydana çıkması çok ga· 
rip bir şekilde olmuş ve bir babanın bu 
işle alakası olduğunu anladığı oğlunu po
lise vermesile iş anlaşılmıştır. 

Fatih askerlik şubesi yanında otur-

makta olan ve sen-ar ayakkabı tamircili· 

ği ile geçinen Bosnalı Salih, oturduğu c· 
\'İn bodrum katında ayakkabı kalıbı a· 

rarken birkaç top kumaş bulmuş ve bun· 
lan ötedenberi kaçamaklı variyetlerilel 

halinden ~üphc ettiği 17 yaşındaki oğlu 

Hasanın çalması ihtimalini düşünerek, 

ve doğru polise müracaat etmiştir. Poli· 
sin bodrum katında yapmış olduğu ta· 

harriden ve tahkikattan sonra Karamür· 
sel mensucat fabrikasından çalınan ku· 
maşlar meydana çıkarılmıştır. 

tÇERDt.: 

• Lise ve ortarnekteplerde yazılı irnti· 
hanlara bugünden itibaren başlanmak· 
tadır. Bu sene sualler her mektebin mual· 
lim heyeti tarafından hazırlanmı~tır. 

• Yunanistanla ticari temaslarda bulu· 
nan Türkofis reisi Burhan Zihni dün öğ· 
leden sonra şehrimize gelmiştir. 

• Belediye tarafından otomobillerin 
plakaları, durak yerleri ve gidiş geliş yol· 
lan hakkında yeni bir nizanmame hazır
lanmaktadır. Şoförler taksi Qtmobilleri· 
nin hep bir renkte olması kaidesinin kal· 
dırılmasım istemektedirler. 

• Trakyadan soğuk hava vagonları ile 
Avrupaya kesilmiş tavuk sevkiyatı için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

• Maarif müdürlüğü münhal ilkmektep 
rnuallikliklcri için beşinci bir kadro hazır· 
lamaktadır. 

• Sıhhat vcka.Jeti tarafından, gayri sıhhi 
oldukları için kapatılan bir kısım bar
sak depolarının, ihracat me\'simi sonuna 
kadar tekrar açılmalarına karar \'erilmiş· 
tir. 

• Haydarpaşa lisesi mezunları dün E
minönü halkevinde yapacakları kongrele
rini, ekseriyet olmadığı için, başka bir 
güne bırakmışlardır. Kongre günü ayn· 
ca ilan edilecektir. 

• Tesviki sanayi kanunundan istifade e
den mües..~selerin bundan sonra ruhsat 
ve ünvan tezkeresi resmine tabi olmaları 
kararlaştırılmıştır. 

• Türk hava kurumu tarafından lzmir
de bir Türkkuşu mektebi açılacaktır. 

• Ziraat kongresine konserveciler de 
iştirak ederek konserveciliğin himaye ve 
inkişafı hakkında bir rapor vereceklerdir. 

• Halk ptr.tisi nahiye ve kaza teşkilatı· 
nm da belediye işleri ile alakadar olacak· 
]arı, yapılmayan işler hakkında belediye· 
yi haberdar· edecekleri bildirilmektedir. 

• Bursa ile lstanbul arasındaki 3 daki· 
kalık bir telefon muhaberesi ücreti 40 ku· 
ruştan 75 kuruşa çıkarılmıştır. Bunun 
üzerine iki şehir arasındaki mükalemele· 
rin azaldığı görülmektedir. 

• Dokuma el tezgahları hakkında An· 
karada toplanacak olan kongreye hazırlık 
devam etmektedir. Kongreye şehrimizden 
iştirak edecek heyet bir haf taya kadar An· 
J::ıraya gidecektir. 

DIŞARD~: 

• llk Slovakya mcbu an meclisi inti· 
habatı dün hadisesizce yapılmıştır. Hal· 
kın intihabata iştirak nisbeti fc\•kalade 
mühimdir. Halk her taraf ta başda müzika 
olduğu halde kütle halinde intihap daire· 
lerine giderek hep hükumet chinde rey 
vermi~tir. 

• Büyük Britanya yahudi cemaati tc· 
§ekkülleri bir toplantı yaparak, 29 kfınu· 
nusani tarihinde bütün imparatorluk 
dahilinde mitingler aktederek Almanyada 
yahudilerc yapılan fena muameleleri pro· 
testoya karar vermişlerdir. 

• Utrecht merkez istasyonunda çıkan 

büyük bir yangın neticesinde bütün is· 
tasyon binctı \'e müştemilatı hemen he· 
men karni-len yanmıştır. Şimendifer mü· 
nakaıatı devam etmekte ise de hasar çok 
ühimdir. 

• lngilizce ''Reynole Niyuz., gazetesinin 
istihbaratına göre, 3000 Alman ailesi !tal· 
yan somalisinde Kismajuya yerleşmiştir. 
Malum olduğu üzere bu toprağı lngilterc 
1925 de ltalyaya terketmişti. Şimdi alı· 
nan haberlerde ltalya da bu toprağı bun· 
dan bir sene <>wcl Almanyaya terketmiş
tir. 

• Lehistanda, aralarında Var~va ve 
Krakovide bulunan elli iki şehirde dün 
belediye intihabatı yapılmıştır. Vahim ha 
disell!r olmamı~tır. intihabatın ilk netice· 
lcri ancak bugün anlaşılacaktır. 

• lngilizce "Sunday Times,, gazetesinin 
yazdıi:rına göre. İngiltere Çine yapacn~rı 
mali Ye iktisadi yardım cümle inden ol· 
mak üzere Çin ile mU\·a:::alayı Birmanya 
tdrikile kurmak fikrindedir. Binam-aleyh 
Çin ile Birmanyayı birle;tiren yolun önü· 
müzdcki sene tamamlanacağı ümit edıli· 
yor. 

• Skandinavya devletleri maarif nazır· 
ı~nnın Kopenhagda yaptıkları konferan~ 
:ki gün süren müzakerelerden sonra ka· 
panmıştır. Konferans, şimal memleketleri 
araqnds kültür münasebetlerinin genişle· 
tilınesine ittifakla karar \"ermiştir. Bütün 
~imal memleketlerine şamil olmak ii7.ett 
mü~tcrek bir halk üniver~itesi tes;~ df' 
d€rpiş olunmaktadır. 
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Tiirkiye Roclyodlfiizyon po~tıılıırı 
DAI.GA l "ZUNI.UGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kco;. :.rn Kw. 
T. A. P. 31,iO m. 9rn5 Kes. 20 Kw. 

18 müzik (cğlcııı-Pli pliıklnr)- 111 ,30 Tiirk 
mfiıiği (lnceımz fnslı) - 19, 15 ~n:ıl :ı~:ıl'ı \'C 

lıabcrler - 19,25 müzik, (bir solıo;t • cuınlı. 
Başk. 1'1arm. orkes. don) - konu~rn:ı <dok
torun 11nntl) - 20 Türk mfızi"I - Olfınir 
Nureddin kon'leri) • 21 11nul ayarı ,.c 1'.l\. 
lop. moh. borsnsı - 21,15 müzik lküçük or· 
keslra) - 23,J:; koııuşııın - 22,30 ı;iııcm:ı ı.e· 
~ı - 23,30 son h:ıhcrlcr H' ~.ırınki prograın.I 

-F ranko n1Utareke is- 1 

teğinde bulunman11ş 
Burgos, 18 (A.A.) - Ispanyol dahi

li sulh komitesinin Papaya ve Lima'da 
toplanmış buluna:ı Amerikan devletle
ri konferansına mliracaat ederek Noel 
d~layısiyle bir aylık bir miltareke akti. 
ni teklif etmelerini istiyeceğine dair o. 
lan haberler burad.: hayretle karşrlan
mııtır. 

Çünkü, Frankonun vaziyeti katiyen 
deği~miş değildir: Ne mütareke ne de 
herhangi mutavasıı~ sureti hal mevzuu 
bahsolamaz. Nihai karar silahlarındır. 

Eğer Papa veya Amerikan devletleri bu 
te~lifi uhakkuk ettirmek için tavassut
ta bulunmak isterlerse kendilerine na
zik!ne ret cevabı verilecekti:. 

Belgratta intihabattan sonra 

Belgrat, 18 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 
Vreme gazete!i, "intihabattan sonra,. 
b&.§lığr altında yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

• Bqlıca demokrasi memleketleri:ıde 
parlamentoda nisbi bir ekseriyet hlL 
kOmeti idare için kafi gelir. Binaen. 
aleyh, Yugoslavyada da Stoyadinoviç 
hük\ımetinin kazandığı değil öyle nis
bf, fakat mutlak ekseriyet kendisine 
memleketi idare imkanını temin eyle. 
mektedfr. 

11 ilkkA.:ıun intihabatile Yugoslavya 
milleti Maçekin federal hUk\1met siste 
mi siyaseti ve anayasanın tadili te • 
şebbfüıleri aleyhine rey vermi§tir. Ar. 
tık, iki taraf arasında bir anlaşma te
mininin mümkün olup olmadığını araş 
tırabiliriz. Biz öyle tahmin ediyoruz, 
ki, Maçek ve taraftarları bu memleke. 
ti hiç değilse kendi doğdukları top. 
rak olmak itibarile sevmektedir. BiM. 
c:ıa1eyh, şerefli bir sureti hal ara.5tır. 
mak imkanları mevcuttur. 

Basılan randevu 
evleri 

( Baştarafı 1 incide) 
dadır. En kalabalık bir caddede i~letilen 
bu randevu mahalli Sofiya adında birine 
aıt olan bu aparbmanın beşinci dairesi-

Dün yapılan aru bir baskında oda için
de Yorgo ve Hayık adında iki erkekle Za· 
za isminde bir kadın cürmümeşhur halin~ 
de yakalanrnı~lardır. 
Diğer randevu yeri Beyoğlu Yeniçeri 

sokağında lbrahimpaşa apartımanmm 8 
numaralı dairesidir. Burasını Katerine a· 
dmda bir kadın tutmaktadır. Yapılan ih· 
barlar üzerine dün memurlar birdenbire 
daireye bir baskın vennişler ve içeride 
Katerine ile Eteni isminde iki kadın ile 
Saffet isminde bir erkek yakalamışlardır. 
Her iki ev hakkında da kanuni takibat 
yapılmaktadır. Kadınlar muayeneye sev· 
kedilmiflerdir • 

Hayat bahahhğıyle 
mücadele 

( Baştarafı J incidt) 
kir nlııpelleri tetkik edilmektedir. 

Yıllardo.nberl Trakya ve Kocaeli mey. 
va ve sebze niüstabslllerilc uark vilii.yetle
ıiml.zden hsyvan getirten celeblerin lııtan
lNl Mlleri Ye 111eıbahaııından ileri sUr
dQk!erl ıMyetlere bu ııuretıc İstanbul 

belediyesi tUU bir cevab vermiş olacaktır. 
Valimb: Lt'ıt!l Kırdann çok ehemmiyet 

verdiği bu mUcadelenln muvaffak olacağı 
ıUphc!lz addedilmektedir. 

HABER - Akpm pc)Sluı 

Kara kış geldi! 
Çatalca ve Silivride kar yağıyor, 

denizlerde bazı kazalar oldu 
lki gü•.Lenberi İstanbul hakiki bir ı 

kış mevsimine girmiş bulunuyor, Mü· 
temadiyen yağan yağmur ve gittikçe 
artan soğuk geç olmakla beraber niha
yet kışın ~ •lJ:ğini anlatmış oluyor • 

Havanın bozması yalnız karada değil 
denizde de kendini göstermiş; Karade. 
niz, Marmara ve Ege denizlerin.ele 
müthiş bir fırtına hüküm sürmeğe baş
lamı!tır. 

Bir ço;k vapurlar, Karadenize çıkmak 
üzere, Büyükdere önlerinde fırtınanın 
dinmesini beklemektedirler. 

Deniz kazaları 

Denizdeki fırt :nalar yüzünden kaza
larda olmuştur. 

ş:rketi Hayriyenin 67 numaralı va
puru evvelki akşam köprüden Kavak. 
lara yaptığı 17 ,45 seferin.de Rumeli ka
vağında baştan kara kumluğa oturmuş
arkadan gelen 60 numaralı vapur tara· 
frndan yanm saatlik bir çalışmadan son 
ra kurtarılmıştır. 

Rumen bandıralı Yeni Besarabya va
puru dün sabah Çanakkale Boğazında 

tipiye tutulmuş ve Gelibolu civarında 

Aslandoğan Feneri önün.de karaya otur 
muştur. 

Alemdar tahlisiyesi kurtarma ameli. 
yesine başlamıştır. 

Kar başladı 

Dün h:r ara Büyükçekmc.ce havali
sine dört saat kadar müddetle 'kar yağ
mış ve yollar kapanarak münakalat 
durmuştur . 

Ankara ve civanrnl kar yağmağa baş
lamıştır. Hava müthiş soğuktur • 

Suhunet derecesi iki gün içinde 6 .7 
santigra.d birden dü_şmüştür. Civardan 
gelen haberlerde de şiddetli bir kıı baş· 
ladığı bildir:lmektcdir . 

Bu sabah gelen haberlere göre, Siliv
ri ile Çatalca civarında kar fırtına11 
hüküm sürmektedir. Dün akşam saat 
17 de birdenbire çıkan fırtına ile bu 
yolda seferde bulunan otcmobiller, oto
büsler yollarım şaşırarak çamurlara 
saplanıp kalmışlardır. Hadiseyi öğre. 

nen civar zabıta ve jandarma kuvvetle· 
ri imdada koşmuşlardır. 

Kazazedeler Kemerburğazı köyüne 
kadar nakledilmi~lerdir. Yolcular ge· 
ceyi bu köyde geçirmişlerdir. 

Okmeydanı cinayeti-
• 

nın esrarı 
Okmerdanı cinayetini saran esrar per

desi nihayet dün yırtılmıştır. 15 günden
beri bütün tahkikat ve tetkikata rağmen 
tam bir rneçhuliyet içinde kalan bu hadi
senin meydana çıkarılışı, lstanbul polisi
rJn tam bir rnu\·affakiycti sayılabilir. 

En meşhur katil ve hırsızlar bile bütün 
dikkat ve itinalanna rağmen muhakkak 
surette i~ledikleri suçlarda en göze çarp· 
mıyan ehemmiyetsiz iz bırakırlar. Polis 
daima bu en uf ak ip uçlanndan çok bü
yük hadiselerin esrannı meydana çıkar
mağa muvaffak olur. 

işte Okmeydam cinayeti esrarı da böy
le bir şekilde aydınlatılmı~. maktulün 
başucunda bırakılan bir çift yemeni bü· 
tün hfıdiseyi meydana çıkaımağa kafi gel· J 
miştir. 

şrldığından tanıdığı çobanlar da sorgu
ya çekilmektedir. 

Bu sabah müddeiumumi muavinlerin. 
den Feridun da polis müdüriyetine ge· 
lerek =:mnaltında bulunanları bizzat 
sorguya çekmiştir • 

Katilin bugün yarın muhakkak su
rette yakalanaealı zannedilmektedir. 
Hfidiscnin aydınlanmasında, 1stanbulun 
yeni polis müdürü Sadri Akanın direk
tifleriyle hareket eden ikinci §Ube mü

dürü Nevzad ve cinayet masar komi· 
serlerinden Abdurrahman ve Ali!anın 

yerinde çalışm:ıları büyük rol oynamı§· 
tır , ~ 

l\la!Cımdur ki, ceset meydana çıktığı ----------------
zaman üzerinde bir -don bir gömlekten 
ba~ka hiçbir şey bulunmamış, yalnız baş 
ucunda bir çift ayakkabı görülmüştü. Za· 
bıta bütün tahkikat \'e tetkikntma rağ· 

men cesedin hüviyetini dahi meydana çı-ı 
karamayınca tahkikat seyrini deği~tir

mis ve sehrin bütün ayakkabı \'c bilhassa 
yemeni yapanlarına maktulün, başu· 
cunda bulunan yemenileri göstenneğe 

başlamıştır. 
Bu suretle giinlerce tahkikattan son. 

ra nihayet evvell:i gün Topkapıda Ye
meni yapmakla meşhur ve Tekirdağlı 

namiyle maruf Onnik yemenileri tanı· 
nuş ve bunları bir buçu'k ay evvel Top
kapı haricin.de Takkeli mahallesinde 
Arabkirli lbrah:m ağa isminde 
bir ah·r sahibinin yanında çalışan Ih. 
sana yaptığını söylemiJtir. 

İşte bu suretle meydana çıkan yeni 
vaziyet üzerine polis derhal İbrahim a
ğayı ve diğer bir çok kimseleri yakala-

yarak sorguya çekmiştir. Maktul İhsa
nın Kastamonulu olduğu ve Daday ka. 

zasının Karamuk köyünden Has Hacı· 
beyin Mustafanın oğlu bulunduğu an
laşılmıştır . 
İhsanın annesi Safiye de ölmüştür. Po~ 

lis müdüriyetinde zannaltında bir çok 
çcban ve maktulün arkadaşları bulun. 
maktadır. İhsanın, İbrahim ağanın ya· 
nında inek sürücülüğü de yaptığı anla-

lstlk{(ıl C'Dıldcsiııcle 

Komedi kısmı 

19- 12 - 938 Pnz:ırtcsi 

günü akşarııı s:wt 20,30 
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Bin Gl'ZEI. 

·~. ~ADl TEK tiynlrosu 
Tııkslınde (Bu gece) 
fSBKIZINC/) 
"omcdi 4 perde yakın 
da bfiyuk milll lılr eser 

lNSAZ..' MABUT. 

Yeryüzü insanla-

3.) sene A ms~ral.r:ı, O.kyanusyn, A
merika, Asya 'c Jıutuplnrm en 'ah(& 
yNlerinrle ya5amı' blr Almanm lf~aatı. 
hdiv~ta an'ane n~ ırilstem tanmııyan; 
krzlariyle, oğullarlyle C\'lenen insan
lar: tenasül aletlerlnl nıald:undan 

kestirerek kendllcrtnc gartb bir sttn. 
net ameliyesi yaptıran erkekler bu e
acrtlc bütun tafsllatlyle anlatılıyor. 

''akında 

B BiRL ·ctKAN~ 
-= 

r 21 birincikanun çarşamba akm311 - (1 ıtt 
\NAL T O 1SNEY' 1 .. l· 

E sal • sah . s ·ne.rn3 haf m sız ,. eserı... ı . k .ı 

~ PAMüirPRENsfs 
Fransızca sözlü ve şarkılı 

fiJtnlll ıU: 

Taksim ve 
GALA 

iraesi şerefine 

Sümer sinemalarında 
müsamereleri 

Biletler kapışılmaktadır. Yerlerinizi 

-
• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roınatizf11~t· 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal~~ 

-- icabında günde 3 kase alınabilir. ~; 

A Li ı\iUbulfro Di~ 
HACI BEKill ı ··y, / 1111 Merkezi: Bahçekapr, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Ka~ 

Nafia Vekiiletinde~~s1 
28-11-938 tarihinde münakasasrnrn yapılacağr alelusul ilan edil~fgir til't 

vas. Erzurum hattının 676 ıncı kilometr~sinde yapılacak bira.det açık l< r•ı;rt'ııı 
ile 656 ıncı kilometresinde bir ve 667 + 550, 671, 674 üncü kilcmctreterde ~fi ... 
le barakası ve 720 inci kilometredeki köprüye beş adet göz ilavesi ınUrı p>" \ev 
talip zuhur etmemiş olduğundan bu işler aynı şartlarla yeniden ınünalca ~e 
nulmuştur. orı ııe ~ 

ı - Mür:ıa~asa 28-12-938 tarihine müsadif çarşa:nba gijnü saat .,pi•'' 
Vekaletimiz: Demiryollar İnşaat Dairesindeki münakasa 'komisyonun la > 

tır. · il LI 
• • • ' doJ<Si-2 - Bu :ııcrin heyeti l mumıyesının muhammen bedeli yi.ız 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat mikdan or. l: in dokuz yüz liradır. şarto' 
4 - Mukave:e projesi, c~cHtme şaı tnamesi, Bayındırlık işleri genel. sı "e \ 

si, fenni §artname, köprü projesi, açık tünel maktaı, dört adet bina pro~~ aiti" 
hidi 'kıyasii fiat cetvel:ndcn ibaret bir takım münakasa evrakı d~ku~ .Y 1 beş kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabılıl'· itn'ııdi' 

5 - Taliplerin bir defadan en az yüz bin liralık bir yol ve yahut ş 
işini müteahhit sıfatiyle yapmış olmaları şarttır. . . 'daf' t;a 

6 - Bu işe girmek isteyenler, referans ?e diğer vesikalarını bır ıstı etUe ~ ~ 
yarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel Vekalete vermek su~isfoıı <' 
için ehliyet vesikası isteyecek ve bu ehliyet vesikalarını münakasa ~~ ,'1"'1 
ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için ~ünakasa tarihinden sekiz gun il"I 
pılmıyan müracaatlar nazarı itibara alınmıyacaktır. ,·e ~ 

7 - Münakasaya iştirak edecekler 2490 numaralı arttırma, cksiltrtıC ıetıl1 1 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldul lan evrak ve vesaiki, muvakJ,at ,,e e~ 
Jarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur knnunudn &•'ı.4' 

'h·n e r' 
me şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlanarak 28-12-938 tan ı . ıt'uıı• 
dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde Demiryollan in aat dairesı 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri lazımdır. (4977) (8854) 

Y~NiT[SliMA1 
iLMüMABERLE~iMiZ· - , 

DA'-IAYUKSE:IC 
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ŞAR.TLAR. TE:MiN tD'fZ 
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sika ak· Italyanların a 
çıkarılması istenildi 

01 Sevgılisiyle sık sık 
gezınek istiyor, fakat.. 

F'ransız başkuman
dan Tunusa gidiyor 

l'al3astia, (Korsika) 19 (A.A.) - ltal- Fransız orduları ba§kumandnnı general 
bura tarafı.ıdan yapılan talepler üzerine Gamelinle donanma kumandanı Amiral 
ta ~ teşekkül eden hareket ve müdafaa Darlanın önümüzdeki ay Afrikado. bir tet. l 
ltaıllıiteleri Korsikada faaliydte bulunan kik seyahatine çıkacaklarını haber ver .. ,. 
~r..~an ajanlarının sıkı bir nezaret altına mektedir. 
~~ına dair bazı karar suretleri kabul Amiro.1 Darlan garbi Afrikayn ve bel 
e ~!erdir. ki de Antilles ndalnrma do. gidecektir. 

'<!~ karar suretleri ile alınması istenilen Tunusta bir tevkif 
lrler 5unlardır: Pnris, 18 (A. A.) - Tunusta FranSlZ 

~ - Muhacereti tahdit için sıkı bir polisi, ca ... do isminde bir ltalyan faşist 
2 
troı tesisi. 

1 

şefini te ... kif etmiştir. Bu adam ırklar ara-
~ - Mevcut askeri kıtalann derhal smda dilşmanlık uyandırmak cUrmU ile 

tQiın{~ile adada yeni hava üsleri ihdas maznundur. 
esı, Fransa müdafaa bütçesi artbrıldı 

!Ja
3
. - Fransa aleyhindeki hücumlara ni· Paris, 18 (A. A.) - Mebusan meclisi, Tunu Wd ffnlynnlann yaptıldıın bir nümnyiş ..• 

~et \'erilmesi için Roma nezdinde te· diln gece, iki milynr 674 mtıyon franga! 

4 busa.tta bulunulması, baliğ olan bahriye, 5 milyar 800 milyon A • k d it ı H · · N 
~':l<adrosuzarıf olan hususi polis franga baliğ olan harbiye biltçelerile bir merı a onanması ayan arıcıye azırı 
5 SUıin tal.'Viyesi, . milyar 800 milyon franklık denlzrıeırı mü- M b" p t 
~ -1'..fuımı ismindeki Jtalyan gazetesı- dafansı tahsisatını kabul ettikten sonra uazzam ır manevraya eş e e 

kapatılması, başvekilin izahatını dinlemi§ ve ba§vekil hazırlanıyor 
~ 6 

- Adanın nafia ve in~::ıt işlerile i· milli ıtıUdafaa meselesi hakkında mebu· Vaşington, 18 (A.A.) - Bahriye ne-
~~lerde çalı~an ltalyanların uzaklaş· san meclisinin Ununusanide umumi mil- zareti tarafından bildirildiğine göre, 
1 ası, znkerclere davet olunacağını bildirmiş- 140 harp gemisi ile 600 deniz harp tay-
~~- Adada oturan İtalyanların nezaret tir. yaresi pek yakında yapıla.ca'k olan de-
~~ınması ve şüpheli eşhasın derhal • • • niz manevralarına iştirak edecektir . 
~ ıl:nesi... Parla, 18 ( A.A.) - İtalyan metali- Beı seneden beri Atlantik denizinde 

tlsolininin dünkü nutku bntı hnkkmdo. Jurnal gazetesi diyor ilk defa olarakdır ki, Amerika deniz 
~rna, 18 (A.A.) - Musolini, Sarden· ki: manevraları yapacaktır. Bu manevralar 
adasında kömür madenleri mıntaka· Beynelmilel lfaftanm mUtebarfz donanmanın kısmı küllisi Panama kana. 

~'Yeni yapılan Carbonia şehrini aç· vns!ı İngiliz - Frnnsız anlaşmasının lından Atlantik denizine ge~er ge~mez 
1ır, Merasimde adanın her tarafından parlak bir surette bir do.ha tczahUrU başlıyacaktır. Manevralar sahası l.-ü~ük 
~ elli bin ki§i bulunmu§tur. olmuştur. Bu anlaşma diğer herhan· Antil adalarının şarkı ile Kuvatrün ce-

~"-Olini adaya Bolzano krmazörü ile gi bir ittifak tan daha kuvvetli ve da- n_!lbudur. Manevralar haziran ayma ka
b~~ \'e ak§3J11 gene ayni lmıvazörle ha mUessirdir. li',r.nnsız - lngillz teşri_ dar devam edecektir • 
~et etmiştir • kimesaisi Baltık denizi tarafında ol· 
~USOlini söylediği nutukta evvela bu duğu gibi Akdcnlzdc de tezahtlr eyle- ================= 
~ 6ehrin bizzat isminde ~ı:11~i mu~ad- miştir. Nihayet, bUtUn .deklarasyon. no evvel oldukça mUnkesif bulunan 
~i lı~n menşeini ve ken?ısını bcklıye:1 dan dah:ı ma.nalı olan bir cihet varsa kanaldaki ltnlyan seyrüseferi şimdi 
,re~ taşıdığını söylemış, bundan bır o da iki memleket efklin umumiye- mUtcmadfycn azalmaktadır. 
~ .t\'vel bataklık olan bu yerde bugün sinin mUttefllt bulunmasıdır. Acaba 
~hin nüfuslu bir §ehir yükseldiğini ve bu ihtar anlaşılacak mı? Biraz şUphe 
ta ~rin yann 24 bin nüfuslu olacağını ediyoruz. Çünkü, ltalynn matbuatı 
~~ederek bunu ltalyan milletinin t~i· neşriyatına devam ediyor. Bunu hay 

Yeni Macar hmiciyc nazırı koni Csaky 
Diğer taraftan İtalyanlar unutma. 

1k kudretine medyun olduğunu te· retle karşılıyoruz. Hususile ki, 1tnlya 
~ettirmiştir. nm bun unla ııc gibi maksatlar gUttU· 
~ llsıolini, ltalyan kömürünü methet· l;U pek 'b1lincmtyor. Her halde lngil-

3• Sa • ti . -~ rdenya halkının mezıye ennı sa-
' clôionüş ve bugünkü merasimin birkaç 
~ e\'Vel \atana yardım için _c~~i t~ı: 
ff 

1 
kadın ve erkekltınn altın yuzmderını 

tııu eıe hediye ettikleri günün yıldönü-
• l'.e llıüsadif bulundu?hınu tebarüz ettir 

\·e d . . . ... •• eJnışlır ki: 
, ....... ~öyle ağır fedakarlıklara katlan· 
!ıl~ ını bilen bir millet her kime ol ursa 
0z n _"e hangi istikamette olursa olsun 
~etini kırpmadan bakabilir.,, 
~a~ız Başkumandani Tunusa 
ll d~Yor 1 
~8 (A. A.) - Temps go.zetcsi, 

Hava LAvrensi ! J A 'lyARF..Ct Lindbcrg, iki sene ev
' 

0 
~l Amerikadan A\TUpaya gelmiş· 

~ &Undenbcri de ismine daima haber· 
il.tas 

t-~ Inda tesadüf olunuyor. 
<\liri;ı. 
ctık .. ~ oğlu haydutlar tarafından kaçı-

t t tan sonra Amerikadan ayrılıp In-

\r erede Kent kontluğunda oturan Lind· 

111İt~·e .karısı sonra Fransaya gelmiş ve 
'>r hır adaya yerleşmişti. Orada dok· 

~ l\leksi Kare! ile beraber suni kalb 

l· ncı~ rneşgul olacağı haber verilmişti. 
~'1dbergin 50.... Moskova 'e Berlin sc

a~ tleri lngiltcrede hakkında bazı şayi· 
4 Çıkma ına sebcb olmuştur. "Hava 

\>ren : · • ·ı "'d b. ~ , " .,, ısını ı e, onun a eta ır ca.:ıus 

' hile ilan edildi. Hatta, Berline gi· 

')r; a oturacağı da sö~ lenmi ~ti. 

tere ile Fransanın arasını acmak ze. 
babına dUşmllş olanların şimdi ne ka 
dar reci bir tarzda yanıldıklarını an-
lıyncnklnrdır. 

Epoque gazetesi şöyle diyor: 
SUvcyş karınlı hnkkındakl ltalyan 

iddiaları baştanbaşa mdnasızdır. ltal 
yada enternasyonal mahiyette bir 
işin birkaç devletin menfa:ıtlne hiz· 
met etmesine doğru bulmuyorlar. 
Kendilerine şunu hntırlatırız ki SU • 
''eyş kanalı bir Fransız eseridir. Ve 
bu eser Uzerlnde Mısırın hUkUmran 
lık hukuku vardır. Dundan birkaç sc-

Bir muharrir kayboldu 

ALTI kişi muharririni arıyor, İtalyan 
muharriri Luici Pirandellonun 

eseridir. Fakat bugün Londradan bildiri· 
len bir haberde yalnız altı kişinin değil, 
belki altı bin kişinin bir muharriri aradı
ğını öğreniyoruz: 

lsmi vcrilmiyen "meşhur bir hikayeci 
ve romancı,, bir senedenberi kayıpmış .. 

Londranm edebiyat ve kitap maharili bu 
muharririn bir senedcnberi hiç görünme· 

diğini farketmi~ler \•e aramağa başlamış· 
tardır. Kendisini bilenler de bir seneden· 
beri onu görmediklerini, bir haber a!ma· 
dıklarını söylüyorlar. 

Romancı kimseye de adres bırakmamış
tır. Şimdi lngilterenin bütün biiyük şchir
lerindc romancı aranıyor. Fakat kendisi· 
nin ortaya çıkıp "ben buradayım., diye 
haber ,·ermeyişi de tuhaf karşılanıyor ve 
daha fazla endişe uyandmyor .. 

malıdır ki, snveyş kanalının idare 

meclisine iştirak keyfiyeti muhtelit 
devletlerin kanalı az veya çok kullan 

mnlarına değil bu işe tabsfs ettikleri 
sermaye nlsbeUne mUtevakkıttır. 

Nihayet ltalya, bir harp tnkdiriiıde 
kanalda seyrUseferln serbest kalaca. 
ğındnn endişe eder gibi gBztıkUyor. 

Halbuki buna dn mahal yoktur, çUn 
kU, ltalya peka.ln. blllyor ki ısss mu
kaveleslle kanal her ne zaman olursa 
olsun bUtUn devletlerin gemlleı·ine 

acık bulundurulacaktır. 

Republlque gazetesi şöyle yazıyor: 
Alplarm öte tarafından bergUn bi

zim ölUmUmUzUn istendiği haykırılı
yor. Bunu duymazsak nbtalhk etmiş 
oluruz. Filhakika ı;ok liberal olmakla 
ölOmo doğru gidiyoruz. Bundan böyle 

Sila.h satışları 

MİLLETLER cemiyetinin senelik 
statistik kitabı neşredilmiştir. Ki· 

tapta dünyanın bugünkü vaziyetinin muh 
tclif cephelerden diğer senelere nazaran 
mukaresesini buluyoruz. 

Meseli, silah satısının son senelerde 
arttığı şüphesizdir. Fakat, muhtelif mem· 
leketlerden silah ihracatı en fazla 1937 

senesinde değil, 1929 senesindedir. 1929 
daki miktara göre silfih ihracatı 1932 de 

yüzde 52 nisbetinde azalmış, geçen seneki 
yükseli§ ise 1929 dakinin yüzde 86 smı 
bulmuştur. 

Silah satışı geçen sene 9 yıl evvelkine 
nazaran yüzde 86 H kadar arttığı halde 

dünya ticaret hayatındaki faaliyet ayni 

şekilde değildir. 1929 dakinin yüzde 34 
üne düşen umumi ihracat geçen sene an-
cak yüzde 44 de yükselmiştir. 

Budapeşte, 19 - İtalyan hariciye na· 

zm kont Ciano bu sabah Budapeşteye 

karşılan-gelmiş, istasyonda merasimle 
mıştır. 

Kont Ciano perşenbeye kadar Maca· 
ristanda kalacaktır. Yeni Macar nazırı 

Kont Stefan Csaky ile yapacağı müzake
relere ehemmiyet veriliyor. Bu müzakere 

lerin esa.~ gayesinin l\Iacari~tan ile Yu· 
goslavyanın arac;ında bir yakmla~ma te· 
mini olduğu sanılrl'.;-ktadır. 

gerek hUkOmetın gerek matbuatııı 

vazifesi lmperntorluğun hiçbir pnrçn. 

sı hakkında ltnly::ınlarla mUıınknşn 
etmcmelt ve herhangi bir hnrekete 
derhal mukabelede bulunmaktır.,, 

lngiliz Krahmn yaş günü 
değişir ! 

1 NG1LlZ kralı altıncı Corc bu ayın 
13 ünde, sekizinci Edvarttan sonra 

tahta tCÇişinin ikinci yıldönümünü; 14 ün 
de dP. 43 yaşına bagnasını kutladı. . 

Fakat, kralın ya~ günü ir;in yalnız sa 
ra) da ,.e hu<;u i olarak merasim yapıl· 
mıştır. Çünkü, lngiliz saraı ındakı bir a
dete göre, kralın ya; günü ille o gün kut· l 
}anmasa da olabilir. Ekı;erh a, bu merasim j 
için daha münasip bir gün beklerler. Mc· ı 
~lft kral Corcun 43 üncü yas yıldönürnü 
lngilterede önümüzdeki yaz, 9 haziranda, 
Kananada ise, kral ve kraliçenin ziyareti 1 
mi.:nasebeti, daha evvel. 20 ma;,'>ta kutla
nacaktır. 

Iııniliz sarayında, ayın 13 ünde bir ya~ 
ytldönümü daha kutlanmıştır. Bu da, 
kralın kardeşi Kent dükünün karısının 

yaş günüdür. Kent dü esi 32 ya~ına bas· 
mı~tı · 

Aysel Vıtıinışık ua:ıyor: 
"On yedi y:ıŞındayıın. Benden hir iki 

yaş büyük bi r delikanlı ile t:ınıştım. o 
hen imle sık sık ı;:czıııek htı~ or, lıı:n de im· 
nu ('Ok özlüyorum. Fakııt nnnı ın rıı:ı:ı ol· 
nııyor. Nasıl hareket l'cle~ im?,. 

Anneniz çok hnl.hdır. Henüz ) nşıııız kii· 
cüktür. Bu ynşln ynnınızda nileniz<'"n birı· 
si lıulunmııdıkç:ı sokaj:l:ı çıkmanız do!;ru ol· 
mnz. Sabırlı olunuz. lfol .ılln kendinize 
milstakll bir mevki temin ellikten so9rıı 
ebe,·cl·ninlz t:ıhil ~lıi <lnlın scrhr51 bırn
kac:ıkl:ırdır. 

~ 
Üsküdardan (B.8.) ıoruyor: 
"İki seneuenberi e\·liyjz. Kocanı çok iyi 

bir adamdır. Faknt nnnl'mi Ye babasına çok 
bıı~lı ... Bir türlü onl:ırın dcdıklcrlnden dı· 
şarı çİknmıyor. Annesi de lıeniın annemle 
bir lilrlO geçinemiyor ... Şimdi kocamı Ana
dolud:ı bir vazifeye to)•in ettiler. Gldece#i· 
miz yere anne ini Ye bahasını beraber ııö· 
tünnek istediği halde annemi hl'rnbl'r sö
lilnneğc razı değil ... Bu lınl<lcn çok muz
taribim. Bu, ayrılnı:ığa lıir seheh teşkil e· 
der mi? Bu cvlill~I lıozm:ık mı hayırlıuır, 
yoksıı ıslırob çeke ('eke süriiklemek mi? 
ne dersiniz?., 
Mektubunuzd:ı nçıkçn söylememenize nığ 

men satırların or:ısındıın kocanızı çok sev 
diğiniz mnnnsı çıkiyor. Seven iki kimse n· 
rasında bu kadıır ufak bir nnlnşamamazlık 
yfizünden aile rabıtasını bozmağn kalkış· 

m:ık hiç de doğru olın:ız .. lfocanızla hernbt'r 
ı:11I nlz •. Annenizin hol ,.e ,.aktı yerindel e 
htıınbııldn kalır ..... e gittiğiniz yerde siz de 
cl:ıha çok huzur ''e silklin içerisinde l :ı~:ır· 
sınız. Hal ve ,•akli l erinde değılse kendisi· 
ne kocanız urak bir ynrdıını esirgemez sa· 
nırım. Mesut yuvanızı ıstır:ıb ,.c sıkıntıdan 
kurtarmak ellnlz<ledir. D:ıh:ı uys:ıl olunuz. 
Mantığın Ye seYglnin kuYYetile bu h:ıkıknli 
kocanıza öğrctmcğe çalışınız. 

'"i:I 
ihtiyatlı bir genç im:aıllc aldığımı: bir 

mtkluptan: 
"Bir gene kızı se,·iyor Ye onunln sık ık 

ı;örilşürorum. F:ı~al görüşıncleri111izdc hır 

türlü ccygiroi onlatm:ığ:ı ımki\n )m.Jpı.qıl o· 
rum .. Xc suretle h"tırckl.l etmem ııı~n:ısıp o· 
Jur? Acnbıı o dn beni seviyor mu? sc\ · 
sc:rdi sevgisini anlatması ic:ıp elmeımi)· 
di? .. ,, 

EAer bu gene kız ciddi 'e iyi terlıl~ c gor· 
ınüş bir kız ise sizi cidden se,· e bıle bu 
sc\ gisi nl açığa vurmııktan hicap du~ ması 
~ok tnbildlr. Eiz sc\•ginizi on:ı nnl.ıtm.ıkla 
tereddüt etmeyiniz. Bu se' ı;iyi nnsıl• :ın· 
l:ıtacağınıza gelince: se\ glniz hu hususla 
size iyi bir ruhber olur. S:ımiml olunuz, 
,.e dfişüncelcrinizi aklınıza geldiği gıbi 

acıkça söyleyiniz. 

~ 
Ihsan Seri soruyor: 
••Jkı sencdenberl bir gene kızla nişan· 

Jıyıııı. Du iki sene içcrisindr müslaknr bir 
iş bulamnınnk yüzünden sc,•silimle e\·lene· 
ıncdim. Uc aydanbcri kendisine evlenme· 
mizi tekli( edirorum. Bu sefer lle o ol;uk 
cln,•r:ınıyor, ve e,·lenmemlzi bir ınlıcldet 

daha i; ri)e ııtınnğJ ııtır:ışı)or .. Onu bu ka
rarınllan nasıl ,·:ızgcçirehilirim?., 

Ağır ve hakiki sebehler mihtc5na olmak 
şıırtile nişanlılık miiddeliııin mnnınsı dai· 
ınn fena neticeler 'erir. Ni ·nnlıııııın şun· 
dı sizinle cvll'nmesi bir mücldrt oııral 11 

ntnı:ığ.ı ç:ılışnınsı, sl:ı:lıı '·nklilc \Jlplığıııız 

harekeli, nl ni cins hir harckı:lle karşıl.ı· 

ınok hli)cn bir genç kız kaprisinden do~· 
muştur '>anıyorum. Onunln nnl:ıo:ı.ı:ıi( ç:ılı· 

şınız .. Niı;nnlınız h:ıldki sMglıı·z knr~ı.,ı ı· 
dn teklirleriııizl t:ıııınnıilc knbul cılerf'k;'

Yıılnız konıışurknn çok snıniıni olımık ı;c· 

reklir. 

Boyncıköy :hl.n.: 
"Bir sene e,·,·el lıl'ni çok ~wvdiğiııi Vl' 

bensiz y:ışı)umıyucniiını su~lerdi. Sonı.ı 

kendısinden on üç ) aş bü~ ük hır kndıııl:ı 
sevişti 'e beni bıraktı ... Seni ~ı ko(lın, lıır 
nilc işinin h:ılli için hı:ııılıııhl:ııı rı)rılınc:ı· 
gene hıınn döndü ... Faknt sevgilisi J'itnn· 
buln dönünrc bt•ni tekrar bırnklı. ~ırnıli 

ben n:ı">ıl hare kel elıncliyiın ? .. On! ırın her· 
ı:ün hcrnlıcr ) :ışndıklnrıııı diişu <lukçe c-c-· 
lıcnıırın ııznbı iı:eri'linıle kıvrnnn orııın .. , 

!lir um~ h erı'sincle ~i:i iki <le(a terl.rıltu 
lıir nclamııı sr<'i11rsirıılr11 rol• sııı lıe <"ılilr 

lıilir. nıı !.ati ır lıercaı lıiri.<i11i11 lıir </111' 

tekrar .~i=e clu11mcçİ llı'imııl rltılıilindeılir. 
/'al.ut lıu il:i le<"rıibr<le11 sarım /111 urııııcfi 
rll.iıııiuirı samimi ol<luljuııa inamlıııcı. mnı· 
rını. \'ııl:ia rol: rııii~l:iıl olnca{Jını lıilıyorum, 
fakat l111rıa raijrııe11 si:c bu adamı dıişıi11· 

nırrııeni:i tarısi11e rclerr{iirıı. !Jir clefa dalıcı 
J.arşılaşırscırıı: mı.mi.un oldıııiu J· ı far M· 
Jrayt oürıinıir11i:. Sabır ı•e :aım ı hrr ıstı· 

rabı dirılcnclircrı i/.i 11:1111 ilıirt:r. BııtıfinJ.:11 
/:eıfrrli va:ivdi11i: bir : nıan sonM sl:ı: 
silik bir rıiya vilıi oörDrıebirr.. Centfyeı 

freri!/rııle kcırcıl•trr ~a1dhi ıır ciclı/E bir roı 
ot.ne erkd:ler lıulurıdıığumı hafırlarııaııı. 
faydalı olur, 
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Umumi bir sulh konferansma C~~ı u 
Yazan: Hanri dö Man 

Umumt bir sulh konferansından bahse· 
dildiği vakit sulh taraftarları acı acı söy

Eııkl Belçika Maliye N azm 

İngiliz ve Fransız orduları, yalnız kendi 
hudutlarında, kendi topraklarını müdafaa 
ile kalmıyacaklardı. Bu ordular hudud q 
mak, uzak diyarlara gitmek mecburiye
tindeydiler. O vakit orduların ruhi vazi
yeti nazarı dikkate alınacak bir imil tee· 
kil etti. Harbeden kütleler, Uç milyon Al
manı, kendi istekleri hlllfına Almanya -
dan ayırıp Çekoslovakyada bırakmak için 
öllime razı olacaklar mıydı'! Bu nokta 
da Fransa ve İnglltereyi Münihte zayıf 
bulunduran sebeblerden birisidir. 

Y ıldıZlar stüdyodan çık
tıktan sonra ne yaparlar?. 

Bor aşçı olmadığına hayıflanıyor ve: "keşke o meslef lenmeğe başlıyorlar: 

"Koyunların kurtlara vaaz ve nasihat 
ederek onları kan dökme huyundan vazge
çirdikleri nerede görülmUştür? 

Harri 
seçseydim, dünya kötü bir aktör kaybeder fakat iyi bir 

Münib tccrübC'sini daha büyük mikyas
ta· olmak şartiyle tekrar etmek mi isti
yorsunuz? Garbın demokrat devletleri • 
nln fcdakilrlıklar mukabilinde uzlaşma -
ları, sulh istiycn milletlerin harbe hazır 
olan milletler karşısında zaafı suretinde 
tefsir ediliyor. Bu tefsir demokrat dev -
Jetlerin, karşılarındaki hükümetler kadar 
kuvvetli, silhiılanmış ve harbi göze almış 
olacakları güne kadar da devam edecek
tir. Bu takdirde harb tehlikesi §Üphesiz 
daha çok artar. Fakat aksi takdirde de 
dalına harb tehlikesi mevcuttur. Harbe sü 
rükleı:ımektense onu merdana kabul et
mek herhalde daha doğru olur. Çünkü bu 
gidiş, biribirini takip eden sukutlaria de 
mokrasinin iflasına varır. Dünya işlerini 

düzeltmek için bulduğunuz çare, çok iste
nen bir şey olabilir, fakat acaba tahak
kuku mümkün bir çare midir? Totaliter 

aşçı kazanırdı ! ,, diyor 

devletler bunu kabul ederler mi?,, 
Bu çeşit muhakemelere lilalcttayin bir 

sulhün rasgelc bir harbden daha iyi ola
cağı cevabını vermek kfıfi gelmez. Çün· 
kU, nekadar ırağlam olursa olsun, bir 
prensipln tc>krarı; mücerred esaslara da
yanan, hadiselerin hakiki vaziyetini idea
linin bulutlan arasında gören bir muha
kemeyi dalaletten kurtaramaz. 

O halde hadiselere icab ettiği bldar 
yakından bakalım. · 

Bazı vakalar vardır ki mahiyeti husu
ıunda hemen hemen herkes mtittefiktfr. 

Münih anlaşması bir harb tehdidinde:ı 
doğan aleldc le bir uyuşmadır. Dcmok -
ratik devletler bu uyuşmada ktiçük düş. 
müşlerdir. Zavallı bir millet elim mukad
deratına doğru yUrUmek için tek başına 
bırakılmıştır. Fakat btitün bunlara rağ
men devamlı bir sulhten, eskisinden da
ha fazla uzakta bulunuyor. 

Bu konuşmalarda iki tarafın zihniyetini 
meydandadır; birisi ne pahasına olursa ol 
sun, hatta icabında kuvvete müracaat 
ederek kendi isteklerini kabul ettirmek is· 
tiyor, diğeri bu Jşe razı olacağını hisset
tirm:ştır, fakat müzakere yoluyla yapa
cağı fedakiirlığı azaltmak emelindedir. 

Bir baeka sebeb daha var: MUnihteld 
vaziyet, 1918 de cihan harbinden galib 
çıkan devletlerin en kuvvetli günlerinde 
göstermeğe başladıkları zaaf eserinin ta
bii netice!ldir. 

1918 de imzalanan ıulh mualıedeleri 

zayütır. Bu muahedeler milletlere kari -
katur kabilinden bir hayat verdi. MU.tak 
bel ihtillflara zemin hazırladı. 

Bu muahedeleri yapanlar, iktıııadi mil· 
cadelenin bUtün sebeblerini mevcut bı -
rakah, hatta bu çarpıımaya yeni sebeb
ler çıkaran muahedelere dayanarak ıiya
sl vaziyetlere bakim olacaklarını .sandı
lar. İptidai Maddelerden mahrum kalan 
milletlerin bu vaziyeti sonuna kadar ka· 
bul edeceğine inandılar. 

Silahlarını azaltacaklannı vaadettller, 
fakat silahları azaltmak için en mUsait 
fırsatlara malik olduktan günlerde bile 
silahalnma yanıtına başladılar. 

lfilletıer cemiyeti ismini verdikleri bir 
teşekkülün, arzu ve ihtirulardan doğan, 
ittifaklarla beslenen kuvvetli taleblere 
mukavemet edebileceğine inanmak gafle
tini gösterdiler. 

Muahedeleri yapanlar, bir iki sene son
ra bunlan akalliyeUerin hinaayesl, lktısa
dl meseleler ve mUatemle1reter noktara -
rından tekrar gözden geçirmeği lüzumlu 
bulmadılar. 

Almanyayı dört bir taraftan ~mber 
i~ersine almakla ve iptidai maddelerden 
mahrum etmekle ilelebet onu zayıf bir 
mevkide bırakacaklarını ümld ettiler. 

Bütün dünya, demokrasi ile idare olu· 
nan miJletlerden sebatlı, iradeli, devamlı 
ve makul bir harici siya.set bekliyordu. 
Fakat onlar ikide birde hükitmet değl§tir 
diler. Her yeni gelen, eskisinin siyasetini 
bozdu. 

İşte Münib mUzakereleri sırasında de-Mtizakereye girişen iki taraf bu ruhu 
h mokrasl ile idare olunan sebebler bunlar-

Beyaz perde üzerinde gördükleri yıldız· 
lara derin bir samimiyetle bağlanan er 
kekli kadınlı bütün seyirciler, beğendikle
ri sanatkarların hususi hayatlarını da 
öğrenmek isterler. 

Gazetelerde sinema yazılan yazan mu· 
harrirler ekseriya okuyucubr taraf mdan 
bu tekilde suallere maruz kalırlar: Falan 
artist evli midir, değil midir? Hangi ~ 
birde doğmuştur? Kaç yaşındadır? Asıl 
adı nedir? Hangi mahallede oturur, vesa· 
ire vesaire ... 

Okuyucu mektuplarindan çıkan sualler 
arasmda pek çok tesadüf edilen bir tane· 
si de "şu veya bu yıldız, stüdyodan çık• 
tıktan sonra, serbest saatlerinde ne ya· 
par?,, sualidir. 
Şüphe yok ki çalıştıktan sonra ~lenmek 

ve dinlenmek herkes gibi sanatkarın hak· 
kıdır. Aktör ve aktrisler de tıpkı bizim 
gibi yemek yerler, uyurlar ve otururlar. 
Tabii içlerinden bazıları bir takım şeyleri 
çok severler, bazılarının garip huylan var 
dır. 

Seyirciler, perde üzerinde yıldızlan her 
vakit heyecan veren manzaralar arasın
da gördükleri için onları hususi hayatta 
da ihtiraslı maceralar peşinde koşan cesur 
ateşin bir takım insanlar farzcderler ... 
Bunların aleH\de bir fani gibi basit bir ha 
yat yaşamasına ihtimal vermedilderinden 
sanatklrlann husutıl bayatıannı. tıatıil• 
den doğan bir tal,m maceralarla doldu· 

rurlar. Bu zan ekseriya yanlış çıkar. Ak
tör ,.e ya aktris sahne hayatının dışında 
çok defa alelade bir insandır. 

içlerinden bazılarının, bazı insanlar gi
bi husu~ temayülleri olur. MeselA Al· 
ber Prejan denizi ve seyahati çok sever. 
Bu sevgisi o kadar fazladır ki apartıma· 
mnı bir vapura 5enzetmiştir. Apartıman 
odalan tıpkı vapur kamaraları gibi dö
şenmiştir; yataklar asmadır, balkon tama 
mile bir vapur köprüsü haline konmuştur. 

O, bir gemiye benziyen dairesinde boş sa· 
atlerini deniz yüzü görrniyecek olan mini 
mini sandallar ve kotralar yapmakla gc-a! içersinde çalışırken bu konuşmalar 

tabii iyi netice vermez. Çünkn Jstfyen ta- dır. Bu diplomatlar şöyle düşünmüş ola- çirir. 

Alber rrejan, boş nkiacrini minimini 
sandallar \"C kotralar ~apmal..la geçirir 

ğıııı gemi ve liolra gezintil~~ 
tekrarlamak ile vakit geçiririnl· 
r.ı da gördüğüm manzaraların 

yaparım.,. ..t.M-'Jf.. 
Şarl Vanel ata binmeğe m~ 

alığı da sever. Tatil zamanlanııl. 1'l. 
da bir arkadaşının evinde geÇitiı'• f11 
4aşı da kendisi gibi iyi süvari~ 
~ıdır. Sabahleyin ata binerler. 
dar yaban öküzlerinin arkasırıd8'1 
lar. -~..it~ 

Filmlerinde dünyanın en. ih~ 
mı olarak görünen, tehlikelı -_ ... tff'1!. 
atılmaktan hususi bir zevk d~ 
nedilen Piyer Blanşar husust ~ 
çok sakiRdir. lki küçük kızIJ1l .,; 
lır. Tahta üzerine re~im ya~ 

rafın karşısındakiler iki kötU akıbetten bilirler: 1918 sulbü dünya meselelerini Harri Bor resim yapar. Evinin dıvarla
birisini kabule mecburdurlar: Ya harbi ka halledemedi. Yeni bir harb açacağız, yeni rı kendi fırçasından çıkmış yağlı boya 
bul edeceklerdir, yahut çok pahalıya mal bir sulh yapacağız. Fakat bu yeni harb- tablolarla doludur. Bu zat yaptığı resim· 
olan ve muvakkat görünen sulhU kurta- den sonra gelecek yeni sulh de dünya lerin modelini denizden alır. Heykel yap-
racaklardır. meselelerini halledemiyecek. mak da bir parça elinden gelir. Fakat en 

Fakat bu neden böyle oldu'! O hslde dünya sulbünü kat't olarak zi~'3de merak ettiği yemek pişirmektir. 
Evvela demokratik hükumetlerin sade- kurmak için ne yapmalı? Bugün •ulh is- Arkadaşlari~ daima bahse girer. Bu ba-
h b . ' tlyenlerin her şeyden evvel çok durbin hislerin mevzuu daima yenıeg~ e aittir. Bor, ce ar ıstemedikleri için fedakarlığa ra-
1 olmaları şarttır. Bugün harb tehlikesini a kadaQlarına· zı o duklannı ösylemek tamamiyle doğru r " • 

değildir. gösteren allmetlerin arkasında gizlenen _ Gidiniz, der en maruf lokantalardan 

sö~lemiyorlar. Çünkü yemeklerden Q ka·ı 
dar hoJanıyorlar ki, söz söylemekten, 
beni tebrik etmektense iki lokma fazla 
yemeği kar sayıyorlar. Asıl ben bu mes· 
lekte yetişecekmişim, o vakit dünya kötü 
bir aktör kaybeder, iyi bir ahçı kazanır-

şır.. ~ 
Jorj Rigo müziği sever. Ve ~ Gll! 

gitar çalar. Sr11 Gitrinin so~J 
"cennete de ~: uğrıyalun .. f . ~ 
yük bir maı~: etle on ikin~ J)ll yd"..,; 
oynayan T'.aymon Gal resırn -~ 
bilhassa ~J~ek resimleri ya~~ 

dı!., Avrupada harb istiyen, yani harbi sl- hakiki sebebleri bulmak, bütün meselele- istediğiniz yemeği alın. Ayni yemeği ben 

yasetine gaye yapan, ve sulhün devamını ri bir kül halinde tetkik ederek teıhis et- de burada pişireyim. Gelip ikisinden de Birkaç ay evvel Pariste "mösyö Koksi· 
bir muvaffakıyetsizlik yahut bir felaket mek. Bu da ancak toplu olarak müzakere tatınız. Eğer ben daha iyi pişirmemiş· nel,, filmi çevrilirken stüdyoya giren 

ile olur. · t · · · telakki eden bir hUklimetin vUcuduna ta- sem ne ıs ersenız verınm. sinema münekkidleri, filmde baş erkek 
bil kimse inanılmaz. Hakikat bundan çok Bu müzakerenin çok faydalı olacaima Harri Bor kendisile görüşen bir gaze- rolünü oynayan Larkeyin çevirdiği bir 

zayıf olduğu halde yine korkunçtur. Ro- kini olmak için mevzu ve usul bakımın teciye: sahne biter bitmez, aradaki fasıla ne ka-
ma - Berlin mihverini kuran devletler dan MUnlh paktı ile umumi sulh konfe - "- Arkada,lamn, demiştir. Tabloları· dar kısa olursa olsun, daima tek başına 
diğer hükümetlerden farklı olarak ba~ ransı arasındaki farkı dilıünmek ki.fidir. ma bakarken: "Mükenunel, fevkalade, bir odaya çekildiğine dikkat etmişlerdir. 
muayyen siyasi gayelere erl§mek istedki- BiltUn devletleri birleıtiren konferans çok güzel,, diyorlar. Oyle zannediyorum Larke>• bu odaya girer girmez kollarını 
leıılni ilin etmişlerdir. Onlar bu gayele- küçük devletleri kendi aralarında toplu- ki bunu bir nezaket eseri olarak, beni dirseklerine kadar sıvar, boynuna eski bir 
rini çok hayati buluyorlar ve bu gayele- luğa sevkeder. Bu topluluk bilyük dev • memnuft etmek için yapıyorlar. Fakat önlük takar, eline fırçayı alır, filmin çev· 
ri başka va~ıtalarla elde edeme.}ince harb Jetlerin ekseriya küçükler üzerine tevec- pişirdiğim yemekleri yerken hiçbir şey rilecek sahnelerine ait dekorları boyarmış. 
etmekten çekinmlyeceklerini gayet kat"i cüh eden arzularını tahdide sebeb olur. ================ Yağlı boya boramak ihtiyacı Larkey için 
olarak söy!Uyorlar. Umumi sulh konferansı, dünya meselele- değildir: en kuwetli ihtirastır. Hatta o, kendisini 

Otoriter devletlere göre kurtarıcı harb· rint parça parça ve yalnız mevzll olarak ı - Avrupada mevcut bütün kuvvetli bir parça tenkid etmek istiyen bir rejisö· 
ler de müdafaa muharebeleri kadar meş-1 halleden hususi paktların yarattığı tehli- hüküınetlerin başvekilleri bir çok defalar re: 
rudur. Bu devletlerin ideolojisi mUbalağa- keleri azaltır. sulh istediklerini ve Avrupayı bir harb a· .. -İsterseniz azizim, demiştir, şirke
lı bir milliyet esası üzerine kurulmuştur. Bunun için biltiln Avrupa devletlerini, !etinden korumaya çalıştıklarını söyledi- tinizle olan mukı \"elemi bozayım .. Be· 
Senelerdenberi bu fikirden kuvvet alan hiç olmazıa umumi harbden doğan mese- Jer. Ba§ta Hltler olmak üzere bu büyük nım için burada füm çe,·irmekten ise gi· 
hisler, bunu böyle kabul etmiyen rejim- lelere ait muahedeleri imzalaml§ olan hU- bqlarm bu sözlerinde samimi olmadık • dip bir atölyede boyacılık yapmak daha 
lere ka~ı mücadele için kendinde hak ve küınetlerl, bu meselelerin yeniden tetkiki lannı fsrzetmek için bir sebeb yoktur. ze\klidir.,, 

kuvvet gCSrUyor. maksadiyle ayni masa bqmda toplamak 2 - BUtiln dünya samimi surette sulh Birçok yıldızlarda açık havadan hoşla· 
Vaziyette ehemmiyetle tesbit edHeceit ~ok faydalı olacaktır. istiyor. Hiçbir devlet sulh için yapılan bir mrlar. Me ela Dil\ ali es izin zamanının 

bir nokta daha var: İngiliz ve Fransız DUnya mselelerinin bitaraf bir surette toplantıya davet ediJdiği vakit gelme - yalnız bir ay olduğuna çok müteessiftir. 
hükümetleri l\lünihte sulhü harbe tercih ve- toplan yeniden tetkiki fikrini kendi mek CC!'aretinl gösteremez. Efkan umu- O bir aylık izin müddetini deniz kıyıla· 
ettiler. Fakat bu yalnız İngiliz ve Fran- menfaatlerine uygun görmiyen dev letlerln miyı!sinde:ı çekinir. rında dolaşarak geçirir .. Bu gezintiden, 
sız milletleri sulh istedikleri için yapıl - bu konferanss gelmeği kabul etmiyecek- Bu iki sebeb gözönUnde tutulursa umu- ne bahasına olursa olsun, vazge~emez. 
madı. Bunun başka bir sebebi vardır: Al- terini il~ri sürerek umumt bir konferans mt bir konferansın cihan sulhü için çok Pari!'>te nasıl \'akit geçirdiğini soranlara 
man tehdidine mukabele etmek ve Çe- toplanması fikrine itiraz edenler buluna- faydalı neticeler doğuracağını tahmin et- §()yle cevap verir: 
koslovakyayı kurtarmağa çalııtmak için bilir. Fakat bu itiraz iki noktadan birinde mek yanlıe olmaz. "- Yazın Akdeniz kıyılarında yaptı· 

Fransızların en iyi koınikl pal" ~. 
sayılan Arman Bemar posta .,,wdtl' 
lamağa meraklıdır. Eski ve aı 
tapları toplamaktan da boştanJt'• JIJl 

Pol Tissiye de tıpkı Albet pıeJ --~ 
oyuncak gemiler yapar. Fakat ~ ~-... 
mağa en çok meraklı olCU: )~~ 
dür. Bu zat yaptığı ve mük -1'1"'J 
dığı, yelkenli gemileri, kabul~~ 
orta yerindeki geniş masa fiııc'~ 
dubru kocaman bir teknede 

ten derin bir haz duyar. • ._;t' ~ 
·ru """~ Yalnız bu merakların hepSl ~!A' 

dan doğmuş, ihtiraslı iptil~ r, 
doğru olmaz. Belki bazıları ~.,;Ji'' 
tir. Her sanatkara bir merak bulurı' .• ...., 
ye yapmacık yapanlar da 'si iJICP' · 
Fakat hangisi yapmacık. haJlll,. 
bunu kestirmeğe tabii iınk!n. ~ 

lf. Bir İngiliz şirketi kraliçe fY! ~ 
saltanat devrini yeniden ~ ~:,.ıs 
karar vermiştir. Bu yeni filrn -~.,st ~ 
hem hususi hayatı, hern de ~~§\'if._I 
hakikaten çok uygun olarak ut şaJP""'~ 
cektir. O devrin bütün ~ J<t'1i~ ~ 
bu filmde görüneceklerdır. j\}bef to"" 
nü Anna Negle ve prens 
Anton Valbrok oynıyacaktır 



--::S-

•• Orgü örnekleri 

~ hlr dela daha l!rgtlden bahan. 4 numatah ee.Octekl tanere pfonlarm 
\\ takat. bu sefer söyllyecelderlm!z g~lrllit tanı da QOll )'eDldlr. Ceblert '" 
\:_ lı._ olacak. Örgl1 .işlerinin bu kış yakalan lllerlne ba çqlt 3rme plonlar 
~aldığı ehemmiyetten bir çok de- koyuvermekle geçen aenekl tayylh'ilnlbe 

~t.mfştlk. Son hafta gelen Pa- en son ıııoda blr tayy&r manıaruı Termek 
~ bıecrnualannm birisinde yeni, çok kabildir. 
L~ çok mlltenevvf 8rgU örnekle· Örneklerin izahı: 
~·"Qt... Örgtl fılnden ho0lanan ve bir 1 - :M.?vıdmlik elde llrlllmtli yOa rob. 
~erı çıkmre gibi zarif örgüler ya. Mavi, koyu kırmızı, yahut yoaun yeetll 
~ la.rımıza bir fikir vermek için renklerlnde olu. Bqa ayni renkte yine 
~~Uerı aUtunlımmıza geı;irlyoruz. Bu elde ISrOlmOı biı' tok giytllr. 
\ ~1'1llar bu modellerden ilham alacak 2 - Elde &rOlmtıı ıpor elblaeat. tnce 

H esap meselası 
Bir arkadaı anlattı: 
.. On sene kadar evvel lstanbulun bü· 

yQk liselerinden birinde Y8§bca bir mual· 
lim muavini vardı .• Derse girmiyen, yal· 
ım muallimi gelmiyen sımflarda gürültü 1 
yü kesmek Oıea-e bulµnan bu adamrağı· ı 
ıın iki merala vardı: 
Rakı ve sımfta çocuklara garip hesap 

me ~leleri sormak.-
Rakı düşkünlüğünden şikayetçi değil. 

hattt memnunduk. ÇQnkO o ıaman son 
eenelerini yqıyan "izinsiı" usultınün ce
zalannı onun bu çakır keyjOilili sayesin· 
de muallimler nezdinde tavassutunu te
min etmek suretile affettirebiliyorduk. 

Hesap meseleleri sonnak merala da teh 
b'keli deAildi. Çünkü adamcalmn bu me
seleleri tulQat kumpan}-alannm repertu· 
vartan gibi birkaç taneden ibaretti, bil· 
m!yenler bilenlere sorarak tehlikeyi atlatı· 
yorlardı. 

Muallim muavini bir gOn sınıfa mey
haneden henüz çıknue hissini verecek bir 
halde geldi. ·Kafa dengi olan mektep mü· 
dOO ne geceleyin mOdOrUn mektepteki 
hususi dairesinde fulaca kaçmnq, sa· 
bahleyin de ayılmak için birkaç tek yu
wrl8111J1 olacakb. 

Bbe tepeden inme töYfe bir meaele 
eordu: . 

- Bu snufta 5 pencere, 46 ma, 55 tale 
be olduluna göre ben kaç yapndaymı? 

Hepimh hayretle biribirimizin yQzQne 
baktık. Yeni gelen ve muaJlim muavini· 
nin iyi taraflannı bilmedili için onu kır
manm zararlanru farkeıdemiyen bir çocuk 
atıldı: 

- « yaşmdasnm efendim! 
MuaJJfm muavini pprdı: 
- Aferin t nereden bildin? 
- Efendim benim yjnni iki yaşında bir 

aiabeyim var. Zavallı yan delidir. Bu he
•pla sbin 44 yapnda olmanız lbnn! 

'
1
'1 bunlardan daha gllzcllerinl \'Ü- blr kemeri vardır. 
eH- " 

~~"ll'ecekJcrdlr. 3 - Slayh ynnın bir kumqt.an dikllmll - Bu robım #'fil 8"1i ıarslı. Hı,,.,,.~ 
\~ 3 numaralı modeldeki tayyö- mevshnlfk tayy&r. Yakası n Jrol alaJan iar onu. .• 
~ ~ yakasına ve 2 numaralı rob. /elde örlllmOgtOr. Efer çok ciddi laenbı bO- - Foltot babattftM, '"""' """""'°" "--'ta okuyuculanmız dikkat et • tOn ta~rQ de elde ~rmet mllmkllndUr. ıüanr- ,..,...,. """""° "1ul ~ 
~ • Yalnız bu yaka ve bu kra\-at 4 - Elde &rOlmOı triko tayylSr. Bej saıU obıuıı ,..,,_? 
~ bir elbiseye hem klbik hem dt l renktedir. Yaka " eeblerde elde 6r01 • 
~....,. venneğe kl!Jdlr. muı Jarmm autqlar ....ıır. 

Jan!klara karşı 
~>'le ufraıan kad.nlar a 'k aık bir 
~ do ~ular. Kugın Util parmak
-'• la kunur, kaynar au ellerine dlS· 
~lll&aa binbir sebep yilzünden 

~ ~e vUcudlannm bir çok yer
' "ı hnınakt.an doğan yaralar, ~izik 
~ toPlamalan ha11l olur. 

~~da ilk dı1cat edilecek mesele 
\.. l'tıı &ne derhal pamuk koymamak 
~' yeri açık hava kartı&ında 
~ h tıı dofru hareket olur. E~er 
~ it fazla değilse onu temb ve 

~ ""• batırmak, yahut üzerine 
~ -!::.- bat.nlmıı pamuk koymak 

~~fa kafi gelir. 

~>'inan yer üzerine, eğer deri 

ne yapmalı? 
Doktora müracaat etmek ve yakın 

bir hastahaneye citmek icap eder. Ya· 
ruk yerlerin umamaa ve devamlı yara

lar haline gelmemesi için latlrahat et· 

mek ve bUuhuaı yanık ellerde lae bir 
k'.aç ılln salıpnamak faydalıdır. Yanık 

yerine üzerine erimlf parafin aOnnek " 

ya Kollodycn Ue kapamak auretlyte dı 

mlkroplann yaradan 'kana bnımuınm 
6ntıne geçilmlt olur. 

... ı __ T_av_s_iy_e_le_r __ \ 

ORTAÇACDA 
- Birlıas dakila 10mo yahlataknn. 

$on 111ılRI MdiT? - H,,,.,,. ilfai1'1İ çafmn. 

Hak kuvvetı ı • 
• KJllll aolut &1lnlerlnde nde fanlJi. n 1 n d 1 r 1 

- Btn tf1f istediğim saaltt dönerim. 
Kan"' vı lıaynanam tek 14/ söylemezin. 

- Bu ltadar sessiz midiTln? 
- Hayır, lımirdedirler! 

FILISTINDE 
Arap (kmdi kendine) - Bir yalnuli 

yakaladım. Htmtn canım ttlıtnnnne gö" 
dmrıtU! 

Yalıudi ( ktndi Tundinc) - Bir Araf> 
yakaladı•. Htmtn ıebntionmtli! 

Otomobilde 

tkl arkadq bir olup 192S modeli bir 
otomobil ahmflardı. MUnuebe ile kulla
nıyorlardı. 

Bir pce BOytlkdereye gidip bol rakılı 
mllkemmel bir yemek yedikten sonra neh 
re dönmek Ozere yola çıktılar. Fakat o
tomobil, mot&rtl benzin yerine takı ne 
lftlyomnıı ıfbl zikzak gitmekteydi. 

Şoför muavtnl yerinde oturanı niha • 
yet dayanamayıp arkada§mı ikaz etmek 
Jtmımunu duydu: 

- Aman dikkat! bir kua yapacaksın. 
Öteki Pfırdı: 

- Ne? direksiyonu kullanan aen de
fli mllin? 

' 

VQzOk 
Gecı>yanaı elektrik direfinin dibine ço

melmiş hanı hanı bir geyler anyordu. O
radan geç"n bir polis sordu: 

- Bir şey mi kaybettlniz ! 
- Evet. YilzUğUmU dllşUrdOm. Çok kıy-

metli bir yüzilktil. 

Polis fazla sarhoıs olduğu anlatılan a. 
damın haline acıyarak yardım etmek ia· 
tedl. O da ara!jtırmaya lgUrak etti. 
Beş on dakika sonra polis ümidini kes

mişti. Dofruldu. 
- YllzUğUnUzn burada dU~OrdüğUnüz. 

den emin mi!liniz? 
-Ha~·ır. 

- O halde? 
- YilzUğU yan sokakta dü,ürd\Jnı . .t' a-

kat orası öyle karanlıktı kl burada ara
mağı rnUnaslb gördüm. 

On kllo 

Yorgun halli zayıf bir adam kuaba gir-
~tl. 

- B:ına on kllo et kesiniz. 
- But mu olsun efendim! 

- Neresinden olursa olsun ehemmiy~. 
ti yok. Fak:ıt tam on kilo gelmeli. 

Ka.sab destere, bıçak, balta kullaıııp 

eti ayırdı. Tarttı ve haber verdi: 
- Tam on kilo. Kemiklerini ayırayım 

mı! 

- Hay:r. 

- Kr)'mamı istersiniz? 
- Hayır, hayır. 

- Şu halde böyle parça halinde mi pa 
ket yapayım? 

- Paket istemez! 
- Nasıl? Paket istemez? 
- Evet. Bakın izah edeyim. Sizden et 

alacak değilim. Doktor on kilo eişmanla
mam laznngcldlğlni söyledi. On kilo etin 
nekad!lr ~deceğini ııöyle toplu bir halde 
g~rUp fikir edinmek istedim. H~nl! 

- Kutminin btyıkları bıni ,al41iril· 
yor. 

- Demek ltn dı btJ'lklan pllkltmt,.,r 
sım! 

- I talyan iorikatürlJ -

Dell 
Tnnarhanede musluğun &ıtlnde lütlllle 

üerlne çıkmq olan bir dell arbdqma: 
- Dikkat, dedi, timdi ktıvete allayıp 

dalacağım! 

Arkadatı iku ettl: 
- Na81l olur! lı:Ovette Wi eu Yo11 ! 
- GörOyonım. Onun için ktlvete deftl 

döşemeye atlıyacağmı ! 

~ lla. yağlı bir krem, yahut da 
~ ~llt pikri'k koymak lazımdır. 
~ ~ her ev.de bulunması lhım 
~~s.e ~<Udur.) Eğer yanık daha 

dan teallmJt 11UDUIÜ terUklerl• dolat- - Niçin kardqinin elinden çikolatayı ı 
manm ne kadar seTkU olduluna dQetlntl-1 zorla aldın da istemedin? 

'hnan yeri soğuk su ve aabun 
\ ~rtıeli, üzerine alkol sürmeli, 
~ kireç ıuyuyla karIJtınlmıı 
~ fnıdan yapılan bir merhem ıUr \.. ~. l).. w 

~ na agır yanıklar için evde 
bir tedbir yoktur. 

ntıs n hiç ihmal etmeden tulll bir ter- - istedim annedlim- istedim ama ver 
l1k yapnm. medl. 

S a d a kat 
• Kenarlan toya rentU brikle itle lt-

1emnlf, yahut rGR ~ renklerde 
kumqtan tekiller keallerek dlklbnlt fa
ni!& bir e§&l'P tıe rQnlertnde berhanıt bir 
elblle Ulednde nekadar sUle1 durur. 

Yeat evJDer uumda: 
Erkek - Bana ladJk k•lteü 11111111? 
Kaclm - 8enlD bula Mdlk kaldıim 

kadar ••• 
Erkek - Eyvah! 

- Ş,, iadsnlar lııp itndilmni btfınir- in ., tocalaw n ili ,.,~,..,_ 
ıamrlar. Karım burada olsa da ''alnız ba1t"'D """' ""'"' j>İIİrdilirıd ,,.,,, ııı
""' Wr flllMaHokr 



Stadlarımız 
ve 

Çamur 
ru!~ol bir kı5 sporudur \ e dünya

nın her tarafında, bu oyunu ~ ağmurlu 
soğuk, hatta karlı, buzlu ha,·alarda 
rahat rahat oynarlar. 

rııl<at bizde biraz yağmur yağıp da, 
l:ı tabii hükümlerini yapmağa ba"la· 
dı mı, futbol maçlarmm hali içler a
cısı bir \azlyet alıyor. Oynanan o
yunların, sııorun maliım faydalarını te 
mln edebilme 1 §Öyle dursun, bila
kis blrı;ok zararları oluyor. 

Bütün sahalarımızın \"aziyctf, o ka
dar iııtıdai, o kadar berbat ki, medeni 
dünyadan gelmi5 bir sporcu bizim bn 
halimiz karşısında kahkahalarla. gül
mekten kendini alamaz sanıyorum .• 

Şehrimizde mcşhuw bir kaç stadnnız 
var .. Bütün varlıkları futbol maçlanna 
sahne olmaktan ibaret kalan bu stad
Jarınıızın kışın yaj;'llluruna, yani daha 
doğrusu çamuruna karşı koyacak e
aaslı bir tertibat alınmı' olmuı 

pek garib de,•il midir! 
Dün yaj:;rmura. rağmen mükemmel 

blr futbol ha,·asıydı. ı·akat ııtadlan
mızın sabalan bu yağmurun altında 

öyle bir ~amur deryası haline gel
ml5lerdl ki, kaJFlasmalar birer futbol 
oyunu değil, birer sutopu müsabaka
sı \'e yeni ı;ıkan ~amur güreılnl an. 
dırı yordu. 

Oyun oynıyanlar da, oyunlan seyre 
ko,anlar da futbolden ba,ka her ~
ye benzlyen bu kötü maçlar kar,ısm
da, herhalde pl,manlık duydular. 

Bu ı;eralt altında yapılan spordan 
en ufak bir fayda bcklenemlyece
b'İ tabiidir. 

Sahalarımızı her yağmurda, daha d'ğ 
rusu me,·simin en iyi zamanlarında 
balı;ık ı;amur olmaktan 'e birer sel 
yatağı \ aziyetine gelmekten kurtar. 
mak ve buralarda spor diye yapılan 
hareketlerin faydalı olma..ıımı lsti~·or
sak, bütün dünyada olduğu gibi, bi
z.im sahalanmızda da ı:~mura mani 
olan, yağmur suyunu çekip akıtan 
ısl•ara tertibatı yaptınnamız lcab e
der. 

Ama, buna stadlann parası yetmez
miş! ... 

Olabilir ••• 

O zaman, spor için bunca fed&kir
lık yapan dc,·lct, her ıJeyden enel 
bu büyük n• .hayati ihtiyacı karşılı· 
yacak bir yardım kapısını ~makta 

bir an gecikmemelidir. 

*>:'* 

Tehir edilen maçlar 
Dün bütün ikinci küme maçları 

oynanmadı 
Barkohba - Arnavutköy maçı da 

yapılamadı 
Havanın muhalefeti ve atadlarm birer 

çamur deryası haline gelmesi yüzün • 
den, dün birçok maçların tehir edilmesi 
icab etmiştir. 

SU!eymaniye stadında oynanılması icab 
eden bütün ikinci küme JDaçları geriye 
bırakılmıştır. Ve yine aynl gümeden Ka
dıköyilndc oynanması icab eden Anadolu
hlsar • Beylerbeyi maçı sahanın Fener • 
Vefa maçından evvel bozulmaması için bir 
giln evvelden tehir edilmi§tir. 

Taksim stadında, güniln ilk karşılq • 
masrnı yapacak olan Barkohba ile Ar
navutköy arasında gayrifedere Jik m~ı. 
hakem tarafından yağmur ve aahanm va
z!yetl dolayısiylc oynatılmaınıııtır. 

....... -- - ~ 
Fener - Vefa nıaçmm devre ara51nda oyuncular soğuklan bitkin bir Tzalde istirahate cekilirken ve Vefa l:alecisinin bir kurtarışı B 

~~n;r _s1taı~on~~ j ~~~!:"ra~' 
Fenerbahçe: 4 m. Vefa : 1 uk maçları ~ 

Vefa takımı çok eksik bir kadro ile ovnadı m:,:.:~ !:.<~;:::ı ~~ 
Dün, havanın çok fena oluşu spor hare

ketlerine çok tesir etti. Bu yüzden bazı 
maçlar oynanmadığı gibi oynananlar da 
zevksiz bir itişme kakışmadan ibaret ol
du. 

Fencrbahçe stadında Fenerbahçe - Vefa 
karşılaıımasmdan maada diğerleri tehir e
dildiğinden yalnız bu maç yapıldı. Hava. 
nın müthiş soğuk ve yağmurlu olu§u yü
zünden sahada ancak 200 küsur seyirci 
vardı. Maamafih altı ızkaralı olan oyun 
sahası diğer stadlar kadar çamur değildi. 

:.Maça tam zamanında, yani 2,45 de ha
kem Ahmet Ademin idaresinde başlandı. 

Oyuna Vefalılar başta Muhteşem, Latif 

ve Mehmet olmak üzere en kıymetli üç 
dört oyuncularından mahrum olarak tu 
şekilde çıktılar: 

Ahmet • Sillryman, Orhan - Kenan, 
Lütfi, Şükrü - Adnan, Abduş, Sulhi, Hü-
seyin, Zühdü. • 

Fenerbahçeliler takımlarında bir iki kil-
çük değişiklik yapmışlar ve bu arada Na. 
ciyi de sağ muavin yerine koymuıılardı. 

Takını §Öyleydi: 
Hü"amcddln - l'a,ar, Lebib • Re,ad, 

Anıelldls, Naci - Küçük Ftkret, All Rlza, 
Fıkret, Esat~ Şaban. 

Vefalılar eksik olmalarına rağmen baş
langıçta çok enerjik bir oyunla ileri a
tıldılar. Soldan yaptıkları akınlarla Fe
nerbahçe kalesini sık sık ziyaret ediyor
lar ve hayli tehlikrler yaratıyorlardı. 

Fakat kale önlerinde fazla topla oynama. 
ları ve pas yapmaları yüzünden ellerine 
geçirdikleri müteaddid fırsatlardan isti • 
fade cdemlyorlardr. Bilhassa sahanın ıs-

lak ve çimenli oluşu iki takım oyunculannı 
çok ihtiyatlı oynamağa sevkediyor, her an 
kayıp düşmemek için serbestçe koşmağa 
bile muvaffak olamıyorlardı. 

Bu vaziyet devre ortalanna kadar de
vam etti. 
· Bundan sonra kendilerini toparlı. 

yan Fenerliler hA.kimiyeti ele aldılar. Ça
mur yüzilnden mecburen çalım yapama
dıkl:ın için seri ve açık paslarla oyn'.1-
yorlar ve kolayca gol pozisyonlarına glri. 
yorlardı. 

Birinci gol 

31 inci dakikada Vefa sol açrğmm bir 
akmmı keserek topu kapan Naci, Fikrete 
verdi. Fikret de durdurmadan .ııağ açrk 
küçük Fikrete geçirdi. O da aldığı pası 
gUzel kullanarak topu biraz sürdükten 
sonra sol köııeden Vefa ağlarma taktı. 

Bu golden sonra Fenerliler hemen tek
rar Vefa kalesine indiler. Fikret sağ açık
tan gelen topu kaleye gönderdiyse de Ve
fa kalecisi bunu kurtardı. Hemen arka -
sından tekrar Fikret, Esadrn bir favl alt
ımda topu çok müsait vaziyette yakala'1ı. 
Fakat, havadan avta atarak muhakkak 
bir gol kaçırdı. 

~-_;~,.,;G.!l\.:':', ; 

Vefa kalecisi kendini yere attığı Tıalde bu gole nıatıi olamadı. 

38 inci dakikada Fenerliler birinci gol 
§eklinde! inkişaf eden bir akınla ikinci sa-
yılnnnr da kazandılar. Naciden Fikrete ve 
ondan sağ açık küçük Fikrete geçen top 
bu oyuncunun Vefa .sol bekini atlatarak 

Lik nıaçları 
Puvan cetveli 

O. G. B. M. A.Y. 
Beşik ta~ 9 7 2 o 37:11 
Galatasaray 9 7 1 1 29:10 
Fener 9 6 2 1 25: 6 
Yefa 9 5 2 2 18:16 
Beykoz 9 3 3 3 23:15 
Ist. Spor 9 2 1 6 13:22 
Süleyman iye 9 1 3 5 7:18 
Topkapı 9 2 o 7 7:31 
Hnat 9 1 1 7 12:28 

Ali Rıza Vefa miidaf aasını sökmeyıı 
,alı§ıyor. 

P. 
25 
24 
23 
21 
18 
14 
14 
13 
12 

çektiği güzel bir ııütıe tekrar ağlara ta
kıldı. 

Üçüncü gol 
Bu ikinci sayı Vcfalılara çok fena te. 

alr etti. Bir an tamamen bocaladılar. Ve 
bu da kendilerine bir gole daha mal ol
du. 

lkinci golden hemen bir dakika sonra 
büyük Fikret, geriden aldığı bir pasta 20 
metreden çektiği güzel bir şiltle topu Ve-
fa kalecisinin elleri arasından üçüncü de
fa Vefa kalesine soktu. Vefa büsbütün 
bozuldu. Fenerliler. aksine daha ~ok a
çıldılar. Bu sırada da birinci devre bitti. 

İkinci devre 
Bu devreye Vefalılar azimle başladılar. 

Derhal ileri atılarak Fener kalesine in -
diler. 

Vefanın golü 
İkinci dakikada Fener müdafaasının se

beb olduğu bir frikik eczasını iyi kulla • 
nan Vefa santrhafı Lfıtfi, havadan güzel 
bir vuruşla topu Fener kalesine sokarak 
taknnma yegane .sayıyı kazandırdı. Maa. 

mafih bundan sonra Vefa takımı daha 
güzel oynıyacağı yerde, gittikçe bozuldu. 
Bilhassa yerden oynamaları rakip oyuncu

ların kendilerinden daha fazla top kon
trolüne malik olmaları yüzünden aleyhle
rine netice veriyordu. Ayni zamanda Ve
fa muavin hatbnın mütemadiyen müda-

faa vaziyetini kabul ederek geride oyna
ması ve muhacimlerin hücumlarını takip 
etmemesi akınları yalnız ferdi teşebbüs
lerden ibaret bırakıyordu. 

Dışarı çıkarılan oyuncular 
Bu sırada yere düşen Nacinin ayaklan 

arasındaki topa tekme sallayan Vefalı 

Sulhinin bu hareketi Naciyi kızdırdı. O /da 

yerden kalkarak Sulhiye tekma attı. Ha. 
kemin müdahalesi ve her iki oyuncuyu 
da dışarı çıkarması badiseyi kapattı. Bu 
vaziyette Fenerliler sol iç Esadı geri a-

Ft:ıtr • Vefa maÇtnİ!atı iki cslantane: Fikret top pcşim!e ve Vefa kalecisinin güzel bir kmtarıjl .• 

maçı Ankaragücil ile Harbiye 1 tJllfttt' 
dı. Mütevazin geçen ilk devre l· rt' 
re bitti. ~ J). 

İkinci de?<re çetin geçti. Bu (,,tt' 
eliği bir gole mukabll iki saYI ~ • 
karagücü takımı maçı 3-2. k rll Ol" 41 

İkinci müsabakayı DeınjrtpO ._,_ 
lerbirliği takımları yaptılar. 13~1, .,,ı' • 
ilk devresi tarafların ikişer go . ..-l' 
~rl~~hlttL ~~· 

İkinci haftaymda iki tıraf ~ 
yeti temin için müthiş surette~~ 
ğa başladılar. Bu gayretin seıı:ı dl f'.-.. 
mirsporlular devrenin ortaların~ 
ler. Bundan sonraki zamanda ııı bit • 
liği mağ!Ubiycttcn kurtulınak ~dl; _. 
li uğraştıysa da muvaffak ol ,_ıe 
da böylece 3-2 Demirsporuıı 
nihayetlendi. bil' 

• • • ,fll' 
İzmir, (Hususi) - Lik ııı,.çl e~i' ~ 

gün de devam edilmiştir. sat>Jbl, 
ğanspor ve Demirsopr takıııt1~ 

1
,. 

yapılan maçı 3-2 Doğanspor " ef 1' 
Bundan sonra karşılaşan }.t tP~ l 

manlar takımları, aşağı Y~~tıı'' 
kuvvette olduklarından birl ~ tlf 
için çok çalıştılar ve netıce~O Je' J. 
saUardan iyi istifade etmeSıiıl ~ 
takımı 2-1 galib geldi. ft ~ ,ı 

Sonuncu karşılaşma, Ais8!'~t!JI 1'11,. 
taknnlan arasında yapıldı. Jı!P"',e~ 
kuvvetli takımının karşılaşıııatı 6"ı , 
re zaman zaman çok heyecaıı11 stııd' ~ 
yaşattı. Bu oyunun da neti~e ,,., 
sancak rakibini 5.0 yeıunege 
oldu. 

yapamıyorlardı. 

· Dördüncü gol n~ 
Devre ortalarında Vefa :oı cııeıf fi' 

topu uzaklaştırmaktaki tere~ ~ 
smda topu kapan santrfor ,in 41 ~,! 
dan bir vuruşla dördUncU go~ J 
Bu gol Vefalılarm bUsbiitilJ1 'fll"~ 
na sebeb oldu. Artık tar:naıııe~ J 
yeti kabul etmiş vaziyette o)~ef• ,,....,. \ 
!adılar. Fenerliler tamamen ,ıııııJ ~ 
ne yerleşerek sıkı bir çember ça• lf' 
larsa da bilhassa Ali RiZaJll11 ıt98~ .. d" 
oyunu yüzünden sayısız gol f tıetl~ ~ 
çırdrlar. Bu arada ferdi gayre tıce,1$ ,, 
lan bir iki Vefa hücumu da neutetl''dll ~ 
dı. Ve maç, Fenerlilerin ııı ~ 
Vefa kalesi önünde dönilP dold 

anda nihayetlendi. 

Nasıl oynadılar ço'I-~ 
Dünkü maçta Vefa taknnıııJll ,.ıı~·r 

o;runu Fenerbahçenin i)'i . b;uıı .... ti' 
temin etmesine yardım ~tti· ııerde ~ 
fa kalecisinin hemen bUtiln ':ıe z;ıılt ' 
sı vardr. Yerden oynıyarak k tl,.rıııııt ,,ı / 
fazla pas yapmaları, haf b:.ı ~ 
mütemadiyen geride oynaDl 

t . • ·ı· ld .-o'' ye ın amı ı o u. 1 Ar . e " , 

Fenerliler ise dün oldukça ~-~ 
bil tilll fY 

drlar. Buna sebeb hemen rıııcSJ ~· 

ki oyunculann topu ayakl:çif'S'leı~4JI 
tutmıyarak arkada§larına g tiJle )O~ t' 
Çamurun bir mecburiyet ba aıı 11t 11tl' 
bu şekli Fenerliler her :z;aııt -O" 11•tl 
derlerse muhakkak ki en bil) ,,,,. 

nm önllnc geçmiş olurlar. gııse 'r:,:l 
Dünkil Fener takım~~a. ~utfc!I. iıJ 

yan nokta sağ iç me\'kU) dı. Jdf 01'~ r 
oynasaydı, netice daha far affll~ 0 

Her iki takım içinde en ıııu" 
yuncu Fener mUdafü µebibU· 6- J' 



Kum ·~a~ı k lübli 
Dün Beşiktaş staaınaaki son maçla karşılaşan Be§ikt«§ tJe To: kapı takımlarımn oyundan evvel alınmış resimleri . 

Tekrar ihya ediliyor 
Dün büyük bir toplantı yapıldı 

İdare heyeti seçildı 

Şeref stadında ... ,_., -
lıeykoz: 7 - Hilôl: 1 
•aç tatsız bir oyun halinde davam etti 
~~ öğleden sonra Şeref stadında lik Hemen ilk dakikalarda mağlfıb vaziye
-~ devam edildi. Yağmur hala in- te dilşen Hilll takımı, §uurlu bir oyun 
' ~ Yağıyordu. İlk müsabaka Beykoz- oynıyamarnağa ve ı..rtan Beykoz bakimi -
ır..~ arasındaydı. Oyunu hakem İzzet yeti altına ~~§meğe başladı. Şebab, yal-

o 
Beşiktaş: 5 

Topkapı: 
Beşiktaş müdafaası çok güzeJ 

bir oyun oynadı 

Vaktile Güneş klübile birleşmiş olan 
Kumkapı klübü, Güneşin spor §Ubelerin
den bir çoğunu kapaması üzerine bu 
klüpten ayrılarak tekrar Kumkapı ismin
de faaliyete devam etmeye karar ver
mişti. 

~din Apak idare ediyordu. nız b;:ıına mukemmel çalışıyor. Klzmı da 
.::~: tehlikeli inişlPr yaparak Şehaba yardım 

~oı: Kanclllll - Bahadır, Halid - Sa- ediyor. Nihayet 16 ıncı dakikada Cazan
...._....._, Mustafa, Cahid _ Kizmı, Cahid, fer, Sadeddindnn aldığı havadan pası dur. 
~-- Gazanfer, Ali. durmadan ; ::hnba verdi. Şehabın şUtü i
': Suad • Akif, Selçuk - Mustafa, kinci defa olarak Hilal ağlarında ... 
' •-~ Muhsin • İlhan, Rauf, Nalın, Fa- Bu gol üzerine HilAlin geri mildafaaaı 

'-...yet. da bozuldu ve Suad, bozuk ve yersiz mü-
~ Beykoz, ortadan sola kadar in- dahalelerle karşı tarafın işini kolaylaş
~tirdiği bir hücumla başladı. Şehab, tırdr. 
' akmlannm içersinde zaman za. 27 inci dakikada Şehabm 18 çizgiııi Uze-
'/'rinde şiltlerle Hilal kalesini zor- W'" Devamı 14 üncQdı 
tb.th' lıilbayet 3 Uncil dakikada Aliye gc
~ top, Alinin yavaş bir vuru§uyla 

~ilk golil kazandırdı. 

Kır koşusu 
'-totıu Halkevinin müsabakası 
~~lecek hafta yapılıyor 
~oğlu halkcvi gelecek pazar Şifli 
~ ay deposu ile tuğla harmanlan aSda. bir kır koıusu müsabakası tertıö 

~ 
\-rn-itt_e_g_r-up-b-ir-in-ci-liğ_i_ 

müsabakaları 

Şeref stadında gilniln ikinci karııılaş-
ması Be§iktaşla Topkapı arasında oynan
dı, hakem Halid GaliptL 

Beşlktaıı: r.l. Ali - Taci, HrtatG • Feyzi, 
Osman, Blfat - Fuat, Şeref, Sabri, Hakkı, 
Hayati. 
Topkapı - Abdülkadir - Semih, HrletG -

Besim, Sabahaddin, Yunus - Tahsin, Ha. 
mld, Ta.Jısln, Kimli, Yunus. 

Oyuna Beşiktaıı ortadan sola kadar u

zanıp, Topkapı müdafaasında kırılan bir 

• 
~t, (Hususi) - Bugünkü gnıp birin
~ llıtlaabakalarında KUtahyn, Eursaya 
'-t fıttııt Eskişehire 2-0 mağlflb ol!:ıuıı
~a Eskişehirle finale kalmıştır. Beykoz - Hilal takımları ma,tan evvel bir arada 

- ~-' .... __ .... 

1'o~!im stadındaki Galatasaray maçı tam bir çamt1r deryası içinde vt pek az bir styirci önıinde oynanat. Resimlerimiz 
sahanın berbat v.aziyeti ve soluktan donmakta olan seyircilerden bir arupu ıösteriyor. 

'taksim stadında , 

Qftıaia-sôi-aY: 4 
Sahanın berbat 

Süleymaniye: O 

~· ... :~ 
>Qı01 'ti s~adında sahanın nasıl bir stı 
>""ıı halini aldığını anlamak için bu 

e bakmak k<lfidir sanırız. 

çamuruna rağmen, bu maç 
günün en iyi oyunu oldu 

DUn sabah Tak.sim stadında saat 11 de dadını gösteren Süleymaniye hUcumlan, 
Galatasarayla Silleymaniye kargılqtılar. Dlranı bulmadan Lfltfinin güzel müdaha.-

Saha, geceyanımıdanberi devamlı bir leleriyle tekrar geri çevriliyor. Sahanm 
şekilde yağan ve bir tilrlil dinmlyen yağ- çamurlu olU§u da top kontrolüne tam bir 
mur dolayıslyle çamurlu v-e berbat bir hal mlni teııkil ediyordu. Muvaffak, Ust Uste 
almqtı. iki plonjon yaptı. 

Ortaya evvel! hakem Adnan Akm, ar- Artik Galatasaray tamamiyle Silleyma· 
kasından da GalataaarayWar çıktılar. Ta- niye kalesi 6nUndedir. Fakat Martayanla 
kımlar ıöyle dizildi: _. Dnamı 14 üncüde 

Galatasaray: Fazıl - L6tft, Adnan • 
Ekrem. Muaa, CeW • Necdet, Salim, 
Mehmet, Etfak, BWencL 

Stueymanlye: Muvaffak - Bürban, Ra _ 
hl - lbrahlm, Martayan (Danlı), İbrahim, 
Dirao, Nizameddln, Daııl§ (Hartayan) 
Nedret, Rauf. 

Süleymanlye oyuna 10 kişiyle başladı. 
Yavaş yavaı Galatasaray hafbek hattı 
Musanm gUzel idaresiyle oyunu Sllleyma
nlye kalesi ılnUne yığmağa başladı. Ara
sıra bu tazyik çemberinden sıynlma isti-

Kadıköyspor 
Şiıliye hiikmen galip sayıldı 
Dün Beşiktaş sahasında gayrifedereler 

lik maçında geçen haf ta Kurtuluşu 3-1 
yenen Kadıköysporlular Şişlililer ile kar
şılaşacaklardı. B. takımları maçım 1 ·0 
kazanan Kadıköysporlular A takımları 
maçına çıktıkları zaman karşılarında Şiş 
lilileri göremediler. Ve hakem R~ik Os· 
man idaresinde seremonu yaparak oyunu 
hükmen kazandılar. 

hücumla ba3ladı. 
Beşiktaş takımı HUsnil, Faruk, Eşref 

gibi üç kıymetli elemanından mahrum ol
masına rağmen iyi çalışıyor. 

Mütemadiyen Topkapı kalesi önilne yı-
ğılan Beşiktaş hücumları, gerek çamur ve 
gerekse Uç ortanın sıkışık müdahaleleri 
yüzünden bir netice vermiyor. Topkapı 

~ Devamı 14 üncü de 

VoleyDol 
Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 

Müsabakalara dün başlandı 
Beyoğlu halkevinin tertib ettiği voley

bol turnuvası maçlarına dün başlanmıg -
tır. Bu turnuva !Şimdiye kadar görülme
miş derecede büyük bir rağbetle kargı. 
lanmış ve 36 takını iştirak etmiştir. 

İlk milaabakada Pangaltı lisesi Bomon
tl Çelikkol takımını 15-12, 15-9 yeıurıif· 
tir. 

İkinci müsabaka Senjozel (A) takımı 
ile Sen~el (B) takımı arasmda yapıl

m11 ve Senjozef bu müsabakayı 15-10, 
13-US, 17·15 kazanmqtır. 

UçUncU müsabaka İtalyan lisesi (B) 
takmıiyle Beyoğlu spor (B) takımı ara

smda olmuş, bunda da İtalyan lisesi 
15-5, 15-12 galib gelmiştir. 

Gelecek hafta 
Onümilzdeki pazara birinci takımlar a

rasındaki voleybol maçlarma başlanacak· 
tır. 

Gürtş varlığımızda mühim bir mevkii 
bulunan Kumkapılılı sporcular, dün bu 
münasebetle Cumhuriyet Halk partisi 
Kumkapı karnunündaki eski klüp merke
zinde umumi ve kalabalık bir toplanu ya
parak yeni heyeti idarelerini teşkil için 
ihzari müzakerelerde bulunmuşlar ve bu 
vesile ile de toplu bir surette ~y içmi~
lerdir. 

Bu müzakere neticesinde eski sporcu· 
]ardan emekli tuğbay Besim Al<bar ve ge
ne eski valilerden Aziz Nami Göknil ve 
tüccardan Ahmet Çanakcıl ve Vefa oksi• 
jen fabrikası sahibi Haydar Kaynak yeni• 
den teşekkül eden klübü himaye ve teşki
latı idareyi deruhte etmişler ve hararetli 
nutuklar teatisinden sonra klübün güreş
çileri arasında idmanlar yapılmıştır. 

Beş hakeme Diploma verildi 
Beden terbiyesi direktörlUğU yeniden :S 

hakeme diploma vermiştir. Bunlar Kule
n ukerl lisesi spor öğretmeni yUzbaıı 

Hilsameddin, Be§iktaşh Şebab, Eşref Tev
fUr:, Yllzbap Sıdkı ve Zekiden ibarettir. 

lzmirli Reşat lstanbulda 
Galatasaraym eski müdafii Re§ad, bir 

aralık lzmlre giderek orada Doğanspora 

lntisab etmişti. Reşad, tekrar 1stanbula 
dönmUştUr. 

lzmirli Niyazi lstanbulda 
lzmir Alsancak takımının genç sağ a

çığı Niyazi, htanbula gelmiştir. Niyazi
nin Beşiktaga girmesi ihtimal dahilinde
dir. 

Gayri federeıer arasında -- ---------------------- .. ,._,, _ __... 

Pera Kurtuluşla 0-0 
berabere kaldı 

OğIMen evvelki Barkohba - Arnavut
köy maçmm tehir edilmiş olmasına rağ
men dün öğleden sonra Taksim ıtadmda 
gayrifedere takımlar arasmdaki lik maçla. 
nna devam edildi. 

Hakem Şazi Tezcanm idare ettiği bu o
yunda Kurtuluı ve Pera takımlan karp-

' 
lqtılar. 

Kaıtuluş: StratG - Dlrako, Hüseyin -
Jan, Yusuf, Polyo - Harko, B. Polyenldl, 
Tuaş, K. Polyenidl, Veno. 

Pera: Cafetlno - Meslnezl, Ana;ell - Çl 

çodç, Roto., Çaçeoe - B&rtleff, Mutafa, 
Badurl, Bamblno, Stelyo. 

Birinci devrede çamura rağmen Peralı
lar daha hlkim oynadılar. Sallı, sollu yap. 
tıklan tehlikeli hilcumlar Kurtuluı mUda~ 
faasmı bir hayli sarstı. Buna ratmen gol 
olmadı ve devre 0-0 bitti. 

İkinci devrede ise Kurtuluelular, hlkim 
oynadılar. Fakat kaleci Cafetlno ile lleaL 
nezinln gilzel müdahaleleri Kurtuluıun bu 
artan hlkimeetinin bir netice vermesine 
mani oldu ve oyun da kat'lılıkh seçen bir 
kaç akından sonra 0-0 bittL 

Tahim-1/aclındaki Galatasaray - S'iltymaniye ve Kınlttluş - Pera "'oç~ Jıakmı· 
lni, oyunları oynatıp oynatmamak Jwsıı .. mıda mf!tereddit kalv.ışlardır. JfniJftdt '9r 
kem Şazi Tezcanla, Adnan Akının sabdltyin miiştertken lam bir ramur deryası o
lan bu sahanın vaziyetini tetkik edişlerini görüyorsunuz. 
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HABER'ir.~ 
SAYFALIK 

1~KAYE!1 
- Cnrmen, bu gidişle iki günden 

fazla yaşamaz. 
Bunu söyliycn Mason b!r buz parçası 

tü"cürdü ve müteessir bır tavırla :ro

va ·ıı hayvana baktı. Sonra hayvanın 

ayaklarından bi. ini eğzma götürerek 
parmaklan a.asn~aki buz tabakasını 

di .leriyle parçaladı. 
- Ömrumde bu kadar talihsiz hay

van görmedim. 
İşini bitirmiş ve hayvanı kenara 

~ekm"şti .. 
- Şu Cassiar'e Sivnsh ve Husky'yc 

bakın .• Işte Sbookum ... Zavallılar. 

Bu sırada Shockum atılmıı ve sivri 
di~lerini Masonun ensesine geçirmesi
ne ramak kalmıştı. 
Kamçının tersiyle vurulan ş:iddetii 

bir darbe hayvan n kulağına tesadüf 
etti ve onu titrek bir halde kar' a ,n üze. 
rine yığdı .. 

- Shookumdan bcllsediyorum .• 
Sağalm bir hayvan .. iddiaya girerim 1d 
bir haftaya kalmaz bu hayvan Carmeni 
yiyecektir. 

Malmute Kid, üzerindeki bwı taba
kasmı eritmek için ateşe tuttuğu ekme· 
ği çı:virerek: 

- Senin iddiana karşılık, başka bir 
iddiada bulunacağım, de"'i, istediğin 

§Cy üzerine bahse girerim ki seyahati· 
miz bitmeden evvel biz Shookumu yiye· 
ceğiz .• Siz ne ders:niz Ruth?_ 

Genç yerli kadın içine bir parça buz 
koyduğu kahveyi boşaltmağa uğraşı

yordu. Evvel§. Ma!mute Kide sonra da 
kccasına baktı. Gözlerini sonra köpek
lere çevirdi ve Kidin sualini cevapsı% 
bıraku. 

Bu o kadar meydanda bir hakil:at idi 
ki bu hususta söz söylemek lüzumsuz
du. Altı günde azıtık bir yiyecek ile 
kat'edilecck iki yüz millik mesafeyi 
dü§Unmek kfifi idt Esasen hayvanlara 
verilecek yiyecekleri de ;oktu. 

İki erkek ve kadın ateşin etrafına 
toplandılar ve fakirane yemeklerini ye. 
meğe başladılar. öğle üstü mola ver
mişlerdi. Soğuktan biribirlerine yakla· 
§an köpekler sahiplerinin ağızlarına. gö
türdükleri her lokmnya iştiha ve arzu 
ile bakıyorlardı. 

Malmute Kid: 
- Bugün artık başka yemek yok, 

dedi. Bu sondur. Köpeklere de iyi dik. 
kat etmek Hlzım .• Çünkü gitgide bır
çrılaşıyorlar. 

D:r zamanlar Epvcırtlada reis oldu· 
ğumu ve pazar günleri mektepte dera 
verdiğimi düşündükçe .. 

Zemin ve zamana hiç te uymayan 
bu sözleri söyliyen Mas-:n bir müddet 
d:ı.l;::ın dalgm düı:UndU ve ilzcrlcrlndc 
dı.:man tüten ayal:l;:aplanna daldı. 

- Allaha çok şükür ki çayımız bot.. 
Ah .. bu gözleri~ çayın yetiştiği yerleri 
de sördü .• Şimdi kızarmış bir mısır için 
neler feda etmezdim. Neyse Ruth açlık 
ıstırabını daha pek uzun zaman çekmi· 
yeceksin .• 

:Su sözler üzerine kadtnın teessürü 
zail olmuştu. Sahibi ve kocasına. dUn. 
ya yilzilncle iTh: defa gördüğü bu beyaz 
adama, kemiisine vahşi bir hayvana e
dilen muameleden farklı bir şekilde hl· 
tap eden bu yegane insana a~k dolu 
gözlerle baktı .. Kocası, karısiyle yarım 
yamalak anlaşabildiği bu garip lisanla 
sözlerine devam etti : 

- Evet Ruth, biraz daha bekle de 
ıu i§lerlmi bir yoluna koyayım. O za.. 
man seninle daha gilzel bir memlekete 
gi -'eceğiz .• Beyaz adamm ~ndalına bi
neceğiz ve (Tuzlu gfüe) gideceğiz. On 
giln, yirmi gün, kırk giln • günleri gü. 
Jünç bir hareketle ve pannaklariyle 
sayıyordu. - mütemadiyen gideceği;. 
Hep tuzlu su üzer:ndc .. Sonra güzel 
hir gebre varacağız .. Orası çok kalaba. 
lıktır .. On tane, yirmi tane çam ağacı 
boyunda büyük binnlıır \•e gc!;en sene 
ki gibi sivfrinekler ,.ard:r on:ıda .. 

istediklerini anlatamıyormuş gibi 
su:ıtu. Sonra, 1 • cılmutc Kide ralvarır 
gözlerle baktı .. San'ti lit.:ını haliyle on 
tane, yirmi tane koı:kccam:ı.n _çam a~a. 
cuu gifçlükle ucuca gtHriyordu. ~.!al· 

m:ıte tebessüm eüyordu; fn':at Ruth'un 
gözleri %evk ve hayretle büyüyordu .•• 
Kocası devam etti: 

RAB'F!R - A~m po~ 

DlYm 

1 - B4: odanın içine glrly.c:rsun .. Oda 
hareket ediyor •• Sonra bir yere varı
yorsJn .. Sen Fort. Yukona' gidiyorsun 
ben de Artic • Cty'ye .. Aramızda yirnıl 
gUnlUk mesafe var .. Fal:at ben telefo
nun başına geçiyorum ve sana soruyo.. 
rum: ''Allc Ruth, nasılsın bakayım?.,,, 
Sen de bana soruyorsun ı "Konuşan be· 
nim sevgili kocam mı?,. cevap veriyo
rum: "Evet.,, Se.n: "Burada kimse iyt 
ekmek pişiremiyor, iyi soda bulunmu .. 
yor.,. diyorsun. Ben de sana: "Onların 
durduğu dolabın altındaki çekmeceye 
bak •• Allaha ısmarladık,, diyorum. Çek· 
meceyi açıy.cr ve orada bol bol aoda bu• 
luyoraun. 

Ruth bu peri hikayesini o kadar bil. 
yük bir zevk içinde dinliyordu ki iki 
erkek, gayri ihtiyari kahkahalarla gl 1· 
meğc başladılar. Köpekler ararunda 
başlıyan bir boğazlaşma, bu tatlı hi· 
kayeyi yarıda bırakmışo. Hayvanları a· 
yrrdıktan sonra Ruth kızakların ipleri. 
ni germi!f ve kafile harekete hazır bu· 
lunuyordu. 

Mason şiddetli bir kamçı şaklattı ve 
elindeki sopa ile hayvanlan dilrterek 
kızatı yola çıl..-ardı. Ruth ik!nci kızak.. 
la onu takip ediyor ve Malmute K.id bu 
kafilenin dümdarmı te~kil eoiyordu. 

Bir vuru§ta koca bir ökUzü öldürebi· 
lccek kuvvette iriyarı dev gibi bir a
dam olan Kid J:avalh köpeklerin dö
vUlmesine tahammill edemiyor ve bir 
kızak aUrilcüsünde nadir görillür bir 
tatlılıkla ve yumup.klıkla hayvanların 
aksil:klerine tahammill ediyocdu. Hat
ta daha ileri gidiyor ve onlar sıkınU 

çektikleri zaman Meta onlarla beraber 
ağlıyordu. 

- Haydi, .zavallı hayvancıklarım, di
yordu, yilrüylin.. Küçücilk ayaklarınız 
Jğırsa da yürüyün .• 
Artık aralarında hiç konuşmuyor. 

lıırdı. Karlıı.r üzerinde böyle yel a1mak 
çok güç bcr iştir. Hele {A'ıaska) daki 
Yukon nehrinin şimalindeki Northlanü 
yolu Uzerinde yapılan bu seyahat hep
sinden beterdir • 

Her adımda ayakları, dizlere kadar 
yük&elen karlara gömülUyordu. Ayak
lan dimdik karın uthına kadar 1ı::ald r· 
ır.ak lazımdır • dörtte bir pusluk bir in
hiraf bir felaket doğurabller. - Sonra 
adım Ucri doğru yarım metre atılır ve 
nrkad:ıki ayak gene dimdik olarak yu
karı knldmlır. 

Akşam:ı kadar vakit, bu sessiz beyaz· 
lıl:larrn verdiği korku hisleri içinde 
ge;ti. Yolcular bu y.crucu seyahatleri· 
ni tek kel:me Eöylemeden yapıyorlardı. 
Tab!ct it}sanlarn fani oldul:larmı hııtır· 

tatmak ve onları buna ikna edebilmek 
i~in binblr vasıtaya n::ıı.li!.tir. 

Denczin EOnu celrrıiyen me:!.d.U cezir. 
leri, fırtınaların kuduruşu. zelzeleler, 
u:ı:un gök güıultüleri hepsi, hepsi... Fa· 
knt bunhrrn en fec:i ve 'tn .kcrl:\!ncu, 
bu sessiz beyaz!ıMann tesiridir. B:J
tOn hareketler bitmiştir. Sema aydın
l;uur v~ kml bir renk alır. En ufak bir 

m.rrltı mukaddesata ynp·lmı~ bir baka. 
ret kadar mi.ıesscrd:r. O zaman insan· 
lar korkaklaş.rrlar, 

Kendi sesleri bile onlara korku ve
rir. Bir ölüm diyarının korkunç ge
nişliği içinde bu yegane hayat kıvılcı. 
mı kendi cilr'etinden titrer ve hayatının 
bir toprak sulucanının hayatından da· 
ha fazla b:r loymete olmadığını anlar .• 
Zihnine envaı gı;rip düşünceler ~elir 

ve ve filemin esrarı Gnu tesiri altında 

bırakır. Ölüm, Allah ve alem korkl:su 
onu istila etmi~tir. 

O zaman, insan Allahla başbaşa ve 
yalnızdır. 

GUn böylece geçmişti .. Nehir bilyük 
ber kav:s çiziyordu. Mason kızağını en 
kısa yoldan geçiriyordu. Yol meyilüy· 
di.. Ve hayvanlar bu meyili arkaların• 

mı·laki kızakları sürilkliyerek aşamı
mıyorlardı . 

Rnth ve Kidin blitün gayretleri bo· 
§a ç·kıyordu. Arkadan büt::.n itiştcr:ne 
rağmen kızak elerleyemiyor ve hayvan
ların mütemadiyen ayaklan kayıyor

du. 
Niha:ret gayretlerini birlc~tirmişlcr. 

di: Açlıktan bita., bir hı' "e ohı .... 
vallı hayvanlar kalan s-;n kuvvetlerini 
d~ sarfederek kızıısı güç. bela mc}'lın 

üstüne ka~ar ÇC'kcbilmişlc:.di. 
Fakat, aksil:l: olacak, ba~ta giden 

köpek biraz &a~a kıvrıldı ve bütün sı
rayı da sağa çekti. Bu suretle ipler Mn
sonWl patenlerine takıldı. Netice çok 
fena oldu. !.fason müvazen~sini kaybet. 
ti, köpeklerden biri dC\'Tildi ve kızak et· 
r:ıf nı da beraber sürükliyerek meylin 
altına kad!lr yuvarl:ındı . 

Köpeklerin ve bilhassa düşen köpe-

Ü y ~ lf' o ifil <dl c§l .... 
···-······~········~····· . • Yazan: : Çeviren: 1 
: Cek Lcn<dlon , S~at oaırv•!ı• 
~-···~~-·······-·······-·· ~~ ğin sırtrnc.a kırba,Ç §iddetle şakladı. cele yapılan bir yatağın Uzerine ğll ~ 

- Dur, Mason 1 dılar. Arkas na ve mümkün otdu 9. 
Malmute Kid yalvaran ber sesle ko- dar üstüne bczkr gererek auıte~e" 

nuşuyordu: kan hararetin yaralı üzerine a'kıe 
- Zavallı hayvan ayaklan üzerinde sini temine uğraştılar. oıııııı 

güç duruyor. Bekle de iplerini düzeL Çok ölilm görmüş insanlar, Jı(•fO' 
telim.. geldiği zamanı pek iyi anlarlar, .,ı 

Mason arkadaşı sözlinü bltirinclye ka- nun yarası çok ağırdı. Sağ ~lu ;:ıe!" 
dar durmuştu. Fakat cUrnle nihayete e- bacağı kırılmış ve böbrekleri ı ıı~ 
rer ermez kamçı havada tekrar şakla- miştL Vücudunun aşağı kısrru fel'~ıı: 
dı ve mUcr:m hayvanın sırtına korkunç ramışa benziyordu. Dahili uzU\'~. ;ıli-
b" r şiddetle indi. Bu darbeyi yiyen de ezilmiş olduğu muhakkak gıb~ 
Carmen karlann üzerine yuvarlandı .. Aracla sırada dudaklarında dll ssıe' 
Doğruldu ve tekrar yuvarlandı. inilti onun henüz sağ olduğunu g 
• Bu feci bir an olmuştu .. Bir köpek öl- ren yegane alametti. .Jeııl' 
mek li.ı:ercydt tki arkadaş da hi.ddetliy- Art k yapılacak hi,Ç bir ~ey, be~ tsı' 
eliler. Ruthun bakış.nrı kcrku i e b:rin· cek hiç b~r ümit kalmamıştı. Jn~ı;ılt 
den öbürüne kayıyordu. gece yavaş yavaş bastırıyordu: sil1JIİ 

Fakat gözlerinde büyük bir hiddet orada, ırkının kahramanca ün'llt 
o!du~u halde Malmute Ki.d kendine içinde bekliyordu. eıı1 f' 
h • ':. l olmuştu. Hayvanın üzerine doğ- Ki din tunçlanşmış yüzünde Y i.-o" 
r.ı e;.ildi. Onu bağlayan ipleri kesti. nl kıvrımlar peyda oluyordu. ?ı 

Hiç kimse konuşmuyordu. Köpekle.. onlardan daha az ıstırap çekiyord~el' 
ri kızaklara bağlayan ipler tüviyc edil· Trcsse dağlarının etekleri.ıde g~ 
di. Müşkülat defedilrnicı ve kızaklar tek- çocukluğunu haynlinde tekrar ya bJ 
rar hareket etmişti. Ölüm halinde olan ve hezeyan lç"nde uzun zanıandall~. 
hayvan da kafileniı. en sonunda hece- görmediği vatanının hatıralarıtU . ço'I 
rebildiği kadar yürümcğe uğraşıyordu. dandığını duymak ctrafındakiJerı 

Hiddetinden mahcup olan Mason milteessir odi~crdu. ıııılf 

bunu tamir etmeğe veya özür dilemeğl Sabaha" doğru yaralı kendine g~ zlct' 
.kcnd:sinc yediremiyordu. Kafilenin ti. Kid, ya va§ sesle mmldandığJ ~e• 
başına geçtiği zaman etraflannda do. duyabilmek iç:n üzerine doğru ei; 
l:ışan bilyük tehlikenin farkında değil· mecburiyetinde kalmıştı. ızsl'J 

di. Ortasında büyük bir müşkülatla Bt:~Un söyledikleri hep orayl'• 
l:endilerine bir yel açtıkları bu alçak ve sıcak vatanına aitti. Jı.r' 
ve kapalı arazinin etrafında b:iyük a- Usti..ne çevrilmiş olan atcfıt ııt· 
ğaçlar vardı. Yolun elli adım kadar öte. retine rağmen, bu müthiş soğlll•• ,o' 
sinde muazam bir çam ağacı yükseli· gide damarlarına sokulan ölU~~et1"' 
yor.:iu .. Bu ağaç belki asırlardanberi o- ğukluğu da karıştığı için ıh 
rada idi. Fakat mukadderat bu ağacı kadar üşüyordu. ;.~ 

bir gaye isin aenele~e orada muhafa. Yi.c:J ona dehşetle, elinden bir >'~ 
za etmişti Bu gaye, beTh:i de Masonun gelmemenin aczi içinde, adeta ~ 
akibetlni tayin ediyordu. bir JZtırapla bakıyordu. ~ 

Mason gevşeyen bir ipi sıkıştmnak Ruth sessizdi Diz çölanU§ dıJ 

için eğilmlştL Kızaklar bir an için dur- yordu. Elleri dizleri ilstilade •~ 
dular ve gilçlir~le ses çıkarma.dan kar. ruyordu. p 
farın üzerine uzandılar. Sesdzlik insa· Köpekler faciayı hissetmişler, 0rt 
na h3şyet veriyordu. Soğuktan buz tut- mişlerdi. Fakat böyle sinsi, aiıısi JJltfl 
mıış olan ormanda en ufak bir rüzgar ruşlannda kötü bir maksadın 

bJe yoktu. vardı. JJ' 
Birden havada garip bir kıpırdanış Ölecek olanları parçalayıp do1' ,~ 

duydular. Bu snnki bUyUk sessizliğin lan dakikayı bekliyordu. Açlılc 
için.::le bir hareketin habercisi idi. Sonra lerinde vahşi ışıltılar yakryordtı- fi f 
uzun senelerin ve üzerinde biriken ka. KiJ, bu gözlerde tutuşan iştaİl' utııif 
nn tesiriyle ağırlaşan k:skoca çam, · rüyor ve kendilerini bekliyen t1l 
bayat dramındaki rolünil oynadı. mücadele anına hazırlanıyordu. 

Mason bu korkunç çat.rdıyı duymuş ~ 

ve bulunduğu yerde doğrulmak iste· Ki.d'in tahmini yanlış çrlc01 ))!~ 
1 . 1ı: • Uğ" içine -"" mişti .. Fakat geç kalmıştL Omuzlarına > !ım, beyazlı ların scssız ı )fır 

inen müthiş darbeyi aşağı yukarı doğ- bir ç ttrdı. yapmadan ginnit at•~ 
rulmuş olduğu halde hissettl nun dudaklarında nostaljik baur ôJi' f 

Malmute Kid hayalında şimdiye ka. ıonwıcu yadını dondurarak ora 
dar kaç defa tehlikeler, beklenilmedik mişti. . . , 
ölümler karşısında kalmıştı. Büyük ça· Köpekler bu aessiz gelip gidi~ ~ 
mın küç Jk ve s: vri dallan daha sademe- sanlarla ayni .tamnnda anlatnJŞ~ ~ıııııf 
n!n şiddetiyle sallanırken o doğrul. ]aklarını dikip yerlerinden doğ~~ 
muş ve iş başına geçmişti.. Genç yerli lar, dişlerini gösteren garip g f"' 
kadında bayılmamış ve bir çok beyaz mclerle, hrnltılarla cesede doğrU 
ırktan hemcinslerinin yaptığı gibi ba· !aşmışlardı. 0'1! 
ğırmağa başlamıştı. K:din emri üzerine Biraz evvel can çekiş:r ~bl ,nt"~ 
çamın bir manivela gibi yükselen ucu Carmen bile vücudunu süruıtlıye -"rl-

yı;rv 
üzerine biltiln kuvvetiyle abanarak ko- ~iye yerde yatana doğru yaldat oI•'~ 
casının lizerindeld tazyiki aza1tmağa Ruth'un gözleri birinci defa cJ 1tıı f 
uğraşıyordu. cinnete varan bir korku ile ~ ,tı 

Mason inli;•cr ve Kid eliooe büyük tu. Kid'e kendi lisaniyle teh1i1'e 
bir balta ile ça:nı parçalamağa uğraşı. tatmak istiyor: ~ 

yordu. - Oh, hayır!. Hayır! .• Bu 
Nihayet, biraz evvel bir insan olan bu olmasın 1. 

bu zavallı külçeyi karların. Uzerine ya· Diyordu. . ~el 
tırabilmişti. Fakat arkadaşının milthl§ Kid yerinden kalkmıştı. Eline 

fi 
ıstırabından daha feci bir §ey vardı.. nı almıştı . 6i1'1' 

Bu da zavallı yerli kac1ının yüzünde- Fakat, bayır.. köpekler yet et? 
ki sak:n en.dişe ve içinde ayni zamanda lorbııç darbelerine rağmen aldıffu~ 
hem korku, hem de limit manası bu. yorlar. Yüzlerinden sızan, v{iC ıi &S' 
lunan sual dolu bakışları idi. dan fışkıran kanlara rağmen ge 

Ancak bir iki elimle konuştular. Bu mek istemiyorlardı. eıı 1"f~1 
şimal ikliminin sakinleri sözlerin fay- Hayvanlar artık birer ınided 
dıısızlığmı ve iş görmen:n kıymetini bir şey değildiler 1 • ~uJ ıt 
~k Ç3bul: öğrenirler. S:fmn alt nda Böyle bir manzaraya tab 
yirmi be~ derf'ce soğukta bir insan öl· mek mUmkUn değildi. , 
meden uzun zaman kcr üzerinde yata- Ne yapmal: lfinmdı r :M~so~:,, ~ 
maz. Bunun için kıznktıı bulunan örtU. nn i~tahasrna terketmek ıııı Y ~~ 
ler çözillmü~ ve yaralı kürklere sarıl· ları öld!.irerek kenc!iledni de ~~ ~ 
m:,tı. bir ölüme mahkum etmek • ın~:it~' 

Yaralıyı, devrilen ağacın odunlariyle ş:mdi Ruther de eline bır 
15 

i#' 
tutuşturulmuş bir ateşin karşısında a· Devarttt 
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... lal'folunmqtur. 

ba balkmda btlyük bir~ ~l"' 

mifti Kuabalarmda altın çıkanlarak sen. 
sbı olacaklarmı talımbı eden halk bustıD 
IUkutu hayale uğramq ftdyettedlrler. 

ÇUnkll 1938 1enealnln lptldumdanberl 
Senblezcle bllyWt bir m gibi llamluan 
muamm fabrika ba sin ;yavq )'8\'81 Fl• 
llpln adalarma naklolmmaaktadlr. 

Senbles JlboratuvarmdaJd çaltp'•Jın 

IIl'UIDda Dtlnlkovakl eırareqls bir te
kilde UO ton kadar altm ihtiva eden ma
deni elektrolls etm.lftir • 

Muardan ve Fillpln adalarmdan getiri· 
len ba albnlı madenler l8l'8l'8 çıbran 

dolaptan, muvuene maklnealnc!en ~
llp Ultra • Vlole siya teıdrlne de kollUI • 
duktaıı 80DI'& lfln btlttın ellVDll tap -
yan ve mtıhmdlllln ıece llndUıı ;yanmclan 
ayırmactJtı bir tutudan ~. 

llllhendlt Dtlnlkonkl, akpmlın otel .. 
deki od11mı ıet1rdlil bu kutunun .ıtm i
malinde en bllyUk rolO. oynadıtnaı a&yle
mektedlr. l'abt tecrUbenlıı ne pkllde 
,..pı1mq oldufu bUJnmedlif sfbl elde ecllI
mlı olan netice de meçhul kalJmttır. 

Jlllhendflln fabrlkalarmda çablan ame. 
lelerin hepm bllyWt bir neee ps.termelrte 
ve hiçbir teY liSylememelrtedlrler. 

Mwıendfl Dtlnlkovaklnln çahpnal•n he 
nb bir 111' halindedir. VaımıfDt, fabft.. 
b1armı altm kanpk madenlerin en bol 
oJdula 191'8 naldet9et lmtecUllne gere mc 
tecrllbelerlocle muftffü oJdulu hmıtl • 
ne van1müta4ır. 

!mgrede Senbles kuabalmdül falırl
kada rlbade 2 ton altm bnpk madenle 
çalqılablbnekteydl. Halbuki Flllpln ada • 

larmda bu miktar Uç )'UI tou. çds•hil• 
ee1ıılll'ı 

l!;fer bir san p1Jr ele mllh•cUI D8aL 
lı:o'VlldnJn çalrpnalan mlllpet ve bt'I ne
ticeler verine dtıııyanm lktuadl hayatı 

herhalde yeni bir manzara alacaktır. 

Acaba yakm bir um111da mllbendta 

I>Unlkonldnbı lllTIDI atrenebllmek milm
tun olacak mı f 

Hal • 

Esnaf Cemiyeti Halk Sandrğı ile temasa girişerek alacağı 
neticeyi esnı bildirecektir 

Halk Sanıdaimm açılm111 ve bu m&-1 le olmaunı da sateıf bb istemeyiz. Bu 
naaebetle tktnat Vtkili Şakir Ketebirin takdirde uı1 ihtiyacı olanlann vulyet· 
nutku htlidni1 ed.fı •erinde büyüle leri bonlar. 
bir memnuniyet uyandırdı. Halk San- lhtiyaçlan, eınafm mnlelincle, ltin
chiuun pyesini çberken tktıut Veki· de, un'atınclald dilrüstlülG, bflanU. 
linin bilhaaa 'Jriiçilk esnaf iberinde te.. niyetleri, tqebbUaleri, eclindili muhiti, 
vakkufu, bu vui,ette bulunan esna- kuanchlı tnecctdaU noktalmdan be
fın aninçlerinin teahUrilne lmil oldu. , aıplamak icap eder. Bunu da ancak o 

"Memleketimidn iatlblal, mllbaclele esnafın merba~ bulunclup ~rum ~
ve tevzi cfbl muhtelif iktıudl aabılarm· dir eder. cemiyetlerin tezkiyesine ba-

da . ı.r ... -.a ... ı.. t-.....u :t..ti·-,. ıinct derecede kıymet verildlll takdir. 
lf evren V&.__...-r ~ IU ı--.· d • 

larmı eaki nuaran daha ucuz ve e eanafm cemiyet teıek1dlllennden 
daha lrola;•prtlar 4'1ıhflinde temin et. ayn lratm1malın da temin edilmit olul. 

rum. Fakat artık aeyyar itçilikten blk.. 
tun, uaandım •• Bir dlikkln temini için 
llsma olu. klsklk HIWJIJ'l llile te
darikten acizim. Banka kredi ~catc 
elediler. Bu bize necat verir. Bilmem a
ma, ben Halk Bankam ft Halk Slndık· 
lan açllmuı bakkmdald karara U3 de 
muttali oldum. O samandanberi Uniit-
1• bekliyordum.., 

Bir ldSfteci ile ı&iiftilk. Diyor ki: 

.. Dfteclllk deyip ıeçmeylnls •. Halka 
en ucu, en temiz, ber tUrlU inÜllQt 
pylerc!en uak olarak iakara et yeairen 
bizler ltlerlmbln in'kipfı için JdlçUk 
kredilere muhtacu . ., 

mektedirler. Yalım, bunlar aramda Bu ltlbarla, Sandık, Eınaf Cemlyet
kllçilk aan'at ve ticaret itleriyle ufra- Jerinin dalla etaalanma1amu, daha ku.
pn Ye kllçiik krediye muhtaç olan bir vetlenmelerinl temin itibariyle aynca 
kısım vatandqlarlllm bu kolayhldar • mWüm bir tnailıtUr.,, Hatta sokala kitap scrmiı eski kitap-
dan dilerleri kadar iatifade edemiyor- • çdardan biri diyor ki: 
larch. Vakıa, memleketin muhtelif '7U· Sadıiuı açılma münasebetiyle .-
terinde kendini ldllettiren bu iba,.a aafnı beldedlfl neticeler etrafında bir 
tatmin için buı kndi mllet1eeelerl Jm.. U'aftmDa yapmafr muvafık bulduk. 
rulmqtur. Kemik, bai• cib1 ıeyler iberine 

41tme ~ ... yapan lrUçilk bir dUlr. 
klncıkta mGtevumt altında prtlar da
hlllllcte ça1ıpn aan'atklr bir Ttırk cB

Fakat, bunlar .menabi uhp ve mtlra
hbe kifayetlblll pbl aebeplerle tam 
muvaffak olmut deliller.dir.,, diyen tk· 
tnat Vekili, Halk Sanchiznm ıayeaini 
çimılı ve hakikaten bu yobulluktan 
dclayı itlerini ıilçlerini bırakmak sanı. 
retinde kalanlar, imklnaısh'klar brtı· 
ltftda mOeueaeleriai likide etmeie mec
bur olanlar kilçlk krediye muhtaç 
eanafm b&yBk Omldini undık iberine 
teklif etmiftlr. 
ır.af Ceml)edlr~ Safılm d0n4en 

itibarla faallyetıe ~ tlserine ... 
Ufa tıplaa1r ..._ ,...aetil'f etıafm-
41ald , ... ~ ........ ~. 

Bu mllnabetle 1111&1,et tabibi bir 
.zat diyor ki: .,,.,. . 
.,..... ·1mt11iıiiıil 
halinclt •lfldlr .•• tsaanbt, ..., -
ltftdaki top1111uklarm daha aaılanıp, 

kuvvetlenmesini mucip. olacak içtimai 
bir te'klmüle dalli •vkedid kudret ve 
kıymettedir. 

Eanafm ı•ılettQlst ~ mlrwatma 
Sandık. kredi IPCÜ .Se&iJdir. :Ve bay-

yor ki: 

•- Garllyorıunm ki benim el eme
limle meydana celen dUfme. yüzilk 
taflan, ipeler, baltcn ve ıeımiye aap. 
!an, çanta IUıd 'H kulplan, kalemler 
ve çala Gstleri ve aaire makinelerle ya
pslmıı olanlarından. bOabOtiln baık&dır. 

BuDlan nmarlama Ye sevke ı&re 
haarlama momkUıa olmaktadır. 

Bu itin lnkipfı isin, daha dolruıu 
belllm wıe talD ~ipil 1ıir 
iki u ..... u. teduilııl........,. _ .... 
.,. ~ ftrdır. 

Bunlan alacak vaziyette otmadıiun 
için ean'atımm tam randımanını alamı

""'"''•Jllld: lan .. _..~~ 
......... lla ltllllda .... " 'bala ... 
1ı&rl, Wbln oJmaia bqladılums p. 
lqımmrzda yeni bua, yeni bir enerjiye 
yeni bir hevese aevketmit olacaktır • ., 

Solra'kta, ctiikklnr omusundald 1epeti 
lsincle doJapn kmıdura' tamircW di,or 
Jd: "Muayyen mllfterilerim nr .. Su'a· 
tana inanıyorum. JCendiw sOnaiJO-

... ucus mikyasta, halk arnm. 1rill
t0rli netfr ft tamim vuffeti bin c1Utll
JOt- Bllytlk kitapçılar cibl deiilb- L 
aerlerl halkın ayaldarma kadar ı&tilrll
olla bir acus ldtap ni daha kuan.. 

Ben otm ,.ıdlnberidir. Ba itle utra· 
pnm. ~ dQJrktnnm ka· 
padım.. Artık takatim knilmele batJa. 
dılı için aeyyarhk yapaımyacapn, kre
diaidikten ba lp de bybedecelim 'kor
kulu içlncleylm. 

Muhtaç cldutpm yardmk 18riinlm 
Tllrklyemb ba nretle çok miltnui de 
ola bir bir ucu kft4p m dalla Jraan-
'"" olacaktır .. 

Hemen flrllt6IOmls esnaf aptı 
JUkan ayni intibaları -.ermektedir. Kil
i~ 1Enc11,. _.'81 .....ı halk undı· 
ima ...... llamJlamıtlardır. 

'Sandık, fatanbul emafı iberhMle sek 
iyi teair lmakmıt oluyw • 

....... 1uı mlracaatlar oldupuı 
da '"' ma1* Qnndlk. 

Eanaf Ceml7etleri, aanchk De ._.. 
11111 yaptıktan 90Dr8 nnafı topluuık ta. 
uwnmdadır. 

Her halde undılaı açı'hD111 emaf 1-
lembıclt J'eıai Te diklrate deler llarebt
Jere .... olacaktır • 

yaşında lt-:K~.~.~ •• ~g~O~l~g~.~~H~A~e-=E~R~' ~. N~R~E~S~M~L"ll!l~Z!!-!IAml!!B~I pi!IA~R~Olll!IM~Alml!INll!lllllml :--34 ..... 

yıldız 

Kammtbp lamlndekl b1a km 
dır. Ve yeni dojan An· 

• ltealmde atı ile beraber 
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Konur, Abdurrahmanı yakasından 
yakalıyarak sarstı ve 
_ Sws, öyle lazım. Kimseye ağız açma. Uykusuz, perişan, yorgun, fakat Umlili, 

Boynunu koparırım. neşeli, sevinç içinde AbdUrmhmon ! 
A.eker geriledi, izah edememişti ama, Bu işte bir sır var, nma, Konur bunu 

o, bilyilk kumandanı Abdilrrahmanın bo - düşünemiyordu. Hiç de ııklına kaleden n
ııuna. pala çnlar takımından olmadığını bi- tılan şey gelmemişti. Biraz da isabetti, 
lirdi. bu, kalenin fatihi Abdürmhman olacaktı. 

Mutlaka bu ieln içinde bir ~ vardı. Ab- İşte ta.nyeri ağarıyor. Çadırlar boşaldı-
dilrrahman yava11ça söyledi: lar. Asker palalannı muayeneden geçiri.. 

- Adm ne ıentn ? 
- HUııcyin, sultanım. 

- Hllacyln, söyle Konur Alpa, çadın-
ma gelsin, çavuulam haber ver, samsa 
çavuuu da bulunsun. Bir meseleyi donı§Jl· 

caPz. 
Benden bahsetme. Gelirim ben, haydi 

ça'olık. 
Aaker uzald~ken, Abdürrahman Ga· 

zi kalenin Uzerindeki kadının hıçkınk ses 
terini duydu. Kadın ağlıyor ve yine mey
dana çöken derin Be.!SizUk içinde de Ab. 
dilrralıman, Aballrralımancığım, yiğltim, 

kelimclrinln hafif ve gazi askerin ttıylcri
nl firpcrtcn, lezzetle babını geren, aki!
lerlııl duydu. 

Bu fııte blle yoktu, olamazdı, işte kadın 
onu sayıklıyor. Fakat ne betbahtlık ki bl· 
ribirleıinl iyce göremiyorlar. 

Abdürrahman bir yığın kar topu gibi 
kesif n kUtle halindeki karanlık içinde 
yapayalnız bir beyazlık olarnk görilnen 
kdınr se}Tede ede geri çekildi ve bir 
hamlede bir kararla d5n0p ku\'Vetli ve ııe
rl adımlarla çadmnıı. ynktnştı. 

Yıı.Jnncı feclr başlamak Uzere. Çadırın
da dört bUyilk me§alcnin alevleri görlilü· 
yor. Çadıra bir kllt dah 6rtll örtUlmU§, 
~ığın dı&ardan görilnmemesl temin olun
mu}tu. 

Jtonur \'e babayefit çavu lar aya a 
kalktılar. 

Abdürrahman gazi, sapsan ylail llc, 
hepsini hayrete ve dehşete dilşllren bir 
heyeanla bir kenarn bağdae kurdu: 

- Arkadqlar! 
Yann §afaklar, belki iki saat sonra Ay. 

don gireceğiz! 
Konur, rkadqmm delirdiğini sanm~

tr. Frrlıı.dı ve AbdUrarhmıını ynkasmdan 
:yakalıyarak sar.ııtı ve haykırdı: 

- KcnCline gel Abdürrahman. Delirdin . ., 
mı. 

Abdürrahman çok sevdiği arka<ia§ı Ko
nuru kucaklıynrak: 

- Hayır, dedi. Delirmedim, bir gedik 
buldum. Oradan kaleye gireceğiz. Yalnız 
kan dökülmiyecek ve ganimetkrl ben da-
ğrtacağnn. 

ŞcvkeUü hllnklra ben müjdecilik ede
ceğim 1 Kabul mü? 

Konur ve çaVU§lar biriblrlerinc bakışlı
lar. Abdürrahman aka eder adam değildi 

ve lele kendi de kalkarak yannki sava§n 
h~lanıyor. 

yorlar, oklar, süngiller, mızraklar h:ızrr. 

Atlar hazır, gen•ler vurulmu§, emir bek
liyorlar. 

Kalede de bir bereket var. 
Abdürrahman yavav yavaş kale duvar

ları üzerinden beliren gUneşin tatlı rşık
ları altında herbirl ayrı birer kahraman 
gibi emir bekliyen askerini gururla sey
retti. 
Haykırdı: 

_ Bana seksen yiğit lazım, belki öl-ı 

mek var. 
Ve sUraUe bütün asker AbdUrrahmana 

doğru yUrUdUler. 
Abdün'Uhman ve Konur ağlıyorlar. De· 

ğil seksen, bütün asker ölmeğe hazırdı
lar. 

- Hayır. Dedi Konur. Abdürrnbman 
reis sizden seksen arkadaş istiyor. 

Ve gözlerini kapıyarnk parmaklan lL. 
zerinde duranlardan seksen asker ayırdı. 

Henüz gUneş kaleden birkaç metre ka
dar yükselmiş bulunuyor. Abdürrahman 
ve sek.sen asker yürüdüler. 

Kalenin yanındaki beyaz sütun taşına 

geldiler. Doğruydu. Burada kale du,•ar
l:ınndan ayn bir örgü görülüyordu. 

Abdilrrahman ilk mızrağı kendi batırdı 
ve haykırdı: 

- Burayı yıkınız evliıllnr! 

Bir dakika sonra askerin geçecl'ği ge
çit açılmıııtı. Önce Abdürrabmnn gıızi 
geçli, asker girdiler. (1) 

Abdürrnhman önceden biliyormuş gibi 
sağ meydana döndü. Oracıkta ihtiyar bir 
Aydosluyu bir kenarda oturmuş çubuğu
nu içerken buldular. İhtiyar AbdUrrah
manı scl!mladr: 

- Kahraman fatih! Parmaklarımla i· 
garet ettiğim yere doğru dönmeden git. 
Dü§IIlanın or.ı:lndır. Gıı.zan mübarek ol
sun! Fakat, sana bu kısmeti bağışltyana 
karşı minnet borcunu öde AbdUrrahmcı.n . 

Önce onu fethettin. O da s~ni, o da ha.. 
18.ımıı bekliyor! 

Asker bu ihtiyarı deli sıı.ndılpr. :Fakat 
.Abdllrrahman dikkatle dinledi ve maşu
kıwnın her şeyi hazırladığın görerek 
lezzetle ilrperdi. 

Seksen asker koşnr adrmla mubafızla
rm toplu bulunduklon yere saldırdılar. 

Korkunç ve tüyler ürperten bir snv~ 
başladı, ama, gafil avlanmışlardı. BUUln' 
muha!ttlar kılçtan seçtiler. Kale kcna.r
lnrı kanla bulandı. 

- Evet, bunu görmü, ve sebebini de merak etmiştim .• 
- işte siıe söylüyorum: Ben daha evlenmek niyetinde değilim. 

Binaenaleyh, belki saçma da olsa, bu hurafeye karşı gelmek surctile, 
hakikaten bir sene iı;inde evlenmek, hem de izin gibi, ilk defa tam· 
dı~, bir yabancya hayatımı ba~lamak tehlikesini göze almak h;· 

terniyorum ... Bu hissime her halde siz de hak \'erirsinız ... 

haykırdı 
AbdUrrahman askerine eiddctli emir 

vermişti: 

- Şehirde bir burun kıınarsa yapanm 
baaını kazığa geçiririm. Zaten halk ~izi 
bekliyor! 

Aydos bir saat içinde fethedildi, ku -
mandan esir alındı. Başını bUkUp bir ço
cuk gibi hıçkırarak t.ğlıyan kumandanı 

Abdürrahman kucaklıyarak: 
- Harb bu, UzUlme arkadaş. Dedi. 
Kulağına eğilerek: 

- Ağlnmcı, sen esir değil b~rmın tacı· 
sın. Sus, kimse bir uey anlamasın, dedi. 

Kumandan hayretle dona kalmı~b. Bu 
fatih sergerdenin kendisini bir tavuk bo
ğazlar gibi öldürmeslni beklerken, ı!chri 

kan sellerine boğacaklarmr sanırken bu 
ne demekti, bu nasıl fvti? 

Onun bildiği Abdilrrahman gaıt, kelle. 
terden kuleler yapan adamdr. Girdiği §C· 

birlere, kalelere, kasabalara. fethini hal. 
kın kanıyla yazardı. 

Bu korkunç sergerde şimdi bir koyun 
gibi halimdi. Anlamıyordu, ama, bir ta • 
raftan da henllz kOçilk masum kızının, 

Sarya'cığmın bu barbar kuvvetlerinin eli
ne geçeceğini düşünerek dchgetle titri • 
yordu. Abdllrrnhmanın ayaklarına kapan· 
dı: 

- Efendim, sultanrm, senden yıı.ltıız 
carlycn krzmıın hayat ve nnmmıunu ilti
mas ederim, bl'ni öldllr, ama, ona kry. 
ma. 

Abdilrrahman kumandam kollnnndan 
tutıırak kaldırdı. 

- ÜzUlme. Dedi. O benim bütUn öm
rümce en kıymetli ganlmetim, en değer
li hıı.zlnC'm o1ncnk ! 

Kumandan titremiş, tekrar hıçkrrnrak 
kendini yere atmıştr. Demek bu hud'n)ı 
haz.ırlryan, kızıydı. 

(Devamı var} 

(1) SadC",<Jdln ,.e Ne~ri tnrilıle.rlndo 

Aydo 'on Cursanın znbtmdnn e\'\'cl alın
dığını yıuarlıır. ilacı llalitc İzmldln zap. 
tından bir ı.ene evvel nlmdrğmı söyl r. 

İdri tarihinde Aydosun fet hi (728) ta-
rihlndo gösterir. Jlanımcr bWm 1 t:tı-
b'111HZ gibi yurn:ı.ktadır. 

Bu \"nkn Orhan tarlhlnln ~ok mühim bir 
hildisc idlr. Osam) admWı1d mileJllfin 
ynzdığr (J::debfyııtı O ·maniye tarihi) c e
rlnln (1755) inci l'f mda (Scyld & t· 
tal gnzJ) adındal ı bUytlk ,.c m~bur ro

mana mc'n zeminJ ol:ı.n bu Yakn hak • 
lumla izahat Yerllmcktcdlr. (Seyld Ba tta l 
ı;ıui) romnmda "kumandanın kızının ta a 
sanb mnhabbctnamr,slnln Abdürrahmnna 1 
te600Uf etUği,, ynzrhdır. Da de.fa b!rçok 

fiUIC cdfblcrlne, aJrlcrine, :romancıl rma 1 
çok heytt.anh bir mC\'%0 oıma,fur. 

.. · . . . e:.' ~; : 

- -

-22- Nakleden: 
- Hayhay. Yalnız bir eartla. Gelecek 

sefer siz ve dostlarınız benim d:ıvellim 

olacaksmız. 

Avusturyalı dilşündli: "tereddUdQnün 

manasını lyf anlamı§ım.,, 
Giililmıılyerek mukabele etli: 
- Hayhay profesör. 
Jan Dllrandan ayrıldıktan sonra Nel-ı 

kental acele acele Nansuti sokağından 

~.ıktı ve Jurdan bulvarından y .. ümeğc 
başladı. 

Bir yandan da plftnını tıı.s:ırlıyordu: 

Kat'i ve biitUn teferrilatlle sarih bir plan 
hazırlamak faydasız ... İcabı hale ve hfıü· 
selerin seyrine göre tedbir alırız. Jan D'..1-
ran parasız evveuı. kendisine p:ıra vere • 
lim ve par:ı harcamağa scvkcdclim. 
Eğlence hayatına girsin ,.e bol para 

sarfetrnenln ladrn alsın. O zaman onu ko
taycıı. kandırabUirlz.,. 

"Porte d'Orleans,, metropoliten istas -
yonu önilnc gelmi~ti . .Aş:ığı, istasyona. .in· 
dl. Birinci mevki bir kompartnnana girdi 
ve "Bar!lcs" istasyonunda çıktr. 

Plft.nmı kararlııfJtırmıştı. Bir kırtn.!iye 

dükkanına girerek bir tabaka c.sericedid 
kflğıdı ve bUyük kıtada bir zarf ve bir ''Le 
Temps,, gazetesi nldr. 

En yakın posta.haneye girdi Etrafında 
kendisine bakan kimse olmadığına kanaat 
getirdikten sonra cebinden beş tane biner 
franklık banknot çıkanp bunlan gazete
,n!n arasına koydu. Sonra kfığıdı dörde 
kesti. Oç parça.Bınl cebine koydu, dör -
dllncU parı;o.sına yazısın deği§Urerek bir • 
kaç kelime yru:dr. 

Hcpatnt zarfa koydu ve 
pulladı. Znrfı kutuya attı. 

• • • 

ndrcsl )'cızıp 

Ertesi gilnll saat sekiz buçuğa doğru 
Bartaz Jdboratu\'nra girdi. Masası önünde 
oturmulj olan DUrnn ba{lını knldınnadan 

sordu: 
- Sen misin Bnrtaz? 
- Evet. Postayı getirdim. 
- Pek Ala. Koy şuraya ... 
Prepnrnlör lznhııt vC'rdi: 
- Biiyilk bir zarCtan başka bir ecy yok. 

Gene bir ilAca dair prospektüs olacak. 
Yalnız fazla pul kull:ınmı§lar, iki buçuk 
franklık ... Z:ırfın üzerinde de lın n i diye 
yazmr§lar. 

- Zarlı nçmağn te vik için müracaat 
edilen malllm usullerden biri! 

- Bir b~ksak? 
- Boş vaktin \•arsa aç. Benim merak 

ettiğim yok. 
Bnrtaz zarfı yırttı. İçinden snıctc çıktı. 

Snyf' kaUannı açacağı sırada söylendi: 
- Tnbmin ettiğiniz gibi ... 
SözU yarıda knldr. Heyecanla kekele • 

meğe b~ladı: 

A ı B ? D ktor bakıD·" - ... u ne... o 
Jnn başını kaldırdı. 
- Ne oluyorsun? ,, ~ 
Prcp:ırat5r clindo "Le Teııı!'! bit_,. 

. • . 'bl sabit 
sayfası, ipnotızc edilmı§ gı 

zarla bakıyor ve söyleniyordu: 
- Beş tane bin franklık! 
- Ne diyorsun? ,.; 
Doktor ayağa fırladı Bartaıt'0, '1-

-0JJ! •' koştu. Gözleri hayretten bU> 
vinlnin sözlerlni tekrarladı: 

- Beş tane bin fmnklık ! 
Çabuk kendini topladı. Bir 

s:ıvurdu: billl'~ 
- Diz de ama budalayız. J.{~'"" • 

gi nesnenin reklamı için gönderı; 
taklidi kağıtlar bunlar. tJ fi' 

Kağıtları Bartazın eUn.:on lt•P 
ilk bakışta hayktrdt: 

- Hakiki p:ıra bunlar! 11~~ Dlkkıı.tlc b:ıktı. lliığa tutup lı 
nı tetkik etti. bit~ 

Gözlerine inanamıyan Bartaı. er«• 
ra, bir paralara bakıyor, keıceID..ı, 

b ,c ... 
ruyor ve gene kendi.si ce,·a tıl~ 

- Hakikt mi? Hakiki! Evet"' 

bunlar! sıııııı 
Doktor, hareketsiz, bir eli un 

(il! paralar Uzcrindo sıkıııını!i dil§ 

du. ıf!l 
- E'·Pt bunlar hakiki. di~·e ııı 

• ilıt 
Fakat kim göndermiş, ne :ın 

Bartazm eUm elinde tuttuğıl oU t 

aldı. İçinden bir kağıt parçıısı ııtıı1 
görünce hemen atıldı. Gağıtt8 

lemiyle iki Uı; satır yazılınıııtı· ~ 
Okudu: I'· .~ 
"lltc al ine tc \ k \ e Uıni11C ~ fY 

:tıayrnnh~., ifndc i~in doktor ;JJP ıı 
m~hul biri tanıfmdruı ... ,, } ~; 

EvvelA zihnen okudu. Sonfll al~ ~ 
teker teker, adet! hcceliycre1' iJ' 
le tekrar okudu. Knşlan çatı~İıı 4 > 
rr§nnş, yo.zıyı ta.nzmağa çalrşU· 
zıyı tanımıyordu. , 

- Ver şunlnnn hepsini bııtıB· 
Diye Bnrtnz:ı emretti. Sftlı 
Zarfı, gazeteyi, kağıt p:ıl'çs. ~I 

ralaıı alarak masası ba5ıno gc 
eilnd il. tı1 

Mesaisine alaka gösterıncsi bo-er 
pek az tanıdığı vardr. BunlarJ 
7ihninde geçit resmi yaptırdı: sır' 

Mari·Frans mı? Genç kız bU ğU ~ 
ona rardrm dü5Unccek halde d ,,111 • 

ı an yo" Jerar Gallua mı? mk ı ı1' ıı1f 

zensin değildi, bcv bin frnnkl çtJ ~ 
dımda bulunmağn müsait kaZS11

1uııff {I' 
di. Hiç böyle bir yardnndn. bil ~ !° 
nrnlanndaki arkada lık, yarcııııı11' d 
tcrmeğe ihtiyaç hlssett.irtDiYccc 

(DttJ 
de eski ve samimiydi. ~' el 

• ~-.... -l""!~mmmm 01 ~ 
mn tesiri altmda kalarak, gayriihtiyari ürperdim. . de ~ 

- Hayır, hayır, üzülmeyin, dedim. Mademki, ikirl'llZıtcıı1 lıL 
hunun aleyhinde}iz, bize bu hadisenin bir tesiri olamaz:. /, 
~açma bir tesadüfle insanın hayatı değişir mi? . bÔ}•IC '· 

Benim de heyecana kapılıp, tesadüf ün bu cih esıne ~ 
le itiraza kalkışım, herhalde gülfinçtü. Fakat muhatnb~.,-aP' 
halimde gülünecek bir şey görmedi. Mağmum bir yüzle c 

Bu garip kızın sözlerini bidayette hayretle dinliyordum. Fakat 
sonunda ben de ona hak vermek mecburiyetinde kaldım. Çilnkü doğ· 
nı,, ben de bö}·le önüme ilk çıkan kadınla e\'lenm:k tehlikesine düş
mek istemiyordum. On ünde nezaketle iğilerek: 

Ayni zamanda, elimi kaldırmış, cşatpı sallıyordum. Sesimi işit· 

ti ve geri dondü. 
- Hayırı değişmez ... sadece tesadüfi . . lıı.bııı<7 
- Tabü! .• Böyle münasebetsiz tesadüfün ne tesırı 0 

- Çok haklısınız, dedim. Doğru \eya yanlış, bu itıkadınız.ma
demki bizim ilerideki hayatımız için bir tehlike işaret ediyor. bundan 
ka,euunağa çah~hm ... Zira sizin kadar, ben de böyle bir tehlike) i 
göze almak i temem .. . 

-Şüphesiz ... 
- Binaenaleyh, muhterem bayan, yolunuza yalnızca devam ede-

bilirsiniz ... Güle güle gidiniz ve güle güle dönünüz! 

MeçhQI kız, gülümsi>·erek selam verdi. \'e yalnızca yoluna de
\"8Ill etti. Ben de. artık bu taraflarda dolaşmama lüzum katmadı~ın
dan, köye dönmek üzere, yokuşu inmeğe ba~tadım. 

Uzaktan, kulağıma gelen, düfilniln ha)' \'e huyu, oyun havaları 
1'eni, belki yeni tesadüfler hazırladığı, kucağına çağırıyor gibiydi. 

Dalgın dalgın >iirüyordum. Daha on beş yirmi adım atmaznı~ 
tırn ki.gözüme yolun üzerinde beyaz bir 5ey ili~ti. Ve derhal tanıdım. 
Kendi kendime: 

- Beyazlı kızın eşarpı ! dedim. 
Derhal bunu yerden aldım. Ve geri dönerek kıza seslendim: 
-Beyazlı baran! Beyazlı bayan! yerde bir şey buldum; galiba 

szin eşarpımz olacak! ... 

• Bu eşarpın herhalde kendi ince fazla bir kıymeti olacak ki, he· 
men bana dJğru k~mağa başladı. Ona, zahmet vcm1emek için de 
ben de ona doğru koştum. ikimiz de çeşmeden hemen ayni derecede 
uzaklasmış oldu~umuzclan, tam çeşmenin önünde birleştik. Soluk 
soluğa idi, hdeca:-ıla: 

- Te~kür ederim. dedim. Bu es;ırpı kaybet e)·dim çok mü· 
teessir olacaktım; çünkü bana annemden kalmıstı .. Benim için, çok 
kıymetli bir hatıradır. 

- Bu kıymetli !'eyinizi size iade etmekle buyük bir ze\'k duymu' 
oluyorum, dedim. 

Aldı, omuzuna koydu. Mınnettarlığını daha iyi ifade etmek i ter 

gıbi, elini uzattı, elimi hararetle sıkarak: 

- Tekrar tekrar teşekkür ederim, dedi. 
Ellerimiz daha ayrılm<mu u .. Tam bu anda, gbzlcri. çeşmenin 

Eaçağma ilişti. Yüzü ani bir heyecanla kızardı. Birdenbire elini elim· 
den çekti Ye benden bir adım uzaklaştı. Kendini tutanuyarak titrek 
bir sesle: 

- Ne fena tesadüf! diye söylendi. 
Dikket ettim, ellerimiz, tam mahut çeşmenin önünde birleşmişti. 

Kızın süpcrtisyonu derhal aklıma geldi. Ben de, kızın bu heyecanı· 

- lnsa}lah dediğiniz gibi olsun... . 111 t>ıJ ~ 
Bu temenni, ve bunwı söyleniş tarzı, sc in to~u. ı.ıı osterı>" 

rcf nin ne kadar tesiri altında olduğunu \"e korktugunu g tJ vıı ~ 
Ba§ka bir ~jz söylemeden. süratle yürüyerek, ~zaJdn(tıl~İ· 

1 
t 

Allahaısmarlndık dememişti. Ve bu b~ni mütees ır c ııJ1 tt# ; 
böyle alelacele uzaklaşırken o tamamılc, ilpcrtisyonUJl iflld tı
tında bulunuyor ve belki benliğinin bütün km ,et ve ..... 

11
a)-ord ı 

meçhfil kuvvetin fenalığına mani olmak çarelerini du~ı ğıf11d >' 
Bana gelince, batıl itikatlara hiçbir zaman inanın:ı 1 ı;eı dt ~,? 

ziyetin ilk şaşalat.ıcı tesiri üzerimden zail olduktan son~'8dJfll '(! 
dime gülerek, omuz silktim. Ve yokuş aşağı inmeğe baŞgefiçıef' ~ 
z."UTlanda düşünilyordum: Ekseriya cahil kocakarıların dill13 ~ o-.( 
lndıklan nice batıl itikatlar vardır ki, Z3\'aihtarın genÇ o]{tııııl"I # 
bir kara örümcrk gibi yerleşir, dimağlannm cen'<lliret ~\·etiııl / · 
rine kurduğu ağın içinde yerleşerek biçarelerin ha):a 'ııd~' , 
onları Adeta sersemletir, aptallastırır ... lştc, bu kızın 1~ceel' 0 

lx:ten en masum, ve hayırlı bir neticeye matuf sa~·dabı 1~"(1!• ıı 1 " 
· · · k crı kalrJl " 1 

batıl itikat bile, hırpalapct tesırını yapma .tan g t1ı 1, 

hir kızın bütün mane\·iyatını kökünden sarsıyor. onu 
yazık!. .. 
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Devrilen çanı 
Yazan: H n k~yecn 

l' azan: 1 kimim -38- • 
llaıı ra/'111 anlatan ve ı csıkaları ırlm: AK. 

ti ~İ~lide, kibar mahafile mensup bir 
ıle tanı§mıştım. Ka.dın uzun boylu, 

, Yır~. Arkasından koşanlar pek çok
' 1131r takım sergüzeştleri olduğu da 
;· e . ta ~1Yordu. Zekasından dolayı hoşu. 

'>ı Cıtti. Zannediyorum ki ben de onun 
~ ~~a gitmiştim. Tabii ilanı aşkettim. 
·baı~r tecrube ilanı aşkıydı. Coşkun bir 

Uklc mukabele etti. Anlaştık. 

l3ir akşam balodaydık.. Danı:edilen 
/'"k •alcnun yanında, küçiık bir oda· 
ar Ctnç kadına gene tatlı şeyler fısıl
t en, karşımıza tesadüf eden aynada 
;ı Çthrenin bizi tetkik etmekte olduğu-

Cörd .. um. 

• ~;.ı. kadının kocasıydı. Gözlerimiz bi. 
ı · tıne tesadüf etti. Sonra gene ayna 
ilde, dön.düğünü ve ı;ittiğini gördüm. 

\'avaşça, sevgilime dedim ki: 

0~ l\:oeanız bizi takip ve tetkik edi. 

§altı: 
'l\:ocam mı?. 

~ l::vet, bizi bir kaç kere gözetle-

'Zannetmem .. Emin misiniz?. 
...... l:: . . 

rnınım .. 
~ l>ek tuhaf. Halbuki benim ahbap

lııt 'trıa karşı tasavvurun üstünde hür-
t ve .... h b .. . ... u cı et gosterır. 

ııı2' l3elki benim sizi 6evdiğimi anla. 
"tllr, 

~t..._ l<abil mi? Hem bana ilanı aşk e· 
11 )alnız ıiz değilsiniz ki .. 
' l<ıskanç değil mi?. 
4~ liayır .. Şimdiye kadar kıskançlığa 

lct edecek hiç bir halini görmedim. 

4JJ? Sizi hiç takip ve tetkik etmedi 
• 

~~ liiç ..... Demin de söylediğim gibi, 
l>larımla daima iyi geçinir .• 

~~12tünden sonra ilanı aş'ka daha 
~tazarn bir surette devam ettim. Ka
til.. iltı. daha fazla hoşlandığım için dc
~l leocanın, mütehammil kıskançlı~ı 

lıltrunı adeta körüklüyordu. 

l ~lr er" k w • • l 
ıt b t.Un a şam yemegını gene on ar· 
ltr c~aber yedikten sonra, ayrılmak ü-

t iken kccası bana dedi ki: 

ti~ Aziz dostum (B:r müddetten be. 
\ıııa~ dost .diye hitap ediyordu). Ya· 
'ttıı.rı.da. sayfiyeye gidiyoruz. ~erek karı
~lk"tcrek benim en büyük zevkimiz 
'Uıtıüze sevdiğimiz ahbapları davet 
t~lt, onlarla beraber eğlenmektir. 
~en 6iz de sayfiyemizde bir ay bi
'~ c.oturmak üzere gelir misiniz?. Bu 
~~ ttı kabul ederseniz pek minnettar 

Cağ1 z. 

~ilıırınakla beraber, kabul ettim. . "' . 
· llir 
~~.ay sonra, Pendik istasyonunda 
tı tr~ın zaman, karı koca ve bir yaban
b~ ek, beni hararetle karşıladılar. Ya
~~ ~~ile tanıştırıldık. Bay Ömer ismin
d ~ ır tüccar .. Benimle tanıştığından 

}'ı Pek fazla memnuniyet gösterdi. 

~:0llı:bille Yakacık yolunu tuttuk. 
ttç· lltdan türlü türlü garip fikirler 

l ıyordu: 
tt~~c ~ir koca ki, karısiyle benim a· 
~~:ı il aşıkane münasebetler bclundu· 
~it~· hiç şüphesi yok .. Böyleyken be
d~l '~c davet ediyor, samimi lıir arka 

hır tb!, k:r~ılıyor ve sanki demek isti-
~o Yuru, korkma .. Yol açıkt r ı. .. 

>o 1 tıra da beni bir adama takdim ec1i. 
~. ilt .. Heın gayet '.kibar, iyi bir adam ... 
~i d llıliddettenberi eve yerleşmiş .. Bel· 
~~c ~ttık çıkıp &avuşmak istiyor .. Ve 
~11 a.clar o da benim buraya gelişim
/ı;crnnun oluyor. 

ilba tckaidini eski bir aşık mı?. 

~· • * • 
L. lt 
~ t'!\a Çok günler onunla yapayalnız 
1e k !\ın imkanını bulamadım. Her yer 
t~'·eotilsı da beraberdi. Bana fevkaliide 

J t g" 
~it Osteriyordu. 
~. sabah odama gelerek beni de 

•tıt 
b 'Ye davet etti; bu sıra.da izdivaç· 
ilhsetti. Yalnızl.ktan şikayet ettim 

ve güzel bir kadmın arkadaşlığiyle ha
yatın şenleneceğini söyledim. Birden 
sözümü kesti: 

- Azizim, dedi, bilmediğiniz şeyden 
bahsetmeyiniz. Bizi teshir eden bütün 
o letafetler, kendilerine temellük ettiği. 
miz zaman tamamiyle biter. Sonra na· 
muslu kadınlar .. Yani kendi karıları

mız ... şeydirler .. nasıl anlatayım, kadın
lık san'atını pek bilmezler .. Evet ... 

Müfettiş bulunmak do ayısi le 
gizli kararlara da şah ·ı oldum 

• * • 
Fazla bir şey söylemedi ve ben de 

ne deme kistediğini anlayamad m. 

İki gün scnra erkenden beni odasına 
çağırdı. Bazı resimler göstermeğe baş· 
tadı .. Güzel bir kolleksiyonu var.dı. 

Bir koltuğa oturmuştum. Tam kar
şımda karısının dairesine giden büyük 
kapı vardı. Bu kapının arkasında sev
gilimin gidiş gelişine delalet eden hafif 
gürültüler duyuluyordu. 

Ben resimlere hiç .dikkat etmediğim, 
başka bir şey dtişündüğüm halde, bir
den: 

- Şurada daha güzeli var, durun da 
göstereyim 1 .. 

Dedi. Kapıya doğru koştu ve iki ka
nat, sanki tiyatrolarda olduğu gibi bir
den açıldı. 

Karmakarışık büyük bir oda içinde 
yerde sürünen eski eteklikler, kor~elcr, 
gömlekler arasında kupkuru, saçları 

dağnık, eski kombinezcnu zayıf kalça
larına yapışan bir kadın gördüm. Elin
de bir .demet saç, bunları aypanın önün 
de tarıyordu. 

Kolları sivri iki zaviye teşkil etmiş
ti. Gürültüyü duyunca, alelacele dön· 
dü ve ben göğsündeki çıkık kemikleri 
ve sörpmüş memeleri gördüm. Yapma 
bir göğüs, dışarıda bu manzarayı göz
lerden saklıyordu. 

Koca, karısına özür dileyerek kapıla
rı kapadı ve meyus bir tavırla: "Yarab

bi, ne budalalık, ne hayvanlık ettim!.. 
öyle bir ça mdevirdim ki karım, h'çbir 
zaman affetmiyecek !.,, dedi. 

Ona az kalsın. bu hizmetinden aola
yı teşekkür edecektim. 

Hemen ertesi gıinü dostlarıma vedıı 
ettiğimi hiç şüphesiz tahmin edersinh. 

HIKAYECt 

Tomayan heyet azasına teşekkür etti 
\'e nizamnamenin (esas kanunname) şek 
line kalbile tadili için toplanıldığını an
lattı ve nizamnamenin iki esasa ayrıldığı
m söyledi. Birinci kısmın birinci mad
desini okudu • 

Madde 1 - Küçük Ermenistan vilayet 
merkez komitesinde müte~kkil heyet 
umum komitelerin icraatına nezarete sa
Hlhiyettardır. 

Aziz işin her veçhilc terakkisine \'e ah
\-aline nezaret hakkı bulunduğu cihetle 
maiyetinde bir fırka bulunacaktır. 

Madde 1 - (Zeyl) - lhtiyacati ma
liyenin her bir komitenin merkez heyetine 
birer muayyen meblağ peşinen \'e mahi· 
ye tediye etmesi şarttır. Bu maddenin 
yalnız (fırka) kelimesi (küçük fırka) ha· 
line kalbolundu. Ve bir "seyyar müfettiş 
tarin salahiyeti,, tasrih edildi. Bu seyyar 
müfettiş komitenin emrinde bulunacak \'e 
büyük salahiyet sahibi olacak, merkezle· 
rin .mali vaziyetlerini tetkik edebilecekti. 
Bu suretle ilk umumi meclis içtirnaında
ki karar esas kanunnamenin birinci faslı
na konulmuş bulunuyordu. 

İkinci madde L- Harp adıyla on beş 
günde bir çıkan Hınc;akyan ihtilal komite 
sinin organı gazete bütçeleri müsait ol
mıyan şubelere efradı adedince beda\•a 
tevzi olunacak \'C burada ihtilal amaline 
yardımcı neşriyat yapılacaktır. 

Madde 3 - İttifak namına hiç olmaz· 
sa bir esep seyyar müfettişi ve çeteler 
hizmetinde bulunmak ve daima emre 
müheyya bir halde olmak üzere satın alı
nacak ve bunun için de şubelerin gönder
dikleri aidattan masraf ifraz edilecektir. 

Bu masrafı vilayet merkez komitesin· 
de müteşekkil heyet tayin eder. 

Madde 4 - Silah tedariki için şubeler 
iane dercedip merkeze göndermekle mü
kellefjir. Bu ciheti müfettiş teftiş etmek 
sarnhiyetini haizdir. 

Madde 5 - Esas kanunnamenin ikinci 
kısmı yalnız mebusların malCımatında 
kalacak ve sır halinde muhafaza olunacak 
ifşaSl cezayı mucip bulunacaktır. 
Asıl esas kanunnamenin ikinci fa 1ı 

çok mühimdi. Bunların teksir edilmis su· 
retlerini yalnız mebuslar saklıyorlardı. 
Hadise hükQmete intikal ettikten sonra 
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şmı çıkardı. Ayaklarının do
kunduğu şey iki sahile bağlı 

duran iki gondoldan biriydi. 
Sonra tekrar suya gömüldü. 

Şiddetli bir topuk darbesiyle 
yeniden su üstüne çıktı . Başı· 

nı iki gondol arasından dışarı 

çıkardı. Elleriyle gondclun ke

narlarına tutundu. 

İlk defa derin ve serbest bir 
nefes aldı. Başını ateşler için
de go1te kaldırdı. Şimdi gözle
riyle, tarif edilemiyecek dere· 
cede korkunç, semayı seyredi
yor, kıyametler koparan fırtı. 

nayı dinliyordu. 

Bir kaç saniye bu halde kal
dr. Bu sırada. birdenbire yanı 
bJşında bir baş göründü. Bu 
iskala Brinaydu. Heyecanla so 
luyordu. Hiç bir şey söylemiye 
takati yoktu. 

Az sonra ikisi de, biribirlerini 
'knybetmemek düşüı.cesiyle ye
ni....!en suya daldılar. 

Nefes almak için, su üstüne 
çıkışlarında Ecel köprüsünden 
belki yüz kulaç uzaklaşmış bu
lunuyorlardı. 

Kanahk kenarları, baştan ba
şa rıhtımdı.. Çok tenhaydı. 

Kimseler yoktu .. Venedik tufa
nı ı:ındır n yağmurun altında 

inliy~rdu. 

Rotanla arkada~ı, hu tenha· 

lıktan istifade ederek bir müd
det etrafı dinlediler ve ;ehrin 
meş'um saraylarını gözden ge
çirdiler. 

Yüzmelerine bir müddet da
ha devam ettiler. Son defa su 
üstüne çıktıkları vakit, kanalın 
geniş ve cereyanlı bir zaviye
sini d8nmüş bulunuyorlardı. 
Artık ne Ecel köprüsü, ne dü
'kün sarayı, ne de müthlt zın.. 

danlar görünmez olmuştu. 

iskala Brino. kanal üzcrinc1e 
kenarda bağlı duran bir sanda
la atlamış, tente.sini kapamıya 
başlamıştı. Rolan da bu ısa.oda· 
la atladr .. Gondolün arkas·nda 
bulduğu bir mantoöu arkasına 
attı. 

f skala Brino tenteyi kapadık
tan sonra sandalı bağlı bulun
duğu yerden çöz.dü, küre'klere 
geçti, vea labildiğine çekmiye 
başladı. 

Rotan bir rüya duymuş gibi 
İskala Brincnun hareketini sey 
rediyordu. 

Bir <lakika önce ölüme mah 
kumken hayata kavuşmuşlardı 
Kaderin bu cilvesi kendisini 
hayretlere düşürmüştü. 

Her dakika dudaklarından 

''Leonor ı .. adı dökülüyordu. 
Onu düşünüyor, ona kavupbi· 
leceğini aklın.dan geçiriyordu. 

hep~i korkarak ) aktılar. Yalnız ele geçen 
Merzıfon e\ ra!,ı ara:.ında birkaç müs
Yedde bulundu, bunlardan ıkınci kı mın 
bazı maddeleri meydana çıkarılabıldı. 

l\lahkemede hiçbirimız bu husus hak· 
kında ifşaatta bulunmadık. Ropen Ce\ a· 
hirciyan da ) alnız mebusları alakadar e· 
den bu mı.izakerat sırasında bulunmadı ve 
lstanbula hareket etti. Binaenaleyh onun 
da malumatı yoktu. o da mahkeme} i ten· 
vir edememi~tir. 

Ben, müfetti~t im. Bu itibarla gizli mu
karerata da !:ahit oldum. Bazı maddeleri 
ben de unuttum; fakat umumiretlc esas 
kanunnamenin ikinci ra..,ıı aklımdadır. 

Bittabi kelime kelime değil, kül halinde 
hatırlıyorwn. Zaten hfıdisenin tenevvürü 
için bu kadarını·bilmek kafidir. 

İkinci bölüm, ya dört ya be~ kıc:ma 
arnlmıştı. 

"Küçük Ermenistan t~ili gayesile 
merkez idaresı Merzifon olmak üzere icap 
eden yerlerde şubeler açılmak salahiyetile 
bir (Ermenic:tan Hınçakyan ihtilfıl · ·ıraf· 
tarı) adıyla bır t~ekkül kurulmuştur.,. 

.Maddesile ba~lıyan birınci k ıı;ımda: 
Tahlif e ası, makfic:ıdı ihtilaliye aleyhin 

de bulunanların icra memurlan vasıtasi
le idamları keyfiyeti. Ermeni efkfınnı hü· 
kumet aleyhine tahrik Ye gaye etrafında 
teenni esası, silah ve cephane temini, as
keri teşkilat yapılması, bir umumi meclis 
kurulması, her şubeden müntehap bir mc 
bus bulunmac:ı, bunlara itimatname tan· 
.zim ve itası, her üç senede bir yeni bir in· 
tihap icrası, merkez teşkilfltı reisinin u
mum reis sıfatilc icrayı hükumet etmesi 
noktaları yazılmıştı. Yirmi. yirmi bir 
maddeden ibaretti. En mühim olan mad· 
deler .. 

ldare \'e ac:keri teşkilat tec:isi ve makası
tı ihtilfı.liye aleyhindekiler hakkında icra 
memurları yoluyla idam cezası tatbiki, 
efkarı isyanirenin telkini maddeleridir. 

Kayseri mutac:arrıflığma \'e Hüsrev pa· 
şara ihbar cclilen ancak bu maddelerdir. 
Ve nihayet Merzifon merkezi evrakı ara
sından yalnız bunlar meydana çıkarılabil 
mi~tir. 

İkinci kı unda: 
ldare t~kilatı ve şubelerinden, Üt'ler 

heyetinden. askeri tc ~\ilfıtın on başılıkla-

ra, yüzba~ılıklara tevzii usuleriııdcn, as
kerin kılığından. silfilıın tevziinden. kilı

selerdekı gizli vaaz 'e na ihatlerden mu
haberatın usul ve e.kalinden, mecli but
çesinden bah~edilrnektedir. 

Askeri testdlatın ~kli idare ... inin O:ı

manlı ordusuna benzetilmesi esa - ı ve bır 
de muhaberatta şifre istimalı noktac:ı, 

bütçe meselesıdir. Bu cjhetlerue hükume
tin malumatına intikal etrnı ~t ı . 

Görülüyor ki bir çok nokt:ılar i ~ bittik
ten sonra dahi herke-çe. hükfımetçe meç
hul kalmıştı. 

Üçüncü kısım, cezalara a itti. Aidat wr 
miyenler, müfettişe itaat~izlik edenler. 
komiteye ihanet edenler, tesanı.idı.i bozan 
lar, ifşaatta bulunanlar. a keri vazifeden 
kaçanlar gibi hallerde ne cezalar verilece
ği ve kimler tarafından tatbik olunacağı 
bu kısımda gösteriliyordu. 

Bunun da en mühim maddeleri: 
lf~aat, ihanet, askeri \'azifeden firar, 

komiteye itaatsizlik halinde idam cezası
nın tatbiki noktası ve bu icra kanununun 
tatbikine (komite eşkiyatı) adıyla tesis o
lunan icra heyetlerinin memur cdildığı 
cihetidir • 

Artin Tomayanın rahip Daniyel hak
kında idam cezası i~tcme"ı de bu madde
ye istinat ediyordu. 

Cezalann nevileri. kurşunla, iple, kazık 
la, bıçakla ölüm, darp, i~kence, malını 

gasb gibi muhtelif kısımlara ayrılmı~tı. 
ldam cezaları yalnız komite kararile 

verilebilirdi. FevkaHide hallerde komite 
reisi, komite adına idam emri \'erebilirdi. 

Bu maddeye çok itiraz ettim,. fakat be· 
ni dinlemediler. Bu Tomay,a,nm ]~rmenı 
~ileri filet ederek birçok kanlara girme· 
sine sebeb olmuştur. Diğer kısımları pek 
hatırlamıyorum. Fakat bunların arasın· 
ela hastane tesisi, mekteplerde neşriyat, 
propaganda, gazete, kitap, makaleler neş
ri. vaaz,·e nasihatlerin direktifıerini vere
cek makamın tarini, Auupa ~ubelerinin 

faaliyet yolları, temas \'asıtaları gibi mü
him noktalar vardır. Velha 11 yüz küsur 
maddelik bir ikinci kıı;ımdı bu. 

Ve yalnız mebuc:larca 
maddelerdi. 

bilinecek gizli 
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şeyler mırıldanan rahip, önün
de ve yanlarında muhafızlar 

vardı • 

icap ettirir. 
Memurun bu sözlerine, ka

ranlık dehlizlerde korkunç n
kisler bırakan bir yrldınm ce
vap verdi. 

· Rclan, yer dibinden, yer yü
züne yiıkseldik!le, daha az ko
kulu bir hava teneffüs ediyor 
ve kendisinde bİr başkalık his
sediyordu. 

Her an, ölüme biraz daha 
ya'.laştığı halde, çok sakindi. 

Birinci kata gelmişlerdi. Ra

hip: 
- Evladım hazır ol. Ayin 

yapılacak, dedi. 
Rolan titredi. 
Çünkü bu ayin yap\lırken 

yüzündeki siyah bezin kaldırı
lacağını biliyordu. 

Rolanı tanıyacaklardı. 

Ne olursa olsun, o müthiş 

z ndana bir daha dönmemiye 
karar vermişti.. 

Kendisini .craya sokmak te· 
şebbüsünde bulunacaklara kar 
şı mücadeleye geçecek, elinden 
gelJiği kadar çalışacaktı. 

Başta yürüyen mahkeme 
memuru arkaya dönerek: 

- Mukaddes peder, dedi.. 
Acele etmiyecek olursak, idam 
hükmünü bugün yerine gctir-

111emiı: imkansızlaşacak.. Ayin 

yapılmasr, Sen Mark meydanın 
daki merasimin yapılmamasını 

Rahip sarardı: 
- Haydi yürüyelim, ben fl

yin ye.rine başka bir dua oku
yabilirim. 

Cellad, başiyte rahibin söz
lerini tasdik etti. Alay yürü
miye başladı. 

Rolan, geniş bir nefes aldı. 
Artı'k ölecekti. • 

Merdivenin üst b~samağına 
varıldı. ,\."..,. Ecel kCipnisu iı.

tikametinde ilerledi. Alay par~ 
maklıklı pencere önünde. m. h
kuma Vcnediği seyrettirmek 
için durdu. Bu esnada. kuvvet
li bir z:y:ı dehfo:in k;>r .·nhğını 
yırttı. nolan bir an. prlak bir 
aydınlık içinde kaldr. Boğuk 

b:r ses şiddetle boğırdı: 

- Bu ad.-m, haydut 1s1:ala 

Brino değil .. 
Muhdfızlar hayret içinde do· 

ı.a kaldılar. 

Cellad. mahkumun yüz:''ı1-

deki siyah örtüyü çekip k:ıldr:-. 
mak üzere elini uz:;.tt1 • 

Rolanm dudakları titredi. 
Başındaki örtüyü celladın kal
dırmasına fırsat brrakmadan 
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KASE 

NEVROZiN 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En §İddetll ba§, dit ağnlannı, üıütmekten mütevellid bütün 
sancı ve aızıları keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa kartı 

çok müeasirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
hmine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerina 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

~~ 

Jnhisarlar U. Müdürlüğünden 
-

I - !daremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan ci:ısten 
det 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tarta.bilecek kabiliyette ceme.n 

adet baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 
liradır. 

m - Eksiltme 30-12-938 tarihine n.stlryan perşemoo gilnU saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart:ıamcler parasız oJarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye İ§tirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni tekli! ve katalok. 

larmı eksiltme gUnünden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar 
§ubesine vermeleri ve teklülerin kabullinü mutazammi:ı vesika almaları la
zımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte rok:ı.rda adı geçen k'>misyona gelmeleri ilan olunur. 

1 
(8760) 

86 KAHRAMAN HA YDUD 

kendisi tutup çekti. Gözleri 
parlıyordu. 

insana r..üthiş bir korku ve· 
ren çehresiyle ortaya çıktı. Bo· 
ğuk ve vahşi bir sesle kökredi: 

- Cellad 1 Sana liizım .elan 
bir baş değil mi?. İşte benim. 
kini al! .• 

Herkes hayret için.deydi. Bu 
hayret ancak iki üç saniye sür
dü. Rolanı kimse tanımıyordu. 
Bu zayıf adam kimdi? Mahku· 
m""n hücresinde nasıl bulunu
yordu. 

Rolan herkesin şaşkın bu. 
lunduğu bu hayret zamanın

dan istifade etmek istedi. Şi.d· 
detli bir hareketle muhafızları 
devirdi. Ölmek istiyordu. Evet 
ölecekti .. Fakat bu ölüm dara
ğacında olmıyacaktı. O, bunu 
istemiyordu. 

O dövüşerek ölecek ve haya
tını pek pahalıya satacakt·. 
Birdenbire bağırdı: 

- Haydi bakalım cell:id ! 
Haydi alıklar, haydi papas e. 
fendi. .Ne duruy:rsunuz? Ne
rede darağacınız? Neden tit
riyorsunuz? Siz kırk, bense 
bir kişiyim .. Beni öldürmek. 

te aciz mi duyuyorsunuz?. E
fendilerinize böyle bir sada
katle hizmet ediyorsanız yedL 

ğiniz ekme~ yazık. : 
Az evvelkı ses tekrar bağır

.dı: 

- Yakalayıruz ! Fakat öldür
meyiniz!. 

Rolan müthiş bir kahkaha 
salıverdi.. Kendisine hücum 
eden iki muhafızı yere yuvar
ladı ve ulur gibi bağırdı: 

- Haydi! İşte karşınızda
yım. Hücum ediniz!. 

- Yakalayınız .diyorum size. 

Bu sırada on kadar muhafız 
hep birden, Rolanın i'zerine 
hücum ettiler. 

O ses, üçüncü defa öir daha 
kökredi : 

-Tutunuz .. 
Fakat bu ses, §iddetli bir 

go1tgürültüsü arasında kaybol. 
du .. 

Mağaranın duvarı çatla.dı ..• 
Şiddetli ve keskin bir kükürt 
kokusu yayıldı .. Çıplak sütun
ları, uyuşturucu, sert bir du
man sardı. 

Mahkumun kahkahaları 

mermer duvarlar arasında çın
larken muhafızlar bağırdılar: 

- Kaçabilen kaçsın.. Köp
rü yıkılıyor! .• 

Muhaf.zlar, rahip ve ce115d 
akıllarını kaybedecek .derecede 
şaıırnuılardı. 

HABER - Akşam postası 

Galatasaray - Süleymaniye 
( Baştarafı 9 ımcuda) 

Uuva{fak yerinde müdahalelerle tehlike. 
leri bertaraf ediyorlar. 25 inci dakikada 
Musa 18 çizgisi üzerinden falsol.u bir fri· 
kik çekti, Muvaffak, çamura rağmen yere 
kapanarak gole mfıni oldu. 

uzun paslarl;ı Diran vnsıtasiyle Galata • 
saray kalesi önUnde gözUkmeğe başladı. 

Diranın nrasıra aldığı paslarla yaptığı 
gUzel ini.5ler Lütfi - Adnan hattında kolay 
lıkla durduruluyor. 

Birinci ve ikinci goller 
Dördüncü gol 

32 inci dakika ... Burhan, Salimin Eşfa
ğn gönderdiği topu eliyle çevirdi. Verilen 
penaltıyı Salim, sağ üst zaviyeyi bulan 
bir şiltle gole tahvil etti. 

Salim, 30 uncu dakikada N ecdetin gü
zel bir ortalayışına sol iç yerinde yeti. 
şerek sıkı bir şilt çekli. Top, sağ yan ka· 
le direğinin içine çarparak içeri girdi. 4-
üncU gol. Bundan sonra her ik! takımın 
da yaptığı hücumlar hiçbir netice ver
medi ve oyun Galatasarayın 4-0 galibi
yetiyle bitti. 

Hemen bundan iki dakika sonra Nccde- · 
tin avt çizgisine muvazi bir şekilde ine
rek ortaladığı topu, Bülend yakın bir me
ı>afeden sol bir şiltle ikinci defa olarak 
Si:leymaniyc kalesine attı ve dene artan 
Galatasaray hUcumları arasında 2-0 bitti. Nasıl oynadılar 

İkinci devre Galatasaray: 

lkinci devrede hücumlar karşılıklı ve 
mütevazin geçiyor. Bilhassa fazlalaşan ça
mur dolayısiyle oyuncular top kontroltin • 
de müekillat çekiyorlar. Buna rağmen 

Galatasaray açıkları vasıla.sile Sülc>:rm:ı.

niye kalesine tehlikeli dakikalar yaşat -
mağo. muvaffak oluyor. 

Kalt'ci Fazıla fazla bir iş düşmt'mekle 
'beraber, yerinde çıkışları, iyi bir oyun oy
nıynn Lütfi - Adnan hattının işini kolay. 
laştırmıştır. Hnfbek hattı mükemmeldi. 
Bılhassa Celalle Musa, g<'rek müdafaada, 
gc>rek hücumds kıymetli yardımlarda bu· 
lunmuşlardır. 

Üçüncü gol 

Forvet hattına gelince, bu hatta Eşfak, 
Bülend, Necdet ve bir dereceye kadar da 
Salim muvaffak olmuşlnrdır. 

8 inci dakikada Burhanın Muvaffağa 

vermek .istediği geri pasına Eşfak yetişE'
rek topu 3 üncü defa olarak Sülcymani
ye kalesine soktu. 

Süleymaniyc takımına gelince: 
Muvaffak, Ruhi, Burhan hattı mu\•ilf -

fak olmuş sayılabilir. Haf hattı bozuk 
F'orvelte de Dirandan başka vazifesini 
ifa ctmi.'i ve muvaffak olmuş bir kimse 
yoktur. 

Biraz sonra m!lğlCib vaziyette favllü bir 
oyun oynamağa başlıyan Sül('ymaniyedcn 
Danişi hakem, hatalı bir hareketinden 
dolayı sahadan çıkardı. SUleymaniye bu 
vaziyette bocalıyacğm~ bilıikis açıldı ve 

Şunu dn iJl'Lve edelim ki, sahanın ber
bat çamuruna rağmen bu maç günUn en 
iyi oyunu olmuştur. . . " . \ ~· . •' .. . . ; . . 

lstaııbul Belediy_e$i . -~~8nları 
- . .. , 

Senelik muhammen kirası 60 I:ra olın Şehzc:lebaş n~.ı Tramvay c:ı.ddesi 

sokağında Damat 1brahimpaşa Sebili t.slim tarihinden itibaren 939 senesi 
Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart
namesi Levazım Müdürfüğünde görültbilir. İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 22 - 12 _ 938 perşembe günü saat 14.30 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (8912) 

Keşif bedeli 598 lira olan Zat iş1eril'Iüdürlüğü mahzeninde yaptırılacak 

yerli raflar açık eksiltmeye konulmuştur Keşif evrakiyle şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka11unda yazılı vesikadan baş
ka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 44 lira 85 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26 • 12 - 938 pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun'Tlalıdırlar. (B.) (8984) 

Atölye ve Garajlar Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 1040 lira bedel 
tahmin edilen muhtelif boylarda Gürgen, ihlamur, Çam, ve Ceviz, Çidene, Kara
ağaç tahtaları açık eksiltmeye konulmuştur. Listcsile şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ıayılı 'kanunda yazılı vesika ve 78 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 27 - 12 - 938 salı günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8981) 
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~ Köpprünün öbür ucundan
dan, zındana giden methalinde, 
iri bir adam gözüktü. 

Bu adam değil, bir canavar
dı. Yüzü kıpkırmızıydı, başı 

üstünde kocaman bir mermer 
levha taşıycrdu. 

Gözleri kanlanmış, ağzı kö
pürmÜJ mütemadiyen ilerliyor

du. 
Başı üstünde tuttuğu büyük 

taşla korkunç bir halde ilerli
yen bu adam ne gök gürültüle
rine, ne dehliz k:narlarındci' 

korkudan titriyen muhafızlara 
ehemmiyet bile vermeden par
maklıklı pencere önüne kadar 
geldi. 

Burada, elindeki taşı müthiş 
bir kuv 1r. ıl:: parrr.aklığa attı. 

Parmaklık kırıldı. Kırılmakla 

kalmadı, yanlarından iki üç ta
şı da parmaklıkla beraber kana
la sürükledi . 

Vakit kaybetmiden Rolanı 
yakaladı. Kendisiyle beraber, 
açılan delikten boşluğa atıldı. 

Her'kes şaşkın bir halde du
ruyor, neye uğradıkfarını bile
miyorlardı. Neden sonra hep 
birden haykırdılar.: 

- Ateş, ateşi. 

Arkibüzler birden patlMı. 

Fakat :ı:ındancılar ve muhafız
lar birer tarafa fırladılar. Ke-

sif ve boğucu bir duman boğaz
larını tıkamıştı. Köprü yanıyor
du. Ateş yavaş yavaş genişle

miş, dükün sarayına bile sira
yet etmişti. 

Cellad, kanala baktı.. Hiç 
bir şey göremedi .• Yalnız gittik 
çe büyüyen yangının kızıl ışık
ları 'kanalın sularına aksediyor
du. 

Gittikçe artan fırtınanın 

kökremelcri, biribiri arkasına 

düşen yıldırımların uzaktan u
zağa kulakları tırmalayan gü
rültüleri işidiliy:rdu. 

-18-

MAHKOMUN YAFTASI 
Rolan, kendisini, kanalın su

ları içinde hissetti. Ayakları, 

kanalın yatağına değdi. Su üs· 
tüne çıkamazdı. Bir müc\det 
böylece gitti. Şaşkın bir halde 
idi. 

Bir.denbire beklemediği 1 :r 
vaziyetle karşılaşması bu şaş
kın! ğın belli başlı sebebiyd:. 

Su üstüne yağan arkib:.:z 
kurşunları garip sesler çıkarı.. 

yorlardı. Nefes alması, kendi
sini toplaması, hareketini ta· 
yin etmesi lazımdı. 

Sırt üstü yattı. Ayakları su 
sathına çıktı ve akel.ıinde çek
meye mecbur oldu. Çünkü sert 
bir cisme tesadüf etmişti. Ba. 

19 :a1Rt;~CII<ANUN - 1938 

Beykoz --Hilal 
cııdO o.- Baştarafı 9 ım ğı)1' 

rindcn çektiği §Ütil, kaleci suad 11>
11

8
1'1•· 

karşılamak istedi ve bu aradıı toP a) wıal 
rının arasında üçUncil defa oıarıık 
kalesine girdi. on bir 

3-0 mağlüb vnziyeJe geçen }iitiıldiS ıe>"· 
1 • " .. e gel · gayretle Beykoz ka esı onun !'" ,e · ·un ..... 

nelin sıçrıyarak attığı kafa iHilll ğlı so 11 

son kolil oldu. Beykoz, Şehııbrn sıı 8ıııeıı 
sevk ve idare ettiği hücumlarla ~a~itı:ııc· 
Hilal nısıf sahasındadır. Devrenın 111~ 
sine· 3 dakikıı var. Cahid Şahabd:ın utıı 4 
topu Aliye geçirdi. Alinin plase 3 

üncü defa olarak I-Iilal kalesinde. 
Devre 4-1 Beykoz lehine bitti. 

11 
r. 

lkinci devrede Hilal 10 kişi) le o)~):U, 
Knptan Rauf çok ilşUdüğündcn ~ 
terketmiş. Beykozun da enerjisi 

8 

bir vaziyette. dığt .,. 
13 üncü dakikt.da Kazımın ortala reddid 

pa Şebab yetişerek sol bekin ınUt:ı k t' 

naza.-ları arasında 5 inci defa Bil 
sine soktu. 

1 
tıl1" 

l ·O mağlfıb vaziyete düşen }iilİl ~ -t 

mında Akif manasız favllerle o)ıınıl 
·yor· 

bir şekle dökmeğe sebebiyet vcrı rdcıı .ı· 
27 inci dakikada Kiı.zım Gazıınfc tşlı" 

dığı pası biraz sürdükten sonra goıe 
vll etti. el t' 

35 inci dakikada Kıizım yine g0ı..ı,-e e 
\"l:V-'-' 

gol yaparak takımını 7-1 galib el-~ 
geçirdi. Son dakikalarca Hilal ıcate 

1
rtd$ 

sağ beki yer değiştirdiler. Ve b~ lı'dS' 
sert ve favllU hareketler artınaga b • ıı 

'h ~·rt ıı dı. Fakat biraz sonrn oyun nı ıı... rıl"'' 
l 'b ıı> ve Beykozlular sahadnn 7 .1 ga 1 

lar. ııl11 ~ 
Sahanın çamuru, havanm soğukl ~ 

Hilal takımında bnzı oyuncuların JJl ıstP 
yere sinirlenip durmalnn, bu ınııÇill >.,, 
tuzsuz vo zevksiz bir oyun hıılinde 0 

masına sebeb oldu. ,__/ 

Beşiktaş - T opk~P}. 
C.- Başlara/ t 9 1111~11uıı4' 

müdafaası da bu sıkışık bücurr:lıır daJl 6' 
iyi yer tutarak tehlikeleri dogına 
dürmeğe muvaffak oluyor. ~~ 

14 üncü dakikada Abdülkadir ıı >"p .' 
attığc çok güzel bir kafayı köı:ede d~ 
ğı plonjonla önledi. Nihayet 16 ııı; ~ 
kada Sabri, Hakkıdan aldığı ha"a ıı ).•' 
kafa ile Şerefe geçirdi. Şeref toP).oll~t· 
fasmda iki defa oynadıktan sonrll tı· 
vole bir eütle Topkapı ağlarına. ~~-~ 

0-1 mağlfıb vaziyete düşen ,. ~ 
yino yılmadan, Beşiktaş hüeuınlarlll ıı-t• 
şr koymnğa çalışıyor. Fakat hıı! ~c?' 
tmda Rifat ve bilhassa Feyzi bil Jı ~ ,ı. 
ları daha tehlikeli bir şekilde ıntd ~· 
tiriyorlardı. 32 inci dakika ... }!ıık~!i ;~ 
lardan kaptığı pası 18 pas çi.Zıı:' pil 
girince Sabriye geçirdi.. Sabri dC to,. ıP' 
az sürdükten' sonra Topkapı ağıaı111 ~ e 
tr. Bu aralık Şerefi ecza çizgisi da )il' 

hatalı durduran Topkapı müdaf~fl"' 
kem pennltı vereli. Fakat :Hııklcf ·ıe ~ 
tıyr kalecinin ellerine atmak surcU 
çırdr. Devre de 2-0 bitti. Jı.f il 

İkinci devrede Beşiktaş hafbC~ J a.ı' 
nın güzel oyunu devam ediyor. 6 ıııc dtf> 
kada Feyzi gerilerden kaptığı toP.ll ~ 
bir vuruşla Sabriye geçireli. SabriniJl 
şülil 3 üncü defa olarak ağııırd11·:· ,-e 

Hemen bunun akabinde hakcııı1~1 rl'_ 
ği penaltı vuruşunu Hakkı boşa at ~#,1 

renin 35 inci dakikasında Şeref ::Cra ~ 
aldığı ileri pası yetişerek 4 {incU 1t1''• 1 
larn taktı. 40 mcı dakikada da JJa ·ıcl 
si bir hUcum neticesinde çok guı1' 

'b' aÇ gol yaptı ve Beşiktaş 5-0 gı ı 

farkla galib geldi. 
NASU, Ol'?<..ADll,J\" 

Beşiktaş: c~ 
Son müdafaa müsellesi rahBt "~dil~ 

yetli bir oyun çıkardı. Hafbek 11attd' ırcP 
fnt ve bilhassa Feyzi mükcınınel ı. 
kullanışı, frikikleriyle... ıcatl 
· Forvet hattındaysa vasattan )'ll ı dr!1 
kan tek kişi yoktur. Şeref, ıuı:uın5~ ,.,~ 
lingleri, 8abri tereddüdü ve Jin}'B )"s.I 
siz müdahaleleri He hi değiJdilcr·,,jfetill 

,.ş .. 
Hakkı, yine hücumların nfızIIJII . n 
den ayrılmadı. ııftı~9% ~ 
Topkapı tal:tmmd~ geri ınUd ·ç ııııı' 

çalıştı, fakat haf ve forvet battı :W 

fak olamadılar. U.,A...,,,,('r oı~ 

~ 
Celal Ernun , ı 

Teşkilatta vazife ~~~~o ııccırl~--. 
Beden terbiyesi direktörlug 

1 
şr!C~ıt' 

şubesinde vazife alan gazete;! şaJı_V;;.ı· 
§tmız Nasuhi Baydar ve Ceh ·rtcfll--:1" 
raydan sonra, eski spor ınuhıır~crll '!il 
den ve idarecilerimizden "1J~l ~reıı !' 
kiye" mecmuasının s~hibi ccI:ı ,ı~ 
da teşkilatta yer nlncağı haber 
tır. 
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Ec1aneıerden 

1 - 12 ilk 
ambatAlların 

ısrarla 

urayınız. ve 
tak lıtıerlnden 

sakınınız 

-
Buz makinesi 

ahnacakhr 
1 ~:~İye Belediyesince günde bin kilo istihsal edilebilecek kudrette ve 
~ i O \'oltluk üç safhalı mütenavip cereyanlı, bilezikli rejistanslı elektromo
~ller buz makinesi alınacaktır. Taliplerin mezlc:ur Belediyeye tekJifte bu· 
~1~ ~~ tekliflerine makinelerinin husuıi ve fennt evsafını resim ve fotoğ. 
~timıclcri. (9088) 

'~ al,1 ttlen bcıdell 18425 lira olan sabit ve seyyar telgraf makfna ve yedekle 
hıııa-1939 sah gUnU saat 15,30 da kapalı zart usuıu ile Ankara.da fda. 
~~ 1 

81
llda satın nlınncaktır • 

~ ~şe Clrınek isteyenlerin 13Sl.871lrnlık mıh·akkat teminat ile kamı. 
'>a ttıı ettiği vesikaları ve teklltlcrlnl ayni gUn saat 14,30 zn kadar ko-

~ l' l ''l't e 8llğlne vermeleri lAzımdır. 
~,nameler pnrnsız olnrnk malzeme deresinden, Haydarpnşn tesellüm ''e 

etllğ-tndcn dağıtılacaktır. (9163} 
~ . . . 

01 l>aprJan eksiltmede talibi ı:ıkmadığından muhammen b:?deli (22000) 

\~an Ve Haydarpaşa limanında bulunup mUtemadi cereya:ıla çalıemakta 
~ç Ve transbordörlcrin btitün elektrik tesisatım mUtenavip cereyan te. 
h~ lah,11 Jşl 30.12.1938 cuma gUnU saat ıs de pazarlıkla Ankarada i· 
~~ 8llıda ihale edilecektir. 
~lt~e girmek isteyenlerb kanunun tayin ettiği vesikaları ve bu işi başa. 

\.. btr fenni iktidara malik bulunduklarını natık nafta \'ek!Jetlnden ahn· 
.,~ "cslkayı hamil.:m ayni gUn ve saatte komisyo:ııı mUracaat etmeleri 

~~· :ElbJiyet vesikası isteyen taliplerin en az eksiltme gününden sekiz 

"\tla e.ı l'azı ile vekalete rnUracnat etmeleri lhnndır. Aksi taktirde mil. 
~ tıazan itibara alınmaz: ve vesikası olmıyanlar pazarlığa · iştirak e· 

'~İhale üzerinde kalan mDteahhidin ihale bedeli üzerinden yUzcre 15 
~ kau teminat vermesi lfızım dır. 
~~d arneter Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarp~ada tesellilm 

e CörUiebilfr. (9144) 

CAFER MüSHil 

HABER - Akpm pMtalJl 
=-

lıa0ıvt0ık Hnncave 
Ölüm diyarı 

09"" Ba,ıara/ı 10 uncuda 
mı§tı. O da Uç köpekle göğüs göğüse 
dövüıUyordu. 

Fakat Jıayvanlar öyle bir hale geJ
mİ§lerdi ki, mani olmak isterlerse mu
hakkak kendilerini de paralayacaklar· 
dı. 

Kid, bUylı1ı: bir dehtet içinde bu ha· 
kikati anlryordu. Şimdi Ruth, hayvan
lardan birini sırtından kavramıı, ce11e· 
din yanından gerilere çekiyordu. Kö. 
pek onun boynunu diglemi§ti. Boynun
da ve alnında kan vardı. Ve bu akan 
kan, hayvanlann i§tihasını daha ziya
de tahrik ediyor, onları daha vabgi 
yapıyordu. 

Kid limitsiz:, ümitsiz bağnyor, en· 
l2!rı yatıştrrmağa çabalıyordu. Fakat 
hayır: .• Artık zaman gelmişti. 

Ya bu kadını ve kentlisini ölüme 
mahkum edecek jesti yapacak, bunları 
vuracak, yahut ta Masonun parçalan· 
ma5ını hem kendi seyredecek, hem de 
karısına seyrettirecekti. 

Bu müthig bir teydi. 
Buna bir karar verecek veya, ölü· 

mü kabul etmek, ya bu feci şeye kat. 
bnmak li%tmdı. 

Bu anda Kid, öleceği .dakikaya kadar 
Masonun aytkladtğı yerleri dütünl~. 

Oralann hasretini, oralara kavupnak ' 
iJtiyakını kalbinde bütiln idC:etiyle 
buldu. 

Etra.f ıonıuı bir scııiılik i~inde bem
beyaz uzanıp gidiyordu. Ve onların bu 
beyazlıkları yırtıp ka?bilmclcri için 
ınc:ak bir çare vardı, 

Bunu biJiy.crdu. Bunu bildiği bu an
da. §UUrunun bütün uyaruklığiyle mlid· 
nlt olduğu halde, cebinden tabancuını 
çıkarıp hayvanlann llstUnc ·.teı etmek.. 
ten kendini mennedemedi. 

Hayvanların ilçü de cansız olarak 
yere yuvarlandıkları zaman Kid bil· 
tün cesaretini kaybederek di:ı üıtU 

dUştli. Ve elleriyle yüzünu ka,.adı • 
Bir mUddct öyle kaldı. 
Ruth. cesedin ti yanıbapnda ctu

ruyordu. Diz üstü çökmüştü: Elleri, 
dizleri üıtilndc açık bulu .. uyord ı. 

O akıama doğru yaya • ~-- çıkmak 

istediler. ve muh:ıkkak ki kurtulmağa 
çabaladılar, limitsiz bir naldc donup 
doJaıtıklan bu yerlerde onların 

ne olduğunu bir daha 1C i m s e bit
medi. Onları bit daha görenler clmadı. 
Bembeyaz sessizlikler, onların son an· 
lannı naeıl geçirdiklerini ebediyyen bir 
sır olarak saklayaca'?:lardır. 

OROLOC - OPERA TöR 

Dr. Kemal Ozsan 
Karakôydekl muayenehanl'Sini (1'0· 

nelba~ lstiklll Cd. No. (380) Ohan
yan Ap. nakletmi§t.ir. Telefon: 41235 

.. ~ '.. ', , • • . . •. r .. 

15 

• • • ..... -. • • •• • .<.,, .... 

~ ·-

GüzeHik ve sıhhat için ilk şart 
. ~ . . 

. . . . 

RADYOLiN 
' . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Kuııaınmalktıır 

RADYOLIN DiŞLERi, Olşler çehreyi 
Güzelleştırır. 

RADYOLIN DiŞLERi, Dlşler mideyi' 

Sağlamlaştırır • 

RADYOLIN dıılen temizler ve parJatır, mikroplan yüzde )"Üz öJdü
riir. Diı ~tlerini bealiyerek haatalanmıılanna mani olur. 
Ağız kokuıunu keser. Sabah. öile ve akıam her yemekbıın 

ııonrıı RADYOLIN 

Halk maskeleri satışı 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti umumi merkezinden 

Cemiyetimiz tarpfmdan sayın halkımızı zehirli gulardan koruma:t 
için yaptınlan halk maskeleri ı-12-938 tarihinden itibaren satışa ırz 

edilmiştir. 

Kifi malumatı ha,·i prospetilslerile birlikte ayrı ayrı kutular içinde 
bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankaradıı umumi merke-

~mize, lstanbulda Yenipostahane ch•arında Kızılay hanında depomuz di
rektörlüğUne mUrncaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı satış yerlerindı::n perakende veya toptan ya bluat 
mUracaat ederek satın almak istiyenlerc veya memleketimizin herhangi 

bir yerinden parasını göndermek suretlle sipariş yapacaklara ambalaj 
ve postn masarifi cemiyetimize ait olmak Ur.ere beher maske altı liraya 1 
verilir. 

--.. -· 
ALMAN KOKU 

ANKARA Memurlar Kooperatifi. Şirketi Tarafından Gcti rilen En iyi_ 

A L M A N K O K U DEPODA TESLiM 
TONU 25 
Kurşun Mühürlü 

Müracaat Yeri: 

LiRADIR 

ANKARA Memurlar Kooperatifi 
Şirketi /STANBUL irtibat bürosu 

Sirkecide, Yahkôşkü caddesinde. Liman Hanı kar§ı~ında ~1ühürdar Zade Hanında 

No. 32 TE~EFON: 23074 

J(ı11uçtşmtde Altan Çapada 2 No. lu Koof>eratıf 
Dr posu Telefon 35·69 1 DEPOSU: 

' ..... -----------·-----------~ 
ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ee

zanelerde bulunur. 
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tat ürk 
Albümünün 

3 üncü tabı çıktı. Müvezzi
lerden isteyiniz --

DEPOSU F. Ş1NDLER 
btanbul Bahçckapı Orozdlbak karııamda 
No. 11 tstıınbul Posta kutusu 786. Tele-
fon. 23884. 

Toptan \'e perakende 

r- Saç Bakımı -, 
Güzelliğin en birinci şartı 

l ı~lI~~ .. ~ dök~1~.~~.,. eden tesiri rnücerreb bir ilaçtır. --
1-· ıP.~ :.~,~P.~!.,.Ş,~~ü~!~.~1 Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek

ler ap:ırıınınn. Fakirlere para~l7'. 

---- Tel. 43924 __ _. 

• 

HABER - Akşam posta!l1 

KllPIOI 
ampulları Avrupanın en modern ve 
en vasi imalathanesi addedilen 
TUNGSRAM fabrikaların~n icadıdır. 

% 20 llA AO cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM-Krlpton 
..-

ampullarını kullanırsanız daha güzel ve gündüz ziyasına da~a 
yakın bir ışık elde .edebilirsiniz . 

Or. lrf an Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

~ısında eski Klod Farer sokak No. 
8 • 10. Öğleden sonra 3 ten 7 yr 
kadar • 

BOURLA BiRADERLEFI 
• ISTANBUL A N K A A A 

• •• F' 
- I Z M 

.-. ................. .. 
Okıürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 
BüylYılk n&<ramnyesn 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000.150.000, 100.000, 70.000, 60.000, so .ooo, 30.000, ıo.ooo, 15.00<. 
liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) "e (10) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Nevralji® Nezle Baş ve Diş a;tr• 
,,.,. 

• 
1 

Dindirir 


